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Saját szerepem a disszertáció elkészítésében 
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születtek meg, a dolgozat alapját adó tudományos közleményeknek megfelelően. Az itt bemutatott 

munkákhoz tartozó szimulációkat minden alkalommal magam végeztem, az eredmények, és 

helyenként a szimulációkkal nyert adatok analízisét a társszerzőkkel közösen végeztük. Ennek 

megfelelően a dolgozatban egyes szám első személyben fogalmazok minden olyan esetben, ahol a 

munkát teljes egészében én végeztem témavezetőm irányításával, és többes szám első személyt 

használok ott, ahol a társszerzőkkel közösen végeztük el az adatok kielemzését. 
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1 Rövidítésjegyzék 

 

DFT sűrűségfunkcionál elmélet 

QM kvantummechanika 

MM molekulamechanika 

QM/MM kombinált kvantummechanika/molekulamechanika 

MD molekuladinamika 

PES potenciális energia hiperfelület 

MECP minimális energiájú kereszteződési pont 

CYP-ek citokróm P450 enzimek 

wt vad típusú fehérje (mutációmentes fehérje) 

 

Az aminosavak három- és egybetűs kódjai 

Alanin Ala A 

Arginin Arg R 

Aszparagin Asn N 

Aszparaginsav Asp D 

Cisztein Cys C 

Glutaminsav Glu E 

Glutamin Gln Q 

Glicin Gly G 

Hisztidin 

(protonáltság alapján) 

His (ε) 

Hsd (δ) 

Hsp (ε és δ) 

H 

Izoleucin Ile I 

Leucin Leu L 

Lizin Lys K 

Metionin Met M 

Fenilalanin Phe F 

Prolin Pro P 

Szerin Ser S 

Treonin Thr T 

Triptofán Trp W 

Tirozin Tyr Y 

Valin Val V 

 



2 Bevezetés 

2 

2 Bevezetés 

 

A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén a számításos kémia hosszú múltra tekint 

vissza. A Tanszék korábbi, illetve jelenleg működő kutatócsoportjai szerves és szervetlen 

kismolekulás rendszereket kutatnak. Témavezetőm, Dr. Oláh Julianna honosította meg a fehérjék 

modellezését Dr. Nyulászi László csoportjában. Fő kutatási területe a citokróm P450 enzimek 

reakciómechanizmusainak és reaktivitásának vizsgálata. Doktori munkám során ebbe 

kapcsolódtam be én is, általánosan kiterjesztve a vizsgálatokat a hem tartalmú fehérjékre. Ez idő 

alatt lehetőségem volt több neves hazai és külföldi kutatócsoporttal együttműködni, és a kutatási 

tevékenységemet kiszélesíteni fehérjemolekulák számításos kémiai úton történő vizsgálatára. Bár 

minden téma esetében konkrét, előre megfogalmazott kérdések megválaszolása volt a cél, engem 

egy általános kérdés különösen foglalkoztatott az elmúlt évek alatt. Arra voltam (és a mai napig 

vagyok) kíváncsi, hogy pusztán a számítások, szimulációk alapján mi mindent tudhatunk meg egy 

fehérjéről, fehérjerendszerről. Ennek megfelelően a PhD éveimet egyfajta metodikai 

barangolásnak szántam. Célul tűztem ki, hogy minél több féle módszert, technikát elsajátítsak, 

analízist megismerjek, mindezt úgy, hogy munkám ne legyen öncélú, valós és tudományosan is 

érdekes problémákat oldjak meg. Ennek köszönhető, hogy ez a doktori disszertáció nem egy 

fehérje család vagy típus elmélyült vizsgálatáról szól, hanem különböző fehérjerendszerek 

vizsgálatát tartalmazza több aspektusból. 

Az inzulin kisózásának szimulációjakor a fehérje és az oldószer vízmolekulák között a 

kisózás hatására megváltozott hidrogénkötéses rendszert vizsgáltam. A PfCCT dimer enzim egy, a 

fehérje mindkét alegységében megjelenő pontmutációjakor fehérje-fehérje kölcsönhatásokat 

vizsgáltam. A PfCCT enzim és a citidin-difoszfokolin, a mioglobin és a nitrogén-monoxid, 

valamint a citokróm P450 enzimeket érintő munkákban fehérje-ligandum kölcsönhatásokat 

kutattam. 

Ebből adódik, hogy az értekezés felépítése is valamelyest eltér a megszokott szerkezettől. 

Az alkalmazott módszerek rövid ismertetését követően a célkitűzéseket és a releváns irodalom 

áttekintését minden bemutatott probléma esetén külön, Az eredmények bemutatása fejezet adott 

vizsgálatát tartalmazó alfejezetén belül teszem meg. 
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 Fehérjemolekulák modellezése során nagyméretű rendszerek leírása szükséges. 

Enzimatikus katalízis modellezése esetén a vizsgált rendszer mérete csak a reakció szempontjából 

meghatározó atomokat, ionokat és aminosav oldalláncokat figyelembe véve is könnyen elérheti a 

több száz atomos nagyságrendet. Mindemellett, ha a vizsgált rendszer átmeneti fémet is tartalmaz 

(pl. hem kofaktort tartalmazó fehérjék esetében), elengedhetetlen a rendszer magasabb szintű 

leírása. Szerkezeti tulajdonságok vizsgálatához már nemcsak a fehérje egészének, de az azt 

körülvevő oldószer molekuláknak a figyelembe vétele is szükséges. Mindezek a ma használatos 

számítógép kapacitások mellett is igen nagy kihívást jelentenek. Emiatt fehérjereakciók 

modellezése során a vizsgálni kívánt tulajdonságot, mennyiséget figyelembe véve kell 

megválasztani azt a számítási szintet, melyen még megbízható eredményt kaphatunk. 

Reakciómechanizmusok vizsgálatára gázfázisú kvantumkémiai (QM), illetve a fehérjekörnyezetet 

jobb leírását biztosító kombinált kvantumkémiai és molekulamechanikai számítások (QM/MM) a 

legcélravezetőbbek, míg a fehérje szerkezeti és dinamikus tulajdonságait molekuladinamikai 

szimulációk (MD) segítségével írhatjuk le. A következőekben a disszertáció elkészítése során 

alkalmazott módszereket kívánom röviden, a teljesség igénye nélkül ismertetni. A dolgozat 

terjedelme és célja miatt a hosszas, pontos és precíz levezetéseket mellőzöm, pusztán az 

alapfogalmakat definiálom, a főbb gondolatmeneteket, irányvonalakat említem meg.
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3.1 Kvantummechanikai számítások (QM) 

 

 A relativisztikus kvantummechanika alapegyenlete Dirac nevéhez fűződik, melynek 

közvetlen megoldása szinte minden esetben lehetetlen. Emiatt a kvantummechanikai számítások 

során az idő független Schrödinger-egyenlet1 megoldása a cél: 

�̂�𝜓 = 𝐸𝜓 (1) 

ahol �̂� a Hamilton operátort jelöli, ψ a rendszer sokrészecske hullámfüggvény sajátvektorát, E 

pedig a sajátenergiáját. Az sajátfüggvény ismeretében a rendszer valamennyi tulajdonsága 

meghatározható. A ψ hullámfüggvény a magok és az elektronok koordinátáitól függ: 

𝜓 = (𝑒1, 𝑒 2, 𝑒 3… , 𝑒𝑛,𝑚1,𝑚 2,𝑚 3… ,𝑚𝑁) (2) 

ahol e1, e2, e3…, en az elektronok, m1, m2, m3, …, mN pedig a magok koordinátáit jelöli. A �̂� 

Hamilton operátor az elektronok (�̂�𝑒) és a magok (�̂�𝑛) kinetikus energia operátorából, az elektron-

elektron taszításból (𝑉𝑒𝑒), a mag-mag taszításból (𝑉𝑛𝑛) és a mag-elektron vonzásból (𝑉𝑛𝑒) áll. Az 

így megszerkesztett Schrödinger-egyenletet zárt, analitikus formában nem lehet megoldani. 

Numerikusan azonban megoldható az alábbi közelítéseket alkalmazva: 

(a) A relativisztikus effektusok elhanyagolása: a spinpálya függvény szétbontása egy pálya és 

egy spinfüggvény szorzatára 

(b) A magok és az elektronok mozgásának szétválasztása a Born-Oppenheimer tétel alapján.2 

(c) A független részecske modell alkalmazása, mely szerint egy rendszerben minden egyes 

elektron a többi elektron által létrehozott átlagos térben (𝑉𝑖
𝑒𝑓𝑓

) mozog. Ekkor a Hamilton 

operátort az ún. Fock operátor (�̂�(𝑖)) közelíti, melyben az eredeti Hamilton operátorban 

szereplő elektronikus kölcsönhatásra vonatkozó tagokat a 𝑉𝑖
𝑒𝑓𝑓

 effektív potenciál írja le. 

(d) Az egyelektron módszer bevezetése: a sokváltozós hullámfüggvényt egyelektronos 

hullámfüggvények szorzataként kezeljük, melyek háromváltozósak, az elektron 

koordinátáitól függenek. A Pauli elv teljesülésének biztosítására a hullámfüggvényt 

determináns formájában, az ún. Slater determináns alakjában keressük.3–5 

A fenti közelítések bevezetésével eljuthatunk az ún. kanonikus Hartree-Fock egyenletekhez: 

�̂�(𝑖)𝜑𝑖(1) = 휀𝑖(1)𝜑𝑖(1) i = 1,2, …, n (3) 

A 𝜑𝑖(1) egyelektronos hullámfüggvényekből megszerkeszthető a hullámfüggvény, az εi 

értékekből pedig meghatározható a rendszer energiája. Számítástechnikai megfontolások miatt az 
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egyelektronos hullámfüggvényeket az 𝑥𝑠 egyelektron bázisfüggvények (függvénysorozatok) 

lineáris kombinációjaként fejezzük ki, ez ún. Hartee-Fock-Roothaan6 módszer: 

𝜑𝑖(1) =∑𝑐𝑆𝑖

𝑏

𝑠=1

𝜒𝑆 (4) 

Ennek nagy előnye, hogy a megoldás során csak a cSi koefficienseket kell variálni. A bázis 

méretének a növelésével a számított energia értéke pontosabb lesz. Azonban végtelen nagy bázist 

alkalmazva is a számított energia érték nem éri el a valós energia értéket, hanem egy afölötti 

határhoz tart, melyet Hartree-Fock limitnek (HF-limit) nevezünk. A HF-limit és az egzakt, nem-

relativisztikus energia közötti különbség a korrelációs energia (Ec). 

 A Schrödinger-egyenletet megoldva egy n elektronos hullámfüggvényt kapunk, mely a 

rendszerre vonatkozó összes információt tartalmazza, ismeretében elvileg bármely fizikai 

mennyiség várható értéke meghatározható. Ennek megfelelően a tér egy r pontjában az 

elektronsűrűség (ρ(r1)) kiszámítható: 

𝜌(𝑟1) = 𝑛∫ ∫ …
∞

−∞

∞

−∞

∫ 𝜓∗
∞

−∞

(𝑟1𝑠1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝜓(𝑟1𝑠1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 𝑑𝑠1𝑑𝑥2…𝑑𝑥𝑛 (5) 

ahol n az elektronok számát, ψ a hullámfüggvényt, a ψ* a hullámfüggvény komplex konjugáltját, 

az egyes x-ek pedig a megfelelő r tér- és s spinkoordinátát együttesen jelölik. Azaz megkaphatjuk, 

hogy egy adott spinű elektronnak mekkora a megtalálási valószínűsége a tér egy kiszemelt 

részében, amennyiben az összes elektron spin- és egy kivétellel az összes térbeli koordinátája 

szerint integráljuk. A teljes térre integrálva a ρ(r) elektronsűrűség függvényt megkaphatjuk az 

elektronok számát. Az elektronsűrűség egy háromváltozós fizikai mennyiség, melynek értéke 

röntgenszórási kísérletekkel meghatározható és összevethető. 

Hohenber-Kohn I. tétele alapján az elektronok eloszlását egyértelműen meghatározza a 

külső potenciál (Vr).
7 Ez a megállapítás azonban fordítva is igaz: egy adott elektronsűrűség a külső 

potenciált egyértelműen megadja, azaz egyértelmű a megfeleltetés a rendszer energiája és az 

elektronsűrűsége között. Tehát egy kvantumrendszer alapállapotú energiája, illetve minden 

mérhető mennyisége egyértelműen meghatározható az alapállapot elektronsűrűsége ismeretében. 

Így a hullámfüggvényen alapuló módszerek helyett bevezethetőek az elektronsűrűségen alapuló 

számítások, az ún. sűrűségfunkcionál elmélet módszerek (density functional theory, DFT). 

Ezek gyakorlati alkalmazásának alapját a II. Hohenber-Kohn tétele adja, mely kimondja, 

hogy egy adott külső Vr potenciál esetében az alapállapoti ρ0 elektronsűrűséghez tartozó E[ρ0] 
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energiafunkcionál értéke alacsonyabb, mint bármely más lehetséges ρ alapállapoti 

elektronsűrűséghez tartozó E[ρ] energiafunkcionál értéke. Így ez a tétel egy variációs problémához 

vezet: a E[ρ0] energiafunkcionál minimumát keressük a részecske szám állandóságát előíró 

mellékfeltétel alkalmazása mellett. Az energia várható értéke pedig, mint az elektronsűrűség 

funkcionálja, kifejezhető és a HF egyenletekhez hasonló alakra hozható. Ezek az ún. Kohn-Sham 

egyenletek8: 

𝐸[𝜌] = 𝑇[𝜌] + 𝑉𝑛𝑒[𝜌] + ∫𝜌(𝑟)
𝑒2

4𝜋휀𝑟𝑖𝑗
𝑑𝑟 + 𝐸𝑥𝑐[𝜌] (6) 

ahol T a kinetikus energia-funkcionál, Vne az elektron-mag taszítás funkcionál, az integrál utáni 

kifejezés az elektron-elektron taszítási tag klasszikus Coulomb potenciál szerinti kifejezése, Exc[ρ] 

pedig az ún. kicserélődési-korrelációs tag. Az első három tag meghatározása nem okoz problémát, 

a negyedik, Exc[ρ] értéke viszont ismeretlen. Ez azonban két részre bontható: 

𝐸𝑥𝑐[𝜌] = 𝐸𝑥[𝜌] + 𝐸𝑐[𝜌] (7) 

az Ex[ρ] kicserélődési funkcionálra és az Ec[ρ] korrelációs funkcionál tagokra. A kicserélődési 

funkcionál egzakt alakját homogén elektrongázra Dirac vezette le,9 amellyel a valós rendszer 

kicserélődési funkcionálja közelíthető. Azóta számos funkcionált fejlesztettek ki, melyeknek célja, 

hogy a kicserélődési és a korrelációs tagot minél jobban leírják. Ezek a funkcionálok empirikus 

alapon illesztett paramétereket használnak, így ab initio módszereknek már nem tekinthetőek, de a 

paraméterek száma messze elmarad a szemiempirikus és az empirikus módszerekben 

alkalmazottakétól. A kicserélődési és korrelációs tagot jellemzően több közelítő funkcionál lineáris 

kombinációjából állítják elő, melyek ugyan mindegyike tartalmaz valamilyen hibát, ám ezek 

részben vagy egészben kompenzálják egymást. A számítás során alkalmazott funkcionál jelöli az 

adott DFT módszert. 

A DFT módszerek előnye, hogy számítási igényük a Hartree-Fock számításokkal 

összemérhető, a kapott eredmény viszont az elektronkorreláció nagymértékű figyelembe vétele 

miatt sokkal pontosabb. Az elektronkorrelációból adódó London féle diszperziós kölcsönhatások 

külön figyelembe vételével az eredmények tovább javíthatóak. Az újabb funkcionálok jellemzően 

már beépítve tartalmaznak diszperziókorrekciót, illetve megjelentek külön a diszperzió 

korrigálását szolgáló technikák. Napjainkban az egyik legelterjedtebb ilyen módszer a Grimme és 

munkatársai által kidolgozott ún. DFT-D séma.10 Ennek előnye, hogy viszonylag kis számítási 

kapacitást igényel, hátránya, hogy nagyszámú empirikus úton illesztett paramétert alkalmaz. A 
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séma szerint a korrigált energia (EDFT-D) a korrigálatlan Kohn-Sham energia (EKS-DFT) és a 

korrekciós tag (Edisp) összegeként áll elő, ahol 

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 = −𝑆6∑
𝐶6
𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗
6

𝑁

𝑖<𝑗

𝑓𝑐𝑠𝑖𝑙𝑙(𝑅𝑖𝑗) (8) 

A (8) egyenletben az S6 egy globális skálafaktor, melynek értéke a korrigálandó funkcionáltól függ, 

Rij az i és j atommagok távolsága az N atomos rendszerben, 𝐶6
𝑖𝑗

 diszperziós koefficiens, fcsill(Rij) 

pedig az ún. csillapító függvény. Ez utóbbi feladata, hogy zérus atomtávolságokhoz közelítve az 

energiakorrekció a -∞ → 0 értékhez tartson. Erre több kifejezést is kidolgoztak, melyek közül a 

legelterjedtebb a Wu és Yang által kidolgozott csillapítás.11 

 A disszertáció elkészítése során a QM számításokat DFT módszerekkel végeztem. A 

dolgozatban mindenhol egyértelműen meg fogom adni, hogy az adott számítás során milyen 

módszert használtam.
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3.2 Bázisfüggvények 

 

Ahogy az előző fejezetben említettem, bázisfüggvények segítségével az egyelektronos 

hullámfüggvények kifejezhetek. A ma használt bázisfüggvények nagy része Gauss-függvényeken 

alapul (GTO). A legelterjedtebb bázisok Pople és munkatársai nevéhez fűződnek,12 melyek az ún. 

felhasított vegyérték bázisok (split valence, SV).13 Ezek alapja, hogy a kémiai reakciókban 

jellemzően a vegyértékhéjak szoktak részt venni, ezért azokat fontosságuk miatt több 

bázisfüggvénnyel közelítik, mellyel jelentősen javítható a rendszer leírása. Ezek a bázisok 

jellemzően kétszer, háromszor, vagy négyszer több bázisfüggvényt alkalmaznak a 

vegyértékhéjakon, azaz double (DZ), triple (TZ) és quadruple (QZ) zeta minőségűek. Az atomok 

közötti bázisfüggvényeket helyettesítő, a bázisokon alkalmazott polarizációs, illetve diffúz 

függvények tovább javítják a rendszer leírását. 

A disszertáció elkészítése során az alábbi bázisokat használtam: 

6-31G(d): a belső pályák egyszeres zeta minőségűek és minden pálya 6 primitív Gauss-

függvényből áll elő, a vegyértékhéj tripla zeta minőségű és egy darab 3 primitív Gauss-

függvényből és egy darab 1 primitív Gauss-függvényből áll. Továbbá polarizációs függvényt 

tartalmaz, a nem-hidrogén atomokon egy sorozat (6 darab) d-típusú függvény található. 

6-31+G(d): felépítése megegyezik az előző báziséval, valamint további diffúz függvényt tartalmaz 

a nehéz atomokon. 

cc-pVTZ14: Dunning és munkatársai nevéhez fűződő korreláció-konzisztens, polarizált, 

vegyérték-tripla-zeta minőségű GTO bázis.  

Def2-TZVP15: az Ahlrichs és munkatársai által kifejlesztett báziskészlet tagja, vegyérték tripla 

zeta minőségű, polarizációt (H: 1p, B-Ne és Al-Ar: 2d1f, Sc-Zn: 1p1d1f) tartalmazó bázis. 

ECP (effective core potentials, effektív belső mag): azoknak az elemeknek a leírásakor, 

amelyeknél a relativisztikus hatások jelentősek, elengedhetetlen relativisztikus korrekció 

alkalmazása. A relativisztikus effektusok eltérő módon hatnak a belső és a vegyértékhéjon lévő 

elektronokra, ezért lehetőség van ezek eltérő módon történő kezelésére. Erre lehetőséget ad az ún. 

effektív belső mag alkalmazása. A belső héjakon lévő elektronokat változatlanak tekinti molekulák 

képződésekor, szinte az atommagokkal együtt kezeli, és hatásukat az adott atomhoz illesztett 

empirikus függvényekkel, ún. effektív pszeudopotenciálokkal írja le. Csak a vegyértékhéjon lévő 

elektronokat kezeli explicit módon a számítások során. Noha az effektív belső magokat eredetileg 
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azért fejlesztettek ki, hogy nehezebb atomok vizsgálata során kevesebb elektront kelljen explicit 

módon kezelni, mégis a módszer a relativisztikus hatások figyelembe vételének egyik hatékony 

módjává vált. A disszertáció elkészítése során vasionok leírásakor alkalmaztam ECP módszert.
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3.3 Sűrűségfunkcionálok 

 

 Ahogy korábban láttuk, a sűrűségfunkcionál elméleten alapuló számítások során a 

kicserélődési-korrelációs tag nem ismert, így értékének meghatározására közelítő funkcionál 

szükséges, amely általában külön-külön kezeli a kicserélődési és a korrelációs tagot. A 

funkcionálok fejlesztésének célja, hogy a Hartree-Fock módszerrel kapott eredményektől eljussunk 

a kémiai pontosságig. 

Az első funkcionálok az elektronsűrűséget lokálisan homogén elektrongázként kezelték 

(local density approximation, LDA), és ezzel közelítették a kicserélődési funkcionált. A korrelációs 

tagra pedig különböző közelítő funkcionálokat dolgoztak ki. Mivel azonban egy molekulában az 

elektronsűrűség nem homogén, így ez a közelítés a kémiai reakciók leírására nem alkalmas. Jobb 

eredményt szolgáltatnak azok a funkcionálok, melyek az inhomogenitást az elektronsűrűség 

gradiensének bevonásával veszik figyelembe. Ez az ún. általános gradiens közelítés (Generalized 

Gradient Approximation, GGA). Ennek egy tovább fejlesztett megközelítése az ún. meta-gradiens 

közelítés (meta-GGA), mely az elektronsűrűség második deriváltját, a nemkölcsönható kinetikus 

energiasűrűséget is figyelembe veszi. A funkcionálok egy újabb csoportját képezik az ún. hibrid 

funkcionálok, melyek egy sűrűségfunkcionál és a Hartee-Fock elméletből származó egzakt 

kicserélődési funkcionálok lineáris kombinációi, melyben a két funkcionál súlyozását empirikus 

alapon határozzák meg. Ha a hibrid funkcionálban a sűrűségfunkcionál egy meta-GGA funkcionál, 

akkor szokás hibrid-meta-GGA funkcionálként megkülönböztetni. 

A funkcionálok további fejlesztése az ún. távol-ható korrekciót (LC, long-range correction) 

is figyelembe veszi, mely korrigálni hivatott az ún. önkölcsönhatási hiba (self-interaction error) 

miatt fellépő pontatlanságokat. Ez utóbbi oka az, hogy a korábbi funkcionálokra jellemző, hogy az 

atommagok közelében ugyan jó eredményt szolgáltatnak, azonban attól távolodva a kicserélődési 

funkcionál túl gyors lecsengést mutat. Ezért ezek a funkcionálok skálázzák a Hartee-Fock 

elméletből származó kicserélődési tagot, csak egy meghatározott távolságon túl veszik figyelembe. 

Ahogy az előző alfejezetben már említettem, a funkcionálok fejlesztése során ma már külön 

szerepet kap a diszperziókorrekció beépítése is, melyet gyakran a funkcionál nevét követő „-D” 

jelöl, így a DFT módszerekkel kapható eredmények már nagyon jó egyezéssel képesek 

megközelíteni az egzakt eredményt. 

A disszertáció elkészítése során használt funkcionálok: 
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B3LYP16–19: Becke által kidolgozott háromparaméteres hibrid funkcionál, mely Lee-Yang-Parr 

kicserélődési-korrelációs tagot tartalmaz: 

𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = (1 − 𝑎0)𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 𝑎0𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 𝑎𝑥∆𝐸𝑥

𝐵88 + (1 − 𝑎𝑐)𝐸𝑐
𝑉𝑊𝑁3 + 𝑎𝑐𝐸𝑐

𝐿𝑌𝑃 (9) 

ahol a kicserélődési funkcionál (Ex) az LSDA a lokális spinsűrűség közelítésből, a HF Hartee-Fock 

közelítésből és a B88 Becke által 1988-ban kidolgozott gradienssel korrigált kicserélődési 

funkcionál tagokból tevődik össze, a korrelációs tag (Ec) a VWN3 Vosko, Wilk és Nusair által 

kidolgozott tagból és a LYP Lee-Yang-Parr kicserélődési-korrelációs tagból áll, valamint a0 = 0,2; 

ax = 0,72; ac = 0,81. 

Az egyik leggyakrabban használt funkcionál. Alkalmas bizonyos átmenetifém-komplexek 

leírására, mint például a hem csoport vizsgálatára. 

B3PW9117,20: hibrid funkcionál, a kicserélődési funkcionált a B3LYP funkcionállal megegyező 

módon írja le, a korrelációs funkcionált viszont Perdew és Wang által kidolgozott funkcionállal 

(PW91) közelíti. 

𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = (1 − 𝑎0)𝐸𝑥

𝐿𝑆𝐷𝐴 + 𝑎0𝐸𝑥
𝐻𝐹 + 𝑎𝑥∆𝐸𝑥

𝐵88 + (1 − 𝑎𝑐)𝐸𝑐
𝑉𝑊𝑁5 + 𝑎𝑐∆𝐸𝑐

𝑃𝑊91 (10) 

M06-2X21: hibrid-meta-GGA funkcionál, mely általában nem-kovalens kölcsönhatások, 

átmenetifémek és fémorganikus vegyületek leírásakor ad jó eredményt. 

TPSSh22: hibrid-meta-GGA funkcionál, mely alkalmas átmenetifém-komplexek leírására is. 

ωB97X-D23,24: távol-ható és diszperziós korrekciót is tartalmazó hibrid funkcionál. Jó eredményt 

szolgáltat nemfémes vegyületek reakcióinak leírásakor, valamint azokban a reakciókban, ahol a 

másodrendű kölcsönhatásoknak fontos szerepe van. Kis távolságoknál is tartalmaz ~16%-nyi HF 

kicserélődést, valamint a kis távolságok esetében érvényesülő L(S)DA kicserélődési funkcionált is 

módosították. 
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3.4 Kémiai reakciók leírása 

 

 Az előző alfejezetben leírtak alapján megszerkesztett Schrödinger-egyenletet felhasználva 

meghatározható egy kémiai reakcióban a kiindulási anyag(ok), a köztitermék(ek), az átmeneti 

állapot(ok) (TS) és a termék(ek) térszerkezete és energiája, és utóbbiakat felhasználva 

következtetéseket vonhatunk le a lehetséges reakcióútról, utakról. 

Kémiai reakciók lejátszódását alapvetően befolyásolja a reakcióban résztvevő anyagok 

reaktivitása. Molekulák lokális reaktivitásának leírására az egyik legelterjedtebb módszer az ún. 

Fukui függvények alkalmazása. A Fukui függvény az elektronsűrűség elektronszám szerinti 

parciális differenciálhányadosa állandó külső potenciál mellett. Segítségével oxidációs/redukciós 

reakciókban az elektronsűrűség megváltozása vizsgálható az elektronszám csökkenés/növekedés 

hatására. Tekintettel arra, hogy a Fukui függvény lokális sajátság, mely a térben pontról pontra 

változik, valamely populációs analízis segítségével az egyes atomokhoz (i) reaktivitási index 

rendelhető a nukleofil (fn), az elektrofil (fe) és a gyökös (fgy) támadáshoz: 

𝑓𝑖
𝑛 = 𝑞𝑖

0+1 − 𝑞𝑖
0 (11) 

𝑓𝑖
𝑒 = 𝑞𝑖

0 − 𝑞𝑖
0−1 (12) 

𝑓𝑖
𝑔𝑦
=
𝑓𝑖
𝑛 + 𝑓𝑖

𝑒

2
 (13) 

ahol q jelöli az i atom töltését a semleges (0) a pozitívan (0+1) és a negatívan (0-1) töltött 

állapotokban.25 

A reakció sebességének, pontosabban a reakció sebességi együttható értékének 

meghatározására relatív kis rendszerek esetében időfüggő és időfüggetlen DFT számításokkal van 

lehetőség, amikor is a teljes teret feltérképezzük a potenciális energia hiperfelületen (PES), vagy 

annak egy kiszemelt környezetében. Nagyobb méretű molekulák esetében az átmenetiállapot-

elmélet (transition-state theory, TST) „modern változatai” adnak lehetőséget .a sebességi 

együttható értékének, meghatározására.26 Ha azonban a reakció során a spinállapot is változik, 

akkor fontossá válik a spin-pálya csatolás egzakt figyelembe vétele. Tekintettel arra, hogy egy 

molekula minden egyes elektronállapotához tartozik egy-egy PES, a spin-tiltott átmenettel járó 

reakciók esetében (erre látunk majd példát a 4.5 A mioglobin és a nitrogén-monoxid reakciójának 

vizsgálata fejezetben) speciális technikákra van szükség a reakció leírásához.  
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Magukat a PES-eket két részre oszthatjuk: adiabatikus és diabatikus felületekre (1. ábra). 

Az adiabatikus felületeket gyakorlatilag a Born-Oppenheimer közelítés bevezetésével definiáljuk 

(emiatt a Born-Oppenheimer közelítést szokták adiabatikus közelítésként is nevezni), az energiát, 

mint az elektronikus Schrödinger-egyenlet sajátértékét meghatározzuk egy meglévő geometriánál. 

Ekkor figyelembe vesszük a teljes Hamilton operátort, mely tartalmazza a kinetikus energiát, a 

Coulomb kölcsönhatást, a skaláris relativisztikus hatásokat és a spin-pálya csatolást. Ez a 

megközelítés mindaddig jól leírja a rendszert, amíg az egyes elektronállapotok energiája 

egymáshoz képest távolabb helyezkedik el. Az adiabatikus közelítés azonban érvényét veszti, ha a 

különböző energiaállapotokhoz tartozó energia sajátértékek túl közel kerülnek egymáshoz. Ekkor 

az egyes elektronállapotok csatolódnak egymáshoz, a magok és az elektronok mozgása nem 

választható szét, a reakció leírásához több PES-re van szükség. Ekkor a Hamilton operátor néhány 

tagját elhagyjuk, például a spin-pálya csatolást, és így jutunk el a diabatikus felületekhez. 

 

 

1. ábra A PES-ek sematikus ábrázolása egy spin-tiltott átmenettel járó reakció során.27 

Az R általános reakciókoordinátát jelöli, a V potenciális energiát. 

  

Az adiabatikus felületek nem keresztezik egymást, tekintettel arra, hogy a spin-pálya 

csatolás tag (HSOC) a Hamilton operátorban nem tűnik el, a sajátfüggvények a keverékei a 

különböző spinállapotoknak, az elektronállapotok között átmenetet nem tartalmaz. Ennek 

megfelelően egy átmeneti állapot jelenik meg az alacsonyabb felületen (lásd 1. ábra). Néhány 

esetben előfordulhat, hogy a spin-pálya csatolás annyira erős, hogy az átmenet egy sor geometriát 

magában foglal az átmeneti állapot körül és a reakció leírható standard TS módszerekkel. A legtöbb 

esetben azonban a csatolás gyenge. Ez utóbbi esetben a rendszer az egyes PES-ek között „átugrik”. 

Ez leírható diabatikus felületekkel, mint egy „hirtelen változás” a spin állapotok között, vagy 
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adiabatikus felületekkel, mint „hirtelen ugrás” a PES-ek között (ugrás az „1.” felületről a „2.” 

felületre az 1. ábrán). Ezt az esetet szokták nem-adiabatikus viselkedésnek nevezni, és a hozzá 

tartozó átmeneti állapot leírását nem-adiabatikus átmeneti állapot elméletnek (non-adiabatic 

transition state theory, NA-TST) nevezni. 

Az NA-TST leírásának egy lehetséges módja az ún. Minimum Energy Crossing Point 

(MECP, „Minimális Energiájú Kereszteződési Pont”) módszer.27 A módszer alapja, hogy egy 

adott reakció esetében, meghatározható egy olyan geometria, melyben a különböző spinállapotok 

energiája azonos. Ezt a geometriát jelöli az MECP kifejezés. Ez a pont szolgál átmenetként a 

különböző spinállapotok között, itt, illetve ennek a pontnak a közelében kell a rendszernek 

„átugrania” az egyik diabatikus PES-ről a másikra, melyeken a spin-pálya csatolás egzaktul 

meghatározott. Az átugrás valószínűsége meghatározható a Landau-Zener elmélet alapján.28–30
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3.5 Molekulamechanika (MM) 

 

Kvantummechanikai számítások során a vizsgált rendszer mérete még a legnagyobb 

teljesítményű szuperszámítógépek mellett is korlátozott, így közvetlenül nem alkalmas 

makromolekulák vizsgálatára. Ha azonban nem a makromolekula elektronszerkezetére, hanem 

annak molekuláris szerkezetére, dinamikus tulajdonságaira, és az ezeket befolyásoló 

kölcsönhatásokra vagyunk kíváncsiak, akkor a molekulamechanika segítségével megfelelő képet 

kaphatunk a rendszerünkről. A molekulamechanikában a kvantummechanikához képest 

csökkentjük a rendszer dimenzióját: az atomokat töltéssel rendelkező tömegközéppontoknak 

tekintjük és a közöttük lévő kölcsönhatásokat potenciális energiatagokkal írjuk le. A ponttöltések, 

a potenciálfüggvények és a hozzájuk tartozó paraméterek hármasa együttesen egy erőteret definiál. 

