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1. BEVEZETÉS
Mivel  disszertációm  különböző  rendszerek  szerkezeti  tulajdonságaival 

foglalkozik,  bevezetésképpen  egy  rövid  általános  ismertetőt  adok  a 

molekulageometriáról,  különös  hangsúllyal  a  fehérjékre,  melyekkel  disszertációm 

nagyobb részében foglalkozom.

A molekulageometria  a  kémiai  anyagok  alapvető  tulajdonsága,  a  vegyületek 

egyedi jellemzője. Fontos szerepet játszik reakció-mechanizmusokban, a molekuláris 

azonosításban, lehetővé teszi a biológiai jelentőségű makromolekulák funkciójának 

betöltését.  Érzékenyek az  intra-  és  intermolekuláris  kölcsönhatásokra,  ennélfogva 

jelezhetik és jellemezhetik ezeket a folyamatokat.

Az  egyensúlyi  geometria  a  molekula  potenciális  energia  felületének 

minimumához  társítható.  Ezt  kvantumkémiai  számításokkal  végzett  geometriai 

optimálásból  kaphatjuk  meg,  illetve  bizonyos  esetekben  gázfázisú  szerkezet-

meghatározási  kísérletekből  levezethető.  Az egyensúlyi  geometriát  a  folyadék-  és 

különösen  a  szilárd  halmazállapotban  fellépő  intermolekuláris  kölcsönhatások 

megváltoztatják. Ezen változások nagysága információt adhat a rendszerben fellépő 

erőkről,  ha  az  adott  geometriai  paraméter  megváltoztatásához  szükséges  energia 

mennyiségét ismerjük.

A  gyenge  kölcsönhatások  a  biológiai  jelentőségű  makromolekulákban  is 

legalább  olyan  fontosak,  mint  néhány  atomos  szervetlen  komplexekben.  Ezek 

jelentősen befolyásolják a  fehérjék,  enzimek háromdimenziós  szerkezetét,  mely a 

legalapvetőbb  biokémiai  információkhoz  tartozik   és  szorosan  összefügg  az  élő 

szervezetekben betöltött feladatukkal. A biokémiai reakciók során a makromolekulák 

és  célmolekuláik  között  a  molekulageometriától  erősen  függő  specifikus 

kölcsönhatások  alakulnak  ki,  a  kötésben  résztvevő  funkciós  csoportok  relatív 

orientációja különösen fontos.

A  biológiai  jelentőségű  vegyületek  közül  a  fehérjék  szerkezete  különösen 

bonyolult. Húsz alapvető aminosavból ill. ezek módosult változataiból  épülhetnek 

fel, sorrendjük adja a fehérje elsődleges szerkezetét. A másodlagos szerkezet lehet 

szabályos vagy nem szabályos: az előbbi különböző helikális vagy redős formájú. 

Harmadlagos és negyedleges szerkezetük stabilizálásában fontos szerepet játszanak a 

hidrogénkötések, diszulfidhidak, ionos és hidrofób kölcsönhatások.
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A  fehérjék  az  élő  szervezet  sejtjeiben  nagy  mennyiségben  megtalálhatók, 

aminosavaikból  folyamatosan keletkeznek és  lebomlanak.  Szerepük sokféle  lehet: 

lehetnek vázfehérjék, melyek szerkezeti funkcióval bírnak, vagy peptid hormonok, 

melyek egy összetett, dinamikus rendszer folyamataiban serkentő és gátló anyagokon 

keresztül  szabályozzák  a  szervezet  működését,  információátvivő  és  koordinátor 

szerepet betöltve a különböző szövetek között.

Egy fehérje aminosav-szekvenciájának ismerete azonban nem feltétlenül jelenti 

a szerkezetének ismeretét is. Az ismert szekvenciák és az ismert szerkezetek száma 

közötti  különbség  egyre  nő,  a  2000-ben  ismert  több  százezer  fehérje  szekvencia 

közül  addig  mindössze  kb.  2000  kristályszerkezetét  sikerült  meghatározni.  D. T.  

Jones véleményét  tekintve,  miszerint  ezt  a  lemaradást  közel  500 év alatt  lehetne 

behozni , az elméleti vizsgálatok növekvő fontossága és előnyei nyilvánvalóak. A 

biológiai  rendszerek  szerkezetének,  reaktivitásának számításos  vizsgálata  méretük 

miatt  még  mindig  komoly  kihívást  jelent  az  elméleti  kémia  számára,  ezért  a 

szintetikus  homooligo-  vagy homo-polipeptidek mint  modellvegyületek vizsgálata 

különösen fontos.  A rendszereket  stabilizáló tényezők meghatározása a  biokémiai 

kutatások izgalmas területe,  mivel  a különböző konformerek között  gyakran csak 

néhány kcal/mol energiakülönbség van . Ezen vizsgálatok elvégzéséhez viszonylag 

nagy pontosság szükséges,  ugyanakkor a számítási  költségeket  is figyelembe kell 

venni.

A fehérjék szerkezeténél csak konformációs mozgásuk érdekesebb, összetettebb 

és  még  több  megválaszolatlan  kérdést  rejtegető  terület.  Ez  a  mozgás  lehet 

funkcionális,  vagy  patologikus.  Funkcionális  lehet  pl.  egy  transzport  fehérje 

konformáció  változása,  mely  a  szállított  ionnal  történő  komplexképzés 

következtében  jön  létre,  amely  egyúttal  lehetővé  teszi  a  fehérje  átjutását  a 

membránon.  Patologikus  konformáció  változással  pedig  pl.  a  különböző 

neurodegeneratív megbetegedések okaként találkozhatunk.
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2. ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK
Munkám során több különböző kvantumkémiai számítási módszert használtam 

fel,  mindig  az  adott  rendszer  méretét,  tulajdonságait  és  az  adott  feladat 

követelményeit  figyelembe  véve  választottam  ki  a  megfelelő  teljesítőképességű 

módszert.

Az  ab  initio  módszerek   szigorúan  csak  a  kvantummechanikából  merítenek, 

empirikus  paramétereket  nem,  csupán  fizikai  állandókat  használnak  fel.  A 

relativisztikus hatások a kis rendszámú elemek esetében elhanyagolhatók, így ezen 

számítások a nemrelativisztikus, időfüggetlen Schrödinger egyenleten alapulnak:

Ψ=Ψ EĤ (1)

Ahol Ĥ a Hamilton operátor, Ψ a rendszert leíró hullámfüggvény, E a rendszer 

energiája.

A gyakorlatban  alkalmazott  módszerek  az  egyenletet  több,  egymásra  épülő 

közelítéssel oldják meg, mivel az zárt alakban csak a hidrogénszerű atomokra (egy 

pozitív  mag  és  egy  elektron)  oldható  meg.  Az  első  lépés  a  Born-Oppenheimer 

közelítés  alkalmazása.  Az  elektronok  és  a  mag  mozgásának  sebessége  tömegük 

nagyságrendbeli eltérése miatt olyan mértékben különbözik, hogy a hullámfüggvény 

szétválasztható  egy  csak  elektronkoordinátákat  és  egy  csak  magkoordinátákat 

tartalmazó részre:

ne THH ˆˆˆ += (2)

),...,2,1()(),...,2,1( ,...,2,121 NN ne n,...,n,, Ψ⋅Ψ=Ψ=Ψ (3)

nenenene EETH ΨΨ+=ΨΨ+ )()ˆˆ( (4)

Ahol  eĤ  az  elektronok  Hamilton  operátora  (az  elektronok  kinetikusenergia-

operátorát és az összes potenciális energiatagot tartalmazza),  nT̂  a magok kinetikus 

energia operátora (csak a magok kinetikusenergia-operátorát tartalmazza),  Ψe és  Ψn 

pedig  a  nekik  megfelelő  hullámfüggvények.  Így  a  Schrödinger  egyenlet  két, 

egymástól független részre bontható 

eeee EH Ψ=Ψˆ (5)

nnnn ET Ψ=Ψˆ (6)

ahol  Ee az  elektronok  energiája  rögzített  magkonfiguráció  mellett,  En pedig a 
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magmozgás  kinetikus  energiája.  A  rendszer  teljes  energiáját  a  magok  és  az 

elektronok energiájának összegeként kapjuk.

A hullámfüggvény elektronok szerinti szétválasztásával tovább egyszerűsíthető a 

feladat.  A  Ψ hullámfüggvényt  Ψi(i)  egyelektronos  hullámfüggvényekre  bontjuk, 

melyek  már  csak  egyetlen  elektron  koordinátáitól  függenek,  csupán 

háromváltozósak. Ehhez a Hamilton operátort  egyelektronos operátorok összegére 

kellene bontani, azonban ennek potenciális energia tagjai közül az elektron-elektron 

taszítási tag egyszerre két elektron koordinátáitól függ, ezért számítása nehezebb. Ezt 

hidalja át az ún. egyelektronmódszer (más néven függetlenrészecske-modell), amely 

az  elektron-elektron  taszítást  egy  )(1 iV eff effektív  egyelektronos  potenciál 

segítségével  közelíti,  mely  az egyes  elektronok mozgását  írja  le  a  többi  elektron 

átlagos terében:

∑∑ ∫
==

−=−=
n

j
jij

ij
j

n

j
jjij

ij
j

eff jP
r
ejdjP

r
ejiV

1

2

1

2

1 )()ˆ1()()()ˆ1()()( ϕϕτϕϕ (7)

ahol ϕj(j) a j-edik elektron koordinátáira ható j-ik spinpályafüggvény és ijP̂  operátor 

az utána következő két egyelektron-függvény elektronjait cseréli ki, e a töltés, rij az i-

edik és j-edik elektron távolsága, τ az összes térbeli koordinátát jelenti.

Ezzel  a potenciállal  közelítjük a  Hamilton operátor elektron-elektron taszítási 

tagját:

∑∑ ∑ →
<

n

i

eff
n

i

n

j ij

iV
r
e )(1

2

(8)

Az egyelektronmódszerrel közelített Hamilton operátort a Fock operátorral ( F̂ ) 

írjuk le:

( )∑ ∑
= =

=+≅
n

i

n

i

eff iFiVihH
1 1

11 )(ˆ)()(ˆˆ (9)

ahol )(1̂ ih  a Hamilton-operátor egy elektron koordinátáitól függő része.

A  teljes  hullámfüggvénynek  azonban  az  elektronok  felcserélésére 

antiszimmetrikusnak  kell  lennie,  ezért  azt  determináns  alakban  (Φ,  a  Slater 

determináns) írjuk fel:

)(
.

)(

)...1(
.

)...1(

!
1 11

n

n

n
nn ϕ

ϕ

ϕ

ϕ
=Φ (10)
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ahol  n az  elektronok  száma,  ϕi  egyelektronos spinpályafüggvényeket  egy 

egyelektronos  pályafüggvényből  (ψi)  és  egy  egyelektronos  spinfüggvényből  (ηi) 

állítjuk  elő. Így  valósítható  meg  az,  hogy  egyszerre  két  elektron  pálya-  és 

spinfüggvénye  nem  egyezhet  (Pauli  elv),  mert  két  oszlop  azonossága  esetén  a 

determináns értéke zérus.

A Fock operátor és ϕi egyelektronos hullámfüggvények segítségével felírható a 

Φ determináns-hullámfüggvény,  εi sajátértékek  pedig  összegezve  a  rendszer  E 

energiáját adják:

iiiiF ϕεϕ =)(ˆ (11)

Az egyelektronos  hullámfüggvények –  annak ellenére,  hogy fizikai  értelmük 

nincs  –  a  molekulapálya-modell  (molecular  orbital,  MO)  szerint  az  elektronok 

állapotát  írják  le  (ϕi az  i-edikét),  a  hozzájuk  tartozó  εi sajátértékek  pedig  az 

energiájukat.  Így  a  spinpályafüggvényeket  atomok  esetében  atompályáknak, 

molekulák  esetében  molekulapályáknak  tekintik.  A  megfelelő  egyelektronos 

pályafüggvényeket  (ψi)  a  gyakorlatban  véges  számú  bázisfüggvény  lineáris 

kombinációjával fejezzük ki:

∑
=

=
m

ii c
1µ

µµ χψ (12)

ahol cιµ variálandó lineárkoefficiensek, χµ bázisfüggvények sorozata

Bázisként használhatjuk a molekulát alkotó atomok atompálya függvényeit is, 

vagy  ezek  egyszerűsített  formáit,  Slater-  illetve  Gauss  függvényeket.  A  Slater 

függvények  jobban  közelítik  a  Schrödinger  egyenlet  hidrogénatomra  kapott 

analitikus  megoldását,  számítástechnikailag  azonban  a  Gauss  függvények  jóval 

kedvezőbbek.  Mivel  analitikusan  integrálhatók,  több  Gauss  függvény  lineáris 

kombinációjával kevesebb számítás árán elérhető a Slater típusú pályákkal kapott 

eredmények minősége.

A molekulapályák  leírásához  használt  bázisfüggvények  lineárkoefficienseit  a 

variációs  elv  segítségével  határozhatjuk  meg.  Eszerint  a  rendszer  alapállapotú 

energiája  a  közelítő  hullámfüggvényekből  számítható  energiák  alsó  korlátja.  Az 

energia  minimumát  adó  hullámfüggvényt  a  lineárkoefficiensek  változtatásával 

iteratív módszerrel, az SCF (self consistent field) eljárás segítségével keressük meg.

A Hartree-Fock (HF) módszer fő hibája, hogy pontossága még végtelen nagy 

bázissal is korlátozott (HF limit, az egyetlen elektronkonfiguráció leírásával elérhető 
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legjobb eredmény), mivel a „pillanatszerű” elektron-elektron kölcsönhatásokkal nem 

számol megfelelően, az elektronok mozgása közötti  korrelációt elhanyagolja.  Zárt 

héjú, erős kölcsönhatásokat tartalmazó alapállapotú rendszerek leírására elfogadható, 

de átmeneti állapotok, hidrogénhidak pontos számítására már kevésbé alkalmas. HF 

számításokat  munkám  során  csak  a  homo-oligopeptidek  geometriájának 

előoptimálására használtam, a végleges geometriát pontosabb számításokkal kaptam.

A HF hullámfüggvényt a természetes kötőpálya (Natural Bond Orbital, NBO) 

analízis is felhasználja. A spinpályák segítségével felírható az elektronsűrűség

ϕϕϕϕρ A+== ∑ ∑
i j

jiij rrar )()()( (13)

ahol  ϕ+ és  ϕ a  ϕi spinpályákból  összeállított  sor-  ill.  oszlopvektorok, A az  aij 

számokból  képzett  mátrix.  Általános  esetben  A nem diagonális,  de szimmetrikus, 

ezért megfelelő Q transzformáló mátrixszal diagonalizálható:

ϕϕϕϕρ ~~)( 11 BQQAQQ +−−+ ==r (14)

ahol ϕ~  természetes spinpálya (natural spin orbital, NSO), B diagonális mátrix elemei 

a  bij betöltési számok, melyek az adott pálya fontosságát fejezik ki, 0 és 1 között 

lehetnek és összegük egyenlő az elektronok számával. A ϕ~  spinpályákat célszerű 

különválasztani pálya- és spinfüggvényekre, majd külön-külön összegezzük őket, így 

kapjuk a természetes pályákat (natural orbitals, NO), melyeket atomokra számítva 

(atomic natural orbitals, ANO) bázisként is felhasználhatunk.

A kötéspálya analízishez a bázisfüggvényeket atomok szerint sorba rendezzük (

,...,,...,, 121
B
k

B
k

AA
+χχχχ ),  ekkor a sűrűségmátrix (P)  atomok szerinti  blokkokba (PA, 

PB) rendeződik:
















=

.........
..
...

B

ABA

P
PP

P (15)

Az  atomi  blokkok  külön-külön  diagonalizálása  után  kapott  természetes 

atompályák (natural atomic orbitals, NAO) a szomszédos blokkok pályáira nem, csak 

egymásra  ortogonálisak.  Speciális  ortogonalizálási  eljárás  után  a  természetes 

pályákhoz tartozó betöltési szám az egyes pályák betöltöttségének, egy atom teljes 

töltése pedig az egyes mátrixblokkok diagonális elemei összegének feleltethető meg. 

Ugyanezt az eljárást a PAB blokkokra elvégezve az A és B atomok közötti természetes 

kötőpályákat (natural bond orbitals, NBO) kapjuk.
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Az egyszerű kötőpályákkal összhangban minden természetes kötőpálya (NBO) 

σAB felírható két irányított hibrid vegyértékpálya (NHOs, természetes hibrid pályák) 

kombinációjával

BBAAAB hchc +=σ (16)

ahol  hA és  hB, A és B atomokhoz tartozó NHO-k,  cA és  cB a megfelelő polarizációs 

koefficiensek.  Minden  kötő  vegyérték  NBO  párosítható  a  megfelelő  vegyérték 

antibonding azaz nemkötő pályával

BBAAAB hchc −=∗σ (17)

A delokalizációs  hatások  a  nemkötő  vegyértékpályák  enyhe  betöltöttségében 

jelennek meg, mely eltér az idealizált, lokalizált Lewis-szerkezettől. A σ → σ* és 

hasonló  donor-akceptor  kölcsönhatások  által  létrejövő  energetikai  stabilizáció  a 

másodrendű perturbációs elmélettel számítható, pl. a σi → σj* kölcsönhatásra

ij

ji

ji

F
E

εε

σσ

−
−=∆

∗

∗

∗

→

2

)2(
ˆ

2
(18)

ahol  F̂  az  adott  orbitál  Fock-operátora,  iii F σσε ˆ=  és  
∗∗∗ = jjj F σσε ˆ

 

pedig  a  vonatkozó  donor  és  akceptor  pályák  energiái.  Az  NBO  populációs 

analízisével  határoztam  meg  munkám  során  a  donor-akceptor  komplexekben  az 

egyes atomok parciális töltéseit és a donor és az akceptor közötti töltésátmenetet. A 

18.  egyenlettel  számított  energetikai  jellemzők  adtak  kvantitatív  információt  a 

hiperkonjugációs  kölcsönhatásokra.  Munkám  során  a  fenti  módon  számított 

másodrendű  perturbációs  energiák  (∆E(2))  analízise  alapján  jellemeztem  a  donor-

akceptor  komplexekben  és  a  homo-oligopeptidekben  fellépő  hiperkonjugációs 

kölcsönhatásokat.

Az elektronkorreláció figyelembevételének egyik módja, hogy adott rendszerben 

adott  molekulapályákból  ill.  a  rájuk  „ültetett”  elektronokból  az  összes  lehetséges 

elektrongerjesztési konfigurációt és a hozzájuk tartozó determinánst előállítjuk, majd 

a rendszer teljes hullámfüggvényét ezek kombinációjából számítjuk ki.

∑
∞

=
Φ=Ψ

1i
iiC (19)

ahol  Ci optimálandó lineárkoefficiensek sokasága,  Φi-k pedig a különböző mértékű 

gerjesztésekhez (egyszeresen, kétszeresen, stb.) tartozó gerjesztett determinánsok.

Az így kapott hullámfüggvény az egyes konfigurációk közötti kölcsönhatást írja 
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le,  a  módszer  erről  kapta  a  nevét:  CI  (configuration  interactions)  módszer.  A 

gyakorlatban, véges bázissal előállított teljes sort FCI-nek (full CI-nek) nevezzük és 

magas  számítási  igénye  miatt  csak  kis  rendszerekre  használjuk.  Gyakrabban 

használják  csak  az  egyszeres-  és  kétszeres  (esetleg  háromszoros,  négyszeres) 

gerjesztéseket felhasználó CIS, CISD (CISDT, ...) módszereket. Ezen, nem teljes CI 

módszerek fő hátránya,  hogy nem méretkonzisztensek,  azaz két  nem kölcsönható 

molekula energiája nem egyenlő egy molekula energiájának kétszeresével.

A  méretkonzisztencia  probléma  kiküszöbölhető  az  ún.  kvadratikus  CI-

módszerek (QCI) használatával is.  Ezek a módszerek olyan tagokat is figyelembe 

vesznek a hullámfüggvény számításánál, melyek javítanak a megoldás minőségén. 

Ilyenek  például  a  QCISD-ben  a  1̂T ,  2̂T ,  21
ˆˆ TT  és  2

2̂2
1 T  tagok,  melyek  gerjesztett 

konfigurációkat előállító operátorok, a

0
ˆ Φ=Ψ Te (20)

egyenlet  szerint,  ahol  Φ0 determináns-hullámfüggvény.  Az  egyszeresen  és 

kétszeresen  gerjesztett  konfigurációk  csatolódnak  egymással,  így  a  magasabb 

gerjesztések egy része (négyszeres) is bekerül a számításba..

A méretkonzisztencia  problémát  is  megoldják  és  a  korrelációs  energia  nagy 

részét  (80-90%)  is  figyelembe  veszik  a  többtest-perturbációs  (many  body 

perturbation  theory,  MBPT)  vagy  Møller-Plesset  (MPn)  módszerek.  A korrelált 

rendszer hullámfüggvényét a Hartree-Fock hullámfüggvény perturbációjaként írják 

le, ezért pontosságuk a HF megoldás pontosságától is függ.

