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เมมเบรนโปรตีนมีหน้าที่สําคัญในการคัดกรองและลําเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ผ่านชั้นเมมเบรน
ฟอสโฟลิพิด
การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนด้วยวิธีผลึกศาสตร์รังสีเอ็กซ์หรือนิวเคลียร์แมก
เนติกส์เรโซแนนซ์เป็นวิธีที่ให้รายละเอียดทางโครงสร้างทีม่ ีความถูกต้องสูง แต่ด้วยข้อจํากัดทางเทคนิค
และความยากในการศึกษา การใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีอื่นๆ แม้ว่าจะให้ความละเอียดของข้อมูลเชิง
โครงสร้างที่น้อยกว่า
แต่เมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการออกแบบเชิงโมเลกุลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ใน
การศึกษาทางโครงสร้าง รายงานวิจัยนี้เสนอผลงานวิจัยจํานวนสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งนําเสนอผลงานวิจัย
ของการสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างทีส่ ภาวะพัก ของโดเมนรับรู้ทางศักย์ไฟฟ้าของโวเทจเกทโพแทสเซียม
แชนนัล (KvAP-VSD) กับเรื่องที่สองนําเสนอผลงานวิจัยของการสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างทีส่ ภาวะเปิด
ของแมกนีเซียมแชนนัล การสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างนี้ใช้ข้อมูลจากเทคนิคอีพีอาร์และการติดสปินที่
ตําแหน่งจําเพาะต่างๆบนโปรตีนร่วมกับเทคนิคการออกแบบเชิงโมเลกุลด้วยวิธี PaDSAR ผลการศึกษา
ได้โครงสร้างทีส่ ามารถอธิบายรูปแบบการเคลื่อนตัวของส่วนท่อนทรานสเมมเบรน S4 ของ KvAP-VSD
และการเคลื่อนที่ประจุบวกของอาร์จินีนตําแหน่ง R120, R123, R126 และ R133 ผ่านบริเวณลิพิด
ไบเลเยอร์ในช่วงเกิดเมมเบรนดีโพลาไรเซชัน รวมทั้งพบการเปลี่ยนขนาดรอยแยกของ KvAP-VSD ที่น้ํา
แทรกเข้าไปอยู่ และการแลกเปลี่ยนคู่พนั ธะไฮโดรเจนของอาร์จินีนกับกรดอะมิโนประจุลบบนท่อนท
รานสเมมเบรน S1, S2 และ S3 สําหรับผลการศึกษาโครงสร้างทีส่ ภาวะเปิดของ CorA Mg2+
channel พบว่าปลายด้านสทอล์คเฮลิกส์หา้ เคลื่อนเข้าหาแกนสมมาตรและทําให้เกิดการขยายของโพรง
และปากทางเข้าโพรงเปิดกว้างขึ้น การคํานวณแรงระหว่างประจุด้วยทฤษฎีปัวซอง-โบลทซ์มานแสดงให้
เห็นถึงกําแพงพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนทีข่ อง Mg2+ บริเวณทางผ่านของไอออนในสภาวะคอนฟอร์เม
ชันปิดลดลงอย่างชัดเจนในสภาวะเปิด
คําสําคัญ โดเมนรับรู้ทางศักย์ไฟฟ้า, โพแทสเซียมแชนนัล, แมกนีเซียมแชนนัล, อีพีอาร์, การติดสปินที่
ตําแหน่งจําเพาะ
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Abstract
Membrane proteins play an important role for screening and transporting
molecules or ions across phospholipid membrane. Structure determination by x-ray
crystallography or nuclear magnetic resonance is the method that provides detailed
structure with high-resolution and accuracy. However, it has technical difficulty and
limitation. Other lower resolution spectroscopic techniques combined with molecular
modeling techniques are therefore powerful and alternative for the study. To gain
further insight into the gating mechanisms, this report presents structure models of two
proteins: voltage sensor domain of voltage-gated potassium channel (KvAP-VSD) at
resting state and open conformation of magnesium channel. These structure models
were built using a special molecular modeling tool called PaDSAR designed for using
information from site-directed spin labeling and EPR techniques: The results illustrated
the transmembrane motion of S4 of KvaP-VSD and the displacement of positively
charged arginines including: R120, R123, R126 and R133 within lipid bilayer during
membrane depolarization. This results in changes in water-filled crevice within voltage
sensor core and changes in salt-bridge hydrogen bonding between S4 arginines and
negatively charge residues on S1, S2 and S3. The structure model of an open
conformation of CorA Mg2+ channel demonstrated the tips of the stalk helices come
together towards the axis of symmetry and translate into an expansion of the cavity
and the mouth of the pore. Poisson-Boltzmann electrostatic calculation shows that a
large energy barriers impedes the movement of Mg2+ through the permeation pathway
in the closed conformation are alleviated in the open conformation.
Keywords: Voltage Sensing Domain, Potassium Channel, Magnesium Channel, EPR, SiteDirected Spin Labeling,
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ไฮโดรเจนของคู่ R133-D62, R133-E93, R126-E45, R126-E107, R123-E45, R123E107 และ R120-E107

36

รูปที่ 4.1 EPR spectra, H0-1, O2 และ NiEDDA โครงสร้างของ CorA Mg2+
channel สีบนพื้นผิวโครงสร้างแสดงการเปรียบทียบค่า H0-1, O2 และ
NiEDDA ที่สภาวะปิดและสภาวะเปิด

38

รูปที่ 4.2 ผลต่างของค่า interaction parameters () ในตําแหน่ง 245 - 315
ของ CorA Mg2+ channel ในสภาวะเปิดและสภาวะปิด ถ้า  ของกรดอะมิโนใดมี
เครื่องหมายบวกแสดงว่าคู่กรดอะมิโนนั้นของ CorA ในสภาะเปิดอยู่ห่างออกไป แต่
หาก  ของกรดอะมิโนใดมีเครื่องหมายลบ แสดงว่าคูก่ รดอะมิโนนั้นของ CorA
ในสภาะเปิดอยู่ใกล้เข้ามา
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xi

รูปที่ 4.3 การประเมินโมเดล CorA ที่สภาวะเปิด จากการคํานวณด้วยวิธี PaDSAR
พลังงานอันตรกิริยาของ pseudoatom กับ restraint penalty (a) พลังงานอันตร
กิริยาของ pseudoatom กับ %consistency ของ sign of Ω กับ. ∆rCβ (b)
พลังงานอันตรกิริยาของ pseudoatom กับ MD time ของ 25 โมเดล (c) กราฟคอน
ทัวร์แสดง Pairwise RMSD ระหว่างโมเดล (d) C-RMSD จาก MD simulation
(d) และ C-RMSD บริเวณ stalk-TM1 ของแต่ละซับยูนิท จํานวน 5 ซับยูนิท (f).
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รูปที่ 4.4 โมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดทั้ง 10 โมเดลที่วางซ้อนทับกัน
มุมมองจากด้านนอกเซลล์ (a) และมุมมองจากด้านข้างของเซลล์ (b) ระยะห่าง CC ระหว่างซับยูนิทบริเวณ stalk และ TM1 จากโครงสร้างที่สภาวะปิด และสภาวะ
เปิด (c) และเปรียบเทียบระหว่าง ระยะห่าง C-C กับ  แสดงแนวโน้มกัน
เปลี่ยนแปลงคอนฟอร์เมชันบริเวณ stalk และ TM1
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รูปที่ 4.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงตามแนวแกนของแชนแนล (a) โดยคํานวณ
จากโครงสร้างที่สภาวะปิด (เส้นสีแดง) และเปิด (เส้นสีดํา และเขียวสําหรับค่าเฉลีย่ )
กราฟแสดงขนาดของโพรง และพลังงานโซเวชันของ Mg2+ ในตําแหน่งต่างๆ ตาม
แนวแกนของแชนแนลที่สภาวะปิด (b) และทีส่ ภาะวเปิด (c)
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รูปที่ 4.6 โครงสร้าง CorA ที่สภาวะปิดและสภาวะเปิด (a) โครงสร้างซ้อนทับที่บริเวณ
stalk และ TM1 แสดงกลไกการเปิด-ปิดแบบกรรไกร หรือรูกล้อง (b) และขนาดของ
โพรงที่กว้างขึน้ (c)
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รูปที่ 4.7 กราฟคอนทัวร์ของระยะห่างระหว่างโดเมนต่างๆ ระหว่างซับยูนิท (a) และ
ภายในซับยูนิท (b)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ไอออนแชนนัล
ไอออนโลหะ เช่น Na+, K+ และ Mg2+ เป็นอนุภาคที่มีประจุและมีความสาคัญต่อสิ่งมีชีวิต
เนื่องจากความเข้มข้นและประจุของไอออนเหล่านี้ไม่เท่ากันระหว่างภายในและภายนอกเซลล์
ไอออนจะเคลื่อนที่เข้าและออกเซลล์โดยผ่านชั้นเมมเบรนอาศัยกระบวนการการแพร่ที่สาคัญสองชนิด
คือ การแพร่แบบแพสซีพ (passive
diffusion)
หรือตามเกรเดียนท์ของเคมีไฟฟ้า
(electrochemical gradient) กับการแพร่แบบแอคทีพ (active diffusion) หรือสวนทางกับเกรเดีย
นท์ของเคมีไฟฟ้า การแพร่ในแบบหลังต้องใช้พลังงานจากปฏิกิริยาสลาย ATP (adenosine
triphosphate) เนื่องจากการเคลื่อนทีข่ องไอออนเข้าและออกเซลล์ต้องผ่านชั้นเมมเบรนเยื่อหุ้มเซลล์
ซึ่งเป็นฟอสโฟลิพิดไบเลย์ (phospholipid bilayer) ด้วยองค์ประกอบทางเคมีของฟอสโฟลิพิดซึ่งเป็น
สายโซ่ยาวของไฮโดรคาร์บอน ภายในเมมเบรนจึงมีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูง (hydrophobicity) ทาให้
กระบวนการที่ไอออนเคลื่อนที่ผ่านชั้นเมมเบรนโดยตรงไม่สามารถเกิดขึ้นภายในเซลล์ได้เอง (nonspontaneous process) เพราะเซลล์ต้องใช้พลังงานแรงขับดันสูงมาก อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อการดารงชีวิต ดังนั้น
สิ่งมีชีวิตจึงมีระบบเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ หนึ่งในระบบสนับสนุนการทางานของเซลล์
คือการอาศัยโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ในชั้นเมมเบรนทีส่ ามารถสร้างช่องไฮโดรฟิลิกทางผ่านของ
ไอออน (hydrophilic pore) เพื่อลดพลังงานที่ต้องใช้ในการขับดันการเคลื่อนที่ของไออออน โปรตีน
ที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไอออนแชนนัล1
ไอออนแชนนัลเป็นอินทิกรัลเมมเบรนโปรตีน (Integral membrane protein) ที่สร้างช่อง
ทางผ่านในเมมเบรนเพื่อให้ไอออนหรือสารสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์หรือออกนอกเซลล์ ไอออน
แชนนัลมีบทบาทสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางานในระบบสรีรวิทยาของระบบประสาท
การทางานที่สาคัญของไอออนแชนนัลได้แก่ การขนส่ง (Transport) การรักษาสมดุลของสาร
(Homeostasis) การตอบสนองสิ่งเร้า การแปลงและการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อติดต่อสื่อสารกันใน
เซลล์ประสาท (Signal regulation and transduction) แคทไอออนบางชนิด เช่น Na+ และ K+ มี
บทบาทในการถ่ายทอดสัญญาณทางไฟฟ้าของเซลล์ประสาท ปริมาณของ Na+ และ K+ ระหว่าง
ภายนอกและภายในเซลล์ต้องสัมพันธ์กันเพื่อสร้างและปรับศักย์ไฟฟ้าเมมเบรน
(membrane
potential) ของเซลล์ประสาทให้สอดคล้องและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แคทไอออนเหล่านี้ถูก
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ลาเลียงเข้าและออกเซลล์โดยอาศัยไอออนแชนนัลในกลุ่มโซเดียมแชนนัลและโปแตสเซียมแชนนัลเป็น
สาคัญ ไอออนแชนนัลในกลุ่มนี้สามารถจาแนกตามชนิดสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้โปรตีนเปิดหรือปิดช่อง ที่
สาคัญเช่น ligand-gated ion channels และ voltage-gated ion channels นอกจากนี้ ไอออน
แชนนัลบางชนิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาท แต่ทาหน้าที่เป็นเปิดช่องทางให้สารเคลื่อนที่ผ่าน
เพื่อนาไปจะใช้เป็นวัตถุดิบหรือมีส่วนช่วยในปฏิกิริยาทางชีวเคมืต่างๆ กระบวนการเมตาบอลิซึม และ
การควบคุมการทางานของโปรตีน เป็นต้น เนื่องจากไอออนแชนนัลเชื่อมโยงกับกระบวนการพื้นฐาน
ทางสรีรวิทยาของระบบประสาทที่หลากหลาย การทางานที่ผิดปกติของไอออนแชนนัล เช่น การกลาย
พันธุ์ของ voltage-gated potassium channel (Kv) และ voltage-gated sodium channel (Nav)
ก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม2 เช่น โรคความผิดปกติของหัวใจ โรคความ
ผิดปกติทางประสาทวิทยา ไตวาย อาการที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและความรู้สึก (ตารางที่ 1.1)
เป็นต้น จึงทาให้โปรตีนในกลุ่มนี้จึงมีศักยภาพในการเป็นโมเลกุลเป้าหมายสาหรับการรักษารวมถึงการ
ค้นหาและพัฒนายา เป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์และเภสัชกรรม
ตำรำงที่ 1.1 ไอออนแชนนัลบำงชนิดที่บกพร่องในกำรทำงำนซึ่งเป็นสำเหตุของโรค2
ion channel family channel disease
Kir
Kir1.1
Bartter’s syndrome
Kir2.1
Andersen’s Syndrome
Kv
Kv1.1
episodic ataxia type 1
KCNQ1 short or long QT syndrome
KCNQ2 benign neonatal febrile convulsions
KCNQ4 nonsyndromic deafness
hERG
short or long QT syndrome
TRP
TRPP2
polycystic kidney disease
KCa
BK
Epilepsy
Nav
Nav1.1
Epilepsy
Nav1.5
long QT syndrome
Nav1.6
cerebellar ataxia
Nav2.1
benign familial neonatal seizures
Cav
Cav1.2
timothy syndrome
GABA
GABAA
juvenile myoclonic epilepsy
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AChR

CHRNA4

autosomal dominant nocturnal frontal lobe
epilepsy

ปัจจุบัน ไอออนแชนนัลเป็นโปรตีนเป้าหมายของยาหลายชนิด (ตารางที่ 1.2) เช่น ยาที่มุ่งเป้า
ในกลุ่ม G-protein-coupled receptors, voltage-gated calcium channel (Cav), Nav นอกจากนี้
ในด้านเกษตรกรรม เช่น Nav เป็นเป้าหมายของยาฆ่าแมลงประเภทดีดีทีและในกลุ่มไพริทรอยด์
(pyrethroids)3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโปรติโอม (proteome) ของเชื้อโรคบางชนิด มีความเป็นไป
ได้ที่จะพัฒนายาชนิดใหม่แบบมุ่งเป้าไปที่ไอออนแชนนัลชนิดอื่นอีกหลายชนิด4-6 ความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการทางานในระดับโมเลกุลของไออออนแชนนัลจะเป็น
ประโยชน์ในต่อมนุษย์ในหลายๆด้าน
ตำรำงที่ 1.2 ยำบำงชนิดกับโมเลกุลเป้ำหมำยที่เป็นไอออนแชนนัล
Drug
Target
Diesease target
channel
Verapamil
Diltiazem
amlodipine
nifedipine
gabapentin
pregabalin
sotalol
flecainide
ziconotide
lidocaine
bupivacaine
lamotrigine
riluzole
phenytoin
lacosamide

