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1.Bevezetés 

1.1 A molekuladinamikai szimuláció szerepe a gyógyszerhatás mechanizmusok 

vizsgálatában 

 

A számítógépes szimulációs módszerek egyre szélesebb körben nyernek alkalmazást 

kondenzált rendszerek –szilárd testek, folyadékok, molekulák- kémiai és fizikai 

tulajdonságainak értelmezésére atomi szintű szerkezetük alapján. A jelen dolgozatban 

molekuladinamikai szimulációs (MDS) eredményekről számolok be. Ezek a számítások  

molekulák röntgenkrisztallográfiai vagy NMR spektroszkópiai módszerrel 

meghatározott atomi szerkezetéből indulnak ki és a klasszikus fizika egyenleteit 

felhasználva szimulálják a molekulaszerkezetnek a vizsgált tulajdonság szempontjából 

releváns környezeti körülmények (vizes fázis, ionok jelenléte, kölcsönhatás más 

molekulákkal, hőmérséklet, nyomás) hatására történő megváltozását. A fizikai 

szerkezetvizsgáló módszerek eredményeinek alkalmazásánál ugyanis nem szabad 

eltekinteni attól, hogy milyen módszerrel történt a molekulaszerkezet meghatározása. A 

röntgendiffrakciós mérés kristályos állapotban jellemzi a molekula szerkezetét, az NMR 

spektroszkópia pedig igen tömény oldatban és ezek a körülmények jelentős 

határfeltételeket jelenthetnek az atomi szerkezetre nézve. Az MDS számítások révén 

lehetőség van a kísérleti körülmények korrekciójára és ezáltal a natív környezetre 

jellemző molekulaszerkezet meghatározására. A fizikai szerkezetvizsgáló módszerek 

érzékenységének növekedése, a kiértékelő módszerek finomodása, valamint a 

számítástechnika rohamos fejlődése a módszert egyre hatékonyabb kutató-fejlesztő 

eszközzé teszi.  

 

Amint említettük, a szimulációs munkának egyik eredménye az, hogy a kísérletileg 

meghatározott szerkezetet korrigálja. Talán még fontosabb azonban, hogy a módszer 

lényegéből adódóan eredményként megkapjuk minden egyes atomi kötésnek a 

hőmérséklet által lehetővé váló időbeli változását –fluktuációját. Ezt tükrözi a dinamika 

szó a módszer elnevezésében. Körülbelül 30 éve vetődött fel először az a gondolat1, 

hogy a molekulaszerkezetek atomi mozgásainak, a „konformációs dinamikának” 

speciális vonásai vannak. Jellemzőek egy-egy molekulára ill. molekularészletre. Ma már 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszikus_fizika
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egyértelmű, hogy a biológiai makromolekulák konformációs dinamikájának speciális 

vonásai meghatározóak a biokémiai aktivitás szempontjából.2  

 

A munkacsoport, ahol a PhD munkámat végeztem, fehérjék konformációs 

dinamikájának kísérleti és számítógépes vizsgálatával foglalkozik. A fehérjék 

túlságosan nagy molekulák ahhoz, hogy modellezésükre kvantummechanikai 

módszereket alkalmazzunk, így a molekulamechanikai és molekuladinamikai 

megközelítést használtuk. Munkám során két fehérjemolekula esetén vizsgáltam 

antagonisták ill. allosztérikus effektorok hatását a molekulaszerkezetre és ezen keresztül 

a biológiai funkcióra. Az egyik fehérje a humán hemoglobin (HbA) volt, ahol a fontos 

biológiai funkció a hemoglobin oxigén kötése volt. Ismeretes, hogy a HbA 

oxigénkötését a tetramer szerkezetű molekula alegységek közötti központi üregébe 

kötődő kis molekulák, „allosztérikus effektorok” módosítják. Korábban 

röntgenkrisztallográfiai eredmények alapján feltételezték, hogy az effektorok az 

oxigénmentes „T”-állapotban kötődnek és gátolják az oxigénaffinitást.3 Irodalmi 

eredmények4 azt mutatják, hogy az allosztérikus effektorok képesek oxigént kötő R-

állapotú HbA komplexben is regulálni az oxigén-affinitást. R-állapotú HbA-effektor 

komplexről azonban nem sikerült röntgenkrisztallográfiai szerkezetvizsgálati eredményt 

nyerni. Munkám kezdetén bekapcsolódtam azokba a vizsgálatokba, amelyek során mind 

az R-, mind a T-állapotban vizsgáltuk az allosztérikus effektorok kötődésének hatását a 

molekulaszerkezetre és a konformációs dinamikára. Ez a téma lehetőséget adott a 

molekuladinamikai szimulációs módszerek megismerésére. A másik fehérje a 

kalmodulin (CaM) volt. Ez egy kalcium jelátvivő, amely sokféle enzimet képes 

aktiválni és ezáltal számos biokémiai és élettani folyamatban vesz részt. A CaM target-

molekulához való kötődésének gátlása a gyógyszeres terápia egyik eszköze.5 

Munkámban CaM-antagonisták optimális tulajdonságait vizsgáltam. Ez a téma 

sokrétűbb feladatnak bizonyult. Egyrészt alkalmaztam a HbA téma vizsgálata során 

megtanult technikákat, másrészt, mivel a rutin számítások eredményei nem adtak 

magyarázatot az alapvető kérdésekre, másfajta megközelítésekkel (Poisson-Boltzmann 

szabadentalpia számítások) is megismerkedtem. A dolgozatban ezt a témát fejtem ki 

nagyobb részletességgel. 
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1.2 A vizsgált fehérjekomplexek élettani jelentősége 

1.2.1 A hemoglobin oxigénkötésének alloszterikus regulációja 

1.2.1.1 A hemoglobin szerkezete 

 

A humán felnőtt hemoglobin egy oxigénmegkötő molekula a vörösvértestekben, ezáltal 

kulcsfontosságú az oxigénszállításban. Vérben a koncentrációja átlagosan 120-175g/l. 

Egy HbA molekula összesen négy oxigénmolekulát tud megkötni, azonban a kötődés 

sorrendje és mechanizmusa a mai napig nem ismert teljes egészében. Szerkezetileg a 

hemoglobin egy négy alegységből álló gömb alakú fehérje. A négy alegység közül 

kettő-kettő azonos aminosav összetételű, az egyik a 141 aminosavból álló α, a másik a 

146 aminosavból álló β alegység. A két α és két β alegységből kialakuló tetramer 

szerkezetet a 1. ábrán mutatom be. Mind a négy alegység tartalmaz egy-egy hem 

csoportot. Az oxigén ezekhez a hem csoportokhoz kötődik. A szerkezet oxigént nem 

kötő (T tense) állapotban jelentős méretű központi üreggel rendelkezik, amely 

oxigénnel telített (R relaxed) állapotban lényegesen kisebb méretű 

röntgenkrisztallográfiai eredmények szerint. T-állapotban kimutatták, hogy a HbA 

természetes és mesterséges effektorai a központi üregbe kötődnek.6 R-állapotú 

komplexet azonban nem sikerült kikristályosítani. Feltételezték, hogy ebben az esetben 

a lecsökkent térfogatú központi üreg nem elegendő az effektor megkötésére.7  

 

   
 

1a. ábra. Az oxigént nem kötő (T-állapotú) HbA szerkezete. Kék és világoskék jelöli az α alegységeket, 

piros és narancssárga a β alegységeket, a lila a hem csoportokat. 1b. A hem: Fe-protoporfirin IX 

szerkezete.  

 

 

A B 
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1.2.1.2 A HbA oxigénkötése és annak szerkezeti következményei 

 

Az oxigén a HbA-ban egy vas-porfirinhez, a hem csoporthoz kötődik. A hem 

csoportban a vas a profirinben lévő négy pirrolgyűrű nitrogénjeihez és a polipeptidlánc 

két hisztidinjéhez kapcsolódik. A hisztidinek közül az egyikkel szoros (proximális 

hisztidin a 2. ábrán kékkel jelölve), a másikkal laza (disztális hisztidin a 2. ábrán zölddel 

jelölve) kapcsolatot alakít ki, ez utóbbi helyére kapcsolódik az oxigén. Ahhoz, hogy a 

hem csoport oxigént tudjon megkötni, a vas oxidációs számának kettőnek kell lennie8. 

Ez a feltétel  egyrészt a fent említett komplexképződéssel, másrészt az oxidált 

hemoglobin (methemoglobin) visszaredukálása által valósul meg. Ezt a methemoglobin 

diaforáz enzim végzi9. 

 
 

2. ábra. Az oxigénkötőhely modellje. Kék jelöli a proximális hisztidint, zöld a disztális hisztidint, piros a 

porfirint a sárga pedig az Fe2+ iont. 

 

 

Proximális hisztidin 
Disztális hisztidin 

Fe

Hem 

Oxigén kötőhely 
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Az oxigén kötésekor a hem spinállapota megváltozik. A vas d pályája ugyanis a Jahn-

Teller effektus10 következtében nem ötszörösen degenerált, hanem felhasad egy 

kétszeresen degenerált magasabb energiájú eg és egy háromszorosan degenerált 

alacsonyabb energiájú t2g pályára10. Ha a hem csoporthoz oxigén kötődik, az elektronok 

mind az alacsonyabb t2g szintre kerülnek (low spin). Amikor oxigén nem kötődik, 

mindkét pályán lesznek elektronok (high spin). (Erre a spinváltozásra épül az MRI 

diagnosztikai módszerek egyik ígéretes új területe a funkcionális MRI.) Ez az effektus 

hatással van a hem konformációjára is; az oxigént kötő hem csoport planáris, míg az 

oxigént nem kötő hem csoport planaritása torzult (egyes atomok kilépnek a molekula 

síkjából).  

 
3. ábra. Az Fe2+ elektronszerkezete: a: ötszörösen degenerált d pálya, b: Jahn-Teller effektus 

következtében felhasadt d pálya, c: nagy spinszámú (high spin) deoxi-hemoglobin hem csoportjában, d: 

kis spinszámú (low spin) oxi-hemoglobin hem csoportjában. 

   
4. ábra. A hem csoport planaritása a kis spinszámú (LS, diamágneses) oxi-hemoglobin (baloldalon) és a 

nagy spinszámú (HS, paramágneses) deoxi-hemoglobin (jobboldalon) esetén. A molekula atomjait a 

molekula síkjára merőleges vetületben mutatjuk be. 

 

a b eg 

t2g 

eg eg 

t2g t2g 

c d 

Δ 

Δ 

Δ 

Fe2+

Deoxi hemoglobin Oxi hemoglobin 

N 

N 

N

N

N N 

Fe2+ Fe2+

LS HS 

HIS HIS 

O2 

~2.0 Å
~2.7 Å 
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Az oxigénnel való telítődés pontos mechanizmusa ma még nem tisztázott, de az már 

biztos, hogy kooperatív módon történik. Tehát az egyik oxigén bekötődése segíti a többi 

oxigén kapcsolódását. Ezt az is mutatja, hogy a hasonló szerkezetű, de csak egy 

alegységből álló mioglobin telítési görbéje jelentősen eltér a HbA telítési görbéjétől. 

Ezen kívül a vérben lévő H+-koncentráció és a CO2-tenzió is befolyásolja az 

oxigénaffinitást. CO2 hatására a HbA O2-telítettsége csökken (Bohr-effektus), ugyanis 

amikor a CO2 oldódik, H2CO3 keletkezik, ami H+ ionok megjelenésével jár és ez 

csökkenti az oxigénaffinitást. Továbbá az oxigénaffinitásra hat még a testhőmérséklet és 

más kémiai anyagok (pl. allosztérikus effektorok) is. 

 
 
5. ábra. A HbA és a mioglobin oxigéntelítési görbéje.11 

 

A 5. ábrán látható, hogy a mioglobinnál nincs kooperativitás, így egy telítési görbével 

írhatjuk le az oxigénnel való telítődését, míg a HbA esetében, a telítést egy 

szigmoidgörbével írjuk le. Tehát a hemoglobinnak annál nagyobb az oxigénaffinitása, 

minél nagyobb mértékben telített. A kooperativitás mértékére a Hill-egyenletből12 

következtetünk. 