VHH λ+= )0(ˆˆ (21)

...)2()1()0( 2 +Ψ+Ψ+Ψ=Ψ λλ (22)

...)2()1()0( 2 +++= EEEE λλ (23)

ahol  Ĥ az  ismeretlen, )0(Ĥ az  eredeti  rendszer  Hamilton  operátora,  V a  két 

rendszer  közötti  eltérést  képviselő  potenciál,  λ a  perturbációs  paraméter,  Ψ az 

ismeretlen rendszer hullámfüggvénye, Ψ(0) az eredeti rendszer hullámfüggvénye, Ψ

(1) az elsőrendű korrekciós függvény,  E az ismeretlen rendszer energiája,  E(0) az 

ismert rendszer energiája, és E(1) az energia elsőrendű korrekciója. Aszerint, hogy a 

sorfejtést melyik tagnál vágjuk le, beszélünk MP2, MP3 és MP4 számításokról. Az 

MP1  módszer  a  HF  megoldással  azonos.  Munkám  során  a  donor-akceptor 
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komplexek disszociációs  folyamatának leírásához nem lett  volna megfelelő a  HF 

közelítés,  ezért  az  MP2 módszert   használtam a  folyamat  kiválasztott  pontjaihoz 

tartozó geometriák és energetikai jellemzők számításához. Ezeknél vizsgálatoknál a 

nem-egyensúlyi geometriák miatt nagy szükség volt az elektronkorreláció megfelelő 

kezelésére  és  a  méretkonzisztenciára.  A donor-akceptor  kölcsönhatás  megbízható 

energetikai  és  szerkezeti  leírásához  emellett  nagy  diffúz  báziskészletekre  volt 

szükség,  különösen a  megnyújtott  donor-akceptor  távolságok esetében,  melyeknél 

már  a  diszperziós  erők  váltak  a  domináns  kölcsönhatássá.  A  bázis  választását 

meghatározta, hogy harmadik és negyedik periódusbeli elemek (Al, Ga, Cl) is voltak 

a  célkomplexekben.  Ezért  olyan  bázisra  volt  szükségünk,  amellyel  a  kellő 

rugalmasság  mellett  a  tervezett  nagyszámú  számítás  ésszerű  időn  belül 

megvalósítható.

A  sűrűségfunkcionál  (density  functional  theory,  DFT)  módszerek  szintén 

figyelembe  veszik  az  elektronkorrelációt.  A  pontos  kicserélődési-korrelációs 

funkcionál  ab  initio  meghatározása  elvileg  lehetséges,  de  egyelőre  csak  közelítő 

formulák  ismeretesek,  ezért  egyes  funkcionálok  empirikus  paramétereket  is 

tartalmaznak. A módszerek alapját Hohenberg és Kohn törvényei képezik. Az első 

törvény szerint egy molekulában az elektronsűrűség (ρ(r)) és a V(r) külső potenciál, 

melyet  a  magok  hoznak  létre,  kölcsönösen  egyértelműen  meghatározza  egymást. 

Ebből  az  következik,  hogy  az  elektronsűrűség  ismeretében  az  alapállapotú 

rendszerben  megfigyelhető  tulajdonságok,  így  az  elektron  energiája  is, 

kiszámíthatók.  A  második  Hohenberg-Kohn  tétel  szerint  létezik  egy  EHK(ρ) 

energiafunkcionál,  melyre  igaz,  hogy  ha  ρ0(r)  az  adott  rendszer  alapállapotának 

sűrűsége és E0 az alapállapot energiája és E(ρ0)=E0, akkor bármely, az alapállapottól 

különböző  ρ próba-elektronsűrűségre  E(ρ)>E0,  ami  variációs  módszerrel  lehetővé 

teszi a sűrűség meghatározását.

A DFT módszerek a teljes energiát három részre bontják fel

)()()( ρρρ eene EETE ++= (24)

ahol  T(ρ) a kinetikus,  Ene(ρ) a mag-elektron vonzási és  Eee(ρ) az elektron-elektron 

taszítási energia, mely egy klasszikus taszítási és egy nem-klasszikus kicserélődési 

tagból  áll.  Ennek  számítására  a  Kohn-Sham  formalizmust  használják,  ami  n db 

kölcsönható  elektron  tulajdonságait  n db  nem  kölcsönható  elektronra  végzett 

számítások  segítségével  adja  meg,  miközben  feltételezi,  hogy  a  két  rendszer 
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alapállapotú elektronsűrűsége megegyezik, tehát csak az elektronokra ható V(r) külső 

potenciálban  különböznek.  A közben  elkövetett  hibát,  azaz  a  két  rendszer  közti 

energiakülönbséget (Ec) az Eee nem-klasszikus kicserélődési tagjával vonja össze, így 

a Hohenberg-Kohn funkcionál:

)()()()( ρρρρ xcs EJTF ++= (25)

Ahol  Ts(ρ) a nem kölcsönható n elektronos rendszer kinetikus energiája,  J(ρ) a 

klasszikus  Coulomb-tag  és  Exc(ρ)  a  kicserélődési-korrelációs  funkcionál.  A 

különböző  DFT  módszerek  egymástól  az  Exc(ρ)  közelítésének  módjában 

különböznek, melyhez néha illesztett paramétereket is felhasználnak. A különböző 

kutatócsoportok által  kidolgozott  funkcionálok néhány fontosabb csoportja  az ún. 

lokális  sűrűség  közelítésen  alapuló  (local  density  approximation,  LDA),  az 

általánosított gradienssel korrigált (generalized gradient approximation, GGA) és a 

hibrid  módszerek.  Utóbbiakban  Exc kiszámítására  a  HF  kicserélődési  és  a  DFT 

kicserélődési-korrelációs funkcionál valamilyen kombinációját alkalmazzák.

A  DFT  módszerek  népszerűségének  oka  a  HF  módszerekhez  hasonló 

matematikai formalizmus, a post-HF módszerekkel ( ≈ MP2) összemérhető eredmény 

(megfelelő  bázis  és  funkcionál  esetén)  és  az  ezeknél  kisebb  számítási  költség. 

Munkám  során  a  homo-oligopeptidek  végleges  geometriájának  számításához  a 

B3LYP funkcionált  és diffúz polarizált háromszoros zeta báziskészletet használtam, 

mely a gyenge kölcsönhatások leírását pontosabban, ugyanakkor reális számítási idő 

alatt tette lehetővé. A prionfehérje részlet DFT optimálásához a PBE funkcionált [83, 

137]  használtam,  polarizált  felhasított  vegyérték  (Split  Valence  plus  Polarization, 

SVP) báziskészlet [10, 11] mellett.

Bizonyos  eljárásokkal  azonban  még  a  DFT számítások  időigénye  is  tovább 

csökkenthető. Az elektron-elektron taszítási energia Coulomb-tagjában (ahol r12 a két 

elektron távolsága, τ pedig az összes térbeli koordináta)

∫= τρρρ dr
r

rJ )(1)(
2
1)( 2

12
1 (26)

szereplő  ρ(r)  elektronsűrűséget  az  RI  (resolution  of  the  identity)  közelítés 

sorbafejtett, atomon centrált segédbázisok segítségével számítja :

∑=≈
α

α αρρ )()(~)( rcrr (27)

ahol cα variálandó lineárkoefficiensek, α(r) pedig segédbázisok.
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Igen fontos  az  α(r)  segédbázis  megfelelő kiválasztása  és  gondos optimálása, 

amely mellett a módszer használata jelentős teljesítménybeli előnyöket biztosít (J(ρ) 

számításának időigénye  a  hagyományos kezeléshez  képest  10%-ra  csökkenthető), 

ugyanakkor  a  pontosság   terén  csak  kis  áldozattal  jár.  A prionfehérje  szegmens 

különböző  konformációi  geometriájának  DFT  optimálásánál  ezzel  a  közelítéssel 

kombináltam a PBE funkcionált.

A különböző konformációk megtalálásához azonban molekulamechanikai (MM) 

módszereket  [139]  és  konformációs  analízist  használtam.  Az  MM  módszerek  a 

Schrödinger  egyenletet  nem használják,  helyette  a  klasszikus  mechanikai  modell 

alapján számítják a molekula teljes energiáját. Eszerint a molekulában lévő atomokat 

rugókkal összekötött tömegpontoknak tekinthetjük, ahol az atomokra ható erőket a 

rugóállandóknak  megfeleltetett  erőállandókkal  és  az  egyensúlyi  geometriai 

paraméterek  segítségével  fejezhetjük  ki.  Ebben  a  megközelítésben  a 

kötésparaméterek  (kötéshosszok,  kötésszögek,  torziók)  elsősorban  a  kötésben 

résztvevő  atomoktól  függenek,  ezért  különböző  molekulák  között  átvihetők.  A 

molekulamechanikai  módszerek  a  kötésparaméterek  segítségével  a  kötésekben 

mutatkozó,  egyensúlyitól  való  eltérések  okozta  feszültséget  írják  le  az  egyes 

energiatagokban,  melyek  lehetnek:  kötésnyújtási-,  kötéshajlítási  és  torziós 

energiatag. Ezek legegyszerűbb formái a következők:

2
0 )(

2
1 rrkV rr −= (28)

2
0 )(

2
1 θθθθ −= kV (29)

2
0 )(

2
1 ωωωω −= kV  vagy )cos31( ωωω −= kV (30)

ahol  Vr, Vθ,  és Vω rendre  a  kötésnyújtási,  kötéshajlítási  és  torziós  potenciális 

energiatagok, kr, kθ, és kω rendre a kötésnyújtási, kötéshajlítási és torziós erőállandók, 

r és r0 az aktuális és az egyensúlyi kötéstávolság, θ és θ0 az aktuális és az egyensúlyi 

kötésszög,  ω és  ω0 az aktuális és az egyensúlyi torziós szög. Ma már a nagyobb 

pontosság érdekében az erőterekben (mely alatt a kölcsönhatásokat leíró egyenletek 

és  a  paraméterek  összességét  értjük)  a  nemkötő  kölcsönhatások  leírására  is 

használnak egyenleteket: a van der Waals kölcsönhatásokra (diszperziós, dipól-dipól, 

Coulomb), az elektrosztatikus kölcsönhatásokra és a hidrogénkötésekre is számtalan 

leírási megoldást dolgoztak ki. Az erőterekben találhatunk még kevert energiatagokat 
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is  (nyújtási-hajlítási,  nyújtási-torziós,  nyújtási-nyújtási-hajlítási,  stb.),  melyek 

leginkább a rezgési frekvenciák jobb reprodukciója szempontjából fontosak.

Az erőterek esetében lényeges a paraméterek optimálására használt referencia 

molekulakészlet megválasztása. Széleskörű referencia esetén előfordulhat, hogy az 

erőtér  használatával  kapott  geometriák  nem  lesznek  pontosak,  míg  szűkkörű 

referencia  esetén  ez  a  probléma  nem  áll  fenn,  ekkor  azonban  az  erőtér 

alkalmazhatósága  korlátozódik  az  adott  vegyületcsoportra.  A  munkám  során 

alkalmazott  AMBER*   erőtér  paramétereit  fehérjék  kísérleti  paramétereihez 

illesztették, ezért kitűnő eszköznek bizonyult a prionfehérje szegmens konformáció 

keresése során végzett nagyszámú geometria optimálás számításához.

A konformáció kereséshez a Monte Carlo Multiple Minimum (MCMM) [140] 

algoritmust  használtuk.  Mint  minden  random  eljárás,  az  MCMM  is  véletlen 

módosításokkal  hozza létre  a  kiindulási  szerkezetet,  majd optimálja  azt.  A kapott 

szerkezetet  összehasonlítja  a  korábban kapott  minimumokkal  (egyedi  szerkezetről 

van-e  szó  ill.  a  kiindulásihoz  képest  kisebb  vagy  nagyobb  energiájú,  bizonyos 

mértékben  magasabb  energiájú  konformereket  is  megenged)  és  a  keresési 

feltételekkel  (energiaablak  és  a  geometriára  vonatkozó külső  megkötések),  ennek 

megfelelően tárolja vagy elveti, majd új kiindulási szerkezetet hoz létre és a ciklus 

megismétlődik. Egy ilyen ciklus egy Monte Carlo lépés, és a teljes folyamat a Monte 

Carlo Multiple Minimum keresés. A következő, új kiindulási szerkezet a már tárolt 

lokális minimumok közül a legritkábban felhasznált, vagy a legutóbb minimalizált 

konformer lehet.

Az  MCMM  módszer  jellemzője,  hogy  a  belső  koordináták,  torziós  szögek 

véletlen változtatásával hozza létre az új szerkezeteket (ez nyilvánvalóan előnyös, 

mivel az egyes konformerek egymástól főként a torziós szögekben különböznek, a 

kötéstávolságok  és  –szögek  csak  nagyon  keveset  változnak,  mert  azokat  feszes, 

egyminimumos  potenciálok  határozzák  meg.);  úgy  hogy  változó  számú  torziós 

szöget  változtat,  így  lokális  torziós  keresési  lépések  és  radikálisabb,  globális 

konformációs változtatások kombinálódnak; hogy kiindulási szerkezetként energiától 

függetlenül minden tárolt minimumot egyforma eséllyel használ. Ezek a stratégiák 

együttesen biztosítanak nagy hatékonyságú keresést szerves molekulák konformációs 

terének kémiailag is releváns alacsony energiájú régióira.  A keresési  algoritmus a 

folyamat  során  két  ponton  teszteli  a  szerkezeteket:  az  első  teszt  az  újonnan 

létrehozott  szerkezet  energia  minimalizálása  előtt  történik,  ezen  a  ponton  lehet 
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kizárni  a  rosszul  záródott  gyűrűs  konformereket,  vagy  azokat  a  szerkezeteket, 

amelyeknek túl magas a nemkötő kölcsönhatásokból származó energiája. A második 

tesztelés  során  az  algoritmus  a  már  minimalizált,  energiaablakon  belülre  eső 

konformerek közül szűri ki azokat, amelyekben a kiindulásihoz képest invertálódott 

egy királis centrum, vagy amelyekben az atomtávolságok vagy a torziós szögek nem 

felelnek meg a felhasználó által definiált külső kritériumoknak.

Biorendszerek vizsgálata esetén szükségszerű, hogy figyelembe tudjuk venni az 

oldószer  (víz)  hatását  is  .  Erre  alapvetően  kétféle  lehetőség  van,  az  egyik  a 

molekuláris közelítés, a másik az oldószer folytonos közegként történő kezelése. Az 

előbbi nagy hátránya, hogy az általunk vizsgált  méretű molekulákra a szolvatáció 

leírásához nagyon sok oldószer molekulára lenne szükség, ami igen költségessé tette 

volna számításainkat. Ezért bár a kontinuum modell a szolvatáció folyamán kialakuló 

egyes  hidrogénkötéseket  nem  veszi  figyelembe,  a  prionfehérje  részletre  végzett 

számításaink során ilyen modelleket alkalmaztunk: a MM számításokhoz a GB/SA 

(Generalized Born/Surface Area), a DFT optimálásokhoz a COSMO  (COnductor-

like Screening MOdel) modellt használtuk. Az oldószert mindkét módszer egységes, 

ε dielektromos  állandójú,  polarizálható  közegként  kezeli,  melyben  a  szolvatált 

molekula egy megfelelően megválasztott méretű és alakú üregben helyezkedik el. Az 

üreg  létrehozásához  energia-befektetés  szükséges  (veszteség  az  oldószer-oldószer 

kölcsönhatásokban,  ∆Güreg), melyet az oldószer és az oldott anyag közti vonzó van 

der Waals kölcsönhatások energianyeresége kompenzál (∆GvdW). Az oldott molekula 

töltéseloszlása polarizálja az oldószert (töltésmomentumot indukál), ami visszahat a 

molekulára,  elektrosztatikus  stabilizációt  hozva  létre  (∆Gelektrosztatikus).  Így  az  oldási 

szabadenergia (∆Goldási):

atikuselektrosztvdWüregoldási GGGG ∆+∆+∆=∆ (31)

Az üreg mindkét oldószermodellben a molekula alakja szerint  definiált,  mely 

ugyan a  gömb ill.  ellipszoid formával  ellentétben  csak  numerikusan  integrálható, 

tehát több számítási költséggel jár,  azonban a szolvatáció jóval pontosabb leírását 

teszi lehetővé. A ∆Güreg és  ∆Gdiszperziós hozzájárulást mindkét modell az üreg felülete 

szerint számítja egy atomtípusra jellemző  ξ konstans paraméter és az ún. oldószer 

által hozzáférhető felület (Solvent Accessible Surface, SAS) segítségével:

∑=∆+∆
atomok

i
iivdWüreg SGG ξ (32)
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ahol Si az összes i típusú atom teljes oldószer által hozzáférhető felszíne, ξi pedig egy 

empirikusan meghatározott konstans paraméter.

A  ∆Gelektrosztatikus járulékot  a  COSMO  módszer  a  parciális  atomi  töltések 

felhasználásával,  a  GB/SA  modell  a  Born  egyenlet  alapján  a  következő 

összefüggéssel számítja ki:

D
ijij

ji
atikuselektroszt

ear

qq
G

−+





 −−=∆

22

11
ε (33)

ahol q az atomi ponttöltés, jiij aaa =2  és ai a Born rádiusz, 22 )2( ijij arD =  és rij az 

i és j atomok távolsága, ε pedig a dielektromos állandó.

A molekula  töltéseloszlásának  leírásához  mindkét  módszer  atomi  töltéseket 

használ.  A  GB/SA  modellt  eleve  erőterekhez  dolgozták  ki,  míg  a  COSMO-t 

eredetileg  félempirikus  módszerekhez  fejlesztették  ki,  ma  már  azonban  ab  initio 

számításokhoz használható verziója is létezik. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek a 

modellek poláros anyagok poláros oldószerben való oldásakor csak durva közelítést 

adnak.  Ezekben  a  rendszerekben  ugyanis  a  molekula-oldószer  kölcsönhatások 

(pl.: H-kötés)  viszonylag  erősek,  amit  ezek  a  modellek  nem  tudnak  figyelembe 

venni.

Számításaimhoz  az  alábbi  programokat  használtam  fel:  a  donor-akceptor 

komplexek és a homo-oligopeptidek geometriai optimálásához a Gaussian 98  és 03 

verzióit,  a  természetes  kötéspálya  analízisekhez  az  NBO  5.0-t  ,  a  prionfehérje 

szegmens  MCMM konformáció analíziséhez  a  MacroModelt  ,  RI-DFT geometria 

optimáláshoz pedig a Turbomole 5.6-t .
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3. DONOR-AKCEPTOR KOMPLEXEK VIZSGÁLATA 

3.1. CÉLKITŰZÉS

Munkám  során  a  BH3·NH3 és  néhány  hasonló  donor-akceptor  komplex 

(BCl3·NH3,  AlH3·NH3,  AlCl3·NH3 és  GaCl3·NH3)  általános  tulajdonságait,  majd  a 

donor-akceptor  távolság  változtatásának  hatásait  vizsgáltam  a  komplexképződés 

mechanizmusának,  energetikai  vonatkozásainak  megértése  céljából.  Később  két 

kiválasztott  komplexben  a  belső  koordináták  (fontosabb  kötéstávolságok, 

kötésszögek  és  torziós  szögek)  megváltoztatásához  szükséges  energia-befektetés 

becsléséhez  végeztem  számításokat,  hogy  megtudjam,  az  egyes  geometriai 

paraméterek  milyen  módon  járulnak  hozzá  a  komplexképződés  során  fellépő 

effektusokhoz.

A  komplexekben  az  akceptorokat  (a  továbbiakban  általánosan  A)  úgy 

választottam ki, hogy az elsőtől a harmadik periódusig lefedjék a periódusos rendszer 

harmadik főcsoportját,  illetve elektropozitív (H) és elektronegatív (Cl)  természetű 

ligandumokat  (a  továbbiakban  általánosan  L)  is  tartalmazzanak.  A  következő 

tulajdonságok  változására  helyeztem  hangsúlyt  a  dAN donor-akceptor  távolság 

változtatása során:

 potenciális energia

 töltés transzfer folyamatok

 A−L és N−H kötéstávolságok

 L−A−N és H−N−A kötésszögek

A belső koordináták változtatásának energiaigény-becslésekor a paramétereket 

először kiválasztott egységekkel növeltem vagy csökkentettem, így rajzolva fel az 

adott belső koordinátára jellemző energiaprofilt, majd ebből határoztam meg azt az 

energiaértéket,  amely  a  komplexnek  monomerjéből  történő  képződésekor 

bekövetkező geometriai változásához tartozik.

3.2. IRODALMI ELŐZMÉNYEK

A BH3·NH3-t és a bórtrihidrid más, hasonlóan egyszerű Lewis bázisokkal (PH3, 

P(CH3)3, N(CH3)3, stb.) képzett donor-akceptor komplexeit valamint ezek halogén és 

egyéb  ligandumokkal  szubsztituált  származékait  gyakran  használják  katalitikus 

eljárásokban és a fémorganikus kémiában . Ennek megfelelően az alapvegyületről 
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rengeteg  kísérleti  információ  áll  rendelkezésre:  röntgendiffrakciós  eredmények  , 

dipólusmomentum  ,  mikrohullámú  spektroszkópiával  meghatározott  geometria  , 

rezgési  frekvenciák  IR  spektroszkópiából  ,  kémiai  eltolódások  és  NMR csatolási 

állandók  ,  fotoelektron  spektroszkópiai  adatok  .  A  BCl3·NH3-ról  Röntgen-

diffrakcióval  meghatározott  kristályszerkezet  és  NMR-   valamint  IR-spektrum 

lelhető  fel.  Elektrondiffrakcióval  meghatározott  gázfázisú  kísérleti  szerkezetet 

publikáltak  az  AlCl3·NH3-ra   és  a  GaCl3·NH3-ra   is.  Az  AlH3·NH3-t 

irodalomkutatásunk  szerint  még  nem  sikerült  izolálni,  feltehetőleg  a  H2 könnyű 

eliminációja miatt, ezért kísérleti adatok a szerkezetére nincsenek.