A ponttöltések meghatározásakor gázfázisú QM számítások alapján kiszámítják a vizsgált 

molekula kölcsönhatási energiáját vízzel. Oldatban azonban a molekulák polarizálódhatnak, így a 

molekulában belül megváltozó töltéseloszlást nem írják le megfelelően. A hibát úgy kompenzálják, 

hogy a gázfázisban kapott atomi töltések értékét hozzávetőleg 10-20%-kal megnövelik. Léteznek 

már olyan modellek is, melyekben (I) az atommagokhoz vagy a molekulához további negatív 

ponttöltéseket csatolnak, melynek pozíciója lehet fix (pl. a három pontos nitrogén-monoxid modell, 

lásd 4.5 A mioglobin és a nitrogén-monoxid reakciójának vizsgálata fejezet) vagy (II) egy atomhoz 

kapcsolódhat harmonikus erőállandó segítségével (drude oscillator), illetve amelyekben (III) a 

ponttöltések a környezetnek megfelelően változhatnak, vagy (IV) indukált dipólusok 

keletkezhetnek. A három utóbbi modellt szokás polarizálható modellnek hívni. Ezek a modellek 

ugyan jobb leírást adnak, azonban további parametrizálást igényelnek, és alkalmazásuk jelentősen 

megnövelheti a számítási időt. 

A potenciális energiatagok a klasszikus mechanikából ismert energiafüggvényekhez 

empirikus úton illesztett paraméterekkel adhatóak meg. A potenciálfüggvények alakja a különböző 

erőterekben igen hasonló. Magukat az energiatagokat csoportosíthatjuk és felírhatjuk kötő (Ukötő) 

és nemkötő (Unemkötő) kölcsönhatások összegeként: 

𝑈 = 𝑈𝑘ö𝑡ő +𝑈𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő (14) 

A (15) és (16) egyenletekben az egyik legnépszerűbb, és a disszertáció elkészítése során általam is 

használt CHARMM program energiafüggvényeit mutatom be: 
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𝑈𝑘ö𝑡ő = ∑ 𝑘𝑑,𝑖(𝑑𝑖 − 𝑑𝑖,0)
2

𝑘ö𝑡é𝑠𝑒𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑘𝜃,𝑖(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖,0)
2

𝑘ö𝑡é𝑠𝑠𝑧ö𝑔𝑒𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑘𝜑,𝑖(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝑖𝜑𝑖 − 𝛿𝑖))
2

𝑡𝑜𝑟𝑧𝑖ó𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑘𝜔,𝑖(𝜔𝑖 − 𝜔𝑖,0)
2

𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟

𝑖=1

+∑𝑘𝑏,𝑖(𝑏𝑖
1−3 − 𝑏𝑖,0

1−3)
2

𝑈𝐵

𝑖=1

+ ∑ 𝑢𝐶𝑀𝐴𝑃,𝑖(𝜙, 𝜓)

𝐶𝑀𝐴𝑃

𝑖=1

 

(15) 

és 

𝑈𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő = ∑ 휀𝑖𝑗 [(
𝑟𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑖𝑗
)

12

− 2(
𝑟𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑖𝑗
)

6

]

𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő 𝑝á𝑟𝑜𝑘

𝑖<𝑗

+ ∑
𝑞𝑖𝑞𝑗

휀𝑟𝑖𝑗

𝑛𝑒𝑚𝑘ö𝑡ő 𝑝á𝑟𝑜𝑘

𝑖<𝑗

 (16) 

A kötő kölcsönhatások leírásakor a kötéseket és a kötésben résztvevő atomok által bezárt szögeket 

Hooke-törvénye alapján közelíti: adott egyensúlyi értéktől (di, θi) való eltérés négyzetének egy 

erőállandóval (kd,i, kθ,i) vett szorzataként. A torziós szögeket koszinuszos függvénnyel írja le (kφ,i 

erőállandó, ni a függvény multiplicitása, φi a torziós szög és δi a fázis eltolódás), az atomok síkban 

tartásáról pedig az ún. improper torzió gondoskodik (kω,i erőállandó, ω-ωi a síkból való kitérés). A 

rendszer leírását az ún. Urey-Bradley potenciál finomítja, mely az 1-3 pozícióban lévő atomok 

közötti távolságot veszi figyelembe. A fehérjék gerincszerkezetének pontos leírására szolgál az ún. 

CMAP korrekció, amely a peptidkötésben résztvevő atomok által bezárt torziós szögeket (C-N-Cα-

C (Φ) és N-Cα-C-N (Ψ)) adja meg. 

A nemkötő kölcsönhatásból származó energiatag a van der Waals és az elektrosztatikus 

kölcsönhatásokat tartalmazza a legalább egymáshoz képest 1-4 pozícióban lévő atomok között. A 

van der Waals kölcsönhatás taszító tagját a távolság 12., a vonzó tagját pedig a 6. hatványával veszi 

figyelembe (𝑟𝑖𝑗
𝑚𝑖𝑛 az a távolság, ahol a potenciális energiafelület értéke zérus, rij az atomok közötti 

távolság, εij a potenciális energiafelület minimuma). Az elektrosztatikus kölcsönhatást klasszikus 

Coulomb-potenciállal írja le (εij a közeg permittivitása, q a részecske töltése). 
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3.6 Molekuladinamika (MD) 

 

A molekulamechanika segítségével egy egyszerűsített modellt kaphatunk a vizsgálni kívánt 

molekuláról. Az atomokat a különböző kémiai kötésekben hozzárendelt töltés, egyensúlyi és 

erőállandó értékek alapján atomtípusonként megadva, és az atomok között kialakuló 

konnektivitások definiálásával megadható a molekula topológiája. Ahhoz azonban, hogy egy így 

felépített molekula időbeli változásait nyomon tudjuk követni molekuladinamikai szimulációra van 

szükség. Az MD szimulációk kivitelezésekor egy molekuláris modellt kell felépíteni, mely a 

topológia, a peremfeltételek és a mozgásegyenletek hármasából tevődik össze. 

A szimuláció megkezdéséhez szükség van egy kiindulási szerkezetre, valamint minden 

egyes atomnak egy kezdeti sebesség értékre. 

Fehérjék szerkezete röntgen vagy NMR kísérletekből, illetve homológia modellezésből 

nyerhető. A fehérje szerkezet stabilitásának kialakításában fontos szerepet játszanak az azt 

körülvevő oldószerrel kialakított hidrogénhidak, emiatt a fehérjék szolvatációja elengedhetetlen a 

szimulációk helyes elvégzéséhez. Leggyakrabban az ún. explicit vízmodellt alkalmazzák 

fehérjerendszerek szolvatálására, mely molekuláris szinten írja le az oldószer vízmolekulákat. 

Számos explicit vízmodell létezik, melyek csoportosíthatóak a töltések elosztása, a szerkezet 

flexibilitása és a polarizálhatósága alapján. Töltések rendelhetőek pusztán az atomokhoz (pl. TIP3P 

vagy SPC vízmodellek), ezek az ún. három kölcsönhatási ponttal bíró modellek, illetve további 

negatív töltésű „szellem atomok” helyezhetőek el azok közelében is, melyek jobb elektromos 

töltéseloszlást, és így jobb elektrosztatikus kölcsönhatást biztosítanak. Ilyen vízmodell például a 

TIP4P vagy TIP5P modell, ahol a „4” és az „5” számok a kölcsönható pontokat jelölik. 

Szerkezetüket tekintve léteznek flexibilis és merev vízmodellek. Az előbbi csoportba tartozó vizek 

esetében az atomok szabadon mozoghatnak a molekulán belül, míg az utóbbiaknál valamely 

geometriai paraméter (O-H kötéshossz, H-O-H kötésszög) egy fix érték mellett rögzítésre kerül. A 

polarizálható modellek a 3.5 Molekulamechanika (MM) című fejezetben leírtakkal azonosak. Az 

explicit vízmodellek ugyan megfelelő leírást szolgáltatnak, azonban a rendszer megnövekedett 

mérete miatt jelentősen megnövelik a szimulációs idő hosszát. Lehetőség van az oldószerhatást 

egyszerűbb módon, ún. implicit szolvatáció segítségével figyelembe venni. Ekkor a molekuláris 

oldószert egy azt leíró folytonos potenciálfüggvény helyettesíti. Ez a fajta modell gyorsabb 
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szimulációt tesz lehetővé, ám kevésbé pontosan írja le az oldott anyag-oldószer kölcsönhatást, 

illetve az oldószert is figyelembe vevő szerkezeti analízisre nem alkalmas.  

A kezdeti sebességértékek véletlenszerűen kerülnek kiosztásra az egyes atomok között 

véletlenszám generátor alapján, úgy, hogy a Maxwell-Boltzmann eloszlást felvegyék adott 

hőmérsékleten, amely alapján tehát a hőmérséklet és a sebesség egymáshoz csatoltan jelenik meg: 

𝑝(𝑣𝑖,𝑥) = (
𝑚𝑖

2𝜋𝑘𝐵𝑇
)

1
2
𝑒𝑥𝑝 (−

1

2

𝑚𝑖𝑣𝑖,𝑥
2

𝑘𝐵𝑇
) (17) 

A (17) egyenlet megadja annak a valószínűségét, hogy az x irányba az i-dik atom sebessége vx adott 

T hőmérsékleten, ahol kB a Boltzmann állandót jelöli, m pedig a tömeget.  

Newton klasszikus mozgásegyenlete alapján, felhasználva a rendszer potenciális energiáját (a (14) 

egyenlet alapján), meghatározható az egyes atomokra ható erő (Fi,t) (18) és gyorsulás (ai,t) (19): 

𝐹𝑖,𝑡 = −∇𝑈(𝑟𝑖,𝑡) (18) 

valamint 

𝑎𝑖,𝑡 =
𝐹𝑖,𝑡
𝑚𝑖,𝑡

 (19) 

A gyorsulást egy Δt idő múlva integrálva az egyes atomok helyzete meghatározható. Az N atomos 

rendszer kinetikus energiája pedig az aktuális sebesség alapján számítható: 

3

2
𝑁𝑘𝐵𝑇 =∑

𝑚𝑖𝑣𝑖
2

2
𝑖

 (20) 

Ennek megfelelően minden időpillanatban meghatározható a rendszer teljes energiája is. 

A szimuláció során a rendszert rövid lépésközzel előre léptetjük, meghatározzuk az 

atomokra ható erőket és sebességeket, majd a sebességeknek megfelelően az erők mentén ismét 

hagyjuk, hogy elmozduljon a rendszer. Ezt mindaddig megismételjük, amíg a kívánt szimulációs 

időt el nem érjük. A szimuláción belül megkülönböztetünk egy kezdeti szakaszt és egy produktív 

dinamikai szakaszt. A kezdeti szakaszban a rendszert fokozatosan felfűtjük a szimulációs 

hőmérsékletre, amit egy rövidebb szimuláció, ún. relaxáció követi, melynek célja, hogy a rendszer 

termodinamikai egyensúlyba kerüljön. Ekkor a rendszer néhány jellemző tulajdonsága, mint 

például a hőmérséklet és a teljes energia értékének ingadozása az egymást követő lépésekben 

elegendően kicsi, és teljesül az ekvipartíció tétele: 

〈
1

2
𝑚𝑣2〉 =

3

2
𝑘𝐵𝑇 (21) 
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Ekkor mérhetővé válnak a termodinamikai változók és kezdődhet a dinamika produktív szakasza. 

A rendszer leírásakor figyelembe kell venni, hogy valós esetben a molekulák az Avogadro 

számnak megfelelő nagyságrendben vannak jelen, így egy izolált molekula leírása nem adna valós 

képet. Az ebből fakadó hibát a különböző peremfeltételek alkalmazása hivatott kompenzálni. 

Alapvetően kétféle módszer létezik. Az ún. periodikus peremfeltétel során a tér minden irányában 

körbevesszük a rendszert önmaga eltolt másával. Amennyiben a központi szimulációs dobozban 

lévő egyik atom, molekula elérné annak határát és kilépne belőle, akkor automatikusan megjelenik 

az ellenoldali eltolt másában, így mimikálva a valós sokaságot (hasonlóan a régebbi telefonokon 

lévő „kigyós játékhoz”). A másik módszer, az ún. sztochasztikus peremfeltétel során, melyet 

kifejezetten fehérjemolekulák modellezésére fejlesztettek ki, a szimulációs rendszert több részre 

osztjuk. Az aktív centrumtól számítva egy meghatározott, jellemzően 25 Å sugarú gömböt jelölünk 

ki szimulációs térnek, és itt végzünk molekuladinamikai szimulációt. Ezen belül, a centrumhoz 20 

Å távolságnál közelebb helyezkedő molekula részeket a klasszikus Newton féle 

mozgásegyenletekkel írjuk le, a fennmaradó térrészben lévő atomok pedig az ún. puffer régiót 

alkotják. Itt, a centrumtól kifelé haladva, az atomokat egyre nagyobb harmonikus erőállandóval 

tartjuk az eredeti pozíciójuk közelében, továbbá a mozgásukat a Langevin féle 

mozgásegyenletekkel írjuk le: 

𝐹𝑖 = 𝑚𝑖𝑎𝑖 = −∇𝑈𝑖⏟  
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑟ő

− 𝛾𝑖𝑚𝑖𝑣𝑖⏟  
𝑠ú𝑟𝑙ó𝑑á𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑔

+ √2𝛾𝑖𝑘𝐵𝑇𝑅(𝑡)⏟        
𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 é𝑏𝑟𝑒𝑑ő 𝑒𝑟ő

 (22) 

ahol a γi súrlódási együttható, és R(t) a véletlenszerűen ébredő erőkomponenshez tartozó random 

szám az adott t időpillanatban. A szimulációs téren kívüli atomok pozícióját pedig rögzítjük vagy 

eltávolítjuk a rendszerből. 

Azt, hogy a két peremfeltétel közül melyiket választjuk a molekuláris modell felépítéséhez 

az határozza meg, hogy a rendszerünk milyen tulajdonságát kívánjuk figyelemmel kísérni az adott 

feladat kapcsán. A periodikus határfeltétel alkalmazása során ugyan a teljes rendszert figyelembe 

vesszük a szimuláció során, de a rendszer mérete és egyúttal a szimulációs idő is jelentősen megnő 

a nagyszámú atom miatt. Ezért ezt a fajta peremfeltételt jellemzően akkor célszerű alkalmazni, ha 

a rendszer egész szerkezetét, annak valamely dinamikus tulajdonságát szeretnénk vizsgálni a 

szimuláció segítségével. Ha azonban a molekuladinamikai szimulációnak csak az a célja, hogy 

különböző konformációkat generáljunk, így reprezentálva egy mérés során jelenlévő szerkezeti 

sokaságot, majd ezeket felhasználva magasabb szintű számítások végrehajtása a cél, akkor a 
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sztochasztikus peremfeltétel is megfelelő, melynek számítási ideje lényegesen kisebb a periodikus 

feltételhez képest. 

 A szimuláció során a potenciális energiát leíró függvényben a nemkötő kölcsönhatások 

számítása a legköltségesebb, különösen, ha periodikus határfeltételt alkalmazunk. A van der Waals 

kölcsönhatás rövid távú, a távolsággal gyorsan lecseng, ezért egy bizonyos távolságon túl 

elhagyása nem okoz jelentős hibát. Ennek megfelelően egy távolság értéket definiálhatunk, az ún. 

cut-off értéket (~10 Å), melyen túl a van der Waals kölcsönhatásokat nem vesszük figyelembe. Az 

elektrosztatikus kölcsönhatás viszont már távol-ható kölcsönhatás, a távolságtól 1/r módon függ, 

így az nem mutat gyors lecsengést, és emiatt az előbbi közelítés nem alkalmazható rá. 

Leggyakrabban az ún. Particle Mesh Ewald31 módszert (PME) alkalmazzák a számítás 

hatékonyságának növelésére. Ennek az Ewald féle összegzés az alapja, amikor is definiálunk egy 

úgynevezett levágási sugarat, mely általában megegyezik a rövid távú kölcsönhatásoknál használt 

cut-off értékkel. Az ezen belüli rész az ún direkt tér, az azon túli pedig az ún. reciprok tér. A direkt 

térrészen belül minden ponttöltés mellé egy ugyanakkora nagyságú, de ellentétes előjelű Gauss-

töltéseloszlást helyezünk (mely nagy távolságoknál ponttöltésnek hat), a reciprok térrészbe pedig 

egy ezt kompenzáló, az eredeti töltésnek megfelelő Gauss-töltéseloszlást helyezünk. Így a 

töltéssűrűség összege változatlan marad, a két térrészből származó potenciálok összege az eredeti 

töltéssűrűség potenciálját adja meg. Ezt felhasználva levezethető az eredeti elektrosztatikus energia 

gyorsan konvergáló sorok összegeként. A PME során a reciprok rész számítására egy ún. gyors 

Fourier transzformáción (Fast Fourier Transform, FFT) alapuló módszert alkalmaznak, mely 

hatékony számítást biztosít (N darab részecske esetén a skálázódás ~NlogN). 

 Molekuladinamikai szimulációk során szükséges a hőmérséklet és a nyomás szabályozása. 

Ennek megfelelően a szimulációkat többféle termodinamikai sokaságon (NVT, NPT, NVE) 

végezhetjük. 

A hőmérséklet legprimitívebb szabályozása a sebességek újraskálázásával oldható meg 

(lásd (20) egyenlet), de ezen túl különböző termosztátokon keresztül is szabályozható a szimuláció 

hőmérséklete. Langevin dinamika során a véletlenszerűen ébredő erőkomponens arányos a 

sebességgel (lásd (22) egyenlet), és a hőmérséklet függése lévén egyúttal a hőmérsékletet is 

szabályozza. 
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 A nyomás szabályozására szintén több barosztát létezik. A Berendsen módszer32 (melyet a 

nyomás helyett a hőmérsékletre alkalmazva analóg módon termosztátként is működik) a nyomás 

szabályozását egy csatolási állandó (τ) segítségével valósítja meg: 

𝑑𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
=
(𝑝0 − 𝑝(𝑡))

𝜏
 (23) 

ahol p(t) a nyomás a t időpillanatban, p0 a kívánt nyomás. A τ értéke határozza meg a nyomás 

ingadozás mértékét. A módszer hátránya, hogy nem eredményez valódi NPT sokaságot. 

A barosztátok közül megkülönböztetjük az ún. kiterjesztett Lagrange módszereket, melyek 

használhatóak a hőmérséklet és a nyomás szabályozására is, és egzakt sokaságot eredményeznek. 

Ezek lényege, hogy egy olyan fiktív rendszert definiálnak, amelynek mikrokanonikus 

dinamikájában a sebességek és az impulzusok eloszlása a kanonikus sokaságénak felel meg. A 

gyakorlatban a szimulációs doboz élhosszának megváltozása (kiterjedése és összehúzódása) 

biztosítja az állandó nyomást. Ilyen szabályozást valósít meg a Nosé-Hoover módszer, és ennek 

egy módosított változata a Nosé-Hoover Langevin dugattyú módszer. A Lagrange-függvényen 

alapuló módszerek integrális visszacsatolással működnek, azaz a rendszer hőmérséklete és 

nyomása nem lesz állandó, fluktuálni fog, de időátlaga a kívánt nyomással és hőmérséklettel fog 

megegyezni.
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3.7 Energiaminimalizálás 

 

A molekuladinamikai szimulációk segítségével a potenciális energia hiperfelület (egy 

része) feltérképezhető. A PES lokális energiaminimumaihoz tartozó szerkezetek meghatározására 

ad lehetőséget az energiaminimalizálás. Az eljárás során egy olyan konformációt keresünk a PES 

egy adott pontja környezetében, ahol a rendszer potenciális energiája minimális. Ekkor a 

potenciális energiafüggvény összes változó szerinti első derivált értéke zérus, a második deriváltak 

pedig pozitívak: 

𝜕𝑈(𝑟)

𝜕𝑟𝑖
= 0 és 

𝜕2𝑈(𝑟)

𝜕𝑟𝑖
2 > 0 1 ≤ 𝑖 ≤ 3𝑁 (24) 

ahol N az atomok száma. 

Több módszer is elterjedt az energiaminimalizálásra, a gyakorlatban a különböző 

módszereket egymás után alkalmazva keresik meg az optimumot. Leginkább az ún. gradiens 

módszerek terjedtek el, melyek közös jellemzője, hogy a potenciális energiát és annak koordináták 

szerinti gradiensét felhasználva iterációs eljárással keresik a minimumot: minden egyes lépésben 

meghatározzák a rendszer potenciális energiáját, majd a helyváltozókat úgy változtatják, hogy az 

energia értéke csökkenjen. Ha az előre definiált konvergenciakritériumot teljesítette a rendszer 

energiája, akkor a lokális minimumot elérte. Geometriák optimálása során gyakran egy 

meghatározott lépésszám elérése jelenti a minimalizálás végét. 

Az ún. „legmeredekebb esés” (steepest descent, SD) során a kiindulási konformációhoz 

tartozó potenciális energia negatív gradiensének irányába adott hosszúságú lépést tesz a módszer. 

A PES-t egy parabolával közelíti a gradiens irányában, és a következő lépés nagyságát úgy 

választja meg a módszer, hogy ennek a minimumába érkezzen. Ezt követően az algoritmus ismét 

meghatározza a rendszer potenciális energiáját, majd annak gradiensét, ami az új iterációs lépés 

iránya lesz. A módszer a lokális minimumtól távol jól konvergál, annak közelében viszont már 

nem, így jellemzően a minimalizálás elején szokták alkalmazni ezt a módszert. 

A „konjugált gradiens” módszer (conjugate gradiens, CG) az előző módszer 

továbbfejlesztése, mely során a lépés irányát az előző lépések deriváltjainak felhasználásával 

korrigálja. Eredményül jobb konvergenciát szolgáltat. 
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Az ún. Newton-Raphson módszerek (NR) az energiafüggvény második deriváltját, azaz 

annak görbületét is felhasználják a minimalizálás során. A második deriváltakból álló ún. Hess-

mátrix meghatározása rendkívül időigényes, ezért csak kis molekulák esetében alkalmazható. 

Az ún. Adopted Basis Newton-Raphson módszer (ABNR) az előbbi módszer kiterjesztése 

nagy molekuláris rendszerekre. Ennek lényege, hogy az NR módszert a rendszer csak egy kis 

részére alkalmazza, a többire pedig az SD módszert használja. A módszert a CHARMM 

programcsomag tartalmazta először, de a pontos matematikai leírásáról és implementációjáról 

részletes leírást mindeddig nem közöltek, a legrészletesebb leírást eddig Brooks és munkatársai 

tették közzé.33 
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3.8 Homológia modellezés 

 

Ahogy a korábbi alfejezetben is láttuk, fehérjék atomi felbontású, molekuláris szintű 

vizsgálatához szükséges egy kiindulási szerkezet. Röntgenkrisztallográfia és NMR technikák 

segítségével fehérjék térszerkezete meghatározható, azonban az így megoldott szerkezetek száma 

több nagyságrenddel elmarad az ismert fehérjeszekvenciák számához képest. Összehasonlításként 

napjainkban, 2017 áprilisában, az egyik legismertebb fehérje térszerkezet adatbázisban, a PDB34 

adatbázisban, 128.783 feltöltött szerkezet érhető el, ezzel párhuzamosan, a UniProt35 adatbázis 

553.941 ellenőrzött és 80.204.459 feltöltött, de még nem jóváhagyott fehérjeszekvenciát tartalmaz. 

Ennek megfelelően különböző módszerek születtek ismert szekvenciájú, de ismeretlen 

térszerkezetű fehérjék szerkezetének jóslására. 

Az egyik szemlélet a fehérjék térszerkezetének kialakulását csak a fizika törvényein 

keresztül próbálja meg leírni. Ide tartozik az ún. templátmentes modellező módszer, vagy más 

néven ab initio módszer, mely feltételezi, hogy a fehérje natív szerkezete megfelel a globális 

energiaminimum állapotának, így a modellezés során a cél ennek megtalálása. Ehhez számos 

konformáció feltérképezése és ezek energiájának meghatározása szükséges. A módszer előnye, 

hogy bármilyen szekvenciára alkalmazható. A módszer alkalmazását limitálja, hogy csak 

viszonylag kisméretű fehérjékre, jellemzően 100 aminosavnál rövidebb polipeptidekre 

alkalmazható jelenleg. 

A másik, szélesebb körben alkalmazott megközelítés azon alapul, hogy a fehérjék 

térszerkezete az evolúció során jobban konzerválódott, mint azok szekvenciája, a 

fehérjeszerkezetek típusokba, ún. foldokba sorolhatóak. Ennek megfelelően, ha két fehérje 

szekvenciája között számottevő azonosság áll fent (> 20%), akkor nagy valószínűséggel a 

térszerkezetük is jelentős hasonlóságot mutat. Ez az ún. templátfüggő modellezés, vagy más néven 

homológia modellezés, mely során egy ismert térszerkezetű fehérjére (templátra) illesztjük rá az 

ismeretlen szerkezetű fehérje szekvenciáját. Ennek négy fő lépése van: 

1. a megfelelő templát kiválasztása 

2. a templát és az ismeretlen szerkezetű fehérje szekvenciájának összeillesztése 

3. a modell megépítése 

4. a modell validálása. 
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A templát igen gyakran evolúciósan nagy közelséget mutató fehérje szokott lenni. A 

szekvenciák illesztésére különböző algoritmusok állnak rendelkezésre, melyek dinamikus 

programozás segítségével, heurisztikus módon vagy valószínűségi alapon illesztik a szekvenciákat. 

A modell megépítése során valamely erőtér (mely igen gyakran a CHARMM programból 

származik) alkalmazása mellett a rendszer energiája is meghatározásra kerül. Eredményül számos 

szerkezet előállítható, melyek közül energetikai és szerkezet-funkció megfontolások alapján 

kiválasztható a végső modell. A szerkezet megbízhatóságának ellenőrzésére, validálására, több 

különböző módszer létezik, melynek során tipikusan az alábbiak vizsgálata szükséges: 

- a fehérje főlánc geometriájának ellenőrzése (pl. a Ramachandran eloszlás alapján) 

- az oldalláncok sztereokémiai paraméterének ellenőrzése a modellben 

- a nemkötő kölcsönhatások statisztikai analízise a különböző atomtípusok esetében. 

A validálás során ismert térszerkezetű fehérjék megfelelő adataiból vett statisztikus eredmények 

szolgáltatják a referencia értékeket. Az ellenőrzést célszerű a templát fehérje szerkezetével 

együttesen végezni, és a végső kiértékelést annak az eredményeihez viszonyítani. 

A homológia modellezéssel nyert szerkezeteket külön adatbázisok gyűjtik, az egyik 

legismertebb az ún. Protein Model DataBase36 (PMDB).
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3.9 Molekuláris in silico dokkolás 

 

A különböző adatbázisokban fellelhető fehérjeszerkezetek gyakran ligandummentesek, 

vagy éppen azt a ligandumot nem tartalmazzák, amely az adott modellezéshez szükséges. Ezért 

kialakultak az ún. molekuláris in silico dokkolás módszerek, melyek segítségével „tetszőleges” 

ligandum-fehérje komplexek előállíthatóak. Ennek során a fehérje kötőhelyeinek feltérképezése 

molekulamechanikai alapon történik, amely során a fehérje és a ligandum külön-külön egyaránt 

lehetnek merev és flexibilis szerkezetűek. A dokkoló algoritmusoknak különböző elveken 

működnek. Például az ún. shape complementary módszer során a fehérje és a ligandum alakjának 

egymáshoz való illeszkedése a meghatározó, míg más módszerek esetében az alkalmazott erőtéren 

alapuló energia számítások a döntőek. A ligandum molekulát mozgatva és forgatva a fehérje kötő 

felszínén fehérje-ligandum komplex modell sorozat állítható elő. Ezek egy része vizuális 

kiértékelés alapján eleve elvethető, illetve minden dokkoló algoritmus egy beépített, főként fizikai 

alapokon nyugvó pontozó függvény szerint rangsorolja a létrejövő komplexeket. Az egyik 

népszerű, és a 4.4 Ösztrogén származékok metabolizmusa citokróm P450 enzimek által fejezetben 

bemutatott munka során általam is használt program, az AutoDock pontozó függvénye az alábbi 

tagokból áll egy fehérje (P) - ligandum (L) dokkolás során: 

∆𝐺 = (𝑉𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥
𝐿−𝐿 − 𝑉𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑑

𝐿−𝐿 ) + (𝑉𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥
𝑃−𝑃 − 𝑉𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑑

𝑃−𝑃 ) + (𝑉𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥
𝑃−𝐿 − 𝑉𝑠𝑧𝑎𝑏𝑎𝑑

𝑃−𝐿 + ∆𝑆𝑘𝑜𝑛𝑓) (25) 

A (25) kifejezés tartalmazza a konformációs energiaveszteséget (ΔSkonf), továbbá hat párpotenciált 

(V), melynek minden tagja tartalmazza a van der Waals, az elektrosztatikus, a hidrogén-hidas és a 

deszolvatációból származó kölcsönhatást a kialakuló komplexben (komplex) és a szabad formában 

(szabad) egyaránt: 

𝑉 = 𝑊𝑣𝑑𝑊∑(
𝐴𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
6 )

𝑖,𝑗

+𝑊𝑒𝑙𝑒𝑘∑
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑒(𝑟𝑖𝑗)𝑟𝑖𝑗𝑖𝑗

+𝑊𝐻−𝑘ö𝑡é𝑠∑𝐸(𝑡) (
𝐶𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐷𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
10)

𝑖,𝑗

+𝑊𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣∑(𝑆𝑖𝑉𝑗 + 𝑆𝑗𝑉𝑖)

𝑖𝑗

𝑒(−𝑟𝑖𝑗
2 2𝜎2⁄ )

 

(26) 

A (26) számú egyenletben a W paramétereket kísérleti úton meghatározott kötésállandók alapján 

illesztették. A kifejezés első két tagja tartalmazza a klasszikus Lennard-Jones potenciált a van der 

Waals és a Coulomb potenciált az elektrosztatikus kölcsönhatások leírására. A hidrogénhidas 
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kötéseket a vdW kölcsönhatásokhoz hasonló alakú 10/12 hatványkitevőjű potenciál írja le, ahol C 

és D paraméterek megadják a függvénynek a minimumát, amikor az oxigénnel és nitrogénnel 

kialakított hidrogénkötés erőssége 5 kcal/mol 1.9 Å távolságnál, a kénnel pedig 1 kcal/mol 2.5 Å 

távolságnál, E(t) pedig szögfüggést tartalmaz. Az utolsó tag a deszolvatációból származó 

energiaváltozást adja meg, ahol V egy adott atomot körülvevő és azt leárnyékoló atomok térfogata 

az oldószerben, súlyozva egy S szolvatációs paraméterrel és egy a távolságot is figyelembe vevő 

exponenciális taggal, ahol σ=3.5 Å. 

 A dokkolt szerkezet energiaminimalizálással és molekuladinamikai szimulációkkal tovább 

finomítható. 



3.10 A titrálható oldalláncok pKa értékének becslése 

29 

3.10 A titrálható oldalláncok pKa értékének becslése 

 

Fehérjék röntgenszerkezete csak nehéz atomokat tartalmaz. A hidrogénatomok pótlása az 

aminosavak előre meghatározott topológiája alapján MM szimulációs programok segítségével 

lehetséges. Az erőterekben alapértelmezett esetben a fehérjéket felépítő titrálható oldallánccal 

rendelkező aminosavak közül a savas tulajdonságú oldalláncok (pl. glutaminsav, aszparaginsav) 

deprotonált, a bázikus oldalláncok (pl. arginin, lizin) pedig protonált állapotban vannak jelen. Egy 

fehérje szerkezete, valamint a fehérjeoldat pH értéke alapján azonban előfordulhat, hogy a standard 

protonáltsági állapottól eltérő szerkezetek jelennek meg. Emiatt a fehérjéket felépítő titrálható 

oldalláncok adott körülmények között megjelenő protonáltsági állapotának meghatározása 

szükséges a fehérje rendszereken belül kialakuló kölcsönhatási hálózatok megfelelő leírásához. 