L-type Cav
L-type Cav
L-type Cav
L-type Cav
Cav (α2δ)
Cav (α2δ)
hERG
Nav1.5
Cav2.2
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

year of first
clinical
usage
hypertension
1982
hypertension
1982
hypertension
1990
hypertension
1977
pain
1994
pain
2004
arrhythmia
1992
arrhythmia
1982
severe pain
2004
local anesthetic
1949
local anesthetic
1987
epilepsy, bipolar
1994
amyotrophic lateral sclerosis 1995
epilepsy
1953
seizures and pain
2008
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carbamazepine
varenicline
flupirtine
retigabine
diazepam

Nav
nAChR
KCNQ2/3
KCNQ2/3
GABAA

epilepsy
smoking cessation
epilepsy
epilepsy
depression

1963
2006
1984
2011
1963

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจาลองโมเลกุลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
สามมิติและกลไกการทางานของโปรตีนโดยใช้เทคนิค molecular modeling และ molecular
dynamics simulations โดยมุ่งเป้าไปที่ Kv channel และ Mg2+ channel รายงานวิจัยนาเสนอสอง
ส่วน คือ 1) การสร้างโมเดลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทางานของส่วนรับรู้
ศักย์ไฟฟ้า (voltage-sensor domain) ของ Kv channel ที่สภาวะพัก (resting state) และสภาวะ
กระตุ้น (activated state)และ 2) การสร้างโมเดลและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการ
ทางานของ Mg2+ channel ที่สภาวะปิดและสภาวะเปิด ทั้งนี้การศึกษาเอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของ
เมมเบรนโปรตีนแชนนัลก็เพื่อตอบปัญหาที่สาคัญของกลไกการขนส่งไอออนข้ามเซลล์เมมเบรน เช่น
กรดอะมิโนใดในโปรตีนตอบสนองหรือรับรู้ (Sensing) สิ่งเร้าอย่างไร ความจาเพาะต่อไอออน (Ion
specificity) การเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันกับกลไกของการเกท (Gating mechanism) งานวิจัยใช้
กระบวนการการสร้างแบบจาลองเชิงโครงสร้างจากข้อมูลทางสเปกโทรสโคปีเทคนิค Site-directed
spin labeling และ Electron paramagnetic resonance (SDSL-EPR) การจาลองพลวัติเชิงโมเลกุล
และการคานวณพลังงานเสรี (Molecular dynamic simulation and free energy calculations)
1.2 ทฤษฎีและงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ
1.2.1 เทคนิค SDSL/EPR
โครงสร้างโมเลกุลของไอออนแชนนัลให้ข้อมูลที่ช่วยนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการ
ขนส่งไอออนข้ามชั้นเมมเบรน เทคนิคผลึกศาสตร์รังสีเอ็กซ์ (X-ray crystallography) และนิวเคลียร์
แมกเนติกส์แรโซแนนซ์ (NMR) เป็นเทคนิคสาคัญในการศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีน อย่างไร
ก็ตาม ไอออนแชนนัลเป็นเมมเบรนโปรตีนฝังอยู่ในชั้นฟอสโฟลิพิด การศึกษาโครงสร้างโมเลกุลภายใต้
สภาพแวดล้อมดังกล่าวด้วยเทคนิคทั้งสองมีข้อจากัดหลายประการ
โดยเฉพาะปัญหาการใช้
Detergent เป็นตัวทาละลายกับความเสถียรทางโครงสร้างของโปรตีน เทคนิค SDSL-EPR ถูกนามาใช้
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เป็นเทคนิคทางเลือกเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์เชิงโครงสร้างและการทางานของเมม
เบรนโปรตีน
โดยทั่วไป เทคนิค SDSL เป็นกระบวนการการติดอนุมูลอิสระ (Free radical) เรียกว่า
Nitroxide spin ที่ตาแหน่งจาเพาะบนโปรตีนที่ผ่านกระบวนการ Site-directed cysteine
mutagenesis โดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างหมู่ –SH ของกรดอะมิโน cysteine กับรีเอเจนต์
Methanethiosulfonate spin label (MTSSL) (รูปที่ 1.1) แล้วได้โปรตีนที่มีสปินติดอยู่บริเวณ
ตาแหน่งซีสเทอีนนั้น เมื่อนาไปบันทึกด้วยเทคนิค EPR จะได้พีคสัญญาณอีพีอาร์ของสปินนั้น โดยสปิน
จะทาหน้าที่เป็นโพรบ (probe) หรือตัวรายงานสภาพแวดล้อม (environmental reporter) SDSLEPR ถูกนามาใช้ศึกษาโครงสร้างของเมมเบรนโปรตีนหลายชนิด เพราะมี sensitivity สูงและ ศึกษาใน
ตัวทาละลายที่เป็น biological membrane ได้ดีกว่า7-8

รูปที่ 1.1 ปฏิกิริยำกำรติดสปินระหว่ำง Methanethiosulfonate spin label (MTSSL) กับหมู่
-SH (cysteine) ของโปรตีน
เทคนิค SDSL/EPR สามารถให้ข้อมูลทางโครงสร้าง 3 ประเภท คือ 1) ข้อมูลแสดงระดับพล
วัติของ side chain ที่มีสปินติดอยู่ โดยคานวณส่วนกลับของความกว้างของพีคกลางที่ได้จากการ
อนุพันธ์ของสเปกตรัมดูดกลืนของเทคนิค EPR โดยเรียกว่าค่า mobility (Ho-1) 2) ค่าความสามารถ
ของสปินที่จะเกิดอันตรกริยากับ paramagnetic reagent เรียกว่าค่า accessibility กระบวนการนี้มี
การเติม paramagnetic reagent 2 ชนิด คือโมเลกุลออกซิเจน (O2) และสารละลายเชิงซ้อนของ
nickel(II) ethylenediamine-N,N'-diacetate (NiEDDA) แล้ววัดค่า relaxation time ของสปินที่
เปลี่ยนแปลงไป ค่า accessibility ที่ได้จากการเติม O2เรียกว่า oxygen accessibility (O2) และ
ค่า accessibility ที่ได้จากการเติม NiEDDA เรียกว่า NiEDDA accessibility O2 ใช้เป็นตัวบ่งชี้
ตาแหน่งสปินที่อยู่ภายในเมมเบรน (lipid-exposed indicator) เนื่องจาก O2 ซึมแพร่กระจายในเมม
เบรนได้ ในขณะที่ NiEDDA ใช้เป็นตัวบ่งชี้ตาแหน่งสปินที่อยู่ภายนอกเมมเบรน เนื่องจาก NiEDDA
ซึมผ่านเมมเบรนไม่ได้ ดังนั้นค่า O2 และ NiEDDA เป็นข้อมูลที่บอกสภาพแวดล้อมของกรดอะมิ
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โนตาแหน่งต่างๆ (ที่ติดสปินไว้) ว่าอยู่ในชั้นเมมเบรนหรือไม่ นอกจากนี้ ยังใช้บอกโครงสร้าง -helix
หรือ β-sheet และ 3) ค่าระยะทางระหว่างสปินที่ติดบนกรดอะมิโนไว้อย่างน้อยสองตาแหน่ง และ
เกิด spin-spin coupling
อย่างไรก็ตาม
มีข้อจากัดหลายประการที่ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลทั้งสามชนิดมาใช้หา
โครงสร้างโดยตรงเหมือนกับเทคนิคผลิกศาสตร์รังสีเอ็กซ์ (x-ray crystallography) หรือนิวเคลียร์
แมกเนติกส์เรโซแนนซ์ (NMR) ปัญหาที่สาคัญ คือ ความไม่แน่นอนของตาแหน่งสปิน ให้ความ
ละเอียดระดับปานกลางจนถึงต่า และจานวนข้อมูลที่จะนามาใช้เป็น structure restraints มีน้อย
กว่าจานวนข้อมูลที่จะได้จากเทคนิค NMR อยู่หลายเท่า การที่มีจานวน restraint ไม่เพียงพอจะทาให้
การคานวณโครงสร้างของโปรตีนมีความคลาดเคลื่อนมาก
นอกจาก W. Hubbell แล้ว ยังมีนักวิจัยอีกหลายคนที่นาเทคนิค SDSL/EPR ไปใช้ศึกษา
โครงสร้างของเมมเบรนโปรตีน นักวิจัยที่สาคัญในการได้แก่ H. Mchaourab, Altenbach C, D.
Cafiso และ E. Perozo โดยเฉพาะ E. Perozo ให้ความสนใจเมมเบรนโปรตีนในกลุ่มโพแทสเซียม
แชนนัล ในปี ค.ศ. 1998 E. Perozo ใช้เทคนิค SDSL/EPR เสนอ structure architecture ของ K
channel จาก Streptomyces lividans (KcsA) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง x-ray ของ KcsA ที่
รายงานไว้ในปีเดียวกัน9-10 ต่อมา Perozo มีความพยายามในการพัฒนากระบวนวิธีในการคานวณ
โครงสร้างของไอออนแชนนัลจากข้อมูล SDSL/EPR
ในปี ค.ศ. 2001 Perozo และคณะใช้วิธี
ReDCAT11 โดยนาคานวณโครงสร้างของ inner transmembrane segments ใน open state12 ของ
KcsA โดยอาศัยโครงสร้าง x-ray ใน close state ของ KcsA เป็นโครงสร้างเริ่มต้นและ distance
restraints จาก spin-spin dipolar coupling ต่อมาในปี ค.ศ.2002 Perozo และคณะใช้วิธี
ReDCAT ที่ปรับปรุงโดยเพิ่มการคานวณค่า solvent accessible surface area เป็น structure
restraint อีกชนิดเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ mechanosensitive ion channels of
large conductance (MscL) จากสภาวะปิด ไปสู่ สภาวะอินเทอร์มีเดียตและสภาวะปิดอย่างสมบูรณ์
13

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสาคัญของการคานวณด้วยวิธี ReDCAT คือ 1) ข้อมูลโครงสร้างถูกสร้าง
ตามระบบกริดหรือ grid search system หากระบบมี degree of freedom มาก จะทาให้ไม่สามารถ
ตรวจหาได้ทุกโครงสร้าง ซึ่งปัญหานี้เรียกว่า combinatorial explosion problem และ 2) การ
เคลื่อนโมเลกุลจะเป็นแบบแข็งเกร็ง (rigid-body transformation) ดังนั้นไม่สามารถใช้ได้กับโมเลกุล
ไอออนแชนนัลที่เปลี่ยนแปลงแบบยืดหยุ่นจาก close state ไปสู่ open state
ดังนั้นในปี ค.ศ. 2008 Perozo และคณะได้เสนอวิธีใหม่เรียกว่า PaDSAR (Pseudoatom
Driven Solvent Accessibility Refinement)14 วิธีนี้สร้างอะตอมเสมือน (pseudoatom) 2 ชนิด คือ
pseudospin และ pseudoatom environment และใช้อันตรกิริยาระหว่างอะตอมเสมือนทั้งสอง
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ชนิดเป็นตัวแปรหรือ restraint ชนิดหนึ่งในการคานวณหาโครงสร้างของโปรตีนด้วยวิธีพลวัติเชิง
โมเลกุล
Pseudospin จะติดอยู่บนโครงสร้างของโปรตีน ในขณะที่ pseudoatom environment จะ
ใช้แทนสภาพแวดล้อมของโปรตีน pseudospin มี 3 ชนิด คือ ชนิด water-exposed (EP2), lipidexposed (EP3) และ buried pseudospin (EP1) ดังรูปที่ 1.2 การระบุชนิดของ pseudospin
พิจารณาจากค่า O2 และ NiEDDA ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ตาแหน่งของกรดอะมิโนว่าควรจะอยู่ในเมม
เบรน หรือนอกเมมเบรน หรือฝังอยู่ในโปรตีน ส่วน pseudoatom environment มี 3 ชนิดเช่นกัน
คือ 1) OXY ใช้แทนโมเลกุล O2 ในบริเวณลิพิดไบเลย์ (lipid bilayer) 2) NIC ใช้แทน NiEDDA ไว้นอก
bilayer และ 3) PROT ในแทนส่วน backbone ของโปรตีน
การคานวณหาโครงสร้างใช้วิธี molecular dynamics (MD) simulation ในระหว่าง
simulation พลังงานอันตรกิริยาระหว่าง pseudospin และ pseudoatom environment เป็น
เสมือน restraint ที่ใช้ในการคานวณโครงสร้าง

รูปที่ 1.2 กระบวนกำรคำนวณโครงสร้ำงของโปรตีนด้วยวิธี PaDSAR

วิธี PaDSAR นาไปทดสอบโดยการคานวณโครงสร้างในสภาพ unfolded structure ของ
KcsA
และถูกนาไปใช้เพื่อแก้ไขโครงสร้างรังสีเอ็กซ์บริเวณ N-terminal domain ของ
mechanosensitive channels of small conductance15

8

1.2.2 Magnesium channel
แมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุโลหะจาเป็นที่สิ่ง มีชีวิตต้องการในปริม าณมากเป็นอันดั บ ต้ น ๆ
นอกเหนือจาก Na+, K+, Ca2+ เนื่องจาก บทบาทที่หลากหลายของ Mg ในแง่ของความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางชีวเคมีและทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การ
สังเคราะห์แสง เมตาบอลิซึม หรือ การทางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นต้น โรคและ
ปัญหาทางสุขภาพหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคกระดูกพรุน มีความ
เกี่ยวข้องกับภาวะการขาดปริมาณ Mg ในเซลล์ ไอออนแมกนีเซียม (Mg2+) ถูกลาเลียงเข้าสู่เซลล์
ผ่านชั้นฟอสฟอลิพิดไบเลย์โดยอาศัยเมมเบรนโปรตีนกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า แมกนีเซียมแชนนัล (Mg2+
channel)
Mg2+ channel ที่ พ บในเซลล์ โ พรแคริ โ อต แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ CorA, MgtE และ
MgtA/MgtB16-17 CorA และ MgtE ถู ก พบส่ ว นใหญ่ ใ น Eubacteria และ Archaea ส่ ว น
MgtA/MgtB พบใน Eubacteria ในเซลล์ยูแคริโอต โปรตีนที่ทาหน้าที่คล้าย CorA ได้แก่ Alr1
ในยีสต์ และ Mrs2 ในไมโตคอนเดรี ย Mrs2 เป็น Mg2+ channel หลักที่พบในมนุษย์ และมี
รายงานความเชื่อมโยงระหว่าง multidrug resistance ในเซลล์มะเร็งกับปริมาณ Mrs2 ที่มากเกินไป
(Overexpression) ส่วน Mg2+ channel ของเซลล์ยูแคริโอตทาหน้าที่คล้ายกับ MgtE ในแบคทีเรีย
คือกลุ่มโปรตีน SLC41 และ Mg2+ channel ของเซลล์ยูแคริโอตที่มีความใกล้เคียงกับ MgtA/MgtB
จัดอยู่ในกลุ่ม P-type ATPase superfamily ซึ่งเป็นโปรตีนที่ขนส่ง Mg2+ โดยใช้พลังงานจาก ATP
1.2.2.1 โครงสร้ำงสำมมิติ ของ Magnesium channel
แมกนีเซียมแชนนัลชนิด CorA (Cobalt-resistant phenotype) เป็นโปรตีนตัวแทนของ
Mg2+ channel ที่มีการศึกษากันมากที่สุด ในปี ค.ศ. 2006 มีรายงานโครงสร้างเอ็กซเรย์ของ CorA
จาก Thermotoga maritima18-20 (รูปที่ 1.3) โครงสร้างของ CorA เป็น Homopentamer สาย
โปรตีนของแต่ละโมโนเมอร์ประกอบด้วย 351 กรดอะมิโน ภายในสายโปรตีนแบ่งเป็นโดเมนต่างๆ
ได้แก่ Cytoplasmic domain (1-245), Stalk และ Transmembrane helix 1 หรือ TM1 (246310) , Periplasmic loop (311-325) และ Transmembrane helix 2 หรือ TM2 (326-351) ที่
บริเวณระหว่างมอนอเมอร์ใน Cytoplasmic domain จะมี Metal binding site (MBS) เรียกว่า M1
และ M2 สาหรับยึดจับ Mg2+ หรือ Divalent cation จานวน 2 ไอออน ดังนั้น CorA channel
สามารถจับ Mg2+ ทั้งหมด 10 ไอออน ที่บริเวณ M1 และ M218, 21 นอกจากนี้ ยังพบโลหะไอออนที่
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บริเวณปากทางเข้าของ Pore ด้าน Periplasmic และในCytoplasmic pore ซึ่งยังไม่ทราบหน้าที่ที่
แน่ชัด โครงสร้างบริเวณ Periplasmic loop -ขาดหายไปประมาณ 10-20 เรสซิดิวซ์ โครงสร้าง
เอ็กซเรย์ของ CorA นี้มีโพรงค่อนข้างแคบและเป็นไฮโดรโฟบิกซึง่ สันนิษฐานว่าโครงสร้างดังกล่าวอยูใ่ น
สภาวะปิด