 

     [ ]
[ ] d

n

n

KL
L
+

=Θ     (1) 
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Ahol a Θ a telítettség mértéke, [L] az oxigén koncentrációja, a Kd a disszociációs 

állandó és az n a Hill-együttható, értéke 1<n<kötőhelyek száma. A HbA 

oxigénkötésének kísérleti vizsgálata (pl. allosztérikus effektorok hatásának vizsgálata) 

általában a Hill-egyenlet alapján történik. Az egyenlet fontos paramétereinek (n, Kd) 

meghatározásához először érdemes a Hill-egyenletet a következő alakra hozni: 

 

( ) ( )dKPOn loglog*
1

log 2 −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Θ−
Θ    (2) 

 

Az egyenletben a PO2 az oxigén parciális nyomása, a Kd a disszociációs állandó. Ha a 

log(PO2) függvényében a log[(Θ/(1- Θ)]-t ábrázoljuk (6. ábra), a meredekség megadja a 

Hill együtthatót, amit a kooperativitás erősségének jellemzésére használnak. A 2. 

egyenlet bal oldala nullát ad, ha félig van telítve, azaz a Θ=0.5. Ezért a függvény X-

tengely metszete megadja a logKd-t. 

 

 
 

6. ábra.  log[(Θ/(1-Θ)] a log(PO2) függvényében (Hill-diagramm).13  

 

A 6. ábrából arra lehet következtetni, hogy nagyon alacsony oxigénkoncentráción a 

tetramerek átlagosan csak egy oxigént kötnek, a Hill-koefficiens 1 körüli érték, az első 
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oxigén kis affinitású helyre lép be. Magasabb oxigénkoncentráción a Hill koefficiens 

értéke 3 körül van, egy-egy oxigén kötődése elősegíti a következő kötődését. Az utolsó 

oxigén kötődése viszont nem kooperatív, a Hill-koefficiens ismét 1 körüli, továbbá az 

utolsó oxigénmolekula nagy affinitású kötőhelyre lép be. Az X-tengely metszetei szerint 

a nagy affinitású állapot kb. 100-szor erősebben köti oxigént mint a kis affinitású. 

 

A fent említettek szerint az egyik hem csoporton történő oxigénkötődés és 

konformációváltozás hat a többi hem környezetére is. Azonban a hem csoportok 

túlságosan távol vannak egymástól ahhoz, hogy egymással kölcsönhathassanak. A 

negyedleges szerkezet megváltozását röntgenkrisztallográfiai eredmények igazolták: a 

HbA-nak két különböző konformációja van az R és a T.14 A két állapot közti átmenetre 

több elmélet is létezik. A alábbiakban ismertetem a legfontosabbakat. 

 

Monod-Wyman-Changeux (MWC) modell szerint a fehérje alegységei funkcionálisan 

egyformák, minden alegység legalább kétféle konformációban létezhet, és minden 

alegységen egyidejűleg történik a konformációváltozás, tehát egy HbA tetrameren belül 

csak egyféle –R- vagy T-állapotú HbA konformációjának megfelelő- alegység lehet. A 

konformációs állapotok egyensúlyban vannak és a ligandumkötés eltolja az egyensúlyt 

az R irányába.14 Perutz szerint az alegységek közti sóhidaknak nagy szerepe van a T-R 

egyensúlyban. R-állapotban ezek a sóhidak hiányoznak. Az elképzelés szerint az 

egyensúlyt elsődlegesen az Fe2+ ionok hem síkjához viszonyított pozíciója határozza 

meg. Ez pedig hat a sóhidakra, amelyek hatnak a vashoz kötődő hisztidinre. A 

proximális hisztidin pedig a porfiringyűrű síkjába kényszeríti az Fe2+ iont. A modell 

szerint oxigénmegkötéskor egyben protonleadás is történik, ami a sóhidak 

felszakadását, és ezen keresztül a T-R átmenetet okozza15.  

Koshland és munkatársai szerint azonban nem egyidejűleg történik a 

konformációváltozás, hanem az egyes alegységek külön-külön változtatják meg a 

konformációikat és így kialakulhatnak “kevert” állapotok is amikor egy tetrameren belül 

jelen van mind a T-, mind az R-állapotú monomer. Azonban az egyik alegység 

konformációváltozása elősegíti a többi alegység T-R átmenetét, és ennek következtében 

az oxigénmegkötést16. 
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A 7. ábrán bemutatott két modell közül mi a MWC modellt választottuk, mivel ez 

összhangban van a globális allosztéria modellel. Azonban a parciálisan telített HbA 

molekulákról ma még nem áll rendelkezésre röntgendiffrakciós szerkezet ami 

eldönthetné, hogy a két modell közül melyik írja le pontosabban a kooperatív 

oxigénkötést. 

 
 
7. ábra. A Monod-Wyman-Changeux és a Koshland-Nemethy-Filmer modell összehasonlítása.17 

 

 

1.2.1.3. A HbA allosztérikus effektorai 

 

A HbA-hoz természetes és mesterséges (gyógyszerhatóanyagként javasolt) allosztérikus 

effektorok is kötődhetnek. Ilyenek a kloridion, az emlősökben a difoszfoglicerát18 

(DPG), a madarakban az inozitil-hexafoszfát18 (IHP), illetve a mesterséges RSR1319 és 

a bezafibrát20 (BZF). Az IHP és a DPG komplexben a fehérje-effektor arány 1:1 21 22, az 

RSR13 és a BZF esetén 1:2.23 Az allosztérikus effektorok csökkentik az 

oxigénaffinitást, ezáltal megkönnyítik a szállított oxigén leadását. DPG nélkül az 

oxigénaffinitás körülbelül a mioglobinéval lenne azonos, de DPG hatására annál 26-szor 

kisebb8. A különbséget a 8. ábrán szemléltetem. A munkám során vizsgált allosztérikus 

effektorok szerkezetét a 9. ábrán mutatom be. 
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8. ábra. DPG hatása a hemoglobin telítési görbéjére. Kék görbe jelöli a fiziológiás koncentrációnál 

kisebb, zöld a fiziológiás koncentrációnak megfelelőt, piros a fiziológiásnál nagyobb DPG koncentrációt. 
11 

 

 
 

9. ábra. A HbA néhány természetes és mesterséges allosztérikus effektorának szerkezete 

 

Szerkezetileg közös, hogy mindegyik molekula visel negatív töltést, emiatt leginkább a 

pozitív aminosavakhoz kötődnek. Így például a DPG esetén a β1−val1, β1−his2, 

β1−lys82, β1−his143, β2−val1, β2−his2, β2−lys82, β2−his143 vesz részt az 

DPG IHP 

RSR13 

BZF 
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effektorkötésben, ahogy azt a 10. ábrán bemutatom. Eddig effektort kötő 

röntgendiffrakciós szerkezet csak a T-állapotú hemoglobinról készült, illetve a Perutz 

féle modell szerint is csak a T-állapotú hemoglobinhoz kötődnek allosztérikus 

effektorok.  

 
 

10. ábra. DPG kötőhely a hemoglobinon. Piros színnel a T-állapotú HbA-hoz kötődő DPG molekulát 

jelöltem.24 

 

Ebben a megközelítésben az effektornak az a szerepe, hogy a sóhidak stabilizálása által 

csökkentse az oxigénaffinitást a HbA-ban. Az irodalomban azonban a közelmúltban 

megjelentek másfajta elképzelések is az alloszterikus effektorok oxigénkötést moduláló 

hatásáról. Az a modell, amelyet Takashi Yonetani professzor csoportja publikált, az 

úgynevezett a globális allosztéria modell25, számunkra különösen is érdekes volt. E 

szerint elsősorban maguk az allosztérikus effektorok szabályozzák az oxigénaffinitást, 

azáltal, hogy az effektort kötő alegységek harmadlagos szerkezetét megváltoztatják. Ez 

a munkacsoport széleskörű oxigénaffinitási vizsgálataikkal kimutatta, hogy az 

effektorok az R-állapotban is képesek regulálni az oxigén-affinitást. A modell szerint a 

harmadlagos szerkezetváltozás fontosabb, mint a korábban tárgyalt, sóhidakon alapuló 

negyedleges szerkezetváltozás. Más kutatók kísérleti eredményei is azt mutatják, hogy 

az effektorok az R-állapothoz is képesek kötődni.26 27 Munkám kezdetén 

bekapcsolódtam azokba a vizsgálatokba, melyek során a munkacsoport Takashi 

Yonetani professzor csoportjával együttműködve számítógépes szimulációs 

módszerekkel (molekuladinamika számításokkal kiegészített dokkolással) igazolta, 

hogy a HbA R-állapotban is képes alloszterikus effektorok kötésére.28  
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1.2.2 A kalmodulin gátlásának jelentősége 

1.2.2.1 A kalmodulin szerkezete 

 

A kalmodulin (CaM) egy viszonylag kis méretű, 148 aminosavból álló 17kDa súlyú, 

igen sok felületi negatív töltést tartalmazó, sokfunkciós fehérje. Minden eukarióta 

sejtben megtalálható; a fehérjetömeg kb. 1%-át teszi ki. Szerkezetileg két kalciumkötő 

domén és egy központi hélix alkotja. Mindkét kalciumkötő doménen két-két kalcium 

kötőhely található. Az 11. ábrán bemutatom a kalciummentes (inaktív) és a kalciummal 

telített (aktív) kalmodulin szerkezetét, röntgenkrisztallográfiai, illetve NMR 

spektroszkópiai eredmények alapján. Emlékeztetek arra, hogy a kétféle mérés nagyon 

eltérő környezetet jelent a molekulára nézve és egyáltalán nem biztos, hogy az 11. ábrán 

bemutatott széles körben felhasznált szerkezetek relevánsak a natív környezet 

szempontjából. A kalciummentes kalmodulin szerkezetét NMR spektroszkópiával 

határozták meg 1-1.8mM koncentrációjú oldatban.29 Az ábra jobb oldalán látható, hogy 

a kékkel jelölt központi hélix hajlott és a szerkezet egésze kompaktabb mint a bal 

oldalon található kalciummal telített kalmodulin röntgendiffrakciós szerkezete. Ebben 

az esetben a szerkezetmeghatározás 0.7μM koncentrációjú oldatból növesztett triklin 

szimmetriájú kristályos mintán készült. A kristályvizet tartalmazott.30 A CaM sok 

negatív töltésű aminosavat tartalmaz (kalciummentes -24, kalciummal telített -16), ezért 

vízben jól oldódik. A sokféle funkciónak köszönhetően számos CaM komplexről 

készült röntgendiffrakciós és NMR spektroszkópiával nyert szerkezet. A CaM EF-hand 

típusú kalciumkötő helyeken köti meg a kalciumot. EF-hand típusú kötőhelyek más 

fehérjékben más fémionokkal is kialakulhatnak. Közös bennük, hogy hat ligandummal 

oktaéderes szerkezetet és két hélix közt egy hurkot alkotnak (hélix-hurok-hélix 

motívum). A hurok leggyakoribb szekvenciája a következő módon írható le: X•Y•Z•-

X•-Y••-Z, ahol X,Y,Z,-X,-Y,-Z a fémmel komplexet alkotó aminosavak, a • jelöli az 

őket összekötő, de a fémmel komplexet nem alkotó aminosavakat. A CaM EF-hand 

típusú kötőhelyeiben a kalciumion öt aminosavval -melyek közül az egyik kétfogú 

ligandum- és egy vízmolekulával alkot komplexet. Így a kalcium koordinációs száma 

hét.31 Ezt a helyzetet sematikusan a 12. ábrán mutatom be. Munkámban fontos volt, 

hogy a CaM Ca-ionjainak koordinációs helyzetét helyesen építsük be a számításokba.  
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11. ábra. A kalciummal telített CaM (a fehérjeadatbankban az azonosítója: 1CLL, baloldalt) 

röntgendiffrakciós és a kalciummentes CaM (a fehérjeadatbankban az azonosítója: 1CFC, jobboldalt) 

NMR szerkezete. Piros szalaggal a kalciumkötő doméneket, kék szalaggal az N és a C terminális domént 

összekötő hélixet jelöltem. A narancssárga gömbök jelölik a kalciumionokat.  

 

 

 
12. ábra. Az EF–hand típusú kalciumkötőhely szerkezete a CaM molekulában.  

 

 

Az 1. táblázat a kalciumion kötésben részt vevő aminosavakat mutatja be. Az 

aminosavak mindegyike oxigénjével vesz részt a komplexkötésben, és az összes 

glutaminsav kétfogú ligandumként viselkedik.  
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1. táblázat. A kalcium kötőhelyek kialakításában részt vevő CaM aminosavak. Az aminosavak az 

oxigénjükkel kapcsolódnak a kalciumionhoz. A számok az aminosavak CaM N terminálisától számított 

sorszámai. 
 