Általánosságban egy titrálható oldallánc protonált (HA) és deprotonált (A-) formája között az alábbi 

egyensúly áll fent: 

𝐻𝐴
𝐾𝑎
⇔𝐻+ + 𝐴− (27) 

ahol Ka a reakció egyensúlyi állandója. Felhasználva az asszociált és a szabad ionok 

koncentrációját, valamint az egyensúlyi állandó értékét kaphatjuk az ún. Henderson-Hasselbach 

összefüggést37: 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑔
[𝐴−]

[𝐻𝐴]
 (28) 

Ez alapján egy adott pH értéken a pKa érték ismeretében megadható a rendszerben jelenlévő 

disszociálatlan sav ([HA]) és annak konjugált bázisának ([A-]) az aránya. Több szimulációs 

módszer is létezik az egyes oldalláncok pKa értékének meghatározására fehérje környezetben. Ezek 

a módszerek az oldalláncok, jellemzően vizes oldatban lévő pKa értékét használják modell 

rendszerként, és a fehérjekörnyezet megjelenését a rendszer szabadenergiájára gyakorolt 

perturbáló hatásként veszik figyelembe egy termodinamikai cikluson keresztül. A pKa és a 

szabadenergia értékének összefüggésének leírására az alábbi, (29)-es egyenlet szerint történik: 

∆𝐺 = 2,3 𝑅𝑇 ∆𝑝𝐾𝑎 (29) 

ahol R az egyetemes gázállandó, T a hőmérséklet. Ehhez a fehérjét molekulamechanikai alapon, 

valamely erőtér alapján írják le, az azt körülvevő oldószer molekulák és ionok hatását egy folytonos 

kontinuum modell helyettesíti, mely, mint egy „átlagos oldószer” definiálható. Egy oldalláncnak 
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az oldószerből a fehérjeszerkezetben való megjelenését a pKa értékének megváltozásával 

kifejezhető: 

∆𝑝𝐾𝑎
𝑣í𝑧→𝑓𝑒ℎé𝑟𝑗𝑒

= ∆𝑝𝐾𝑎
𝑄𝑄 + ∆𝑝𝐾𝑎

𝑅𝐸 + ∆𝑝𝐾𝑎
𝑑𝑒𝑠𝑧𝑜𝑙𝑣 + ∆𝑝𝐾𝑎

𝐻𝐾 (30) 

ahol QQ fehérjét felépítő ponttöltések Coulomb kölcsönhatásából, RE a reorganizációból, deszolv a 

deszolvatációból, HK a hidrogénhidas kötések megváltozásából származó tag. Ezeknek a hatása 

eltérő a fehérje felszínén és belsejében lévő oldalláncokra, emiatt a szabadenergia számítások során 

a pKa predikáló módszerek figyelembe veszik azt, hogy a vizsgált oldallánc mennyire van 

eltemetve a fehérje belsejében. A legújabb módszerek már képesek a fehérjeszerkezetben 

megjelenő kofaktorok, ligandumok hatásának leírására is azáltal, hogy az alkalmazott erőtér 

paramétereit kiterjesztik.38 A becsült pKa értékek ismeretében, valamint a szerkezetek vizuális 

vizsgálatával a modell felépítése javítható. Számos program, webszerver elérhető a pKa értékek 

meghatározására. Doktori munkám során a H++39 és a PROPKA40 programokat használtam. A 

dolgozatban mindenhol egyértelműen meg fogom adni, hogy az adott munka során milyen 

módszert használtam a pKa értékek becslésére. 
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3.11 Kombinált kvantummechanika/molekulamechanika (QM/MM) 

 

Nagyméretű molekuláris rendszerek, például enzimek kémiai reakciójának 

tanulmányozására a kvantummechanika a rendszer mérete miatt vagy nem alkalmas, vagy nem 

képes kellő pontossággal modellezni a rendszert, a molekulamechanika pedig az elektronszerkezet 

leírásának hiánya miatt alkalmatlan rá. Bár az enzimek evolúciójának magyarázatára, és így az 

enzimatikus katalízis értelmezésére még nem született meg egy általánosan elfogadott elmélet, az 

azonban elfogadott, hogy az aktív centrumot körülvevő fehérjerésznek, mint környezetnek, fontos 

szerepe van a katalízis során. Részt vesz a reakcióban résztvevő atomok orientálásában, a reakció 

lejátszódása során a megfelelő elektrosztatikus környezet kialakításában, valamint a nemkívánt 

reakciók kizárásában.41 Az enzimekre emiatt szokás úgy is tekinteni, mint az általuk katalizált 

reakció szuper oldószereire. Ennek alapján egy enzimatikus reakció leírás során az atomok, 

atomcsoportok csoportosíthatóak aszerint, hogy az aktív centrumhoz tartozva a reakció 

lejátszódásában ténylegesen részt vesznek, vagy mint fehérjekörnyezet a reakció gyorsításában 

vesznek részt. Ezt felhasználva az előbbieket magas szinten kvantummechanikai számításokkal 

leírva, az utóbbiakat pedig molekulamechanikai szinten, atomi ponttöltésekként kezelve lehetőség 

nyílik enzimek reakciójának vizsgálatára is számításos kémiai módszerekkel, az ún. 

kvantummechanika/molekulamechanika módszerek (QM/MM) segítségével. 

A QM/MM számítások alapjait Warshel és Levitt az 1970-es években dolgozták ki.42 

Morokuma és munkatársai fejlesztették ki az első gyakorlati megvalósulásukat, az IMOMM43 és 

az IMOMO44,45 módszereket, illetve az ezek általánosítását tartalmazó ONIOM46 módszert. Ezek 

a rendszert n részre osztják (jellemzően 2-3), melyeket eltérő szinten kezelnek. A rendszer teljes 

energiáját szubsztraktív formalizmussal határozzák meg: 

𝐸 = 𝐸𝑀𝑀
𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠𝑧𝑒𝑟

− 𝐸𝑀𝑀
𝑄𝑀 𝑟é𝑔𝑖ó

+ 𝐸𝑄𝑀
𝑄𝑀 𝑟é𝑔𝑖ó

 (31) 

A (31) egyenletben az alsó MM, illetve QM indexek a számítások szintjét jelentik. Ezek a módszerek 

a rétegek közötti kölcsönhatást az ún. mechanikai beágyazódás (mechanical embedding, ME) 

szerint, molekulamechanikai alapon veszik figyelembe. A QM és az MM régió határának kijelölése 

gyakran kovalens kötések elhasításával és így mesterséges gyökök képzésével jár. Ekkor a 

probléma megoldására leggyakrabban az ún. linkatom (LA) módszert alkalmazzák.47 Ennek 

lényege, hogy a kötés hasításakor az MM atomot egyetlen linkatom helyettesíti a QM 

részszámításban, ami azonban az MM részszámításban láthatatlan. Az elhasított kötésben lévő MM 
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atom, ponttöltés, a beépített linkatomhoz természetellenesen közel kerül és így hiperpolarizációt 

okoz. Ezt a hibát úgy küszöbölik ki, hogy a kérdéses MM atom töltését lenullázzák, és az eliminált 

pontöltésnek megfelelő töltést a szomszédos atomokon szétosztják. A gyakorlatban célszerű 

apoláros C-C kötéseket határnak választani és elhasítani. Linkatomként leggyakrabban hidrogént 

alkalmaznak. 

 A QM/MM módszerekben az áttörést a ’90-es évek hozták meg, amikor Karplus és 

munkatársai48 sikeresen kapcsolták össze a kvantummechanika és a molekulamechanika alapú 

módszereket. Ezt követően már olyan módszerek születtek, melyek elektrosztatikus beágyazódást 

(electrostatic embedding, EE) is lehetővé tettek, azaz a QM régiót az MM régió polarizálni képes. 

Az elektrosztatikus kölcsönhatás során a QM régiót leíró Hamilton operátor olyan egyelektron 

integrálokkal egészül ki, amelyek formailag a mag-elektron kölcsönhatásokat leíró taggal analóg 

módon írják le a kölcsönhatást, de a magok helyett az MM ponttöltések koordinátáit tartalmazzák. 

Az energiaszámítás ekkor az ún. additív séma szerint történik: 

𝐸 = 𝐸𝑄𝑀 + 𝐸𝑀𝑀 + 𝐸𝑄𝑀/𝑀𝑀 (32) 

Ekkor a rendszer teljes energiáját a QM, az MM és a közöttük lévő kölcsönhatásból származó 

energiatag (EQM/MM) együttesen határozza meg. Ez utóbbi három energiatagból tevődik össze: (1) 

a QM-MM régió határán elhasított kémiai kötések energiájából, (2) a QM részszámításokban 

megjelenő elektrosztatikus kölcsönhatásból, (3) a QM és az MM régió közötti diszperziós és 

kicserélődési kölcsönhatásokból, melyeket MM Lennard-Jones potenciál ír le. 

 A legújabb, ún. polarizációs beágyazódás (polarized embedding schemes) módszerek már 

bizonyos mértékben lehetővé teszik, hogy a QM régió is polarizálja az MM régiót, polarizálható 

erőterek segítségével. Ekkor azonban problémát okoz, hogy a QM régióhoz közeli MM atomok 

polarizációja természetellenesen nagynak adódik.49 A probléma kiküszöbölésére a QM 

módszereknél is használt technikákhoz hasonló módszerek nyújthatnak megoldást, mint például az 

ún. önkonzisztens (self-consistent) módszer vagy a mátrix inverziós technikán alapuló ún. direct 

reaction field (DRF) módszer.50 Ezek a technikák ugyan még fejlesztés alatt állnak, de jelenleg 

nem feltétlenül szolgáltatnak jobb eredményt. 

 A disszertáció elkészítése során elektrosztatikus beágyazódáson alapuló módszert 

használtam.
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4.1 Fehérjét körülvevő hidrátrendszer vizsgálata 

 

4.1.1 Bevezetés és célkitűzés 

 

A megfelelő térszerkezet elengedhetetlen a fehérjék aktivitásához. Kialakulását 

befolyásolják a fehérjén belüli intramolekuláris kölcsönhatások, valamint a fehérjének az 

oldószerrel kialakított kölcsönhatásai, mely élő szervezetben a víz. Korábban már bebizonyították, 

hogy a fehérjék domináns konformációs változásait alapvetően befolyásolja az azt körülvevő hidrát 

réteg.51,52 Ebből az is következik, hogy az oldószer szerkezetének megváltozása hatással van a 

fehérje szerkezetére és működésére. Az oldószer vízhez hozzáadott anyagok, mint például 

szervetlen só vegyületek, szerves molekulák, savak, bázisok, megváltoztathatják annak szerkezetét 

és denaturálhatják a fehérjét. Sóknak a denaturáló hatását többen is vizsgálták már, és több, mint 

egy évszázaddal ezelőtt, Franz Hofmeister az ionokat sorba rendezte aszerint, hogy milyen 

mértékben képesek kicsapni a tojásfehérjét.53,54 A kozmotróp hatású ionok (például a szulfátion) 

felerősítik az oldószer vízmolekulák közötti hidrogénkötéses hálózatot és egyúttal csökkentik a 

biomolekulák oldhatóságát. Ezzel szemben a kaotróp hatású ionok (például a nitrátion) feltehetően 

megbontják a víz hidrogénhidas hálózatát és növelik a biomolekulák oldhatóságát. Egy friss kutatás 

bebizonyította, hogy a fehérje-víz határfelületi feszültségnek központi szerepe van a Hofmeister 

jelenség kialakulásában.55 

Általánosan elfogadott, hogy a biomolekulákat körülvevő hidrátburok több héjra osztható. 

Az első hidrát szférában a víz molekulák direkt hidrogénkötésekkel kölcsönhatnak a fehérje külső 

felszínével, azon belül is a fehérje hidrofil részével, míg a hidrofób felszínen annak topológiája, 

egyenetlensége és térbeli korlátjai orientálják a vízmolekulákat. Ennek megfelelően a vizek 

hidrogénkötéses tulajdonságára a makromolekulák felszíne jelentős hatással van, és azok 

tartózkodási ideje56–59 és sűrűsége60,61 jelentősen nagyobb ebben a rétegben az oldószer 

tömbfázisához képest. Ugyanakkor, egy a mioglobin MD szimulációjával foglalkozó tanulmány 

leírta, hogy csak azoknak a vízmolekuláknak nőtt meg a tartózkodási ideje, amelyek a fehérje 

üregeiben helyezkedtek el, a többi vízmolekula tartózkodási ideje azonos volt a tömb fáziséval.62 

Az első szférában a vizek között kialakult hidrogénkötések egy kiterjedt, az egész fehérjét 

homogénen lefedő, perkolált hálózatot alkotnak, míg a fehérjék biológiai funkciójának elvesztése 

mindig kapcsolatba hozható az első szféra megtört (nem perkolált) hidrogénkötéses hálózatával.63 
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A vizek kollektív mozgására érzékeny THz spektroszkópiai vizsgálatokkal bebizonyították,64 hogy 

a korábbi feltevéseknek megfelelően, a fehérjék megváltoztatják a vízmolekulák szerkezetét. 

Ennek kiterjedése nagyobb, mint korábban gondolták, a hatás a fehérjétől számított 10-15 Å 

távolságig jelen van.65 

Ezek alapján érthető, hogy a fehérjéket körülvevő hidrátrendszer szerkezetének pontosabb 

megértése hozzájárulhat számos olyan folyamat megértéséhez, amelyben a fehérje-oldószer 

kölcsönhatásnak fontos szerepe van, mint például a fehérjék feltekeredése. Az oldószer molekulák 

szerkezetének tanulmányozásának egyik lehetséges módja a gráfelmélet alkalmazása, amelyet 

mostanában több oldószerkeverék hidrogénkötéses hálózatának leírására is felhasználtak.66–69 

Vizek szerkezetének (hidrogénkötéses hálózatának) gráfelmélettel történő leírásakor a kölcsönható 

hálózatokat térképezhetjük fel. A gráfok csúcsai az egyes vízmolekulák, az élek pedig a közöttük 

kialakuló hidrogénkötések. A hidrogénkötéses hálózatot gráfonként feltérképezve lehetőség nyílik 

különböző statisztikai analízisek elvégzésére, amelyekkel hidrátrendszerek szerkezete részletesen 

leírható. 

 

Egyik vizsgálatomban egy modell fehérje körüli hidrátrendszer szerkezetét 

tanulmányoztam molekuladinamikai szimulációk, gráfelmélet és statisztikai analízis 

segítségével azért, hogy az oldószer szerkezetéről részletesebb leírást szolgáltassak. 

Megvizsgáltam a fehérje perturbáló hatását, valamint különböző sókoncentrációkat 

alkalmazva a kisózás hatását is tanulmányoztam a fehérjét körülvevő oldószer 

hidrogénkötéses hálózatában. 
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4.1.2 A munka részletei 

 

Modell fehérjének az inzulint választottam kis mérete és az élettanban betöltött fontos 

szerepe miatt, valamint azért, mert a felületén a hidrofil és a hidrofób oldalláncok egyenletesen 

oszlanak el. A kisózáshoz NaCl-ot használtam azért, mert a Na+-ionnak relatív magas a 

koncentrációja a citoszolban a kétértékű kationokhoz képest és gyenge orientáló hatása van a hidrát 

rendszerre, a Cl--ion pedig az egyik leggyakoribb anion az élő szervezetekben. Továbbá a Na+- és 

a Cl--ionok se nem kaotróp, sem pedig kozmotróp hatású ionok, így a fehérjék felszínéhez nem 

vonzódnak, illetve az nem taszítja őket erősen. 

Első lépésben MD szimulációkat végeztem a szolvatált inzulinnal különböző 

sókoncentrációk mellett, majd a szimuláció minden szerkezetének hidrogénkötéses hálózatát 

gráfokként írtuk le és statisztikai analízist végeztünk: meghatároztuk a hidrogénkötéses partnerek 

számát és a vízmolekulák között kialakuló kölcsönhatás erősségét az oldószer különböző 

rétegeiben és a rétegek között. A munkát megismételtem fehérjementes sóoldatokkal is azért, hogy 

a fehérjének az oldószerre gyakorolt perturbáló hatását megvizsgáljam. 

Az MD szimulációk kiindulási szerkezeteként az emberi inzulin aktív formáját tartalmazó 

kristályszerkezet szolgált (PDB kód: 3I4070). Diszulfid hidakat definiáltam a Cys6,A lánc-Cys11,A lánc, 

a Cys7,A lánc-Cys7,B lánc és a Cys20,A lánc-Cys19,B lánc oldalláncok között. A titrálható oldalláncok 

protonáltsági állapotát a H++ webszerver segítségével adtam meg.39,71,72 A megbecsült pKa értékek 

alapján a His5, B lánc duplán lett protonálva, a szerkezetet vizuálisan megvizsgálva pedig a többi 

hisztidin oldallánc az ε nitrogénatomon kapott protont. A CHARMM-GUI73 webszervert 

használtam az MD szimulációs rendszerek felépítéséhez és az input file-ok megírásához, a 

NAMD74 programcsomagot és a CHARMM2775 erőteret a szimulációk futtatásához. A 

hidrogénatomokat a CHARMM standard protokoljával adtam a szerkezetekhez.76 Az oldószer 

vízmolekulákat a 3 pontos, merev TIP3P víz modellel szimuláltam, azért, mert a CHARMM27 

erőtér nemkötő paramétereit úgy parametrizálták, hogy ezzel a víz modellel legyenek összhangban. 

Emiatt a CHARMM programcsomag használatakor a fehérjéket leggyakrabban a TIP3P 

vízmodellel szokták modellezni, mely így megbízható eredményt szolgáltat. Ennek megfelelően a 

fehérjét egy oktaéderes alakú, 15 Å élhosszúságú vízdobozzal szolvatáltam, mely TIP3P 

vízmolekulákat tartalmazott. Három különböző fehérjeoldatot hoztam létre. Az első a fehérjén és 

az oldószer vízmolekulákon kívül egyetlen Na+-iont tartalmazott azért, hogy a rendszer össztöltése 
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zérus legyen, míg két másik rendszer 0,5 és 1,5 moláris koncentrációban tartalmazta a Na+- és a 

Cl--ionokat. Habár a citoszolban ezeknek az ionoknak a koncentrációja lényegesen kisebb, azért 

ezeket az értékeket választottam, hogy a kisózás hatására jobb statisztikai értékeket kapjak. Az 

ionokat Monte Carlo közelítéssel helyeztem el a szimulációs dobozokban. Létrehoztam ún. 

referencia rendszereket is, melyek esetében az ionkoncentrációk megegyeztek az eredeti oldatok 

értékeivel (0 M, 0,5 M és 1,5 M), azonban fehérjét nem tartalmaztak. Az így létrehozott szimulációs 

rendszereket 10.000 lépésben minimalizáltam azért, hogy a kezdeti rossz érintkezéseket 

eltávoltsam, majd 50 ps hosszúságú NVT ekvilibráltatást végeztem 303,15 K hőmérsékleten. Ezt 

követően, ezen a hőmérsékleten, 5 ns hosszúságú produktív NPT Langevin MD szimulációt 

hajtottam végre 2 fs lépésközt alkalmazva, ps-onkénti szerkezeti mintavételezéssel, periodikus 

határfeltétel alkalmazása mellett. A szimulációk alatt minden hidrogénatomot tartalmazó kovalens 

kötés hosszát rögzítettem a SHAKE algoritmus segítségével.77 Tekintettel arra, hogy az MD 

szimuláció során az atomoknak véletlenszerűen kiosztott kezdősebességek befolyásolhatják az 

eredményt, minden produktív MD szimulációt három párhuzamos, különböző kiindulási 

sebességeloszlással hajtottam végre, a kiértékelésekhez pedig az ezeken számolt értékek, 

mennyiségek átlagát és szórását használtam fel. 

A különböző sókoncentrációknak, valamint a fehérje jelenlétének a víz szerkezetére 

gyakorolt hatását statisztikai analízisek segítségével vizsgáltuk Dr. Bakó Imre segítségével. Két 

vízmolekula között hidrogénhidat értelmeztünk, ha közöttük a H∙∙∙O távolság kisebb volt, mint 2,5 

Å és az O-H∙∙∙O szög nagyobb volt, mint 120°. Ez a fajta kritérium korábbi fehérje szimulációk 

során megfelelőnek bizonyult, ahol a távolság és a szög korrelációját vizsgálták.78 Mindenesetre 

az eredményeinknek a hidrogénhíd definíciójától való függését is megvizsgáltuk a 0,5 M NaCl 

koncentrációjú fehérjeoldat esetében, 130° és 145° szög kritériumok alkalmazásával. 

Az átlagos hidrogénkötés számot (NHK) úgy határoztuk meg, hogy egy adott trajektória 

esetében minden szerkezeten, minden vízmolekula (i) által kialakított hidrogénkötést 

megszámoltunk (NHK,i), majd ezeket az értékeket átlagoltuk (< >): 

𝑁𝐻𝐾 =
〈∑ 𝑁𝐻𝐾,𝑖
𝑁
𝑖=1 〉

2𝑁
 (33) 

A vízmolekulák között kialakított hidrogénkötések átlagos energiáját (EHK) minden kötésre 

meghatároztuk a TIP3P erőtér alapján, mint két kölcsönható vízmolekula kölcsönhatási energiája: 
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𝐸𝐻𝐾 =
〈∑ ∑ 𝐸𝐻𝐾,𝑖𝑗

𝑁𝐻𝐾,𝑖
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 〉

〈∑ 𝑁𝐻𝐵,𝑖
𝑁
𝑖=1 〉

 (34) 

ahol EHK,ij az i és j vízmolekulák között kialakított hidrogénkötés erőssége, a többi jelölés pedig az 

előző, (33)-as egyenletnek megfelelő. Ez a definíció ugyan figyelmen kívül hagyja a 

párkölcsönhatásban megjelenő egyéb kölcsönhatásokat, de általánosan elfogadott jó közelítést ad 

a hidrogénkötések leírására.79 

 Tekintettel arra, hogy kísérleti adatok azt mutatják, hogy a fehérjék az őket körülvevő vizek 

szerkezetét jelentősen megváltoztatják, definiáltunk egy módszert, melynek segítségével a fehérje 

körüli vizek rétegekre bonthatóak (2. ábra). 

 

 

2. ábra A fehérjét körülvevő vízrétegek sematikus ábrázolása. 

 

A fehérje felszínén lévő vizek, 1. réteg, két csoportot alkottak: (1) hidrofil vizek, melyek a fehérje 

hidrofil felületével hatnak kölcsön és amelyek esetében a következőek közül bármely távolság 

kritérium teljesül: (OVíz-HFehérje vagy HVíz-OFehérje vagy HVíz-N/SFehérje) kisebb, mint 2,5 Å; (2) 

hidrofób vizek, melyek a fehérje hidrofób felületével hatnak kölcsön és amelyek esetében a CFehérje-

OVíz távolság kisebb, mint 4,5 Å és amelyek nem tartoznak az előző csoportba. Ennek a két 

szabálynak az alkalmazásával egy folytonos 1. vízréteget definiálhatunk a fehérje felszínén. A 2. 

rétegbe azok a vizek tartoztak, amelyek esetében az OVíz-OVíz réteg (1) távolság kisebb, mint 3,5 Å és 

nem tartoznak az 1. réteghez. Ezt követően minden vízmolekula az n+1. réteghez tartozott, ha az 

OVíz (n+1)-OVíz réteg (n) távolság kisebb, mint 3,5 Å. 
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4.1.3 Eredmények 

 

 Az eredmények kiértékelésének első lépéseként megvizsgáltam a fehérjék viselkedését a 

különböző sókoncentrációjú oldatokban. A fehérje konformáció stabilitásának ellenőrzésére 

meghatároztam az átlagos négyzetes eltérés négyzetgyöke (RMSD) értékét minden szerkezetre, 

majd átlagoltam a trajektória mentén: 

𝑅𝑀𝑆𝐷 = √
∑ (𝑟𝑖(𝑡0) − 𝑟𝑖(𝑡))

2𝑁
𝑖=1

𝑁
 (35) 

ahol N az atomok számát jelöli, ri(t) az i-dik atom pozícióját a t-edik időpillanatban, ri(t0) az i-dik 

atom pozícióját a felfűtés végén. Az 1. táblázat tartalmazza a 3. ábrának megfelelő szerkezeti 

elemek szerint lebontott RMSD értékeket. 

 

 

3. ábra Az inzulin monomer szerkezeti elemei. 

Az ábrán a felirat színkódjai a jelölt szerkezeti elem színének megfelelőek. 

 

A semleges és a 0,5 M-os rendszerek esetében hasonló RMSD értékeket tapasztaltam, míg a 1,5 

M-os rendszer esetében valamelyest kisebb értékek fordultak elő. Ez utóbbi abból fakadhat, hogy 

ebben a megnövekedett sókoncentrációjú oldatban az ionok könnyebben adszorbeálódhatnak a 

fehérje felületén és enyhén stabilizálhatják annak szerkezetét, köszönhetően annak, hogy az ionok 

a hidrogénkötésnél erősebb kölcsönhatást képesek kialakítani a felszínnel. Az RMSD értékek 

minden esetre azt mutatják, hogy a fehérje megtartotta a természetes konformációját az MD 

szimulációk során. 
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1. táblázat A fehérje gerincszerkezetét alkotó nehézatomok RMSD [Å] értékeinek átlaga és 

szórása a 3 párhuzamos 5 ns hosszúságú MD szimulációk során. 

Lánc Szerkezeti elem Semleges 0,5 M 1,5 M 

A Hélixek 1,72 ± 0,97 1,74 ± 1,20 1,44 ± 1,07 

A Turn 1,56 ± 0,24 1,69 ± 0,45 1,28 ± 0,28 

A Loop 3,67 ± 3,42 2,98 ± 1,77 2,32 ± 1,54 

B Hélix 1,87 ± 0,87 1,96 ± 0,89 1,66 ± 0,79 

B Loopok 1,87 ± 0,80 2,00 ± 0,79 1,53 ± 0,91 

 

 Megvizsgálva a vízmolekulák számát az egyes rétegekben látható, hogy az elvártnak 

megfelelően, minden sókoncentráció esetében a vizek száma jelentősen nő a fehérjétől távolodva 

(2. táblázat). A semleges és a 0,5 M-os rendszerek esetében nem tapasztaltunk szignifikáns 

különbséget a vizek számában az 1. és a 2. rétegben, míg a 1,5 M-os rendszer esetében valamelyest 

kevesebb vízmolekula található a fehérje hidrofil felszíne körül. Az 1. rétegben a vizek száma közel 

azonos volt a fehérje hidrofób felszínén mindhárom sókoncentráció esetében, a hidrofil felszínen 

viszont enyhe csökkenést tapasztaltunk a vizek számában a sókoncentráció növelésével. Ennek két 

oka volt: (1) a fehérje felszíne az oldószer hozzáférhetősége szempontjából (solvent accessible 

surface area) kissé lecsökkent, és emiatt kevesebb vízmolekula képes hozzáférni; (2) a 

sókoncentráció növelésével a vizek helyét ionok töltik fel, ami főként a hidrofil felszín közelében 

fordulhat elő. Ez a megállapítás összhangban van azzal az elvárással, hogy az ionokat taszítja a 

hidrofób/nem-poláros felszín. A fehérjétől távolodva növekvő különbséget tapasztaltunk az egyes 

rétegekben előforduló vizek számában, köszönhetően az ionok számának növekedésének. 
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2. táblázat A vizek és az ionok számának átlaga és szórása az első öt rétegben, valamint a 

teljes rendszerben a 3 párhuzamos MD szimuláció során. A táblázat a referencia 

rendszerekhez tartozó vizek számát is tartalmazza. 

Vízréteg Semleges 0,5 M 1,5 M 

1 269 ± 3 269 ± 4 263 ± 4 

1 hidrofób 149 ± 3 150 ± 3 150 ± 2 

1 hidrofil 120 ± 1 119 ± 3 113 ± 2 

2 297 ± 4 296 ± 4 287 ± 3 

3 389 ± 4 386 ± 5 374 ± 3 

4 493 ± 5 490 ± 5 478 ± 4 

5 611 ± 5 607 ± 4 594 ± 5 

N(Víz) 6445 6104 5459 

N(Na+) 1 61 182 

N(Cl-) 0 60 181 

N(Víz, referencia) 6657 6397 5800 

 

 A referencia rendszerek esetében, a semleges és a 0,5 M-os oldatokban a hidrogénkötések 

számának átlaga (NHK) 3,40-nek adódott (3. táblázat), ami jó egyezést mutat a korábbi 

eredményekkel.80,81 Magasabb sókoncentráció esetében az átlagos hidrogénkötés szám lecsökkent 

3,14-re, ami egyértelműen annak a következménye, hogy ilyen magas sókoncentráció esetében a 

vizek koordinációs szféráját ionok foglalják el, azaz nagyobb a valószínűsége annak, hogy a vizek 

az ionok hidrátburkához tartoznak, mint annak, hogy a vizek hidrogénkötést alakítsanak ki. 
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3. táblázat Az átlagos hidrogénkötések száma (NHK) és szórása a fehérje és a vizek között, 

valamint az egyes vízrétegeken belül és azok között, a 3 párhuzamos MD szimulációk során. 

A „minden víz” megjelölés az összes, a többi rétegben lévő vízzel is kialakított kölcsönhatást 

jelenti. 

Hidrogénkötés partnerek Semleges 0,5 M 1,5 M 

1. – 1. 1,84 ± 0,01 1,81 ± 0,01 1,76 ± 0,00 

1. – fehérje 0,56 ± 0,02 0,55 ± 0,02 0,55 ± 0,01 

1. – fehérjehidrofil 1,25 ± 0,04 1,26 ± 0,06 1,26 ± 0,03 

1. – minden víz 3,05 ± 0,02 2,98 ± 0,01 2,84 ± 0,03 

1.,hidrofil
  – minden víz 2,54 ± 0,02 2,49 ± 0,02 2,36 ± 0,02 

1.,hidrofób
  – minden víz 3,46 ± 0,01 3,37 ± 0,02 3,18 ± 0,02 

1. – minden (fehérje + víz) 3,61 ± 0,02 3,53 ± 0,01 3,39 ± 0,02 

2. – 2. 1,18 ± 0,01 1,14 ± 0,01 1,06 ± 0,01 

2. – minden víz 2,91 ± 0,01 2,79 ± 0,02 2,57 ± 0,02 

3. – 3. 1,17 ± 0,01 1,13 ± 0,01 1,04 ± 0,01 

3. – minden víz 3,69 ± 0,01 3,56 ± 0,04 3,28 ± 0,03 

4. – 4. 1,17 ± 0,01 1,13 ± 0,01 1,04 ± 0,01 

4. – minden víz 3,68 ± 0,03 3,54 ± 0,05 3,26 ± 0,05 

referencia rendszer 3,40 ± 0,01 3,40 ± 0,01 3,14 ± 0,01 

  

Az átlagos hidrogénkötések számának vizsgálatakor az 1. vízréteget további részekre bontottuk 

azért, hogy a fehérje hatását a hidrogénkötéses hálózatra megvizsgáljuk. A3. táblázat adatai alapján 

jól látható, hogy az ebben a rétegben lévő vízmolekulák lényegesen kevesebb számú 

hidrogénkötést alakítanak ki, mint a tömb fázisban lévő vizek (például NHK a 0,5 M-os referencia 

rendszerben 3,40), de ezt a hatást túlkompenzálja a fehérjével kialakított hidrogénkötések száma. 

A 2. rétegben lényegesen kevesebb hidrogénkötés alakul ki, mint a tömbfázisban vagy bármely 

más rétegben. A 3. rétegtől kezdve pedig az átlagos hidrogénkötéses szám és azok szerkezete a 

referencia rendszerhez hasonlóvá válik, habár az összes kialakított hidrogénkötések száma („– 

minden víz”) valamelyest nagyobb. A 2. szférában (2. – minden víz) kialakult hidrogénkötések 

száma lényegesen kisebbnek adódott a többi réteghez képest. Ez annak köszönhető, hogy míg az 

1. szférában található vizek a fehérjéhez orientálódnak úgy, hogy minél több hidrogénkötést 

tudjanak kialakítani, a 3. szférában lévő vizek pedig a tömbfázishoz idomulnak, addig a 2. réteg 

egy átmeneti régióként funkcionál a két szféra között, így nem tud optimális számú hidrogénkötés 

kialakulni a szférán belül. Ez tehát egy átmeneti réteg, melynek tulajdonságát a fehérje alakjához 

való alkalmazkodás és az oldószer tömbfázisában kialakuló hálózat együttesen határozza meg. A 
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sókoncentráció növelésének hatására a rétegek között kialakult hidrogénkötések száma csökken, 

és a 3. és a 4. szolvatációs szférákban a referencia rendszerhez hasonló értékeket tapasztaltunk. 

A kialakított hidrogénkötések száma csak az 1. szférán belül (1. – 1.) 1,8 körüli értéket mutat, és a 

kialakuló kevés számú, de nagyméretű vízklaszter egy perkolált hálózat (egymással 

összeköttetésben lévő klaszterekből álló folytonos hálózat) létrejöttére utal, ami jó egyezést mutat 

Brovchenko és munkatársai korábbi adataival.82 Elvégeztük a többi rétegen belül is (2. – 2., 3. – 3. 

és 4. – 4.) ezt az analízist, de azt tapasztaltuk, hogy ezekben a szférákban a vizek nem alakítottak 

ki perkolált hálózatot. 

Az eredmények függését megvizsgáltuk az alkalmazott hidrogénkötés kritériumtól, azáltal, 

hogy több módosított hidrogénkötés definíció mellett is meghatároztuk a hidrogénkötések számát. 

A 4. táblázat adatai alapján látható, hogy a CFehérje∙∙∙OVíz távolság kritérium főként az 1. rétegben 

befolyásolja az átlagos hidrogénkötések számára kapott eredményeket: nagyobb távolság 

alkalmazása mellett az NHK értéke enyhén növekszik. Hasonló hatás figyelhető meg a 2. réteg 

esetében is, azonban lényegesen kisebb változás tapasztalható az NHK értékében. A távolabbi 

rétegekben a távolság megváltoztatásának nincs hatása az NHK értékére. Mindezek oka, hogy a 

CFehérje∙∙∙OVíz távolság növelésével a vizek száma a fehérje hidrofób felületén csekély mértékben 

megváltozik, néhány molekula besorolása az 1. és a 2. rétegekbe megváltozhat, felcserélődhet egy 

konkrét távolság értéknél, de ez a hatás nagyobb távolságoknál eltűnik. Mindenesetre azt fontos 

megjegyezni, hogy a korábbi konklúzióink továbbra is érvényesek maradtak. 

 

4. táblázat Átlagos hidrogénkötés szám (NHK) különböző CFehérje∙∙∙OVíz távolság kritérium 

alkalmazása során a 0,5 M NaCl koncentrációjú fehérjeoldat esetében. 

Hidrogénkötés partnerek 5,00 Å 4,50 Å 4,25 Å 4,00 Å 

1. – minden víz 3,07 2,99 2,93 2,85 

2. – minden víz 2,82 2,80 2,79 2,77 

3. – minden víz 3,58 3,58 3,58 3,58 

4. – minden víz 3,57 3,57 3,57 3,57 

 

Az 5. táblázat tartalmazza az NHK értékek O-H∙∙∙O szögkritériumtól való függését. A táblázat adatai 

alapján látszik, hogy nagyobb szögkritérium esetében az NHK értéke csökken. Az azonban itt is 

elmondható, hogy a megfigyelt trendek továbbra is érvényesek. 
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5. táblázat Átlagos hidrogénkötés szám (NHK) különböző szög kritérium alkalmazása során 

a 0,5 M NaCl koncentrációjú fehérjeoldat esetében. 