รูปที่ 1.3 โครงสร้ำงเอ็กซเรย์ของ CorA (2uib) แสดง Homopentamer และบริเวณ
metal binding site (MBS)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลของ Mg2+ channel ในกระบวนการ Mg2+
homeostasis ในเซลล์มีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับไอออนแชนนัลในกลุ่ม Na หรือ K channels เช่น
ความจาเพาะในการคัดกรอง Mg2+ การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้นในโปรตีนทางาน การเปิดและปิดของ
เกท เป็นต้น
มีรายงานวิจัยทาง Electrophysiology ศึกษาการทางานของ CorA Mg channel Prof.
Perozo และคณะ ใช้กระบวนวิธีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล และเทคนิค Patch-clamp บันทึก
กระแสไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการไหลของไอออนผ่านเซลล์ Xenopus oocyte เซลล์ดังกล่าวผ่าน
กระบวนการฉีด mRNA ที่มีรหัสยีนของ CorA channel และสามารถแสดงพฤติกรรมการเปิดและปิด
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ของโพรงใน CorA channel ที่ขึ้นกับปริมาณความเข้มข้นของ Mg2+ พบว่าระดับความเข้มข้นของ
Mg2+ ในเซลล์เองที่เป็นสิ่งเร้า (Stimuli) ที่กระตุ้นการทางานของโปรตีนชนิดนี้ (unpublished data)
โดยในภาวะที่เซลล์มีปริมาณ Mg2+ อย่างเพียงพอ เซลล์จะไม่มีดึง Mg2+ ที่อยู่นอกเซลล์เข้ามาในเซลล์
นั่นคือโพรงทางผ่านของไอออนอยู่ในสภาวะปิด (Closed state) และเมื่อเซลล์ขาด Mg2+ หรือมี
ความเข้มข้นต่ามาก เซลล์จะมีกลไกเหนี่ยวนาให้โปรตีนอยู่ในสภาวะเปิดโพรง เพื่อให้ Mg2+ ไหลผ่าน
เข้าไปในเซลล์
และสมมติฐานว่ากลไกเหนี่ยวนาต่อการเกทนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการยึดจับระหว่าง
โปรตีนกับ Mg2+ ข้อสมมติฐานนี้ส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลโครงสร้างเอ็กซเรย์ของ CorA ที่ยึดจับกับ Mg2+
และอยู่ในสภาวะปิด
1.2.2.2 Divalent cation sensor ที่ M1 และ M2 กับกำรเปิด-ปิดโพรง
เนื่องจากผลึกของโครงสร้างเอ็กซเรย์นี้เตรียมภายใต้สภาวะที่มีปริมาณความเข้มข้นของ
Mg2+ มากพอ และยึดจับกับโปรตีนและ Inactivate ให้ CorA ไม่นา Mg2+ เข้าเซลล์ (อยู่ในสภาวะปิด)
จากโครงสร้างเชิงซ้อนของ Mg2+ ที่ M1 และ M2 ในบริเวณ MBS จะมีกรดอะมิโน Asp89 และ
Asp253 เกิดพันธะโคออร์ดิเนชันกับ Mg2+ (รูปที่ 1.4) ที่บริเวณยึดจับนี้สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับ
การ Regulate กระบวนการขนส่งไอออนของ CorA โดยสันนิษฐานว่าที่สภาวะปิด Asp89 และ
Asp253 จะยึดจับกับ Mg2+ เพื่อช่วยกันสร้างความเสถียรให้กับโครงสร้างของ CorA ที่สภาวะปิด แต่
ที่สภาวะเปิด เนื่องจากเป็นภาวะขาด Mg2+ กรดอะมิโนทั้งสองอาจจะไม่จับกับ Mg2+ ดังนั้นจึงเชื่อว่า
Asp89 และ Asp253 มีบทบาทสาคัญในกระบวนการเกทของ CorA โดยทาหน้าที่เป็น Divalent
cation sensor (DCS) หากทราบโครงสร้างในสภาวะเปิดของโปรตีนจะเป็นหลักฐานสาคัญในการ
พิสูจน์สมมติฐานนี้ และจะนาไปสู่หลักการพื้นฐานและการประยุกต์เรื่องการขนส่งไอออนผ่านเมม
เบรน เช่น การรับรู้และความจาเพาะต่อ Divalent cation การส่งสัญญาณในการเกท อันตรกิริยา
ระหว่างลิพิดกับโปรตีน เป็นต้น

รูปที่ 1.4 Mg2+ สองไอออนในบริเวณ MBS กับ Asp89 และ Asp253 ที่เชื่อว่ำทำหน้ำที่
เป็น Divalent cation sensor
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การศึกษาเคมีโคออร์ดิเนชันของ Mg2+ ในบริเวณ DCS จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของ Mg2+ ที่มีต่อความเสถียรของโปรตีนในสภาวะปิด พบว่าโครงสร้างโคออร์ดิเนชันของ
Mg2+ จากข้อมูลเอ็กซเรย์ (Resolution = 2.9, 3.9, 3.7 Å สาหรับ 2UIB, 2BBJ และ 2HN2 ตามลาดับ)
ยังไม่สมบูรณ์ ขาดจานวนลิแกนด์ไปบางส่วน (Mg2+ มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากับ 6 เมื่อเกิดเป็นสาร
เชิงซ้อน) การศึกษาด้วยวิธีการสร้างแบบจาลองพลวัติเชิงโมเลกุลจะช่วยในการทาความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นโครงสร้างโคออร์ดิเนชันของ Mg2+ ต่อความเสถียรของ CorA ที่สภาวะปิด
1.2.3 KvAP-voltage-gated potassium channel
โวลเทจเกทโพแทสเซียมแชนนัล (Kv channel) เป็นอินทิกรัลเมมเบรนโปรตีนชนิดหนึ่งซึง่ เป็น
หนึ่งใน Voltage dependent cation channels โดยมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยโพแทสเซียม
โซเดียม และแคลเซียมแชนนัล Kv channel เปิดหรือปิดโพรงแชนนัลตามการเปลี่ยนแปลงความต่าง
ศักย์ของเมมเบรน1 Kv channel มีบทบาทสาคัญด้านสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์เดี่ยวไป
จนถึงสิ่งมีชีวิตขั้นสูงโดยเฉพาะกระบวนการส่งสัญญาณในเซลล์ประสาท
โครงสร้างผลึกของ Kv
channel แสดงให้เห็นว่าเป็นแบบ Homotetramer22-24 โครงสร้างดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ซับยู
นิต แต่ละซับยูนิตประกอบด้วย 6 ท่อนแทรนส์เมมเบรน (รูปที่ 1.5) แทนด้วย S1-S6 เมื่อพิจารณา
ส่วนที่มีบทบาทต่อการทางานในโครงสร้างเตตระเมอร์ของ Kv channel นี้สามารถแบ่งเป็นโดเมนที่
สาคัญ 2 โดเมน คือ โดเมนรับรู้ความต่างศักย์ (Voltage-sensing domain, VSD) และโดเมนโพรง
(Pore domain, PD) โดเมนรับรู้ความต่างศักย์ประกอบด้วยท่อนแทรนส์เมมเบรน 4 ท่อน (S1, S2,
S3 และ S4) โดยเฉพาะท่อน S4 จะมีกรดอะมิโนชนิดประจุบวกโดยเฉพาะอาร์จินีนเป็นจานวน 3-6
เรสซิดิวซ์ซึ่งวางห่างกันทุกๆ 2-3 เรสซิดิวซ์ (RXXRXXR) ส่วนโดเมนโพรงประกอบด้วยท่อนแทรนส์
เมมเบรน 2 ท่อน (S5 และ S6) ซึ่งมีความสาคัญต่อกลไกการคัดกรองและเลือกผ่านของโพแทสเซียม
ไอออน
จากรายงานที่ผ่านมาพบว่าการเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันของ VSD จะเหนี่ยวนาให้มีการเปลี่ยน
คอนฟอร์เมชันที่โดเมนโพรง โดยเรียกสภาวะของ VSD ที่ทาให้โพรงเปิดว่า สภาวะกระตุ้น (Activated
state) และสภาวะของ VSD ที่ทาให้โพรงปิดว่า สภาวะพัก (Resting state) โดยทั่วไป เมื่อศักย์ไฟฟ้า
เมมเบรนของเซลล์ (Membrane potential) มีค่าประมาณ -50 - -70 มิลลิโวลท์ Kv channel ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในสภาวะพัก (โพรงของแชนนัลปิดกั้นเพื่อไม่ให้ K+ เคลื่อนที่ออกนอกเซลล์) และในช่วง
Membrane depolarization ค่าศักย์ไฟฟ้าเมมเบรนของเซลล์สูงขึ้นเกินระดับ Threshold จะเกิด
กระบวนกระตุ้น Kv channel ให้ปรับคอนฟอร์เมชันเพื่อเปิดโพรง เชื่อว่ากลไกรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ความต่างศักย์ของเมมเบรนที่ทาให้โพรงของ Kv channel เปิดหรือปิด (ในช่วง Membrane
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depolarization / hyperpolarization) เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสนามประจุบน VSD
ซึ่งเป็น
ผลจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกของอาร์จินีนบน S4 และเหนี่ยวนาให้ Gate ของโพรงเปิดออก การ
เปลี่ยนสนามประจุอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของอาร์จินีนบน S4 นี้เรียกว่า Gating charge เหตุใด
อาร์จินีนที่มีประจุบวกจึงมีความเสถียรในเมมเบรนได้ อาร์จินีนเหล่านี้จับคู่กับกรดอะมิโนประจุลบ
(Aspartic และ Glutamic acid) โดยเกิด Salt-bridge interaction อย่างไร และเปลี่ยนไปอย่างไร
เมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของ VSD เนื่องจากการเปลี่ยนสภาวะ การทดลองเพื่อตอบคาถามของประเด็น
เหล่านี้ทาได้ยากและมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน แต่หากนาข้อมูลการทดลองมาผนวกร่วมกับระเบียบวิธกี าร
ออกแบบและการคานวณทางพลวัติเชิงโมเลกุลจะเป็นวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการอธิบายกลไก
การทางานของ Kv channel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการทดลองที่ให้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคอนฟอร์เมชันของ VSD
ระหว่างสภาวะทั้งสอง เนื่องจากโครงสร้างเอ็กซเรย์ของ VSD ใน Kv channel มีอยู่เพียงสภาวะกระตุ้น
เพียงสภาวะเดียวเท่านั้น มีการนาเสนอรูปแบบการเคลื่อนที่ของ S4 หลายรูปแบบ เช่น แบบ Paddle
model, Channel model และ Helical screw model ซึ่งแต่ละแบบมีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง
ของทิศทางที่ S4 เคลื่อนที่ แต่มีขนาดหรือระยะทางของการเคลื่อนที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ตั้งแต่ 520 Å) และยังไม่มีการทดลองใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน ในงานวิจัยนี้ มุ่งให้ความสนใจใน
ประเด็นเรื่อง การเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันของ Kv channel เกี่ยวข้องกับกลไกการรับรู้และตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ของเมมเบรนอย่างไร เช่น ขนาดและรูปแบบการเคลื่อนที่ของ VSD
การเกิดและแลกเปลี่ยน Salt-bridge interaction ของอาร์จินีน โดยจะใช้เทคนิคการออกแบบเชิง
โมเลกุลเพื่อจาลองโครงสร้างของโดเมนรับรู้ความต่างศักย์ของ KvAP (เป็น Kv channel จาก
Aeropyrum pernix) ที่สภาวะพักจากข้อมูล SDSL-EPR และการจาลองพลวัตเชิงโมกุลของ KvAP
ที่สภาวะกระตุ้นและสภาวะพักในลิพิดไบเลย์

รูปที่ 1.5 Structural architecture ของ Kv channels (A) Transmembrane topology ของ
หนึ่งซับยูนิต และ (B) โครงสร้ำงเตตระเมอร์ของ Kv1.2 (PDB code: 2A79) มองจำก Top view
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1.2.4 กำรเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันที่เชื่อมโยงกับสภำวะเปิดและปิดของไอออนแชนนัล
ในการทางานของไอออนแชนนัล อาจพิจารณาได้ว่าประกอบด้วยสภาวะอย่างน้อย 2 สภาวะ
คือ สภาวะปิด (Closed state) และสภาวะเปิด (Open state) ของโปรตีน (รูปที่ 1.6) ในที่นี้ ที่สภาวะ
ปิด โปรตีนจะอยู่ในคอนฟอร์เมชันที่กั้นไอออนไม่ให้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่เรียกว่า Pore (โพรงทางผ่าน
ของไออออน) ส่วนสภาวะเปิดใช้นิยามสภาวะที่โพรงของโปรตีนเปิดให้ไอออนเคลื่อนที่ผ่าน จาก
รายงานวิจัยด้วยกระบวนวิธีต่างๆ เช่น Electrophysiology, Biochemistry และ Biophysics การ
เปลี่ยนกลับไปมาระหว่างสภาวะทั้งสองของไอออนแชนนัลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคอนฟอร์เม
ชันอย่างมีนัยสาคัญ การเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันนี้มีกลไกระดับโมเลกุลที่ซับซ้อนซึ่งเป็นประเด็นของ
โจทย์วิจัย เช่น โปรตีนรับรู้สิ่งเร้าอย่างไร โปรตีนสามารถคัดกรองไอออนได้อย่างไร โปรตีนตอบสนอง
สิ่งเร้าโดยการเปิด-ปิดโพรงนั้นทาได้อย่างไร มีงานวิจัยที่พยายามศึกษาปัญหาเหล่านี้ แต่ด้วยผลการ
ทดลองจากวิธีต่างๆยังมีข้อโต้แย้งและถกเถียงกันอยู่ การอธิบายกลไกเหล่านี้ยังไม่ชัดเจน เพื่อช่วยให้
เกิดความรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานในเชิงลึกยังมีความจาเป็น
เช่น
โครงสร้างของโปรตีนที่สภาวะต่างๆ อันตรกริยาที่สาคัญระหว่างโปรตีนกับไอออน โปรตีนกับลิพิด
หรือกับกรดอะมิโนภายในโปรตีนเอง แรงหรือพลังงานที่ใช้ขับดันการเคลื่อนที่ของไอออนข้ามชั้นเมม
เบรน เป็นต้น ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะนาไปสู่หลักการพื้นฐานและการประยุกต์เรื่องการ
ขนส่งไอออนผ่านเมมเบรนในระดับจุลภาค (Microscopic level) เพิ่มขึ้นอีกหลายประการ

รูปที่ 1.6 โมเดลจำลองแสดงไอออนแชนนัลในสภำวะปิดและสภำวะเปิด ที่มำ
http://www.neusentis.com/IonChannels.php
สภาวะเปิดหรือปิดของไอออนแชนนัลเกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้าอันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยไปกระตุ้น ไอออนแชนนัลแต่ละประเภทตอบสนองสิ่ง