Ca kötőhely 1 Ca kötőhely 2 Ca kötőhely 3 Ca kötőhely 4 
ASP 20 ASP 56 ASP 93 ASP 129 
ASP 22 ASP 58 ASP 95 ASP 131 
ASP 24 ASN 60 ASN 97 ASP 133 
THR 26 THR 62 TYR 99 GLN 135 
GLU 31 GLU 67 GLU 104 GLU 140 

H2O H2O H2O H2O 
 

 

1.2.2.2 A CaM biológiai funkciója és szerepe a gyógyszerkutatásban 

 

Az eukarióta sejtekben a CaM funkcióját tekintve általánosan jelátvivőnek lehet 

nevezni. Számos enzim aktiválásában játszik szerepet és így számos fontos élettani 

funkció regulálásához járul hozzá. Ezt mutatja be sematikusan a 13. ábra.  

 

 
13. ábra. Példák a CaM enzimeket reguláló funkcióira 

 

Apo CaM

Ca2+ CaM
Ciklikus nukleotid 

metabolizmus 

Ca2+ jel

Foszforiláció 

NO metabolizmus 

Ca2+ transzport 

Defoszforiláció 
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Röntgenkrisztallográfiai eredmények a target fehérjével alkotott komplexekre 

vonatkozóan azt mutatják, hogy enzimek regulálása esetén a 4 Ca2+ iont kötő CaM 

molekula két kalciumkötő doménjének hidrofób zsebei kapcsolódnak a targethez, 

mialatt a két domént összekötő hélix meghajlik. Erre látható példa a 14. ábrán a CaM - 

CaM függő protein kináz és a CaM - CaM függő protein kináz II komplexek 

szerkezetében. A hidrofób zsebeket alkotó aminosavak az N doménen a Phe19, Ile27, 

Leu32, Val35, Met36, Pro43, Leu48, Met51, Ile52, Val55, Ile63, Phe68, Met71, Met72, 

a C doménen a Phe92, Ile100, Leu105, Val108, Met109, Leu116, Val121, Met124, 

Ile125, Ala128, Val136, Phe141.32  

 

 
 

14. ábra. A CaM különböző fehérjékkel alkotott komplexei A kék jelöli a kalmodulint, a piros a 

targetfehérje CaM-kötő hélixét , a sárga a kalciumiont. 
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Azt a részletet a targetfehérjéken, amelyhez a CAM kapcsolódik, IQ motívumnak 

nevezzük. Az izoleucin(I)–glutamin(Q) párossal kezdődő IQ motívumok α-hélix 

szerkezetűek és az aminosavsorrendjük IQXXXRGXXXR. A betűk az aminosavak 

betűjelei (I: izoleucin, Q: glutamin, R: arginin, G: glicin, X: bármilyen aminosav lehet). 

Általánosságban a CaM kötőhelyek aminosavsorrendjei a következőképpen néznek ki: 

[I,L,V]QXXXRXXXX[R,K], ahol az L jelöli a leucint, a V a valint és a K a lizint.33 A 

szekvenciából jól látszik a hélix bázikus-amfifil jellege, hogy az egyik végén hidrofób, a 

másik végén pozitív töltésű aminosavak találhatók. Az IQ motívum ezen tulajdonságai 

irányadók a CaM gátlás célját szolgáló molekulák tervezésében.  

 

Energetikailag is leírhatjuk a Ca–ot kötő CaM komplex képzését a targetfehérjével. Ha 

a CaM négy kalciumiont vesz fel (aktiválódik), akkor vizes közegben feltehetően az 11. 

ábra bal oldalán láthatóhoz hasonló formát vesz fel. Ezt nevezzük aktivált formának. A 

felvett kalciumionok a körülöttük kialakuló oktaéderes koordináció segítségével 

kimerevítik a fehérje két terminális régióját: az eredmény két, egymáshoz egy 

rendezetlen összekötő régióval kapcsolt, szinte teljesen azonos szerkezetű domén lesz, 

amelynek oldószer által könnyen megközelíthető felületén hidrofób, a hidrofób rész 

körül pedig savas aminosavak helyezkednek el. Ez az állapot a CaM számára 

energetikailag kedvezőtlen ezért úgy próbál energetikailag kedvezőbb állapotba kerülni, 

hogy enzimhez kötődik. Az enzim-CaM komplex aktiválódása pedig sematikusan úgy 

képzelhető el, hogy pl. a kötőhely (IQ motívum) az enzim aktív centrumát inaktívan 

tartja. Amikor a CaM kötődik az IQ motívumhoz, az enzim aktív centruma 

konformációváltozás révén működőképessé válik, és képes lesz különféle biokémiai 

folyamatok megindítására. Ez a séma megközelítőleg leírja a CaM szerepét a 13. ábrán 

feltűntetett foszforiláció,34 defoszforiláció34, NO-metabolizmus35 és ciklikus nukleotid36 

metabolizmus során. 

 

A CaM vízoldékony enzimeken kívül kapcsolódhat membránfehérjékhez is, és így 

képes részt venni például a kálium csatorna permeabilitásának és a kalcium pumpa 

működésének szabályozásában is. Érdekes módon a CaM szerkezete jelentősen eltér a 

korábban tárgyalt enzimaktiváláskor jellemző szerkezetétől. A 14. ábrán látható kálium 

csatornával alkotott komplexben a CaM maximum két kalciumiont köthet meg az N 
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doménjén. Amikor a CaM két kalcium megkötésével aktiválódik, mindkét doménjével 

kapcsolódik a membránfehérje megfelelő szakaszához, ami a membránfehérjében 

konformációváltozáshoz vezet, ami kinyitja a csatornát. Amikor leadja a két 

kalciumiont az N domén elengedi a membránfehérjét és így záródik a csatorna. 37 38 A 

kalciumpumpával alkotott komplex esetén ellentétben a CaM–enzim komplexekkel, a 

molekula csak a C-doménjével kötődik a targethez, ami egy autoinhibitor szerepet tölt 

be. Ha kalciumot vesz fel akkor a membránfehérje CaM–kötő részletéhez kötődik és így 

aktiválódik a pumpa, ha lecsökken a kalciumkoncentráció akkor a CaM leadja a 

kalciumot és leválik a membránfehérje CaM–kötő részéről és a pumpa inaktívvá válik. 
39 
 

A fent említett biokémiai folyamatokon túl a CaM igen sok más élettani folyamatban is 

részt vesz. Szerepe van az idegműködésben,40 izomösszehúzódásban,41 és a 

sejtosztódásban42 is. Az idegrendszerben a CaM a CaM-függő kináz aktiválásán 

keresztül részt vesz a memória működésében, a neurotranszmitter szintézis, a 

neurotranszmitter kibocsátás, a Ca2+ homeosztázis, a génexpresszió, és a szinaptikus 

plaszticitás szabályozásában.40 A CaM neuronokban történő szabályozó tevékenysége 

kapcsolatban van az Alzheimer-kórral is, mivel az általa aktivált CaM-függő kináz részt 

vesz a tau-fehérje foszforilálásában. Végezetül a CaM–nak szerepe van a sejtosztódás 

középső profázisában, a metafázisában és az anafázisában.42 Emiatt a CaM működését 

gátló szerek antimitotikus szerekként is használhatók. 

 

 

1.2.2.3 A CaM antagonistái 

 

Az előző részben ismertetett okok miatt a CaM gátlása gyógyszeres beavatkozás 

eszköze lehet. A CaM gátlószerei (antagonistái) a targetfehérjék IQ motívumai alapján 

hidrofób és bázikus részleteket tartalmazó molekulák lehetnek. A Ca2+-al történő 

aktiválás után kialakult szerkezet hidrofób zsebeibe kötődnek a CaM célenzimeivel 

versengve. Ezáltal meggátolják, hogy a CaM más enzimeket aktiváljon. Emiatt a CaM–

antagonista komplexek szerkezetei a legtöbb antagonista esetében hasonlítanak a gátolni 

kívánt CaM–target komplex szerkezetére. Példaként az 15. ábrán bemutatom a CaM - 

CaM függő protein kináz II43  Illetve, a CaM–nak egy antagonista (trifluorperazin, 
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TFP)44 két molekulájával a alkotott komplexének szerkezetét. Az ábrán jól látszik, hogy 

mindkét komplexben a központi hélix hajlott és ránézésre a CaM hasonlóan veszi körül 

az antagonistát és a targetfehérjét.  

 

CaM antagonistájaként –az alkalmazási területektől függően- többféle 

molekulaszerkezetre is történtek javaslatok. Például lehetnek fenotiazin származékok 

mint a dopamintermelődés gátlására használt trifluorperazin (TFP)45, arrilalkiamin 

származékok mint például a N-(3,3,-diphenylpropyl)-N'-[1–R-(3,4-bis-butoxyphenyl)-

ethyl]-propylenediamin (DPD),46 szulfonamid származékok mint a W-7.47 Az antitumor 

szerként használt vinblasztin is CaM antagonista, egyik származéka a KAR-2 (16. ábra) 

szelektivitást is mutat, mivel a mitózist gátolja, azonban a többi CaM által szabályozott 

folyamatot nem.48 49 A CaM-antagonista arány is eltérő lehet a komplexekben. Például 

röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározásból kiderül, hogy a CaM-TFP komplex 

esetében az arány 1:150, 1:244, 1:451, 1:752 lehet. Természetesen, ilyen eredmények után 

meg kell vizsgálni, hogy a natív körülményekre adoptált molekulaszerkezetre is 

jellemző-e a kristályos állapotban (esetleg különböző módon kristályosított mintákban) 

talált sztöchiometria. Egy nemrég megjelent molekuladinamikai szimulációs közlemény 

szerint például az 1:4 arányú komplexből már az első 500ps után két TFP molekula 

válik ki, és a komplexben maradó két TFP molekula a C-doménen marad.53 A nagyobb 

antagonista-arány tehát valószínűleg kísérleti artifakt. Ezt az is alátámasztja, hogy a C-

domén az egyetlen, amelyre a TFP köt a CaM-TFP 1:1 arányú komplexében50 és az 1:4–

es komplexben ez a legjobban definiált kötőhely. A szerkezetmeghatározások szerint a 

DPD és a W-7 1:2 arányban46 47, a KAR-2 1:1 arányban kötődik a kalmodulinhoz48. A 

16. ábrán a fent említett antagonisták szerkezetét mutatom be.  
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15. ábra. A CaM másodlagos szerkezetének az összehasonlítása a CaM/CaMKIIα és a CaM-2TFP 

komplexben. 

 

 

N

S

(H2C)3

N

N

CH3

CF3 Cl

SO O

(CH2)6

NH2

NH NH

CH3

O

O CH3

CH3

N
H

N
OH

C2H5

COOCH3C
N

CH3

N

H C2H5

H
O

N
O

O
OCH3

Cl  
 

16. ábra. Néhány CaM antagonista szerkezete A: TFP, B: W-7, C:DPD, D: KAR-2 
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1.3 Célkitűzések 

1.3.1 HbA-alloszterikus effektor komplexek 

 

Ebben a munkában a célunk az volt, hogy megvizsgáljuk vajon ki tud–e stabil szerkezet 

alakulni, ha a T-állapotú HbA komplexek szerkezetéhez hasonlóan a molekula R-

állapotú szerkezetének központi üregébe alloszterikus effektor kötődik. Az effektorok 

három tipikus reprezentánsa esetén vizsgáltuk a kérdést: DPG, IHP és RSR13. 

Amennyiben a dokkolással meghatározott szerkezetből kiindulva energetikailag és 

dinamikailag stabil szerkezetet sikerül meghatározni, ezt tekintjük az R-állapotú HbA 

effektorokkal alkotott komplexének. Ezután az volt a célunk, hogy az így kapott 

komplex szerkezeteket összehasonlítva a röntgenkrisztallográfiás mérésekből ismert T-

állapotú komplexek szerkezetével, olyan paramétereket találjunk, amelyek funkcionális 

szempontból fontos jellemzést adhatnak az új szerkezetre nézve. A kooperatív 

oxigénkötésben fontos szerep tulajdonítható a HbA alegységek határfelületi 

csatolásának. Ezért a határfelületi kölcsönhatásokat elemeztük a hidrogén-hidak, a 

hidrofóbicitás és a kötött vízmolekulák szempontjából. 

