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1. BEVEZETÉS, CÉLOK, ELŐZMÉNYEK

A molekulageometria a kémiai anyagok egyik alapvető tulajdonsága. Jellemzi a vegyületeket és 

fontos szerepet játszik a kémiai reakciók mechanizmusában, a molekuláris azonosításban csakúgy, mint 

a  biológiai  működésben.  A  geometriai  paraméterek  érzékenyek  az  intra-  és  intermolekuláris 

kölcsönhatásokra,  ennélfogva  jelzik  és  jellemzik  ezeket  a  folyamatokat.  Kutatásaim  fő  célja  a 

szerkezeti  változásokkal  járó  energiaváltozások  és  az  intramolekuláris  kölcsönhatásokat  kísérő 

geometriai jellemzők meghatározása kis molekulamérettől a nagyobb méretek felé haladva különböző 

rendszerekben.

AL3·NH3 típusú 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 (monomer geometria, 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, amelyek 

esetünkben  egymással  kooperáló  hidrogénkötésekből  és  dipól-dipól  kölcsönhatásokból  állnak) 

stabilitási  és  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.

Korábban  már  közöltek  számítási  eredményeket  egyszerű  aminosavakból  felépülő  végtelen 

polipeptidekben fellépő távolható kölcsönhatások vizsgálatából. Ezek az elemzések azonban periodikus 

peremfeltételek alkalmazásával  készültek,  ami a  kölcsönhatások kvantitatív becslését  és  kiépülésük 

folyamatának 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.
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2. 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.

3. ÚJ EREDMÉNYEK

1. Az AL3·NH3 típusú komplexek képződése a következő geometriai következményekkel jár: az A−L és 

N−H kötések megnyúlnak 0.02-0.09 Å-mel ill. 0.003-0.007 Å-mel, az L−A−N és a H−N−A szögek 

9-15º-al  ill.  0.1-1.5º-al  növekednek.  A  kölcsönhatás  legérzékenyebb  indikátorai  a  potenciális 

energia és az L−A−N szögek. A geometriai változások a klór ligandumot tartalmazó akceptorokban 

a legjelentősebbek, ugyanakkor a donor fél alig érintett. Ennek oka, hogy az akceptor rugalmasabb, 

a donor viszonylag merev, mert geometriáját versengő effektusok alakítják.

2. Az AL3·NH3 típusú komplexek képződése során a monomerek kötéseinek megnyújtásához nagyobb 

energia-befektetés  szükséges,  mint  a  komplexekéhez.  Az  akceptor  szögeinek  változtatása  a 

monomerben jóval nagyobb energiaigényű, mint a komplexben.

3. A távolható kölcsönhatások hatósugara a β-redős szerkezetű oligoglicinekben mintegy 10 aminosav 

egység  és  egy  glicin  egység  beépülésének  stabilizáló  hatása  mintegy  2.5  kJ/mol.  A geometriai 

paraméterek  közül  a  hidrogénkötés  a  legérzékenyebb  a  kölcsönhatásokra,  mivel  több  század 

angströmmel  rövidül.  A C−N  kötés  0.009  Å-mel  rövidül,  a  többi  kötéstávolság  0.002  Å-n,  a 

kötésszögek 0.5º-n belül változnak. Az oligoglicin lánc hossza a glicin egységek páros ill. páratlan 

számának  függvényében  kismértékben  oszcillál.  A  távolható  kölcsönhatások  hatása  a  főbb 

hiperkonjugációs kölcsönhatásokban is megmutatkozik.

4.  A  β-redős  szerkezetű  homo-oligopeptidekben  az  oligoglicin  vázon  levő 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 
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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.

5.  A  prionfehérje  115-122  régiójának  globális  minimumhoz  tartozó konformációja  vákuumban  és 

vízben közel azonos szerkezetű. A nagyszámú konformer eloszlását az oldószer alig befolyásolja, 

de  a  közöttük  lévő  energiakülönbségek  jelentősen  kisebbek  vizes  oldatban,  mint  vákuumban. 

Korreláció  van  a  12  reprezentatív  szerkezetben  található  N−H...O hidrogénkötések  száma  és  a 

szerkezetek relatív stabilitása között. Az N−H...N típusú hidak csekély fontosságúak a szerkezetek 

stabilitásában.

6.  A  prionfehérje  115-122 régiójának reprezentatív szerkezeteire  PBE/TZVPP//RI-PBE/SVP szinten 

COSMO  oldószermodellel  végzett  számítások  szerint  ezen  szegmens  β-redős  formája  vizes 

oldatban számottevő stabilitású. Az elméleti vizsgálatok alátámasztják azt a hipotézist, miszerint a 

vizsgált  régiót  tartalmazó oligopeptidek képesek a PrPSc β-redős szerkezetét  utánozni és  ezáltal 

szerepük lehet a PrPC→PrPSc átalakulás gátlásában.
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