14

เร้าภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกัน เช่น กระตุ้นโดยการเปลี่ยนของศักย์ไฟฟ้าของเมมเบรน (Membrane
potential) ในกลุ่ม Voltage-gated ion channels โดยการยึดจับของลิแกนด์ในกลุ่ม Ligandgated ion channels โดยการเปลี่ยนของแรงดันเทอร์เกอร์ (Turgor pressure) ของเซลล์โดยการ
ออสโมซิสในกลุ่ม Mechanosensitive channels เป็นต้น
แต่ปัญหาสาคัญในการศึกษาเชิง
โครงสร้างที่สภาวะต่างๆ ด้วย เทคนิค X-ray หรือ NMR คือ มักทาได้ที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งเพียง
สภาวะเดียว (สภาวะปิดหรือเปิด) แต่จะไม่ประสบความสาเร็จในอีกสภาวะหนึ่ง เช่น ในกรณีของ
งานวิจัยนี้ โครงสร้าง X-ray ของ Cobalt-resistant (CorA) magnesium channel มาจากผลึกใน
สภาวะปิด เพราะสภาวะเปิดโปรตีนไม่เสถียร หรือโครงสร้าง X-ray ของ Voltage-gated potassium
channel มาจากผลึกที่สภาวะเปิดเท่านั้น เพราะมีปัญหาการควบคุมศักย์ไฟฟ้าสาหรับตกผลึกที่
สภาวะปิด เป็นต้น แม้จะมีความพยายาม เช่น การทาวิศวกรรมโปรตีน หรือปรับตัวแปรในการทดลอง
เช่น เปลี่ยนชนิดของ Detergent แต่การบิดเบือนให้ต่างจากความเป็นจริงในธรรมชาติมากจนเกินไป
จะกระทบต่อโครงสร้างให้ต่างไปจาก Native form มากขึ้น
แม้โปรตีนที่กาลังศึกษาอยู่นี้จะมีรายงานโครงสร้างสามมิติที่ได้จากเทคนิค
x-ray
crystallogrphy แต่ปรากฎว่าโครงสร้างของโปรตีนสอดคล้องกับสภาวะใดสภาวะหนึ่งเท่านั้น ทาให้
การอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกลไกการทางานยังมีหลายประเด็นที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ เพราะแบบจาลองโครงสร้างที่มีอยู่ให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์พอ ดังนั้นจึงเป็นที่มาและมูลเหตุจูง
ใจที่สาคัญของในโครงการวิจัยนี้ในการที่จะพยายามสร้างแบบจาลองโครงสร้างในสภาวะอื่นที่มี
ความหมายต่อการทางานของไอออนแชนนัล ในปัจจุบัน แม้จะเคยมีรายงานโมเดลเชิงโครงสร้างของ
CorA Mg channel และ Kv voltage sensor ในสภาวะที่งานวิจัยนี้ให้ความสนใจอยู่ ซึ่งบางรายงาน
เป็น theoretical model บางรายงานเป็นโมเดลที่สร้างจากข้อมูลการทดลองอื่น เช่น mutagenesis
แต่ยังไม่เคยนาข้อมูลจาก SDSL-EPR มาใช้สร้างโมเดล และที่สาคัญยังไม่เคยมีรายงานแบบจาลอง
โครงสร้าง x-ray ของโปรตีนทั้งสองที่สภาวะดังกล่าว
1.2.5 ข้อมูล H0-1, O2 และ NiEDDA ของ CorA และ KvAP
การสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างอาศัยข้อมูลทางสเปกโทรสโคปีจากเทคนิค SDSL-EPR ซึ่งได้จาก
ความร่วมมือวิจัยกับ Prof. Eduardo Perozo และคณะที่มหาวิทยาลัยชิคาโก การดาเนินการ
ทดลอง Site-directed cysteine mutagenesis และการติดสปินบนโปรตีนเพื่อทาการวัดสเปกตรัม
ด้วยเทคนิค EPR ตัวอย่างกราฟข้อมูล H0-1, O2 และ NiEDDA ของ KvAP และ Mg2+
channel ที่บันทึกในสภาวะที่แตกต่างกัน (รูปที่ 1.7-1.8) แสดงความแตกต่างของโพรไฟล์ของกราฟใน
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โปรตีนแต่ละชนิดนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างของโปรตีนเมื่อมีการเปลี่ยนสภาวะ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของโปรตีนระหว่างสภาวะมีรูปแบบอย่างไรและสัมพันธ์กับการทางานของ
โปรตีนอย่างไร เป็นโจทย์หลักของโครงการวิจัยนี้

รูปที่ 1.7 กรำฟ H0-1, O2 และ NiEDDA ที่สภำวะพัก (DoTAP) และสภำวะ
กระตุ้น (PCPG) ของ KvAP ของเรสซิดิวซ์ 17-148 (เครื่องหมำยลูกศรและกรอบสี่เหลี่ยม
แสดงบริเวณที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่ำงมีนยั สำคัญ)
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รูปที่ 1.8 กรำฟ H0-1, O2 และ NiEDDA ที่สภำวะปิดและสภำวะเปิดของ CorA
ของเรสซิดิวซ์ 246-313 (TM1 อยู่ในบริเวณแรเงำสีเทำ)

โมเดลเชิงโครงสร้างสามมิติของโปรตีนทั้งสามที่จะสร้างขึ้นมานั้นเป็นการนาเสนอแบบจาลอง
ใหม่โดยจะนาโครงสร้าง x-ray ของโปรตีนชนิดเดียวกันทีอ่ ยู่ในสภาวะอื่นมาใช้เป็นโครงสร้างเริ่มต้น
แล้วใช้กระบวนการวิธี PaDSAR และ EPR restraints (ข้อมูลการทดลอง) เพื่อปรับคอนฟอร์เมชันให้
สอดคล้องกับสภาวะเป้าหมาย โมเดลเชิงโครงสร้างและสภาวะของโปรตีนที่จะสร้างใหม่มีดังต่อไปนี้
i) โครงสร้างที่สภาวะเปิดของ CorA Mg channel โดยเริ่มจากโครงสร้าง x-ray ที่สภาวะปิด
ii) โครงสร้างที่สภาวะพักของ Voltage sensor domain โดยเริ่มจากโครงสร้าง x-ray ที่
สภาวะกระตุ้น
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ตำรำงที่ 1.3 เป็นสรุปเพื่อควำมชัดเจนของแบบจำลองที่จะสร้ำงขึ้นใหม่ ข้อมูลที่จะนำมำใช้
รวมถึงประเด็นที่สนใจในงำนวิจัย
โปรตีน

ข้อมูลทำงโครงสร้ำงและ
สภำวะที่มีรำยงำนมำ
ก่อนสำหรับใช้เป็น
จุดเริ่มต้น

ข้อมูล SDSL-EPR และคอน
ฟอร์เมชันของสภำวะที่จะ
สร้ำงใหม่ในงำนวิจัยนี้

ประเด็นที่สนใจ (

CorA Mg channel

x-ray / closed state

EPR (รูปที่ 1.7) / open
state

รูปแบบการเปลี่ยนคอนฟอร์
เมชันระหว่าง closed และ
open
states,
ion
selectivity & permeation,
gating mechanism

KvAP Voltage
sensor

x-ray/ activated state

EPR (รูปที่ 1.8)/ resting
(down) state

รูปแบบการเปลี่ยนคอนฟอร์
เมชันระหว่าง activated และ
resting state

1.2.6 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
- เพื่อสารวจกลไกการผ่านของไอออนในเมมเบรนโปรตีนแชนนัลจากแบบจาลองเชิง
โครงสร้างที่สร้างจากข้อมูลอีพีอาร์สปินเลเบลิงและระเบียบวิธีการจาลองในระดับโมเลกุล
- สร้างแบบจาลองเชิงโครงสร้างของเมมเบรนโปรตีนในกลุ่มไอออนแชนนัลโดยใช้ข้อมูลการ
ทดลองจากเทคนิค SDSL/EPR
- สารวจกลไกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนลาเลียงไอออนของโปรตีนในสภาวะแวดล้อมที่มีฟอลโฟ
ลิพิดไบเลเยอร์จากแบบจาลองเชิงโครงสร้างด้วยวิธี MD simulations
โครงการวิจัยนี้ให้ความสนใจสารวจเอกลักษณ์เชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับกลไกการทางานของไอออนแชนนัลสองชนิด คือ CorA magnesium channel และ
KvAP-voltage gated potassium channel
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บทที่ 2
วิธีกำรวิจัย
2.1 KvAP voltage sensor
2.1.1 ที่มำของข้อมูลที่ได้จำกงำนด้ำนกำรทดลอง
ได้ทาการเตรียมซิสเตอีนมิวแตนท์เดี่ยว (single-cysteine mutants) ของ KvAP-VSD
จานวนทั้งหมด 132 มิวแตนท์ (ครอบคลุมกรดอะมิโนลาดับที่ 16-147) โดยทาการแสดงออก
(protein expression) ทาให้บริสุทธิ์ (purification) และการติดสปิน (spin labeling) ให้กับโปรตีน
ดาเนินตามวิธีที่เคยมีรายงานไว้แล้ว22, 25-26 ในกระบวนการการติดสปิน โปรตีนมิวแตนท์ 1 ตัวอย่าง
จะถูกติดสปินโพรบชนิด
1-oxyl-2,2,5,5,-tetramethylpyrrolidin-3-yl)
methyl
methanethiosulfonate
แล้วโปรตีนที่ติดสปินจะผ่านกระบวนการ refolding ในลิโปโซม
(liposomes) ซึ่งเป็นลิพิดผสมระหว่าง POPC:POPG 3:1 (สาหรับ Up state) และในลิโปโซมชนิด
DOTAP (สาหรับ Down state)
นอกเหนือจากนี้ quadruple-cysteine mutants จานวน 10 มิวแตนท์ (ประกอบด้วย
ตาแหน่งต่างๆ ดังนี้ 39/43 118/121; 39/43 121/125; 40/44 118/121; 40/44 121/125; 57/61
118/121; 57/61 121/125; 72/75 118/121; 72/75 121/125; 74/77 118/121; and 74/77
121/125)
จะถูกติดสปินโพรบชนิด bifunctional spin label (3,4-bis(methanethiosulfonylmethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yloxy radical
รูปที่ 2.1) การวิเคราะห์และตรวจสอบโปรตีนใช้วิธีทางสเปกโตรสโคปี light scattering และ
fluorescence measurement, Mass spectrometry

รูปที่ 2.1 (A) Bifunctional spin label (B) quadruple-cysteine mutant (39/43
118/121) ที่ติด bifunctional spin label สำหรับวัดระยะห่ำงระหว่ำงสปิน
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การบันทึกสเปกตรัมอีพีอาร์ของโปรตีนตัวอย่างใช้เทคนิค continuous wave EPR method
โดยใช้ Bruker EMX spectrometer ที่ติดอุปกรณ์ loop-gap resonator กาหนดความถี่ X-band
continuous wave ช่วงไมโครเวฟโดยใช้ 2 mW incident power ในการหาค่า accessibility มีการ
เติม paramagnetic relaxing agents โดยเติมสารละลายเชิงซ้อนของ nickel(II) ethylenediamine
diacetate (NiEDDA) หรือก๊าซออกซิเจนลงในหลอดบรรจุโปรตีนตัวอย่าง และใช้เทคนิค power
saturation สเปกตรัมที่ได้ถูกนามาคานวณหาค่า mobility (H0-1) , NiEDDA accessibility
(NiEDDA) และ O2 accessibility (O2) งานด้านการทดลองข้างต้นดาเนินโดย Prof. Eduardo
Perozo และคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิคาโกรายละเอียดของการทดลองในส่วนนี้สามารถศึกษาได้
จากรายงานบทความ27
2.1.2 สร้ำงโมเดลเชิงโครงสร้ำง KvAP-VSD channel
2.1.2.1 ดาวน์โหลดโครงสร้างของโดเมนรับรู้ความต่างศักย์ของ KvAP channel (PDB code
1ORS) เพื่อใช้เป็นโครงสร้างเริ่มต้น (รูปที่ 2.2A)
2.1.2.2 กระบวนการสร้างโมเดลด้วยวิธี PaDSAR เริ่มจากสร้างและวิเคราะห์กราฟของข้อมูลค่า
mobility, O2 และ NiEDDA accessibility บริเวณ VSD ของ KvAP ที่ติดสปินที่ตาแหน่ง
เรสซิดิวซ์ 16-147 และทาใน liposomes ชนิด POPC:POPG (สาหรับ Up state) และ
ใน liposome ชนิด DOTAP (สาหรับ Down state) เพื่อกาหนดประเภทของ pseudoatoms ได้แก่ buried (EP1), water (EP2) และ lipid-exposed (EP3) และ
interfacial (EP4) residues (รูปที่ 2.2B) รวมทั้งสร้าง pseudo-atom ชนิดใหม่สาหรับ
ใช้เป็น distance constraint โดยพิจารณาจากระยะทางระหว่างสปินทาวัดโดยใช้
quadruple-cysteine mutants ที่ติด bifunctional spin label
2.1.2.3 สร้างชุดคาสั่งที่ใช้สาหรับโปรแกรม CHARMM เพื่อติดประเภทของ pseudo-atoms
บนโครงสร้างของ KvAP-VSD (รูปที่ 2.2C และ 2.2D)
2.1.2.4 สร้างชุดคาสั่งที่ใช้สาหรับโปรแกรม CHARMM เพื่อเติม pseudo-atoms ของ OXY
(oxygen) และ NIC (NiEDDA) ให้ล้อมรอบ KvAP-VSD และวาง OXY ให้อยู่ในบริเวณ
เมมเบรนและ NIC อยู่ด้านนอกของเมมเบรน (รูปที่ 2.2C)
2.1.2.5 สร้างชุดคาสั่งที่ใช้สาหรับโปรแกรม CHARMM เพื่อกาหนดให้ OXY pseudo-atoms
เคลื่อนที่อยู่ในบริเวณเมมเบรนและ NIC pseudo-atoms เคลื่อนที่อยู่ด้านนอกเมม
เบรน
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รูปที่ 2.2 (A) โครงสร้างของ KvAP-VSD (1ORS), (B) แผนภาพอย่างง่ายแสดงสภาพแวดล้อม
ของเรสซิดิวซ์ในโปรตีนเพื่อกาหนดชนิดของ pseudoatom, (C) KvAP-VSD ที่ติด pseudoatoms (EP1, EP2, EP3 และ EP4) แสดงในรูป stick model ทรงกลมสีแดงและสีน้าเงนใช้
แทน pseudoatom ของ oxygen และ NiEDDA และ (D) KvAP-VSD ที่ติด pseduoatom
ชนิดใหม่ที่ใช้สาหรับกาหนด distance constraints เพื่อใช้ในการคานวณโครงสร้าง

2.1.2.6 สร้างชุดคาสั่งที่ใช้สาหรับโปรแกรม CHARMM เพื่อกาหนดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ
คานวณด้วยวิธีพลวัตเชิงโมเลกุล
2.1.2.7 รันโปรแกรม CHARMM เพื่อประมวลชุดคาสั่งที่เตรียมไว้
2.1.2.8 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลของการคานวณ
หากโครงสร้างมีความแตกต่างหรือไม่
สอดคล้องกับข้อมูล solvent accessibility ให้กลับไปข้อที่ 2.1.2.2 ใหม่ จนกว่าจะได้
โครงสร้างที่สอดคล้องกับข้อมูลมากที่สุด ซึ่งจะใช้เป็นโมเดลของ KvAP-VSD ที่ down-
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state ลาดับขั้นตอนการทางานในกระบวนการสร้างโมเดลด้วยวิธี PaDSAR สรุปไว้ใน
แผนผังรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 ขั้นตอนในกระบวนการสร้างโมเดล KvAP-VSD ที่สภาวะพักด้วยวิธี PaDSAR
2.1.2.9 สร้างระบบสาหรับการจาลองพลวัตเชิงโมเลกุลของ KvAP-VSD ที่ down-state และที่
up-state ในลิพิดไบเลย์และน้า โดยใช้โปรแกรม VMD
2.1.2.10 ดาเนินการจาลองพลวัตเชิงโมเลกุลด้วยโปรแกรม NAMD โครงสร้าง KvAP-VSD ที่
up-state จะใช้ลิพิดชนิด POPC และ จาลองโครงสร้าง KvAP-VSD ที่ down-state
จะใช้ลิพิดไบเลเยอร์สองชนิด คือ DOTAP และ POPC กรณีที่เป็น MD simulation ของ
Down-state โดยใช้ POPC เป็นลิพิด จะใส่แรงทางไฟฟ้าที่มีค่า membrane potential
เท่ากั้บ -70 mV ตามสมการ
𝐸𝑧 (