A vegyületcsaládra végzett kvantumkémiai számítások szintén bőven találhatók 

az irodalomban .  Ezen vizsgálatok többsége a  stabilitásokat,  a  komplexképződési 

energiát, a töltéseloszlást, az egyensúlyi geometriát, magát a donor-akceptor kötés 

természetét  illetve  ezek  akceptoron,  donoron vagy azok ligandumain  végrehajtott 

szubsztitúció-függését elemzi.

Mindössze két  olyan tanulmányt  találtam,  melyek nem csupán az egyensúlyi 

paramétereket,  hanem a  komplexképződés  teljes  folyamatát  vizsgálták.  Ghosh  a 

kinetikus interferencia  energia∗ és  a  töltéseloszlás  változását  vizsgálta  a  BH3·NH3 

donor-akceptor távolság változásának függvényében. Az egyensúlyi távolságoknál a 

kötő pályák betöltöttségének maximumát, míg a kinetikus interferencia energiának 

minimumát találta. Harabaev  a BH3·NH3 és BH3·PH3 komplexekben a H−N−B és H

−P−B  kötésszögek  valamint  a  teljes  energia  változását  elemezte  a  B−N  és  B−P 

távolság 1-től  3  Å-ig történő változtatásának függvényében.  A kapott  görbéken a 

minimumok helye  eltért  egymástól:  a  vizsgált  kötésszög  a  BH3·NH3 esetében az 

egyensúlyinál nagyobb, míg a másik komplex esetében ennél kisebb donor-akceptor 

távolságnál  vesz  fel  minimális  értéket.  Mindkét  tanulmány  félempirikus 

kvantumkémiai  módszerekkel  (CNDO/2D,  MNDO)  készült,  melyek  –  alacsony 

szintű számítások lévén – nem szolgáltatnak megbízható eredményeket.

Témavezetőm  korábban  már  vizsgálta  a  belső  koordináták  változásának 

energiaszükségletét kvantumkémiai számítások segítségével az alkánokban . A C−C 

egyszeres kötés, C−C−C kötésszög, C−C−C−C torziós szög vizsgálata jó egyezést 

 Ruedenberg [141] a sűrűségmátrix tulajdonságain alapuló energia analízise során úgy találta, hogy egy 
nem-klasszikus  elektronsűrűség,  az  interferencia  elektronsűrűség  igen  fontos  a  kémiai  kötés 
kialakulásában.  Ez  a  kovalens  kötést  kialakítani  próbáló  atomi  pályák  közeledéséből  adódik  és  az 
elektronikus kinetikus energia csökkenése révén játszik jelentős szerepet, melyet az interferencia által 
okozott kinetikus energiaként ismerünk.
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adott Bernstein adataival , komolyabb eltérést csak a szögek megváltoztatása esetén 

kapott.  Munkám  során  ezen  kutatások  donor-akceptor  komplexekre  történő 

kiterjesztését végeztem el.

3.3. SZÁMÍTÁSI RÉSZLETEK

Annak ellenére,  hogy az utóbbi  húsz  évben számos  egyszerű donor-akceptor 

komplexekre  végzett  elméleti  munka  jelent  meg,  megbízható  szintű  számításokat 

csak az egyensúlyi geometriákra végeztek . Munkámhoz megfelelő tesztszámítások 

után (lásd 4.4. fejezet) az MP2(fc) módszert  választottam a 6-311+G(2df,p) bázissal 

társítva.

A változó  dAN koordinátával  végzett  számítási  sorozat  kb.  ötven  szerkezet 

számításából állt,  egyenként 1.5 és 10 Å között  rögzített  dAN távolsággal,  míg az 

összes többi geometriai paramétert relaxálódni hagytam. A töltésátmenet analízise az 

NBO partícionálási séma  segítségével történt. A másodrendű perturbációs energiákat 

(E(2) donor  → akceptor)  az  MP2(fc)/6-311+G(2df,p)  geometriákra  végzett 

HF/6-311+G(2df,p) energiaszámításokból nyertem, mivel ezekhez az adatokhoz egy 

jól definiált egyelektronos effektív Fock-operátorra volt szükség, ami SCF (azaz HF 

vagy DFT) számításokból kapható meg.

A  belső  koordináták  változásának  energiaigény  becsléséhez  a  korábbi  öt 

komplex  közül  kettőt  (BH3·NH3 és  AlCl3·NH3)  választottam  ki.  Az  MP2(fc)/6-

311+G(2df,p)  egyensúlyi  geometriákra  azonos  elméleti  szinten  és  azonos 

báziskészlettel  az  adott  geometriai  paramétert  szisztematikusan  változtatva 

energiaszámításokat  végeztem,  miközben  a  többi  paramétert  az  optimált  értéken 

tartottam.

A  változtatott  paraméterek  a  monomerek  és  a  komplexek  kötéstávolságai, 

kötésszögei  és  torziós  szögei  voltak.  A kötéstávolságokat  az  egyensúlyi  hosszhoz 

képest  ±0.04 Å-ig  0.01  Å-mel  léptettem.  A donor  kötésszögeket  ±2.5º-ig  0.5º-os 

lépésenként  változtattam.  Az  akceptor  monomerekben,  melyekben  az  egyensúlyi 

szögek 120º-osak, a szögeket nem növeltem, csak 0.5º-onként csökkentettem, majd 

ezt  később  nagyobb  tartományra  (-30º-ig)  terjesztettem ki.  Hasonló  számításokat 

végeztem  a  komplexek  akceptor  részeire  is.  A  torziós  szögeket  ±5º-ig  1º-os 

lépésenként változtattam, az egyensúlyi 60º-hoz képest.
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3.4. TESZTSZÁMÍTÁSOK

Hogy  felmérjem  az  MP2(fc)/6-311+G(2df,p)  szintű  számítások 

megbízhatóságát, mindenekelőtt egy sorozat összehasonlító tesztszámítást végeztem 

a  BH3·NH3 komplexre.  A „frozen-core”  közelítés  (mely  csak  a  vegyértékhéjak 

elektronjaira számít elektronkorrelációt) hatását MP2(full) számításokkal vizsgáltam, 

míg a QCISD módszer referenciaként szolgált az elektronkorreláció kezeléséhez. A 

6-311+G(2df,p)  bázis  teljesítményét  az  aug-cc-pVTZ  bázissal  való  összevetéssel 

elemeztem.  A különböző  módszerekkel  kapott  egyensúlyi  geometriákat  a  3.4.1. 

táblázatban foglaltam össze.

3.4.1.  táblázat: A  BH3·NH3 különböző  elméleti  szinteken  számított  egyensúlyi 

geometriájának összehasonlítása. a

6-311+G(2df,p) aug-cc-pVTZ kísérleti b

MP2(fc) MP2(full) QCISD MP2(fc) MP2(full) QCISD
B–N 1.650 1.646 1.654 1.651 1.645 1.656 1.6576(16)
B–H 1.208 1.207 1.212 1.207 1.202 1.210 1.2160(17)
N–H 1.017 1.016 1.017 1.014 1.012 1.014 1.0140(20)
H–N–H 108.0 108.0 108.0 107.9 108.0 108.0 108.65(14)
H–B–H 113.6 113.6 113.6 113.7 113.7 113.7 113.80(11)

a kötéstávolságok angströmben, kötésszögek fokban 
b rs szerkezet .

A  BH3·NH3 komplex  különböző  szinten  számított  egyensúlyi  geometriai 

paraméterei  közel  esnek  egymáshoz  és  jól  közelítik  a  mikrohullámú 

spektroszkópiával  meghatározott  gázfázisú  (rs)  geometriát∗ .  Az  elvárásoknak 

megfelelően, a kísérleti adatokkal legjobban egyező eredményeket a QCISD/aug-cc-

pVTZ szinten kaptam, de az MP2(fc) módszer teljesítménye is kielégítő volt, míg a 

legnagyobb  eltéréseket  az  MP2(full)  számítások  adták.  A  6-311+G(2df,p) 

báziskészlet  alkalmassága  az  egyensúlyi  geometriáknál  jelentkező  elhanyagolható 

eltérésekben nyilvánult meg az aug-cc-pVTZ bázissal kapott eredményeikhez képest.

A kiválasztott módszernek és bázisnak természetesen nem csupán az egyensúlyi 

donor-akceptor  távolság  tartományában  kellett  megbízható  eredményeket 

 Bár az  rs geometria – amely mikrohullámú kísérlet eredménye és következetes izotóphelyettesítéssel 
kapható meg – csupán egy szigorú fizikai  tartalom nélküli  operatív  reprezentáció,  jobban közelíti  az 
egyensúlyi geometriát, mint az r0 ún. effektív szerkezet – melyet az eredeti és az izotóphelyettesítéses 
minták felhasználásával, a forgási állandókból állítanak elő –, ezért használható a fenti összehasonlításra. 
A kötésszögekre, mivel ezek távolságok arányának felelnek meg, az összevetés még megfelelőbb.
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szolgáltatnia,  hanem  a  disszociáció  teljes  folyamata  során.  Ezért  a  BH3·NH3 

disszociációját  valamennyi  tesztelt  módszer  és  bázis  kombinációjával 

végigszámoltam, ezek eredményei láthatók a 3.4.1. ábrán (potenciális energia, B−H 

és N−H távolságok a dBN távolság függvényében).
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3.4.1.  ábra: BH3·NH3 különböző  elméleti  szinteken  számított  disszociációjának 

összehasonlítása.  ∆E (kJ/mol)  a  potenciális  energia  egyensúlyihoz  viszonyított 

eltérése,  dB-N (Å)  a  bór-nitrogén  távolság,  ∆(Å)  a  megfelelő  kötéstávolságok 

egyensúlyihoz viszonyított eltérése
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A  3.4.1.  ábra  görbéi  az  MP2(fc)/6-311+G(2df,p)  és  MP2(fc)/aug-cc-pVTZ 

módszerek a dBN koordináta mentén történő hasonlóan jó teljesítményét mutatják. Az 

azonos  módszer  mellett  6-311+G(2df,p)  és  aug-cc-pVTZ  bázisokkal  számított 

disszociációs  energiák  közti  eltérés  kicsi  (2.3  kJ/mol).  Az  azonos  bázissal 

(6-311+G(2df,p)) kombinált MP2(fc) és QCISD eredmények közti energiakülönbség 

8.5  kJ/mol.  Az  előző  értékek  enyhe  túlbecsült  volta  összhangban  van  a 

6-311+G(2df,p)  bázis  esetén  várható  nagyobb  BSSE-vel.  A hibakompenzáció  a 

valószínű oka annak, hogy az MP2(full)  számítások nagyobb eltéréseket  adnak a 

QCISD-hez képest, mint az MP2(fc) közelítés.

A MP2(fc)/6-311+G(2df,p) számítások teljesítménye a dBN koordináta mentén a 

QCISD/aug-cc-pVTZ-hez képest a következőképpen összegezhető:

 disszociációs energia 10 kJ/mol-lal nagyobb

Az egyensúlyi geometriában:

 ∆(N−H): 0.002 Å-mel hosszabb megnyúlás a komplexképződés során

 ∆(B−H): egyezés 0.0003 Å-n belül

 ∆(B−N−H): egyezés 0.2º-n belül

 ∆(N−B−H): egyezés 0.1º-n belül

3.5. KOMPLEXEK EGYENSÚLYI GEOMETRIÁINAK VIZSGÁLATA

A 3.5.2. táblázatban az öt komplex egyensúlyi geometriai paramétereit foglaltam 

össze, összehasonlítva azokat a megfelelő kísérleti adatokkal.

Az  AlCl3·NH3 és  a  GaCl3·NH3 számított  adatait  összevetve  a  gázfázisú 

kísérletben  meghatározott  geometriai  paraméterekkel,  ismét  meggyőződhettem az 

MP2(fc)/6-311+G(2df,p)  módszer  jó  teljesítőképességéről.  A  H−N−H  szöget 

kísérletileg nem lehetett megbízhatóan meghatározni, ezzel részben magyarázható a 

nagyobb különbség. Ezen kívül az egyetlen figyelemre méltó eltérés a számítások és 

a kísérletek között az Al−Cl kötés hosszában mutatkozott, amelyet a számítások 0.01 

Å-mel túlbecsültek. Mivel az elektron-diffrakcióval meghatározott geometriai adatok 

rg paraméterek  ,  az  re távolságot  inkább  kisebbnek,  mint  nagyobbnak  vártam  a 

kísérleti  értéknél  .  Irodalomban  talált  más  példák  arra  utalnak,  hogy  a  hiba  az 

elméleti  szintben  van:  a  halogéntartalmú  vegyületeknél  a  túlbecsülés 

szisztematikusnak tűnik .
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3.5.2.  táblázat: Az  AL3·NH3 (A =  B,  Al,  Ga;  L =  H,  Cl)  komplexek  számított 

tulajdonságai 

paraméter a BH3·NH3 BCl3·NH3
b AlH3·NH3 AlCl3·NH3

c GaCl3·NH3
d

A–L 1.208 1.826 1.596 2.114 2.149
A–N (de) 1.650 1.615 2.069 1.999 2.054

N–H 1.017 1.021 1.017 1.019 1.019
H–N–H 108.0 109.0 107.6 107.8 108.1
L–A–L 113.6 113.5 117.5 116.5 116.7

∆Erot 9.2 11.5 2.8 2.0 0.6
∆q 0.363 0.370 0.172 0.187 0.209
qA -0.134 0.291 1.029 1.369 1.215
qN -0.823 -0.892 -1.021 -1.053 -1.024

∆E(2)nN → pzA 1697.3 1813.5 556.7 600.0 567.9
∆E(2)nN → σ*AL 18.7 38.4 48.7 40.6 66.1

∆E(2)σAL → σ*NH
e 30.3 22.5 7.5 3.3 2.7

∆E(2)σNH → σ*AL
e 5.1 21.6 2.4 6.3 6.3

D0,BSSE 132.9 115.6 122.6 166.5 132.1
a MP2(fc)/6-311+G(2df,p) szinten számítva. A paraméterek és mértékegységeik: 

kötéstávolság  (Å);  kötésszög  (fok);  A–N kötés  menti  forgási  gát  (∆Erot,  kJ/mol); 

töltésátmenet  N→A (∆q,  e),  atomi  töltések  (q,  e).  A másodrendű  perturbációs 

energiákat  (E(2) donor → akceptor,  kJ/mol)  HF/6-311+G(2df,p)  szintű 

energiaszámításokból  nyertem,  melyeket  az  MP2(FC)/6-311+G(2df,p)  szinten 

számított geometriákra végeztem. A disszociációs energiák (D0,BSSE, kJ/mol) a rezgési 

zéruspont energiával és a bázis szuperpozíciós hibával (BSSE) korrigáltak.
b A BCl3·NH3 röntgendiffrakcióval meghatározott szilárd fázisú szerkezetét a B–

N, 1.579(4) Å; B–Cl(átl.), 1.837 Å távolságok jellemzik .
c Az  AlCl3·NH3 elektrondiffrakciós  kísérlettel  meghatározott  gázfázisú 

szerkezete (a kötéstávolságok rg, a kötésszögek ra paraméterek): Al–Cl, 2.102(5) Å; 

Al–N,  1.998(19)  Å;  Cl–Al–Cl,  116.35(40)°;  H–N–H,  114.3(12).  .  Az  rg 

paramétereket  ra távolságokból  irodalmi  rezgési  amplitúdók   segítségével 

számítottam.
d A GaCl3·NH3 elektrondiffrakciós kísérlettel meghatározott gázfázisú szerkezete 

(a  kötéstávolságok  rg,  a  kötésszögek  ra paraméterek):  Ga–Cl,  2.144(5)  Å;  Ga–N, 

2.059(11) Å; N–H, 1.029(12) Å; Cl–Ga–Cl, 116.4(3)°;  H–N–H, 116.4(3)° .  Az  rg 

paramétereket  ra távolságokból  irodalmi  rezgési  amplitúdók   segítségével 

számítottam.
e Az adott komplexen belüli egyenértékű nCl, σNH és σ*NH pályák hozzájárulásait 

adott komplexen belül összegeztem.
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Több tendencia vezethető le a 3.5.2. táblázat adataiból. A geometriai változások 

összhangban  vannak  korábbi  megfigyelésekkel  ,  mely  szerint  a  ligandumcsere 

következtében létrejövő erősebb akceptor az egyensúlyi donor-akceptor távolságot 

(de)  csökkenti,  míg  az  akceptor-ligandum távolságok megnyúlnak  a  szubsztitúció 

következtében. A donor-akceptor kölcsönhatás e szembetűnő erősödése két hatásnak 

tulajdonítható:

1. Az elektronegatív klóratomok elektronsűrűséget vonnak el a központi atomtól, 

mely ezáltal pozitívabb lesz (vö. a 3.5.2. táblázat atomi töltéseivel). Ugyanakkor a N 

negatív töltéseinek növekedése az ACl3·NH3 komplexekben nagyrészt a donor félben 

kissé  nagyobb  mértékben  bekövetkezett  töltésszétválásnak  tulajdonítható.  A 

donorban  és  az  akceptorban  megnövekedett  parciális  töltések  erősebb 

elektrosztatikus vonzást eredményeznek a klórtartalmú komplexekben. Ez különösen 

igaz a bór akceptort  tartalmazókra (pl.  a BH3·NH3),  ahol a B kis  negatív töltése∗ 

pozitívra fordul a hidrogén ligandumok klórra történő cseréje esetén (BCl3·NH3).

2. A klórtartalmú komplexekben az akceptorba (kb. 0.01 e-vel) megnövekedett 

töltésátmenet irányul a nitrogén felől, ez a donor-akceptor kötés erősödésének másik 

faktora.

A számítások  szerint  a  N–H  távolságok  és  a  H–N–A szögek  csak  kevéssé 

függenek a ligandum (L = H, Cl) természetétől. Ez ismét összhangban van korábbi, a 

donor geometriáját meghatározó versengő hatásokkal kapcsolatos megfigyelésekkel . 

A belső forgási  gát  (∆Erot)  szoros  összefüggést  mutat  az  A–N távolsággal,  amely 

meghatározza az L és H ligandumok közötti sztérikus kölcsönhatásokat. Figyelemre 

méltó a GaCl3⋅NH3 lapos torziós potenciálja. A nyitott állásnál tapasztalható enyhe 

minimum (∆E = 0.6 kJ/mol) standard körülmények között  gyakorlatilag a szabad 

forgásnak felel meg.

Fontos információt adnak az egyensúlyi komplexekben lévő töltésátmenetekre 

és azok legfontosabb hozzájárulásaira a 3.5.2. táblázatban összefoglalt eredmények. 

A  hiperkonjugációs  kölcsönhatások  elemzése  megadja,  honnan  hová  kerül  az 

elektron  a  donor  és  az  akceptor  között.  A  legnagyobb  intermolekuláris 

töltésátmenetet  a  bórtartalmú komplexekben találtam (0.37 e),  ami  a  N magános 

 A B és N negatív atomi töltései a BH3·NH3-ban nem feltétlenül jelentik azt, hogy elektrosztatikusan 
taszítják egymást. Több donor-akceptor komplexben megfigyelték, hogy a kis pozitív vagy negatív atomi 
töltések ellenére a helyi töltéseloszlás rendre elektron többletet vagy hiányt mutathat az atomok egymás 
felé mutató oldalán. Lásd pl.: .
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párjának (nN) és a bór üres pz orbitáljának kiterjedt átlapolásával (vö. a másodrendű 

perturbációs energiákkal,  E(2))  magyarázható.  Mivel az Al−N és Ga−N egyensúlyi 

távolság nagyobb, mint a B−N, és a hiperkonjugáció e távolsággal is arányos, az N→

Al és N→Ga között létrejövő analóg elektron donálás jelentősen gyengébb, mint a N

→B donálás. Kisebb hozzájárulások tartalmazzák a nN → σ*AL, az anti-helyzetű σAL 

→ σ*NH és σNH → σ*AL hiperkonjugációkat.

3.6. A KOMPLEXEK VIZSGÁLATA A DONOR-AKCEPTOR TÁVOLSÁG VÁLTOZTATÁSA MELLETT

A 3.6.1. ábra a potenciális energia és a teljes töltésátmenet változását mutatja a 

dAN távolság  változtatása  mellett.  A  ∆E Morse-típusú  görbéje  és  a  fokozatosan 

csökkenő tendencia a ∆q esetében megfelel a várakozásoknak. A potenciális energia 

meredeken növekszik  (és  csökken a  töltésátmenet  ezzel  párhuzamosan)  a  donor-

akceptor kötés 1 Å-s megnyújtásán belül.  Ennél nagyobb mértékű változtatásnál a 

görbe  meredeksége  csökken,  de  az  intermolekuláris  kölcsönhatás  még  mindig 

jelentős,  amint erről  a potenciális energia további 2 Å-n belül  tanúskodik. A  ∆q 

görbe  ennél  hamarabb  lecseng,  jelezve,  hogy  nagyobb  intermolekuláris 

távolságoknál  a kölcsönhatásnak már csak nagyon kis  töltésátmeneti  komponense 

(azaz donor-akceptor karaktere) van. Nyilvánvalóan itt  az elektrosztatikus vonzás, 

azon belül is a diszperziós erők dominálnak. A disszociációs energiákat (D0) a 3.5.2. 

táblázatban  foglaltam  össze.  Figyelemre  méltó  az  AlCl3⋅NH3 nagy  disszociációs 

energiája  az ebben a  komplexben talált  legerősebb,  az Al  és  a  N között  létrejött 

Coulomb-kölcsönhatással  párhuzamban  (vö.  az  atomi  töltésekkel  a  3.5.2. 

táblázatban).