Hidrogénkötés partnerek 120° 130° 145° 

1. – 1 1,63 1,54 1,27 

1. – minden víz 2,93 2,77 2,27 

2. – 2. 1,14 1,07 0,85 

2. – minden víz 2,54 2,38 1,92 

3. – 3. 1,13 1,06 0,84 

3. – minden víz 3,58 3,36 2,72 

4. – 4. 1,14 1,06 0,85 

4. – minden víz 3,57 3,36 2,72 

 

 A hidrogénkötéses hálózat jellemzésére a kialakított hidrogénkötés számokon túl, azok 

energiáját (EHK) is megvizsgáltuk. Hasonlóan az NHK értékeinek meghatározásához, az 

eredményeket itt is lebontottuk az 1. rétegen belül azért, hogy a fehérje hatását minél jobban 

feltérképezzük. Student féle t-próbát, szigorú statisztikai analízist végeztünk azért, hogy a kapott 

adatok közötti különbségekről eldönthessük, hogy szignifikánsak-e. A statisztikai próbákat 0,05 

szignifikancia szint mellett végeztük. Az analízis részleteit itt most a dolgozat terjedelme miatt nem 

ismertetem. A 6. táblázat adatai alapján látható, hogy a legerősebb hidrogénkötés a tiszta vízben 

(referencia rendszer) alakul ki, és oldott anyag (akár fehérje, akár só) hozzáadására a 

hidrogénkötések erőssége csökken, mely hatás a só koncentrációjának növelésével erősödik. 
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6. táblázat A hidrogénkötések átlagos energiája és szórása [kJ/mol] rétegeken belül és azok 

között. 

Kölcsönható rétegek Semleges 0,5 M 1,5 M 

1. – 1. -15,73 ± 0,02 -15,68 ± 0,01 -15,63 ± 0,03 

1.,hidrofil
  – 1.,hidrofil

   -15,07 ± 0,04 -14,96 ± 0,03 -14,91 ± 0,04 

1.,hidrofób – 1.,hidrofób -15,78 ± 0,04 -15,70 ± 0,04 -15,53 ± 0,04 

1. – 2. -15,14 ± 0,02 -15,03 ± 0,01 -14,83 ± 0,03 

2. – 2. -14,95 ± 0,01 -14,87 ± 0,01 -14,68 ± 0,02 

2. – 3. -15,49 ± 0,01 -15,34 ± 0,01 -15,05 ± 0,03 

3. – 3. -15,01 ± 0,02 -14,88 ± 0,01 -14,65 ± 0,01 

3. – 4. -15,50 ± 0,01 -15,34 ± 0,01 -15,03 ± 0,02 

4. – 4. -15,20 ± 0,02 -14,98 ± 0,01 -14,65 ± 0,01 

4. – 5. -15,51 ± 0,01 -15,35 ± 0,01 -15,01 ± 0,01 

referencia rendszer -15,91 ± 0,01 -15,67 ± 0,01 -15,55 ± 0,01 

 

A hidrogénkötés definíciójának szögfüggését módosítva is meghatároztuk a hidrogénkötések 

energiáját. A 7. táblázat adatai alapján jól látható, hogy a szögkritérium módosításának nincs hatása 

a megfigyelt kötés erősség trendjére. 

 

7. táblázat A hidrogénkötések energiája [kJ/mol] különböző szögkritériumokat alkalmazva 

a hidrogénkötések definiálása során, a 0,5 M NaCl koncentrációjú fehérjeoldat esetében. 

Kölcsönható rétegek 120° 130° 145° 

1. – 1. -15,66 -16,79 -18,21 

1. – 2. -15,11 -16,04 -17,42 

2. – 2. -14,86 -16,08 -17,58 

2. – 3. -15,32 -16,20 -17,54 

3. – 3. -14,86 -16,12 -17,58 

3. – 4. -15,32 -16,20 -17,50 

4. – 4. -15,16 -16,08 -17,33 

4. – 5. -15,37 -16,08 -17,25 

5. – 5. -14,91 -15,66 -16,87 

 

A hidrogénkötés erősségének értékét hasonlóan a hidrogénkötések számához, lebonthatjuk a 

fehérje felszíne alapján, azaz megadhatjuk a fehérje hidrofil és hidrofób felszínek közvetlen 

közelében jelenlevő vízmolekulák között kialakult hidrogénkötés erősségét külön-külön (6. 

táblázat). Jól látható, hogy a fehérje hidrofób felszínén kialakult hidrogénkötések lényegesen 
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erősebbek, mint a hidrofil felszínen létrejött kölcsönhatások. Ez a hidrofil felszínen kialakult 

fehérje-víz kölcsönhatásnak köszönhető, ahol a vízmolekulák úgy orientálódnak, hogy minél több 

kölcsönhatást alakítsanak ki a fehérje felszínén lévő atomcsoportokkal. A hidrofób felszínen a 

vízmolekulák főként egymással hatnak kölcsön, mely egy optimálisabb hidrogénkötéses 

elrendeződést eredményez. Ugyanakkor, az átlagos hidrogénkötés erősséget az 1. szolvatációs 

rétegben főként a hidrofób vizek kölcsönhatása határozza meg, és feltételezhetjük, hogy a hidrofób 

és a hidrofil vizek között kialakuló kölcsönhatás szintén igen erős. 

 A rétegek között és a rétegeken belül kialakított kölcsönhatások energiájában, hasonlóan a 

kötések számához, jelentős különbséget tapasztaltunk (például 0,5 M: 2. – 2. -14,88 kJ/mol vs. 2. 

– 3. -15,34 kJ/mol), amely arra utal, hogy a fehérje alakjának perturbáló hatása sokkal erősebben 

kifejeződik a rétegeken belüli kölcsönhatásokban, mint azok között. Ez a jelenség a 4. és az 5. 

rétegekben eltűnik, és ezekben a rétegekben a referencia rendszerek értékeihez egyre hasonlóbb 

értékeket tapasztaltunk. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a referencia rendszerekben a 

hidrogénkötés erőssége azok között a vízmolekulák között, amelyek nem tartoznak a Na+- vagy a 

Cl--ion koordinációs szférájába, csupán 0,08-0,13 kJ/mol értékkel volt erősebb, mint az átlagos 

hidrogénkötés erősség átlaga az összes vízmolekulára.) A sókoncentráció növelésével az átlagos 

hidrogénkötés erősség a referencia rendszerekhez hasonló módon csökken. 

 

 A statisztikai analízisünk tehát megmutatta, hogy a hidrogénkötések tulajdonságában 

jelentős különbség van a fehérjét körülvevő vizek rétegeiben. A tömbfázishoz képest az 1. és a 2. 

vízréteg hidrogénkötéses tulajdonságai jelentősen eltérnek. A 2. réteg átmeneti réteget képvisel az 

oldószer tömb fázisa, valamint a fehérje felszíne között. Az is jól látható volt, hogy a fehérje 

hidrofil és hidrofób felszínének közvetlen közelében lévő vízmolekulák eltérő hidrogénkötéses 

tulajdonságokkal rendelkeznek, és mindez megerősíti azt a feltételezést, hogy a vízmolekulák 

szerkezeti és dinamikai heterogenitást mutatnak a fehérje felszínén. A fehérje perturbáló hatása a 

víz hidrogénkötéses hálózatára legalább a 4. szolvatációs rétegig megjelenik, mely a korábbi THz 

spektroszkópiai mérésekkel összhangban van. 
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4.2 Az R681H pontmutáció hatása a PfCCT dimer szerkezetére 

 

4.2.1 Bevezetés és célkitűzés 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2014. évi maláriáról szóló jelentése szerint az 

emberiség közel fele maláriaveszélyes területen él. A betegséget négy egysejtű parazita okozhatja, 

melyek mind a Plasmodium nembe tartoznak. Ezek közül az emberben a Plasmodium falciparum 

(Pf) által okozott megbetegedés a legsúlyosabb lefolyású. Napjainkban több terápiás szer is létezik 

a betegség gyógyítására, azonban a parazitáknál jelentkező rezisztenciák miatt elengedhetetlen az 

újabb antimaláriás szerek fejlesztése.83 Ehhez szükséges a lehetséges terápiás célpontok 

szerkezetének és működésének pontos ismerete. 

A Plasmodium paraziták foszfolipid bioszintézisének gátlása ígéretes célpontja lehet az új 

terápiás szereknek. A leggyakoribb membránalkotó foszfoglicerátok egyike a foszfatidil-kolin 

(PC), mely szintézise az ún. Kennedy útvonalon történik. A többlépéses szintézis szabályozó és 

igen gyakran sebességmeghatározó lépése a CTP:foszfokolin citidililtranszferáz (CCT) enzimhez 

köthető (4. ábra).84,85 

 

 

4. ábra A CCT enzim által katalizált reakció. 

 

A kínai hörcsög petefészek sejtvonalból (Chinese Hamster Ovary, CHO) sikerült egy olyan 

pontmutáns enzimvariánst kifejezni, mely termoszenzitív fenotípussal rendelkezik. A pontmutáció 

egy guanin adeninre történő cserét jelentett a 419-es pozícióban, ami a 140-es pozícióban lévő 

arginin oldallánc hisztidinre történő cseréjét okozta, („Arg140His”, vagy az egybetűs aminosav 

kódokat alkalmazva „R140H”, lásd Rövidítésjegyzék). A termoszenzitív fenotípus azt jelentette, 

hogy a sejt szaporodását még megengedő, ún. permisszív hőmérsékleten, jelen esetben 33 °C-on, a 

sejt foszfatidil-kolin tartalma a szülői sejthez képest közel 80%-ban megmaradt, míg nem-
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permisszív hőmérsékleten, ebben az esetben 40 °C-on, a sejt PC tartalma a mérést követő első 8 

órában 40%-kal, majd a 24. órára 80%-kal esett vissza. Western blot analízissel bebizonyították, 

hogy ezek a sejtek a szülői sejthez képest csupán 5%-os CCT enzim tartalommal bírnak, annak 

ellenére, hogy a sejtek „steady state” mRNS tartalma a két sejtben megegyezett. A lecsökkent CCT 

tartalom a membrán szerkezetének fellazulásához, végső soron a sejt apoptózisához vezet. Emiatt 

a CCT enzim megfelelő terápiás célpont lehet. 

Prof. Vértessy Beáta kutatócsoportjában a Plasmodium falciparum CCT enzimjének egy, a 

disszertációban később részletesen ismertetett szerkezeti modelljének vad típusú (mutáció mentes) 

és R681H pontmutáns enzimvariánsának termoszenzitivitását vizsgálták in vitro kísérleti 

módszerekkel. Laboratóriumban sikeresen kifejezték mindkét enzimvariánst, majd enzimkinetikai 

méréseket végeztek. Megmutatták, hogy a pontmutáns fehérje aktivitásának felét elveszíti közel 25 

ºC hőmérsékleten, 30 ºC-on pedig inaktívvá válik. Ezzel szemben a vad típusú enzimben a 

megfelelő aktivitás érték csökkenések 55 és 60 ºC-on jelentkeztek. Dr. Vékey Károly és Dr. 

Ozohanics Olivér tömegspektrometriai mérésekkel igazolták, hogy a pontmutáns enzimvariánsból 

közel huszadannyi képzett dimert, mint a vad típusú fehérje esetében.  

 

Munkám során a Plasmodium falciparum CCT enzim (PfCCT) R681H pontmutációja 

által okozott, a Prof. Vértessy Beáta kutatócsoportjának kísérleteivel igazolt 

termoszenzitivitására kerestem atomi szintű magyarázatot. A vad típusú (PfCCT MΔKwt) és 

a pontmutációt tartalmazó enzimvariáns (PfCCT MΔKR681H) szerkezetének és az alegységek 

közötti kölcsönhatások vizsgálatával az enzimvariánsok eltérő fenotípusos megjelenését 

értelmeztem. 

 

4.2.2 A munka részletei és az eredmények 

 

A PfCCT fehérjéről kristályszerkezet nem állt rendelkezésre, az emlős patkány 

szervezetében megtalálható CCT enzimről viszont igen (5. ábra). Mivel a CCT enzimek katalitikus 

alegysége nagyfokú konzerváltságot mutat, lehetőség van a 140-es oldallánc szerepének 

vizsgálatára a patkány CCT enzimben. Ezt a fehérjét korábban általánosan vizsgálták és 

megállapítást nyert, hogy az enzim négy szerkezeti egységgel rendelkezik: a katalitikus doménnel, 

a membránkötő szegmenssel, a C-terminálison lévő foszforilációs szakasszal és az egyes eukariota 
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CCT enzimekben megtalálható N-terminális sejtmagi lokalizációs szignálpeptiddel. A katalitikus 

domén Rossmann-fold szerkezetű, melyben 5 párhuzamos β-redőt 6 α-hélix vesz körül. Az 

oldatban szimmetrikus dimert alkotnak, az alegységek között a stabilitást a kölcsönható felületeken 

lévő 140RYVD143 konzervált motívum biztosítja. 

A 896 aminosavból álló dimert alkotó PfCCT fehérjét egyetlen génszakasz kódolja. A 

katalitikus domének (K1 és K2) önmagukban is aktívak és csak néhány aminosavban különböznek 

egymástól. Így lehetőség van arra, hogy kísérleti munkák során az egyik domén dimerizálásával 

előállítsanak egy homodimert, és a további vizsgálatokban ezt használják. A bevezetőben említett 

kísérleti kollaborációban, Prof. Vértessy Beáta kutatócsoportjában, hasonló módon állították elő 

PfCCT enzimvariánsokat. A jobb tisztíthatóság érdekében egy lizin gazdag rendezetlen régiót 

eltávolítottak ebből a katalitikus dimerből, így létrehozva a PfCCT MΔK fehérje konstrukciót (lásd 

5. ábra). 

 

 

5. ábra A patkányban lévő CCT enzim kristályszerkezete (PDB kód: 4MVC86) és a PfCCT 

enzim szekvenciája sematikusan ábrázolva. 

A kristályszerkezetben a katalitikus dimer alegységek oliva és búza, a membrán kötésben résztvevő hélixek 

szürke és kék színnel vannak jelölve. A PfCCT szekvenciájában a katalitikus domenek (K1 és K2) kék, a 

membránkötő szegmensek (M1 és M2) piros színnel vannak feltűntetve. A PfCCT fehérje ún. pre-katalitikus 

domenje, melynek pontos szerepe nem ismert, de a katalízisben fontos szerepe van, (pK) az ábrán cián 

színnel szerepel. Mindkét katalitikus régió esetében a rendezetlen, lizin gazdag régiót a srafozott rész jelöli. 

A PfCCT MΔK konstrukciót felépítő szekvencia szakasz az ábrán szintén jelölve van. 

 

Munkám első lépéseként elkészítettem a PfCCT MΔKwt és a PfCCT MΔKR681H 

enzimvariánsok homodimer homológia modelljét a második katalitikus egységre (lásd 5. ábra K2: 
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528-795, Δ720-737). A pontmutáció a PfCCT MΔKR681H dimer mindkét alegységében jelen volt. 

Templát szekvenciaként a patkányból származó kristályszerkezet (PDB kód: 4MVC86) katalitikus 

doménje szolgált. A szekvencia a PfCCT MΔKwt esetében 45%-ban, a PfCCT MΔKR681H esetében 

pedig 44%-ban volt azonos a templát szekvenciához képest,87 mely kellő alapot biztosított a 

homológia modellezéshez (6. ábra). 

 

 

6. ábra A patkány CCT (4MVC86) és a PfCCT MΔKwt szekvenciák összeillesztése. 

A számozás a PfCCT MΔKwt szekvenciának megfelelő. A másodlagos szerkezeti elemek rugóval (α-hélix), 

nyíllal (β-redő) és vonallal (turn) vannak jelölve. Az összeillesztett szekvenciákban a piros négyzetek fehér 

karakterrel azonosságot, ezek inverzei hasonló tulajdonságú oldalláncot jelölnek. A hidrofobicitás (hyd: 

rózsaszín – hidrofób, szürke – semleges, cián – hidrofil) és a felületek oldószer általi hozzáférhetősége (acc: 

kék – hozzáférhető, cián – közepesen, fehér – eltemetett) a szekvenciák alatt szintén fel vannak tűntetve. Az 

ábra az ESPript 3.088 programmal készült. 

 

A MODELLER 9.1489 program segítségével 80-80 homológia modellt készítettem mindkét 

enzimvariáns szerkezetére, melyek közül mindkét esetben a program belső pontozó függvénye 

alapján a legalacsonyabb értéket kapó szerkezeteket választottam ki, és vizuálisan ellenőriztem a 

VMD90 program segítségével. A templát és a PfCCT MΔK konstrukciók közötti nagyfokú 

szekvencia azonosságnak köszönhetően, a modell fehérjék a patkány CCT enzimjének megfelelő 

vázat nyertek a modellezés során. A homológia modellek megbízhatóságának érdekében az így 

kiválasztott modelleket validáltam: (1) a PROCHECK91 program segítségével elkészítettem a 

Ramachandran diagramokat, (2) a WHAT_CHECK92 algoritmussal leellenőriztem a sztereokémiai 

paramétereket, (3) az ERRAT93 programmal pedig statisztikai analízist végeztem a nemkötő 

kölcsönhatásokra a különböző atomtípusokra. Mindhárom vizsgálatot elvégeztem a templát 

szerkezetre is, hogy az ahhoz a szerkezethez kapott eredményekkel vethessem össze. 
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A dolgozat terjedelme miatt itt csak a PROCHECK eredményeit mutatom be. A 7. ábra a 

Ramachandran diagramokat tartalmazza, a 8. táblázat a részletes adatokat. Ideális esetben az 

aminosavak 98%-ának a legkedvezőbb régióban kell lennie, és csak kevesebb, mint 0,2%-a lehet a 

tiltott tartományban.94,95 Az eredményekből látszik, hogy ez sem a templát, sem pedig a modellek 

esetében nem teljesül, de a %-os arányok az egyes tartományokban közel azonosak. Az S611 

oldallánc mindkét modell esetében, az S592 oldallánc pedig a PfCCT MΔKwt modell esetében a 

tiltott régióban található. A templát szerkezetben a 611-es pozícióban egy glicin található, amely 

aminosav nem rendelkezik oldallánccal, így a Φ-Ψ szög sokkal nagyobb területen tud előfordulni 

a diagram mind a négy kvadránsában. A PfCCT MΔKwt modell szerkezetben az S592 és az R681 

aminosavak Cα-atomjai között több, mint 23 Å a távolság, és az előbbi oldallánc a IUPred 

webserver96 alapján a fehérje egyetlen rendezetlen régiójában található. 

 

8. táblázat A PROCHECK program általi validálás eredményei 

Szerkezet A Ramachandran diagram régiói [%] 

Legkedvezőbb Megengedett Megtűrt Tiltott 

Patkány CCT 97,2 2,8 0,0 0,0 

PfCCT MΔKWT 94,1 4,7 0,0 1,2 

PfCCT MΔKR681H 95,3 4,1 0,0 0,6 

 

 
7. ábra A templát patkány CCT, a PfCCT MΔKwt és a PfCCT MΔKR681H enzimvariánsok 

Ramachandran diagramjai. 

Az aminosavak a fehérje gerincszerkezet Φ-Ψ torziós szögpár alapján a piros legkedvezőbb, a sárga 

megengedett, a tojáshéj színű megtűrt és a fehér tiltott régiókban helyezkedhetnek el. 
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A validáló algoritmusok eredményei alapján a modell szerkezeteket elfogadtam, melyek a 

Protein Model DataBase (PMDB) homológia modelleket gyűjtő adatbázisban a következő 

azonosítókkal érhetőek el: PM0079950 (PfCCT MΔKwt) és PM0079951 (PfCCT MΔKR681H). 

 Az így létrehozott modell szerkezetekkel molekuladinamikai szimulációt végeztem. A 

szimulációs protokoll mindkét enzimvariáns esetében azonos volt. A fehérjékben a titrálható 

oldalláncok protonáltsági állapotát a H++ 3.171 és a PROPKA40 webserverek segítségével adtam 

meg. A megbecsült pKa értékek alapján a D584, a D585, az E685 oldalláncok az A láncban, 

valamint a D584, az E685 oldalláncok a B láncban protonáltak voltak (vagyis semlegesek) mindkét 

fehérjében. Továbbá a D589 és a D590 oldalláncok szintén protonálva jelentek meg a PfCCT 

MΔKR681H enzimvariáns B láncában. A hisztidin oldalláncok közül a H709 és H681 (mutált 

aminosav) protonálva volt az ε és a δ pozícióban mindkét fehérjeláncban, a többi hisztidin oldallánc 

a szerkezetek vizuális ellenőrzése után az ε pozícióban volt protonálva, kivéve a H679 oldalláncot 

mindkét fehérje mindkét láncában, mely a δ pozícióban lett protonálva. A szimulációkat implicit 

vízmodell segítségével, az ún. önkonzisztens GBSW97 modellel végeztem a CHARMM27 

erőteret75 alkalmazva, a CHARMM76 programmal. A szimulációkat az optimált PB rádiuszok98 

segítségével végeztem a GBSW-hez optimalizált CMAP korrekciót99 alkalmazva. A szerkezeteket 

első lépésben 10 K-ről 310 K-re fűtöttem fel 60 ps alatt, majd ezen a hőmérsékleten egy 100 ps 

hosszúságú ekvilibráltatást végeztem, melyet 5 ns hosszúságú produktív MD követett. A 

hőmérsékletet a sebességek újraskálázásával, a nyomást a Langevin dugattyú módszerrel 

szabályoztam. A létrejövő trajektóriákon minden szerkezetre (i) meghatároztam a kölcsönhatási 

energiát a fehérje láncok között, az alábbi formula szerint: 

𝑊(𝑅𝑀)𝑖𝑛𝑡
𝑖 = 𝑊(𝑅𝑀)𝑑𝑖𝑚𝑒𝑟

𝑖 −𝑊(𝑅𝑀)𝐴 𝑙á𝑛𝑐
𝑖 −𝑊(𝑅𝑀)𝐵 𝑙á𝑛𝑐

𝑖  (36) 

ahol a W(RM) az effektív energiája egy RM koordinátákkal rendelkező fehérjének oldatban: 

𝑊(𝑅𝑀) = 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎(𝑅
𝑀) + ∆𝐺𝑠𝑧𝑜𝑙𝑣(𝑅

𝑀) (37) 

ahol Hintra az intramakromolekuláris energia, mely kötő és nemkötő kölcsönhatási energiatagokból 

áll, ΔGszolv pedig a szolvatációs szabadenergia.100 A fehérjék térfogatát és felületét a 3v101 weboldal 

segítségével a szimulációk utolsó szerkezetére meghatároztam 1,4 Å próbarádiuszt és 

nagyfelbontású rácsot alkalmazva. A hidrogénkötések számát a CHARMM programmal 

számítottam 2,4 Å távolság és 999,0° szögfüggés mellett. A szögfüggés értéke gyakorlatilag azt 

eredményezte, hogy a hidrogénkötés megjelenése nem függött a donor és akceptor által bezárt 

szögtől. A szügfüggés elhagyásának oka az, hogy korábbi kutatások bebizonyították, hogy fehérjék 
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hidrogénkötéses hálózatának vizsgálatakor csak távolság, valamint távolság és szögkritérium 

együttes alkalmazásával kapott hidrogénkötések száma egymással korrelál. Így a gyakorlatban 

elegendő csupán a távolság kritérium deiniálása.78 

A produktív MD során a kölcsönhatási energiák a fehérje alegységek között 3,25 ns után 

egyensúlyba kerültek, és átlagosan 25%-kal lecsökkent a mutáns enzimvariánsban a natív dimerhez 

képest (8. ábra). 

 

 
8. ábra Kölcsönhatási energia a dimer fehérjék alegységei között 

 

A jelenséget szerkezeti és energetikai okokra vezettem vissza. A kölcsönhatási energiát leíró 

függvény ((36) egyenlet) néhány tagját tartalmazza a 9. táblázat. Az alegységek közötti 

kölcsönhatás erősségében megfigyelt tendenciákat több tényező együttesen okozza. 

 

9. táblázat Kölcsönhatási energiatagok a dimer fehérje alegységek között és a fontosabb 

szerkezeti paraméterek a produktív MD szimuláció ekvilibrált, 3,25-5 ns időtartama során 

 Eint ΔGszolv EvdW ECou NH-k V* A* Aint
*

 

 kcal/mol kcal/mol kcal/mol kcal/mol  Å3 Å2 Å2 

PfCCT MΔKWT -2315 ± 266 -2777 ± 275 -188 ± 8 654 ± 54 4.0 61064 17057 1814 

PfCCT MΔKR681H -1729 ± 233 -1973 ± 244 -141 ± 7 383 ± 58 3.0 61428 17339 1383 

Eint az alegységek közötti kölcsönhatások, ΔGszolv a szolvatációból származó, EvdW a nemkötő van der Waals 

kölcsönhatásokból és ECou a Coulomb kölcsönhatásokból származó energiatagok átlagát és szórását jelöli. 

A teljes dimer fehérje térfogatát (V) és felszínét (A) a szimulációk utolsó szerkezetére (*), valamint a 

kölcsönható felületek nagyságát (Aint) szintén tartalmazza a táblázat. Az átlagos hidrogénkötések számát az 

NH-k jelöli. 
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A PfCCT MΔKwt enzim variánsban a szolvatációból származó energia járulék (ΔGszolv) és a van der 

Waals típusú hidrofób kölcsönhatásokból (EvdW) származó energiatag is kedvezőbb hozzájárulást 

ad a dimer fehérje effektív energiájához. Így, a kölcsönható felület a fehérje alegységek között 

(Aint), mely főként hidrofób oldalláncokat tartalmaz, sokkal nagyobb a PfCCT MΔKwt dimer 

esetében, ami egy kompaktabb (V*) fehérje struktúrát jelent. 

A mutáció a patkány CCT fehérjével analóg 140/681RYVD143/684 konzervált motívumot érinti, 

melynek az alegységek közötti kölcsönhatásban fontos szerepe van (9. ábra). 

 

 

9. ábra Az 681RYVD684 motívumban kialakuló kölcsönhatási hálózatok 

A fehérjék A lánca olíva színnel, a B lánca sárga színnel van feltűntetve. A kölcsönhatásokat szaggatott 

vonal, a szimulációk alatt monitorozott távolságokat pedig nyíl jelzi. 

 

Azért, hogy a mutáció hatását megvizsgáljam a motívum szerkezetére, két jellemző távolságértéket 

monitoroztam az alegységek között – nyíllal jelölt kölcsönhatások a 9. ábrán – mindkét szimuláció 

esetében (10. ábra). Az I680, Cα - I680’, N távolság az alegységek egymástól való eltávolodásának 

leírására szolgáló atomi távolság. Az R/H681, Cα – H679’, O kölcsönhatás a kialakuló monomer 

egységek közötti kölcsönhatás meglétének leírására szolgál a homológia modellekben ugyanúgy, 

mint a patkány CCT enzimben.102 
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10. ábra Az 681RYVD684 motívum két jellemző távolsága a szimulációk során 

 

Jól látható, hogy a szimulációk során mindkét távolságérték jelentősen megnőtt a mutáns 

enzimvariánsban a natív dimerhez képest. 

Figyelembe kell venni, hogy a lecsökkent rotációs és transzlációs szabadsági fokok miatt 

bekövetkező entrópiacsökkenés a dimer kialakulása ellen hat, melynek hozzájárulása a 

dimerizációs szabadentalpiához magasabb hőmérsékleten jelentősebb. Ez, és a mutáns 

enzimvariánsban lecsökkent kölcsönhatási energia együtt magyarázza a dimerizációnak a 

hőmérséklettől való függését a mutáns enzimvariánsban.103 Az in silico eredmények 

bebizonyították, hogy az R681H mutációnak kedvezőtlen hatása van a dimer stabilitására. 

Tekintettel arra, hogy a katalitikus alegységekben az alegységek között nagymértékű kölcsönható 

felületek találhatóak, feltételezhetjük, hogy a mutációnak a megváltozott alegységek közötti 

kölcsönhatások révén az egész PfCCT szerkezet stabilitására hatása van. 
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4.3 Többtest kölcsönhatások vizsgálata a PfCCT enzimben 

 

4.3.1 Bevezetés és célkitűzés 

 

A nemkötő kölcsönhatásoknak, mint például a hidrogénkötéseknek és a sóhidaknak, 

kiemelt szerepe van a biológiai rendszerekben.104 Többek között hozzájárulnak a biomolekulák 

térszerkezetének kialakításához, a ligandumok megkötéséhez és az enzimatikus katalízishez. 

Ennek megfelelően az in silico gyógyszertervezések során alkalmazott módszerek eredményei 

nagymértékben függnek ezeknek a kölcsönhatásoknak a megfelelő leírásától. Például az ún. 

virtuális szűrés során milliónyi kis molekulát dokkolnak egy receptor vagy enzim ligandum kötő 

régiójába, és pontozó függvények segítségével meghatározzák a kialakuló kötés erősségét.105 

A kation-π kölcsönhatás relatív újonnan felfedezett másodlagos kölcsönhatás, ahol egy 

pozitívan töltött molekula vagy molekula rész egy aromás gyűrűvel hat kölcsön.106 Erőssége 

összemérhető a hidrogénkötések és a sóhidak erősségével.107 Több intermolekuláris erőnek – mint 

például a töltés-kvadrupol, a töltés-dipol, a töltés transzfer és a diszperziós erőnek – szerepe van a 

kölcsönhatás kialakulása során, de a legjelentősebb energiajáruléka az elektrosztatikus 

kölcsönhatásnak van.108,109 

A kation-π kölcsönhatásnak kiemelt jelentősége van számos tudományterületen, mint 

például a szerkezeti biológiában, az anyagtudományban, a katalízisben és a szerves 

szintézisekben.107,110 Fontosságát a biológiai rendszerekben, ahol jelentős mértékben hozzájárulhat 

a fehérje szerkezetének stabilizálásához és a ligandum megkötéséhez, széles körben 

bebizonyították.111 

A PDB adatbázisból kiválasztott 593 nagy felbontású fehérjeszerkezet vizsgálata 

megmutatta, hogy (1) minden 77. aminosav oldallánc részt vesz kation-π kölcsönhatásban, (2) az 

arginin sokkal inkább vesz részt kation-π kölcsönhatásban, mint a lizin, (3) a triptofán oldalláncok 

25 %-a alakít ki energetikailag szignifikáns kation-π kölcsönhatást.112 Az interneten elérhetőek 

olyan szerverek, mint például a CaPTURE112, vagy a Protein Explorer,113 melyek az energetikailag 

jelentős kation-π kölcsönhatásokat predikálják fehérje szerkezetekben. Ezek távolság alapú 

kritérium alapján azonosítják a lehetséges kölcsönhatásokat, és azok erősségét ab initio 

számításokhoz illesztett MM erőterek alapján közelítik. Ezek a módszerek gyorsak, de 

meglehetősen specifikusak, és csak néhány tipikus kölcsönhatás azonosítására alkalmasak. Ezzel 
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szemben a QM alapú módszerek pontos leírást adnak az inter- és intramolekuláris 

kölcsönhatásokról bármely rendszerben, de számítástechnikailag alkalmatlanok nagymennyiségű 

adat szűrésére. 

Emiatt, a rendelkezésre álló számítógépes kapacitásoknak megfelelően, a 

gyógyszertervezések és a kutatások során, rendszerint pontozó függvényekkel és közelítő 

matematikai összefüggésekkel becslik a kötési energiát. Leggyakrabban erőterek alkalmazásával 

számítják a fehérje-ligandum kölcsönhatási energiát. Ez a módszer gyors, de alkalmazásának 

számos korlátja van, úgy, mint például az elektrosztatikus polarizáció figyelmen kívül hagyása, a 

nem-kötő van der Waals kölcsönhatások közelítő leírása, a szolvatációs hatások figyelmen kívül 

hagyása. Ugyan magukat az erőtereket gondosan parametrizálják, a megbízhatóság érdekében 

alapos validálásra van szükséges, mely csak kiterjesztett alkalmazásokkal és megismételt 

kiértékeléssel érhető el. Ideális esetben a számított és a mért kötődési energiáknak, vagy legalábbis 

a trendeknek azonosaknak kell lennie. Egy ilyen kvalitatív egyezés elérése jó eredménynek számít, 

és egyúttal mutatja a módszer megbízhatóságát.114 Ha kísérleti adat nem áll rendelkezésre, akkor a 

számítások eredményei magasabb szintű számítással kapott eredményekkel vethetőek össze, 

például MM eredmények ab initio vagy DFT adatokkal. 

A számítások nagy előnye, hogy információt szolgáltathatnak az oldalláncok egyedi 

hozzájárulásáról a ligandum kötési energiájához, melyet kísérletes úton igen nehéz megvalósítani. 

 

Munkám során kation-π kölcsönhatás erősségét vizsgáltam számításos kémiai 

módszerekkel enzimben oly módon, hogy egy létező módszert úgy terjesztettem ki, hogy azzal 

fehérje-ligandum rendszerekben az oldalláncok egyedi hozzájárulása, mint többtest 

kölcsönhatás vizsgálható. 
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4.3.2 A munka részletei 

 

Az előzőek alapján (1) kidolgoztam egy módszert amelynek segítségével a kölcsönhatási 

energia alacsony számítási költség mellett meghatározható, majd (2) kiemeltem azokat a 

faktorokat, melyek a ligandum megkötésében fontos szerepet játszanak. Az egyik legnagyobb 

kihívást a fehérje-ligandum kölcsönhatások leírása során a fehérje flexibilitása okozza. Emiatt 

megvizsgáltam, hogy (1) a hőmozgás hogyan befolyásolja a ligandumkötés energiáját egy MD 

trajektória mentén, (2) lebontottam az általánosan használt ligandumkötés számítására szolgáló 

potenciálok összegét soktest kölcsönhatási energiatagok járulékára, (3) megvizsgáltam, hogy a 

kölcsönhatási energiaértékek mennyivel javíthatóak QM/MM számításokkal, és azok eredményeit 

mennyiben befolyásolja az elektrosztatikus beágyazódás, (4) végezetül a kölcsönhatás leírásakor 

alkalmazott DFT funkcionálok és bázisok hatását is megvizsgáltam. 

A munka során a modellrendszer az előző fejezetben már bemutatott PfCCT MΔKwt enzim 

egy korábbi homológia modellje volt (PMDB: PM0078719115), melynek templátjaként egy korábbi, 

szintén patkányból származó CCT enzim (PDB: 3HL4102) szolgált. Ez a modell, annak ellenére, 

hogy a fehérje C-terminális részéből kevesebbet tartalmazott a templát szerkezet (αE/αE’ hélixek 

a 5. ábra), hasonló vázzal rendelkezik, mint az előző fejezetben ismertetett modell. A ligandum 

kötő zseb meglehetősen konzervált, melyben az oldalláncok számos másodlagos kölcsönhatást 

alakítanak ki a ligandummal (11. ábra), és tartalmaz egy ún. aromás zsebet, azaz aromás 

oldalláncokból álló régiót.102 A ligandum citozin részét és a foszfát csoportot főként 

hidrogénkötések stabilizálják, míg a kolin csoportot a W692 és a Y714 oldalláncokkal kialakított 

kation-π kölcsönhatás, valamint a D623 sóhíd. 

