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1. WSTĘP 
 

Kolagen, najbardziej powszechne białko u ssaków, odpowiada za zapewnienie stabilności 
mechanicznej i wytrzymałości tkanek łącznych, takich jak kości, ścięgna i więzadła. 
Tropokolagen (TC), podstawowa jednostka strukturalna kolagenu, jestpodłużnym 
polipeptydem, tworzącym potrójną helisę.Posiada on podstawową sekwencję aminokwasów 
składającą się z proliny (Pro), hydroksyproliny (Hyp) i glicyny (Gly). Cząsteczki kolagenu 
tworzą strukturę nakładających się molekuł z widocznych okresem D, który posiada regiony 
luk i zachodzenia na siebie cząsteczek. W takim ułożeniu są budowane mikrowłókienka 
kolagenowe, które tworzą większe fibryle[1]. Ze względu na swoją hierarchiczną strukturę 
własności mechaniczne włókien kolagenowych mogą być zrozumiane tylko poprzez 
zrozumienie własności poszczególnych poziomów jego struktury oraz ich wzajemnego 
oddziaływania. Głównym celem prezentowanej pracy było zbudowanie trójwymiarowego 
modelu nanowłókna kolagenowego w oparciu o molekularny model cząsteczki TC i jej 
własności mechanicznych. 

 
 

2. STRUKTURA MODELU NANOWŁÓKNA KOLAGENOWEGO 
 

Do budowy modelu cząsteczki TC została wykorzystana struktura peptydu 1QSU 
uzyskana przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej [2] oraz pole siłowe AMBER [3], które jest 
powszechnie używane w symulacjach protein.Tak zbudowany model symulowano 
wykorzystując dynamikę molekularną (MD). W celu zmierzenia oddziaływania zarówno 
wewnątrz cząsteczki jak i między cząsteczkamizostały przeprowadzone eksperymenty 
rozciągania i ścinania. Obliczona wartość modułu Younga dla małych odkształceń wyniosła 
8,44 GPa, co jest zgodne z eksperymentalnymi wynikami uzyskanymi metodą rozpraszania 
Brillouina [4], gdzie moduł wyniósł 9 GPa. 

Trójwymiarowy model nanowłókna kolagenowego został zbudowany przy wykorzystaniu 
metody shape-basedcoarse-grain (CG) [5], która przy pomocy sieci neuronowej zastępuje 
grupy atomów ziarnami. Pojedyncze cząsteczki TC w modelu CG zostały połączone
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 iustawione w nakładającą się strukturę, odpowiadającą budowie włókna kolagenowego. 
Potrzebne parametry pola siłowego zostały otrzymane z pełnej symulacji atomowej w stanie 
równowagi, a następnie dopasowanedo wyników symulacji rozciągania (oddziaływania 
wiążące) oraz symulacji ścinania (oddziaływania niewiążące) poprzez skalowanie. 
Nanowłókna kolagenowe zostały wykorzystane do symulacji rozciągania, aby zbadać ich 
sztywność i mechanizm pękania. Uzyskana wartość modułu Younga dla nanowłókna 
wyniosła 7,64 GPa, co jest zgodne z wynikami testu AFM [6], gdzie moduł Younga wyniósł 
2-7 GPa. 

 
Rys.1. Modele atomowy i coarse-graintropokolagenu oraz model coarse-grainnanowłókna kolagenowego 

 
 

3. WNIOSKI 
 

Model nanowłókna kolagenowego przedstawiony w niniejszej pracy wnosi wkład w 
zrozumieniewłasności mechanicznych hierarchicznej struktury kolagenowej. Może on zostać 
wykorzystany do badania wpływu zmian w sekwencji molekularnej na włókno oraz badania 
formowania się uszkodzeń włókien. 

Dalszy rozwój prezentowanego modelu może zawierać wpływ gęstości wiązań 
krzyżowych między cząsteczkami kolagenu na własności mechaniczne włókien. Ponadto 
możliwe jest dodanie środowiska wodnego, które ma znaczący wpływ na sztywność i lepkość 
kolagenu. 
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