Az egyensúlyinál kisebb donor-akceptor távolságoknál (dAN < de) a 3.6.1. ábra a 

potenciális  energia  várt  meredek  emelkedését  mutatja,  a  megnövekedett  taszító 

kölcsönhatásoknak  megfelelően.  A  teljes  töltésátmenet  viselkedése  azonban 

figyelemre méltó ebben a tartományban. Ez a görbe maximumot ér el, majd további 

összenyomás hatására csökkenni kezd. A ∆q maximumának helye az egyensúlyitól 

kissé  távolabb található  a  H ligandumot  tartalmazó komplexekben,  mint  az  ACl3 

akceptorok  esetében.  A  dAN <  de tartomány  atomi  töltéseinek  elemzése  enyhe 

eltéréseket mutatott a ligandumokon, ellenben a pozitív ill. negatív töltés határozott 

növekedését  rendre  az  akceptoron  ill.  a  donor  N-en.  Mindez  az  összenyomott 

távolságoknál csökkenő nN → pzA töltésátmenetre utal. Ugyanakkor viszont az nN → 
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pzA kölcsönhatás energiajárulékát (∆E(2)nN → pzA) kis mértékben növekvőnek találtam 

ebben a tartományban.

 

 

3.6.1. ábra:  A potenciális energia (felső ábra) és az intramolekuláris töltésátmenet 

(alsó  ábra)  változása  a  donor-akceptor  távolság  függvényében.  ∆E (kJ/mol)  a 

potenciális  energia  egyensúlyihoz  viszonyított  eltérése,  ∆q (e)  a  töltésátvitel 

egyensúlyihoz viszonyított eltérése, dA-N (Å) az akceptor-nitrogén távolság

Az A−L és N−H kötéshosszak és az L−A−N és H−N−A kötésszögek változásait 

a dAN koordináta mentén rendre a 3.6.2. és 3.6.3. ábrán láthatjuk. A görbék fokozatos 

változást mutatnak (a kötéstávolságok és az L−A−N szög csökkennek, míg a H−N−A 
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szög változása Morse-típusú görbét ad) amint a donor és az akceptor fél eltávolodik 

egymástól. Az elegendően nagy dAN távolsághoz tartozó értékek a szabad monomerek 

és az egyensúlyi komplexek közötti geometriai különbségeknek felelnek meg.
 

3.6.2. ábra: Az A–L (felső ábra) és az N–H (alsó ábra) kötéstávolságok változása a 

donor-akceptor távolság függvényében. dA-N (Å) az akceptor-nitrogén távolság, ∆ (Å) 

a megfelelő kötéstávolságok egyensúlyihoz viszonyított eltérése

A komplexképződés hatására lényeges geometriai változások mennek végbe az 

akceptor  félben,  míg  az  NH3-ban  csak  jelentéktelenek.  Ezek  az  eredmények  is 

egyeznek  a  korábbiakkal  ,  melyek  szerint  az  akceptorban  bekövetkező  jelentős 

geometriai változások a L−A−N szög nyílása és az A−L kötéshosszok megnyúlása. 

Továbbá, míg az akceptor félben mind a kötő elektronpárok taszítása, mind az atom-

atom  nemkötő  kölcsönhatások  a  planáristól  a  piramidális  felé  történő  átalakulás 

irányába  mutatnak,  addig  a  donor  félben  bekövetkező  változások  két  egymással 

versengő hatás eredményeképpen jönnek létre. Az AL3 geometriájának piramidálissá 
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való alakulását kézenfekvő a VSEPR modellel  magyarázni∗. Ez a változás (melyet 

az L−A−N szög mérésével követhetünk nyomon) a legkifejezettebb a BH3-t és BCl3-t 

tartalmazó komplexekben, mely akceptorok a legrövidebb donor-akceptor távolságot 

alakítják ki az NH3-mal. Az L−A−N szög változása az egyensúlyi komplexekben jól 

korrelál  a  nN→pzA donálás  3.5.2.  táblázatban  bemutatott  adataival.  Ezek  a  donált 

elektronsűrűség  az  akceptor  tetraéderes  elrendeződésének  kialakításában  betöltött 

fontos szerepét mutatják. Mivel az AL3 és a NH3 egymáshoz képest nyitott állásban 

helyezkednek el a komplexekben (a teljes dAN koordináta változtatása során is ezt az 

elrendezést  alkalmaztuk),  a  sztérikus  gátlások  a  piramisos  jelleg  szempontjából 

feltehetően kevésbé fontosak.

 

 

3.6.3. ábra: Az L–A–N (felső ábra) és a H–N–A (alsó ábra) kötésszögek változása a 

donor-akceptor  távolság  függvényében.  dA-N (Å)  az  akceptor-nitrogén  távolság,  ∆ 

(fok) a megfelelő kötésszögek egyensúlyihoz viszonyított eltérése

Az A−L kötéseknek a komplexképződés során létrejövő kifejezett megnyúlása 

részben  a  nN és  σ*AL pályák  ill.  a  σNH és  σ*AL pályák  közötti  megnövekedett 

 A BF3-ban a  D3h → C3v átrendeződés során lezajló energetikai és kötési jellemzőket  Ghosh  és  Jana  a 
közelmúltban tárgyalta: 
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hiperkonjugációs  hatásokból  (a  lazító  pályák  ezúton  történt  betöltöttség 

növekedéséből,  vö.  3.5.2.  táblázat),  részben  az  AL3 körüli  zsúfoltabb  piramisos 

elrendezésben  megnövekedett  A−L/A−L  taszításokból  ered.  Ezért  a  legnagyobb 

megnyúlás,  0.09  Å a  BCl3 akceptorban  figyelhető  meg (3.6.2.  ábra),  ugyanígy  a 

planaritástól való legnagyobb eltérés is ebben a monomerben található (3.6.3. ábra). 

Az A−H kötés jóval kisebb mértékben nyúlik (< 0.02 Å) a H ligandumok kisebb 

méretével  (és  ebből  következően  az  általuk  okozott  sztérikus  taszítás  kisebb 

mértékével) összhangban.

Az  AL3-mal  ellentétben,  az  NH3 monomer  geometriai  paraméterei  csak  kis 

mértékben térnek el a komplexben találtaktól az N–H kötés erős jellege és a H–N–H 

szögnek  a  kötő  elektronpárok  taszításából  és  az  atom-atom  nemkötő 

kölcsönhatásokból  adódó  meredekebb  potenciálgörbéje  miatt.  Az  N−H  kötés 

megnyúlása a komplexképződés során 0.01 Å alatt van és a H−N−A szög legnagyobb 

változása (a BCl3·NH3-ban) is csak 1°. A H−N−A görbék sajátossága, hogy enyhe 

minimumot  mutatnak  (vö.  3.6.3.  ábra),  mely  jelzi,  hogy  néhány  ponton  az  NH3 

piramidális karakterét csökkentő hatás dominál. Amint a donor és az akceptor felek 

eltávolodnak  egymástól,  az  A−L  kötések  NH3 felé  irányuló  sztérikus  taszítása 

csökken, majd nagyobb eltávolodásuknál a N kevésbé lokalizált magános párja által 

okozott taszítás veszi át a szerepét.

3.7. BELSŐ KOORDINÁTÁK VÁLTOZÁSÁNAK ENERGIAIGÉNY BECSLÉSE

A kapott  adatok  analízise  előtt  egy  fontos  megjegyzést  kell  tennem.  Ezen 

számításokból  levont  bármilyen  megfigyelés  csak  addig  igaz,  amíg  feltételezzük, 

hogy a paraméterek egymástól függetlenek. Ezt figyelembe véve tehát eredményeim 

annál közelebb állnak a valósághoz, minél kisebb változásokat vizsgálunk.

A  kötéstávolságok  megváltoztatása  valamivel  nagyobb  energia-befektetést 

igényel a monomerekben, mint a komplexeikben. Ez a különbség az N−H kötések 

esetében nem szignifikáns. Az akceptorokban, mind monomer, mind a komplexben 

résztvevő állapotukban, több energia szükséges a B−H kötések megnyújtásához, mint 

az Al−Cl kötésekéhez. Az N−H kötés megnyújtásának energiaigénye pedig több mint 

kétszerese az akceptor kötéseihez képest.

Az akceptor szögei változásának kezdetben nagy energiaigénye van. Az akceptor 

monomer merevebbnek tűnik, kevésbé hajlítható, mint a komplexben. Ezért került 
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sor az akceptor szögeinek a donorénál szélesebb tartományban történő vizsgálatára, 

mind a monomerekben, mind a komplexekben, amint az látható a 3.7.1. ábrán. A 

magas  szimmetriájú  (D3h)  akceptor  monomer  ellenállni  tűnik  a  szimmetriáját 

csökkenteni  kívánó  hatásoknak.  Másrészről,  a  donor  monomer  már  kezdetben  is 

alacsonyabb  szimmetriájú  (C3v),  így  jobban  alakíthatónak  bizonyul.  Kevesebb 

energia  szükséges  a  donor  szögének megváltoztatásához,  mint  a  komplex  analóg 

szögéhez.  Az  akceptor  szögének  változtatása  a  komplexben  kevesebb  energiát 

igényel, mint a donor szögei. E téren árnyalatnyi különbség észlelhető a BH3 és az 

AlCl3 akceptorok között, előbbi kissé hajlíthatóbbnak tűnik, mint az utóbbi.

A torziós  szögek  változtatása  a  BH3·NH3 komplexben  jár  nagyobb  energia-

befektetéssel, mint a AlCl3·NH3 komplexben. Jelentős tényező az AlCl3·NH3 kevésbé 

gátolt belső forgásában a benne mérhető hosszabb donor-akceptor távolság (1.999 Å) 

a BH3·NH3 komplex analóg távolságához képest (1.650 Å). Ennek köszönhetően az 

utóbbi kissé zsúfoltabb komplex, mint az előző.

A jobb összehasonlítás kedvéért az egyes paraméterek jellemző változtatásokhoz 

tartozó átlagos energiáit a 3.7.1. táblázat tartalmazza. Az átlagok a paramétereknek 

az egyensúlyitól  mindkét  irányba végrehajtott  változtatásaira  utalnak (az akceptor 

monomerek  kivételével,  ahol  ez  nem volt  alkalmazható),  ezáltal  figyelmen  kívül 

hagyva a görbék aszimmetriáját, például a kötések nyújtásánál és összenyomásánál, 

mivel ezek az aszimmetriák a táblázatban vizsgált tartományban igen kicsik voltak.

A görbék aszimmetriáját vizsgálva megállapítható, hogy a kötéstávolság görbék 

aszimmetrikus viselkedése a Morse-potenciál jellemzője, két atom közelítése mindig 

nagyobb energia-befektetést igényel, mint azonos mértékű távolításuk.

A kötésszögek esetében más a helyzet, ezeknek a görbéknek az aszimmetriáját a 

közeledő terminális atomok növekvő, illetve a távolodók csökkenő taszításával lehet 

magyarázni.  Ilyen  sztérikus  taszítás  azonban  nemcsak  a  donor  és  az  akceptor 

ligandumai között lép fel (viciniális),  hanem a donoron és az akceptoron belül az 

azonos ligandumok között is (geminális).

A  kötésszögek  növelése  a  komplexekben  mindig  picit  nagyobb  energia-

befektetést igényel, a csökkentésük kevesebbet. A szögek növelésekor a geminális 

ligandumok közötti taszítás csökken, a viciniálisok közötti növekszik és a szögek 

csökkentésekor fordítva.
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3.7.1.  ábra:  Egyes  paraméterek  változtatásának  energiaprofiljai.  ∆E (kJ/mol)  a 

potenciális energia egyensúlyihoz viszonyított eltérése, dB-H, dAl-Cl, dN-H (Å) a megfelelő 

kötéstávolságok  egyensúlyihoz  viszonyított  változtatása;  ∆ (fok)  a  megfelelő 

kötésszögek és torziók egyensúlyihoz viszonyított változtatása.

3.7.1.  táblázat: A  monomerek  és  komplexek  geometriai  paramétereinek  átlagos 

energiaigényei. a

paraméter ∆paraméter ∆E (kJ/mol)

BH3 BH3·NH3

B−H ±0.02 Å 1.5 1.3
H−B−H -2º; ±2º 16.9 1.9

AlCl3 AlCl3·NH3

Al−Cl ±0.02 Å 1.2 1.0
Cl−Al−Cl -2º; ±2º 14.5 3.8

NH3

N−H ±0.02 Å 2.6 2.6 2.5
H−N−H ±2º 0.6 1.0 0.9
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H−B−N−H ±5º 0.2
Cl−Al−N−H ±5º 0.04

a kötéstávolságok  angströmben,  kötésszögek  és  torziók  fokban,  energiaigény 

kJ/mol-ban

A  donor  monomerben  a  szög  növeléséhez  kell  kisebb  energia-befektetés,  a 

csökkentéshez  nagyobb.  (Az akceptor  monomerben aszimmetria  probléma nincs,  ott 

csak  csökkenteni  lehet  a  szöget.)  A szög  növelésekor  a  donor  magános  pár  és  a 

ligandumok  közötti  elektrosztatikus  taszítás  nő,  a  ligandum-ligandum  sztérikus 

taszítások  csökkennek.  Itt  a  viciniális  ligandumok  közötti  taszító  kölcsönhatások 

hiányoznak, helyette van a magános pár okozta elektrosztatikus taszítás.

Kétséges, hogy a viciniális ligandumok közötti taszítás legyőzése ekkora energia-

befektetést  igényelne,  hogy  ennek  "bevezetése"  (a  szög  komplexben  történő 

megváltoztatása)  fordítaná  ellenkező  előjelűre  a  monomerben  fellépő 

energiaviszonyokat és pusztán ez eredményezné azt a jelenséget, hogy a komplexben a 

donor  fél  szögének  növelése  igényel  nagyobb  energia-befektetést,  míg  a  donor 

monomerben a szög csökkentése energiaigényesebb. Már csak azért is, mert a nemkötő 

atom-atom távolságokat  lemérve  a  viciniális  ligandumok távolságai  minden  esetben 

kívül esnek a kérdéses atomok van der Waals rádiuszának összegén, míg a geminálisok 

távolságai  általában belül  vannak ezen  (ill.  egy esetben,  a  Cl...Cl  esetében éppen a 

határon vannak).

3.7.2.  táblázat: A  komplexképződés  során  létrejövő  geometriai  változások  és  a 

hozzájuk tartozó energiaigények a

paraméter paraméter a 
monomerben

paraméter a 
komplexben

paraméter 
változása

∆E, kJ/mol

kötéshossz, Å
B−H 1.189 1.208 0.02 1.4
Al−Cl 2.073 2.114 0.04 4.4
N−H(BH3·NH3) 1.013 1.017 0.003 < 0.1
N−H(AlCl3·NH3) 1.013 1.019 0.006 0.2

kötésszög, fok
H−B−H 120.0 113.6 -6.4 57.6
Cl−Al−Cl 120.0 116.5 -3.5 25.7
H−N−H(BH3·NH3) 107.5 108.0 0.5 < 0.1
H−N−H(AlCl3·NH3) 107.5 107.8 0.3 < 0.1

a kötéstávolságok  angströmben,  kötésszögek  és  torziók  fokban,  energiaigény 
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kJ/mol-ban

A  3.7.2.  táblázatban  gyűjtöttem  össze  a  komplexképződés  során  végbemenő 

mértékű  geometriai  változásokat  és  a  hozzájuk  tartozó  energiákat.  Ezeket  az 

energiakülönbségeket a monomerben a belső koordináta komplexbeli értékét beállítva 

(és a többi paramétert rögzítve) számítottam. A korábbi megfigyelésekkel összhangban , 

a donor félben minden energiaváltozás határozottan kisebb, mint az akceptor részben. 

Az  akceptor  számára  a  folyamat  során  mind  a  negyedik  kötő  elektronpárrá  váló 

magános pár hatása, mind az akceptorhoz közelebb kerülő donor ligandumok okozta új 

nemkötő kölcsönhatások a geometriai deformációt segítik elő. A donorban e két tényező 

egymás hatását közömbösíti,  ezáltal  némileg kiegyensúlyozzák egymást, visszafogott 

változásokat okozva.

A 3.7.2. táblázat adataiból a komplexképződés következményein kívül (lásd a 3.6. 

fejezetet) megállapítható, hogy a donor-akceptor kölcsönhatás energiája feltételezhetően 

az akceptor L–A–L szögeinek megváltozása okozta veszteség kompenzálását szolgálja, 

mivel a szögekben ébrednek a legkomolyabb, komplexképződés ellen ható erők.

3.8. ÖSSZEFOGLALÁS

Eredményeim szerint a donor-akceptor komplexek képződésének (donor-akceptor 

távolság változásának) potenciálgörbéje a jól ismert Morse-féle potenciálgörbének felel 

meg,  a  töltésátmenet  görbe  viszont  az  egyensúlyi  donor-akceptor  távolságnál  mutat 

maximumot,  ellenben  gyorsabban  lecseng,  mint  a  potenciális  energia.  Ebből  azt  a 

következtetést vontam le, hogy a 3-3.5 Å felett létező kölcsönhatásoknak már csak kis 

töltéstranszfer komponensük van.

A geometriai paraméterek vizsgálata során az A–L és N–H kötések megnyúlását, 

valamint a L–A–N és a H–N–A szögek növekedését tapasztaltam. A klór ligandumot 

tartalmazó  komplexek  kötéstávolságai  nagyobb  változásokat  mutattak,  a 

komplexképződés legérzékenyebb indikátorának a potenciális energia és a ligandum-

akceptor-donor  szög  bizonyult.  Megfigyeltem,  hogy  a  donor  félben  a  változások 

visszafogottak,  ami  az  egyensúlyi  paraméterek  esetében  is  megnyilvánul,  azaz  az 

akceptor minőségének változtatása a donor félben csak csekély változásokat okoz. Ez 

összhangban  van  azzal  a  korábbi  megfigyeléssel,  miszerint  a  donor  geometriáját 

egymással versengő elektrosztatikus és sztérikus hatások alakítják.
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A donor-akceptor komplexekben és monomerjeikben lévő geometriai paraméterek 

változtatásának energiaigényére kapott eredményeim szerint a monomerek kötéseinek 

megnyújtásához mindig nagyobb energia-befektetés szükséges, mint a komplexekben, 

közülük a legnagyobbat a donor N–H kötésének megváltoztatása igényli. A kötésszögek 

esetében  a  ligandum-akceptor-ligandum  szög  megváltoztatása  a  monomerekben 

kiugróan  magas  energiaigényű,  melynek  feltételezett  oka  a  komplexképződés  során 

létrejövő kedvezőtlen szimmetriaváltozás, D3h-ból C3v-be.

A  torziós  szögek  megváltoztatásának  energiaigénye  a  BH3·NH3 komplexben 

magasabb, ennek belső forgása a kisebb sztérikus gátlások ellenére, a rövidebb donor-

akceptor távolság miatt jobban gátolt.
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4. OLIGOPEPTIDEK VIZSGÁLATA

4.1. TÁVOLHATÓ KÖLCSÖNHATÁSOK β-REDŐS SZERKEZETŰ HOMO-OLIGOPEPTIDEKBEN 

4.1.1.Célkitűzés

Mik  a  távolható  kölcsönhatások  (azaz  a  közvetlen  szomszédokon  túlmenő 

kölcsönhatások,  esetünkben  ezek  egymással  kooperáló  hidrogénkötésekből  és  dipól-

dipól  kölcsönhatásokból  állnak)  pontos  következményei,  mind  az  energiát,  mind  a 

geometriát  tekintve  és  milyen  távolra  érnek  el?  Ezekre  a  fő  kérdésekre  kerestük  a 

választ  az  oligopeptidek  vizsgálata  során,  melyekben  a  változásokat  a  β-redős 

szerkezetű  homo-oligopeptidek  fokozatos  láncnövelésével  hoztuk  létre.  A távolható 

kölcsönhatások jól tanulmányozhatók a homopeptidekben, mert így elkerülhetjük, hogy 

a  különböző  α-szubsztituensek  hatásai  esetleg  elnyomják  a  meglehetősen  gyenge 

távolható  kölcsönhatásokét.  Nagyságrendjük  ugyanis  a  konformációs  energiák 

tartományába esik csakúgy, mint az oldószer és a mátrixhatások a szilárd fázisban. Ezért 

az izolált homo-oligopeptidek a legalkalmasabb modellek a távolható kölcsönhatások 

következményeinek ábrázolására. Megfelelő elméleti szintű kvantumkémiai számítások 

megbízható  energetikai  és  geometriai  információkat  szolgáltatnak  ezekre  a 

rendszerekre.

Teljes geometria optimálást végeztünk a 2-10 glicin egységből álló oligopeptidekre. 