 

1.3.2 CaM-antagonista komplexek 

 

A munkám során két CaM-antagonista komplex szerkezetét vizsgáltam: a CaM 

komplexét a gyógyászatban már ismert trifluorperazinnal (TFP), amit az 

ideggyógyászatban használnak a dopamintermelődés gátlására, és az újabban javasolt  

DPD-vel, amit szívritmusszabályzásra javasoltak54 (17. ábra). A munka onnan indult ki, 

hogy irodalmi adatok alapján a két CaM-antagonista 1:2 arányú komplex 

röntgendiffrakciós szerkezete igen hasonló (ahogy az a 17. ábrán látszik), de a két 

komplex disszociációs állandója jelentősen különböző.  A CaM-2TFP komplexben a 

disszociációs állandó 1-8μM,55 56 57 a CaM-2DPD–ben 18nM.58 Az antagonisták 

szerkezetéből következik, hogy a DPD molekulák csak van der Waals és hidrofób 

kölcsönhatások révén képesek kötődni, míg a TFP kötődését direkt elektrosztatikus 

kölcsönhatás is segíti. A disszociációs állandó mégis az utóbbinál jelentősen nagyobb. 

A röntgenkrisztallográfiai eredmények alapján ezt a különbséget nem lehet értelmezni. 

Elsőként arra kerestem a választ, hogy a két szerkezet vizes oldatban, 300K–en és 
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ellenionok jelenlétében is hasonló–e. Másodszor, a natív körülményeket szimuláló 

szerkezet és dinamika alapján meg akartam vizsgálni, hogy miért kötődik gyengébben a 

TFP, holott pozitív töltésű csoportja is van, a DPD-nek pedig csak hidrofób és poláros 

részei vannak. Azt reméltem, hogy az eredményekből általános következtetéseket is le 

lehet majd vonni arra nézve, hogy milyen optimális szerkezeti tulajdonságokkal kell 

rendelkeznie egy molekulának ahhoz, hogy funkcionálisan gátolni tudja a CaM-t. 

 

 
 

17. ábra. A CaM-2DPD és a CaM-2TFP röntgendiffrakciós szerkezetének összehasonlítása. A szerkezet 

meghatározása során a DPD komplex kristály szimmetriája P3221, méretei: a=b=40.13Å, c=173.81Å,46 a 

TFP komplex esetében a szimmetria P3221, a méretei: a=b=40.75Å, c=177.57Å.44 A narancssárga 

gömbök jelölik a Ca2+ ionokat, a zöld a C terminális, a fekete az N terminális domén hidrofób zsebeit, a 

kék és a lila az antagonistákat. 

 

2 Módszerek 

  

A számítógépes molekulamodellezésnek igen sok fajtája létezik. A 

molekulamodellezési módszereket megkülönböztethetjük aszerint, hogy milyen szinten 

vizsgáljuk az adott rendszert, mekkora molekulákat vizsgálunk, időben változó, vagy 

állandó rendszert vizsgálunk, illetve, hogy a rendszer milyen tulajdonságára vagyunk 

kíváncsiak.  

 

A számítógépes molekulamodellezés egyik nagy csoportja a kvantumkémiai 

modellezés. Ennek több csoportja van: a hullámfüggvények közelítésén alapuló Hartree-
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Fock módszer,59 az elektronsűrűség–potenciális energia kapcsolatán alapuló 

sűrűségfunkcionál elmélet 60 61 62 63 és a szemiempírikus módszerek. 

 

Nagy molekulák esetén más módszereket alkalmaznak, mert a fent említett 

módszerekkel igen nagy lenne a számításigény. Emiatt a nagy molekulák, mint a 

fehérjék, nukleinsavak, lipidek esetén jelentős leegyszerűsítések révén csökkenteni kell 

a számításigényt. Ezt természetesen csak úgy lehet megtenni, ha ellenőrizzük, hogy a 

kísérleti eredményekkel még összevethető következtetésekre jussunk. Ilyen modell az 

úgynevezett molekulamechanika, ahol azt használjuk fel, hogy az elektronok a 

magokhoz képest jelentősen gyorsabban mozognak ezért a potenciális energia 

számításához az elektronok kölcsönhatásaival nem számolunk. A molekulamechanika64 

mint módszer az atomokat merev gömbként, a kötéseket pedig rugóként írja le. Ez a 

módszer kémiai reakciók leírására nem alkalmas, hiszen ott kovalens kötések létrejötte, 

illetve felszakadása játszódik le, viszont lényegesen kisebb a számolásigénye. Ha a 

rendszer időbeli változását kívánjuk vizsgálni, molekuladinamikáról65 beszélünk. A 

molekuladinamikai szimuláció végeredményeként trajektóriát kapunk amit a rendszer 

atomi pozíciói adott idő alatt bejárnak. Ha a rendszer konformációit nem az idő 

függvényében vesszük fel, hanem véletlenszerűen, akkor Monte Carlo66 analízisről 

beszélünk. Ennek az az előnye, hogy sokkal több esetleg egymástól jobban eltérő 

konformációt is megkaphatunk kevesebb számítással. A módszer kiválóan alkalmazható 

a rendszer termodinamikai jellemzőinek a meghatározására és a konfigurációs tér 

feltérképezésére. Hátránya viszont, hogy a rendszer konformációjának az időfüggéséről 

nem tudunk meg semmit. A következőkben áttekintem azokat a főbb az 

molekulaszimulációs módszereket, amelyeket a számításainkban alkalmaztuk. 

 

2.1   A molekulamechanika közelítés 

2.1.1 A molekulaszerkezet potenciális energiája 

 

A közelítés célja a molekula atomokból történő felépítéséhez tartozó potenciális energia 

meghatározása. A közelítésben az energiát atom-párok közötti kölcsönhatási energiák 

összegeként adjuk meg, tehát az eljárás kiindulópontja a molekula atomi részletességű 
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szerkezetének ismerete, amelyet röntgendiffrakciós vagy NMR spektroszkópiai mérések 

adatai szolgáltatnak. 

A molekulamechanika módszerben az atomok elektronállapotaitól eltekintünk és az 

atomtörzseket gömbökkel reprezentáljuk. Az atomok között háromféle kölcsönhatást 

tételezünk fel: kovalens, elektrosztatikus és van der Waals kölcsönhatást. A kémiai 

kötéseket rugókkal reprezentáljuk, és a kötés erősségét a Hook törvénynek megfelelően 

írjuk le. Az egyes atomok közti kölcsönhatások megadásához ilyen módon szükség van 

az egyensúlyi kötéstávolságokra, kötésszögekre, és diéderes szögekre és ezek 

erőállandóira. A másik két energiatag leírásához pedig a parciális töltések és a van der 

Waals rádiuszok szükségesek,67 amiket vagy infravörös spektroszkópiával vagy 

kvantumkémiai számításokkal kapnak meg és ezek alapján a molekula potenciális 

energiája atomi részletességgel felírható.  

 

2.1.2 A potenciális energia függvény, kovalens és nemkovalens kölcsönhatások, a 

CHARMM erőtér 

 

A rendszer potenciális energiája klasszikus közelítésben függ  a belső koordinátáktól 

mint a kötéstávolságok, kötésszögek, diéderes szögek, illetve a parciális töltésektől és a 

Van der Waals rádiuszoktól.68 A molekuladinamika szimulációkban sokféle erőteret 

alkalmaznak. Attól függően, hogy miként veszik figyelembe a hidrogéneket két nagy 

csoportjuk létezik: „united-atom” és „all-atom” közelítés. A „united atom” típusú 

erőterek a hidrogéneket nem különböztetik meg egymástól, ezáltal egy egyszerűbb 

modellhez jutnak. A „united-atom” módszerek emiatt sok számításidőt megtakarítanak, 

viszont kevésbé pontos eredményt adnak. A legismertebb ilyen erőtér a GROMOS. Az 

„all-atom” tipusúak minden hidrogénatomot egyedileg figyelembe vesznek. Az „all-

atom” erőterek közül a legismertebbek az AMBER, CVFF, ESFF, CHARMM. 

Mi a számítás során a CHARMM (Chemistry at HARvard of Molecular Mechanics)69 70 

erőteret használtuk, ami a potenciális energiát (φ) a következő alakban veszi 

figyelembe: 

nemkötőkötő EE +=φ  

ϖϕθ EEEEE bkötő +++=                               (3) 

elvdwnemkötő EEE +=  
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A kötő energiatagok a CHARMM erőtérben a következőképpen írják fel: 

 

( )2
0bbKE

köt
bb −= ∑  

( )2
0∑ −=

szög
KE θθθθ  

               ( )[ ]∑ −+=

szög
diéderes

nKE δϕϕϕ cos1             6,5,4,3,2,1=n    (4) 

( )2
0ϖϖϖϖ −= ∑

improp
KE  

 

Ahol a Kb az adott kötés erőállandója (Hook törvény), b az adott kötés aktuális 

kötéshossza, b0 az egyensúlyi kötéstávolság, Kθ az adott szög erőállandója, a θ az 

aktuális kötésszög szöge, θ0 az egyensúlyi kötésszög, a Kϕ a diéderes szög 

megváltoztatásához szükséges erő, a ϕ az aktuális kötésszög, n egy szimmetria 

koefficiens, ami azt mondja meg hányszor van a diéderes szöget alkotó négy atom 

energiaminimumban 360°-on belül, δ a minimumhoz tartozó szög. Az ω0 az egyensúlyi 

síkból való kilépési szög, az ω az aktuális síkból való kilépési szög. 

 

A nemkötő tagok a CHARMM erőtérben: 

 

Elektroszatikus kölcsönhatás az egymással kovalens kötésben nem lévő atomok között: 

 

∑=

atompárok
nemkötő ij

ji
el Dr

qq
E     (5) 

 

Ahol a qi és a qj az adott atomok parciális töltései, az rij az i-edik és a j–edik atom 

távolsága, D a dielektromos állandó. 

 

A semleges atomok és molekulák közt kétféle erőhatást tudunk leírni. Egy nagy 

távolság esetén működő vonzást (van der Waals illetve diszperziós kölcsönhatás) és egy 

kis távolságon működő taszítást (az átfedő elektronpárok eredményeként). A Lennard-
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Jones (L-J, 6-12 potenciál) potenciál ezt a két erőhatást írja le. A Lennard-Jones formula 

általunk használt alakja a következő 
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E
612

4
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ε    (6) 

Ahol ε a potenciálvölgy mélysége, σij a két atom véges távolsága az E=0 esetben, az rij a 

két atom távolsága. Az egyenletben az
12

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

r
σ írja le a taszítást és az 

6

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

r
σ a vonzást. Az 

egyenletet a szimulációs programok egy egyszerűbb alakban használják: 
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Ahol 124 ijijA εσ= , 64 ijijB εσ= . 

 

 

2.1.3 Hidrogénkötés 

 

A hidrogénkötésben egy nagy elektronegativitású atomhoz kapcsolódó hidrogén és egy 

nemkötő elektronpárral rendelkező atom vesz részt. A hidrogénkötés létrejöttének a 

feltétele az, hogy legyen egy pozitívan polározott hidrogénatom ami egy nagy 

elektronegativitású atomhoz kapcsolódik. Ilyen nagy elektronegativitású atom a 

nitrogén, az oxigén, a klór és a fluór. Továbbá a hidrogénatom datív kötést létesít egy 

nemkötő elektronpárt tartalmazó atommal. A hidrogénkötés explicit módon nem 

szerepel a potenciális energiafüggvényben, ezért a számításához a HBPLUS programot 

használtuk. Ez a program geometriai alapon –a hidrogén és a nemkötő elektronpárt 

viselő atom közti távolság, illetve a hidrogén, a hidrogénhez kötődő nagy 

elektronegativitású atom és a nemkötő elektronpárt viselő atom közti kötésszögek- 

határozza meg, hogy lehet–e hidrogénkötés két atom közt vagy nem. A HBPLUS 

program meghatározza, hogy két molekula vagy molekularészlet közt hol van 
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hidrogénhídkötés az atomtávolságok és a szögek alapján. A távolságkritérium 2.7Å és 

3.3Å között van, a donor-H-akceptor szögnek 90°-nál nagyobbnak kell lennie.71 

 

2.1.4  A hidrofób kölcsönhatás 

 

A hidrofób kölcsönhatás egy speciális kölcsönhatás, ami nem kölcsönhatási energia 

minimalizálás következménye, hanem egy kölcsönhatás által létrejött, entrópiaváltozás 

által is vezérelt folyamat. Emiatt nagyon nehéz egzakt módon leírni. Fehérjék esetén 

leginkább a Kyte-Doolittle skálát szoktak alkalmazni a jellemzésére.  