Tekintettel arra, hogy a munka eredeti célja a kation-π kölcsönhatások vizsgálata volt, ezért 

a vad típusú fehérjén túl annak két, kísérletesen vizsgált, pontmutáns enzimvariánsát is vizsgáltam: 

a PfCCT MΔKW692Y és a PfCCT MΔKW692F fehérjéket. 
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11. ábra A PfCCT ligandumkötő zsebe a PMDB PM0078719115 szerkezetben 

Az ábrán a CDPCho ligandum golyókkal van megjelenítve, a zseb oldalláncai pálcikákkal. A ligandum 

kolin csoportjának koordinálásában résztvevő oldalláncok váza sárga, a citidin-difoszfát rész olíva színnel 

van színezve. 

 

A munka során gázfázisú QM számításokat, Langevin MD szimulációkat és QM/MM 

számításokat végeztem. 

A QM számítások során a tetrametil-ammóniumion (TMA), mint a kolin csoport modellje, 

és három aromás oldallánc, a W, F és Y aminosavak (oldalláncok és a Cβ szénatom) kölcsönhatását 

vizsgáltam. Tekintettel arra, hogy a DFT funkcionálok a nem-kovalens kölcsönhatásokat nem írják 

le megfelelően, több funkcionált is kipróbáltam a geometriák optimálására (ωB97X-D23,24, 

B3LYP16–19), valamint ezeken túl a kölcsönhatási energiák számítására (M06-2X21, TPSSh22). A 

B3LYP funkcionál esetében a DFT-D310 diszperziókorrekciót is külön alkalmaztam. Az 

optimálásokat 6-31G(d) és cc-pVTZ bázis készleteket alkalmazva is elvégeztem, a kölcsönhatási 

energiák meghatározására a cc-pVTZ bázis készletet használtam. A bázisátfedési hiba (basis set 

superposition error, BSSE) kiküszöbölésére a counterpoise korrekciót alkalmaztam.116 A 

számításokhoz a Gaussian09117 programot használtam, az ún. természetes töltéseket (natural 

charges) és az ún. NEDA analízist az NBO 5.9 program segítségével végeztem el.118,119 

Az MD szimulációk során a PfCCT MΔKWT fehérje termék komplexált (CDPCho) 

homológia modelljét felhasználva a CHARMM program segítségével létrehoztam a PfCCT 

MΔKW692Y és a PfCCT MΔKW692F pontmutáns enzimvariánsokat. Ezt a három szerkezetet 

használtam kiindulási szerkezetként, amelyeket felhasználva, a következőekben bemutatott 

szimulációs protokollt követtem. A titrálható oldalláncok protonáltsági állapotát a PROPKA40 

program segítségével becsültem. A becsült pKa értékek alapján az E638 és a D589 oldalláncok 

protonáltak, valamint a H709 oldallánc duplán protonált volt. Az összes többi hisztidin oldallánc 

az ε pozícióban kapott protont. A fehérjék egy 60 Å hosszúságú, TIP3P120 vizeket tartalmazó 
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kockával lettek szolvatálva úgy, hogy azok a vízmolekulák, melyek oxigén atomja 2,8 Å-nél 

közelebb került egy fehérje nehézatomhoz, vagy 25 Å-nél távolabb helyezkedtek el a CDPCho 

ligandum Pα-atomjától, eltávolításra kerültek. A Langevin dinamikához a 3.6 Molekuladinamika 

(MD) fejezetben leírtaknak megfelelően, a CDPCho Pα-atomját középpontnak tekintve, kijelöltem 

a puffer régiót. Az ebbe a térrészbe eső oldalláncokat semlegesítettem. Az oldószer vízmolekulákat 

sztochasztikus peremfeltétel mellett ekvilibráltattam 310 K hőmérsékleten 20 ps alatt. Ezt követően 

20 ps alatt a rendszert felfűtöttem 310 K hőmérsékletre, majd 100 ps hosszan ekvilibráltattam. 

Végül 20 ns hosszúságú produktív MD szimulációt végeztem sztochasztikus peremfeltételt 

alkalmazva. A szimulációkhoz a CHARMM76 programot és a CHARMM2775 erőteret használtam. 

A CDPCho ligandum paramétereit egy korábbi publikációból115 vettem, melyben a kolin csoport 

paraméterei a CHARMM lipid121 erőtérből származnak. 

Azért, hogy a fehérje flexibilitásának hatását megvizsgáljam, QM/MM számításokat 

végeztem az MD trajektóriák 6-6-6 szerkezetére (0., 16., 17., 18., 19., 20. ns), azonos módon 

mindhárom fehérje esetében. Ehhez első lépésben a szerkezeteket MM minimalizáltam. A QM 

régiót a CDPCho ligandum tetrametil-ammóniumion része és az azt körülvevő oldalláncok, a 

D623, az Y714, az I740, az Y741 és a mutált W/Y/F692 aminosavak (lásd korábban a 11. ábrán) 

alkották. A kovalens kötések formálisan a Cα-Cβ szénatomok között kerültek hasításra minden 

aminosav esetében, és mindenhol H típusú linkatomot használtam a szénatomok megfelelő 

vegyértékének kialakítására. A hiperpolarizáció elkerülése miatt az elhasított kötésben résztvevő 

MM atomcsoportok töltését lenulláztam. A középponttól 20 Å-nél távolabb lévő atomok pozíciója 

rögzítésre került, a 25 Å-nél messzebb levő atomok pedig semlegesítve lettek. A szerkezetek 

QM/MM optimálása ωB97X-D/6-31G(d)/CHARMM27 szinten történt a QoMMMa 8.02122 

program segítségével, mely a Gaussian09 és a TINKER123,124 programokat kapcsolja össze. A 

QM/MM kölcsönhatási energiák az optimált szerkezeteket felhasználva az ωB97X-D,23,24 a 

B3LYP,16–19 az M06-2X21 és a TPSSh22 funkcionálokkal és a cc-pVTZ báziskészlettel kerültek 

meghatározásra. 

A kölcsönhatási energia az erőtér alapú számítások során legtöbb esetben a fragmensek 

párkölcsönhatásának összegeként kerül meghatározásra. Ezekben az esetekben a nem-additív tag 

egy magasabb rendű energiataggal közelíthető. A 3-test kölcsönhatásoknak különösen fontos 

hozzájárulása van a kölcsönhatási energiához. Például víz klaszterek esetében egy adott geometrián 

közel 20 %-os a hozzájárulása a 3-test kölcsönhatásoknak a teljes kölcsönhatási energiához, míg 
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más geometria esetében a 3-test kölcsönhatás destabilizálja a kölcsönhatást és a kötés létrejötte 

ellen hat.125 Ezek alapján ebben a munkában egy korábbi, energiafelbontására szolgáló módszer 

alkalmazását terjesztettem ki.126 Eszerint, a rendszer teljes energiája felírható 1-, 2-, 3-,,…, n-test 

kölcsönhatások összegeként, és ez alapján a kölcsönhatási energia (Eint) megadható az alábbi 

módon: 

𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −∑𝐸(𝑖)

𝑛

𝑖=1

=∑∑∆2𝐸(𝑖𝑗)

𝑛

𝑗>𝑖

𝑛−1

𝑖=1
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… 

(38) 

ahol n a fragmensek száma a vizsgált rendszerben, E(i), E(ij), E(ijk)… a megfelelő 1-, 2-, 3-,…, n-

tagot tartalmazó klaszter energiája. Az additív párpotenciál 2-test (Δ2E(ij)) kölcsönhatás, és a 

magasabb rendű 3-test (Δ3E(ijk)), 4-test (Δ4E(ijkl))… nem additív komponensek felírhatóak a 

következő módon: 

∆2𝐸(𝑖𝑗) = 𝐸(𝑖𝑗) − {𝐸(𝑖) + 𝐸(𝑗)} (39) 

∆3𝐸(𝑖𝑗𝑘) = 𝐸(𝑖𝑗𝑘) − {𝐸(𝑖) + 𝐸(𝑗) + 𝐸(𝑘)}  

− {∆2𝐸(𝑖𝑗) + ∆2𝐸(𝑖𝑘) + ∆2𝐸(𝑗𝑘)} 
(40) 

∆4𝐸(𝑖𝑗𝑘𝑙) = 𝐸(𝑖𝑗𝑘𝑙) − {𝐸(𝑖) + 𝐸(𝑗) + 𝐸(𝑘) + 𝐸(𝑙)}

− {∆2𝐸(𝑖𝑗) + ∆2𝐸(𝑖𝑘) + ∆2𝐸(𝑖𝑙) + ∆2𝐸(𝑗𝑘) + ∆2𝐸(𝑗𝑙) + ∆2𝐸(𝑘𝑙)}

− {∆3𝐸(𝑖𝑗𝑘) + ∆3𝐸(𝑖𝑗𝑙) + ∆3𝐸(𝑖𝑘𝑙) + ∆3𝐸(𝑗𝑘𝑙)} 

(41) 

Ez a fajta energiafelbontási módszer általánosan alkalmazható QM és QM/MM számítások során, 

valamint bármely rendszer és fragmens esetében. Igaz, a QM/MM számítások során néhány egyéb 

megfontolásra is szükség van. Az egyik lényeges megjegyzés, hogy csak a QM régió energiáját 

érdemes így felbontani, az MM régió esetében pedig az összes kölcsönhatási energiát 

párpotenciálokként meghatározni. Másrészről fontos figyelembe venni a beágyazódás módját, azaz 

azt, hogy a QM és az MM régió milyen módon hat kölcsön. Ugyanis mechanikus beágyazódás 

esetén a két régió között elektrosztatikus kölcsönhatás nem lép fel, ennek megfelelően az energia 

felbontásnak csak a QM régió esetében van értelme. Mindezeken túl, elektrosztatikus beágyazódás 

esetén ügyelni kell arra, hogy a fehérjekörnyezet ponttöltéseinek jelenlétében kiszámolt 
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fragmensek energiájából eltávolítsuk maguknak a ponttöltéseknek az energiáját azért, hogy 

elkerüljük azok többszörös levonását. 

Ebben a munkában a QM régió 6 fragmensből állt (a ligandum TMA csoportja és az annak 

megkötéséért felelős aromás zsebet alkotó 5 aminosav oldallánc, lásd 11. ábra), és minden esetben 

meghatároztam minden 2-, 3-, 4-, 5- és 6-test energiatagot. Ezek a számítások ωB97X-D/cc-pVTZ 

szinten történtek a QM régió teljes báziskészletének figyelembe vételével, azért, hogy a 

bázisátfedési hibát kiküszöböljem. 

 

4.3.3 Eredmények 

 

A kation-π kölcsönhatások vizsgálataként első lépésben a három gázfázisú kolin-aminosav 

modellrendszer geometriáját határoztam meg (12. ábra). 

 

 

12. ábra Az optimált TMA-W/Y/F rendszerek geometriája ωB97X-D/6-31G(d) szinten 

Az ábrán szerepel a TMA nitrogénatomja és az aminosavak gyűrű középpontja, valamint a Tyr oldallánc 

oxigénatomja közötti távolságok. 

 

A számított geometriák B3LYP és ωB97X-D funkcionálokkal, valamint 6-31G(d) és cc-pVTZ 

bázisokkal nagyon hasonló eredményt adtak, a kölcsönhatási energia értékek azonban az 

alkalmazott funkcionáltól jelentős függést mutattak (10. táblázat). 
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10. táblázat Számított kölcsönhatási energiák (kcal/mol) gázfázisban az ωB97X-D/6-31G(d) 

szinten optimált geometriákon 

 ωB97X-D M06-2X TPSSh B3LYP B3LYP-D3 

TMA-W -17,3 -16,0 -9,1 -7,9 -16,5 

TMA-Y -13,8 -12,8 -7,7 -7,0 -13,6 

TMA-F -11,7 -10,0 -5,9 -5,23 -11,4 

 

Azok a funkcionálok, melyek a nem-kovalens kölcsönhatások jobb leírására lettek parametrizálva 

(M06-2X és ωB97X-D) jelentősen erősebb kölcsönhatást jósoltak a TMA és az aromás rendszerek 

között, mint a TPSSh és a B3LYP funkcionálok. Azonban a B3LYP funkcionált D3 

diszperziókorrekcióval együtt alkalmazva a számított kölcsönhatás erőssége jelentősen erősebb 

lett, értéke az M06-2X és ωB97X-D funkcionálokkal számítottakkal egy nagyságrendbe került. 

Ezen túl, minden alkalmazott funkcionál esetében, függetlenül attól, hogy diszperziókorrekciót 

tartalmaz-e vagy nem, hasonló trend figyelhető meg a kölcsönhatási energiák erősségében: a 

fenilalanin alakítja ki a leggyengébb, a triptofán pedig a legerősebb kation-π kölcsönhatást a TMA-

val. Ez összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy elsődlegesen a triptofán vesz részt 

energetikailag szignifikáns kation-π kölcsönhatásban.127 

Az NBO analízis128 az egyik legjelentősebb eszköz a számításos kémiában molekulákban, 

komplexekben kialakuló kölcsönhatások tanulmányozására. A vizsgált komplexekre elvégeztem a 

NEDA analízist118. Minden komplex esetében az aromás gyűrű kötőpályájának delokalizációja a 

C-H kötés lazítópályára az aromás gyűrű közvetlen közelében volt megtalálható. Érdekes módon, 

a TMA-Y komplex esetében a NEDA analízis azt mutatta, hogy a legerősebb kölcsönhatás az 

oxigénatom magános elektronpárja és TMA metilcsoportjának lazító pályája között alakul ki. Ez a 

kölcsönhatás nagyon jól tükrözi a két fragmens relatív pozícióját: a TMA nem szigorúan a fenil 

gyűrű síkja felett helyezkedik el, hanem a hidroxilcsoport irányába elmozdultan (lásd 12. ábra) 

Az MD szimulációk során nem tapasztaltam jelentős szerkezeti torzulást a vad típusú és a 

mutáns enzimvariánsok esetében a produktív 20 ns hosszúságú szimulációk alatt. A kolin csoport 

nitrogénatomja és a mutált pozícióban lévő oldallánc (W/Y/F692) geometriai középpontja közötti 

távolságot a szimulációk alatt monitoroztam. Ahogy a 13. ábra A része mutatja, ez a távolság a vad 

típusú enzimben rövidült az MD szimuláció alatt, míg a mutáns enzim variánsokban közel állandó 

értéken maradt, utalva egy erősebb kölcsönhatásra a vad típusú fehérjében. A kolin csoport 
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távolságát megvizsgáltam a közelben lévő D623 oldallánc oxigénatomjaitól is (13. ábra B része), 

mivel kísérleti munkák azt mutatták, hogy elektrosztatikus kölcsönhatások révén ennek az 

oldalláncnak jelentős szerepe van a ligandum megkötésében.129 Jól látható, hogy a mutáns 

enzimvariánsokban az aszpartát-kolin távolság lényegesen lecsökkent, ami a köztük lévő 

kölcsönhatás felerősödésére utal. 

 

 

13. ábra Jellemző távolságok a produktív MD szimulációk alatt 

A CDPCho ligandum N atomjának és A a 692-es pozícióban lévő aminosav geometriai középpontjának 

távolsága; B a D623 karboxil oxigén atomjainak távolsága 

 

Azért, hogy a fehérjék flexibilitásának a hatását is megvizsgáljam, QM/MM számításokat 

végeztem mindhárom enzimvariáns MD trajektóriákból származó 5-5-5 szerkezetére: a 16-20 ns 

között minden egész ns-hoz tartozó szerkezetre. Azért ezeket a szerkezeteket választottam, mert 

úgy véltem, a szimulációk a 15. ns után teljesen relaxálódtak. Szerettem volna megvizsgálni azt is, 

hogy a szimulációk hatására mennyit változtak a geometriák, a kölcsönhatási energiák és azok 

sorrendje az egyes enzimvariánsok esetében a kezdeti konformációkhoz képest. Ezért a 

szimulációk 0. ns-hoz tartozó szerkezeteken is elvégeztem a számításokat. Az így kiválasztott 

összes szerkezetet ωB97X-D/6-31G(d)/CHARMM27 szinten QM/MM optimáltam és a 

kölcsönhatási energiákat felbontottam ωB97X-D/cc-pVTZ/CHARMM27 szinten. 

A 14. ábrán az egymásra illesztett QM/MM optimált szerkezetek QM régiója szerepel. Jól 

látható, hogy a 0. ns-hoz képest, a szerkezetek valamelyest megváltoztak, és némi változékonyság 

a 16-20. ns-hoz tartotó szerkezetek között is megjelenik, bár ezek főként a hőmozgásnak 

köszönhetőek. Minden esetre ezen az ábrán is jól látható a fentebb leírt jelenség: a vad típusú 

fehérjében a D623 oldallánc távolabb került a ligandumtól. 
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Kísérleti munkák megmutatták, hogy a CDPCho ligandum kötődése a vad típusú fehérje 

aktív centrumához entalpia kontrollált (lásd 11. táblázat).130 Prof. Vértessy Beáta – Dr. Nagy 

Gergely és munkatársai bebizonyították, hogy a mutáns enzimekben a natív enzimhez képest 

megváltozott kation-π kölcsönhatás egyértelműen összefüggésbe hozható a megváltozott ligandum 

kötődéssel.131 Emiatt elfogadható az a közelítés, hogy a számított ligandum kötődés kölcsönhatási 

energiák sorrendjét a kísérletekből származó entalpia értékek sorrendjével hasonlítsuk össze. 

Fontos megjegyezni, hogy a kísérleti értékek magukban foglalnak egyéb hatásokat is – nem csak a 

ligandum és az oldalláncok kölcsönhatását –, mint például a kötődés során a ligandum/fehérje 

szerkezetek megváltozását, vagy a ligandum/kötőzseb deszolvatációját kísérő hőváltozásokat. 

 

 

14. ábra A QM/MM optimált szerkezetek egymásra illesztett QM régiója 

A vad típusú fehérje; B a PfCCT MΔKW692Y és C a PfCCT MΔKW692F enzimvariánsok. A hidrogénatomok 

az átláthatóság kedvéért az ábrán nem szerepelnek. A 0. ns-hoz tartozó szerkezetek esetében a szénatomok 

cián, az oxigénatomok pirossal, a nitrogénatomok pedig sötétkék színnel vannak feltűntetve. 

 

A kísérletekben a ligandum a vad típusú fehérjéhez kötődik a legerősebben, a mutánsokhoz pedig 

lényegesen gyengébben, melyek közül a PfCCT MΔKW692Y fehérjéhez köt erősebben. Ahogy az 

előbb láttuk, a gázfázisú eredmények helyesen visszaadják a kísérletek során meghatározott 

entalpiaértékek sorrendjét, és ezen felül a ligandum és a 692-es oldallánc közötti kölcsönhatási 

energiák a szimuláció kezdetéről (0. ns) és végéről (20. ns) származó szerkezeteken pontosan 

ugyanezt a trendet mutatják (11. táblázat). A 16-20. ns-hoz tartozó szerkezetek kölcsönhatási 

energia értékeinek átlaga megerősíti, hogy a vad típusú enzim (W) köti a legerősebben a 

ligandumot, a PfCCTW692Y és PfCCTW692F enzim variánsok sorrendje viszont felcserélődött a 

kísérletekből származó ΔaH értékekhez képest. Azt azonban szem előtt kell tartani, hogy a 

kölcsönhatási energia értékek átlagában 1 kcal/mol különbség adódott, mely a számolási 
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hibahatáron belül található. Továbbá azt is, hogy ugyan szigorúan véve a számított átlag értékekkel 

valóban nem egyezik a sorrend, az átlag értékeket a szórás értékekkel együtt figyelembe véve 

(PfCCTWT: -11,4 ± 0,8; PfCCTW692Y: -6,8 ± 2,1; PfCCTW692F: -7,8 ± 0,5) azonban a trendek jó 

egyezést mutatnak a kísérletekből származó kötődési entalpia értékek sorrendjével. Ezek alapján 

valószínűsíthetjük, hogy az adatok csak csekély mértékben változtak a szimulációk során (az előbbi 

sorrendi csere, és az azt okozó kismértékű átlagos kölcsönhatási energiák különbsége), így 

feltehetően esetünkben a kevés számú szerkezeten végzett számítások is elfogadható eredményeket 

szolgáltatnak. 

Ugyanakkor, ha a ligandumnak a QM régióval való összes kölcsönhatási energiájának összegét 

vizsgáljuk (azaz minden olyan n-test kölcsönhatás összegét, melynek kialakításában a ligandum 

részt vezs, 11. táblázat Ekh(e)16-20ns oszlop zárójeles értékei), az eredmények a 16-20. ns-hoz tartozó 

szerkezetek alapján nem egyeznek meg a kísérleti adatokkal, sőt, ezek alapján a vad típusú fehérje 

köti a leggyengébben a ligandumot. A mutáns enzimvariánsokban a ligandumnak feltehetően 

nagyobb a mozgástere (lásd a 11. táblázatban a kísérletek során tapasztalt megnövekedett ΔaS 

értékek). A 13. ábrán jól látható, hogy ezekben a fehérjékben a ligandum TMA csoportja távolabb 

került a 692-es oldallánctól (mutált aminosav) és közelebb került a D623 oldallánchoz (ez az 

aszpartát felelős az aktív centrumban a ligandummal kialakított kölcsönhatás nagy részéért, lásd 

később). Így a ligandum kolincsoportja és a D623 oldallánc közötti anion-kation kölcsönhatás 

felerősödött (lásd később a 14. táblázat), a vizsgált kation-π kölcsönhatás lecsökkent, és az előbbi 

túlkompenzálja az utóbbit. 
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A ligandum-QM régió kölcsönhatási energiáját teljes egészében felbontottam ωB97X-

D/cc-pVTZ/CHARMM27 szinten. A 12. táblázat tartalmazza teljes kölcsönhatási energia 

felbontását 2-, 3-, 4- és 5-test kölcsönhatási energiatagokra (a 6-test kölcsönhatások 

energiajáruléka elhanyagolhatóan kicsi) a vad típusú fehérje esetében. A számolt teljes 

kölcsönhatási energia (Eteljes) számottevően változik 80-92 kcal/mol értékek között, de az egyes n-

test kölcsönhatások százalékos hozzájárulása szinte állandó az egyes szerkezeteken. Érdekes 

módon a 2-test energiatagok túlbecsülik a kötési energiát mintegy 7 kcal/mol értékkel, ami a teljes 

kölcsönhatási energia közel 10 %-a, amelyet a 3-test energiatagok ellensúlyoznak és egyúttal 

destabilizálják a kölcsönhatást. A 4-test energiajárulékok összege 1,7 %-kal járulnak hozzá a 

kölcsönhatáshoz, de tekintettel arra, hogy nagyszámú 4-test energiatagból adódik, (6

4
)=15, az 

egyedi 4-test tagok hozzájárulása elhanyagolható. Az 5-test kölcsönhatások hozzájárulása is 

szintén csekély mértékű. Ez a felbontás tehát azt mutatja, hogy a 3-test kölcsönhatások valóban 

jelentősen hozzájárulnak a kölcsönhatáshoz, és a 2-test kölcsönhatásokkal ellentétes, anti-

kooperatív hatást figyelhetünk meg. Érdekes módon, egy nemrég publikált munka azt mutatta, 

hogy a különböző, nem-kovalens kölcsönhatások egymásra gyakorolt hatása közül a kation-π 

kölcsönhatás gyakran anti-kooperatív módon hat kölcsön a többi nem-kovalens kölcsönhatással.132 

A 13. táblázatban már csak azokat a kölcsönhatásokat tűntettem fel, amelyek a ligandum aktív 

centrumhoz való megkötésében szerepet játszanak (azaz a két aminosav közötti kölcsönhatásokat 

már nem tartalmazza).  
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Figyelemre méltó, hogy a kölcsönhatások 90 %-a a ligandum megkötéséből származik, és a 3-test 

kölcsönhatások aránya hasonló a teljes kölcsönhatási energiához. A mutáns enzimvariánsokra is 

elvégeztem ezeket az analíziseket, és hasonló eredményeket kaptam (az adatokat itt nem közlöm). 

A 14. táblázat tartalmazza azokat a 2- és 3-test kölcsönhatásokat, amelyek átlagos 

hozzájárulása a kölcsönhatási energiához nagyobb, mint 1 kcal/mol. A táblázat adatai alapján jól 

látható, hogy a legjelentősebb energiajárulékokhoz tartozó szórásértékek lényegesen kisebbek, 

mint maguk az értékek, ellenben a gyenge kölcsönhatások esetében nagy szórásértékeket 

tapasztalhatunk. Az is nyilvánvaló, hogy mindhárom fehérje esetében a D623 oldallánc anion-

kation kölcsönhatása a ligandummal a legjelentősebb energiajárulék, és 6-10-szer nagyobb, mint a 

623-as pozícióban lévő bármely aromás aminosav által a ligandummal kialakított kölcsönhatás. 

Ugyanakkor ez a megfigyelés egyúttal azt is jelenti, hogy a ligandumnak a negatív töltéssel 

kialakított kölcsönhatása az elsődleges az aromás boxba való kötődés során. Ezeket a számokat, 

arányokat érdemes figyelembe venni, azonban szem előtt kell tartani, hogy a ligandum bekötődése 

során bekövetkező deszolvatáció hatása jóval jelentősebb az anionos oldalláncok esetében, mint az 

aromásokénál. Az is egyértelmű, hogy minél közelebb van az aszpartát a CDPCho ligandumhoz, 

annál erősebb a kialakított kölcsönhatás (PfCCT MΔKWT: távolság 5,3 Å, Ekölcsönhatás -61,8 kcal/mol; 

PfCCT MΔKW692Y: távolság 3,9 Å, Ekölcsönhatás -85,2 kcal/mol; PfCCT MΔKW692F: távolság 4,7 Å, 

Ekölcsönhatás -71,4 kcal/mol). Érdekes módon a PfCCT MΔKW692Y enzimvariáns esetében a második 

legerősebb kölcsönhatás a Y741-D623 oldalláncok között alakult ki. A szerkezetek alapos 

megvizsgálása egy erős hidrogénkötés kialakulását sugallja a két oldallánc között ebben az 

enzimvariánsban (átlagos távolság 1,62 Å). Továbbá egy erős kölcsönható hálózat alakult ki a 

D623-Y741-CDPCho ligandum között, melyet a többi enzimvariánshoz képest nagyobb, a 

megfelelő 3-test kölcsönhatás (7,3 kcal/mol) energiája mutatja. Mindezen felül az adatok azt 

mutatják, hogy csak azok a 3-test kölcsönhatások adódtak 1 kcal/mol értéknél erősebbnek, amelyek 

kialakításában a QM régió két töltött oldallánca (TMA és D623) részt vesz. Egyúttal az is látszik, 

hogy minden esetben a CDPCho ligandum erősebb kölcsönhatást alakít ki a 692 pozícióban lévő 

aminosavval (mutált pozíció), mint a Y741 oldallánccal. 
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14. táblázat Az 1 kcal/mol értéknél nagyobb hozzájárulást adó 2- és 3-test kölcsönhatási 

energia tagok kcal/mol egységben a 16-20. ns-hoz tartozó átlag értékek alapján, szórásokkal 

együtt feltűntetve a három enzimvariáns esetében. A kölcsönható fragmenseket a következő 

számozás jelöli: 1 = D623, 2 = 692-es oldallánc (W/Y/F), 3 = Y714, 4 = I740, 5 =Y741, 6 = 

TMA része a CDPCho ligandumnak. 

Kölcsönható 

Fragmens 

PfCCT MΔKWT PfCCT MΔKW692Y PfCCT MΔKW692F 

12 1,09 ± 0,18 -0,52 ± 0,68 0,36 ± 0,31 

13 0,19 ± 0,70 -1,27 ± 0,73 -0,33 ± 0,28 

14 -0,83 ± 0,41 -1,63 ± 0,74 -1,36 ± 0,27 

15 -7,47 ± 0,72 -28,05 ± 3,04 -10,40 ± 0,20 

16 -61,80 ± 3,99 -85,15 ± 2,08 -71,42 ± 1,35 

23 -1,83 ± 0,91 -3,43 ± 1,79 -1,42 ± 0,45 

24 -0,63 ± 0,32 -0,42 ± 0,14 -0,80 ± 0,17 

25 -0,22 ± 0,02 -0,12 ± 0,02 -0,09 ± 0,04 

26 -11,37 ± 0,82 -6,80 ± 2,12 -7,84 ± 1,00 

34 -2,50 ± 0,23 -3,07 ± 0,77 -2,75 ± 0,55 

35 -0,63 ± 0,28 -1,63 ± 0,34 -0,53 ± 0,23 

36 -3,61 ± 1,24 -0,59 ± 2,45 -3,84 ± 0,94 

45 -2,70 ± 0,24 -2,20 ± 0,59 -2,64 ± 0,15 

46 -0,69 ± 0,55 0,05 ± 0,44 0,05 ± 0,33 

56 -0,25 ± 0,69 -1,38 ± 1,11 -0,39 ± 0,81 

126 2,16 ± 0,18 2,61 ± 0,38 2,01 ± 0,17 

136 1,31 ± 0,23 2,02 ± 0,20 1,75 ± 0,15 

146 1,01 ± 0,14 1,28 ± 0,37 1,02 ± 0,11 

156 2,20 ± 0,24 7,32 ± 0,72 3,07 ± 0,21 

 

Tehát a QM/MM számítások helyesen predikálták a vizsgált pontmutációk hatását a 

CDPCho ligandum kötés energiájára, és megmutatták, hogy a párpotenciálok a kölcsönhatási 

energia 90 %-át teszik ki. A relaxálódás utáni 1 ns-onkénti szerkezeti mintavételezés a számolt 

adatokban csak csekély mértékű változást mutat. Ezek alapján, a számítások pontosságára hatással 

levő egyéb faktorok beazonosításához, a továbbiakban csupán a szimulációk 20. ns-ához tartozó 

szerkezeteken folytattam vizsgálatokat. 

Az eddigi számításokat nagy báziskészletet használva (cc-pVTZ) végeztem, de 20. ns-hoz 

tartozó szerkezeteken megismételtem a potenciálok számítását kisebb, 6-31G(d) báziskészlettel, és 
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nem tapasztaltam jelentős változást (15. táblázat). Ez azt jelenti, hogy a QM/MM számítások során 

nincs szükség nagyobb báziskészletre, de ennek a megállapításnak más rendszerekre való 

átültethetőségét természetesen meg kell vizsgálni. 

 

15. táblázat A különböző faktorok (QM/MM geometria optimálása, bázis készlet, DFT 

funkcionál, a QM régió elektrosztatikus beágyazódása, MM szintű számítás) hatása a 

TMA-QM régió oldalláncai közötti 2-test kölcsönhatások értékére a vad típusú enzim 20. 

ns-hoz tartozó szerkezetén. Az adatok kcal/mol egységben szerepelnek. 

PfCCT MΔKWT 20. ns D623 W692 Y714 I740 Y741 

ωB97X-D/cc-pVTZ/MM -59,0 -10,8 -5,3 -1,6 -0,5 

ωB97X-D/6-31G(d)/MM -59,3 -11,2 -5,5 -1,7 -0,7 

B3LYP/cc-pVTZ/MM -58,3 -1,9 -3,0 1,5 0,6 

TPSSh/cc-pVTZ/MM -58,5 -3,1 -3,1 1,2 0,6 

M06-2X/cc-pVTZ/MM -58,8 -9,7 -4,7 -0,8 0,0 

ωB97X-D/cc-pVTZ/MM§ -58,2§ -8,3§ -5,1§ -0,8§ -0,2 § 

Edeformáció
† 0,8 1,0 3,0 0,5 0,5 

ωB97X-D/cc-pVTZ£ -61,0 -14,1 -7,1 -4,0 -2,5 

MM§ -17,2§ -15,9§ -6,8§ -0,8§ 1,4§ 

§ az MD trajektoriából származó, MM szinten optimált szerkezeten számolt érték 
£ a QM régió gázfázisban történő számítása 
† az Edeformáció: az oldalláncok QM/MM optimált szerkezete és a gázfázisú legalacsonyabb energiájú 

szerkezet energia különbsége 

 

A számolt párpotenciál értékek csak igen kismértékben mutattak függést az alkalmazott 

funkcionáltól, kivéve a ligandum és az aromás oldalláncok közötti kation-π kölcsönhatások 

esetében, bár ez a W692 oldallánc esetében a legszembetűnőbb, ahol a legerősebb a kölcsönhatás 

a ligandummal. Ezeknél a számításoknál a B3LYP és a TPSSh funkcionálok közel 9 kcal/mol 

értékkel gyengébb kölcsönhatási energia értéket adtak, mint az M06-2X és az ωB97X-D 

funkcionálok, mely jó egyezést ad a gázfázisú számításokkal és azt mutatja, hogy az egyszerű 

gázfázisú számítások funkcionál függése jól predikálja a QM/MM számításokét. 

A számítások egyik legköltségesebb eleme a QM/MM geometria optimálások. Emiatt 

megvizsgáltam a geometria optimálás hatását is a számolt kölcsönhatási energia értékekre. 

Összehasonlítottam az MD trajektóriából származó geometrián és a QM/MM optimált szerkezeten 
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számolt kölcsönhatási energia értékeket (15. táblázat). Nagyon csekély különbséget tapasztaltam, 

a kölcsönhatási energia a QM/MM optimált geometrián kismértékben kedvezőbbnek adódott. 