A  molekuláris  tulajdonságokra  koncentráltunk,  úgy  mint  stabilizációs  energia, 

geometriai  paraméterek  és  a  hiperkonjugációs  kölcsönhatások  a  láncméret 

függvényében. A geometriai paraméterek és a hiperkonjugációs kölcsönhatások közül 

mind  a  terminálisokban,  mind  a  lánc  belsejében  fellépőket  megvizsgáltuk.  A 

későbbiekben  vizsgálatainkat  az  aminosavak  α-szubsztituenseinek  a  távolható 

kölcsönhatásokra kifejtett  hatásának számításával is  bővítettük,  konkrétan a  metil  (−

Me), az izopropil (−iPr) és a hidroximetil (−CH2OH) csoportok hatását tanulmányoztuk 

a  távolható  kölcsönhatások  energetikai  hozzájárulására  és  a  geometriai 

következményeire az alanin, valin és szerin homo-oligopeptidjeiben.
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4.1.2.Irodalmi előzmények

A fehérjék szerkezeti tulajdonságai és az őket formáló főbb erők megismeréséhez 

vezető legegyszerűbb mód a homopeptid modellek vizsgálata. Ez a terület már kiterjedt 

irodalommal rendelkezik , mind kísérleti , mind elméleti  tanulmányok tekintetében.

Az elmúlt húsz év kísérleti és elméleti eredményeinek alapján ma már kielégítő 

leírással rendelkezünk a legegyszerűbb másodlagos fehérjeszerkezetek geometriájáról 

és konformációs tulajdonságairól.  Ezeket  a  hidrogénkötések,  dipól-dipól  és sztérikus 

kölcsönhatások   együttesen  alakítják  ki.  Az  első  két  kölcsönhatás  kooperatív 

tulajdonságokat is mutathat és nagy távolságokra is kiterjedhet. Nem elhanyagolható a 

hiperkonjugációs  kölcsönhatásoknak  az  aminosav  monomerek  konformációs 

tulajdonságaiban  nemrégiben  kimutatott  szerepe  sem  ,  jóllehet  ezek  csak  néhány 

kötésnyi távolságig terjedhetnek.

A  polipeptidekben  fellépő  távolható  kölcsönhatásokat  nemrégiben  Improta és 

munkatársai  vizsgálták   glicin,  alanin  és  α-amino-izobután-karbonsav  végtelen 

polipeptidjeiben  sűrűségfunkcionál  módszerrel,  periodikus  peremfeltételek  (periodic 

boundary condition,  PBC) alkalmazásával. A végtelen polipeptideket a dipeptidekhez 

viszonyítva  a  geometriai  paraméterek  karakterisztikus  változásait  figyelték  meg  a 

β-redős szerkezetekben. Azokban a paraméterekben voltak különösen nagy változások, 

melyek  hidrogénkötésekkel  voltak  kapcsolatban.  Az  adatok  a  polipeptid  láncban  a 

hidrogénkötések  erősödését  mutatták,  melyet  a  távolható  kölcsönhatásoknak 

tulajdonítottak.  Ezek  a  stabilizáló  erők  részben  az  egyes  dipólusok  kedvező 

elrendeződésével,  részben  a  hidrogénkötések  közötti  kooperatív  hatásokkal 

magyarázhatók.  A kooperatív  hatások  a  komplex  hidrogénkötéses  rendszerekben  jól 

ismertek  .  Részletesen  vizsgálták  őket  β-diketonokban  (rezonancia-támogatott 

hidrogénkötés,  π-kooperativitás)   és  szénhidrátokban  (σ-kooperativitás)  .  A 

hidrogénkötések kooperativitása a fehérjékben kevéssé ismert, jóllehet fontosnak tűnik 

az α-hélix szerkezetek stabilizációjában . Ilyen hatás lehetséges a delokalizált N−C=O 

csoportok  közreműködésével,  mely  kapcsolatot  biztosíthat  két  N−H...O=C 

hidrogénkötés között.

Improta és munkatársai  beszámoltak a távolható kölcsönhatások polipeptidekben 

fellépő geometriai következményeiről. A szerzők a H...O és C−N kötések rövidülését és 

a C=O kötések megnyúlását figyelték meg a  β-redős szerkezetű Gly10 polipeptidben a 
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megfelelő  dipeptid  analóg  geometriai  paramétereihez  képest.  Ezek  a  változások 

összhangban  vannak  a  polipeptid  láncban  található  hidrogénkötések  erősödésével. 

Ezenkívül  a  β-redőt  alkotó  aminosavakban  a  dipólusmomentum  enyhe  növekedését 

tapasztalták,  mely  a  hidrogénkötések  kooperativitásával  egymás  hatását  erősíti,  és 

hozzájárulhat a hosszabb láncok energetikai stabilizációjához.

Habár  Improta és  munkatársai  kétségtelenül  rámutattak  a  fehérjékben  fellépő 

távolható kölcsönhatások fontosságára, néhány kérdés megválaszolatlan marad. A tény, 

hogy a végtelen polipeptidekre végzett számítások során PBC közelítést használtak, míg 

a dipeptidekre kapott eredmények a közelítés nélküli DFT számításokból származtak, 

nem tette  lehetővé  a  távolható  kölcsönhatások  kvantitatív  meghatározását.  Továbbá, 

mivel  csak  kétfajta  modellt,  a  Gly2 dimert  és  a  Gly∞ végtelen  homo-polipeptidet 

használtak, így a peptidláncban fellépő kölcsönhatások kiépülésének folyamatáról nem 

kaphattak információt.

Elsőként mi is a  β-redős szerkezetű Glyn (n = 2 - 10) oligopeptidekre végeztünk 

DFT számításokat. Mivel ezek során nem alkalmaztunk periodikus peremfeltételeket, a 

mi  eredményeinkből  pontosabb  kvantitatív  információ  szerezhető  a  távolható 

kölcsönhatások  energetikai  és  geometriai  következményeiről.  A Glyn lánc  fokozatos 

felépítésével  glicin  egységenként  követhettük  a  stabilizációs  energiához  történő 

hozzájárulást és annak befolyását a geometriai paraméterekre.

Tanulmányainkat  a  glicin  homo-oligopeptidek  után  kibővítettük  három  másik 

rendszerre, az oligo-L-alanin (Alan), az oligo-L-valin (Valn) és az oligo-L-szerin (Sern) 

válogatott konformereire. A Valn és Sern számos konformere közül azokat választottuk 

ki, melyekben a lánc vázához képest minden szubsztituens azonos relatív orientációban 

helyezkedik  el.  Ugyanazt  az  elméleti  szintet  használva,  mint  az  oligoglicinek 

vizsgálatánál, eredményeinket a Glyn-ben fellépő hatásokkal közvetlenül össze tudtuk 

hasonlítani.
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4.1.3.Számítási részletek

Az oligopeptidek geometriáit HF/6-31G(d) szinten előoptimáltuk, melyet B3LYP 

kicserélődési-korrelációs  funkcionállal  végzett  geometria  optimálás  követett  „tight” 

konvergencia kritériumokkal. Bár tisztában vagyunk azzal,  hogy a sűrűségfunkcionál 

módszerek nem kezelik megfelelően a diszperziós kölcsönhatásokat∗, így a B3LYP sem, 

a  szerkezetek  mérete  nem tette  lehetővé  a  kölcsönhatások  MP2 módszerrel  történő 

vizsgálatát.

Számításainkban  a  nehézatomokra  és  a  hidrogénekre  rendre  6-311+G(d)  és 

6-311G(p) bázisokat használtunk. A hidrogénkötés még pontosabb leírása érdekében az 

NH  és  a  szerinek  esetében  az  OH  hidrogének  bázisát  egy-egy  diffúz  függvénnyel 

egészítettük ki∗, a bázist ennek megfelelően 6-311+(+)G(d,p)-el jelöljük.

Az  NBO  analízist   a  DFT geometriákra  végeztük  a  B3LYP elektronsűrűségek 

felhasználásával. A másodrendű perturbációs energiák listázási határértéke 0.1 kcal/mol 

volt.

A 3-10 tagú oligopeptidek adatait a legkisebb, a dipeptid adataival vetettük össze, 

kivétel  ez  alól  a  stabilizációs  energiák  esete,  ahol  a  tripeptid  és  dipeptid  közötti 

energiakülönbséget használtuk referenciaként.

4.1.4.Valin és szerin konformerek

A valin  és  a  szerin  –iPr  és  −CH2OH  α-szubsztituensei  az  adott  konformációtól 

függően jelentős energetikai és szerkezeti változásokat okozhatnak. Az elektronikus és 

sztérikus  hatásokon  keresztül  nyilvánvalóan  a  távolható  kölcsönhatásokat  is 

megváltoztatják.  A  sztérikus  effektusok  különösen  előnytelenek  lehetnek,  mivel  a 

peptidláncnak  a  hidrogénkötések  és  a  dipól-dipól  kooperativitás  számára  ideális 

vázszerkezetét torzíthatják. Ezért előzetes számításokat végeztünk a β-redős szerkezetű 

Val3 és Ser3 különböző konformereire, hogy betekintést nyerjünk az α-szubsztituensek 

 A diszperziós kölcsönhatások hiányos kezelése méretfüggőségi problémát is okozhat [142], a B3LYP ezen 
hibája  azonban  esetünkben  két  okból  sem  jelentős:  egyrészt  a  stabilizációs  energiák  számítása  során 
alkalmazott  különbségképzéssel  a  hiba  kiesik,  másrészt  a  vizsgált  oligopeptidekben  a  távolható 
kölcsönhatások  fő  komponense  nem  a  diszperzió,  hanem  a  dipól-dipól  kölcsönhatások  és  a  H-kötés 
kooperatív effektusa. Ez a kötéseken keresztül terjed, és a szerkezetekben előforduló H-kötések hossza is 
rövidebb, mint a van der Waals rádiuszok összege, ami alatt még nem válnak jelentőssé a diszperziós erők a 
többi kölcsönhatás mellett.
∗ Utólag  jutott  a  tudomásunkra egy közlemény [143],  mely e  diffúz  függvények jelentőségét  cáfolja.  A 
hidrogéneken levő diffúz függvények elhagyása a hexaglicinre végzett tesztszámításaink szerint a számított 
energia 0.6 kJ/mol-os növekedését, valamint a vizsgált 108 geometriai paraméter közül 8 esetben 1-2 ezred 
Å-s nem szisztematikus eltérését okozta, igazolva a közleményben foglaltakat.
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hatásaiba.  Az  α-szubsztituensek a  modell  tripeptidekben azonos relatív orientációval 

rendelkeztek.

Val3-A Val3-B Val3-C
   τ(C–Cα–Cβ–H) -167.8 56.8 -63.3

∆E +6.6 0.0 +5.3
4.1.1. ábra: Valin tripeptid különböző konformereinek tulajdonságai. A τ torzió fokban, 

a ∆E potenciális energia különbség kJ/molban, a B konformerre vonatkoztatva

A  β-redős  szerkezetű  Val3-ban  az  –iPr  csoport  három lehetséges  orientációja  a 

4.1.1. ábrán látható. A konformereket az optimált C−Cα−Cβ−H torzióval (τ) jellemeztük, 

mely az –iPr csoport és a vázszerkezet nyitott állású elrendeződését tükrözi. A három 

konformer közti energia különbség igen kicsi, a Val3-B a legstabilabb, míg Val3-A és 

Val3-C kb. 6 kJ/mol-lal magasabb energiájú.

Az  –iPr  csoport  által  gyakorolt  sztérikus  hatások  a  Val3-B  és  Val3-C 

konformerekben  észrevehető  szerkezeti  változásokat  okoznak.  A Val3-B  peptidváza 

enyhén megcsavarodott a Glyn és Alan közel planáris elrendeződéséhez képest. Az –iPr 

csoport Val3-B-ben és Val3-C-ben található orientációja jelentősen gyengíti a terminális 

N−H...O  hidrogénkötéseket  (pl.:  a  C-terminálisban  lévő  rendre  0.12  és  0.22  Å-mel 

hosszabb, mint a Val3-A-ban mérhető). Ezért a későbbi, összehasonlító elemzésekhez a 

Val-A konformert használtuk.

Ser3-A Ser3-B
τ (Cα–Cβ–O–H) -170.7 -72.4

∆E +21.1 0.0
4.1.2.  ábra: Szerin  tripeptid  különböző  konformereinek  tulajdonságai.  A  τ torzió 

fokban, a ∆E potenciális energia különbség kJ/molban, a B konformerre vonatkoztatva

Cβ

C

H

Cβ

O

H

Cα
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A szerin  −CH2OH csoportja mind sztérikus, mind erőteljes elektronikus effektus 

kifejtésére is képes. Az intramolekuláris hidrogénkötések az OH és C=O és/vagy NH 

csoportok között néhány konformernél még a  β-redő szabályos szerkezetét is képesek 

felbontani. A különböző −CH2OH orientációk közül csak kettőt találtunk, amelyben az 

OH csoport  nem vesz  részt  intramolekuláris  hidrogénkötésben.  Ezek  a  4.1.2.  ábrán 

láthatók. A két szerkezet közül a Ser3-B stabilabb, ezért a további elemezésekhez ezt a 

konformert választottuk.

4.1.5.Stabilizációs energia

A távolható kölcsönhatások legfontosabb következménye az oligo- és polipeptid 

láncok stabilizációja. Hogy ezt elkülönítsük az abszolút energia láncmérettel együtt járó 

nyilvánvaló csökkenésétől, a következőképpen definiáltuk a stabilizációs energiát: az az 

energianyereség, amely az n-edik glicin egységnek az n-1 tagú poliglicin láncba történő 

beépülésekor a  Gly3 és  a Gly2 közti  energiakülönbséghez képest felszabadul  (lásd a 

4.1.1.  egyenletet,  ahol  En az  n  tagú poliglicin  lánc abszolút  energiája).  A referencia 

energiakülönbség (E3-E2) a Gly3 képződésével járó abszolút energia változást tükrözi, 

mely még nem tartalmaz távolható kölcsönhatásokat.

∆Es = (En - En-1) - (E3 - E2) (4.1.1.)

A 4.1.3. ábra mutatja a ∆Es stabilizációs energia fokozatos változását Gly4-től Gly10-

ig. Az egy glicin egységre jutó stabilizációs energia 1.16 kJ/mol-lal kezdődik a Gly4 

esetében és fokozatosan 2.42-re nő a Gly10-ig. A Gly9 és a Gly10 között a ∆Es változása 

már  csak  0.05  kJ/mol,  ebből  egy  kb.  2.5  kJ/mol-os  telítési  érték  várható  a  tíznél 

nagyobb  tagszámú  oligopeptidekre.  Ez  a  β-redős  szerkezetben  fellépő  távolható 

kölcsönhatások hatósugarát 10 egység körül jelöli ki.

A 2.5 kJ/mol-os stabilizáció elég számottevő, bár még mindig kisebb annál, mint 

ami  az  allének  delokalizált  π-rendszereiben  figyelhető  meg  (kb.  12.5  kJ/mol  a 

butadiénben  ).  Míg  az  utóbbi  a  konjugált  π-rendszerekben  fellépő  kiterjedt 

molekulapálya  kölcsönhatásoknak  tulajdonítható,  a  peptidekben  a  delokalizált 

amidcsoportokat sp3 CαHR csoportok választják el. Így a távolható kölcsönhatások a 

peptidekben csak az amidcsoportokat összekötő –N–H...O=C–N– hálózaton és dipól-

dipól  kölcsönhatásokon  keresztül  tudják  kifejteni  hatásukat  ,  melyek  kevésbé 

hatékonyak. Azonban a bruttó stabilizáció hosszabb peptidláncokban már számottevő: 
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az egyes ∆Es-eket Gly4-től Gly10-ig összegezve a teljes stabilizációra a Gly10-ben már 14 

kJ/mol-t kapunk. Egy száztagú poliglicinben pedig a β-redő a távolható kölcsönhatások 

révén kb. 240 kJ/mol-lal stabilizálódik.

4.1.3.  ábra: Egy glicin  egység  beépüléséhez  tartozó,  a  távolható  kölcsönhatásokból 

származó  stabilizációs  energia  (∆Es,  4.1.1.  egyenlet)  a  β-redős  szerkezetű  n-tagú 

oligoglicin láncban.

4.1.4. ábra: Egy aminosav egység beépüléséhez tartozó, a távolható kölcsönhatásokból 

származó  stabilizációs  energia  (∆Es,  4.1.1.  egyenlet)  β-redős  szerkezetű  n-tagú 

szubsztituált oligopeptid láncokban

A  szubsztituensek  hatása,  mint  azt  a  4.1.4.  ábrán  láthatjuk,  jelentősen 

megváltoztatja a távolható kölcsönhatások okozta stabilizáció mértékét, lecsökkenti azt. 

A Glyn-ben tapasztalható legnagyobb, 2.4 kJ/mol-os stabilizáció (n = 10-nél), az Alan és 
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a  Valn homo-oligopeptidekben  már  csak  2.1  és  1.8  kJ/mol,  rendre.  Ugyanez  a  B 

konformerű Sern-ben már csak 0.4 kJ/mol. A távolható effektusok érzékenysége az OH 

csoport  orientációjára  a  Ser-A konformerre  végzett  tesztszámításokban  mutatkozott 

meg, ahol a Ser8-ban a ∆Es stabilizációs energia 1.7 kJ/mol-nak adódott.

A 4.1.4. ábra görbéinek általános vonása, hogy a stabilizáció a lánc tagszámával (n) 

együtt növekszik. Míg a stabilizáció (a ∆Es csökkenése) monoton növekszik a Glyn-ben 

és  az  Alan-ben,  addig  a  Valn és  Sern esetében  ez  nem  monoton.  A  Valn görbéje 

oszcillációt mutat, a páros és páratlan tagszámú láncok esetében rendre alacsonyabb és 

magasabb stabilizációs energiát számítottunk. A különbség n = 7 tagszámnál kb. 9%-ot 

tesz ki.  Ez a változás feltehetőleg a páros és páratlan tagszámú valinból álló láncok 

esetében  kissé  különböző  sztérikus  körülményeknek  tudható  be.  Ha  n páros,  a 

vázszerkezet két oldalán található –iPr csoportok száma azonos, míg ha  n páratlan, a 

lánc két oldalán található csoportok száma eltér. A páratlan  n-es szerkezetekben az az 

oldal,  amely több –iPr csoportot tartalmaz,  sztérikusan valamivel  zsúfoltabb,  mint  a 

másik.  Ez  úgy  tűnik,  valamilyen  geometriai  torzulás  révén  csökkenti  a  távolható 

kölcsönhatásokat.  A geometria  vizsgálata  során nem tudtuk ezen effektust  egy adott 

geometriai  paraméterhez  hozzárendelni,  feltehetően  összetett  jelenségről  van  szó. 

Fontos  azonban  megjegyezni,  hogy  ez  az  energia  oszcilláció  nem  jelenik  meg  a 

B3LYP/6-31G(d,p) számítások eredményeiben, melyek  ∆Es adatai monoton csökkenő 

trendet  mutatnak  a  Valn-re  is,  a  B3LYP/6-311+(+)G(d,p)  számítások  eredményeihez 

hasonló nagyságrendben (2 kJ/mol  n = 10-nél). Ez arra utal, hogy a kisebb, kevésbé 

diffúz báziskészlet nem elegendő a Valn láncban fellépő finom sztérikus kölcsönhatások 

megbízható  leírására.  Ezek  a  sztérikus  effektusok  lehetnek  felelősek  a  vázszerkezet 

enyhe meghajlásáért is, amit a 4.1.5. ábrán mutatok be.

4.1.5. ábra: A Val10 kissé hajlott váza és a Cβ...Cβ távolságok (Å)

7.390 7.232 7.296 7.192

7.042 6.914
7.046

6.963
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A Sern peptidek  ∆Es görbéjében  nincs  megfigyelhető  szisztematikus  trend.  A 

csekély változások feltehetően ezen erősen polarizált szerkezetekben helyileg fellépő 

gyenge sztérikus és/vagy elektrosztatikus kölcsönhatásoknak tulajdoníthatók.

4.1.6.Terminális aminosavak geometriai paraméterei Glyn-ben

A molekulageometriák általában érzékeny jelzői a kötési tulajdonságoknak és ez 

megmutatkozik a távolható kölcsönhatások esetében is . Jóllehet, e gyenge hatások csak 

kis geometriai változásokat okoznak, melyek kísérleti módszerekkel alig észlelhetők. 

Másrészről,  kvantumkémiai számításokkal homológ sorozatokban az ilyen kis relatív 

változások – az abszolút értékekkel ellentétben – elég megbízhatóan megjósolhatók . 

Amint azt  a bevezetésben említettük, a geometriai hatásokat  Improta és munkatársai 

már vizsgálták, jóllehet a PBC közelítés miatt az ő munkájuk csak a lánc belsejében 

mérhető paraméterekre korlátozódott. A belső egységek a vizsgált kölcsönhatások által 

két  irányból  is  érintettek,  míg  a  terminális  aminosavak  csak  egy  irányból.  Ezért  a 

terminális  geometriai  paraméterek  megfelelőbbek  a  távolható  kölcsönhatások 

hatósugarának meghatározásához.

4.1.6. ábra: A β-redős Gly10 szerkezete, számozás és jelölések
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A  4.1.7.  ábra  néhány  kiválasztott,  a  Glyn oligopeptidek  két  (N-  és  C-) 

terminálisában  mérhető  kötéshossz  változását  mutatja  a  dipeptid  kötéshosszaihoz 

viszonyítva.  A legfigyelemreméltóbb  hatás  a  hidrogénkötések  hosszában  mutatkozik 

meg,  melynek  változásai  egy  nagyságrenddel  nagyobbak,  mint  a  többi  kötéshossz 

esetében. A hidrogénkötés  érzékenysége a  távolható kölcsönhatásokra nem meglepő, 

mivel  a  hidrogénkötések  kooperativitása  az  egyik  fő  komponens  ezekben  a 

kölcsönhatásokban.  A hosszabb  láncok  megnövekedett  stabilitásával  összhangban,  a 

H...O távolságokban megfigyelt csökkenés a terminális hidrogénkötések erősödésének 

felel  meg.  A  tekintélyes  geometriai  változások  második  oka  a  hidrogénkötés 

gyengesége: az átlagos H...O távolság 2.26 Å a C-terminálisban, 2.58 Å az N-terminális 

glicinben. Ez utóbbi megfelel az O és H atomok van der Waals rádiuszai összegének , 

így gyenge erők által jobban befolyásolható, mint egy erős hidrogénkötés.