 
2. táblázat. Kyte-Doolittle hidrofóbicitási táblázat72 

 

Aminosav: Kyte–Doolittle érték 

 (aminosavakra vonatkoztatva) 

Ala                                                        1.8 

Cys 2.5 

Asp -3.5 

Glu -3.5 

Phe 2.8 

Gly -0.4 

His -3.2 

Ile 4.5 

Lys -3.9 

Leu 3.8 

Met 1.9 

Asp -3.5 

Pro -1.6 

Glu -3.5 

Arg -4.5 

Ser -0.8 

Thr -0.7 

Val 4.2 

Trp -0.9 

Tyr -1.3 

 



 - 31 - 

Ez a skála tartalmazza az összes aminosav kísérletileg meghatározott hidrofóbicitását -

amit szerves (pl. oktán) és vizes fázis közti megoszlási hányadosból kaphatunk meg. 

Ebből következtetni lehet egy fehérjerész hidrofób karakterére. A táblázat a hidrofób 

aminosavakat pozitív számokkal, míg a poláris illetve töltéssel rendelkező aminosavakat 

negatív számokkal jelöli. A fenti módszer a hidrofób sajátságot az aminosavakhoz 

rendeli. 

 

A fenti módszer a hidrofób paramétereket az aminosavakhoz rendeli. Részletesebb 

képet kapunk két molekula, vagy két molekularészlet hidrofób kölcsönhatásairól ha 

atomi szinten vizsgáljuk őket. Ezt fejezik ki az alábbi egyenletek. 

 

ijijjjiiij TRaSaSb =      (8) 

      

∑∑= ijbB                                  (9) 

 

Ahol a bij az i–edik és a j-edik atom közti kölcsönhatás erősségét jellemző szám, az ai és 

az aj az i–edik és a j-edik atom kísérletileg meghatározott hidrofób sajátságát jellemző 

szám, az Si és az Sj az i-edik és a j-edik atom oldószer által elérhető relatív felszíne, Rij 

az i-edik és a j-edik atom közti távolságfüggvény, ami a leggyakrabban nr
1 , a Tij egy 

szám, aminek az értéke vagy +1 vagy –1 lehet. Ha a két atom közti kölcsönhatás 

energetikailag kedvező akkor a Tij=+1, ha kedvezőtlen akkor –1.73 74 75 76 Ezeket a 

kölcsönhatásokat összegezve megkapjuk a teljes hidrofób kölcsönhatást a két molekula 

vagy molekularészlet közt. A B nem egy energiatag, így nincs benne a potenciális 

energiafüggvényben. 

 

 

2.1.5 Az antagonisták és effektorok paraméterezése 

 

Mi a vizsgált antagonistákhoz és az effektorokhoz tartozó parciális töltéseket, az 

erőállandókat és az egyensúlyi geometriai paramétereket a sűrűségfunkcionál elmélet 

(DFT)77 78 79 80 alkalmazásával nyertük. Első lépésként vákuumban optimalizáltuk a 
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molekulageometriát, azaz megkerestük a minimumhoz tartozó konformációt. Az 

antagonistákat és az allosztérikus effektorokat alkotó szén, nitrogén és oxigénatomok 

belső atompályáinak az elektronjai nem vesznek részt a kémiai kötésben, továbbá nem 

befolyásolják a töltéseloszlást, a szerkezetet és a rezgéseket, ezért a geometria optimálás 

esetén a belső atompályák elektronjait effektív magpotenciállal vettük figyelembe.81 

 

2.2 Az energiaminimalizáció 

 

A molekulamechanikai koncepció alapján felírt potenciális energiafüggvény lehetőséget 

ad arra, hogy megkeressük azt a konformációt, amihez a lehető legkisebb potenciális 

energia tartozik. Ez egy továbblépést jelent a kísérleti szerkezetmeghatározó módszerek 

eredményeihez képest, ahonnan a kiindulási atomtávolságokat vettük, mivel a felírt 

energiafüggvény lehetőséget ad a mérésekhez szükséges kísérleti kényszerfeltételek 

korrekciójára (pl. kristályos környezet helyett vizes környezet, ellenionok). Így a 

korrigált energiafüggvény minimuma –jó esetben- olyan konformációra vezet, ami a 

natív állapotot a kísérleti adatoknál jobban közelíti.  

 

A minimalizálási módszerek lényege: Egy olyan konformációt (r*) keresünk, ahol az 

adott rendszer potenciális energiája φ(r) minimális. A potenciális energiafüggvény egy 

többváltozós függvény φ(r), aminek a  r=(r1, r2, …r3N) az atomok helyvektoraiból 

képzett 3N komponensű vektor Descartes koordináta rendszerben (N az atomok száma). 

A függvény minimumhelyénél az összes változó szerinti első deriváltak értéke zérus, a 

második deriváltak pedig pozitívak. 
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Mivel a makromolekulák potenciális energiafüggvényei többnyire nem lineárisak r-ben 

és sok minimumhellyel rendelkeznek, numerikus módszereket használunk a 

minimumhelyek felderítésére. Ezek a módszerek minden egyes iterációs lépés után 

változtatják a helyváltozókat úgy, hogy az energia csökkenjen, míg el nem ér egy 

lokális minimumot. A minimalizációs módszerek ma még nem képesek meghatározni a 

globális minimumot. A minimalizáló módszereket deriváló és nem deriváló 

módszerekre csoportosíthatjuk aszerint, hogy használják–e a potenciálfüggvény 

deriváltjait vagy nem. A deriváló módszerek kiszámítják a potenciális energiafüggvény 

deriváltjait numerikus vagy analitikus módszerrel. A deriváló módszereket is 

feloszthatjuk aszerint, hogy csak az első (elsőrendű módszerek), vagy az első és a 

második deriváltakat (másodrendű módszerek) is használják. Mi elsőrendű módszereket 

használtunk, a leggyakrabban használt „steepest descent” és a „conjugate gradient” 

módszereket.  

 

A „streepest descent” módszer: 

A módszer lényege, hogy a 3N-dimenziós potenciális energiafüggvény egy pontjából 

(r3N) az iterációs eljárást a negatív gradiens irányában indítjuk el. Ennek mentén 

csökken leggyorsabban a potenciális energiafüggvény. Ha a k-adik lépés irányát sk –val 

jelöljük, akkor ez felírható a következő alakban: 

 

   
k

k
k g

g
s −=     ,0≥k        (11) 

 

ahol ( )kk rg φ∇=  a potenciális energia gradiense az rk konfigurációs helyen, a k a k-

adik lépést jelöli. A k-adik iterációt követő új konfigurációt, az rk+1–et az alábbi 

összefüggéssel kapjuk: 

 

   kkkk srr λ+=+1   0,0 ≥> kkλ      (12) 

 

ahol a λk az sk irányában történő lépéshosszként interpretálható. Ezután elmegyünk a 

potenciális energiafüggvény ezen irány szerinti „keresztmetszetének” minimumáig. 
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18. ábra. „steepest descent” módszer. Az első ábrán a potenciális energiafelület egy részlete látható, ami a 

potenciális energiát ábrázolja, a Ramachandran diagrammnak megfelelő φ és ψ szögek függvényében. A 

második ábrán kiválasztunk egy irányt ami mentén megkeressük egy minimumát, ahogy a harmadik ábra 

részletesen bemutatja.82 

  

Ha megtaláltuk az irány menti minimumot akkor ebben a pontban is kiszámítjuk a 

függvény gradiensét. Ez lesz a következő iterációs lépés iránya és ebben az irányban is 

megkeressük a függvény irány menti minimumát. És ezt addig folytatjuk amíg el nem 

érjük a lokális minimumot. Ez a módszer főleg a minimalizálás elején szokták használni 

mivel a minimumtól távol jól konvergál, de a minimumhoz közel már nem.  
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„Conjugate gradient” módszer: 

A „conjugate gradient” módszer esetén az egyes iterációk során használt gradiensek 

ortogonálisak egymásra, míg az irányok konjugáltak. Az algoritmus: a k–adik iteráció 

kiindulási konformációja legyen rk, a mozgás iránya vk, ahol vk-t az rk pontból számolt 

gradiensből, gk–ból és a korábbi irányból, vk-1-ből számítjuk.68 

 

    1−+−= kkkk vgv γ          (13) 

 

γk itt egy skalár konstans, amely a következőképpen definiálható: 

 

    
11 −−

=
kk

kk
k gg

gg
γ           (14) 

 

A módszer során használt iterációs irányok és gradiensek a következő összefüggéseket 

elégítik ki: 
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ahol a 
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n
kk rr ∂∂

∂
=

−
−

1

2

)1(̂
φφ . A módszer azonban csak a második lépéstől használható, az 

első lépésnél az irány megegyezik a „steepest descent”–nél használt negatív gradiens 

irányával. Ez a módszer mind a minimumhoz közel, mind a minimumtól távol 

használható. 

 

2.3 Az oldószer hatásának figyelembevétele 

 

A szimulációk során explicit módon vettük figyelembe a vízmolekulákat, vagyis 

minden vízmolekula mozgásával és kölcsönhatásával is számoltunk, így a fehérje-víz 

kölcsönhatásokról is képet kaphattunk. Gyakran alkalmazzák még az implicit 

megközelítést is, amikor a vízmolekulák jelenlétét egy folytonos közegként írják le és 
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nem a tényleges vízmolekulákkal való kölcsönhatást veszik figyelembe, hanem csak a 

közeg dielektromos állandóját. Mi azonban nem ezt a módszert használtuk. Az explicit 

módszer azt jelenti, hogy a szimuláció során minden egyes vízmolekulának kiszámítjuk 

a trajektóriáját. A CHARMM erőtér többféle modellt tartalmaz a vízmolekulákra nézve. 

Mi a TIP3 modellt használtuk, amely a molekulát egy oxigén és két hidrogénatomból 

álló merev molekulaként kezeli, emiatt a potenciális energiájából kihagyja a 

kötésszögnek és a síkból való kilépés torziós szögének megfelelő energiatagokat. 

 

2.4 A molekuladinamikai közelítés 

2.4.1 A mozgásegyenletek és a potenciális energia közti kapcsolat 

 

A molekuladinamika során a klasszikus mozgásegyenleteket oldjuk meg atomokra és 

molekulákra azért, hogy megkapjuk a rendszer időbeli változását. A termodinamikai 

jellemzőket (hőmérséklet, nyomás), a Maxwell-Boltzmann közelítéssel vesszük 

tekintetbe. 

 

A mozgásegyenlet Newton második törvényéből levezetve a következőképpen alakul: 

 

 

    F
dt
dvmi =   vagy  maF =      (16) 

     

Ahol F az erő, m a tömeg, v a sebesség, a t az idő, és a a gyorsulás. Ezt átrendezve 

kapjuk a következő összefüggést: 

 

    F
dt

rdmi =2

2

   és    )(rF
ir
φ−∇=    (17) 

 

    ( ) 2

2

dt
rdmr irj

=∇− φ     Ni ≤≤1      (18) 
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Ahol a φ(r) a potenciális energiafüggvény, a φ
jr∇  a potenciális energiafüggvény 

gradiense, mi az i-edik atom tömege. A 17. egyenlet a potenciális energia –amit fent 

részletesen kifejtettem- és a Newton féle mozgásegyenlet –ezen keresztül a részecske 

helykoordinátái (r) illetve sebessége (v)- közti kapcsolatot -tehát a potenciális energia és 

a mozgásegyenletek közti kapcsolatot- mutatja be. Amennyiben a részecskék 

helykoordinátáinak és sebességének az időfüggésére vagyunk kíváncsiak, a fenti 

összefüggést numerikusan ki kell integrálni. A 2.4.3–as részben néhány széles körben 

használt integráló algoritmust mutatok be.  

 

2.4.2 Az atomi sebességek értelmezése 

 

A szimuláció előtt az atomokhoz kezdeti sebességeket rendelünk véletlenszerűen a T 

hőmérséklet szerint, a Maxwell-Boltzmann eloszlás alapján. Ezt a következő 

összefüggés írja le: 
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Az egyenletben p(vix) annak a valószínűsége, hogy az mi tömegű i-edik atom x irányú 

sebessége T hőmérsékleten vix.  