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑚𝑜𝑙 Å 𝑒

) = −23.06 ×

𝑉(𝑣𝑜𝑙𝑡)
,
𝐿𝑧 (Å)

(1)
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โดย Lz = the length of the system in the z-axis (80 Å). รายละเอียดเพิ่มเติม
ของระบบสรุปในตารางที่ 2.1
ตำรำงที่ 2.1 สรุปข้อมูลที่ใช้สำหรับ MD simulations ใน Up- และ Down-State
Conformation
Models
Up-state
Down-POPC
Down-DOTAP

Electrical Total water
field (mV) molecules
No
-70
No

7,025
7,044
6,808

Total
phospholipids

Total atoms

130
129
129

40,722
40,645
39,189

2.1.2.11 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลของการคานวณ ได้แก่ RMSD, Secondary structure
profile เป็นต้น
2.1.2.12 วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างที่ได้ทั้งสองสภาวะ
2.1.2.13 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนบทความ
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2.2 CorA magnesium channel
2.2.1 ที่มำของข้อมูลที่ได้จำกงำนด้ำนกำรทดลอง
ได้ทาการเตรียมซิสเตอีนมิวแตนท์เดี่ยว (single-cysteine mutants) ของ CorA
magnesium channel จานวนมากกว่า 100 มิวแตนท์ ซึ่งครอบคลุมโครงสร้างบริเวณ Stalk, TM1,
periplasmic loop และ TM2 (กรดอะมิโนลาดับที่ 246-349) โดยทาการแสดงออก (protein
expression) ทาให้บริสุทธิ์ (purification) ติดสปิน (spin labeling) และบันทึกสเปกตรัมอีพีอาร์ของ
ซิสเตอีนมิวแตนท์ สเปกตรัมที่ได้ถูกนามาคานวณหาค่า H0-1 , NiEDDA และ O2 และเนื่องจาก
เป็น pentamer protein ดังนั้นสามารถใช้เทคนิค DEER (double electron electron resonance)
หาระยะทางระหว่าง nitroxide spin งานด้านการทดลองข้างต้นดาเนินโดย Prof. Eduardo Perozo
และคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยชิคาโก
รายละเอียดของการทดลองในส่วนนี้สามารถศึกษาได้จาก
รายงานบทความ28
2.2.2 สร้ำงโมเดลเชิงโครงสร้ำง CorA magnesium channel
แผนภาพ(รูปที่ 2.3)และขั้นตอนการดาเนินการวิจัยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

รูปที่ 2.3 ขั้นตอนแสดงแผนกำรดำเนินกำรวิจัย
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2.2.2.1 เลือกโมเดลเริ่มต้นซึ่งเป็นโครงสร้างเอกซ์เรย์ของ CorA ปัจจุบันมี 4 โครงสร้างได้แก่ PDB
code 2UIB, 2HN2, 2BBJ และ 4EED ทั้งสี่โมเดลมีข้อมูลทางโครงสร้างขาดหายไปคือ
บริเวณ Periplasmic loop ดังนั้นจาเป็นต้องวิเคราะห์ทดสอบเปรียบเทียบเพื่อเลือก
โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งการต่อเติมโครงสร้างบริเวณ Loop ที่หายไปด้วย
โปรแกรมทานายโครงสร้าง แล้วทาการปรับปรุงโครงสร้างด้วยวิธี PaDSAR
2.2.2.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลค่า mobility, O2 และ NiEDDA accessibility ของส่วน
Stalk+TM1+TM2 helices ของ CorA ที่ภาวะเปิดและภาวะปิด ข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้รับ
จากผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นผลของการทดลองจากชุดสเปกตรัมอีพีอาร์ของ
nitroxide spin label ที่ติดไว้ตามตาแหน่งต่างๆ บน backbone ของโปรตีน การ
วิเคราะห์นี้จะสามารถ ระบุแนวทางการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของส่วนดังกล่าวได้
อย่างกว้างๆ ระบุชนิดของ pseudoatom EP1, EP2, EP3 และ EP4 ตามการจัดแบ่ง
ประเภทสมบัติของกรดอะมิโนซึ่งได้แก่ buried, water และ lipid-exposed residue
เพื่อใช้ในการคานวณโครงสร้างด้วยวิธี PaDSAR
2.2.2.3 สร้างโครงสร้างเริ่มต้น โดยอาศัยผลจากการวิเคราะห์ในข้อ 2.2.2.1 และ 2.2.2.2
2.2.2.4 ดาเนินการทา Structure refinement ด้วยวิธี PaDSAR ซึ่งเป็นการจาลองระบบเพื่อทา
การปรับโครงสร้างที่ได้ในข้อ 2.2.2.3 การคานวณใช้เทคนิคการจาลองทางพลวัติเชิง
โมเลกุล ระเบียบวิธีของการคานวณในขั้นนี้มีรายละเอียดดังนี้: สร้างระบบเพื่อทาการ
จาลองด้วยวิธีพลวัติเชิงโมเลกุล ระบบประกอบด้วยอะตอมของโครงสร้างของ CorA (ที่
ได้ในข้อ 2.2.2.1) และชุด pseudoatom ที่แทนโมเลกุล O2, NiEDDA และ nitroxide
spin label ที่ติดไว้ที่กรดอะมิโนต่างๆ ของ stalk, TM1, periplasmic loop และ TM2
และประเภทของ pseudoatom ที่แทน nitroxide spin label เป็นไปตามสมบัติ buried,
water และ lipid-exposed residue ซึ่งกาหนดไว้ตามข้อ 2.2.2.2 การปรับโครงสร้าง
อาศัยฟังก์ชันพลังงานศักย์ที่พัฒนาขึ้นเป็นปัจจัยควบคุมอันตรกิริยาระหว่าง
pseudoatom ต่างๆ ในระบบ ด้วยระเบียบวิธี PaDSAR โครงสร้างที่ได้จากการถูกปรับ
ตามข้อมูล mobility, O2 และ NiEDDA accessibility
2.2.2.5 ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างที่คานวณได้และทาการปรับปรุงแก้ไข
เลือกโครงสร้างที่
สอดคล้องกับค่า O2 และ NiEDDA accessibility มากที่สุดโดยใช้เทคนิคการเทียบสี
สเปกตรัมกับ molecular surface ในขั้นนี้ หากโครงสร้างที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
สามารถกลับไปทาข้อ 2.2.2.4 โดยปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขในการคานวณตาม
ความเหมาะสม
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2.2.2.6 นาโครงสร้าง CorA ที่ภาวะเปิด (ที่ได้จากข้อ 2.2.2.5) และภาวะปิด (ที่ได้จากข้อ 2.2.2.1) ไป
สร้างระบบจาลองด้วยวิธี MD simulations เพื่อคานวณสมบัติต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้าง
และพลวัติของโมเลกุล การจาลองระบบใช้รูปแบบ Explicit solvent simulation กล่าวคือ
ระบบจะจาลองตาแหน่งและการเคลื่อนที่ของอะตอมทุกอะตอมของตัวทาละลายและตัวถูก
ละลาย ประกอบด้วย โปรตีน POPC (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3phosphocholine) น้า (TIP3P) โซเดียมไอออน และคลอไรด์ไอออน โดยอาศัยสมการการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน โดยระบบถูกจาลองภายใต้สภาวะเงื่อนไข คือ อุณหภูมิ 298K และความ
ดัน 1 atm เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ตาแหน่งและความเร็วของการเคลื่อนที่ (trajectory) ความ
ดัน ปริมาตร อุณหภูมิ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานรวม RMSD) เพื่อวิเคราะห์ใช้ใน
การวิเคราะห์ต่อไป
2.2.2.7 คานวณสมบัติต่างๆ ทางโครงสร้างและพลวัติจากข้อมูล simulation, โคออร์ดิเนชันจาก
กราฟ RDF, วัดขนาดของ Pore, RMSF ของโดเมนต่างๆ
2.2.2.8 สรุปและเขียนรายงาน

งานด้านการคานวณและสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างบริเวณ KvAP-VSD และ CorA Mg2+
channel ดาเนินโดยผู้วิจัยหลักของโครงการฯ ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยใช้โปรแกรม CHARMm ในการคานวณด้วยวิธี MD simulation และวิธี PaDSAR
โดยประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์
(Computational Chemistry Unit Cell) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และใช้โปรแกรม VMD, Pymol, NAMD, Procheck, Wordom, DSSP ในการวิเคราะห์ผล ข้อมูล
MD และแสดงภาพโมเลกุลโดยปฏิบัติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
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บทที่ 3
โมเดลเชิงโครงสร้ำงของส่วนรับรู้ศักย์ไฟฟ้ำของ
โพแทสเซียมแชนนัลใน KvAP-VSD
3.1 Sequence alignment และกำรวิเครำะห์ข้อมูล EPR ที่ได้จำกกำรทดลอง
ลาดับกรดอะมิโนของ KvAP บริเวณ VSD (KvAP-VSD) ถูกนามาเปรียบเทียบกับโพแทสเซียม
แชนนัลได้แก่ Kv1.2 (Potassium voltage-gated channel subfamily A member 2), MlotiK1
(cyclic nucleotide-modulated potassium channel from Mesorhizobium loti) KvAP ผล
ของ sequence alignment ที่บริเวณ VSD และส่วนท่อนทรานสเมมเบรน S1-S4 ของ KvAP-VSD
ที่ใช้ในการศึกษานี้ แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 Multiplesequence alignment บริเวณ VSD ของโปแตสเซียมแชนแนล (KvAP, Kv1.2
และ MlotiK)
เมื่อวิเคราะห์ค่า H0-1 , NiEDDA และ O2 ของเรสซิดิวซ์ตาแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนท่อ
นทรานสเมมเบรน S1-S4 จานวนทั้งหมด 132 ตาแหน่ง (ครอบคลุมบริเวณโครงสร้างของ KvAP-
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VSD) (รูปที่ 2.2) พบว่าที่บริเวณ S1-S4 ซึ่งเป็นท่อนทรานสเมมเบรนสามารถใช้ข้อมูล O2 สูง
และค่า NiEDDA ต่า ยืนยันส่วนที่อยู่ในเมมเบรนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กราฟของ H0-1 และ
O2 ของ S1, S2 และ S4 (ยกเว้น S3 ) แสดงความเป็น periodicity ซึ่งสอดคล้องกับความเป็น
โครงสร้างเกลียวอัลฟา ในทางตรงกันข้าม ความเป็น periodicity ของข้อมูล EPR บริเวณ S3 มี
ความไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างเอ็กซเรย์ของ S3 helix มีลักษณะหัก โค้งงอและไม่ต่อเนื่อง เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล EPR ที่ใช้ DoTAP (Down-state) กับ PCPG (Up-state) สามารถสรุปได้ดังนี้
- ใน DoTAP ท่อนทรานสเมมเบรนทั้งสี่ให้ค่า NiEDDA โดยเฉลี่ยสูงขึ้น ในขณะที่ให้ค่า
O2 โดยเฉลี่ยลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ cavity ของ VSD เปิดกว้างและสัมผัสกับ
aquesous phase มากขึ้น
- ใน DoTAP ค่าเฉลี่ย NiEDDA ของ S4 และค่า mobility เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
โดยเฉพาะด้านบนของ S4 เป็นไปได้ว่าบริเวณนี้ของ S4 มีการเคลื่อนที่มาก อาจ
เคลื่อนที่ในลักษณะหมุนเอียงเข้าไปในลิพิด การเคลื่อนแบบนี้จะไปเปิด cavity ที่อยู่
ด้านล่างของ S4
- ใน DoTAP บางส่วนของ S3a สัมผัสกับส่วนที่เป็น intracellular มากขึ้น
- ใน DoTAP บริเวณ loop ที่อยู่ระหว่าง S3b-S4 เคลื่อนเข้าไปในลิพิดมากขึ้น และ
ส่วนบน
- cavity ของ VSD เปิดกว้างมากขึ้น
- S2 และส่วนบนของ S1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ แต่ส่วนล่างของ S1 อาจมี
เคลื่อนที่โดยการหมุน
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รูปที่ 3.2 กรำฟ H0-1, O2 และ NiEDDA ที่ Down-state (DoTAP) และที่ Up-state
(PCPG) ของ KvAP-VSD ของเรสซิดิวซ์ 17-147 (A) S1, (B) S2, (C) S3 และ (D) S4
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รูปที่ 3.3 Molecular surface เปรียบเทียบกับเฉดสีแสดงระดับค่ำ Ni ที่ได้จำกกำรทดลอง
KvAP sensor in DoTAP (โดยที่ Ni = Ni(DoTAP) – Ni(PCPG)) และใช้เฉดสี “Blue
to White to Red” แสดงค่ำ “negative to 0 to positive”
3.2 EPR constraints สำหรับโมเดลโครงสร้ำงของ KvAP-VSD ใน Down-state
3.2.1 PaDSAR pseudospin
จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบท่อนทรานสเมมเบรนกับค่า H0-1 , NiEDDA และ
O2 ทาให้สามารถระบุชนิดของ pseudospin ได้แก่ EP1, EP2 , EP3 และ EP4 ไปติดบนตาแหน่ง
ของกรดอะมิโนบนโครงสร้างของ KvAP-VSD ได้ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 ตำแหน่งกรดอะมิโนของโดเมน KvAP-VSD ที่กำหนดชนิดของ pseudospin
ชนิด
ตำแหน่งกรดอะมิโน
EP1
25 31 32 35 36 39 41 42 44 45 46 55 58 59 61 62 66 69 72 73 75 77 87
(n=48)
88 90 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 105 113 122 126 133 136 137
140 141 142 143 144 145
EP2
28 76 79 80 81 82 85 86 89 104 107 108 111 112 114 116 119 146 147
(n=19)
EP3
22 23 27 30 33 37 40 43 47 48 49 50 52 54 57 60 63 64 67 68 70 71 74
(n=41)
91 92 102 109 110 115 117 118 121 124 125 127 128 129 130 131 132
134
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3.2.2 Distances ระหว่ำง Bifunctional spin label
ข้อมูล Intra-domain distances จากเทคนิค DEER distance measurements ซึ่งวัดจา
โปรตีนตัวอย่างที่เป็น Bifunctional spin label และ Pulsed EPR spectroscopy แสดงในตารางที่
3.2 จากตารางจานวน distance constraints ที่ใช้ในการคานวณมีทั้งหมด 10 ค่า
ตำรำงที่ 3.2 ระยะห่ำงระหว่ำงสปินที่วัดได้จำก KvAP-VSD ในสภำวะ PC:PG, DOTAP และใน
โครงสร้ำงเอ็กซเรย์ ผลต่ำงของระยะห่ำงนี้นำมำใช้ในกำรคำนวณโครงสร้ำงของสภำวะพัก
Distance (Å)
Double-cysteine
residue number

39/43

40/44

57/61

72/75

74/77

PCPG

Distance difference
DOTAP

Crystal
structure

Dev

PCPG –
crystal

DOTAP –
PCPG

Max

Dev

Max

118/121

33.1

27.9

5.6

30.8

4.8

–5.2

2.9

121/125

28.8

20.9

2.2

23.6

3.1

–7.9

2.7

118/121

38.1

33.7

3.0

34.2

2.9

–4.4

0.5

121/125

33.6

29.6

2.3

29.1

2.0

–4.0

–0.5

118/121

38.3

33.5

3.3

36.8

2.5

–4.8

3.3

121/125

33.9

33.8

2.7

33.4

2.5

–0.1

–0.4

118/121

38.1

38.1

2.3

36.1

4.5

0

–2.0

121/125

32.4

33.1

3.0

32.1

2.6

0.7

–1.1

118/121

22.2

26.4

5.4

25.9

3.8

4.2

–0.5

121/125

16.9

24.5

5.2

23.6

5.6

7.6

–0.9

Position

S1 top

S2 top

S2
bottom

3.3 โมเดลเชิงโครงสร้ำงที่ได้จำก PaDSAR
โมเดลเชิงโครงสร้างของ KvAP-VSD ที่ได้จากวิธี PaDSAR ประกอบด้วยเรสซิดิวซ์ตั้งแต่
Asp20 ถึง Arg151 รูปที่ 3.4 แสดงโมเดลเชิงโครงสร้างที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกของ KvAP-VSD ที่
สภาวะพัก โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับของข้อมูลการทดลอง
จากการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบของโครงสร้างทั้งสิบโครงสร้างพบว่ามีส่วนที่คล้ายกันและแตกต่างกัน ส่วนของโครงสร้าง