A  hidrogénkötések  rövidülésének  mértéke  határozottan  különbözik  a  két 

terminálisban: a  Gly10 N-terminálisában  0.04 Å-t,  míg a  C-terminálisában lévő kötés 

0.025 Å-t  csökken  a  Gly2-hez  képest.  Amint  az  a  kötéshosszakból  látszik,  a 

hidrogénkötés a  C-terminálisban valamivel  erősebb,  ezért  kisebbek a  változások.  Az 

effektus  a  C-terminálisban  a  Gly6 körül,  az  N-terminálisban  a  Gly10 körül  éri  el 

maximumát.  A görbék  lecsengése  jól  egyezik  a  kölcsönhatásoknak  a  stabilizációs 

energia alapján előzőleg megállapított hatósugarával (lásd fent).

A peptidváz paraméterei közül az amid C−N kötés tűnik a legérzékenyebbnek a 

távolható kölcsönhatásokra. Ez 0.005 Å-t csökken az N-terminálisban és 0.009 Å-t a C-

terminálisban  a  Gly2-hez  viszonyítva  (lásd  4.1.7.  ábra).  Ez  az  amidcsoporton  belüli 

elektronsűrűség  átrendeződését  mutatja,  mely  a  C−N kötés  erősödését  eredményezi. 

Ennek az átrendeződésnek a másik következménye a C=O kötések enyhe megnyúlása és 

gyengülése.

A többi, diagramon nem ábrázolt kötést a gyenge kölcsönhatások 0.002 Å-n belül 

változtatják meg. Hasonlóan gyenge effektusokat találtunk a szögek esetében (0.5º-n 

belül) és a torziós szögeknél is (2º-n belül, a N−Cα−C=O torzió kivételével, mely 4º-t 

változott),  melyek  közül  erősebbeket  a  hidrogénkötésben  résztvevő  amidcsoportban 

találunk. Említésre érdemes még az –NH2 csoportnak a  β-redő síkjából történő enyhe 

kihajlása a H’ hidrogén oldala felé (vö. 4.1.6. ábra), elősegítve ezzel a N magános pár és 

a  Cα−H’’ hidrogén  közötti  vonzó  kölcsönhatásokat.  Megfigyeléseink  szerint  ez  a 

kihajlás a láncmérettel enyhén növekszik.
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4.1.7.A Cα szubsztitúciójának hatása a terminális geometriai paraméterekre

A  távolható  kölcsönhatások  az  Alan,  Valn és  Sern esetében  is  leginkább  a 

hidrogénkötések  hosszát  befolyásolták,  a  Glyn-hez  hasonlóan.  Ezek  a  szubsztituált 

homo-oligopeptidekben is egy nagyságrenddel nagyobb változások, mint más kötések 

esetében.  A 4.1.1.  táblázatban  összegeztük  a  tanulmányozott  dipeptidek  terminális 

hidrogénkötéseinek  hosszát,  illetve  azoknak  a  dekapeptidben  mért,  a  dipeptidhez 

viszonyított változásait.

4.1.1.  táblázat: A  terminális  N−H...O  hidrogénkötések  jellemző  geometriai 

paraméterei:  H...O  és  N−H  távolságok  a  dipeptidekben  és  változásuk  (∆)  a 

dekapeptidben, a dipeptidhez viszonyítva (Å).

H…O ∆(H…O) N–H ∆(N–H)
C-terminális Gly 2.287 -0.026 1.011 +0.001

Ala 2.272 -0.021 1.011 +0.001
Val 2.256 -0.002 1.010 ~0a

Ser 2.201 -0.004 1.011 +0.001
N-terminális Gly 2.612 -0.044 1.016 +0.001

Ala 2.560 -0.019 1.017 ~0a

Val 2.477 +0.014 1.017 ~0a

Ser 2.138 -0.005 1.016 ~0a

a Növekedés néhány tízezred Å-mel.

Chaudhuri  és  Canuto  Gly2-re,  Ala2-re  és  analóg  vegyes  dipeptidekre  kapott 

eredményeivel összhangban a C-terminális H...O távolságok 2.25 Å körüliek a Gly2-

ben, Ala2-ben és a Val2-ben. Az N-terminális hidrogénkötések nagyobb változatosságot 

mutatnak, a három dipeptidben hosszuk 2.61 – 2.48 Å közötti. A Ser2 hidrogénhídjai 

határozottan rövidebbek a másik három dipeptid átlagánál (4.1.1. táblázat).

A távolható kölcsönhatások következményei a Glyn-nél tapasztaltakhoz hasonlóan 

főként  a  terminális  hidrogénkötések  erősödésében  nyilvánultak  meg.  Az  egyetlen 

kivétel a valin N-terminális hidrogénhídja, amely a dipeptidhez viszonyítva 0.014 Å-

mel nyúlik meg a Val10-ben, amely gyengülő kölcsönhatást sugall. Ezzel párhuzamosan 

a Val10 C-terminális hidrogénkötése csekély mértékben változik (rövidül). Hasonlóan a 

stabilizációs  energiáknál  talált  trendhez,  a  terminális  hidrogénkötések  erősödése  a 

legkifejezettebb  a  Gly10-ben  és  a  legenyhébb  a  Ser10-ben.  A Val10 kivételével  a  két 

paraméter  (a  ∆Es és  a  H...O  távolság)  jó  korrelációt  mutat.  A  valin  esetében 

tapasztalható  eltérő  viselkedés  lehet  a  kisebb  és  nagyobb  oligomerjeiben  kialakuló, 
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kissé különböző sztérikus viszonyok következménye. A valin oligomerekben előforduló 

terminális kötésszögeket és torziókat elemezve nem találtunk olyan paramétert, amely 

önmagában meg tudta volna magyarázni ezeket az eltéréseket. Ezért feltételezzük, hogy 

az  eltéréseket  egymásra  szuperponálódott  enyhe  hatások  okozzák.  A valinban  talált 

effektus  és  a  viszonylag  nagy  stabilizáció  arra  utal,  hogy  nem  a  láncvégi 

hidrogénkötések a meghatározóak, ami teljesen érthető, hiszen a lánc belsejében több 

hidrogénhíd  van,  ezek  pedig  a  várakozásnak  megfelelően  rövidülnek  (lásd  a  4.1.3. 

táblázatot).

A szubsztituált  oligopeptidek hidrogénkötéseinek a növekvő láncmérettel  történő 

erősödése az N−H távolságokban szintén megnyilvánul. A hidrogénhidaknál szokásos 

módon az erősebb kölcsönhatás a protondonor N−H kötés megnyúlásához vezet.  Az 

általunk vizsgált peptidek esetében ez az effektus nagyon kicsi: 0.001 Å a C-terminális 

hidrogénkötés esetében, míg csupán néhány tízezred angström a legtöbb N-terminális 

hidrogénkötésnél.

4.1.2.  táblázat: Terminális  C−N  és  C=O  távolságok  (Å)  a  dipeptidekben  és  ezek 

változása (∆) a dekapeptidben, a dipeptidhez viszonyítva (Å)

C–Na ∆(C–N) C=Ο ∆(C=O)
N-terminális Gly 1.362 -0.005 1.222 +0.003

Ala 1.362 -0.005 1.224 +0.002
Val 1.363 -0.005 1.226 +0.002
Ser 1.363 -0.002 1.222 +0.001

C-terminális Gly 1.362 -0.009 1.207 ~0b

Ala 1.362 -0.009 1.208 ~0b

Val 1.363 -0.008 1.208 ~0b

Ser 1.363 -0.007 1.206 ~0b

a A dipeptidben csak egy C−N távolság található.
b Csökkenés néhány tízezred Å-mel.

A 4.1.2.  táblázat  adatait  elemezve  láthatjuk,  hogy  a  távolható  kölcsönhatások 

következtében figyelemre méltó változások lépnek fel  a  peptidváz kötéseiben,  így a 

terminális C−N kötésben is, amely a dipeptidhez képest 0.002-0.009 Å-mel rövidül a 

dekapeptidben. A rövidülés nagyságrendje részben korrelál a stabilizációs energiákkal 

(lásd  fent).  A C−N  kötések  és  a  hidrogénkötések  távolható  kölcsönhatások  okozta 

rövidülése  összhangban van az  utóbbi  kölcsönhatások eredetével,  a  hidrogénkötések 

kooperativitásával és a peptid dipólusokkal, melyeket a 4.1.8. ábrán vázoltunk fel. A 
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kooperatív mechanizmusban a delokalizált N−C=O csoportok teremtenek kapcsolatot 

két  N−H...O=C  hidrogénkötés  között.  Másrészről,  a  hidrogénhíd  kölcsönhatások 

növelik  a  N−C=O  molekularészek  polaritását,  erősítve  ezzel  a  dipól-dipól 

kölcsönhatásokat.

4.1.8. ábra: Dipól-dipól kölcsönhatások Glyn láncrészletben

A C=O  kötéstávolságok  csak  kevés  változást  mutatnak.  A két  kölcsönhatásnak 

(konjugáció  a  peptid  csoportban  és  akceptor  szerep  a  hidrogénkötésben)  ellentétes 

hatása van a C=O kötéshosszra, ezért részben kioltják egymást. Következésképpen a 

dekapeptid N-terminális C=O kötése kissé hosszabb, a C-terminálisé kissé rövidebb, 

mint a megfelelő dipeptidekben.

4.1.8.Láncon belüli változások a Glyn-ben

A  polipeptid  lánc  belsejében  található  legfontosabb  geometriai  paraméterek 

változását  (H…O, C=O, és  C–N kötéstávolságok,  N–Cα–C szög)  Gly2-től  a  Gly∞-ig 

Improta és  munkatársai   már  megfigyelték.  Az  általuk  jósolt  trendek  összhangban 

vannak a mi eredményeinkkel, de az ő eredményeik tartalmazzák a PBC közelítés által 

okozott  ismeretlen  mértékű  hibát.  Munkánkban  megfelelő,  kvantitatív  közelítést 

szeretnénk  szolgáltatni  az  oligoglicin  láncok  belsejében  fellépő  távolható 

kölcsönhatásokról.  Noha  legnagyobb  modell  peptidünk,  a  Gly10,  kisebb  a  lánc 

belsejében található aminosavakra ható távolható effektusok várható hatósugaránál (kb. 

10  egység  mindkét  irányból),  adataink  azt  mutatják,  hogy  a  Gly10 lánc  közepén  a 

hatások már kielégítő konvergenciát mutatnak.

A láncon  belüli  geometriai  paramétereket  vizsgálva  a  változásokat  a  láncban  a 

második glicin egységhez viszonyítottuk, mivel a lánc két végén található terminális 

aminosavak (beleértve az –NH2 és –COOH csoportokat) minőségileg különböznek. A 

terminálisokban  mérhető  paraméter  értékeken  kívül  a  C=O  kötések  esetében  a  C-

terminálist  megelőző,  9.  aminosavban  mérhető  C=O  kötés  hosszát  is  kihagytuk  az 

δ+
δ+

δ+

δ+δ–

δ–

δ–

δ–
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analízisből, mivel a terminális hatások még ezt is erőteljesen befolyásolták.

A 4.1.9. ábra a Gly10 lánc belsejében mérhető fontosabb geometriai paraméterek 

változását mutatja, a glicin egységek 4.1.6. ábrán látható számozásának megfelelően. A 

görbék lefutása hasonló a kisebb Glyn analógokéhoz (lásd a 4.1.10. ábrát), jóllehet a 

változások nagysága az utóbbiakban nyilvánvalóan kisebb.

4.1.9.  ábra:  Gly10 fontosabb geometriai  paramétereinek változása a  lánc  belsejében: 

a) hidrogénkötések hossza (∆(H…O), Å), b) kötéshosszak (∆r, Å), c) kötésszögek (∆α

, fok)

A terminális  paraméterekhez  hasonlóan,  a  legnagyobb  változás  a  hidrogénkötés 

hosszában  tapasztalható,  mely  0.03  Å-mel  csökken.  Ezt  a  C–N  kötések  enyhe 

rövidülése (0.002 Å) kíséri. A Cα–N, Cα–C és N–H kötések 0.002 Å-mel nyúltak meg, a 

Cα–N–H és N–Cα–C szögek pedig rendre 0.3º és 0.5º fokkal csökkentek. Ezek az adatok 

is azt a feltételezést támasztják alá, hogy a távolható kölcsönhatások a N–H…O=C–N 

útvonalon terjednek, felváltva az amid- és a hidrogénkötéseken keresztül .

b)

a)
c)
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4.1.10.  ábra: Geometriai  paraméterek  változása  a  Glyn lánc  belsejében: 

a) hidrogénkötések hossza (∆r, Å), b) C–N kötéshosszak (∆r, Å), c) Cα–N kötéshosszak 

(∆r, Å), d) N–Cα–C kötésszögek (∆α, fok)

4.1.9.A  Cα szubsztitúciójának  hatása  a  láncon  belüli  geometriai 

paraméterekre

Az α-szubsztituált homo-oligopeptidek láncon belüli paramétereinek analízisénél a 

Glyn-hez hasonlóan jártunk el:  a változások referenciaértékének a második aminosav 

egység paraméter értékét választottuk és a C=O kötések esetében a C-terminális értékén 

kívül  a  kilencedik  aminosavban  mérhető  paramétert  ez  esetben  is  kizártuk  az 

összehasonlításból.  A kiválasztott  karakterisztikus  kötéstávolságokban  bekövetkezett 

változásokat az Ala10 példáján a 4.1.11. ábra szemlélteti.
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4.1.11. ábra: Ala10 fontosabb geometriai paramétereinek változása a lánc belsejében: a) 

hidrogénkötések hossza (∆(H...O), Å), b) egyéb fontosabb kötések hossza (∆r, Å)

A legérdekesebb az O...H távolság érzékenysége a láncban elfoglalt pozícióra. A ∆

(H...O) értékek erős oszcillációja (melyet korábban a Gly10-ben nem figyeltünk meg) a 

peptidlánc  vázának enyhe elhajlásával  függhet  össze,  hasonlóan  a  Val10-hez,  mely a 

4.1.5. ábrán (4.1.5. fejezet) látható. A másik három kötéstávolság (N−H, C=O, C−N) 

görbéjében  hasonló  „pozíció-érzékenység”  nem  figyelhető  meg,  ezek  csak  enyhe 

változásokat mutatnak a lánc közepén.

4.1.3.  táblázat: Maximális  különbségek  (∆,  Å)  a  lánc  belsejében  mérhető 

kötéstávolságok  között  a  dekapeptidekben,  az  N-terminálistól  számított  második 

aminosav paraméter értékéhez viszonyítva.

∆(H…O) ∆(N–H) ∆(C–N)a ∆(C=Ο)
Gly10 -0.03 +0.002 -0.009 -0.001
Ala10 -0.05 +0.001 -0.009 -0.001
Val10 -0.03 +0.001 -0.008 -0.001
Ser10 -0.01 +0.001 -0.007 ~0b

a Az N-terminálistól számított első C−N kötéshez viszonyítva.
b Növekedés néhány tízezred Å-mel.

A négy dekapeptidben mért H...O, N−H és C−N távolságok maximális eltéréseit a 

4.1.3.  táblázat  tartalmazza.  Az  effektusok  általában  hasonlóak  a  terminálisoknál 

tapasztaltakhoz. Így a H...O hidrogénkötések 0.01-0.05 Å-mel, míg a C−N távolságok 
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0.007-0.009 Å-mel rövidülnek. Összhangban a hidrogénkötések erősödésével, az N−H 

kötések  0.001-0.002  Å-mel  megnyúlnak.  A  C=O  kötések  nem  mutatnak  jellemző 

eltérést a már korábban említett, egymást kioltó hatásoknak köszönhetően. A változások 

néhány  tízezred  angström nagyságrendűek,  ami  összhangban  van  a  terminálisokban 

mérhető azonos kötések változásaival.

Összességében az effektusok a Gly10-ben és az Ala10-ben a legerősebbek, és a Ser10-

ben a leggyengébbek. A négy paraméter változása és a stabilizációs energiák között kis 

mértékű korreláció tapasztalható.

4.1.10.Nemkötő geometriai paraméterek

Az  aminosavak  között  mérhető  nemkötő  szögek  az  oligopeptid  lánc 

megnyúltságára jellemzők. A paraméterek értékei a láncban csak enyhén, 1º-on belül 

változnak: a Cα–Cα–Cα szög 0.8º-ot csökken az N-től a C-terminálisig, melyet majdnem 

kompenzál  a  C–C–C szög 0.5º-os növekedése,  míg az N–N–N szög elhanyagolható 

változásokat  mutat.  Érdekes  mindhárom  nemkötő  szög  minimális  (0.1-0.2º-os)  de 

konzisztens oszcillációja a C-terminális közelében.

4.1.12.  ábra: Távolható  effektusok  hatása  a  nemkötő  paraméterekre:  a)  a 

dNC(n)-dNC(n-1) paraméter változása a Glyn (n = 3 - 10) sorozatban (Å; a dNC definícióját 

lásd a 4.1.6. ábrán), b) nemkötő szögek változása a Gly10-ben (∆α, fok)

A nemkötő szögek változása a lánc hosszában is oszcillációt eredményez, melyet a 

dNC(n) - dNC(n-1) paraméter (4.1.12. ábra, a dNC definícióját lásd a 4.1.6. ábrán) páros és 

páratlan  tagszámú  oligopeptideknél  rendre  bekövetkező  enyhe  rövidülése  ill. 
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megnyúlása jelez. A jelenség a páros és páratlan tagszámú oligopeptidek esetében az −

NH2 és  −COOH  végcsoportok  különböző  relatív  orientációjára  vezethető  vissza.  A 

végcsoportok  különböző  elhelyezkedése  megváltozott  dipól-dipól  kölcsönhatásokat 

eredményezhet, melyek hatással lehetnek a nemkötő szögekre és rajtuk keresztül a lánc 

hosszára.  Ezen  változások  lánchosszal  enyhén  növekvő  mértéke  arra  utal,  hogy  a 

jelenségben a kooperativitás is szerepet kap.

4.1.11.Hiperkonjugációs kölcsönhatások

A hiperkonjugációs  kölcsönhatások  analízisével  ezeknek  a  kölcsönhatásoknak  a 

szerkezeti tulajdonságokat alakító szerepét szerettük volna tisztázni. A legjellemzőbb, a 

terminális  aminosavakban fellépő hiperkonjugációs kölcsönhatásokhoz tartozó relatív 

másodrendű  perturbációs  energiák  a  4.1.13.  ábrán  láthatók.  A  legkifejezettebb 

effektusok  a  nN→π*C=O kölcsönhatásban  mutatkoznak,  mely  már  a  Gly3-ban  9  (N-

terminális)  ill.  18  (C-terminális)  kJ/mol-lal  növekszik,  míg  a  Gly5-ben  pedig  11-25 

kJ/mol-lal, a Gly2-hez viszonyítva. Figyelemre méltó még a nO→σ*C–N kölcsönhatás kb. 

4 kJ/mol-os csökkenése. Ez a változás összhangban van a C=O kötés korábban már 

tárgyalt,  távolható kölcsönhatások okozta  megnyúlásával és a  C−N kötés ugyanezen 

okból létrejövő rövidülésével.

4.1.13. ábra: Jellemző hiperkonjugációs  kölcsönhatások (a  másodrendű perturbációs 

energiák, E(2), kJ/mol) változásai a terminális aminosavakban a lánchossz függvényében
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4.1.14.  ábra:  Jellemző hiperkonjugációs kölcsönhatások (a  másodrendű perturbációs 

energiák, E(2), kJ/mol) változásai a lánc belsejében a lánchossz függvényében: a) nO→σ

*N–H, nO→σ*Cα–C, nO→σ*C–N kölcsönhatások, b) nN→π*C=O kölcsönhatás. (A feliratok a 

görbék sorrendjét követik.)

A terminálisokhoz hasonlóan a lánc belsejében elhelyezkedő glicin egységekben 

létrejövő hiperkonjugációs kölcsönhatásoknál is több kvalitatív összefüggést találtunk a 

geometriai  paraméterek  változásai  és  a  fő  hiperkonjugációs  kölcsönhatások 

energiajárulékai között (4.1.14. ábra). Így azok a viciniális hiperkonjugációk, melyek a 

karbonil oxigén magános párjáról a C−N kötés lazító pályájára (nO→σ*C-N) irányultak, a 

lánc belsejében csökkentek (kb. 1 kJ/mol-lal), ami összhangban van a lánc belsejében 

található  C−N  kötések  erősödésével.  A  hidrogénkötéssel  párhuzamosan  kialakuló 

hiperkonjugáció,  amely  a  karbonil  oxigén  magános  párjáról  a  N−H  kötés  lazító 

pályájára irányul (nO→σ*N-H), csakúgy, mint a nO→σ*Cα-C kölcsönhatás, a lánc közepén 

éri  el  a  változás  maximumát  (1  kJ/mol),  a  N−H és  a  Cα−C kötések megnyúlásával 

összhangban.  Ugyanakkor,  a  nN→π*C=O kölcsönhatást  a  lánc  közepén 

megnövekedettnek  találtuk  (6 kJ/mol-lal),  mely  nem korrelál  a  lánc  belsejében  lévő 

aminosavakban  közel  állandó  C=O  kötéstávolsággal.  Ez  arra  utal,  hogy  a  C=O 

kötéstávolság  meghatározásában  más  kölcsönhatások  a  hiperkonjugációnál  nagyobb 

szerepet játszanak.