 

2.4.3 Az integrátorok 

 

A molekuladinamikai szimulációk során a 2.1.2–ben leírt potenciális energiafüggvényt 

integráljuk ki numerikusan. Erre többféle algoritmus létezik. Ilyenek a Verlet, Velocity 

Verlet, Verlet Leapfrog algoritmusok. A Verlet algoritmus esetén a rendszer soron 

következő állapotát az előző és az aktuális állapotból számítjuk ki. A kezdeti t=0 

időpillanatban a sebességeket véletlenszerűen osztjuk el az egyes atomok közt az adott 

hőmérsékletnek megfelelően.83  
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Az integráló algoritmusokkal szemben támasztott követelmények: 

• Legyen gyors 

• Kevés legyen a memóriaigénye 

• Legyen pontos 

• Energiamegmaradás törvényének ne mondjon ellen 

• Elég hosszú időlépést engedjen meg (~1fs) 

• Időben legyen reverzibilis 

• Legyen egyszerű 

 

Verlet algoritmus: 84 85 

A Verlet algoritmus esetén az n+1–edik időpillanathoz használt koordinátákat az 

aktuális (n) és az előző (n-1)–edik időpillanathoz tartozó atomi koordinátákból 

számítjuk. Első lépésben az atomi koordinátákat két különböző (jelen esetben az t+Δt és 

t-Δt) időpillanatban Taylor sorba fejtjük:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )4
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           (20) 
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ρρρ  

 

Az egyenletekben az ( )txi
ρ a t időpillanatban az i-edik részecske helykoordinátája, a 

( )tvi
ρ  az i-edik részecske sebessége a t-edik időpillanatban ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

dt
dx , az ( )tai

ρ  az i-edik 

részecske gyorsulása a t-edik időpillanatban ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2

2

dt
xd , a ( )tbi

ρ
 az i-edik részecske 

helykoordinátájának t szerinti harmadik deriváltja, az ( )4tO Δ  a negyedik vagy 

magasabbrendű tagok. Ezután a két egyenletet összeadjuk: 

 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )422 tOttattxtxttx iiii Δ+Δ+Δ−−=Δ+
ρρρρ    (21) 
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Megjegyzendő, hogy ha az egyenletet a t=0 időpillanatban használjuk akkor szükség 

van a -Δt pillanatbeli helykoordinátákra ( )tx Δ−
ρ . Ezért a t=0 időpillanatban az ( )tx Δ

ρ -t 

az alábbi egyenlet megoldásával kapjuk. 
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2
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Az első lépés hibája ( )3tΔΟ  ami nagyobb mint a többi lépés hibája ( )4tΔΟ , azonban a 

lépések száma nagy, ezért ez a hiba elhanyagolható. A gyorsulást a t időpillanatban 

kifejezhetjük az i-edik részecskére ható erő (Fi) és a részecske tömegének (mi) 

hányadosaként. Így az egyenlet a következőképpen alakul: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )4
2

2 tOtF
m

tttxtxttx i
i

iii Δ+
Δ

+Δ−−=Δ+
ρρρρ   (23) 

Az alap Verlet algoritmus nem tartalmazza a sebességeket, mivel az első és a 

harmadrendű tagok kiesnek. Emiatt ha a számítás során szükség van a részecskék 

sebességeire minden egyes időpillanatban, azt a következő összefüggésből 

megkaphatjuk. 

 

   ( ) ( ) ( ) ( )2
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=
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Megjegyzendő, hogy a sebesség a t és nem a t+Δt időpillanathoz tartozik. A t+Δt 

időpillanathoz tartozó sebességet megkaphatjuk kisebb pontossággal (O(Δt)) a 

következő összefüggésből. 

        

   ( ) ( ) ( ) ( )tO
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ρρ
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A Verlet algoritmus előnye, hogy egyszerű, kevés memóriát igényel, azonban 

pontatlanabb mint az alább tárgyalt módszerek. 
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Velocity Verlet algoritmus: 86 

A Velocity Verlet algoritmus hasonló közelítést használ, de kiküszöböli a Verlet 

algoritmus t=0 időpillanatbeli problémáját. Az első lépésben Taylor sorba fejtjük a 

helykoordinátákat a t+Δt időpillanatban: 
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Ezután az i–edik részecske sebességét a 
2
tt Δ

+  időpillanatban. 
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Utána az ( )ttai Δ+
ρ -t számítjuk ki az iii amF ρ

= összefüggésből, majd pedig a sebességet 

a t+Δt időpillanatban. 
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Verlet Leapfrog algoritmus: 86  

A Verlet Leapfrog algoritmus elve hasonló az előző két algoritmushoz ezért nem fejtem 

ki részletesen, hanem csak a helykoordinátát írom fel a t+Δt és a sebességet a 
2
tt Δ

+  

időpillanatban. 
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2.4.4 A nyomás és a hőmérséklet szabályozása 

 

Mi a számításainkat állandó nyomáson és hőmérsékleten végeztük. Ezen paramétereket 

a szimuláció során különféle „termosztátokkal” illetve „barosztátokkal” értük el. Ezen 

algoritmusok működési elve a következő. Megadjuk a termosztálni kívánt 

hőmérsékletet/nyomást és egy csatolási állandót. A csatolási állandó adja meg, hogy 

mennyi időnként vigye a rendszert az adott hőmérsékletre. Ezt viszont körültekintően 

kell megválasztani, mert ha túl kicsi akkor nem engedi a rendszert szabadon mozogni, 

ha túl nagy akkor a rendszerben nagy lehet a hőmérséklet és a nyomásingadozás. A 

leggyakrabban használt algoritmusok a Berendsen-87 és a Nose-Hoover-termosztát ill. 

barosztát.88 89 Ezek leírására a függelékben térek ki. 

 

2.4.5  Periódikus peremfeltételek 

 

A szimuláció során a fehérje-környezetet a natív állapotnak megfelelően szándékozunk 

tekintetbe venni. Natív körülmények között a molekula ionok vizes oldatával 

(elektrolittal) van körülvéve. Ezt a helyzetet úgy szokták közelíteni, hogy a molekulát 

egy a méretének kb. 1,5-szörösének megfelelő nagyságú téglatest vagy kocka alakú 

vízzel kitöltött „doboz” közepére helyezve képzeljük el, és ennek megfelelően írjuk le a 

felületi atomok kölcsönhatási energiáit. A szimuláció során a molekulakonformáció 

változására számítunk, azonban a vizes környezet fenntartása mellett. Ezt technikailag 

úgy lehet biztosítani, hogy a vízdobozt ismételve periódikus rendszert építünk fel a tér 

mindhárom irányában. Ha a dobozt az eltoltjaival vesszük körül, és egy vízmolekula 

kilép az egyik oldalon úgy a másikon be is lép. Így a vizsgált rendszerből a 

vízmolekulák nem fognak eltávozni és a fehérje is ugyanolyan környezetben marad a 

szimuláció során. A vízdoboz méretét úgy kell megválasztani, hogy a fehérje és a 

szomszédos dobozban lévő fehérje közt ne lépjen fel kölcsönhatás.83 
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2.4.6 Kovalensen kötött atomok egymás közti kölcsönhatása és figyelembevételének 

problémái 

 

Az eddigiekben csak a szomszédos atomok közötti kölcsönhatásokról szóltunk. Az 

atomok azonban több kötésnek megfelelő távolságban is kölcsönhatnak egymással. A 

van der Waals kölcsönhatás a távolsággal gyorsan lecseng, ezért bizonyos távolságon 

túl felesleges ezt a kölcsönhatást figyelembe venni, mert csak növelik a számításigényt. 

Azt a távolságot, amelyen túl a kölcsönhatásokat figyelmen kívül hagyjuk, cut-off 

távolságnak nevezzük. Az elektrosztatikus kölcsönhatás esetén azonban nem lehet ezt a 

megközelítést alkalmazni, mert ott a kölcsönhatás nem cseng le olyan gyorsan. Ennek a 

problémának a megoldására más módszert alkalmazunk. Egy ilyen módszer az Ewald 

összegzés. Az Ewald összegzés során minden részecske kölcsönhat minden 

részecskével és a végtelen rendszer periódikus celláiban lévő képével. A töltés-töltés 

kölcsönhatások összegzését erre a rendszerre végezzük el. 83 Az összegzés részleteire a 

függelékben térek ki. 

 

2.4.7 A felfűtés és ekvilibráció 

 

A szimuláció első szakaszában a rendszert fokozatosan 10K–ről –ami egy olyan 

alacsony hőmérséklet amin a molekulák mozgása már elhanyagolható- 300K–re 

fűtöttük. Az első lépésben az atomokhoz kezdeti sebességeket rendeltünk és utána 

hagytuk a mozgásegyenleteknek megfelelően mozogni 1fs lépésközzel. Ezután 1000fs–

onként újra kiosztottuk a sebességeket úgy, hogy közben a hőmérsékletet 10K–el 

emeltük, így a 300K–t 30000fs után értük el. Miután a rendszert felfűtöttük, meg kellett 

győződnünk róla, hogy a rendszer stabil állapotban van, mert a gyors felfűtés után a 

rendszer instabillá válhat. Az ekvilibráció során az a cél, hogy a rendszert 

termodinamikai egyensúlyba hozzuk. Több termodinamikai mennyiség (pl. energia, 

hőmérséklet, nyomás) és az aktuális konformáció vizsgálatával ellenőrizzük, hogy 

mikor került egyensúlyba a rendszer. Az atomokhoz 50ps–enként újra és újra 

sebességeket rendelünk, miközben a hőmérsékletet 300K–en tartjuk. Két 

sebességkiosztás közt a rendszert állandó hőmérsékleten, a Newtoni 

mozgásegyenleteknek megfelelően mozogni hagyjuk. 
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2.5 A trajektória és analízise 

 

Az MD szimuláció elsődleges eredménye a molekula atomi koordinátáinak változása a 

szimulációs időtartamon belül, az idő függvényében. Ezt az adatsort trajektóriának 

nevezzük. Az elemzés során legnagyobb pontosságot akkor érnénk el, ha a szimulációs 

lépésköz (1fs) szerint elemeznénk a trajektóriát, ehhez azonban óriási helyigényű 

trajektóriára lenne szükség. A helyigény csökkentése miatt a szimuláció során a 

trajektóriának csak minden 1000–ik lépését tároljuk (1ps). Ezért 1ps lépésközönként 

vizsgáljuk a helykoordinátákat. Ezt az adathalmazt különféle paraméterekkel szokás 

jellemezni. 

 

2.5.1   A „root mean square deviation” (RMSD), a referenciától való átlagos eltérés 

 

A szimuláció során az atomok elmozdulását egy referenciaszerkezethez képest az 

RMSD–vel szokás jellemezni. A referenciaszerkezet lehet pl. a röntgenkrisztallográfiai 

adatok alapján definiált szerkezet, vagy annak szolvatált, 300K–re hozott, energetikailag 

egyensúlyban lévő formája, vagy bármely más állapotra jellemző ismert szerkezet. A 

számítás során Δt(1ps) lépésenként meghatározhatjuk az RMSD-t és egyensúly esetén a 

trajektória mentén ábrázolva az RMSD egy időben állandó érték körül ingadozik. Ha a 

rendszer nincs egyensúlyban, akkor a trajektória mentén az RMSD vagy felfele, vagy 

lefele mozdul el. A trajektória szerkezetei (A) és a referencia-szerkezet (B) közötti 

átlagos eltérést az alábbi formula írja le.  

 

       

             (30) 

 

    

Ahol az NCα az α szénatomok számát jelöli, az ri
A(t) a vizsgált szerkezet i–edik α 

szénatomjának a t szimulációs időpillanatban vett koordinátája, az ri
B a 

referenciaszerkezet i–edik α szénatomjának a koordinátája. Az RMSD –t nem csupán az 

idő függvényeként vehetjük fel, hanem megadunk egy referenciaszerkezetet, és ehhez 

képest kiszámítjuk a trajektória összes szerkezetének minden atomra a helyzetvektorok 
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( )( ) 2/122/12 8/3 πii BrRMSF =Δ=

négyzetes eltéréseinek az átlagát. Ezzel azt adjuk meg, hogy a két szerkezet átlagosan 

mennyiben különbözik egymástól.  

 

2.5.2 A girációs rádiusz 

 

A girációs rádiusz megmutatja, hogy az atomok átlagosan mekkora távolságra 

helyezkednek el a tömegközépponttól.  
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Ahol az NCα az α szénatomok számát, az ri(t) a t–edik időpillanatban az i–edik α 

szénatom koordinátáját, az rCG(t) a rendszer tömegközéppontját jelöli a t-edik 

időpillanatban. Ez a paraméter a molekula méretéről, annak laza vagy szoros 

„pakoltságáról” ad felvilágosítást. 