Ennek megfelelően egy MM minimalizált szerkezet megfelelő lehet a QM/MM szintű 

kölcsönhatási energiák számítására. Ez a kismértékű kölcsönhatási energia változás azt is jelenti, 

hogy az optimálás során a geometria csak minimálisan változott, így amikor a QM régió 

oldalláncainak deformációját vizsgáltam (Edeformáció), szintén csak csekély változást tapasztaltam 

(lásd 15. táblázat). 

A QM/MM számításokat arra tervezték, hogy a fehérje környezet hatását is figyelembe 

lehessen venni. Enzimatikus reakciók modellezése során, ha lehetséges, célszerű minél nagyobb 

méretűre választani a QM régiót, hogy minden fontos kölcsönhatást magas szinten lehessen 

kezelni. Az MM régió túl nagy mérete magában hordozza azt a veszélyt, hogy valamely fontos 

kölcsönhatást alacsonyabb szinten határozunk meg, és a leírása így nem lesz megfelelő. Emiatt 

megvizsgáltam a ponttöltések hatását is a számított kölcsönhatási energia értékekre. Végeztem 

számításokat a natív fehérjerendszerre úgy is, hogy a ponttöltéseket előzetesen eltávolítottam a 

Hamilton operátorból. Ekkor, a 20. ns-hoz tartozó szerkezeten a ligandumnnak a 692-es 

oldallánccal kialakított kölcsönhatási energia értékében -3,3 kcal/mol különbség adódott az MM 

ponttöltéseket tartalmazó rendszerhez képest. A többi 2-test, a ligandumnak a QM régió 

oldalláncaival kialakított kölcsönhatás energiájában hasonló jellegű és mértékű változást 

tapasztaltam a ponttöltések eltávolítása során. Az összes többi kölcsönhatás esetében pedig 

abszolút értékben 0,5 kcal/mol változást okozott a ponttöltések hiánya. 

Ezek a számítások tehát azt mutatták, hogy a ligandum és a QM régió oldalláncai közötti 

kölcsönhatási energiára megfelelő értékeket kaphatunk egy kellően ekvilibrált MD trajektóriából 

származó, MM szinten megfelelően optimált szerkezeten számolva, és ilyen formán egy szerkezet 

is jó eredményt tud szolgáltatni, nem szükséges szerkezetek sokaságán megismételni a számítást. 
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4.4 Ösztrogén származékok metabolizmusa citokróm P450 enzimek által 

 

4.4.1 Bevezetés és célkitűzés 

 

A citokróm P450 enzimek (CYP-ek) a legsokoldalúbb biokatalizátorok közé tartoznak.133 

Közös jellemzőjük, hogy az aktív centrumukban egy hem kofaktor található, melyben a vasiont 

egy proximális cisztein oldallánc ligálja, valamint, hogy képesek a molekuláris oxigént egy 

bonyolult katalitikus cikluson keresztül aktiválni. A legtöbb CYP monooxigenáz funkcióval 

rendelkezik, és számos reakciót katalizál, úgy, mint aromás és alifás hidroxilációt, epoxidálást, 

dealkilezést, heteroatom oxidációját. Az emberi szervezetben a citokróm P450 enzimek a 

legfontosabb, detoxikálásért felelős enzimek, a szervezetbe bekerülő gyógyszerek 80-90 %-át 

képesek lebontani. A legtöbb esetben a CYP-ek általi metabolizmus eredményeként megnő a 

xenobitikumok oldhatósága és így azokat könnyebben választja ki a szervezet, lecsökkentve ezzel 

toxikus hatásukat. Előfordul azonban, hogy a metabolizmus során káros vegyület keletkezik, ezt a 

folyamatot hívják bioaktivációnak, amelyet többek között rákellenes szerek tervezésekor is 

kihasználnak.134 

Az utóbbi évtizedekben egyre több olyan információ látott napvilágot, mely szerint a CYP-

ek képesek lehetnek természetes anyagokat is, például hormonokat bioaktiválni toxikus 

vegyületekké. Erre a legérdekesebb példa az ösztrogének aktiválása. Az ösztrogének alapvető, sok 

funkciót ellátó szteroid hormonok az emberei szervezetben, az egyik legfontosabb szerepük a női 

ösztrogén ciklus kialakításában van. Korábbi kutatások bebizonyították, hogy a hormonpótló 

szerek hosszú távú alkalmazásakor (hormon replacement therapies, HRT) a mellrák kialakulásának 

kockázata megnőtt.135–139 Annak ellenére, hogy egyértelmű bizonyítékok140 alátámasztották az 

ösztrogén származékok rákkeltő hatását, a pontos patomechanizmus nem ismert,141–144 mivel a 

rákos megbetegedéseket igen gyakran a szervezetben bekövetkező mutációk sorozata 

eredményezi.145 

Legalább három olyan biokémiai útvonal létezik, mely során szteroid alapú karcinogenitás 

alakulhat ki. Ezek közül az egyik az ösztrogén származékok CYP-ek általi lebontása során 

keletkező redox aktív vegyületekhez (például katekolokhoz) köthető,146,147 melyek könnyen 

kinonokká oxidálódhatnak. A katekolok, kinonok és szemikinonok redox ciklusa során reaktív 
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oxovegyületek keletkezhetnek, melyeknek fehérje és DNS károsító hatása van, ezáltal mutációt és 

karcinogenitást okozhatnak.148 

Az emberi szervezetben számos, az ösztrogének lebontásáért felelős biokémiai útvonal 

található, melyekben legalább 4 CYP izoforma (CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, és CYP3A4) vesz 

részt. A CYP-ek általi ösztrogén származékok metabolizmusa során keletkező termékek 

kialakulását több tényező is befolyásolja: (1) a lebontó enzim aktív centrumának szerkezete, amely 

alapvetően meghatározza a ligandum kötés affinitását, ill. orientálását; (2) az izoformák 

mennyisége és eloszlása a különböző szövetek között; (3) a szubsztrát funkciós csoportjainak 

reaktivitása oxidációs reakciókban; (4) az ún. CYP indukciós hatás (számos vegyület 

befolyásolhatja a CYP-ek transzkripcióját,149 és a nem egyenletes CYP mennyiség növekedés a 

termék megváltozásához vezethet – például két izoforma együttes metabolizmusa különböző 

termékekhez vezethet). Az ösztrogének esetében a leggyakoribb metabolikus útvonal az 2- és 4-

hidroxiláció (15. ábra), és kisebb mértékben a 16-hidroxiláció (mely utóbbi tárgyalásától itt most 

eltekintek). 

 

 

15. ábra Az ösztrogének citokróm P450 enzimek által katalizált 2- és 4-hidroxilációja az 

ösztron példáján bemutatva. 

A keletkező 3,4-katekolok autooxidációs folyamatokban könnyen kinonokká alakulhatnak, és a katekolok-

kinonok között kialakuló redox ciklus eredményeként reaktív oxigén gyökök (ROS) keletkezhetnek. 

 

A nem káros, 2-hidroxilációs útvonal során keletkező 2-hidroxi-ösztrogének150,151 a katekol-O-

metil transzferáz enzim segítségével könnyen metilálhatóak 2-metoxi-ösztrogénekké, mely 

vegyületek nem karcinogének, és a rákos sejtek osztódását gátolják. Ezzel szemben, a 4-
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hidroxilációs útvonalon keletkező 3,4-katekolokat a peroxidázok könnyen oxidálják, és 3,4-

szemikinonok, ill. 3,4-kinonok keletkezhetnek. Nemrég, az ösztradiol-3,4-kinon vegyületről 

kiderült, hogy a mellrák kialakulásában potenciális kockázati tényező,152 és bebizonyították, hogy 

jelenlétében kinon-DNS adduktok alakulhatnak ki, melynek hatására mutációk keletkezhetnek és 

karcinogenitás alakulhat ki. Liehr és Ricci azt is megmutatták, hogy az ösztradiol 4-hidroxilációja 

az emberi mellrák tumormarkerja,153 és ebben a szövetben főként a CYP1A1 és CYPB1 izoformák 

a felelősek az ösztrogén származékok lebontásáért. 

 Az Egyesült Államokban a HRT során leggyakrabban a Premarint használják, amely 

legalább 10 különböző ösztrogén származékot tartalmaz, többek között ösztront, ekvilint és 

ekvilenint, mely vegyületek a B gyűrű telítettségében különböznek egymástól. Pávián máj 

mikroszómák vizsgálata megmutatta, hogy a 2- és a 4-hidroxiláció arányát a B gyűrű telítettsége 

nagymértékben befolyásolja (16. ábra).154 További, 2-naftollal végzett kísérletekben, amely 

vegyület az ekvileninnel megegyező aromás rendszerrel rendelkezik, csak a 4-hidroxiláció fordult 

elő hörcsög máj mikroszómákban.155 Tekintettel arra, hogy a CYP3A4 izoforma a leggyakoribb 

mindkét élőlény májszövetében és a vizsgált ösztrogéneknek a szerkezete nagyon hasonló, mindez 

arra utalhat, hogy a C2 és a C4 pozícióban lévő szénatomok eltérő reaktivitása meghatározó a 

keletkező termék szempontjából. 

 

 

16. ábra Az ösztron, az ekvilin és az ekvilenin szerkezete a 2-:4-hidroxilált termékek 

arányával154 feltűntetve. 

 

 Munkám során a 2- és a 4-hidroxiláció útvonal megjelenését befolyásoló szerkezeti 

tényezőket azonosítottam 4 humán citokróm P450 enzimben (CYP3A4, CYP1A1, CYP1B1, 

CYP1A2). Szerkezeti analízisek és molekuláris dokkolás segítségével vizsgáltam az ösztron 

kötődését az egyes izoformákban. Gázfázisú QM számításokat elvégezve, az ösztron, az 

ekvilin és az ekvilenin modell rendszereit használva, a 2- és a 4-hidroxiláció útvonalhoz 
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tartozó energiagátakat meghatároztam azért, hogy a fehérje környezetben megjelenő eltérő 

termékarányokat értelmezzem. A három vizsgált vegyület Fukui függvényeit 

meghatároztam, azért, hogy azok belső reaktivitását megvizsgáljam. 

 

4.4.2 A munka részletei 

 

 A munka első lépéseként a 4 vizsgált CYP izoforma szekvenciáját hasonlítottam össze, 

melyhez a szekvenciákat a Clustal Omega156–158 programmal összeillesztettem és a szerkezetek 

közötti azonosságot meghatároztam. Egyik izoforma esetében sem állt rendelkezésre ösztront kötő 

kristályszerkezet, így molekuláris dokkolás segítségével állítottam elő ezeket a komplexeket. A 

PDB adatbázisban megtalálható ligandum mentes izoformákhoz tartozó térszerkezetekben az 

egyes oldalláncok az aktív centrumban lévő hem kofaktorhoz túl közel helyezkedtek el (pl. Y212 

a CYP3A4 fehéréjben), ezzel megakadályozva az ösztron dokkolását. Ezért inhibitorokkal 

komplexált szerkezeteket választottam a dokkolás kiindulási szerkezetének (PDB kódok: CYP1B1 

– 3PM0,159 CYP1A1 – 4I8V,160 CYP1A2 – 2HI4,161 CYP3A4 – 4I4G162). A szerkezetekből az 

inhibitorokat eltávolítottam, majd a hiányzó oldalláncokat a MODELER 9.14163,164 program 

segítségével pótoltam. Ezt követően az alábbi protokoll szerint jártam el mind a 4 izoforma 

esetében. A kristályvizeket a szerkezetekből eltávolítottam (az összes az aktív centrumoktól távol 

helyezkedett el és így a dokkolás eredményére nem volt hatásuk). A poláros hidrogén atomokat a 

szerkezetekhez adtam a dokkoló program beépített moduljának segítségével. A munka során csak 

az ösztront dokkoltam a fehérjékbe, tekintettel arra, hogy az ekvilinnek és az ekvileninnek az 

ösztronhoz nagyon hasonló háromdimenziós szerkezete van. Az ösztron szerkezetét a DrugBank 

adatbázisból vettem (azonosítója DB00655165) és egyetlen hidrogén atommal egészítettem ki az A 

gyűrű hidroxilcsoportjában (a többi hidrogén atom nem-poláros az ösztron szerkezetében). Az 

AutoDock Vina166 programot használva létrehoztam a fehérje-ligandum komplexeket. Minden 

izoforma esetében a program belső pontozó függvénye alapján rangsoroltam a létrejövő 

komplexeket. A CYP1B1 izoforma esetében manuális dokkolást is elvégeztem. A dokkolás 

eredményeit két különböző módszer segítségével is validáltam: (1) a kristályszerkezetekben 

eredetileg jelenlévő inhibítorokat az eddig ismertetett módon visszadokkoltam a megfelelő 

szerkezetekbe; (2) az ösztront a CYP3A4 fehérjéhez tartozó, a PDB adatbázisban fellelhető további 

szerkezetekbe is bedokkoltam, hogy az eredmények függését megvizsgáljam a kiválasztott 
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szerkezettől. Az utóbbi validálásra a vizsgált többi izoforma esetében nem volt lehetőségem, mert 

a PDB adatbázisban további szerkezeteket nem találtam. 

A reakcióutak tanulmányozásához gáz fázisú QM számításokat végeztünk. Korábban de 

Visser és Shaik aromás szénvegyületek oxidációjának mechanizmusát részletesen megvizsgálták, 

és a CYP fehérjék ún. Compound I (CPD I) komplexét azonosították, mint oxidáló ágens.167 Ez a 

komplex dublett és kvartett multiplicitásnak megfelelő elektronkonfigurációval is rendelkezhet.168 

A reakció első lépésében egy tetraéderes -komplex keletkezik (17. ábra), mely gyökös és kationos 

tulajdonsággal egyaránt rendelkezhet. Ebből a komplexből különböző reakcióutakon keresztül 

alakulhat ki a végtermék, amely lehet egy hidroxilált vegyület, epoxid vagy ketovegyület. Minden 

esetben a sebességmeghatározó lépés és az alacsonyabb energiájú átmeneti állapot a dublett 

állapotból kiinduló kationos útvonalon keresztül valósul meg.167,169,170 Emiatt munkám során csak 

ezt az útvonalat vizsgáltam. 

 

 

17. ábra A QM számítások során vizsgált, az aromás szénvegyületek CYP enzimek általi 

oxidációjának sebességmeghatározó lépése. 

 

Számításainkhoz az ösztron, az ekvilin és az ekvilenin modell vegyületeit használtuk (18. ábra). 

Korábbi számítások alapján171 a CPD I komplex modelljeként szubsztituálatlan porfiringyűrű 

szolgált, melynél a proximális cisztein ligandumot egy tiolcsoport helyettesített. Első lépésben 

meghatároztuk a -komplex keletkezéséhez tartozó átmeneti állapot energiáját a CPD I komplex 

és a modell vegyületek C2, illetve C4 atomjainak reakciójával. 

A számításokat a Gaussian 09 programmal117 végeztük B3LYP funkcionált és 6-31G(d) 

báziskészletet használva, a vas esetében SDD pszeudopotenciált alkalmazva (a továbbiakban ere a 
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báziskészletre „BS1” megjelöléssel hivatkozok). A kiindulási- és a termékállapotokat, továbbá az 

átmeneti állapotot felhasználva energiaszámításokat végeztünk B3LYP/6-311+G(d) szinten. A 

stacionárius pontok jellegét frekvenciaszámítással ellenőriztük B3LYP/BS1 szinten, ahol a 

normálrezgések frekvenciái a potenciális energia hiperfelület minimumaiban pozitív valós 

számnak adódtak, míg az átmeneti állapot elsőrendű nyeregponti jellegére egyetlen imaginárius 

frekvencia utalt. A magok rezgőmozgásából eredő energiát B3LYP/BS1 szinten korrigáltuk (ZPE 

korrekció). Diszperziókorrekciót a Grimme féle D3 módszerrel172 végeztük Becke-Johnson 

csillapítási séma173 alapján. Rektivitási indexeket174 a (11), (12) és (13) egyenletek alapján 

számítottunk a B3LYP/6-311+G(d) szinten meghatározott NPA töltések175 alapján. 

 

 

18. ábra A QM számítások során használt modell vegyületek. 

 

4.4.3 Eredmények 

 

 Az összeillesztett szekvenciákat a Függelék 1. f-ábrája, a közöttük lévő azonosságot pedig 

16. táblázat tartalmazza. Az ugyanabba a CYP alcsaládba tartozó 1A1 és 1A2 izoformák (erre utal 

az „A” betű a nevükben) szekvenciája az elvártnak megfelelően, relatív nagyfokú azonosságot 

mutatnak (> 70 %), amiből következik, hogy nagy valószínűséggel a térszerkezetük is hasonló. Az 

1B1 izoforma ~40 %-ban azonos az 1A1 és az 1A2 fehérjékhez, ami összhangban van azzal a 

ténnyel, hogy ugyanabba a fehérje családba tartoznak (CYP1). A 3A4 fehérje szekvenciája 

jelentősen eltér a többitől, mindössze 20 % körüli azonosságot mutat bármelyik vizsgált fehérjéhez 

képest. 
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16. táblázat A vizsgált CYP izoformák szekvenciái közötti azonosság a Clustal 2.1 program 

alapján156–158 

% 3A4 1B1 1A1 1A2 

3A4 100,0 21,0 22,3 22,6 

1B1 21,0 100,0 40,8 38,7 

1A1 22,3 40,8 100,0 72,2 

1A2 22,6 38,7 72,2 100,0 

 

 Annak ellenére, hogy a szekvenciák azonosságában változó mértékű különbség 

tapasztalható a 4 enzim esetében, a hem kofaktor feletti ligandum kötő zseb bizonyos mértékben 

megegyezik mindegyiknél: főként α-hélixek és loopok határolják. A leglényegesebb szerkezeti 

különbséget a CYP1 családba tartozó izoformák és a CYP3A4 forma között, a CYP1 családban a 

hem kofaktor felett megjelenő, annak síkjával párhuzamos α-hélix jelenti, melynek jelenlétében a 

kötőzseb leszűkül (19. ábra). Ezt jól alátámasztják a vizsgált fehérjék ligandum kötő zsebének 

térfogatai, melyeket a POCASA 1.1176 webszerver segítségével, annak standard protokollját 

alkalmazva, az egyes izoformához tartozó kristályszerkezetekre meghatároztam: CYP3A4: 1043 

Å3 (1212 ± 489 Å3 a PDB adatbázis ehhez az izoformához tartozó összes szerkezetére); CYP1A1 

332 Å3, CYP1A2 377 Å3, CYP1B1 384 Å3. Ezek az értékek nagyrészt megmagyarázzák a CYP3A4 

izoforma szélesebb szubsztrátspektrumát. 

 

 

19. ábra A ligandum kötőzseb a vizsgált izoformák szerkezeteiben. 

Az ábrán az α-hélixeket hengerek, a loopokat csövek jelölik. A piros színnel jelölt szerkezeti elemek a kötő 

zseb terét leszűkítik. A hem kofaktor színkódja: cián – szén, sötétkék – nitrogén; piros – vas. 
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 A dokkolás során az ösztron változatos formákban kötődött mind a 4 fehérje izoforma aktív 

centrumához. Az összes kötési módot a Függelék 125-126. oldalak ábrái tartalmazzák, a fő 

kötődési formákat a 20. ábra mutatja, a kötődésekhez tartozó affinitás értékeket pedig a 17. táblázat 

tartalmazza. 

A dokkolás eredményeként kapott szerkezetekben az ösztron elég messze helyezkedik el a 

hem kofaktortól, ami a ligandumnak az aktív centrumot körülvevő apoláros oldalláncokkal 

kialakított kölcsönhatásának köszönhető. Az ösztron és a hem kofaktor között szabad térrész 

maradt, így a kémiai reakciók során az ösztron kellően közel kerülhet a hem kofaktorhoz. 

A CYP3A4 esetében változatos kötődési módokat tapasztaltam, ami a nagyméretű aktív 

centrumnak köszönhető. A szerkezetekben az ösztron C2 és a C4 szénatomjainak távolsága a vashoz 

közel azonos, így ez alapján nem látható preferencia a 2-, ill. 4-hidroxilációra. Hasonló jelenséget 

tapasztaltam akkor is, amikor az ösztront a CYP3A4 többi kristályszerkezetébe dokkoltam, és 

minden alkalommal a ligandum változatos pozíciókban kötődött az aktív centrumhoz. Ugyanezt 

tapasztaltam akkor is, amikor az eredetileg a kristályszerkezetben jelenlévő inhibítort dokkoltam 

vissza. 

 

 

20. ábra Az ösztron kötésének reprezentatív formái a vizsgált fehérje izoformákban. 

Az ábrán az α-hélixeket hengerek, a loopokat csövek jelölik. A hem kofaktor színkódja: cián – szén, sötét 

kék – nitrogén; piros – vas. A CYP3A4 eltérő kötésmódjaiban az ösztront külön színnel jelöltem. A CYP1B1 

esetében a hidroxiláció megvalósulása érdekében a ligandumot elforgattam (szürke szín). A C2 (lazac szín) 

és a C4 (zöld szín) szénatomokat gömbökkel kiemeltem. 
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17. táblázat A dokkolás alapján az ösztron kötődési affinitás értékei a vizsgált 4 

izoformában kcal/mol egységben 

Sorszám CYP3A4 CYP1B1 CYP1A1 CYP1A2 

1 -8,5 -12,7 -11,1 -10,4 

2 -8,3 -12,5 -10,4 -10,3 

3 -8,3 -11,4 -10,3 -10,1 

4 -8,2  -10,1 -8,2 

5 -8,1   -7,5 

6 -8,1   -7,5 

7 -8,1    

8 -8,1    

9 -8,1    
 

A CYP1 család tagjai esetében lényegesen kevesebb ligandum kötődési konformációt 

tapasztaltam, amely főként a kisebb ligandum kötő zsebeknek köszönhető. Ezekben az esetekben 

a predikált szerkezetek két csoportra oszthatóak aszerint, hogy az ösztron A vagy D gyűrűje esik 

közelebb a hem kofaktorhoz. Továbbá minden alkalommal megfigyelhető volt egy hidrofób 

kölcsönhatás, mely a szteránváz és a korábban már említett, a hem kofaktorral párhuzamosan futó 

α-hélixhez tartozó konzervált fenilalanin (CYP1B1 – F231; CYP1A1 – F224; és CYP1A2 – F226) 

között alakult ki. Ezek közül csak azoknak a konformációknak van fiziológiai szempontból 

jelentősége, amelyekben az A gyűrű helyezkedik el közelebb a hem kofaktorhoz, tekintettel arra, 

hogy a CYP1 család tagjai a 2-, ill. a 4-hidroxilációs utakban vesznek részt, szemben például a 

CYP3A4/5 izoformával, mely a D gyűrűt érintő 16-hidroxilációs útvonalban is közreműködik.177 

A CYP1A1 és CYP1A2 fehérjék az ösztront meglehetősen hasonló módon kötik meg, mely a 

nagyon hasonló fehérje szerkezeteknek köszönhető. Ezekben az izoformákban a C2 szénatom 

határozottan közelebb helyezkedik el a hem kofaktorban található vashoz, mint a C4 szénatom. Ez 

az eredmény összhangban van azokkal a kísérleti adatokkal, melyek szerint ezekben az 

izoformákban főként a 2-hidroxiláció valósul meg. 

Érdekes módon a CYP1B1 fehérje esetében a dokkoló program csak olyan konformációkat 

predikált, melyekben az A gyűrű távol, míg a D gyűrű a hem kofaktorhoz közel helyezkedik. Ez 

éles ellentmondásban van korábbi kísérletekkel, melyek egyértelműen bebizonyították, hogy ez az 

izoforma az ösztront a C4-es pozícióban hidroxilálja. Emiatt, az A gyűrűnek kell közelebb lennie 

az aktív centrumhoz. Ezért alternatív ösztron konformációkat is kerestem úgy, hogy a ligandumot 



4.4 Ösztrogén származékok metabolizmusa citokróm P450 enzimek által 

83 

manuálisan elforgattam ezekben a szerkezetekben (20. ábra szürke színű szerkezete). Annak 

ellenére, hogy a ligandum kötő zseb meglehetősen szűk ebben a fehérjében, mégis sikerült olyan 

konformációt előállítani, melyben az A gyűrű helyezkedett közelebb a hem kofaktorhoz. Ebben az 

esetben a C4 szénatom közelebb került a hem kofaktorhoz, mint a C2 szánatom. Ez az eredmény 

hasonló egy korábbi homológia modellezés eredményéhez.178 Mindazonáltal ahhoz, hogy az így 

nyert a fehérje-ligandum szerkezet helyességét igazolni tudjam, további vizsgálatokra, pl. MD 

szimulációkra van szükség. Ezért a CYP1B1 fehérje további diszkussziójától itt most eltekintek. 

A reakcióutak vizsgálata során az átmeneti állapotokban két elrendeződést találhatunk (21. 

ábra): az ún. „éllel” („side-on”) az ún. „arccal” („face-on”) orientációt. A 18. táblázat az átmeneti 

állapotok és a -komplexek geometriáját tartalmazza. A szubsztrát CS – Cpd I O távolság adatai 

alapján látható, hogy az utóbbi orientáció későbbi átmeneti állapothoz tartozik, miután a vegyületek 

egymáshoz közelebb kerülnek. Az adatok egyúttal azt is mutatják, hogy mindhárom vegyület és 

mindkét orientáció megvalósulásakor az átmeneti állapotokban a 4-hidroxiláció esetében az Fe-O-

CS atomok által bezárt szög jellemzően 4-5°-kal nagyobb, mint a 2-hidroxiláció esetében. Ezt 

leszámítva a geometriai paraméterek nagyon hasonlóak mindkét hidroxiláció esetében. 

 

 

21. ábra A vizsgált átmeneti állapotok illusztrációja. 

Színkódok: piros- oxigénatom, fehér – hidrogénatom, sötétkék – nitrogénatom, világos kék – 

vasion, sárga – kénatom, szürke – szénatom. 
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18. táblázat Válogatott geometriai adatok a B3LYP/BS1 szinten számított átmeneti 

állapotokhoz. A -komplexekhez tartozozó adatok zárójelben szintén szerepelnek a 

táblázatban. 

    éllel  arccal 

Vegyület    Cs-Oa O-Fea CsOFea  Cs-Oa O-Fea CsOFea 

A 

2 hidroxiláció 

 

 2,072 

(1,360) 

1,698 

(2,023) 

125,85 

(122,64) 

 1,926 

(1,355) 

1,728 

(2,054) 

138,53 

(127,88) 

4 hidroxiláció 

 

 2,040 

(1,353) 

1,705 

(2,059) 

130,54 

(127,13) 

 1,934 

(1,346) 

1,730 

(2,113) 

141,09 

(132,31) 

B 

2 hidroxiláció 

 

 2,059 

(1,359) 

1,701 

(2,025) 

126,01 

(122,45) 

 1,917 

(1,354) 

1,729 

(2,056) 

138,22 

(127,60) 

4 hidroxiláció 

 

 2,047 

1,353 

1,704 

2,059 

129,80 

127,09 

 1,930 

(1,345) 

1,730 

(2,120) 

140,63 

(132,41) 

C 

2 hidroxiláció 

 

 2,046 

(1,351) 

1,706 

(2,018) 

127,84 

(121,40) 

 1,921 

(1,348) 

1,727 

(2,051) 

138,51 

(125,58) 

4 hidroxiláció 

 

 2,099 

(*) 

1,693 

(*) 

129,26 

(*) 

 1,957 

(1,354) 

1,729 

(2,111) 

140,51 

(134,12) 

a A kötés hosszak Å-ben, a szögek fokban szerepelnek, a 20. ábra alapján. * -komplexet nem 

sikerült azonosítani 

 

Általánosságban, a két vizsgált reakcióhoz meghatározott aktiválási gátak esetében mintegy 1 

kcal/mol értékkel alacsonyabb gát tartozik az éllel orientációhoz, de ha diszperziókorrekciót 

alkalmazunk, akkor a sorrend megfordul (22. ábra). Az arccal elrendeződés a diszperziós 

kölcsönhatásoknak kedvezőbb, mely hatására a gátak hozzávetőlegesen 2-3 kcal/mol értékkel 

alacsonyabbak lesznek, mint az éllel elrendeződés megvalósulásakor. Minden esetben a diszperzió 

különösen fontosnak bizonyult, és korábbi eredményeknek megfelelően179 az éllel elrendeződés 

létrejöttekor 4-6 kcal/mol, az arccal orientáció során 8-10 kcal/mol a hatása. Továbbá mindkét 

elrendeződés esetében a 4-hidroxilációra van nagyobb hatása. 
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Alább ismertetem a vizsgált reakciókhoz és vegyületekhez tartozó aktiválási gátak 

nagyságát és azok egymáshoz viszonyított nagyságát (lásd 22. ábra). Az elemzések során az 

Arrhenius-egyenletet tartottam szem előtt, mely alapján az a reakcióút, amelyhez alacsonyabb 

aktiválás gát tartozik nagyobb eséllyel eredményez terméket, és várhatóan több termék keletkezik, 

mint a magasabb aktiválási energiájú útból. A reakcióenergiákat a Függelék 1. f-táblázata 

tartalmazza.  

Az „A” vegyületet (~ ösztron) használva diszperziókorrekció alkalmazása nélkül, a 2-

hidroxilációhoz tartozik alacsonyabb aktiválási gát mindkét elrendeződés megvalósulása során, 

ami jó egyezésnek számít a kísérletek során tapasztalt 9:1 2- és 4-hidroxilált termékek arányához. 

Diszperziókorrekció figyelembe vételekor a 4-hidroxilációhoz valamelyest alacsonyabb gát 

tartozik. Mindenesetre, a két gát nagyságának aránya egymáshoz viszonyítva jó egyezést mutat a 

kísérletek során megjelent termékkeverékkel. 

A „B” vegyület (~ ekvilin) „arccal” elrendeződéshez tartozó átmeneti állapotok 

vizsgálatakor a 2- és a 4-hidroxilációhoz tartozó gátak nagyságának különbsége kisebb, mint az 

„A” vegyület esetében, ami megegyezik azzal, hogy ezt a vegyületet vizsgálva a kísérletek során 

hasonló volt a 2- és a 4-hidroxiláció aránya. 

A „C” vegyülethez (~ ekvilenin) tartozó, szintén „arccal” elrendeződéshez tartozó energia 

értékek azt mutatják, hogy diszperziókorrekció alkalmazásával és anélkül is a 2-hidroxilációhoz 

tartozó gát nagysága valamelyest nagyobb, mint az „A” és a „B” vegyületek esetében, és egyúttal 

a 4-hidroxilációhoz tartozó gát csekély mértékben lecsökkent. Ez a két hatás együttesen 

magyarázhatja az ekvilenin esetében megnövekedett 4-hidroxilációt. 

Az Arrhenius-egyenletetet felhasználva szobahőmérsékleten, feltéve, hogy azonos 

reakciómechanizmus valósul meg (amely nagy valószínűséggel igaz), 4 kcal/mol energia 

különbség a két úthoz tartozó aktiválási energiában mintegy 1:1000 termékarányt eredményezne. 

Ez magyarázhatja azt, hogy a 2-naftol és az ekvilenin vegyületek reakciója során csak 4-hidroxilált 

terméket azonosítottak a kísérletek során.154,155 
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22. ábra A -komplex képződéshez tartozó aktiválási energiák. 

Sárga szín a 2-, zöld szín a 4-hidroxilációhoz tartozó aktiválási energiákat jelöli kcal/mol egységben. Az 

éllel orientációhoz egyszínű, az arccal orientációhoz sraffozott oszlopok tartoznak. 
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A CYP enzimek CPD I komplexe egy gyök kation, amely nagyon erősen eketrofil és 

oxidáló ágens. A vizsgált reakciókban a szubsztrátok oxidálása kationos és gyökös útvonalon 

keresztül is megvalósulhat.180 Ezek miatt a nukleofil és a gyök támadással szembeni Fukui indexek 

információt adhatnak arról, hogy a vizsgált vegyületek mely része érzékenyebb a támadásokkal 

szemben. A 19. táblázat tartalmazza a modell vegyületek C2 és C4 szénatomjához meghatározott 

Fukui kondenzált függvényeket. Az „A” vegyület esetében mindhárom Fukui index a C2 

szénatomhoz rendel nagyobb reaktivitást, amely vegyület esetében a 2-hidroxiláció dominált a 

kísérletekben. A „B” vegyület esetében a C2 és a C4 atomhoz tartozó, a nukleofil támadásra 

vonatkozó Fukui indexek (fn) értéke közelebb található egymáshoz, mint az „A” vegyület esetében. 

Ez jó egyezést mutat a kísérletek során tapasztalt hasonló reaktivitással. A „C” vegyület esetében 

az fn és az fgy indexei a C4 atomhoz rendelnek lényegesen nagyobb reaktivitást az elektrofil és a 

gyökös támadással szemben, míg a nukleofil támadás esetében mindkét szénatomhoz hasonló érték 

tartozik. Ez megegyezik azokkal a kísérleti adatokkal, melyek szerint a 2-naftol és az ekvilenin 

esetében csak 4-hidroxiláció valósul meg.154,155 

 

19. táblázat A modell vegyületek C2 és C4 szénatomjához tartozó Fukui indexek értéke 

B3LYP/6-311G+(d) + ZPE szinten meghatározva. 

  fn  fe  fgy 

Vegyület  C2 C4  C2 C4  C2 C4 

A  0,096 0,045  0,161 0,037  0,128 0,041 

B  0,082 0,040  0,221 0,018  0,152 0,029 

C  0,006 0,154  0,111 0,121  0,058 0,138 

 

 Megvizsgálva a CYP1 család tagjainál a dokkolások során tapasztalt ligandum kötődéseket, 

az ösztron elhelyezkedése sokkal inkább az éllel elrendeződésnek felel meg, míg a CYP3A4 fehérje 

esetében az éllel és az arccal orientációk egyaránt megvalósulhatnak köszönhetően a nagyméretű 

ligandum kötő zsebnek. Korábban, a dextrometorfán CYP2D6 fehérje általi metabolizmusa során 

beigazolódott, hogy a metabolikus reakció lejátszódásának előfeltétele az, hogy az átmeneti 

állapotban megfelelő orientáció alakuljon ki, nem elegendő csupán a szubsztrát reagáló 
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csoportjának a hem kofaktor közelébe kerülni és nagy reaktivitást mutatni az oxidációval 

szemben.170 

 

Az eredményeim tehát alátámasztják azokat a kísérletes úton levont következtetéseket, 

melyek szerint a CYP1A1 és a CYP1A2 izoformák olyan módon kötik meg az ösztront (és 

valószínűleg egyéb ösztrogén származékokat), hogy a 2-hidroxiláció útvonal megvalósulását 

elősegítsék. A CYP3A4 fehérje izoformában, köszönhetően a nagyméretű ligandum kötő zsebnek, 

a 2- és a 4-hidroxiláció egyaránt megvalósulhat. Az ösztron, az ekvilin és az ekvilenin modell 

vegyületeit használó QM számítások megmutatták, hogy a C4 szénatom annál nukleofilebb, minél 

konjugáltabbak az A - B gyűrűk, és ezáltal jobban kitett a CPY enzimek CPD I általi oxidációjának. 