4.1.12.Összefoglalás

A homo-oligopeptidekben  fellépő  távolható  kölcsönhatások  hatósugara  kb.  10 

a) b)
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aminosav egység, egy glicin egység stabilizáló hatása kb. 2.5 kJ/mol. Ez az érték a DFT 

diszperziós  erőket  elhanyagoló  hiányossága  miatt  feltehetően  kicsit  alulbecsült.  A 

geometriai paraméterek közül a legnagyobb hatást a hidrogénkötésekre fejtik ki, mind a 

terminális,  mind  a  lánc  belsejében  lévő  hidrogén-kötések  több  század  angströmmel 

rövidülnek.  A  vázparaméterek  közül  a  peptidkötés  a  legérzékenyebb  a  távolható 

kölcsönhatásokra,  0.009  Å-mel  rövidül,  a  többi  kötéstávolság  és  –szög  két  ezred 

angströmön  és  fél  fokon  belül  változik.  A távolható  kölcsönhatások  a  glicin  lánc 

hosszának kismértékű, de érdekes oszcillációját és a hiperkonjugációs kölcsönhatások 

erősségének változását  is  okozzák.  A kölcsönhatások gyenge természetéből  adódóan 

mindezek a változások kismértékűek, de ezek a kis relatív változások kvantumkémiai 

számításokkal elég megbízhatóan becsülhetők.

Az α-szénatom szubsztituensei a kölcsönhatások erősségét, így a stabilizáló hatás 

mértékét is csökkentik. A glicin 2.5 kJ/mol-jához képest az alanin, a valin és a szerin 

vizsgált konformereiben a stabilizációs energia rendre már csak 2.1, 1.8 és 0.4 kJ/mol. 

Az α-szénatom szubsztitúciója a geometriai változások minőségét nem változtatja meg, 

de ezeket is mérsékli, csakúgy, mint a stabilizáló hatást, valamint sztérikus effektusok 

révén szabálytalanságokat okoz a trendek felépülésében.
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4.2. PRIONFEHÉRJE 115-122 RÉGIÓJÁNAK KONFORMÁCIÓS VIZSGÁLATA 

4.2.1.Célkitűzés

Vizsgálataink  célja  a  prionfehérje  (4.2.1.  ábra)  115-122  régiója  (szekvencia: 

AAAAGAVV)  konformációs  tulajdonságainak  felderítése  molekulamechanikai  és 

kvantumkémiai számításokkal. Azoknál a kisebb méretű peptideknél, melyek magukban 

foglalták ezt a fehérjerészletet, a prion endogén (PrPC) és patogén (PrPSc) formája közti 

konformációs  átalakulás  gátlását  tapasztalták  ,  jóllehet  a  mechanizmus  még  nem 

tisztázott.

 

4.2.1. ábra: Prion protein szerkezete A) endogén forma; B) patogén forma 

Feltételezhető, hogy ezek az inhibitor peptidek a PrPSc β-redős szerkezetét utánozva 

kötődnek az átalakulásban résztvevő aktív centrumhoz, gátolva ezáltal a PrPC→PrPSc 

átalakulást. Ezért koncentráltunk a 115-122 régió  β-redős szerkezetű konformereire, a 

vákuumban  és  vízben  számított  relatív  energiák  alapján  értékelve  képződésük 

valószínűségét.

4.2.2.Irodalmi előzmények

A fertőző neurodegeneratív betegségeket (kuru és Creutzfeldt-Jakob szindróma az 

embernél,  a  juhok  surlókórja  és  a  szarvasmarhák  szivacsos  agyvelőgyulladása)  egy 

adott fehérje szintézis utáni káros konformáció változása okozza . Az egyik ilyen fehérje 

a  prion  glikoprotein (PrP),  amely az  idegsejtek membránjaihoz egy glikofoszfatidil-

inozitol  csoport  közvetítésével  kapcsolódik  .  A PrP-nek két  formáját  figyelték  meg, 
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melyek  a  másodlagos  szerkezetükben  különböznek:  az  endogén  formát  (PrPC)  és  a 

patogén formát (PrPSc). A PrPC-t magas  α-hélix tartalom (43%) és kevés  β-redő (3%) 

jellemzi,  míg  a  PrPSc-ben  a  helikális  részek  mennyisége  17-30%-ra  csökkent. 

Ugyanakkor a β-redő tartalom a PrPSc szegmens hosszától függően 43-54% közé esik . 

Ez az eltérő másodlagos  szerkezet  erőteljesen különböző biológiai  tulajdonságokhoz 

vezet:  a  PrPC teljesen  lebontható  a  proteináz  K  enzim  által  és  nem-denaturáló 

oldószerekben oldható. A PrPSc azonban ellenáll a proteolitikus lebontásnak és jórészt 

oldhatatlan. Továbbá, az abnormális formáról feltételezik, hogy katalizálja a patologikus 

PrPC→PrPSc átalakulást  és hajlamos arra, hogy amiloid plakkokat képezzen az agyban .

Bár  a  PrPSc szerkezete  még  nem  pontosan  ismert,  a  PrPC szerkezetét  NMR 

spektroszkópiával már sikerült meghatározni . Egy nagy, elnyújtott N-terminálist (23-

90) tartalmaz, amin belül a 60-91 aminosavak Cu2+ ionok in vivo szelektív megkötésére 

alkalmasak ,  mely kötés következtében szerkezetük strukturáltabbá válik .  A 91-126 

régió  heterogén  konformációjú,  alacsony  pH-n  rendezetlen.  A  126-231  globuláris 

domén három hélixet (HA: 144-154, HB: 173-194, HC: 200-228) és két rövid β-redőt 

(128-131, 161-164) tartalmaz (lásd 4.2.1./A ábra).

A prionkutatás egyik fő kérdése a PrPC→PrPSc átalakulás mechanizmusa, és hogy 

melyik  az  átalakulásban  kulcsszerepet  játszó  régió.  Különböző  publikációk  a  PrP 

különböző részeire koncentrálnak. Néhány korábbi elméleti tanulmány  a HA régiónak 

(144-154)  tulajdonított  jelentőséget,  de  későbbi  kísérleti   és  molekuladinamikai 

eredmények igazolták a HA hélix stabilitását. Oldószerben végzett molekuladinamikai 

számítások   szerint  a  HB  hélix  (180-193)  középen  felszakadhat,  két  stabil  hélixet 

eredményezve. Más MD számítások szerint a 109-129 régió mutatott hajlandóságot a 

konverzióra alacsony pH-n .

A 90-127 régió PrPC→PrPSc átalakulásban betöltött jelentőségét több tanulmány is 

felveti  .  Swietnicki  és  munkatársai  CD spektroszkópiai  eredmények alapján  jelentős 

konformációs változásokat tulajdonítottak az emberi PrP 90-231 régiójának .  Peretz és 

munkatársai  hasonló  következtetésekre  jutottak  a  PrPC és  PrPSc epitóp  régióinak 

vizsgálatakor  .  A  106-126  szegmens  konformációs  polimorfizmusát  De  Gioia  és 

munkatársai  CD  spektroszkópiai  méréseik  során  a  környezeti  hatásokra  különösen 

érzékenynek  találták  :  savas  pH  és  liposzómák  jelenléte  elősegítette  a  β-redő 

képződését.  Ragg  és  munkatársai  1H  NMR  alapján  végzett  molekulamechanikai 

tanulmányaikban a His111-es aminosav jelentőségét hangsúlyozzák (mivel oldallánca 
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pH-tól függően ionizált,  valamint egyszerre hidrofil  és lipofil)  és szintén kiemelik a 

106-126 régió konformációs mobilitását és heterogenitását .

4.2.3.Számítási részletek

A konformáció keresést a MacroModel programba  beépített Monte Carlo Multiple 

Minimum  (MCMM)  módszerrel,  AMBER*  erőtérrel   és  GB/SA oldószermodellel 

végeztük.  A 100.000  lépéses  Monte  Carlo  keresés  során  valamennyi  torzió  közül 

véletlenszerűen kiválasztott  torziók (minimum 2, maximum 18 torziót változtattunk) 

véletlenszerű változtatását (0-180° közötti tartományban) hajtottuk végre. A perturbált 

szerkezeteket a TNCG algoritmussal minimalizáltuk. A kapott minimum szerkezeteket 

energia  szerint  szétválogattuk  és  a  globális  minimumhoz  képest  60  kJ/mol-os 

energiaablakba eső szerkezeteket tároltuk. A kiválasztott reprezentatív szerkezeteket RI 

közelítést  használva DFT szinten, PBE funkcionál  és polarizált felhasított vegyérték 

(Split  Valence  plus  Polarization,  SVP)  báziskészlet   segítségével  optimáltuk.  Hogy 

megbízhatóbb  energiaadatokat  kapjunk,  az  RI-PBE/SVP  geometriákra  PBE/TZVPP 

(báziskészlet:  vegyérték  háromszoros  zéta  két  polarizációs  függvénnyel)  szinten 

energiaszámításokat végeztünk. Ez a nagy báziskészlet (TZVPP) pontosabban írja le a 

peptidekben  előforduló  gyenge  kölcsönhatások  (pl.  hidrogénkötés)  energetikáját.  A 

szolvatált DFT számításokhoz a COSMO [16, 17] oldószermodellt használtuk, minden 

DFT számítást a Turbomole 5.6 programmal  végeztünk.

4.2.4.Gázfázisú számítások

A  vákuum  MCMM  konformáció  kereséshez  a  PrP  90-231  szegmens  NMR 

szerkezetének   115-122  régió  geometriáját  (ezt  a  továbbiakban  natívként  jelöljük) 

használtuk  fel  kiindulási  geometriaként.  Az  oligopeptid  láncot  mindkét  végén 

metilcsoportokkal  zártuk  le.  A  kapott  globális  minimum  szerkezet  még  a  teljes 

konformációs  szabadságot  korlátozó  többi  fehérjerész  hiányában  is  hasonlít  a  natív 

szerkezethez (a terminális  aminosavakat  figyelmen kívül  hagyó gerinc rms 1.58 Å). 

További  konformáció  kereséseket  indítottunk  szisztematikusan  létrehozott  α-hélix, 

β-redő  és  γ-kanyar  kiindulási  szerkezetekből  is,  melyek  nagyon  hasonló  profilt 

eredményeztek, azonos globális minimummal. A számtalan megtalált lokális minimum 

jellemzésére az első N-terminális aminosav nitrogénatomja és az utolsó C-terminális 

aminosav karbonil oxigénatomja közötti távolságot (d paraméter) és a relatív potenciális 
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energiát választottuk. Az eredményeket a 4.2.2. ábrán gyűjtöttük össze.

A kb. 50.000 lokális minimumot a d paraméter szerint analizálva a találatokon belül 

nagyobb, hasonló szerkezetű csoportokat különböztettünk meg. Az egyes csoportokból 

kiválasztott∗ reprezentatív szerkezeteket a 4.2.3. ábrán tüntettük fel. A relatív energiákat 

és a legjellemzőbb hidrogénkötéses kölcsönhatásokat a 4.2.1. táblázatban soroljuk fel.

Mivel a konformáció keresés eredményei között nem találtunk α-helikális és natív 

szerkezetet, ezért az α-hélixet „kézzel” generáltuk, a natív szerkezethez pedig az NMR 

szerkezetet   alapul  véve  mindkét  szerkezet  geometriáját  azonos  elméleti  szinten 

optimáltuk.  Ezek a szerkezetek vákuumban lényegesen kisebb stabilitást  mutatnak a 

többihez képest, ami megmagyarázza, miért nem jelentek meg a konformáció keresés 

találatai között.  Míg a DFT számítások egy elfogadható α-hélix és natív geometriához 

konvergáltak,  az  MM  geometria  optimálás  határozottan  megváltoztatta  a  torziós 

szögeket, miáltal mindkét szerkezet elvesztette eredeti jellegét, ezért a 4.2.1. táblázatban 

csak a DFT számítások eredményeit tüntettük fel.

A tíz reprezentatív szerkezet közül hét a lánc közepe táján egyszer fordul. A kanyar 

két  ágát  összekötve  több  hidrogénkötés  stabilizálja  a  szerkezetet.  Az  V és  X 

szerkezetekben a C-terminális ág a többi öt szerkezetben látható majdnem párhuzamos 

pozíciótól elhajlik. A tíz konformer közül kettőt (II,  IX) két kanyar három ágra oszt, 

míg a hatodik szerkezet maga a β-redő (VI).

Az I, III, V, VII, VIII szerkezetek γ-kanyarok, melyek rendre az Ala118, Gly119, 

Ala117,  Ala120  aminosavaknál  fordulnak.  Az  így  kialakuló  ágak  többnyire  β-redős 

szerkezetűek, jóllehet gyakran torzultak. Ebben az öt  szerkezetben a  β-redő tartalom 

rendre  87.5%,  87.5%,  62.5%,  87.5%  és  75%.  Megfigyeléseink  szerint  az  ágakat 

összekötő hidrogénkötések általában rövidebbek (erősebbek), mint a  β-redős ágakban 

előforduló, öttagú gyűrűket képező kölcsönhatások.

 Az  egyes  csoportokból  a  legtöbbször  megtalált,  de  legalacsonyabb  potenciális  energiájú  szerkezetet 
választottuk reprezentatívnak. Ugyanezek a szerkezetek megtalálhatók a később tárgyalandó, víz oldószerben 
végzett konformáció keresés találatai között is, ezekről külön ábrát nem készítettünk.
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 relatív potenciális 
energia, kJ/mol 

konformáció keresés, vákuum, 60kJ/mol 

terminális távolság (d), Å 

 relatív potenciális 
energia, kJ/mol 

konformáció keresés, víz, 60kJ/mol 

terminális távolság (d), Å 

4.2.2. ábra: A konformáció keresés találatai vákuumban (a) és vízben (b)

a)

b)
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4.2.3. ábra: A PrP 115-122 szegmensre  végzett  MCMM konformáció keresésből  kapott  jellemző szerkezetek,  az  α-hélix  és  a  PrP vizes 

oldatában kimutatott (natív) geometria

I. (γ-kanyar) II. III. IV. V. VI. (β-redő)

 

VII. VIII. IX. X. α-hélix natív
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A IV és X szerkezetek II-es típusú β-kanyarok, melyek rendre az Ala118-Gly119 és 

Ala117-Ala118 aminosavaknál fordulnak. Az ágak nyújtottak és általában rendezetlen 

szerkezetűek.  Kevés  β-redő  hozzájárulás  (~25%)  csak  a  X szerkezet  N-terminális 

ágában figyelhető meg. A II és  IX szerkezetek dupla kanyarjai  γ-kanyarok rendre az 

Ala117, Ala120 és az Ala116, Ala120 aminosavaknál.  A  II szerkezet  ágai nagyrészt 

(~75%-ban)  β-redők (a két terminális kissé torzult). Ezzel ellentétben a  IX szerkezet 

középső ága rendezetlen, így ennek a konformernek csak ~ 37.5% a β-redő tartalma.

A  három  elméleti  szint  különböző  stabilitási  sorrendet  ad  a  reprezentatív 

szerkezetek  nagy  részére  (v.ö.  4.2.1.  táblázat).  A két  DFT szint  a  számított  relatív 

energiák tekintetében elég jó egyezést ad. Figyelemre méltó eltérést mutat a II szerkezet 

túl-  és  a  VI szerkezet  alábecsült  stabilitása  az  RI-PBE/SVP  számítás  által  a 

PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP szinthez képest. Általában, az MCMM-ből származó adatok 

nagyságrendileg  hasonló  eltéréseket  mutatnak,  mint  az  RI-PBE/SVP  számítások. 

Néhány szerkezetre  (II,  V,  VI,  VII)  a  relatív  MM energiák  még közelebb  esnek  a 

PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP szinten  számítottakhoz,  mint  az  RI-PBE/SVP számítások 

eredményei.  Az  alacsonyabb  szinteken  kapott  eredmények  az  I szerkezet  globális 

minimum jellegében sem egyeznek: az RI-PBE/SVP számítás 10.4 kJ/mol-lal, míg az 

MM számítás 12.4 kJ/mol-lal találja kevésbé stabilnak az adott szint által megállapított 

globális  minimumnál.  Megjegyzendő,  hogy  vákuumban  mindhárom  elméleti  szint 

kizárja  a  β-redős  szerkezet  (VI)  stabilitásbeli  fölényét,  mivel  21-62  kJ/mol-lal 

magasabb energiájúnak találják a megfelelő globális minimumoknál.

Az  α-hélix és a natív szerkezetek közül vákuumban energetikailag az  α-hélix a 

kedvezőbb. Az α-hélix és a natív rendre kb. 60 és 100 kJ/mol-lal magasabb energiájú, 

mint  a  globális  minimum.  A  natív  konformáció  lényegesen  kisebb  stabilitása  az 

oldószerhatás mellett feltehetően a PrP szomszédos régióinak hatását is tükrözi.

Az  I-X szerkezetek  alakját  vizsgálva  nem  találunk  korrelációt  a  relatív 

stabilitásokkal. A két (PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP szinten) legstabilabb szerkezet közül 

az  I konformer  két,  míg  a  II három  ágra  tagolódik  (v.ö.  a  4.2.3.  ábrával).  Ez  a 

konformerekben fellépő lokális  kölcsönhatások fontosságára utal.  A legegyszerűbbek 

ezek közül az intramolekuláris hidrogénkötések, melyeket a geometriai adatok alapján 

jellemezhetünk.
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4.2.1. táblázat: Számított relatív energiák (∆E, kJ/mol) és hidrogénkötéses kölcsönhatások (hidrogénkötések száma és átlagos hosszúsága, 
rátl, Å) a reprezentatív szerkezetekben

Szerkezetek
I II III IV V VI VII VIII IX X

γ-kanyar β-redő α-hélix natív
∆EMM 0.0 -1.3 -4.5 -12.4 20.8 44.4 17.8 11.8 13.4 29.7
∆ERI-PBE/SVP 0.0 -10.4 -4.0 4.8 22.0 51.5 30.4 33.8 28.2 50.8 65.8 105.9
∆EPBE/TVZPP

a 0.0 5.5 7.7 9.5 18.5 20.7 22.8 27.7 34.1 41.9 64.1 103.1
EsolvMM

b -102.1 -81.8 -100.4 -101.1 109.5 -129.1 -116.4 -112.9 -122.1 -119.4
EsolvDFT

c -72.9 -107.1 -71.6 -147.3 -143.2 -161.5 -139.2 -138.7 -131.7 -148.1 -175.8 -160.6
H-kötések:
N–H...Od 3 2 3 4 8 5 4 3 4 1

rátl 2.209 2.261 2.267 2.226 2.065 2.128 2.156 2.147 2.254 2.350
N–H...Oe 4 6 4 4 3 2 2 5 2 4 2

rátl 1.966 2.009 2.010 1.946 1.895 2.051 2.086 2.193 1.876 2.125 2.024
N–H...N 1 1 7 5

r 2.611 2.483 2.368 2.377
a RI-PBE/SVP szinten optimált geometriákra végzett energiaszámítások.
b GB/SA oldószermodellel számított szolvatációs energia, Karancsiné Dr. Menyhárd Dóra számításai alapján (Esolv = Evíz - Evákuum).
c RI-PBE/SVP szinten optimált geometriákra végzett energiaszámításokból COSMO oldószermodellel számított szolvatációs energia.
d Hidrogénkötések száma a szomszédos (geminális) C=O és N–H csoportok között, melyek öttagú gyűrűket formálnak.
e Hidrogénkötések száma a nem szomszédos C=O és N–H csoportok között, melyek hurkokat formálnak.
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Az  N−H...X  (X  =  O,  N)  hidrogénkötések  számát  és  átlagos  hosszát  a  4.2.1. 

táblázatba  gyűjtöttük  össze  a  vizsgált  szerkezetekre.  A  van  der  Waals  kritérium 

használatával  talált  hidrogénkötések  nagy  része  N−H...O=C  típusú.  Ezeken  belül 

különbséget tettünk az N−H...O kölcsönhatások között aszerint, hogy szomszédos N−H 

és C=O csoportok alkotnak öttagú gyűrűket vagy távolabbi aminosavak között jön létre 

a hidrogénkötés. Az előbbiek általában a nagyobb H...O távolságok miatt gyengébbek 

(v.ö.  4.2.1.  táblázat).  A  nem  szomszédos  N−H  és  C=O  csoportok  közötti 

hidrogénkötések 0.1-0.3 Å-mel rövidebbek, ezért nagyobb stabilizáló hatással bírnak. A 

4.2.1. táblázat adatait elemezve elég jó korrelációt találhatunk a hidrogénkötések száma 

és  erőssége  illetve  a  PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP szinten  számított  stabilitási  sorrend 

között. Az I-IV szerkezetek 4-6 hurok-típusú hidrogénkötést tartalmaznak, míg csak 0-

3-at a gyengébb gyűrű-típusúakból. Ellentétes a helyzet a kevésbé stabil  V-VIII és  X 

konformereknél.  Ebben  az  esetben  azonban  a  hurok-típusú  hidrogénkötések  átlagos 

hossza  kiugróan  nagy,  2.193  Å.  Az  α-hélix  és  natív  szerkezetek  kisebb  stabilitása 

összhangban van a bennük található kis számú és gyenge N–H…O kölcsönhatással.