 

2.5.3 A fluktuációk 

 

Az egyes molekularészletek fluktuációját az RMSF (root mean square fluctuation) 

paraméter jellemzi, amelyet az alábbiak szerint határoznak meg.  
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Ahol az ri az i–edik Cα atom koordinátája, ir a koordinátának a trajektória kiválasztott 

szakaszára vett időátlaga, T az átlagolás időtartama Δt egységben. A röntgendiffrakciós 

mérések kiértékelésekor nyert B-faktorok kapcsolatban állnak az atomi fluktuációkkal a 

következő összefüggés szerint:  

 

               (33) 

 

Ez módot ad a kísérleti eredményekkel való összehasonlításra.  
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2.5.4 Elektrosztatikus szabadentalpia számítások a CaM-antagonista komplexeknél 

 

Mivel a vizsgált CaM-antagonista komplex esetén az előbbiekben felírt potenciális 

energiatagok elemzése nem adott magyarázatot az összehasonlított két komplex 

kísérletileg tapasztalt disszociációs állandóinak eltérésére, a komplexképződések 

szabadentalpiaváltozásait hasonlítottuk össze az alábbi közelítésben. A kötődés 

(binding) szabadentalpiaváltozását úgy számítottuk, hogy a szolvatált fehérje(P), és a 

szolvatált antagonista(L) szabadentalpiáját kivontuk a szolvatált komplex(PL) 

szabadentalpiájából. 

 

     LPPLbind GGGG −−=Δ         (34) 

 

Ahol a ΔGbind a kötődési szabadentalpiaváltozás, a GPL a fehérje-antagonista komplex 

szabadentalpiája, a GP a szolvatált fehérje szabadentalpiája, a GL a szolvatált 

antagonista (ligandum) szabadentalpiája. Ilyen módon, közvetve ugyan, de lehetőség 

van a szolvatáción keresztül a hidrofóbicitás figyelembevételére is. A fenti definíció 

alapján történő számítás azonban igényelné az abszolút szabadentalpia-függvények 

ismeretét. Ehelyett a ΔGbind szabadentalpiaváltozást a Karplus és munkatársai által leírt 

módszer segítségével határoztuk meg az alábbiak szerint.90 

 
LPL

des
PPL

desdirbind GGGG −− Δ+Δ+Δ=Δ             (35) 

 

Ahol a ΔGdir az atomi ponttöltések kölcsönhatásainak hozzájárulását leíró direkt 

elektrosztatikuskölcsönhatás (36. egyenlet), a ΔGdes a protein és az antagonista 

deszolvatációs szabadentalpiaváltozása. Ezeket a tagokat a 37. és a 38. egyenletek adják 

meg. 
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ahol a qi és a qj az egyes atomok parciális töltései, a PL
ijV → , az elektrosztatikus potenciál 

ami a ligandum j–edik atomjának a  parciális töltése okoz a protein i-edik atomján, és a 
PL

jiV →  az az elektrosztatikus potenciál, amit a protein i-edik atomjának a parciális töltése 

okoz a ligandum j-edik atomján. Az ½ faktor a relációk kölcsönössége miatt lép fel.  

 

A protein ligandumkötésekor fellépő deszolvatáció szabadentalpiaváltozása: 

 

                 ( )P
ij

PL
ij

protj
proti

i
PPL
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∈
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− −=Δ ∑2
1                         (37) 

 

ahol a P
ijV →  a ligandum nélkül szolvatált fehérje j–edik atomjának az i-edik atomra ható 

elektrosztatikus potenciálja. 

 

Az antagonista deszolvatáció szabadentalpiaváltozása: 
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ahol a L
ijV →  az antagonista i-edik atomjára a j-edik atom részéről kifejtett 

elektrosztatikus potenciálja. Belátható, hogy a (34) és (35) egyenletek szerinti felírások 

azonosak. A számításokhoz szükség volt a parciális töltések mellett az elektrosztatikus 

potenciálfüggvényekre. Ezeket a Poisson-Boltzmann egyenletek megoldásával nyertük 

lineáris közelítésben a DelPhi program segítségével.91 92 93 94 Az elektrosztatikus 

potenciálokat a „focusing” módszerrel kaptuk meg. A módszer lényege, hogy a fehérjét 

egy állandó külső dielektromos állandójú (ε=80) dobozba rakjuk, ami egy implicit vizes 

közegnek felel meg. A doboz méretét fokozatosan csökkentjük olyan mértékben, hogy a 

fehérje először 20, majd 30, 50, és 90%-ban töltse ki a dobozt, lehetővé téve a 

határfeltételek fokozatos finomodását. A számításokat az ε=2, ε=4 és ε=10 belső 

dielektromos állandó értékek mellett végeztük el. Az analízis során megvizsgáltuk, hogy 

milyen módon tér el a két különböző antagonista kötődési szabadentalpiája az MDS 
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során kapott szerkezetben és a röntgendiffrakciós szerkezetben. Ezáltal képet 

kaphattunk, hogy mi módon változik a kötődés erőssége vizes közegben és melyik 

ligandum kötődik erősebben. 

 

 

2.5.5 Oldószer által elérhető felület (SASA) 

 

Az oldószer által elérhető felületet Connoly algoritmussal számoltuk.95 A módszer 

lényege, hogy a molekula felületén egy meghatározott sugarú gömböt görgetünk végig, 

esetünkben a sugár 1.4 Å ami megfelel egy vízmolekula méretének. Amekkora felületen 

érintkezett a gömb a molekulával akkora lesz az oldószer által elérhető területe.  

 

 

2.6 Komplex szerkezetek meghatározása dokkolással 

 

Az R-állapotú HbA allosztérikus effektorral alkotott komplexéről eddig még nem 

született röntgendiffrakciós, vagy NMR szerkezet ezért a csoport korábbi dokkolással 

nyert szerkezetét használtam. Dokkolással egy kis molekula kötőhelyét kereshetjük meg 

a fehérjemolekulán. A dokkolás tulajdonképpen egy optimalizációs eljárás, melynek 

során a cél az, hogy a komplex szerkezet lehető legalacsonyabb energiaszintre jusson. 

Dokkolás során először a két molekula háromdimenziós szerkezetére van szükség. 

Ezután a következő két algoritmus fut le: a kereső és a „scoring” algoritmusok. A 

kereső algoritmus megkeresi a két molekula legmegfelelőbb pozícióit a konformációs 

térben, ami a fehérje-ligandum pár összes lehetséges konformációját és orientációját 

tartalmazza. A „scoring” algoritmus megmondja egy orientációról, a programcsomag 

által használt erőtér, vagy a fehérje-ligandum komplexek adatbázisából nyert 

statisztikus adatok alapján, hogy kedvező vagy kedvezőtlen–e. A dokkolás történhet 

flexibilis és merev módon. A merev módon történő dokkolás nem ad olyan pontos 

eredményt mint a flexibilis, de kevesebb számításidőt vesz igénybe. Az irodalom igen 

sok dokkoló algoritmust említ és nagyon sok dokkoló program létezik. A munkacsoport 

a GRAMM programcsomagot és a Katchalski-Katzir algoritmust96 választotta. 
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2.7 Egy tipikus molekuladinamikai szimulációs vizsgálat menete 

 

Egy molekuladinamikai szimulációs vizsgálat során egy kísérleti módszerrel 

(röntgendiffrakció, NMR spektroszkópia), meghatározott molekulaszerkezetből 

indulunk ki. A kiindulási szerkezet tartalmazza az összes atom térbeli koordinátáit, B-

faktorait, az illető atom nevét, és azt, hogy melyik aminosavhoz, illetve melyik lánchoz 

tartozik. Az adatbankból letöltött szerkezet nem feltétlenül tökéletes. A 

röntgendiffrakciós szerkezetekből például hiányoznak a hidrogénatomok, de 

hiányozhatnak aminosavak is a lánc elejéről és végéről is, ha például ezek flexibilis 

régiók, és a mérésből adódó atomi pozíciók bizonytalanok. Az is előfordul, hogy a 

kristályosítás sikeréhez a molekulát csonkítani kell. A hiányzó molekulákat illetve 

molekularészleteket a szerkezethez hozzá kell adni. Ha a szerkezet tartalmaz az 

erőtérben nem definiált molekulákat is –mint például a mi esetünkben antagonistákat és 

allosztérikus effektorokat –akkor ezeket a molekulákat a 2.1.6–os részben leírt módon 

paraméterezni kell. Ezek után a szerkezet még tartalmazhat természetellenes 

kötéshosszakat és szögeket. Ezeket energiaminimalizációval korrigáljuk. Ezután a 

rendszert vízdobozba helyezzük és ionokat adunk hozzá a Solvate97 program 

segítségével. Ezzel egyrészt a valós helyzethez hasonló rendszerhez jutunk, másrészt a 

teljes rendszer töltése semleges lesz. Az átfedések elkerülése végett a rendszerrel átfedő 

vízmolekulákat töröljük. Az így kapott rendszert ismét energiaminimalizáljuk, majd 

elkezdhetjük a molekuladinamikai szimulációt periódikus peremfeltételek alkalmazása 

mellett, amire azért van szükség, mert a vízdobozt nem határolja semmi, így a 

vízmolekulák könnyen elhagyhatják a dobozt a dinamika hatására. A szimuláció három 

lépésből áll. Először a rendszert szakaszosan felfűtjük a szimulációs hőmérsékletre, 

majd ekvilibráljuk, és utána végezzük a szimulációt. A szimuláció végeztével 

megkapjuk a trajektóriát, ami az atomok helykoordinátáit tartalmazza az egyes 

időpillanatokban. Ebből számíthatunk például RMSD-t, atomi fluktuációkat, girációs 

rádiuszt. 
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3. Eredmények 

3.1 HbA–n végzett számítások eredményei 

3.1.1 Az allosztérikus effektorok kötődése az R-állapotú HbA-hoz 

 

A HbA–n végzett munka első lépése a DPG, IHP, RSR13 effektoroknak az R-állapotú 

(oxigént kötő) HbA–hoz történő kapcsolódásának vizsgálata volt. Munkám kezdetén a 

munkacsoport már rendelkezett az allosztérikus effektor-HbA komplexek dokkolás után 

nyert szerkezetével. A dokkolást a GRAMM98 program segítségével végezte a csoport. 

A dokkolás során a legjobb kötőhelynek a központi üreg bizonyult. A dokkolással nyert 

szerkezetekben 500ps ill. 2ns időtartamú molekuladinamikai szimulációt végeztünk. 

Munkám kezdetén ezen a ponton kapcsolódtam be a számításokba és az adatok 

elemzésébe. A szimuláció során a komplex szerkezetén átrendeződés figyelhető meg az 

röntgen diffrakciós szerkezethez viszonyított RMSD adatok szerint, amelyet a 3. 

táblázatból jól lehet látni. 

 

 
3. táblázat. A HbA-effektor komplexek RMSD átlagai a dinamika során.  