31

ที่คล้ายกันได้แก่ โครงสร้างบริเวณ S2 และ S3a ซึ่งแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนที่
แตกต่างกันคือโครงสร้างที่บริเวณ S1, S3b และ S4 โดยเฉพาะ S4 มีการเคลื่อยย้ายตาแหน่งที่ชัดเจน
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าการวางตาแหน่งของ S4 ได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จากการ
เปรียบเทียบโครงสร้างทั้งสิบโมเดล พบว่า S4 เคลื่อนตาแหน่งไปในทิศทางเดียวกัน (แต่ขนาดของ
ระยะทางที่เคลื่อนที่นั้นมีความแตกต่างกันพอสมควร) รวมทั้งมีการหมุนรอบตัวเองของ S4 การ
เคลื่อนย้ายของ S4 อยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “tilt & slide”

รูปที่ 3.4 โมเดลที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกของ KvAP-VSD ที่สภำวะพัก (สีแดง) เปรียบเทียบกับคอน
ฟอร์เมชันที่สภำวะกระตุ้น (สีฟ้ำ)
โมเดลเชิงโครงสร้างที่ได้จากวิธี PaDSAR ถูกประเมินเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับค่าการ
ทดลอง และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของโครงสร้างดังกล่าวใช้ molecular surface ของโมเดลเทียบ
กับค่า H0-1 , O2 และ NiEDDA ของเทคนิค SDLS/EPR ผลการเปรียบเทียบพบว่าโมเดลเชิง
โครงสร้างสอดคล้องกับผลการทดลองเป็นอย่างดี
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รูปที่ 3.5 เปรียบเทียบระหว่ำงโมเดลที่ใช้เป็นตัวแทนของคอนฟอร์เมชันของ KvAP-VSD สภำวะ
กระตุ้นและที่สภำวะพักแสดงกำรย้ำยที่ของ S4
3.4 โครงสร้ำง KvAP-VSD ใน Down-state ที่ได้จำก PaDSAR
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างระหว่าง KvAP-VSD สภาวะกระตุ้น/Up-state และที่สภาวะ
พัก/Down-state พบความแตกต่างของคอนฟอร์เมชันระหว่างทั้งสองสภาวะ แสดงให้เห็นว่ามีการ
เปลี่ยนคอนฟอร์เมชันจาก Up-state ไปที่ Down-state ในลักษณะที่เกลียวเฮลิกซ์ S4 เคลื่อนย้าย
ตาแหน่งในลักษณะเอียงสไลด์ลงและหมุนรอบตัวเอง ทาให้ R117 ที่อยู่ด้านนอกสุดของเมมเบรน
(ส่วนบนของเกลียว S4) แทรกเข้ามาบริเวณรอยต่อของเมมเบรน (membrane interface) และน่าจะ
ทาอันตรกิริยากับหมู่ฟอสเฟตของลิพิด การเคลื่อนของเกลียว S4 นี้ยังทาให้ sidechain ของ
arginines อีกหลายตาแหน่งที่อยู่บน S4 เช่น R120, R123 เคลื่อนย้ายตาแหน่งไปด้วย ทั้งนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงแรงผลักระหว่าง sidechain ของ arginines กับส่วนไฮโดรโฟบิกของลิพิด จะเห็นได้จาก
ตาแหน่ง sidechain ของ R120 ซึ่งมีบางส่วนอยูบ่ ริเวณ membrane interface เมื่ออยู่ใน Up-state
เคลื่อยย้ายจากเข้ามาอยู่ภายในแกนกลางของ VSD ใน Down-state และพบว่าจากการเคลื่อนย้าย
ของ arginines ระหว่าง Up-state และ Down-state ทาให้มีการเปลี่ยนคู่ salt-bridge เช่น คู่ saltbridge ของ Arg123 กับ Glu107 เปลี่ยนเป็น Arg123 กับ Glu45 และเกิดคู่ salt-bridge ของ
Arg120 กับ Glu107 (รูปที่ 3.5)
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3.5 โครงสร้ำงและพลวัติของ KvAP-VSD
สมบัติทางโครงสร้างและพลวัติของโครงสร้าง KvAP-VSD ใน Up-state , Down-state ใน
POPC และ Down-state ใน DOTAP ได้มาจากการวิเคราะห์ผลจาลองพลวัติเชิงโมเลกุล เป็นเวลา
100 นาโนวินาที จากกราฟ (รูปที่ 3.6) ค่า root-mean-square-deviation (RMSD) ของ backbone
atoms ของทั้งสามระบบแกว่งอยู่ในช่วง 1.5–3.0 Å ตลอดช่วงเวลาของซิมุเลชัน ค่าเฉลี่ย backbone
RMSD ของ MD trajectories ในช่วง 30ns สุดท้ายของซิมุเลชัน เท่ากับ 2.230.08Å สาหรับ Up
conformation, 2.500.14Å สาหรับ Down-POPC and 2.420.16Å สาหรับ Down-DOTAP ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ และเมื่อสุ่มตรวจโครงสร้างเทอร์เชียรี่ของ VSD และโครงสร้างเซคคันดารีของ
เกลียวเฮลิกซ์ ก็ไม่พบการเสียสภาพเชิงโครงสร้างแต่อย่างใด แสดงว่า MD simulations ของ
โครงสร้างที่ศึกษานี้ให้ระบบที่มีความเสถียรเชิงโครงสร้าง

รูปที่ 3.6 Backbone RMSD เทียบกับโครงสร้ำงเริ่มต้นตลอดช่วงเวลำ 100 ns MD simulation
ของ Up-state, Down-state ใน POPC และ Down-state ใน DOTAP
3.6 Down conformation กับกำรปรับขนำดของช่อง water crevice ใน VSD
มีรายงาน พบว่าภายในโครงสร้างของ VSD ใน voltage-gated ion channels จะมีช่องที่
ให้โมเลกุลน้าแทรกเข้าไปอยู่เรียกว่า water filled crevice รูปร่างของ water filled crevice จะ
มีลักษณะคล้ายนาฬิกาทรายทีม่ ี 2 ช่องและมีขนาดช่องไม่เท่ากัน ช่องที่อยู่ติดด้านนอกเซลล์เรียกว่า
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extracellular water crevice กับช่องที่อยู่ด้าน cytoplasm เรียกว่า intracellular water crevice
การที่ส่วนของ VSD มีช่อง water filled crevice นี้ช่วยทาให้ค่า dielectric permittivity ของเมม
เบรนไบเลเยอร์ในบริเวณที่มีน้าแทรกตัวเข้าไปอยู่เพิ่มสูงขึ้น สภาพความเป็นขั้วที่สูงขึ้นภายในเมม
เบรนทาให้เหมาะต่อการเคลื่อนย้าย arginines ลดกาแพงพลังงานที่ต้องใช้ในการเคลื่อยย้ายประจุ
ของ arginines ภายในลิพิดไบเลเยอร์ และเพิ่มความเสถียรให้ arginines เมื่ออยู่ภายในเมมเบรน

รูป 3.7 โมเลกุลของน้ำที่แทรกอยู่ใน extracellular และ intracellular water crevices ของ
KvAP-VSD ซึ่งเปรียบเทียบกันระหว่ำงโครงสร้ำงที่ Up-state และ Down-state (A) MD
snapshots เปรียบเทียบลักษณะของช่อง water crevice ของทั้งสำมระบบ (B) จำนวนโมเลกุล
ของน้ำที่พบใน extracellular (black line) และ intracellular (red line) water crevices
ที่พบในช่วงเวลำซิมุเลชัน
การวิเคราะห์ความแตกต่างในบริเวณ water filled crevices ของโครงสร้างใน Up-state
และ Down-state ทาได้โดยการนับจานวนโมเลกุลของน้าที่อยู่ภายในบริเวณ VSD โดยวัดภายใน
ขอบเขต +15 และ -15 Å จากจุดศูนย์กลางของ VSD ตามแนวแกน z รูปที่ 3.7 แสดงให้เห็นความ
แตกต่างของปริมาณน้าที่แทรกเข้าไปอยู่ใน extracellular และ intracellular water crevices
โดยเฉพาะน้าใน intracellular water crevice ที่พบใน Down-POPC และ Down-DOTAP มีปริมาณ
กว่าที่พบใน Up-state conformation ผลของซิมุเลชันนี้สอดคล้องกันข้อมูลการทดลองที่ได้จาก
เทคนิค EPR ซึ่งพบว่าค่า NiEDDA บริเวณปลาย S4 ด้าน intracellular ที่ทดลองกับ KvAP-VSD
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ใน DOTAP มีค่ามากกว่าในลิพิดผสม PCPG ดังนั้นจากผลของ MD simulations สรุปได้ว่าค่าคงที่
ไดอิเลคตริก (dielectric constant) บริเวณ intracellular water crevice เพิ่มขึ้น
ตำรำงที่ 3.3 จำนวนเฉลี่ยของโมเลกุลน้ำที่วัดได้จำก extracellular และ intracellular water
crevices ของ KvAP-VSD จำกซิมุเลชันทั้งสำมระบบ
Up-state
Down-POPC Down-DOTAP
No. water in extracellular
8.9.  0.9
13.1  1.7
13.0 1.6
No. water in intracellular
28.9  3.2
35.8  2.9
38.8 3.3

3.7 กำรเปลี่ยนคู่อันตรกิริยำ salt-bridge
คูอ่ ันตรกิริยา salt bridges ซึ่งเป็นการสะเทินของประจุระหว่าง arginines ต่างๆที่อยู่บนท่อ
นทรานสเมมเบรน S4 (R117, R120, R123, R126 และ R133) กับกรดอะมิโนประจุลบที่อยู่บนท่อ
นทรานสเมมเบรน S1, S2, S3a และ S3b มีความสาคัญต่อความเสถียรของโครงสร้าง VSD การ
วิเคราะห์คู่อันตรกิริยา salt bridges ทาได้โดยการวัดระยะห่างในการเกิดพันธะไฮโดรเจนของ Hdonor และ H-acceptor เนื่องจากการเคลื่อนย้ายตาแหน่งอย่างมีนัยของ S4 ความแตกต่างที่สาคัญ
ที่คาดว่าจะพบระหว่างโครงสร้างใน Up-state และ Down-state จากซิมุเลชัน คือการเปลี่ยนคู่อันตร
กิริยา salt-bridge ของ arginines ผลการวิเคราะห์คู่อันตรกิริยา salt-bridge ของ arginines จากซิ
มุเลชันโดยการวัดระยะห่างของคู่อะตอม H-donor และ H-acceptor ทีเ่ กิดพันธะไฮโดรเจนของคู่
R133-D62, R133-E93, R126-E45, R126-E107 R123-E45, R123-E107 และ R120-E107แสดงใน
รูปที่ 3.8
จากการวิเคราะห์ระยะห่างของคู่อะตอมเหล่านี้ในระบบซิมุเลชันของ
Up-state
conformation พบคู่อันตรกิริยา salt-bridge จานวนสามคู่ที่สาคัญได้แก่ คู่ของ R133-D62, R126E107 และ R123-E107 โดยที่คู่ R123-E107 มีความเสถียรค่อนข้างน้อยที่สุด และพบว่า R117 กับ
R120 ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิด salt bridge ใดๆ กับกรดอะมิโนประจุลบ โดยหมู่ guanidinium ของ
พบว่า R117 และ R120 วางตัวอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเมมเบรนกับน้า พบว่าสร้างอันตรกิริยากับ
น้าและหมู่ฟอสเฟตของลิพิดที่อยู่รอบๆ
สาหรับการวิเคราะห์ salt-bridge ในระบบซิมุเลชันของ KvAP-VSD ใน Down-POPC และ
ใน Down-DOTAP พบการเปลี่ยนแปลงของคู่อันตรกิริยาเมื่อเปรียบเทียบระบบซิมุเลชันของ Upstate conformation ดังนี้ คู่ของ R133-D62 และ R126-E107 ไม่เกิด salt-bridge อีกต่อไป แต่
เปลี่ยนเป็นคู่ R133-E93 และคู่ R120-E107 แทนซึ่งพบทั้งใน Down-POPC และ Down-DOTAP
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อย่างไรก็ตาม พบความแตกต่างของคู่ salt-bridge ระหว่าง Down-POPC และ Down-DOTAP นั่น
คือคู่ R124-E45 ซึ่งพบใน Down-POPC แต่ไม่ปรากฎอย่างชัดเจนใน Down-DOTAP เช่นเดียวกัน
กับคู่ R123-E107 ซึ่งไม่พบใน Down-POPC แต่ปรากฎอย่างชัดเจนใน Down-DOTAP การ
แลกเปลี่ยนคู่ salt bridge ที่พบในซิมุเลชันนี้สามารถช่วยอธิบายถึงปัจจัยเกื้อหนุนกระบวนการ
depolarization และ gating ของไอออนแชนนัล โดยการเคลื่อนย้ายของ S4 จาก extracellular
side ของเมมเบรน (ที่ Up-state) ไปสู่บริเวณเมมเบรนที่มีความเป็นไฮโดรโฟบิกสูงขึ้น (ที่ Downstate) ทั้งนี้ arginines ต่างๆ ยังคงความเสถียรของโครงสร้าง KvAP-VSD แม้จะอยู่ในลิพิดไบเลเยอร์
มากขึ้นก็ตาม

รูปที่ 3.8 แสดงผลกำรวิเครำะห์คู่อันตรกิริยำ salt-bridge ของ arginines จำกซิมุเลชันโดยกำร
วัดระยะห่ำงของคู่อะตอม H-donor และ H-acceptor ที่เกิดพันธะไฮโดรเจนของคู่ R133-D62,
R133-E93, R126-E45, R126-E107, R123-E45, R123-E107 และ R120-E107