Mindezt a 2- és a 4-hidroxilációhoz tartozó aktiválási gátak is alátámasztották. 
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4.5 A mioglobin és a nitrogén-monoxid reakciójának vizsgálata 

 

4.5.1 Bevezetés és célkitűzés 

 

Kis gázmolekulák, mint például az oxigén vagy a nitrogén-monoxid, alapvető fontosságúak 

a magasabb rendű élőlények szervezetében. Az oxigén szerepe már régóta ismert, a nitrogén-

monoxid fontosságára azonban csak a ’90-es években derült fény, amikor kutatások 

bebizonyították a fiziológiában, az immunológiában és az idegrendszeri folyamatokban betöltött 

szerepét.181–188 

Az oxigén stacionárius koncentrációjának biztosítása érdekében speciális tároló és szállító 

fehérjék fejlődtek ki. Az izomszövetben elsődlegesen az aktív centrumában hem kofaktort 

tartalmazó mioglobin felelős az oxigén megkötéséért,189 mely azonban képes egyéb kétatomos 

molekulákat is megkötni, mint például a nitrogén-monoxidot, a szén-monoxidot, vagy a cianidiont. 

A kötés erőssége ezeknél a molekuláknál eltérő, például a szén-monoxid 200-szor erősebben 

kötődik a mioglobinhoz, mint az oxigén.190 

Nemrég bebizonyították, hogy a nitrogén-monoxid nem csak mioglobinhoz képes kötődni, 

de a citokróm C-oxidáz (COX) enzim – mely a légzési elektrontranszferlánc IV. komplexét alkotja 

és feladata a molekuláris oxigén vízzé alakítása – inhibítora is egyben.191–193 Emellett, a nitrogén-

monoxid jelátvivő molekulaként szerepet játszik az értágításban és a vérlemezkék aggregációjának 

megakadályozásában azáltal, hogy a guanil-cikláz enzimhez kötődik,194 mely válaszként katalizálja 

a ciklikus guanozin-monofoszfát (cGMP) molekula képződését, amely a szervezetben másodlagos 

hírvivő molekulaként funkcionál, és számos fehérjével kölcsönhat.195 Ezek alapján a mioglobin a 

nitrogén-monoxid hatástalanításában is részt vesz azáltal, hogy azt a vörös izomrostokban 

megköti.196 

Számos korábbi tanulmány vizsgálta a mioglobin ligandumkötésének molekuláris 

mechanizmusát és kinetikáját. Röntgendiffrakciós kísérletek segítségével 4 különböző xenon kötő 

zsebet azonosítottak az ámbráscetben megtalálható mioglobin szerkezetében.197 További kutatások 

bebizonyították, hogy a ligandumok ezeken a zsebeken keresztül transzportálódnak a miogolobin 

belsejében úgy, hogy a fehérje hőmozgásának köszönhetően ideiglenes csatornák alakulnak ki 

közöttük.198,199 Ebből következik, hogy a ligandumoknak számos energiagátat kell leküzdeniük, 

amíg az oldószertől a fehérje aktív centrumáig eljutnak. Nemrég THz spektroszkópiai mérések és 
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MD szimulációk megmutatták, hogy a mioglobin allosztérikus hatásokon keresztül képes 

megkülönböztetni a különböző ligandumokat, és az oxigén megkötését előnyben részesíti a szén-

monoxidhoz képest annak ellenére, hogy az utóbbit erősebben köti.200 

PMF szimulációk segítségével az oxigén és szén-monoxid diffúziós útvonalait vizsgálták a 

mioglobinban. Az eredmények azt mutatták, hogy a diffúzió során a xenon tárolózsebeken 

keresztül érik el a ligandumok a fehérje aktív centrumát és az O2-nek kisebb energiagátat kellett 

leküzdenie ahhoz, hogy a fehérje belsejébe jusson és sokkal nagyobb teret képes bejárni a fehérjén 

belül, mint a CO.200–202 

Kísérleti munkák kismolekulák rekombinációs reakcióját vizsgálták különböző modell 

metalloporfirinekkel203–207 és hem tartalmú enzimekkel,208,209 és meghatározták a ligandum 

kötődéséhez és asszociációjához tartozó sebességi együtthatókat (20. táblázat). Érdekes 

ellentmondás tapasztalható tehát az O2 és a CO mioglobinhoz kötődésében: az előbbi ugyan 

könnyebben bejut a fehérje belsejébe és ott szabadabban mozoghat, az utóbbi azonban sokkal 

erősebben kötődik az aktív centrumhoz. 

 

20. táblázat Kétatomos gázmolekulák mioglobinhoz és hemoglobinhoz kötődésének (kbe) és 

disszociációjának (kki) sebességi együtthatói, továbbá a folyamatok egyensúlyi állandói 

(Keq). 

Protein Ligandum kbe [M-1 s-1] kki [s-1] Keq [μM-1] Referencia 

ámbráscet mioglobin NO 1,7 ∙ 107 1,2 ∙ 10-4 1,4 ∙ 1011 208 

ámbráscet mioglobin NO 2,2 ∙ 107 n. m.* n. m.* 209 

ámbráscet mioglobin O2 1,7 ∙ 107 15 1,1 ∙ 106 209 

ámbráscet mioglobin CO 5,1 ∙ 105 1,9 ∙ 10-2 2,7 ∙ 107 209 

* nem meghatározott 

 

Rudi van Eldik és munkatársai számos kísérleti technikát alkalmazva megvizsgálták a 

nitrogén-monoxid kötődését metmioglobinhoz210 (Fe2+-ion helyett Fe3+-iont tartalmaz a hem 

kofaktor), és azt tapasztalták, hogy a kötődés során létrejövő aktivált komplex térfogata 

szignifikánsan kisebb, mint a szeparált fragmenseké. Ez, miután a szeparált magas spin-

alapállapotú hem kofaktornak és a ligandumnak nagyobb a térfogat összege, mint az alacsony 

spinállapotú hem - ligandum komplexnek, arra utal, hogy a kötődés során spinállapot változással 
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járó reakció játszódik le. Tekintettel arra, hogy alapállapotban a mioglobin aktív centrumában 

található hem zseb egy Fe2+-iont tartalmaz, a nitrogén-monoxid pedig egyetlen párosítatlan 

elektronnal rendelkezik, a kötődés során ún. spin-tiltott átmenettel járó reakció valósul meg. 

A két nagyságrendbeli különbség a CO és a NO/O2 molekulák mioglobinhoz 

kötődéséhez/asszociációjához arra enged következtetni, hogy a kötődés mechanizmusában 

alapvető különbség van. Ezt részben már megmagyarázták a ligandumoknak a fehérje mátrixával 

való kölcsönhatásaként,200 valamint a hem zseb kémiájára koncentrálva,122,207,210–218 azonban egy 

komplex, a nitrogén-monoxid diffúzióját és kémiai kötődését együttesen vizsgáló, azokat 

összehasonlító tanulmány, legjobb tudásom szerint, ez idáig még nem született. 

 

 Munkám során a nitrogén-monoxidnak a mioglobinhoz való biológiai és kémiai 

kötődését megvizsgáltam. MD szimulációk segítségével meghatároztam az oldószertől a 

fehérje aktív centrumához vezető főbb migrációs útvonalakat a fehérje belsejében, és 

összehasonlítottam azokat korábbi eredményekkel. Meghatároztam a migrációhoz tartozó 

sebességi együtthatót és értékét összevetettem korábbi kísérleti adatokkal azért, hogy a 

kötődés sebességmeghatározó lépését azonosítsam. Gázfázisú QM számítások segítségével a 

kötődés során lejátszódó spin-tiltott átmenettel járó reakció mechanizmusát leírtam. 

 

4.5.2 A munka részletei 

 

 A migrációs utak vizsgálatához egy, a ló szívéből származó deoxi-mioglobin szerkezetet 

használtam kiindulási szerkezetként (PDB kód: 2FRK219). A titrálható oldalláncok protonáltsági 

állapotát a H++39,71,72 webszerver segítségével adtam meg. A meghatározott pKa értékek alapján a 

His36 oldallánc duplán került protonálásra. A szerkezeteket vizuálisan megvizsgálva a His24 és a 

His93 oldalláncok az δ pozícióban, az összes többi hisztidin az ε pozícióban kapott protont. A 

hidrogén atomokat a CHARMM standard protokollja alapján pótoltam.76 A fehérjét TIP3P 

vízmolekulákat használva szolvatáltam egy olyan vízdobozban, melynek éle legalább 10 Å távol 

helyezkedett el a fehérje bármely atomjától. Az oldószer tömbfázisába egyetlen Na+-iont helyeztem 

el azért, hogy a rendszer össztöltése semleges legyen. A kezdeti rossz kölcsönhatások eltávolítása 

érdekében a rendszer energiáját minimalizáltam, majd NPT sokaságon periodikus peremfeltételt és 

PME összegzést alkalmazva 210 K hőmérsékletről 310 K-re fűtöttem fel 100 ps alatt. Ezt követően 
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1 ns hosszan ekvilibráltam a rendszert. A szimulációkhoz a CHARMM2775 erőteret és a 

CHARMM3976 programot használtam. A szimuláció végső szerkezetét – mely a 

kristályszerkezettől csak nagyon kis mértékben tért el (RMSD 0,753 Å) – használtam a végső, 

produktív MD szimulációkhoz, melyeknél az alábbi protokollt követtük. 

A fehérjéket a korábbi módon újra szolvatáltuk, majd 40 NO molekulát helyeztünk el a szimulációs 

rendszerben két különböző módon: (1) véletlenszerűen kiválasztottunk 40 vízmolekulát az 

oldószer tömbfázisában és azokat lecseréltük NO molekulákra; (2) az oldószerben esetlegesen 

jelenlévő üregekbe helyeztük el a NO molekulákat. A két módszer alkalmazásának oka az volt, 

hogy a NO molekulák hozzáadására megnövekedett sűrűség hatását megvizsgáljuk. Habár a fehérje 

nemkötő paramétereit a TIP3P vízmodellhez optimálták, azért, hogy megvizsgáljuk az eredmények 

függését az alkalmazott vízmodelltől is, megismételtük a szimulációkat a négy-pontos TIP4P, 

annak egy módosított, a viszkozitást jobban leíró változatát, a TIP4P 2005 és az OPC vízmodelleket 

alkalmazva is. Ezeknél a szimulációknál a NO molekulákat a (2) módszert alkalmazva helyeztük 

el. Mindegyik módszerrel megközelítőleg 0,29 M-os NO koncentrációt állítottunk elő, ami relatíve 

nagynak tekinthető a fiziológiás NO koncentrációhoz képest, de nagyobb koncentrációt alkalmazva 

jobb mintavételezést lehet megvalósítani a szimulációk során. A rendszereket ismét 

semlegesítettük egyetlen Na+-ion tömbfázisban való elhelyezésével. Az így létrehozott 

szerkezeteket minimalizáltuk, majd relaxáltattuk a fehérje atomokon lévő kényszerek fokozatos 

megszűntetésével. 400 ns hosszúságú produktív MD szimulációt futtatunk NPT sokaságot 

alkalmazva 1 bar nyomáson és 310 K hőmérsékleten, 4 ps-onkénti szerkezeti mintavételezéssel. A 

szimulációk során a CHARMM2775 erőteret használtuk a fehérje atomokra, a Na+-ionra és a 

vízmolekulákra, a NO molekulákra pedig egy három-paraméteres220 modellt. A produktív MD 

szimulációkat a GROMACS221 programmal végeztük Dr. Menyhárd Dóra segítségével. 

 A migrációs útvonalak azonosításához az így előállított trajektóriákat használtam. A 

konformációkat klaszteranalízis222 segítségével csoportosítottam. Ennek első lépéseként a fehérje 

nehézatomjai alapján a szerkezeteket összeillesztettem. Ezt követően minden egyes NO molekula 

minden konformációját csoportosítottam a következő módon: ha a trajektória két szerkezetében a 

koordináták RMSD értékében az eltérés kisebb volt, mint 5 Å, a szerkezetek egy csoportot alkottak, 

ellenkező esetben új csoportba kerültek. Ennek a módszernek a segítségével a főbb NO tároló 

zsebek és útvonalak azonosíthatóak, és a korábbi adatokkal összevethetőek. 
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 Azért, hogy a NO-nak az oldószertől a fehérje aktív centrumáig megvalósuló migrációjához 

a sebességi együtthatót meghatározzam, a produktív MD szimuláció során létrejövő trajektória 

minden egyes szerkezetében a NO molekulákhoz állapotokat rendeltem az egyes NO molekulák 

tömegközéppontja (rNO,i
tk ), a hem kofaktorban lévő vas(II)-ion (rFE) és a fehérje nehéz atomjainak 

(rfehérje,j) távolsága (d) alapján. Ennek megfelelően minden NO molekula az alábbi 3 állapot 

valamelyikéhez tartozott a szimulációk során: 

„hem zseb”: d(rNO,i
tk -rFe) < 3.5 Å   (42) 

„fehérje”: d(rNO,i
tk -rFe) ≥ 3.5 Å és d(rNO,i

tk -rfehérje, j) < 6 Å (43) 

„oldószer”: d(rNO,i
tk -rFe) ≥ 3.5 Å és d(rNO,i

tk -rfehérje, j) ≥ 6 Å (44) 

Eredményül minden produktív MD szimuláció esetében egy 40 x 100.000 mátrixot kaptam. Ezeket 

az állapotokat felhasználva meghatároztam minden olyan alkalmat, amikor egy NO molekula az 

oldószertől az aktív centrumig jutott („be”: oldószer → fehérje → hem zseb), majd elhagyta azt 

(„ki”: hem zseb → fehérje → oldószer). 

 A ligandum kötéséhez tartozó reakciót egy folytonos, konszekutív kinetikai modellel 

jellemezhetjük. Ennek megfelelően a ligandum megkötése egy fehérje/enzim-ligandum 

rendszerben az alábbi módon írható le: 

E + NO 

k1   
→ 

k-1

←
 E⋯NOhem  

k2   
→ 

k-2

←
[E-NO] (45) 

ahol E és NO a szeparált enzimet és NO molekulát, E∙∙∙NOhem a fehérjéhez hem zsebéhez asszociált 

NO molekulát, [E-NO] pedig az aktivált komplexet jelöli. Ekkor a (45) egyenlet komponenseihez 

tartozó sebességi egyenletek az alábbi formában írhatóak fel: 

𝑑[𝐸 − 𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= −𝑘−2[𝐸 − 𝑁𝑂] + 𝑘2[ E⋯NOhem] (46) 

𝑑[ E⋯NOhem]

𝑑𝑡
= 𝑘−2[𝐸 − 𝑁𝑂] − 𝑘2[ E⋯NOhem] − 𝑘−1[ E⋯NOhem] + 𝑘−1[𝐸][𝑁𝑂] (47) 

𝑑[𝐸]

𝑑𝑡
=
𝑑[𝑁𝑂]

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝐸][𝑁𝑂] + 𝑘−1[ E⋯NOhem] (48) 

Azért, hogy az NO molekula hem zsebhez történő migrációjának sebességi együtthatóját (k1) 

meghatározhassuk, felhasználhatjuk a „be”-„ki” események számát a (48)-as egyenletnek 

megfelelően: 
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𝑑[𝑁𝑂]𝑏𝑒
𝑑𝑡

= −𝑘1[𝐸][𝑁𝑂] =
№

𝑁𝐴
∙
1

𝑡 ∙ 𝑉
 (49) 

ahol № jelöli azoknak a „be”-„ki” alkalmaknak a számát, amikor egy NO molekula az oldószertől 

kiindulva eléri a hem zsebet, majd visszajut az oldószerhez, NA az Avogadro számot, t a szimulációs 

idő hosszát (400 ns), és V a szimuláció során az elemi cella átlag térfogatát (2,272 ∙ 10-22 dm3). A 

megfelelő értékeket a (49)-es egyenletbe behelyettesítve a k1 értéke meghatározható. 

 A ligandum kötődéséhez tartozó reakciót gázfázisban, QM számítások segítségével 

vizsgáltam. A mioglobin hisztidin ligált hem csoportját Fe2+-ion - porfirin - imidazol komplexet 

használva modelleztem, ehhez kötődött a NO molekula. A ligandummentes komplex lehetséges 

spinállapotai szingulett, triplett és kvintett, a NO addukté pedig dublett, kvartett és szextet. Ennek 

megfelelően ezeket az állapotokat vizsgáltam számításaim során. Korábbi gázfázisú számítások211 

alapján a B3PW9117,20 funkcionált és a 6-31G(d) bázist használtam, a vas esetében SDD 

pszeudopotenciált alkalmazva. A geometriákat a Gaussian09223 programmal optimáltam a Grimme 

féle diszperziókorrekció173 alkalmazása mellett. A spin-tiltott átmenettel járó reakció 

tanulmányozásához a 3.4 Kémiai reakciók leírása fejezetben ismertetett MECP módszert 

használtam. Az MECP-k lokalizációjához egy speciális, Prof. Jeremy Harvey által kifejlesztett 

kódot224 használtam. A gázfázisú számításaimat felhasználva Prof. Jeremy Harvey a kémiai 

kötődéshez tartozó sebességi állandókat meghatározta a Mesmer225 program segítségével. 

 

4.5.3 Eredmények 

 

 A migrációs útvonalak vizsgálata során Tilton és munkatársai által a metmioglobinról 

xenon gáz nyomás alatt készített kristályszerkezetben197 azonosított 4 xenonkötő zsebet vettem az 

összehasonlítás alapjának. Ezeket a zsebeket a határoló oldalláncok197 segítségével definiáltam, és 

NO molekula által elfoglaltnak tekintettem bármely zsebet, ha egy NO molekula geometriai 

középpontja 5,5 Å-nél közelebb volt a zseb középpontjához. Új NO tároló zsebeket nem sikerült 

azonosítanom, de a szimulációk alatt mind a 4 zsebben megjelentek NO molekulák (21. táblázat). 

A zsebekben nem azonos arányban fordultak elő az NO molekulák a szimulációk alatt, és az egyes 

vízmodellek esetében is eltérést tapasztaltam. Az azonban minden esetben elmondható, hogy az 

összes szimuláció esetében a Xe1 zsebben tartózkodott a legtöbbet NO molekula. A NO molekulák 

elhelyezésének ((1) és (2)) a xenon zsebekben eltöltött idők arányára jelentős hatása nem volt. 
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21. táblázat A szimulációk ideje alatt a 4 xenon kötő zsebben előforduló NO molekulák %-

os aránya. A zsebek elnevezése a 23. ábrának megfelelőek. 

 
TIP3P(1) TIP3P(2) TIP4P(2) TIP4P 2005(2) OPC(2) 

Xe1 94 92 68 52 68 

Xe2 81 90 44 45 66 

Xe3 10 31 51 51 4 

Xe4 63 65 43 39 64 

 

A szimulációk alatt 4 fő migrációs útvonalat azonosítottam (23. ábra), melyeket 2 csoportba 

osztottam. Kettő, ún. „hosszú útvonal” során az NO molekulák a fehérje E-F, ill. G-H hélixei között 

léptek be a fehérje belsejébe, és 5-8 ns alatt érte el egy NO molekula a hem zsebet. Az útvonal 

érinti mind a 4 xenon kötő zsebet. A másik két, ún. „rövid útvonal” során a NO molekulák a C és 

D hélixek környezetében lépnek be a fehérje belsejébe, és ezek közül az egyik útvonalat a H64 

oldallánc kapuként határolja, melynek fontosságát korábbi szimulációk már leírták.226,227 Ezeken 

az útvonalakon keresztül a NO molekulák lényegesen gyorsabban (~1 ns) érik el a hem zsebet. Az 

útvonalak vizsgálata során találtam olyan szerkezetet, amelyben valamely xenon zseb foglalat volt 

és így valósult meg migráció a rövid útvonalon. Ekkor a migráció ideje lecsökkent. Ebben az 

esetben allosztérikus aktiválás valósulhat meg. 
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23. ábra NO migrációs útvonalak az MD szimulációk során. 

Az oldószertől a hem zsebhez vezető „hosszú útvonalak” málna színnel, a „rövid útvonalak” kékeszöld 

színnel szerepelnek az ábrán. A xenon kötő zsebeket kék gömbök mutatják. A mioglobin hélixeit A-F betűk 

jelölik. 

 

A szimulációk során 10-22 „be” és „ki” alkalmat határoztam meg az egyes szimulációk során, 

amikor egy NO molekula az oldószer → fehérje → hem zseb, majd onnan fehérje → oldószer 

útvonalat bejárta. Ezeket az adatokat felhasználva, a kinetikai modell felállításakor leírt egyenletek 

alapján, a hem zsebhez történő migrcióhoz (k1) tartozó sebességi együtthatókat meghatároztam 

(22. táblázat). 

 

22. táblázat Az MD szimulációk során meghatározott reakciósebességi együtthatók. 

víz modell TIP3P (1) TIP3P (2) TIP4P (2) TIP4P 2005 (2) OPC (2)  Kísérlet208 

k1 [M-1 s-1] 1,52 ∙ 108 1,87 ∙ 108 8,33 ∙ 107 9,99 ∙ 107 1,85 ∙ 108  1,7 ∙ 107 

 

Az eredmények alapján látható, hogy a befelé történő migráció során (k1) a TIP4P és a TIP4P 2005 

vízmodelleket alkalmazva a kísérleti adatokkal egy nagyságrendbe estek az eredmények (vö. 20. 

táblázat), és a másik 3 vízmodell esetében is „csak” legfeljebb, hozzávetőlegesen kétszer akkorák 

az eredmények. Itt érdemes megjegyezni, hogy korábbi, szofisztikáltabb, Markov modellen alapuló 

tanulmányokban is a k1 értékét hasonló mértékben túlbecsülték. Pl. de Sancho201 és munkatársai a 

CO kötődésekor 646 μM-1s-1 k+1 értéket kaptak szemben a kísérleti 12 1/μMs értékkel,228 hasonlóan 

Wang és munkatársai eredményéhez, akik a CO bediffundálására 306 μM-1s-1 értéket229 számoltak. 
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A szerzők ezekben a munkákban az eltérés okát részben, az alkalmazott, a kis viszkozitással 

rendelkező TIP3P vízmodellhez kötötték. Az eredményeim alapján ez a feltevés részben 

beigazolódni látszik. A NO molekulák elhelyezésének ((1) és (2)) jelentős hatása nem volt a 

migrációhoz tartozó reakcióssebességi együtthatók érétkére. 

 A reakciómechanizmus vizsgálata során kapott, az optimált geometriákhoz tartozó relatív 

energia értékeket a 23. táblázat tartalmazza. A diszperzió korrigált eredményeim megerősítik a 

korábbi számításokat, mely szerint a deoxi-hem alapállapota kvintett. A lehetséges NO adduktok 

közül a dublett bizonyult alapállapotnak, amikor is a NO molekula erősen kötődik a komplexhez. 

 

23. táblázat Relatív DFT energiák a ligandummentes Fe2+-porfirin-imidazol komplex 

(FeP(Im)), a NO addukt (FeP(Im)NO) és az MECP-k esetében B3PW91/6-31G(d) szinten, 

kcal/mol egységben. 

komplex  FeP(Im)  FeP(Im)NO  MECP 

spin állapota  5 3 1  2 4 6  4,6 2,6 2,4 

∆𝑬𝒓𝒆𝒍
∗   0,00 1,96 9,14         

∆𝑬𝒓𝒆𝒍
#       -16,05 -5,81 -6,68  -5,50 -2,69 -5,67 

* az alapállapotú, 5FeP(Im) komplex energiájához viszonyítva 

# az alapállapotú, 5FeP(Im) komplex és a végtelenbe szeparált NO molekula energiájához viszonyítva 

 

A kötődés reakciómechanizmusának leírásához meghatároztam a spinállapotokhoz tartozó MECP-

k (4,6MECP, 2,6MECP, 2,4MECP) geometriáját és energiáját is. A 24. ábrán a vas és a nitrogén-

monoxid molekula N atomja közötti távolság (r) függvényében ábrázoltam a QM számítások során 

kapott relatív energiaértékeket. Az Fe2+-porfirin-imidazol komplex a nitrogén-monoxiddal 2,96 Å 

távolságnál már kialakít egy szextett komplexet. Az r távolság csökkenésével a NO és a komplex 

között, r = 2,39 Å-nél, nagyon alacsony energiagáton keresztül kvartett állapotba kerülhet az 

addukt, ahonnan szintén alacsony energiagáton keresztül kialakulhat a dublett alapállapot (r = 1,76 

Å). A szextett addukt viszont akár közvetlenül is átalakulhat a dublett állapotú komplexszé r = 2,43 

Å távolságnál. 

Prof. Jeremy Harvey a kémiai kötődéshez tartozó sebességi együttható értékét (k2) 

meghatározta, melynek értéke 1,06∙ 1011 s-1-nak adódott.i Ez alapján a kötődés nagyon gyors, amint 

egy nitrogén-monoxid molekula eléri az aktív centrumot a kötődés pillanatszerűen megtörténik. 

                                                 
i Személyes közlés alapján. 
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Összevetve a migrációhoz tartozó sebességi együttható (k1) értékével (lásd 22. táblázat), a nitrogén-

monoxid kötődése diffúziókontrollált. 

 

 

24. ábra A NO mioglobinhoz kötődésének reakciómechanizmusa a DFT relatív 

energiaértékek alapján. 

 

 Az eredményeim tehát megmutatták, hogy a NO migrációja során a más ligandumoknál 

leírt migrációs útvonalakon keresztül jut el a hem zsebig. Két, alapvetően különböző útvonal típust 

azonosítottam a NO migrációja során („rövid” és „hosszú” útvonal), melyek között a migrációs idő 

jelentősen eltér. Számításaim a migrációhoz tartozó reakciósebességi együttható értékére a kísérleti 

adatokkal jó egyezést mutatnak, megegyező nagyságrendű eredményt szolgáltattak. Gázfázisú 

számításaim azt mutatták, hogy a NO kötődése során, a ligandummentes, kvintett alapállapotú 

komplexből először egy szextett NO addukt keletkezik, mely alacsony energiagátakon keresztül 

könnyen átalakulhat a dublett alapállapotú komplexszé, amelyben a nitrogén-monoxid igen erősen 

kötődik a hemcsoporthoz. A migrációhoz és a kémiai kötődéshez tartozó sebességi együtthatók 

értéke alapján a NO monoxid kötődése diffúziókontrollált, a spin-tiltott átmenettel járó reakció 

rendkívül gyors. 
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4.6 A reaktivitás szabályozása hem kofaktort tartalmazó enzimekben 

 

4.6.1 Bevezetés és célkitűzés 

 

A hem kofaktor az egyik legfontosabb prosztetikus csoport a metalloproteinekben. A benne 

lévő vasiont a porfirin-vázban található 4 pirrolgyűrűből 1-1 nitrogén atom koordinálja, továbbá a 

proximális oldalról a fehérje egy cisztein vagy hisztidin oldallánca. Ezek a fehérjék számos 

biokémiai folyamatban részt vesznek, pl. gyógyszerek lebontásában vagy hormonok szintézisében. 

A cisztein proximális ligandummal rendelkező hemoproteinek – pl. a citokróm P450 enzimek, a 

kloroperoxidázok, az aromás peroxigenázok – egyik figyelemre méltó tulajdonsága az, hogy 

képesek inert C-H kötések aktiválására is egy összetett, több lépéses katalitikus cikluson keresztül 

(25. ábra). A ciklus során létrejövő egyik intermedier, az ún. Compound I („CPD I”), vagy a 

magyarul ritkán használt I számú komponens felelős a szubsztrát monooxigenálásáért.230 

 

 

25. ábra A citokróm P450 enzimek katalitikus ciklusának sematikus ábrázolása. 

A makrociklus 2-8. lépéseiben a porfirin gyűrűt egy ellipszis, a proximális cisztein oldalláncot „S” betű, az 

alkán szubsztrátot pedig egy „R” betű jelöli. A 7. és 8. vegyületek esetében a kialakuló gyök kationra a 

porfirin gyűrűn lévő „pont” és „+” jel utal. Az aktív komponenst (CPD I) piros téglalap emeli ki. 

 

Kísérletekkel és számítások segítségével vizsgálták a monooxigenálás 

reakciómechanizmusát,231,232 melynek alapján az általánosan elfogadott reakciómechanizmus az 

ún. „újra-kötés” mechanizmus (rebound mechanism) (26. ábra). Ennek során a CPD I egy hidrogén 

gyököt hasít le a szubsztrátról és létrehoz egy hidroxokomplexet, majd a gyök helyére az alkánon 
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a hidroxilgyök visszaékelődik, kialakítva a hidroxilált terméket. A szubsztrátban az R-H kötés 

felhasításához szükséges energiát (D(C-H)) a hidroxokomplexben kialakuló O-H kötés energiája 

(D(O-H)) fedezi: 

Δ𝐺 = 𝐷(𝐶 − 𝐻) − 𝐷(𝑂 − 𝐻) (50) 

ahol ΔG a reakciót kísérő szabadenergia változás. 

 

 

26. ábra Hidrogénabsztrakcióval járó monooxigenálás reakciómechanizmusa alifás 

szubsztrátok esetében: az újra-kötés reakció lépései. 

 

A hidrogénabsztrakció során az ún. hidrogénatom transzfer (HAT) reakció valósul meg 

(27. ábra), mely során a szubsztrátmolekula egyaránt szolgál proton és elektron donorként. 

Szigorúan véve ugyan nem tekinthető klasszikus HAT reakciónak, mert a proton és az elektron 

nem azonos pályára kerül, de tekintettel arra, hogy a donor mindkét részecske esetén a 

szubsztrátmolekula és az akceptor pedig az oxigénatom, a továbbiakban a szakirodalomban 

használt terminológiát követve, HAT reakcióként fogok rá hivatkozni.233 
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27. ábra A hidrogénabsztrakció mechanizmusa a cisztein és a hiszidin ligált hem tartalmú 

fehérjékben. 

 

A hisztidin proximális ligandummal rendelkező fehérjék a C-H kötések hatékony 

aktiválására nem képesek, a HAT mechanizmus helyett az ún. protonkapcsolt elektrontranszfer 

(PCET) reakció játszódik le, mely során a proton és az elektron nem ugyanarról a pályáról indul 

és/vagy érkezik meg.234 A gyakorlatban a hisztidin ligált peroxigenázok tipikus szubsztrátjai a 

különböző fenolok. A reakció során a szubsztrát egy elektronnal redukálja a CPD I centrumot, míg 

a protonját egy, a fehérjevázban jelenlévő bázikus oldallánc (jellemzően egy arginin) vagy az 

oldószer veszi fel (lásd 27. ábra). 

Green és munkatársai az eltérő mechanizmusokat összefüggésbe hozták a CPD I 

bázikusságával. Eszerint a proximális ligandum szerepe az, hogy elektront donáljon a hem 

kofaktornak, ezzel elősegítve a szubsztrátról történő hidrogénabsztrakciót (lásd 26. ábra aktivált 

komplexe).233,235 A  kialakuló D(O-H) kötés erősségét pedig, felhasználva Hess tételét arra, hogy 

az O-H kötés létrejötte/felbontása egy elektron és egy proton transzferjaként leírható, az alábbi 

empirikus formulával közelítették236: 

𝐷(𝑂 − 𝐻) = 23,06 ∙  휀𝐶𝑃𝐷 𝐼
0 + 1,37 ∙  𝑝𝐾𝑎𝐶𝑃𝐷 𝐼𝐼 + 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 (51) 

ahol az 휀𝐶𝑃𝐷 𝐼
0  a CPD I komplex redox potenciálja, a pKa CPD II pedig a kialakuló ún. CPD II komplex 

(a CPD I egy elektronnal redukált formája, lásd 27. ábra) pKa értéke. Korábbi kísérletes munkák 

meghatározták két citokróm P450 enzim CPD II komplexének pKa értékét, melyek meglehetősen 
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bázikusnak bizonyultak (pKa értékek ~ 12).233,235 Ezzel szemben a hisztidin ligált fehérjékben 

lényegesen kisebb, 3,5-es pKa értéket határoztak meg.237 

 

Munkám során a cisztein és a hisztidin ligált hemoproteinek eltérő reaktivitását 

vizsgáltam azért, hogy a különböző reakciómechanizmust okozó fő faktorokat azonosítsam. 

Öt hem tartalmú enzim (3 cisztein és 2 hisztidin ligált) CPD I általi hidrogén absztrakciójához 

tartozó pKa és redoxpotenciál értékét közelítettem, mint proton- és elektronaffinitást 

QM/MM módszerrel. Gázfázisú QM számításokat végeztem azért, hogy az így kapott 

eredményeket a fehérjékben végzett számítások eredményeivel összevethessem és a 

fehérjeváz hatását megvizsgálhassam. 