A van der  Waals  távolsági  kritériumoknak megfelelő  N−H...N kölcsönhatásokat 

csak a négy legkevésbé stabil szerkezetben (IX,  X,  α-hélix, natív) találtunk. A H...N 

távolságoknak megfelelően  igen  gyengék,  ezért  hozzájárulásuk a  konformerek  teljes 

stabilizációjához feltételezhetően csekély.

4.2.5.Szolvatációs számítások

Az  MCMM  konformáció  keresést  víz  oldószerben  is  elvégeztük,  mely  a 

vákuumban meghatározottal közel azonos globális minimumot eredményezett (összes 

atom rms 0.1 Å). Az oldószer hatása a 115-122 PrP másodlagos szerkezeteinek relatív 

stabilitására  lemérhető  a  4.2.2.a.  és  b.  ábra  összehasonlításából.  Jól  látszik,  hogy  a 

szerkezetek eloszlása vákuumban és vízben nagyon hasonló. Másrészről a köztük lévő 

energiakülönbségek  jelentősen  kisebbek  vizes  oldatban,  mint  vákuumban.  A 

dominánsan β-redővel jellemezhető konformerek (terminális távolság ~25 Å) pl. vízben 

a  globális  minimumnál  23  kJ/mol-lal  magasabban  kezdenek  megjelenni,  míg 

vákuumban  ez  az  energiakülönbség  55  kJ/mol.  Ugyanakkor  a  globális  minimum 

szerkezet (4.2.3.  ábra,  IV szerkezet)  gyakorlatilag ugyanaz vákuumban és vízben. A 

szolvatációs  energiákat  is  a  4.2.1.  táblázatban  gyűjtöttük  össze,  melyek  általában 

kevéssel  100  kJ/mol  felett  vannak.  Figyelemre  méltó,  hogy  a  β-redős  szerkezet 
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valamivel  jobban  stabilizált  a  többinél.  Nagyobb  eltérések  tapasztalhatók  még  az 

oldószerben lecsökkent populációjú II, V, VIII, IX és X típusú szerkezetek szolvatációs 

energiáiban.

A COSMO modellel  számított  szolvatációs  energiák  kissé  más képet  mutatnak. 

Ezen az elméleti szinten a β-redős, α-helikális és natív szerkezetek szolvatációs energiái 

-160  –  -176  kJ/mol  körüliek,  jóval  nagyobbak,  mint  a  legtöbb  más  konformeré. 

Következésképpen  vizes  oldatban,  PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP  szinten  a  β-redő  a 

preferált  konformer.  Ez  az  eredmény  alátámasztja,  hogy  a  115-122  szegmens  vizes 

oldatban  β-redő képzésére hajlamos, mely előfeltétele annak a hipotézisnek, miszerint 

ezen régiót tartalmazó kis oligopeptidek képesek a PrPSc szerkezetét másolva az aktív 

centrumhoz történő kötődésre, ezáltal akadályozva meg a PrPC→PrPSc átalakulást .

A  natív  konformer  115-122  szegmense  a  vizes  oldatban  számított  jelentős 

stabilizációja ellenére is viszonylag magas energiájú. Az a tény, hogy a nagyméretű PrPC 

fehérje kísérleti  vizsgálata során mégis ezt  a konformert találták, a 115-122-n kívüli 

régiók jelentős stabilizáló hatására utal.

4.2.6.Összefoglalás

A  prionfehérje  részletre  az  egészséges  prion  vizes  oldatban  található 

konformációjából,  valamint  több szisztematikusan létrehozott,  szabályos szerkezetből 

kiindulva  végeztünk  konformáció  keresést.  Ezek  vákuumban  és  vízben  is  hasonló 

találatokat  és  közel  azonos  globális  minimumot  adtak.  A  keresés  találataiból  12 

reprezentatív  szerkezetet  választottunk  ki,  melyek  DFT  optimált  geometriáiban 

megfigyeltük, hogy az ágakat összekötő, hurkokat formáló hidrogénkötések általában 

rövidebbek, erősebbek, mint a béta-redős ágakban előfordulók, melyek öttagú gyűrűket 

képeznek.  A hurkokat  formáló  hidrogénkötések  száma a  szerkezetekben jól  korrelál 

azok stabilitásával.

A  reprezentatív  szerkezetekre  PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP  szinten,  COSMO 

oldószermodellel  végzett  számításaink  a  szegmens  β-redő  képzési  hajlandóságát 

alátámasztják,  mely alapfeltétele  annak a  hipotézisnek,  miszerint  a  vizsgált  szakaszt 

tartalmazó kis  oligopeptidek a  kóros  forma  β-redős szerkezetét  másolva képesek az 

átalakulás aktív centrumához történő kötődésre, ezáltal gátolva azt.



5. ÖSSZEFOGLALÁS
Megfelelő módszertesztelést  követően öt  donor-akceptor  komplexben (BH3·NH3, 

BCl3·NH3,  AlH3·NH3,  AlCl3·NH3,  GaCl3·NH3)  vizsgáltam  a  komplexképződés 

geometriai  és  elektronikus  tulajdonságokra  kifejtett  hatásait,  kiválasztott 

tulajdonságokon keresztül, úgymint potenciális energia, teljes töltésátmenet, A−L és N−

H  kötéshosszak,  valamint  L−A−N  és  H−N−A  kötésszögek.  A  komplexképződés 

geometriai  következményei,  melyet  a  donor-akceptor  távolság  széles  tartományban 

(1.5-10.0  Å)  történő  változtatásával  vizsgáltam,  az  A−L és  N−H kötés  megnyúlása, 

valamint  az  L−A−N  és  H−N−A szögek  növekedése.  A legkifejezettebb  geometriai 

változásokat  az  ACl3 akceptorokban  tapasztaltam,  az  AH3 akceptorokban  valamivel 

kisebbek,  az  NH3-ban  pedig  a  H−N−A szög  kivételével  jelentéktelenek.  A vizsgált 

tulajdonságok  közül  a  potenciális  energia  és  az  L−A−N  szög  bizonyultak  a 

kölcsönhatások legérzékenyebb indikátorainak.

Az öt közül két kiválasztott komplexben (BH3·NH3 és AlCl3·NH3) feltérképeztem a 

monomerjeikből  történő  képződésük  során  létrejövő  geometriai  változások 

(kötéstávolságok,  kötésszögek  és  torziók)  energiaigényét.  Megfigyeltem,  hogy  a 

kötéstávolságok  változtatása  a  monomerekben  nagyobb  energia-befektetést  igényel, 

mint a komplexekben; hogy az akceptor kötésszögeinek változtatása a monomerekben 

jóval nagyobb energiaigényű, mint a komplexekben. Összhangban a korábbi kísérleti 

megfigyelésekkel,  a  geometriai  paraméterek  komplexképződés  hatására  bekövetkező 

változásai a donorban visszafogottabbak, mint az akceptorokban. Ez összhangban van a 

donor viszonylagos merevségéről és az akceptor rugalmasabb természetéről, valamint a 

donor geometriáját együttesen alakító, versengő hatásokról alkotott elképzeléssel is.

Távolható  kölcsönhatások  energetikai  és  geometriai  hatásainak  kvantitatív 

analízisét  végeztük  el  β-redős  szerkezetű  oligoglicinekre  (Glyn,  n =  2  -  10) 

sűrűségfunkcionál  számításokkal.  Eredményeink  szerint  a  távolható  kölcsönhatások 

hozzájárulnak  a  β-redő  stabilitásához  és  lényeges  hatással  vannak  a  geometriai 

paraméterekre.  Az  oligopeptid  lánc  fokozatos  felépítésével  kb.  10  glicin  egységben 

határoztuk  meg  e  kölcsönhatások  hatótávolságát,  egy  glicin  egység  beépülésének 

stabilizáló  hatását  pedig  kb.  2.5  kJ/mol-ban.  A  geometriai  paraméterek  közül  a 

hidrogénkötés  a  legérzékenyebb a  távolható  kölcsönhatásokra,  melyek hatására  több 

század  angströmmel  rövidül.  Fontos  következmény  még  a  C−N  kötés  0.009  Å-s 

rövidülése,  míg  a  többi  kötéstávolság  és  –szög  0.002  Å-n  és  0.5º-n  belül  változik. 



Analízisünk a glicin lánc hosszának kismértékű, de érdekes változását fedte fel, az  −

NH2 és −COOH végcsoportok relatív orientációjának függvényében. Ezt a többi homo-

oligopeptidnél  nem  tudtunk  kimutatni,  az  α-szubsztituensek  okozta  torzulás 

valószínűleg  elfedi  ezt  a  gyenge  effektust.  A  távolható  kölcsönhatások  a 

kötéstávolságok  jellegzetes  változásaival  összefüggő  hiperkonjugációs 

kölcsönhatásokban is megmutatkoznak.

A glicin homo-oligopeptidekre végzett vizsgálatok kibővítéseként az aminosavak 

szubsztituenseinek  a  távolható  kölcsönhatásokra  kifejtett  hatását  vizsgáltuk  három 

másik homo-oligopeptidre: L-Alan, L-Valn és L-Sern (n = 2 - 10). A kapott eredményeket a 

korábbiakkal  összehasonlítva megfigyeltük,  hogy a  metil-,  izopropil-  és  hidroximetil 

szubsztituensek  csökkentik  a  távolható  kölcsönhatások  erősségét.  A  távolható 

kölcsönhatásoknak tulajdonítható stabilizáció a glicinnél számított 2.4 kJ/mol-ról rendre 

2.1,  1.8  és  0.4  kJ/mol-ra  csökkent  az  alanin,  valin  és  szerin  vizsgált  konformerei 

esetében. Ezzel a csökkenéssel a geometriai paraméterekben bekövetkezett változások 

(legfontosabbak ezúttal is a hidrogén- és a peptidkötések) is összhangban vannak. A 

szubsztitúció másik következménye, hogy a fellépő sztérikus kölcsönhatások eltéréseket 

okoznak  az  energetikai  és  geometriai  trendek  felépülésében,  a  glicinnél  tapasztalt 

monoton változásokkal ellentétben.

A  prion  fehérje  (PrP)  115-122  szegmensének  konformációs  tulajdonságait 

vizsgáltuk  molekulamechanikai  és  DFT  számításokkal.  A  Monte  Carlo  Multiple 

Minimum konformáció keresés vákuumban és vízben közel azonos globális minimum 

szerkezetet  eredményezett.  Az  oldószer  a  szerkezetek  eloszlását  nem kifejezetten,  a 

relatív stabilitásokat azonban megváltoztatja: a szerkezetek közötti energiakülönbségek 

jelentősen  kisebbek  vizes  oldatban,  mint  vákuumban.  A keresés  eredményéből  több 

reprezentatív  csoport  volt  elkülöníthető.  Tizenkét  reprezentatív  szerkezet  relatív 

energiáit és hidrogénkötéseinek tulajdonságait elemeztük és korrelációkat mutattunk ki 

a vizsgált molekuláris tulajdonságok között. Megállapítottuk az N−H...O hidrogénkötés 

elsődleges fontosságát a szerkezetek stabilitásában, míg megfigyeléseink szerint az N−

H...N típusú hidak csekély jelentőséggel bírtak.

A  szerkezetek  PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP  szinten,  COSMO  oldószermodellel 

végzett vizsgálata azt mutatta, hogy a 115-122 szegmens β-redős formája vizes oldatban 

stabil lehet, ami előfeltétele annak a hipotézisnek, miszerint hasonló kis peptidek a PrPSc 

β-redős szerkezetét másolva képesek az átalakulás aktív centrumához történő kötődésre, 



megakadályozva ezáltal a PrPC→PrPSc konverziót .  A β-redő vizes oldatban mutatott 

nagy stabilitása a többi szerkezethez – melyek vákuumban bizonyultak stabilabbnak – 

képest  nagyobb szolvatációs energiájának tudható be.  Utóbbiakat a  nem-szomszédos 

aminosavak között  több N−H...O hidrogénkötés stabilizálja,  míg a  β-redőben csak a 

szomszédos  aminosavak  közti  gyenge  kölcsönhatások  tudnak  létrejönni.  Az 

intramolekuláris  hidrogénkötések  miatti  stabilizációs  különbséget  azonban  az 

oldószerrel kialakított kölcsönhatás túlkompenzálja.



6. TÉZISEK
7.1. BEVEZETÉS, CÉLOK, ELŐZMÉNYEK

A molekulageometria  a  kémiai  anyagok  alapvető  tulajdonsága.  Egyedi  módon 

jellemzi a vegyületeket és fontos szerepet játszik a kémiai reakciók mechanizmusában, a 

molekuláris  azonosításban  csakúgy,  mint  a  biológiai  funkciókban.  A  geometriai 

paraméterek  érzékenyek  az  intra-  és  intermolekuláris  kölcsönhatásokra,  ennélfogva 

jelezhetik és jellemezhetik ezeket a folyamatokat. Munkám során ezeket az effektusokat 

vizsgáltam több különböző rendszerben.

Donor-akceptor komplexek 

A  BH3·NH3 és  négy  hasonló  komplex  (BCl3·NH3,  AlH3·NH3,  AlCl3·NH3 és 

GaCl3·NH3)  általános  tulajdonságait  és  a  donor-akceptor  távolság  változtatásának 

hatásait  vizsgáltam,  valamint  két  kiválasztott  komplexben  a  geometriai  paraméterek 

megváltoztatásához szükséges  energia-befektetés  becsléséhez  végeztem számításokat. 

Mivel ezeket és a hasonló komplexeket gyakran használják katalitikus és fémorganikus 

kémiai  eljárásokban,  irodalmuk  kiterjedt,  kísérleti  adataik  jól  ismertek.  A 

komplexképződés  mechanizmusának,  energetikai  vonatkozásainak  megértéséhez 

azonban  fontosnak  tartottam  a  nem  egyensúlyi  paraméterek  (monomerek 

geometriájának, a monomerek közti töltésátmenet, az atomi töltések változása a kötés 

kialakulása  során)  vizsgálatát  is.  Ezeket  a  tulajdonságokat  eddig  csak  félempirikus 

kvantumkémiai módszerekkel tanulmányozták.

Távolható kölcsönhatások β-redős szerkezetű homo-oligopeptidekben 

A  távolható  kölcsönhatások  (azaz  a  közvetlen  szomszédokon  túlmenő 

kölcsönhatások,  esetünkben  ezek  egymással  kooperáló  hidrogénkötésekből  és  dipól-

dipól kölcsönhatásokból állnak) stabilitási, geometriai következményeit és hatósugarát, 

valamint  a  különböző  aminosavak  α-szubsztituenseinek  ezekre  kifejtett  hatását 

vizsgáltuk  β-redős  szerkezetű  homo-oligopeptidek  fokozatos  láncnövelésével.  Teljes 

geometria optimálást végeztünk a 2-10 tagú glicin homo-oligopeptidekre, majd alanin-, 

valin- és szerin aminosavakból álló rendszerekre is elvégeztük a számításokat.

Korábban  már  végeztek  számításokat  a  polipeptidekben  fellépő  távolható 

kölcsönhatások vizsgálatára egyszerű aminosavakból felépülő végtelen polipeptidekben. 

Ezek az elemzések azonban periodikus peremfeltételek alkalmazásával készültek, ami a 



kölcsönhatások kvantitatív becslését és azok fokozatos kiépülésének megfigyelését nem 

tette lehetővé. 

Prionfehérje 115-122 régiójának konformációs vizsgálata 

Vizsgálataink célja a prionfehérje 115-122 régiója konformációs tulajdonságainak 

felderítése volt molekulamechanikai és kvantumkémiai számításokkal. A konformáció 

keresés eredményeként kapott reprezentatív szerkezetek vákuumban és vízben számított 

relatív energiái alapján értékeltük képződésük valószínűségét.

Az  irodalomban  fellelhető  korábbi  vizsgálatok  szerint  azok  a  kisebb  méretű 

peptidek, melyek magukban foglalták az általunk is vizsgált 115-122 fehérjerészletet, a 

prion  endogén  (PrPC)  és  patogén  (PrPSc)  formája  közti  konformációs  átalakulást 

gátolták, egyelőre még tisztázatlan mechanizmus szerint. Feltételezhető, hogy ezek az 

inhibitor peptidek a  PrPSc β-redős szerkezetét  utánozva kötődnek az átalakulás aktív 

centrumához, ezáltal gátolva a konverziót.

7.2. ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK

A donor-akceptor  komplexek  vizsgálatához  az  MP2(fc)/6-311+G(2df,p)  szintet 

választottam,  mely  mind a  nem-egyensúlyi  geometriákat,  mind  a  diszperziós  erőket 

megbízhatóan írja le.

Az oligopeptidek vizsgálatánál  a  rendszerek mérete  miatt  a  pontosság mellett  a 

költségtényező  is  fontos  szerepet  játszott,  így  ezeket  a  számításokat  HF/6-31G(d) 

előoptimálás  után  B3LYP módszerrel  és  diffúz  polarizált  triple-zeta  báziskészlettel 

(6-311+(+)G(d,p)) végeztük.

A prionfehérje-részlet vizsgálatánál a konformáció keresést Monte Carlo Multiple 

Minimum módszerrel, AMBER* erőtérrel és GB/SA oldószermodellel végeztünk, majd 

a reprezentatív szerkezeteket PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP szinten optimáltuk, COSMO 

oldószermodell segítségével.

A konformáció  keresést  a  MacroModel  programmal,  a  természetes  kötéspálya 

(NBO)  analíziseket  és  a  természetes  atomi  töltések  számítását  az  NBO  5.0-val,  a 

geometria optimálásokat a Gaussian programcsomag 98 és 03 verzióival,  valamint a 

Turbomole 5.6-al végeztük.

7.3. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Donor-akceptor komplexek vizsgálata 



A komplexképződés során az A−L és N−H kötés megnyúlik, az L−A−N és H−N−A 

szögek növekednek. A kölcsönhatás legérzékenyebb indikátorai a potenciális energia és 

az  L−A−N  szögek.  A  geometriai  változások  a  klór  ligandumot  tartalmazó 

akceptorokban a legjelentősebbek, a donor fél alig érintett.

A  komplexképződés  során  a  monomerek  kötéseinek  megnyújtásához  nagyobb 

energia-befektetés  szükséges,  mint  a  komplexekéhez.  Az  akceptor  szögeinek 

változtatása a monomerben jóval nagyobb energiaigényű, mint a komplexben.

A korábbi  megfigyelésekkel  összhangban  a  geometriai  változások  a  donorban 

visszafogottabbak,  az  akceptor  rugalmasabb,  a  donor  viszonylag  merev,  mert 

geometriáját versengő effektusok alakítják.

Távolható kölcsönhatások β-redős szerkezetű homo-oligopeptidekben 

A  távolható  kölcsönhatások  hatósugara  az  oligoglicinekben  kb.  10  aminosav 

egység, egy glicin egység beépülésének stabilizáló hatása kb. 2.5 kJ/mol. A geometriai 

paraméterek közül a hidrogénkötés a legérzékenyebb a kölcsönhatásokra, több század 

angströmmel rövidül. A C−N kötés 0.009 Å-mel rövidül, a többi kötéstávolság és –szög 

0.002 Å-n és  0.5º-n  belül  változik.  A glicin  lánc  hosszának kismértékű,  de  érdekes 

oszcillációját  is  megfigyeltük.  A  távolható  kölcsönhatások  hatása  a  főbb 

hiperkonjugációs kölcsönhatásokban is megmutatkozik.

A  metil-,  izopropil-  és  hidroximetil  szubsztituensek  csökkentik  a  távolható 

kölcsönhatások erősségét. Egy aminosav egység beépülésének stabilizáló hatása rendre 

2.1,  1.8  és  0.4  kJ/mol  az  alanin,  valin  és  szerin  vizsgált  konformerei  esetében.  A 

távolható  kölcsönhatásokra  legérzékenyebb  paraméterek  a  szubsztituált  homo-

oligopeptidek esetében is a hidrogénkötés és a peptidkötés. A szubsztitúció a geometriai 

változások  mértékét  is  csökkenti,  valamint  sztérikus  effektusok  révén 

szabálytalanságokat okoz a trendek felépülésében.

Prionfehérje 115-122 régiójának konformációs vizsgálata 

A konformáció  keresés  vákuumban  és  vízben  közel  azonos  globális  minimum 

szerkezetet  eredményezett.  A  szerkezetek  eloszlását  az  oldószer  nem  befolyásolta 

jelentősen,  a  közöttük  lévő  energiakülönbségek  azonban  jelentősen  kisebbek  vizes 

oldatban,  mint  vákuumban.  Tizenkét  reprezentatív  szerkezetben  található  N−H...O 

hidrogénkötés száma és a szerkezetek relatív stabilitása között korrelációt állapíthattuk 

meg. Az N−H...N típusú hidak csekély fontosságúak a szerkezetek stabilitásában.



A szerkezetekre  PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP  szinten,  COSMO  oldószermodellel 

végzett  vizsgálataink azt  mutatták,  hogy a  115-122 szegmens  β-redős formája vizes 

oldatban stabil  lehet,  ami alátámasztja  azt  a  feltételezést,  miszerint  a  vizsgált  régiót 

tartalmazó oligopeptideknek szerepük lehet a PrPC→PrPSc átalakulás gátlásában.
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