3.8 บทสรุป
บริเวณที่เป็นส่วนโวลเทจเซ็นเซอร์โดเมน (voltage sensor domain, VSD) ของเมมเบรน
โปรตีนกลุ่ม voltage-dependent K+, Na+, Ca2+ channels มีโครงสร้างและกรดอะมิโนที่คล้ายคลึง
กัน
โดยโดเมนส่วนนี้มีหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์รับรู้การเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าเมมเบรนในเซลล์
ประสาท มีงานวิจัยจานวนมากที่พยายามศึกษาโครงสร้างของโปรตีนเพื่อตอบคาถามเรื่องกลไกการ
ตอบสนองศักย์ไฟฟ้าในระดับโมเลกุลของ voltage-dependent ion channels แต่ปัญหาคือ
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การศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิค x-ray crystallography ไม่สามารถเตรียมผลึกเดี่ยวของโปรตีน
ภายใต้ negative potential ดังนั้นโครงสร้าง x-ray ของไอออนแชนนัลที่สามารถวัดภายใต้ไร้สนาม
ความต่างศักย์หรือศักย์ไฟฟ้าเมมเบรนเป็นศูนย์สอดคล้องกับโปรตีนที่สภาวะ activation state (หรือ
เรียกว่า Up-state conformation ของ VSD) เท่านั้น
งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการ Site-directed spin labeling และ EPR spectroscopy นาเสนอ
โมเดลเชิงโครงสร้างที่สภาวะ Resting หรือ Down conformation ในบริเวณ VSD ของ KvAP (Kv
จาก Aeropyrum Pernix) ทั้งนี้การบันทึก EPR สเปกตรัม ภายใต้สภาวะ Resting (ค่าศักย์ไฟฟ้าเมม
เบรนน้อยกว่าศูนย์) นั้นไม่สามารถกระทาได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ DOTAP ซึ่งเป็นลิพิดชนิดพิเศษที่ไม่มี
หมู่ Phosphodiester ในการชักนาให้ VSD ทรานสิชันไปอยู่ในสภาวะ Resting state โดยที่ไม่ต้อง
ใช้ศักย์ไฟฟ้า งานวิจัยนาเสนอแบบจาลองเชิงโครงสร้างของ KvAP-VSD ใน Down-state และ
รูปแบบการเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันโดยใช้ข้อมูล
Solvent accessibility
จาก Standard
continuous-wave EPR spectroscopy และข้อมูล Intra-domain distances จากเทคนิค DEER
distance measurements ซึ่งวัดจากโปรตีนตัวอย่างที่เป็น Bifunctional spin label และ Pulsed
EPR spectroscopy
จากโมเดลของ KvAP-VSD ใน Down-state ที่สร้างขึ้น ได้ดาเนินการศึกษาสมบัติทาง
โครงสร้างและพลวัติด้วยเทคนิค molecular dynamics simulation ของโครงสร้างใน Up-state
และ Down-state โดยใช้ฟอสโฟลิพิดไบเลเยอร์สองชนิดคือ POPC และ DOTAP จากการศึกษา
สามารถอธิบายในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันของ VSD ในช่วงเกิด membrane
depolarization โดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของส่วนท่อนทรานสเมมเบรน S4 (voltage sensor
segment) ของ VSD แบบ Tilt & Slide ซึ่งเคลื่อนผ่านบริเวณลิพิดไบเลเยอร์ และการเคลื่อนที่ประจุ
บวกของเรสซิดิวซ์อาร์จินีนตาแหน่ง R120, R123, R126 และ R133 สามารถเกิดขึ้นได้ในเมมเบรน
เนื่องจากช่อง water crevice ใน VSD มีขนาดกว้างขึ้นทาให้โมเลกุลน้าเข้าไปในช่องได้มากขึ้น ส่งผล
ให้ค่า dielectric ของเมมเบรนสูงขึ้น จึงช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับประจุของอาร์จินีนในเมมเบรน
นอกจากปรากฎการณ์ดังกล่าว ยังมีปัจจัยที่ช่วยด้วยคือ การแลกเปลี่ยนพันธะไฮโดรเจนของคู่ saltbridge ของ R123, R126 และ R133 กับ E45, D62 และ E93 ผลการศึกษานี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการศึกษากลไกการทางานของส่วนรับรู้ศักย์ไฟฟ้าของไอออนแชนนัล
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บทที่ 4
โมเดลเชิงโครงสร้ำงที่สภำวะเปิดของ CorA Mg2+
Channel
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล EPR ที่ได้จำกกำรทดลอง
จากชุดสเปกตรัมอีพีอาร์ของ nitroxide spin label ที่ติดไว้ตามตาแหน่งต่างๆ บนบริเวณ
stalk, inner และ outer transmembrane segments ของ CorA Mg2+ channel ที่บันทึกใน
สภาวะเปิดและสภาวะปิด ดังตัวอย่างแสดงไว้ในรูปที่ 4.1A นามาวิเคราะห์โดยเขียนกราฟระหว่าง
ข้อมูลค่า mobility, O2 และ NiEDDA accessibility กับตาแหน่งกรดอะมิโน ดังตัวอย่างแสดงไว้
ในรูปที่ 4.1B ข้อมูลดังกล่าวได้รับจากผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยชิคาโก การวิเคราะห์นี้ทาให้ระบุได้
ว่า inner helix ครอบคลุมกรดอะมิโน 294-314 และ outer helix ครอบคลุมกรดอะมิโน 326349 และที่สภาวะเปิด บริเวณ TM1 มีค่า O2 และ NiEDDA accessibility เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงคอนฟอร์เมชันบริเวณดังกล่าว

รูปที่ 4.1 EPR spectra, H0-1, O2 และ NiEDDA โครงสร้างของ CorA Mg2+
channel สีบนพื้นผิวโครงสร้างแสดงการเปรียบทียบค่า H0-1, O2 และ NiEDDA ที่
สภาวะปิดและสภาวะเปิด (รูปและข้อมูลได้จากผู้ร่วมงาน O. Dalmas ที่ U. of Chicago)
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4.2 EPR constraints สำหรับโมเดลโครงสร้ำงของ CorA Mg2+ channel ในสภำวะเปิด
4.2.1 PaDSAR pseudospin
จากข้อมูลค่า mobility, O2 และ NiEDDA accessibility ทาการจัดแบ่งประเภทสมบัติของ
กรดอะมิโนซึง่ ได้แก่ buried, water และ lipid-exposed residue (ตารางที่ 4.1) เพื่อใช้ในการโมเดล
โครงสร้างของ CorA Mg2+ channelในสภาวะเปิดด้วยวิธี PaDSAR
ตำรำงที่ 4.1 ตำแหน่งกรดอะมิโนของโดเมน TmCorA ที่กำหนดชนิดของ pseudospin
ชนิดของ
ตำแหน่งของกรดอะมิโน
pseudospin*
247 250 254 256 258 261 262 263 265 266 267 268 269 270 272
EP1
273 276 277 281 282 285 286 287 288 290 291 293 295 296 297
299 300 302 305 306 308 309 315 318 337 340 344 (n=42)
246 248 249 252 253 255 257 260 264 271 274 275 278 279 280
EP2
283 284 303 310 316 319 320 348 (n=23)
298 301 303 307 323 324 327 329 332 334 335 336 338 346
EP3
(n=14)
EP4

289 292 312 314 (n=4)

หมายเหตุ* EP1 = Buried, EP2 = Water-exposed, EP3 = Lipid-exposed, EP4= water-lipid
interface
4.2.2 Distance constraints ระหว่ำงซับยูนิท
Distance constraints ที่ใช้ในการคานวณเป็นผลต่างของระยะห่างระหว่างหมู่ nitroxide ที่
ติดสปินเลเบลโปรตีนที่วัดในสภาวะเปิดเทียบกับสภาวะปิด โดยอนุมานว่าระยะห่างที่วัดนี้แทนด้วย
ระยะห่างของอะตอมบีต้าคาร์บอน (CB) ของกรดอะมิโนติดสปิน (ได้แก่ ตาแหน่ง 247, 249, 250
และ 252) ในตาแหน่งเดียวกันแต่อยู่คนละซับยูนิท ผลต่างของระยะห่างนี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปล
ทางโครงสร้างของโปรตีน ดังสมการ
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∆𝑟𝐶𝛽,𝑖 = 𝑟𝐶𝛽,𝑖,𝑜𝑝𝑒𝑛 − 𝑟𝐶𝛽,𝑖,𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 ,

(4.1)

คือผลต่างของระยะห่างระหว่าง CB-CB ของกรดอะมิโนตาแหน่ง i ที่วัดภายใต้โครงสร้างใน
สภาวะเปิดและสภาวะปิด เนื่องจาก CorA Mg2+ channel มีโครงสร้างเป็นเพนตะเมอร์ ดังนัน้ จะมี
คู่ระยะห่างระหว่าง CB-CB อยู่สองชนิด คือ ระยะห่างที่มาจากซับยูนิทที่อยู่ใกล้หรือติดกัน ซึ่งในที่นี้
เรียกว่า short distance กับระยะห่างที่มาจากซับยูนิทที่อยู่ห่างไปหนึ่งลาดับเรียกว่า long
distance ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน distance constraints ที่ใช้ในการคานวณ
∆𝑟𝐶𝛽,𝑖

ตำรำงที่ 4.2 CB-CB distance constraints ระหว่ำงซับยูนิทสำหรับใช้ในกำรคำนวณ
 * (Å)
Short distance
Long distance
ตำแหน่งของกรดอะ
ระหว่ำงซับยูนิทที่ลำดับติดกัน ระหว่ำงซับยูนิทที่อยู่ห่ำงไปหนึ่ง
มิโน
( A-B, B-C, A-E etc) short ลำดับ
( A-C, B-D, A-D etc) long
252
-5
-7
250
-5
-7
249
-5
-7
247
-5
-7
หมายเหตุ *ค่าติดลบหมายถึงระยะห่างระหว่างกรดอะมิโนของคู่ซับยูนิทที่สนใจมีตาแหน่งอยู่ใกล้กัน
มากขึ้นที่สภาวะเปิด โดยเทียบกับโครงสร้างที่สภาวะปิด และกาหนดให้  = 1 หรือ 2 สาหรับ
upper และ lower restraints.
∆𝒓𝑪𝜷,𝒊

4.2.3 Proximity () หรือ interaction parameters
 เป็นข้อมูลการทดลองจากเทคนิคอีพีอาร์ทมี่ าจากอิทธิพล dipole-dipole interactions
ระหว่างสปิน ข้อมูลชนิดนี้ให้ค่าเชิงคุณภาพที่บอกถึงความใกล้ระหว่างคู่สปินที่เกิดอันตรกิริยากัน ผล
การวัดค่า  ของกรดอะมิโนทีไ่ ด้รับการติดสปิน ณ ตาแหน่งต่างๆ (245 - 315) ของโปรตีนที่สภาวะ
เปิด และสภาวะปิด แล้วคานวณผลต่างของค่า  ระหว่างสภาวะทั้งสอง แสดงในรูปที่ 4.2
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รูปที่ 4.2 ผลต่ำงของค่ำ interaction parameters () ในตำแหน่ง 245 - 315 ของ CorA
Mg2+ channel ในสภำวะเปิดและสภำวะปิด ถ้ำ  ของกรดอะมิโนใดมีเครื่องหมำยบวกแสดง
ว่ำคู่กรดอะมิโนนั้นของ CorA ในสภำะเปิดอยูห่ ่ำงออกไป แต่หำก  ของกรดอะมิโนใดมี
เครื่องหมำยลบ แสดงว่ำคู่กรดอะมิโนนั้นของ CorA ในสภำะเปิดอยู่ใกล้เข้ำมำ

4.3 โมเดลเชิงโครงสร้ำงที่ได้จำก PaDSAR
4.3.1. กำรคัดกรองเพื่อหำโครงสร้ำง CorA ที่สภำวะเปิดที่เหมำะสม
การคานวณโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดมีการทดลองทาซ้าหลายรอบโดยใช้เงื่อนไขที่
แตกต่างกัน จากการคานวณโครงสร้างด้วยวิธี PaDSAR ได้โครงสร้างทั้งหมดเป็นจานวน 220
โครงสร้าง การคัดกรองเพื่อหาโครงสร้างที่สอดคล้องกับข้อมูลการทดลองแบ่งเป็น 2 ขั้น ขั้นที่หนึ่ง
พิจารณาคัดกรองโครงสร้างโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานอันตรกิริยาของ pseudoatom กับ
restraint penalty และ ระหว่างพลังงานอันตรกิริยาของ pseudoatom กับ %consistency ของ
sign of Ω กับ. ∆rCβ ดังแสดงในรูปที่ 4.3a และ 4.3b เกณฑ์ที่ใช้เลือกสาหรับการคัดกรองขั้นที่หนึ่ง
เป็นดังต่อไปนี้
i)
พลังงานอันตรกิริยาของ pseudoatom ที่มีค่า < 0
ii)
restraint penalty มีค่า < 1000
iii)
%consistency > 50%
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การคัดกรองในขั้นที่หนึ่งทาให้ได้โมเดล 52 โครงสร้างจากจานวนทั้งหมด 220 โครงสร้าง
และทาการเลือก 25 โครงสร้างตามการจัดอันดับตามค่า restraint penalty ที่ดีที่สุด มาทา
PaDSAR refinement เป็นครั้งที่สอง ค่า RMSD ของทั้ง 25 โมเดลมีค่า 3.9  1.9 Å เมื่อนามา
วิเคราะห์ โดยแสดงค่าพลังงานอันตรกิริยาของ pseudoatom ของแต่ละโมเดลตาม MD time (รูป
ที่ 4.3c) พบว่ามีจานวน 10 โมเดลที่ให้โครงสร้างผลลู่ไปในทิศทางเดียวกันโดยแสดงจากกราฟคอน
ทัวร์ของ pairwise RMSD (รูปที่ 4.3d) ค่า RMSD ของทั้ง 10 โมเดล CorA ที่สภาวะเปิดมีค่าเท่ากับ
2.1  0.5 Å.
ผลการประเมินคุณภาพทางโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดทั้ง 10 โมเดลด้วยโปรแกรม
PROCHECK แสดงให้เห็นว่า มี 93.2% (91.0-94.9 สาหรับค่าต่าสุดและค่าสูงสุดตามลาดับ) ที่ให้ค่า
มุมแบคโบนไดฮีดรัล  และ  ของกรดอะมิโนอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมบนกราฟรามาชานดราน
(Ramachandran plot) ค่า overall G-factor ของ PROCHECK ของทั้ง 10 โมเดลมีค่าระหว่าง –
0.78 และ -0.49 ซึ่งดีกว่าค่าขั้นต่าที่กาหนดไว้ (-1.0)

รูปที่ 4.3 กำรประเมินโมเดล CorA ที่สภำวะเปิด จำกกำรคำนวณด้วยวิธี PaDSAR พลังงำนอันตร
กิริยำของ pseudoatom กับ restraint penalty (a) พลังงำนอันตรกิริยำของ pseudoatom
กับ %consistency ของ sign of Ω กับ. ∆rCβ (b) พลังงำนอันตรกิริยำของ pseudoatom
กับ MD time ของ 25 โมเดล (c) กรำฟคอนทัวร์แสดง Pairwise RMSD ระหว่ำงโมเดล (d)
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C-RMSD จำก MD simulation (d) และ C-RMSD บริเวณ stalk-TM1 ของแต่ละซับยูนิท
จำนวน 5 ซับยูนิท (f)
รูปที่ 4.4e แสดงค่า RMSD ของบริเวณ cytoplasmic domain, stalk-TM1, TM2 และของ
ทั้งโปรตีน ตามเวลาของการซิมุเลชันเป็นเวลา 25 นาโนวินาที พบว่าโครงสร้างของ CorA ที่สภาวะ
เปิดนี้มีความสเถียรโดยเฉพาะบริเวณ stalk-TM1 ให้ค่า C-RMSD ระหว่าง 2.5-3.5 Å (รูปที่ 4.4f)
ยกเว้นมี 1 ซับยูนิทที่ให้ค่า RMSD สูงกว่าช่วงดังกล่าว ส่วนบริเวณอื่น ได้แก่ cytoplasmic
domain มีค่า RMSD ประมาณ 6Å ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณนี้ ไม่มีข้อมูลการทดลอง ดังนั้นจึงเป็น
บริเวณที่ไม่ได้กาหนด restraint ระหว่างการคานวณ
4.3.2 ผลกำรประเมินโครงสร้ำง CorA ที่สภำวะเปิดที่ได้
เมื่อทาการซ้อนทับ (superimposition) โมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดทั้ง 10
โมเดลที่เลือกมามีค่า RMSD เท่ากับ 2.1  0.5 Å แสดงว่าโครงสร้างทั้ง 10 มีความใกล้เคียงกัน
โดยเฉพาะบริเวณ stalk-TM1 มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยมีค่า ค่า RMSD เท่ากับ 1.7  0.4 Å
(รูปที่ 4.4a และ 4.4b) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างบริเวณ cytoplasmic domain และ periplasmic
loop มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยมีค่า RMSD เท่ากับ 6.0  2.6 และ 6.9  2.0 Å
ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะหระยะห่างระหว่างซับยูนิทโดยอาศัยกราฟระยะห่าง C-C ระหว่างซับยูนิทบ
ริเวณ stalk และ TM1 (รูปที่ 4.4c) พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างที่สภาวะปิด บริเวณ TM1
ของทั้ง 10 โมเดล CorA ที่สภาวะเปิด อยู่ห่างกันมากขึ้น (ค่าเฉลี่ยประมาณ 6.7 Å โดยนับจากกรดอะ
มิโนตาแหน่ง 280-310) ในขณะที่บริเวณ stalk พบว่ามีการขยับเข้าใกล้เข้าหากัน (ค่าเฉลี่ยประมาณ
3.3 Å โดยนับจากกรดอะมิโนตาแหน่ง 245-260) เพื่อเปรียบเทียบโมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่
สภาวะเปิดกับค่า  ของบริเวณนี้ พบมีความสอดคล้องกัน (รูปที่ 4.4d)