 

4.6.2 A munka részletei 

 

A hem kofaktort tartalmazó enzimek nagy változatosságot mutatnak szekvenciájuk, 

szerkezetük és katalizált reakcióik alapján. A vizsgálataimhoz választott enzimeket a 24. táblázat 

tartalmazza. A citokróm P450 enzimek (CYP158A2 és CYP119) azonosak voltak a Green és 

munkatársai által végzett kísérletekben235 használt fehérjékkel. A nemrég azonosított aromás 

peroxigenázban, amely a citokróm P450 enzimekhez hasonló reaktivitással rendelkezik, szintén 

cisztein a vasion proximális ligandumja. Gombák választják ki,238 emiatt szemben a CYP 

enzimekkel, aktivitása nem függ a sejt környezetétől. Ennek köszönhetően a citokróm P450 

enzimektől eltérő, a torma és a lignin peroxidázhoz hasonló enzim alcsaládba tartozik (lásd EC-

számok 24. táblázat). A gyakorlatban széleskörűen alkalmazott torma peroxidáz és lignin 

peroxidáz enzimek vasionját a proximális pozícióban hisztidin ligálja. 

 

24. táblázat A munka során vizsgált enzimek 

Enzim L* PDB kód Rövidítés EC-szám 

bioflavon szintáz cisztein 1S1F239 CYP158A2 1.14.21.7 

termofil citokróm P450 cisztein 1IO7240 CYP119 1.14.14.- 

aromás peroxigenáz cisztein 2YP1241 AaP 1.11.2.1 

torma peroxidáz hisztidin 1H55242 HRP 1.11.1.7 

lignin peroxidáz hisztidin 1LGA243 LiP 1.11.1.14 
* L = proximális ligandum 
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Azért, hogy a QM/MM számításokhoz konformációkat generáljak, első lépésben MD 

szimulációkat futtattam. A titrálható oldalláncok protonáltsági állapotát, az oldalláncok között 

definiált diszulfid hidakat, valamint a rendszerek semlegesítéséhez használt ellenionok számát a 

függelék 2. f-táblázata tartalmazza (128. oldal). Mind az öt enzim esetében az alábbi szimulációs 

protokollt követtem. A hem kofaktorból CPD II (H) komplexet állítottam elő a 

röntgenszerkezetekben jelenlévő axiális vízmolekula, vagy a közeli ligandum átalakításával. A 

fehérjéket TIP3P vízmolekulákkal szolvatáltam a rendszer középpontjától, a vasiontól számított 25 

Å sugarú gömbben. A hozzáadott vizeket 310 K hőmérsékleten 20 ps hosszan ekvilibráltattam 

sztochasztikus peremfeltétel alkalmazása mellett, majd több lépésben optimáltam a rendszerben 

lévő összes atom pozícióját a 25 Å sugarú gömbben. Ezt követően sztochasztikus MD szimulációt 

futtattam, mely során azoknak az atomoknak a mozgását, amelyek a rendszer középpontjától 

legfeljebb 21 Å távolságra voltak, newtoni dinamikával írtam le, a többi atomot pedig puffer 

régiónak tekintettem és mozgásukat Langevin dinamika alkalmazásával szimuláltam. A 

rendszereket először felfűtöttem 310 K hőmérsékletre 60 ps alatt, majd ezen a hőmérsékleten 100 

ps-on keresztül ekvilibráltattam őket. Végül 5 ns hosszúságú produktív MD szimulációt futtattam. 

A szimulációkhoz a CHARMM2775 erőteret és a CHARMM76 programot használtam. A 

CHARMM27 erőtérben a CPD II (H) komplexhez nem állt rendelkezésre paraméter, csak a 

cisztein/hisztidin proximális ligandummal rendelkező hem csoporthoz tartalmazott paramétereket. 

Ezért a CPD II (H) komplex paramétereit a komplex gázfázisban, a Gaussian09244 programmal 

B3LYP/cc-pVTZ//B3LYP/6-311+G* szinten számolt NBO118,119 töltései alapján módosítottam és 

kiegészítettem. A módosított paramétereket a Függelék tartalmazza (3. f-táblázat és 4. f-táblázat). 

A produktív MD során előálló trajektóriákból 4-4 szerkezetet kiválasztottam és MM optimáltam. 

Ezek a szerkezetek szolgáltak a QM/MM számítások kiindulási szerkezeteként. 

 A QM/MM számítások során is ugyanazt a protokollt követtem mindegyik fehérje 

esetében, mely a következő volt. A szerkezetekből a hidroxilcsoport hidrogénatomjából származó 

proton, ill. elektron eltávolításával előállítottam a CPD II és CPD I komplexeket (lásd 28. ábra). 
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28. ábra Hidrogénatom absztrakció felbontása az újra-kötés reakciómechanizmus során 

A különböző elektronállapotokhoz tartozó elektronkonfigurációk az ábra b részén szerepelnek: a redukált 

formákban megjelenő elektron a porfirin gyűrű ún. „a2u” pályán található elektron ferromágnesesen és anti-

ferromágnesesen csatolódhat a π* pályákon elhelyezkedő (vagyis az Fe-O kötést kialakító) elektronokhoz, 

azaz a CPD I komplex dublett vagy kvartett alapállapottal rendelkezhet. 

 

A porfirin gyűrű, az axiális (-OH, O- és O a megfelelő komplexekben) és a proximális ligandum 

(cisztein – metil-tiol csoportként, hisztidin - imidazol gyűrűként modellezve) alkották a QM régiót, 

a rendszer többi atomja pedig az MM részhez tartozott. A számításokat külön-külön is elvégeztem 

a CPD I komplex dublett és kvartett multiplicitásnak megfelelő elektronkonfigurációjával . Az 

elhasított kötésben résztvevő, a QM régióhoz tartozó szénatomok megfelelő vegyértékének 

kialakítására H típusú linkatomot használtam, a kötésben résztvevő MM atomcsoportok töltését a 

hiperpolarizáció elkerülése miatt lenulláztam. A rendszer középpontjához képest 20 Å-nél 

messzebb lévő atomok pozícióját rögzítettem. A szerkezetek QM/MM számítását B3LYP/cc-

pVTZ/CHARMM27//B3LYP/6-31G(d)/CHARMM27 szinten, DFT-D2245 diszperziókorrekció 

alkalmazásával végeztem a QoMMMa 8.02122 program segítségével, mely a Gaussian09244 és a 

TINKER123,124 programokat kapcsolta össze. A pKa és az ε0 értékeket, feltételezve, hogy proton és 

az elektron felvétele/leadása nem jár jelentős entrópiaváltozással, a 28. ábrának megfelelően 

proton- (p
aff
+ ) és elektronaffinitással (eaff

- ) közelítettem, amelyeket a megfelelő komplexek energia 

különbségeként számítottam: 

𝑝𝑎𝑓𝑓
+ = 𝐸𝐶𝑃𝐷 𝐼𝐼 − 𝐸𝐶𝑃𝐷 𝐼𝐼 (𝐻) (52) 

𝑒𝑎𝑓𝑓
− = 𝐸𝐶𝑃𝐷 𝐼 − 𝐸𝐶𝑃𝐷 𝐼𝐼 (53) 

ahol az E az alsó indexben lévő komplex elektronikus energiáját jelöli. Az optimált szerkezetek 

atomi töltését az ún. „CHelpG”246 („CHarges from Electrostatic Potentials using a Grid-based 

method”) séma alapján meghatároztam B3LYP/cc-pVTZ/CHARMM27 szinten. 

 Azért, hogy a fehérjekörnyezet hatását megvizsgáljam a számított energia értékekre, a QM 

régió komplexeit felhasználva gázfázisban is elvégeztem a szerkezetek optimálását. Az 
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energiaszámításokat, a p
aff
+  és az eaff

-  értékeknek a meghatározását, a QM/MM számításoknál 

ismertetett módon végeztem. Ezekben a számításokban, csoportunk korábbi munkáihoz hasonlóan, 

a SCH3
-
 csoport helyett SH- csoport volt proximális ligandum. Az energiaszámításokat 

megismételtem B3LYP/Def2-TZVP szinten is (továbbra is diszperziókorrekció alkalmazása 

mellett) azért, hogy megvizsgáljam az eredmények függését az alkalmazott báziskészlettől. A QM 

számítások során a Gaussian09244 programot használtam. 

  

4.6.3 Eredmények 

 

A QM számítások eredményeit a 25. táblázat tartalmazza. A két bázissal nagyon hasonló, 

a módszer hibahatárán belüli, affinitásérték különbségeket kaptam, ezért a további számítások 

során a cc-pVTZ bázis készletet használtam, ill. itt az ahhoz tartozó eredményeket értelmezem. Az 

eaff
-  értékek esetében a CPD I komplex dublett állapotához tartozott az alacsonyabb energia, ahogy 

arra a korábbi irodalmi adatok230 alapján számítani lehetett. Emiatt, a továbbiakban annak ellenére, 

hogy a számításokat a kvartett állapotban is elvégeztem, minden esetben (enzimatikus közegben 

is) csak a dublett állapothoz tartozó értékeket ismertetem (a gázfázisú eredményhez hasonló 

különbségeket tapasztaltam minden esetben). 

A QM számítások során mindkét proximális ligandum esetében a proton- és az 

elektronaffinitás érték összege közel azonos értéknek adódott (SH-: 415 kcal/mol; imidazol: 409 

kcal/mol), ami jó egyezést mutat azzal, hogy az újra-kötés mechanizmus során állandó D(O-H) 

értéket feltételezünk. Különbség ezen belül a p
aff
+  és az eaff

-  értékek arányában van. Abban az 

esetben, ha tiolcsoport a proximális ligandum, alacsonyabb eaff
-  és magasabb p

aff
+  értéket számoltam, 

míg imidazol proximális ligandum esetében a két érték egymáshoz közelebb található, az eaff
-  értéke 

magasabb, a p
aff
+  értéke alacsonyabb a tiolcsoportnál tapasztalthoz képest.ii Ez alapján a cisztein 

ligált fehérjéknél a CPD II (H)/CPD II pár magasabb pKa és a CPDI/CPD II pár alacsonyabb 

redoxpotenciál értékére számíthatunk, mint a hisztidin ligált fehérjékben. Ez összhangban van 

azokkal a kísérleti eredményekkel, melyek a cisztein ligált fehérjék reakciócentrumát bázikusnak 

találták,236,247 a hisztidin ligált fehérjék megfelelő komplexét pedig inkább egy vas(IV)oxo 

szerkezetűként írták le.237 

                                                 
ii Az „alacsonyabb” és a „magasabb” kifejezések relatíve, az értékek egymáshoz való viszonya alapján értendő. 
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25. táblázat A két proximális ligandum esetében, B3LYP funkcionállal, cc-pVTZ és Def2-

TZVP bázissal számolt affinitásértékek gázfázisban, kcal/mol egységben. 

 
 SH-  Imidazol  
 𝒆𝒂𝒇𝒇

− 𝟒 𝒆𝒂𝒇𝒇
− 𝟐 p

aff
+   𝒆𝒂𝒇𝒇

− 𝟒 𝒆𝒂𝒇𝒇
− 𝟐 p

aff
+  

cc-pVTZ  69,2 68,9 345,6  148,4 148,3 260,3 

Def2-TZVP  69,5 69,3 344,4  149,0 148,9 254,3 

 

A QM/MM számítások során a gázfázisú eredményekhez hasonlóan, a két affinitás érték 

összegét közel azonosnak tapasztaltam mindegyik rendszer esetében (29. ábra A rész), és ebben az 

eltérő proximális ligandumok esetében az affinitásértékek aránya a gázfázisú számításoknál 

tapasztaltaknak megfelelő volt. Tekintettel arra, hogy a használt QM/MM módszer lehetővé teszi 

a QM/MM energia felbontását a QM és az MM régió energiájára, így megvizsgáltam az ezekhez a 

régiókhoz tartozó affinitásértékek hozzájárulását a teljes, QM/MM affinitásértékhez való. A 29. 

ábra alapján jól látható, hogy a QM régió energiajáruléka jelentős a QM/MM értékekhez, míg az 

MM régióból származó energiatag egy nagyságrenddel kisebb. Az MM régió hozzájárulása eltérő 

a teljes QM/MM affinitásértékek hozzájárulásához a cisztein és a hisztidin proximális ligandummal 

rendelkező fehérjék esetében. A cisztein ligandum esetén a fehérjeváz stabilizáló hatása révén 

elősegíti a redukciót és nagyobb protonaffinitást biztosít. Ezzel szemben a hisztidin ligált enzimek 

esetében a fehérjemátrix a redukció szempontjából destabilizálóan hat. 
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29. ábra A QM és a QM/MM számítások p
aff
+  (zöld oszlopok) és eaff

-  (sárga oszlopok) értékei 

a QM/MM régió szerint felbontva. 

A QM/MM számítások során vizsgált rendszerek négy szerkezetén számolt átlagértékek az A panelen a 

QM/MM, a B panelen a QM, és a C panelen az MM régiók alapján, a szórás értékekkel ( ) együtt vannak 

feltűntetve. 

 

A Warshel féle elektrosztatikus katalízis elmélet szerint, a katalízisre az enzimeket 

körülvevő, az aktív centrumtól távolabb lévő töltött oldalláncoknak is hatása van.248 Tekintettel 

arra, hogy a monooxigenálás során töltésátmenettel járó reakció valósul meg, az aktív centrumot 
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körülvevő töltéseloszlásnak jelentős hatása lehet a reakció lejátszódására. Cisztein ligált fehérjék 

esetében a QM régió össztöltése 0/-1/0, míg a hisztidin ligált fehérjékben +1/0/+1 értékeknek 

adódott a CPD I/CPD II/CPD II (H) komplexekben. A fehérjék kristályszerkezetét felhasználva 

megvizsgáltam, hogy az egyes fehérjerendszerekben a vastól távolodva milyen valószínűséggel 

található töltött aminosav oldallánc (30. ábra). 

 

 

30. ábra Töltött aminosav oldalláncok elhelyezkedése a vizsgált enzimekben. 

Az ábra felső részén a hem csoportot közvetlenül körülvevő, a vasiontól legfeljebb 5 Å távolságra lévő 

oldalláncok láthatóak a töltésük alapján színezve: kék – pozitívan töltött oldallánc, piros – negatív töltött 

oldallánc, szürke – hidrofób oldallánc. A hem csoport fekete pálcikákkal szerepel az ábrán. A szerkezetek 

alatt a töltött oldalláncok vasiontól számított radiális eloszlásfüggvénye látható. A grafikonok vízszintes 

tengelyén a töltött oldalláncoknak a vasionhoz legközelebb eső atomjának a vasionhoz mért távolsága 

szerepel (r [Å]), a függőleges tengelyen az 1-re normált eloszlás függvény (g(r)). Kék szín jelöli a pozitívan, 

piros a negatívan töltött oldallánc valószínűségét. 

 

Az ábra alapján jól látható, hogy míg a cisztein ligált enzimek esetében a töltött oldalláncok 

az aktív centrumtól messzebb helyezkednek el, addig a hisztidin proximális ligandumot tartalmazó 

enzimek aktív centrumához közelebb találhatunk töltéssel rendelkező, jellemzően főként pozitívan 

töltött, aminosavat.iii Itt érdemes megjegyezni, hogy a cisztein ligált AaP fehérje esetén az aktív 

centrum közelében találhatunk negatívan töltött oldalláncot, szemben a vizsgált CYP fehérjékkel. 

Ennek oka, hogy az AaP fehérje funkcionálisan és a proximális ligandumja alapján a vizsgált CYP 

fehérjékhez sorolható, szerkezetileg azonban azoktól távol áll. A két fehérje család a fehérje 

szekvenciák különbözősége miatt egymással nem áll evolúcionálisan rokonságban. Az aromás 

peroxigenáz szupercsaládba tartozó enzimeket a CYP enzimek „funkcionális analógja”-ként 

                                                 
iii A „messzebb” és a „közelebb” kifejezések is relatíve, az értékek egymáshoz való viszonya alapján értendőek. 
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szokták emlegetni.249 Az AaP peroxidáz függő oxidációkat katalizál, mely során a hem csoport 

közelében, a disztális oldalon elhelyezkedő Glu196 oldallánc a ligandum megkötéséért felelős, 

valamint a CPD I komplex kialakításáért, s mely az Arg189 oldallánccal alakít ki kölcsönhatást a 

fehérjevázban. A CYP fehérjékben egy konzervált treonin található ugyanebben a pozícióban. 

Ezzel értelmezhetőek az AaP fehérjéhez tartozó radiális eloszlásfüggvényen a hem kofaktor 

közelében megjelenő töltések. 

 Baik, Schauer és Ziegler250 kidolgoztak egy módszert, mellyel redukciós reakciókban 

meghatározható az, hogy az elektron mely pályákra kerül. Ehhez az elektrontranszfert két lépésre 

bontottam (31. ábra): egy vertikális elektrontranszferre, majd a szerkezet relaxációjára a töltés 

megváltozásának hatására. A gyakorlatban ezt úgy vittem véghez, hogy a CPD I komplex 

geometriáján a CPD II komplexnek megfelelő elektronszámmal, töltéssel is elvégeztem az 

energiaszámítást. A módszer során nem egyensúlyi geometrián történik az energiaszámítás, de 

alkalmazásával a redox aktivitás vizsgálható. A módszer segítségével meghatározhatóak azok a 

pályák, ahol a redukció során a hozzáadott elektron megjelenik. 

 

 

31. ábra Az elektrontranszfer felbontása 

 

Ahhoz, hogy a vertikális elektronátadás hatását, azaz változatlan geometrián a töltés 

megváltozásának hatását megvizsgáljam, a töltéssűrűségek különbségét ábrázoltam a 32. ábrán. Jól 

látható, hogy a cisztein és a hisztidin ligált enzimek esetében a töltéseloszlás megváltozása a QM 

régióban alapvetően különbözik. A cisztein proximális ligandummal rendelkező enzimek esetében 

a tiolcsoportban, azon belül is a kén atomon tapasztalhatunk jelentős változást, míg a hisztidin ligált 

enzim esetében a hozzáadott töltés főként a porfirin gyűrűn oszlik el. Ezt tehát azt jelenti, hogy a 

különböző proximális ligandumok esetében eltérő módon megy végbe a redukció: a cisztein 

esetében egy kén alapú, míg hisztidin ligálásnál porfirin alapú redukció valósul meg. 
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32. ábra A vertikális elektrontranszfer hatására bekövetkező töltéseloszlás a vizsgált 

enzimek QM régiójában. 

A zöld szín a pozitív, a sárga a negatív töltést jelöli. 

 

 A QM régió redukciója, valamint az MM régiónak a p
aff
+ - és az eaff

- -ra gyakorolt hatása 

alapján a cisztein és a hisztidin ligált enzimek hidrogénabsztrakciós képessége alapvetően 

különbözik. A cisztein ligált fehérjék esetében a töltött oldalláncok az aktív centrumtól távolabb 

helyezkednek el, így a reakció során a proton transzportja az oxigéngyök felé kedvez, melyet a 

kéntatomon, az elektrontranszfert követően megnövekedett töltéssűrűség is elősegít. Ezzel 

szemben a hisztidin ligált enzimekben az elektron transzfer hatására a töltéssűrűség a porfirin 

gyűrűn oszlik el, melyet töltött környezet vesz körül, így az axiális ligandum elektron donáló 

képessége csekély. Ennek következtében ezek az enzimek jóval kisebb monooxigenáz aktivitással 

rendelkeznek, mint a cisztein proximális ligandummal rendelkező enzimek.  

 

 A hem tartalmú enzimek monooxigenáz aktivitását tehát lokálisan, a hem kofaktor 

proximális liganduma, globálisan az aktív centrumot körülvevő fehérjeváz együttesen befolyásolja. 

A lokális kontroll energiajáruléka a reakció során meghatározó (lásd 29. ábra), a fehérjekörnyezet 

a reakció „finomhangolásában” vesz részt (33. ábra). 
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33. ábra A hem-t artalmú enzimek monooxigenáz aktivitása során megvalósuló lokális és 

globális kontroll sematikus ábrázolása. 
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5 Összefoglalás 

 

Doktori munkám során fehérjerendszerekben kialakuló kölcsönhatásokat vizsgáltam 

elméleti kémiai módszerekkel. Molekuladinamikai szimulációk, kvantumkémiai és kombinált 

kvantumkémiai/molekulamechanikai számítások segítségével fehérje-fehérje, fehérje és az 

oldószer, valamint fehérje-ligandum kölcsönhatásokat kutattam. 

Tanulmányoztam az inzulint körülvevő hidrátrendszer hidrogénkötéses hálózatának 

tulajdonságaiban a kisózás és a fehérje perturbáló hatására bekövetkező változást. Az elvégzett 

statisztikai analízisek megmutatták, hogy a hidrogénkötések tulajdonságában jelentős különbség 

van a fehérjét körülvevő vizek rétegeiben, melyek közül a 2. réteg egy átmeneti réteget képvisel az 

oldószer tömbfázisa és a fehérje felszíne között. A fehérje hidrofil és hidrofób felszínéhez 

asszociált vízmolekulák eltérő hidrogénkötéses tulajdonságokkal rendelkeznek, ami alátámasztotta 

azt a feltételezést, hogy a vízmolekulák szerkezeti és dinamikai heterogenitást mutatnak a fehérje 

felszínén. A fehérje perturbáló hatása a víz hidrogénkötéses hálózatára legalább a 4. szolvatációs 

rétegig megjelent, mely a korábbi THz spektroszkópiai mérésekkel összhangban van. 

 A PfCCT enzim R681H pontmutációja által okozott termoszenzitivitására molekuláris 

szintű magyarázatot adtam. Számításaim megmutatták, hogy a mutáció hatására a fehérje 

alegységek között a kölcsönhatás erőssége lecsökken, a fehérje alegységek kölcsönható felszínén 

lévő 681RYVD684 konzervált motívumban a másodlagos kölcsönhatásokból kialakuló kölcsönható 

hálózat megbomlik. Ennek hatására az alegységek egymástól eltávolodnak, a közöttük lévő, főként 

hidrofób oldalláncokból álló kölcsönható felület lecsökken, mely a dimer kedvezőtlen 

szolvatációjához vezet. Figyelembe véve azt, hogy a mutáns enzimvariánsban lecsökkent az 

alegységek között a kölcsönhatási energia, valamint azt, hogy az entrópia szabadentalpiához való 

járuléka növekszik a hőmérséklettel, ez a kettő együtt magyarázza a kísérletileg megfigyelt 

jelenséget. 

 A PfCCT enzimben a ligandum kötődésekor kialakuló kation-π kölcsönhatásokat 

vizsgáltam. Sikeresen kiterjesztettem egy módszert, és így az oldalláncok egyedi hozzájárulását, 

mint többtest kölcsönhatást vizsgáltam a vad típusú és két pont mutáns enzim variáns ligandum 

kötése során. Megállapítottam, hogy a mutáns enzimvariánsokban a natív enzimhez képest 

lecsökkent a ligandum és a 692-es pozícióban lévő oldallánc között kialakított kation-π 

kölcsönhatás erőssége. Megállapítottam, hogy az enzim citidin-difoszfokolin ligandum kötése 
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során, a ligandum kolincsoportja és az azt közvetlenül körülvevő oldalláncok között kialakuló 

kölcsönhatások közül a 2- és a 3-test kölcsönhatások a legjelentősebbek, és a 3-test kölcsönhatások 

a 2-test kölcsönhatásokkal ellentétes, anti-kooperatív hozzájárulást adnak a teljes kölcsönhatási 

energiához. 

 Az ösztron citokróm P450 enzimekhez való kötődését, mint a megvalósuló hidroxilációs 

útvonal indikációját vizsgáltam négy különböző izoformában. Az eredményeim megmutatták, 

hogy a CYP1A1 és a CYP1A2 izoformák olyan módon kötik meg az ösztront, hogy a 2-

hidroxilációs útvonal megvalósulását elősegítsék. A CYP3A4 fehérje izoformában, köszönhetően 

a nagyméretű ligandum kötő zsebnek, a 2- és a 4-hidroxiláció egyaránt megvalósulhat. A 2- és a 

4-hidroxiláció útvonalhoz tartozó, az ösztron, az ekvilin és az ekvilenin modell vegyületeit 

használó QM számítások megmutatták, hogy a C4 szénatom annál nukleofilebb, minél 

konjugáltabbak az A - B gyűrűk, és ezáltal jobban kitett a CPY enzimek CPD I általi oxidációjának. 

A nukleofil és a gyökös támadáshoz tartozó Fukui indexek esetében hasonló trendet figyeltem meg, 

melyet a 2- és a 4-hidroxilációhoz tartozó aktiválási gátak is alátámasztottak. 

 A nitrogén-monoxid és a mioglobin reakciójának vizsgálatakor a nitrogén-monoxid 

migrációs útvonalait azonosítottam. A munka során négy fő útvonalat találtam, melyek migrációs 

úthossza jelentősen eltérő. Meghatároztam a migrációhoz tartozó sebességi együtthatót és 

összevetettem kísérletekből származó és gázfázisú, a kémiai kötődéshez tartozó sebességi 

együtthatókkal. Az eredményeim alapján megállapítottam, hogy a nitrogén-monoxid megkötése 

diffúziókontrollált reakció. A kémiai kötődés vizsgálatakor meghatároztam az alapállapotot a 

reaktáns és a termék állapotban, valamint leírtam a kötődés reakciómechanizmusát. A NO kötődése 

során, a ligandummentes, kvintett alapállapotú komplexből először egy szextett NO - hem csoport 

addukt keletkezik, mely alacsony energiagátakon keresztül könnyen átalakulhat a dublett 

alapállapotú komplexszé, melyben a nitrogén-monoxid erősen kötődik a hem csoporthoz. 

 A hem tartalmú enzimek monooxigenáz aktivitásának vizsgálatakor megmutattam, hogy a 

hem tartalmú enzimek redox aktivitását a proximális ligandum és a fehérje váza együttesen 

határozzák meg. A proximális ligandum, mint lokális kontroll, a redukció lejátszódását alapvetően 

befolyásolja. A fehérjekörnyezet pedig, mint globális kontroll, a reakció „finomhangolásában” 

vesz részt. 
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7 Függelék 

 

 

1. f-ábra A CYP 3A4, 1B1, 1A1 és 1A2 citokróm P450 izoformák szekvenciájának 

összeillesztése. 

A számozás és a szerkezeti elemek jelölése a CYP3A4 izoforma alapján: rugó - α-hélix, nyíl β-redő, vonal 

– turn, TT – szigorúan β-turn, TTT – szigorúan α-turn. Az összeillesztett szekvenciákban a piros négyzetek 

fehér karakterrel azonosságot, ezek inverzei hasonló tulajdonságú oldalláncot jelölnek. Az ábra az ESPrit 

3.088 programmal készült. 
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2. f-ábra Az ösztron kötésének módjai a CYP3A4 izoformában. 

 

 
3. f-ábra Az ösztron kötésének módjai a CYP1A2 izoformában. 
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4. f-ábra Az ösztron kötésének módjai a CYP1A1 izoformában 

 

 
5. f-ábra Az ösztron kötésének módjai a CYP1B1 izoformában. 
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1. f-táblázat A vizsgált reakciókhoz tartozó reakció energiák (∆E) kcal/mol értékben 

B3LYP/6-311+G(d) (M1), B3LYP/6-311+G(d) + ZPE korrekció (M2) és B3LYP/6-311+G(d) 

+ D3 diszperziókorrekció (M3) szinteken számítva 

   Éllel  Arccal 

Vegyület   M1 M2 M3  M1 M2 M3 

A 
2-hidroxiláció  -9,5 -9,3 -15,3  -7,2 -6,7 -15,7 

4-hidroxiláció  -10,9 -10,4 -19,3  -5,6 -5,1 -15,6 

B 
2-hidroxiláció  -8,3 -8,3 -12,5  -6,2 -5,8 -13,0 

4-hidroxiláció  -10,1 -9,8 -16,8  -5,1 -4,7 -13,0 

C 2-hidroxiláció  -4,0 -4,0 -8,5  -1,5 -1,1 -7,9 

 4-hidroxiláció  * * *  -9,5 -8,8 -16,8 
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2. f-táblázat A vizsgált szerkezetek titrálható oldalláncainak nem standard protonáltsági 

állapota (*), az oldalláncok között definiált diszulfid hidak (§), és a semlegesítéshez használt 

ellenionok száma (#). 

Enzim Glu* Asp* Hsp* Hsd* S-S§ Na+ # Cl- # 

CYP158A2 362 - 172 183, 351 - 13 - 

CYP119 - - 178, 293  - 3 - 

AaP - 85 22, 118, 

138, 251 

45, 82 278-319 1 - 

HRP 64 50, 222  40, 42, 

170 

11-91, 

44-49, 

97-301, 

177-209 

- 1 

LiP 78, 224, 

232 

48, 68, 

194, 

201 

30, 39, 

82, 101, 

341 

47, 176 3-15, 

14-285, 

34-120, 

249-317 

8 - 

A titrálható oldalláncok protonáltsági állapotát a H++39,71,72 webszerver segítségével határoztam 

meg. A hisztidin oldalláncok alapesetben az ε pozícióban kaptak protont, kivéve azokat az 

oldalláncokat, melyeket a szerkezetek vizuális megvizsgálása után, a δ pozícióban lettek 

protonálva. A diszulfid hidakat a kristályszerkezetekben lévő információk és a DIANNA251–253 

webszerver predikciója alapján definiáltam. Az AaP enzim szerkezetéből a glikozilálásból 

származó cukoregységeket eltávolítottam. 
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3. f-táblázat A CHARMM27 erőtér cisztein ligált hem kofaktorához tartozó módosított 

paraméterek. A HE atomnév a CPD II (H) komplex OH csoportjához tartozó 

hidrogénatom, minden más atomnév az eredeti erőtérnek megfelelő. 

Töltések       

ATOM HE H 0,39    
ATOM OE OA -0,70    
ATOM FE FE 0,91    
ATOM CB CT2 -0,10    
ATOM HB1 HA 0,09    
ATOM HB2 HA 0,09    
ATOM SG S -0,44    

       
Kötések       

 
 

k 

(kcal/mol) 

d 

(Å)    

OA H 545 0,96    
OA FE 250 1,82    
 

      
Szögek       

 
  

k 

(kcal/mol) 

θ 

(fok)   

H OA FE 24,80 111,409   
OA  FE NPH 54,35 89,429   
 

      
Torziós szögek      

 
   

k 

(kcal/mol) 

n Φ 

(fok) 
NPH FE OA H 1,279 2 180 
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4. f-táblázat A CHARMM27 erőtér hisztidin ligált hem kofaktorához tartozó módosított 

paraméterek. A HE atomnév a CPD II (H) komplex OH csoportjához tartozó 

hidrogénatom, minden más atomnév az eredeti erőtérnek megfelelő. 

Töltések       
ATOM HE H 0,21    
ATOM OE OA -0,20    
ATOM FE FE 1,23    

       
Kötések       

 
 

k 

(kcal/mol) 

d 

(Å)    

OA H 545 0,96    
OA FE 250 1,82    
 

      
Szögek       

 
  

k 

(kcal/mol) 

θ 

(fok)   

H OA FE 24,80 111,409   
OA  FE NPH 54,35 89,429   

       
Torziós szögek      

 
   

k 

(kcal/mol) 

n Φ 

(fok) 
NPH FE OA H 1,279 2 180 

X FE NR2 X 0,05 4 0 
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8 Az eredmények összefoglalása tézispontokban 

 

I. Megállapítottam, hogy a hidrogénkötések tulajdonságában jelentős különbségek vannak az 

inzulint körülvevő, a fehérje hidrofil és hidrofób felszínéhez asszociált vízmolekulák 

esetében; valamint az oldószer rétegeiben, melyek közül a 2. réteg egy átmeneti réteget 

képvisel az oldószer tömbfázisa és a fehérje felszíne között. (1. publikáció) 

II. Molekuladinamikai szimulációk segítségével megállapítottam, hogy a Plasmodium 

falciparum CTP:foszfokolin citidililtranszferáz enzimben az R681H mutáció 

következményeként az alegységek közötti másodlagos kölcsönható hálózat megbomlik, az 

alegységek egymástól eltávolodnak, felületük az oldószer számára hozzáférhetőbb lesz, és a 

közöttük lévő kölcsönhatás lecsökken a vad típushoz képest. (5. publikáció) 

III. Megállapítottam, hogy a Plasmodium falciparum CTP:foszfokolin citidililtranszferáz enzim 

citidin-difoszfokolin ligandum kötése során, a ligandum kolincsoportja és az azt közvetlenül 

körülvevő oldalláncok között kialakuló kölcsönhatások közül a 2- és a 3-test kölcsönhatások 

a legjelentősebbek, és a 3-test kölcsönhatások a 2-test kölcsönhatásokkal ellentétes, anti-

kooperatív hozzájárulást adnak a teljes kölcsönhatási energiához; valamint a mutáns 

enzimvariánsokban a 692-es pozícióban lévő oldallánccal kialakított kation-π kölcsönhatás a 

natív enzimhez képest lecsökken. (6. publikáció) 

IV. Megállapítottam, hogy az ösztron C4 szénatomja annál nukleofilebb, minél konjugáltabb a 

szteránváz A és B gyűrűje, és egyúttal annál könnyebben valósul meg a CPD I komplex általi 

oxidációja, melyet a vizsgált CYP fehérjékben (1A1, 1A2 és 3A4) a ligandum orientálása 

elősegíthet abban az esetben, ha az ösztrogént az A gyűrű részével köti a hem kofaktorhoz. 

(3. publikáció) 

V. Megállapítottam, hogy a nitrogén-monoxidnak a mioglobin aktív centrumához történő 

kötődése során a migráció 4 útvonalon valósulhat meg, a kémiai kötődés spin-tiltott 

átmenettel járó reakciók sorozatán, alacsony energiagátakon keresztül valósul meg, és a 

sebességi együtthatók értéke alapján a kötődés diffúziókontrollált. 

VI. Megállapítottam, hogy a hem tartalmú enzimek monooxigenáz aktivitásának szabályozása 

kettős: a hem kofaktor proximális liganduma által meghatározott lokális kontrollból 

származó jelentős energiajárulék, és az aktív centrumot körülvevő fehérjeváz, mint globális 
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kontrollból származó kisebb energiajárulék együttesen befolyásolják a vizsgált enzimek 

aktivitását. 
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