44

รูปที่ 4.4 โมเดลเชิงโครงสร้ำง CorA ที่สภำวะเปิดทั้ง 10 โมเดลที่วำงซ้อนทับกัน มุมมองจำกด้ำน
นอกเซลล์ (a) และมุมมองจำกด้ำนข้ำงของเซลล์ (b) ระยะห่ำง C-C ระหว่ำงซับยูนิทบริเวณ
stalk และ TM1 จำกโครงสร้ำงที่สภำวะปิด และสภำวะเปิด (c) และเปรียบเทียบระหว่ำง
ระยะห่ำง C-C กับ  แสดงแนวโน้มกันเปลี่ยนแปลงคอนฟอร์เมชันบริเวณ stalk และ
TM1
4.3.3 ขนำดบริเวณโพรงที่กว้ำงขึ้น
โมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดทั้ง 10 โมเดลแสดงให้เห็นขนาดของโพรงทางผ่านของ
ไอออนที่กว้างขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้าง CorA ที่สภาวะปิด (รูปที่ 4.5a) ขนาดของโพรงที่กว้าง
ขึ้นนี้น่าจะกว้างมากพอที่จะให้ Mg2+ ในรูป hydrated สามารถเคลื่อนทีผ่านได้สะดวก
จากการคานวณค่าพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย Mg2+ เข้าสู่เซลล์ โดยคานวณพลังงานโซเว
ชัน (solvation energy) ของ Mg2+ ที่ถูกวางในอยู่ในโพรง ณ ตาแหน่งต่างๆ ตามแกน z (แนวการ
เคลื่อนที่ของไอออนจากนอกเซลล์ ผ่านเมมเบรน และเข้าสู่ไซโตพลาซึม) พบว่าพลังงานที่ใช้ในการ
เคลื่อนย้าย Mg2+ ที่คานวณจากโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ (รูปที่ 4.5b
และ 4.5c) แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดที่ได้นี่ สนับสนุนการทางานของโปรตีน
ดังกล่าว
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รูปที่ 4.5 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของโพรงตำมแนวแกนของแชนแนล (a) โดยคำนวณจำก
โครงสร้ำงที่สภำวะปิด (เส้นสีแดง) และเปิด (เส้นสีดำ และเขียวสำหรับค่ำเฉลี่ย) กรำฟแสดง
ขนำดของโพรง และพลังงำนโซเวชันของ Mg2+ ในตำแหน่งต่ำงๆ ตำมแนวแกนของแชนแนลที่
สภำวะปิด (b) และที่สภำะวเปิด (c)
4.3.4 กำรเปลี่ยนคอนฟอร์เมชัลสำหรับกำรเกท
โมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดที่ได้จากการคานวณนี้ สอดคล้องกับข้อมูลผลการ
ทดลองอีพีอาร์ และสนับสนุนผลการคานวณพลังงานในเชิงทฤษฎี ดังนั้น โมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่
สภาวะเปิดนี้มีความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์การเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันโดยเปรียบเทียบกับโครงสร้าง
ที่สภาวะปิด ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ได้จากเทคนิคเอ็กซเรย์
เมื่อทาการซ้อนทับระหว่างโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดและสภาวะปิด จะเห็นความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (รูปที่ 4.6a) โดยเฉพาะบริเวณ stalk และ TM1 ซึ่งแสดงให้ CorA เปลี่ยน
คอนฟอร์เมชันจากสภาวะปิดไปสู่สภาวะเปิดโดยการเคลื่อนบริเวณ stalk เข้าหา และขยับส่วน TM1
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ให้ออกจากกันในลักษณะคล้ายกรรไกร จากมุมมองด้านข้าง หรือคล้ายรูกล้อง (iris-like camera) จาก
มุมมองด้านนอกเซลล์ (รูปที่ 4.6b) กลไกการการเคลื่อนของ stalk และ TM1 นี้ น่าจะทาให้โพรง
ทางผ่านของไอออนขยายกว้างขึ้น เพื่อเปิดให้ Mg2+ ผ่านได้

รูปที่ 4.6 โครงสร้ำง CorA ที่สภำวะปิดและสภำวะเปิด (a) โครงสร้ำงซ้อนทับที่บริเวณ stalk และ
TM1 แสดงกลไกกำรเปิด-ปิดแบบกรรไกร หรือรูกล้อง (b) และขนำดของโพรงที่กว้ำงขึ้น (c)

4.3.5 บริเวณภำยในของโครงสร้ำงที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการเปรียบเทียบระหว่างโมเดลเชิงโครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดและสภาวะปิด ทาให้
เห็นการเปลี่ยนของโครงสร้างภายนอกได้อย่างชัดเจน หากพิจารณาบริเวณภายในของโครงสร้างจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของโดเมนต่างๆในรูปแบบที่มีการสัมผัสกัน (domain contact) รูปที่ 4.7 จะ
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เห็นการเปลี่ยนแปลงของโดเมนระหว่างซับยูนิท (inter-subunit) ได้ชัดเจนกว่า ภายในซับยูนิท
เดียวกัน (intra-subunit) โดยเฉพาะคู่ TM1-TM1, stalk-stalk และ TM2-TM2 แสดงให้เห็นว่า
โครงสร้าง CorA ที่สภาวะเปิดมีการเกาะรวมกันแบบหลวมๆ มากกว่าในสภาวะปิด ซึ่งอาจจะเป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่โครงสร้างเอ็กซเรย์ซึ่งมีความสเถียรที่สุดจึงเป็นโครงสร้างที่สภาวะปิด และยังไม่มีรายงาน
โครงสร้างของ CorA ที่สภาวะเปิด เนื่องจากโครงสร้างมีความไม่เสถียร

รูปที่ 4.7 กรำฟคอนทัวร์ของระยะห่ำงระหว่ำงโดเมนต่ำงๆ ระหว่ำงซับยูนิท (a) และภำยในซับยู
นิท (b)

4.4 บทสรุป
ในการศึกษานี้ ได้จาลองคอนฟอร์เมชันที่สถานะเปิดโดยใช้ข้อมูลอิเลคตรอนพาราแมกเนติกส์เร
โซแนนท์และกระบวนวิธี PaDSAR ตามด้วยการจาลองพลวัติเชิงโมเลกุล (MD) ของโครงสร้างใน
สถานะปิดและเปิดในลิพิดไบเลเยอร์เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทางานของ
โปรตีน แบบจาลองเชิงโครงสร้างของคอนฟอร์เมชันที่สถานะเปิดแสดงส่วน stalk เคลื่อนเข้าใกล้แกน
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สมมาตรของแชนแนลมากขึ้น ในขณะที่ส่วน TM1 เคลื่อนออกจากแกนของแชนแนล ลักษณะการเกท
คล้ายกับการเคลื่อนที่ของกรรไกรจากมุมมองด้านข้าง หรือคล้ายรูกล้องหากพิจารณาจากด้านนอก
เซลล์ การจัดเรียงเชิงโครงสร้างดังกล่าวนาไปสู่การขยายโพรงในบริเวณเมมเบรน จากผลของ MD
ส่วนไซโตพลาสมิกโดเมนและเพอริพลาสมิกลูปมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับส่วน stalk, TM1
และTM2 กราฟโพรไฟล์ของพลังงานโซเวชันทีใ่ ช้แทนการเคลื่อนที่ของ Mg2+ ผ่านตามโพรงของ
แชนแนลที่สภาวะเปิดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อมูลจากการศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจกลไกการขนส่ง
ไอออนในโปรตีนขนส่ง Mg2+ ได้ดียิ่งขึ้น
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ
รายงานวิจัยนี้เสนอผลงานวิจัยจานวนสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งนาเสนอผลงานวิจัยของการสร้าง
โมเดลเชิงโครงสร้างที่สภาวะพัก (Resting or Down state) ของโดเมนรับรู้ทางศักย์ไฟฟ้าของ
voltage-gated potassium channel (KvAP-VSD) เรื่องที่สองนาเสนอผลงานวิจัยของการสร้าง
โมเดลเชิงโครงสร้างที่สภาวะเปิดของ Mg2+ channel การสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างนี้ใช้หลักการของ
เทคนิค molecular modeling และกระบวนวิธี PaDSAR วิธีดังกล่าวได้เคยพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ
สาหรับใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการทดลองด้วยเทคนิคอีพีอาร์และการติดสปินที่ตาแหน่งจาเพาะ
ต่างๆบนโปรตีนมาสร้างเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับข้อมูลการทดลอง
โครงสร้างที่ได้นามาเปรียบเทียบกับโครงสร้างอีกสภาวะหนึ่ง เช่น up-state conformation กับ
Down-state conformation ของ KvAP-VSD หรือ closed-state conformation กับ open-state
conformation ของ CorA Mg2+ channel และศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลวัติเพิ่มเติมด้วย
เทคนิค molecular dynamics simulation ผลการศึกษาของแต่ละระบบสามารถสรุปได้ดังนี้
5.1 Down-state model ของ KvAP-VSD
ประเด็นสาคัญของงานวิจัยนี้คือโครงสร้างของโดเมนรับรู้ศักย์ไฟฟ้าของโวเทจเกทไอออนแชนนัลที่
สภาวะพักเป็นอย่างไร เนื่องจากคอนฟอร์เมชันของ VSD ใน Down-state conformation และรูปแบบการ
เปลี่ยนคอนฟอร์เมชันนั้นยังเป็นประเด็นโต้แย้งกันอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาคือเทคนิค x-ray crystallography
ไม่สามารถวัดโครงสร้างสามมิติที่สภาวะนี้ได้ งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการ Site-directed spin labeling และ
EPR spectroscopy สร้างโมเดลเชิงโครงสร้างที่ Down-state conformation ในบริเวณ VSD ของ KvAP
(Kv จาก Aeropyrum Pernix) อย่างไรก็ตาม การบันทึก EPR สเปกตรัม ภายใต้สภาวะ Resting (ค่า
ศักย์ไฟฟ้าเมมเบรนน้อยกว่าศูนย์) นั้นไม่สามารถกระทาได้ แต่มีรายงานว่าการใช้ DOTAP ซึ่งเป็นลิพิดชนิด
พิเศษที่ไม่มีหมู่ Phosphodiester สามารถชักนาให้ VSD ทรานสิชันไปอยู่ในสภาวะ Resting state โดยที่
ไม่ต้องใช้ศักย์ไฟฟ้า การสร้างโมเดลเชิงโครงสร้างที่ Down state ใช้ข้อมูลการทดลองวัดจากโปรตีนชนิด
ดังกล่าวในลิพิดสองชนิดคือ ลิพิดผสม PCPG (KvAP-VSD มีความเสถียรที่ up-state) และลิพิดที่ไม่มีหมู่
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Phosphodiester (KvAP-VSD มีความเสถียรที่ down-state) ข้อมูลการทดลองจากเทคนิคอีพีอาร์ ได้แก่
Solvent accessibility จาก Standard continuous-wave EPR spectroscopy และข้อมูล Intradomain distances จากเทคนิค DEER distance measurements ซึ่งวัดจากโปรตีนตัวอย่างที่เป็น
Bifunctional spin label และ Pulsed EPR spectroscopy โมเดลที่ได้แสดงสามารถเชื่อมโยงรูปแบบการ
เปลี่ยนคอนฟอร์เมชันระหว่าง Up-state และ Down-state ของ VSD
เมื่อนาโมเดลไปศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลวัติด้วยเทคนิค
molecular
dynamics
simulation ทั้งสองสภาวะ ผลการศึกษาสามารถอธิบายในประเด็นเรื่องการเคลื่อนตัวของส่วนท่อนทรานส
เมมเบรน S4 (voltage sensor segment) ของ VSD ผ่านบริเวณลิพิดไบเลเยอร์ในช่วงเกิด membrane
depolarization และการเคลื่อนที่ประจุบวกของเรสซิดิวซ์อาร์จินีนตาแหน่ง R120, R123, R126 และ
R133 สามารถเกิดขึ้นได้ในเมมเบรน เนื่องจากช่อง water crevice ใน VSD มีขนาดกว้างขึ้นทาให้โมเลกุลน้า
เข้าไปในช่องได้มากขึ้น ส่งผลให้ค่า dielectric ของเมมเบรนสูงขึ้น จึงช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับประจุของ
อาร์จินีนในเมมเบรน นอกจากปรากฎการณ์ดังกล่าว ยังมีปัจจัยที่ช่วยด้วยคือ การแลกเปลี่ยนพันธะ
ไฮโดรเจนของคู่ salt-bridge ของ R123, R126 และ R133 กับ E45, D62 และ E93
5.2 Open state model ของ Mg2+ channel
เนื่องจากโครงสร้างโฮโมเพนทาเมอร์ที่ได้จากเทคนิคเอกซเรย์ของแมกนีเซียมแชนนัลชนิด CorA
จาก Thermotoga maritima สอดคล้องกับสภาวะปิดหรือสภาวะที่ไม่มีการขนส่ง Mg2+ ทาให้ขาด
คาอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกการทางานดังกล่าว จากรายงานวิจัย พบวิธีที่สามารถเพิ่มความสเถียรที่
สภาวะเปิดให้กับ CorA Mg2+ channel โดยการให้ความเข้มข้นของ Mg2+ ที่อยู่ภายในเซลล์มีระดับเป็นศูนย์
หรือต่ากว่า Mg2+ ที่อยู่ภายนอกเซลล์มากๆ ซึ่ง CorA Mg2+ channel จะถูกกระตุ้นให้เปิดช่องทางผ่านของ
Mg2+ CorA งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากเทคนิค SDSL/EPR ของ CorA ในสภาวะเปิด แบบจาลองเชิง
โครงสร้างของคอนฟอร์เมชันที่สถานะเปิดแสดงส่วนสทอล์คเฮลิกส์ (stalk helix) เคลื่อนเข้าใกล้แกน
สมมาตรมากขึ้น ในขณะที่ส่วน TM1 เคลื่อนออกจากแกนหลักนี้ การเปลี่ยนคอนฟอร์เมชันนี้เป็นผลจากการ
หมุนและการเคลื่อนที่ของท่อนเกลียวอัลฟาทั้ง 5 ของส่วน Stalk และ TM1 (transmembrane segment)
ในลักษณะที่ทาให้ปลายของโพรง (Pore) ด้านที่อยู่ใน cytoplasmic แคบลงและปลายด้าน extracellular
กว้างขึ้น การจัดเรียงเชิงโครงสร้างดังกล่าวนาไปสู่การขยายโพรงในบริเวณเมมเบรน
จากผลของ MD
โดเมนเชิงโครงสร้างทั้งหมดของคอนฟอร์เมชันที่สถานะเปิดมีพลวัตสูงกว่าสถานะปิด ส่วนไซโตพลาสมิก
โดเมนและเพอริพลาสมิกลูปมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนสทอล์คและแทรนสเมมเบรนเฮลิกส์
กราฟ Poisson-Boltzmann solvation energy profile ของการเคลื่อนที่ของ Mg2+ ข้ามเมมเบรนโดยผ่าน
ทางโพรงของ CorA Mg2+ channel ที่สภาวะเปิดมีค่าต่ากว่าที่สภาวะปิดอย่างมีนัยสาคัญ
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5.3 ข้อเสนอแนะ: งำนวิจัยที่จะดำเนินต่อไป
สิ่งที่น่าสนใจและสามารถดาเนินงานวิจัยต่อไปได้ คือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
และกลไกการทางานของไอออนแชนนัล โดยมุ่งให้ความสนใจหัวข้อรูปแบบการเปลี่ยนคอนฟอร์เมชัน
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าเมมเบรนของ voltage-sensor domain (VSD) ของ voltagedependence potassium channel และกลไกการขนส่ง Mg2+ ของ magnesium channel โดย
ใช้กระบวนวิธีสร้างแบบจาลองพลวัติเชิงโมเลกุลภายใต้สภาวะแวดล้อมของฟอสฟอลิพิดไบเลย์และ
เทคนิคการคานวณพลังงานเสรี เพื่ออธิบายกระบวนการเกท (gating) การคัดกรอง (selectivity) และ
การไหลผ่านของไอออนข้ามผ่านชั้นเมมเบรน (ion permeation)
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