 

 

  DPG IHP RSR13 
Váz 2,54 3,00 2,60 
teljes fehérje 3,02 3,41 3,10 
oldalláncok 3,24 3,62 3,36 
effektor 2,99 3,48 4,26 

 
 
 
  
A táblázatban lévő nagy értékek azt mutatják, hogy mindegyik alloszterikus effektor 

nagymértékben megváltoztatta a saját konformációját és a fehérje szerkezetét a 

röntgendiffrakciós szerkezethez képest. A DPG és az IHP az R-HbA központi üregében 

ugyanarra a helyre kötődik. A komplex szerkezetét az α2-arg141, α1-arg141, α2-lys99, 

α1-lys99–el és a központi üregben található vízmolekulákkal alkotott hidrogénkötések 

stabilizálják. Ez utóbbiak hídként szerepelnek az effektorok és az aminosavak között. A 

kötőhely analóg a T-állapotú hemoglobin β-alegységei közötti kötőhelyével. Az RSR-

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T36-4F3FBJ0-9&_user=1517116&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000053446&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1517116&md5=0b19fb0ad68cc06015fc62c5e4e3e6a6#fig6
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13 kötőhelye különbözik a két természetes alloszterikus effektor kötőhelyétől. Csak a 

metil-propionilsav csoport alkot néhány hidrogénkötést az α2-arg141 és az α1-lys99–el 

és az üregben található vízmolekulákkal. Az aromás gyűrű a β2-tyr35 aromás 

gyűrűjével van kapcsolatban. Továbbá az α2-leu29, α2-leu34, és a β2-val34–el 

hidrofób kölcsönhatásban van, és a két α és egy β alegységen lévő kötőhely analóg a T-

HbA–ban lévő RSR13 kötőhellyel. A 4. táblázatban részletesebben bemutatom az 

effektorok kötődését az R-HbA-hoz. Az 500ps szimuláció alatt a komplexben egyik 

effektor sem mozdul el a kötőhelyről. Ez jól látszik a 19. ábrán, ahol az effektorok 

RMSD–jét mutatom be az idő függvényében. Az effektorok közül azonban az RSR13 és 

az IHP –ellentétben a DPG molekulával- jelentős mértékben változtatta meg a 

konformációját a fűtés és az ekvilibráció során, ezért látható a különbség a kiindulási 

állapotok közt. Ennek az az oka, hogy a DPG a másik két effektorhoz képest kevésbé 

flexibilis és kevésbé anionos karakterű (9. ábra). A 20. ábra mutatja az aminosavak 

átlagos eltérését az egyensúlyi szerkezethez képest. Az ábrából látszik, hogy az 

alegységek terminálisain kívül még az α136-α151, β141-β153, β181-β187, α237-α275, és 

a β247-β292 tartományok a DPG komplexben (sötétkék), β139-β149, β179-β184, és α250-

α264 tartományok az IHP komplexen (lila) mozgékonyabbak a többi aminosavnál. Ez 

azt mutatja, hogy az effektor kötődés hatására harmadlagos szerkezetváltozás 

következik be. Az RSR13 komplex esetében a fluktuációk a β139-β187 és a β250-β280 

régiókban maximálisak (sárga). Összehasonlítva az effektormentes HbA fluktuációival 

(világoskék) megállapítható, hogy effektorok nélkül a fluktuációk kisebbek. Ezek az 

eredmények azt jelentik, hogy az effektorok hatására harmadlagos szerkezetváltozás és 

a dinamika megváltozása következik be. Véleményünk szerint ennek fontos szerepe van 

az oxigénaffinitás szabályozásában.  
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4. táblázat. Hidrogénkötések hálózata az effektorok és a kötőhely közt az 500ps–os trajektóriára 

átlagolva.  

 

Atom contacts                                                 dave(Å) 
DPG site 
DPG-O13 – α1arg141-NH1 2,57 
DPG-O5 – α1arg141-NH2 2,87 
DPG-O2 – α1lys99-NZ 2,89 
wat639-O – α2arg141-NH2 2,64 
DPG-O9 – wat639-H1 1,62 
DPG-O10 – α2lys99-NZ 2,86 
DPG-O11 – α2lys99-NZ 2,66 
DPG-O7 – wat672-H1 1,78 
DPG-O11 – wat638-H1 1,81 
DPG-O11 – wat747-H2 2,75 
DPG-O11 – wat591-H1 1,84 
DPG-O13 – wat591-H2 1,70 
IHP site 
IHP-O22 – α1lys99-NZ 2,84 
IHP-O46 – α1lys99-NZ 2,69 
IHP-O12 – α1lys99-NZ 2,94 
IHP-O41 – α1lys99-NZ 2,75 
IHP-O24 – α2lys99-NZ 2,89 
IHP-O47 – α1arg141-NH1 3,18 
IHP-O45 – α1arg141-NH1 2,64 
IHP-O18 – α1arg141-NH1 2,74 
IHP-O26 – α1arg141-NH2 2,79 
IHP-O36 – α2arg141-NH1 2,58 
IHP-O31 – α2arg141-NE 2,66 
IHP-O42 – wat638-H1 1,73 
IHP-O42 – wat639-H1 1,76 
IHP-O44 – wat591-H2 1,67 
IHP-O26 – wat599-H1 1,84 
IHP-O26 – wat747-H1 1,70 
RSR13 site 
RSR13-O2 – α2arg141-NH2 2,78 
RSR13-O3 – α1lys99-NZ 2,77 
RSR13-O2 – w747-H1 2,10 
RSR13-O2 – w707-H2 2,37 
RSR13-O2 – w707-H1 1,76 
w747-O – α2arg141-NH1 2,74 
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19. ábra. Effektor rmsd a kezdeti ekvilibrált szerkezettől számítva a dinamika során. Jelölés: DPG (lila), 

IHP (kék), RSR13 (piros). 

 

 

 

 
 
20. ábra. Az egyes aminosavak pozícióinak egyensúlyi szerkezethez viszonyított átlagos eltérései 
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3.1.2 R-HbA alloszterikus effektorokkal alkotott komplexek vizsgálatából  kapott 

eredmények értelmezése 

 

A két különböző családba tartozó effektor, nevezetesen az anionos (DPG, IHP) és a 

BZF analóg RSR13 nem ugyanolyan típusú kötőhelyre kötődnek. Megjegyzendő, hogy 

T-állapotban is ez a helyzet.99 100 101 Az anionos effektorok mind R-, mind T-állapotban 

1:1, a BZF típusúak 1:2 arányú komplexet képeznek a HbA–al. A kötőhely tehát R-

állapotban is specifikus,102 és a T-hez hasonlóan a központi üregben van. Az R- és a T-

állapotban a kötésben részt vevő aminosavak különbözőek. A munka során 

legváratlanabb eredmény az volt, hogy az R-állapotú HbA központi üregében is van 

specifikus effektorkötőhely, amely különbözik a T-állapotban lévő HbA-n található 

kötőhelytől.  

 

3.1.3 Alloszterikus effektorok hatása a HbA alegységek közti kapcsolatra 

 

A HbA–n végzett munka következő lépéseként 2ns molekuladinamika szimulációt 

végeztünk az R- és a T-állapotú HbA-n kloridionos és kloridmentes környezetben, 

továbbá a DPG–vel alkotott komplexeiken. A szimuláció legfontosabb eredménye az 

volt, hogy a DPG kötődésének hatására megváltozik a dimerek (α1β1, 

α2β2, α2β1, α1β2) közti határfelületek szerkezete illetve a határfelületet alkotó 

aminosavak és vízmolekulák közti kölcsönhatások. A 10. táblázatban ennek az 

átrendeződésnek mutatom be a jellemzőit. A számítás során nyert eredményeket 

összehasonlítottam a csoport korábbi nagy nyomáson végzett spektroszkópiás méréssel 

kapott tetramer–dimér disszociációs állandókra kapott eredményeivel.103 A 

molekuladinamikai szimuláció során kapott szerkezetekből az tűnik ki, hogy R-

állapotban, kloridionmentes környezetben az alegységek határfelületei közti üreg 

térfogata nagy, sok vízmolekulát és kevés hidrogénkötést tartalmaz. Kloridionok 

jelenlétében a két alegység közti térfogat az átrendeződések következtében csökken, az 

alegységek közt a hidrogénkötések száma nő.  DPG hatására még jobban megnövekszik 

a hidrogénkötések száma az alegységek közt, azonban a hídként funkcionáló 

vízmolekulák száma csökken, az üregtérfogat és a SASA nem változik jelentős 

mértékben.  
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5. táblázat. A határfelületek szerkezeti jellemzői a 2ns szimuláció során kapott szerkezetben 

 

R- állapot 
Cl- mentes α1β2 α2β1 α1α2 β1β2 összes
Aminosavak a határfelületeken 26 18 22 15 81
Híd vízmolekulák 8 2 5 4 19
Összes vízmolekula 33 30 22 35 120
Hidrogénkötés 1 1 1 3 6
Üregtérfogat [Å3] 3917.1 4543.1 4659.8 5557.9 18677.9
SASA [Å2] 897.9 481.1 670 578.1 2627.1
Üregtérfogat index 8.73 18.89 13.91 19.23 60.76
Cl- α1β2 α2β1 α1α2 β1β2 összes
Aminosavak a határfelületeken 25 23 23 17 88
Híd vízmolekulák 7 9 3 4 23
Összes vízmolekula 30 25 28 35 118
Hidrogénkötés 4 1 7 0 12
Üregtérfogat [Å3] 4105.7 4706.4 5470.4 5668.7 19951.2
SASA [Å2] 992.8 851.7 908.2 404 3156.7
Üregtérfogat index 8.27 11.05 12.05 28.06 59.43
DPG α1β2 α2β1 α1α2 β1β2 összes
Aminosavak a határfelületeken 24 25 21 9 79
Híd vízmolekulák 5 3 3 3 14
Összes vízmolekula 19 33 41 25 118
Hidrogénkötés 5 4 5 0 14
Üregtérfogat [Å3] 3551.7 3785 5126.3 5447.1 17910.1
SASA [Å2] 1008.2 924.6 732.2 130.6 2795.6
Üregtérfogat index 7.05 8.19 14 83.42 112.66
T- állapot 
Cl- mentes α1β2 α2β1 α1α2 β1β2 összes
Aminosavak a határfelületeken 28 26 19 0 73
Híd vízmolekulák 5 6 6 0 17
Összes vízmolekula 19 24 22 0 65
Hidrogénkötés 2 1 6 0 9
Üregtérfogat [Å3] 3265.9 3720.1 4543.1 0 11529.1
SASA [Å2] 1140.6 1070 607.5 0 2818.1
Üregtérfogat index 5.73 6.95 14.96 0 27.64
Cl- α1β2 α2β1 α1α2 β1β2 összes
Aminosavak a határfelületeken 28 24 14 0 66
Híd vízmolekulák 2 6 4 0 12
Összes vízmolekula 31 38 20 0 89
Hidrogénkötés 5 1 4 0 10
Üregtérfogat [Å3] 3610 4531.5 4776.4 0 12917.9
SASA [Å2] 1162.6 917.7 499 0 2579.3
Üregtérfogat index 6.21 9.88 19.14 0 35.23
DPG α1β2 α2β1 α1α2 β1β2 összes
Aminosavak a határfelületeken 29 27 12 6 74
Híd vízmolekulák 7 4 1 4 16
Összes vízmolekula 27 19 55 29 130
Hidrogénkötés 2 2 5 0 9
Üregtérfogat [Å3] 5103 3563.4 4274.9 5837.8 18779.1
SASA [Å2] 1084.2 1020.6 562.6 115 2782.4
Üregtérfogat index 5.73 6.98 15.2 101.53 129.44
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Az effektorkötés tehát egy kisebb perturbációt okoz az R-HbA szerkezetében. Ez 

egyezik a csoport kísérletileg kapott disszociációs állandóinak effektorkötés hatására 

történő csökkenésével.103 A T-állapotban ellenkező tendencia figyelhető meg, 

nevezetesen az alegységek közti üreg térfogata és a határfelületek közti vízmolekulák 

száma nő az alloszterikus effektor kötődésének hatására, így csökkentve a tetramer 

szerkezet stabilitását, ahogy az a csoport kísérleti Kd eredményeiből is látszik.103  

 

3.1.4 Az alegységek közti kapcsolatok vizsgálatai során kapott eredmények értelmezése 

 

Az alloszterikus effektorkötés másképp hatott a tetramer stabilitására R- és T-

állapotban. T-állapotban csökkentette, R-állapotban növelte a stabilitást. A határfelületi 

jellemzők (a határfelületet alkotó aminosavak száma, hidrogénkötés, határfelületi 

vízmolekulák száma, üregtérfogat, SASA) jól megmagyarázzák a csoport által korábban 

kísérletileg meghatározott dimér disszociációs állandók értékeit. R-állapotban a dimerek 

egymáshoz való kötődése erősebbé válik effektorkötés hatására, míg T-állapotban 

gyengül. Továbbá a dimér határfelületeken jelentős átrendeződés történt amit a 21. 

ábrán mutatok be.  

 

 
21. ábra. MolSurfer104 segítségével készített képek a HbA dimerek közti határfelületek hidrofil/hidrofób 

sajátosságairól. Balra fent az R-állapotú, effektort nem kötő HbA, jobbra fent az R-állapotú HbA-DPG 

komplex, balra lent a T-állapotú, effektort nem kötő HbA, jobbra lent a T-állapotú HbA-DPG komplex 

határfelületei láthatók. Kék jelöli a hidrofób, piros a hidrofil kapcsolatokat 
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3.2 CaM-on végzett számítások eredményei 

3.2.1 Az antagonisták számított CHARMM paraméterei 

 
 
Az energiaminimalizációt és a molekuladinamika szimulációt a CHARMM program 

potenciális energiatagjainak105 figyelembevételével végeztem, a CHARMM106 és az 

NAMD107 programokkal. Az NAMD programcsomag amellett, hogy képes CHARMM 

erőteret használni a szimulációhoz, hatékonyabban használja fel a számítógépes 

kapacitást, ezért a szimulációhoz NAMD-t használtunk. Az új paramétereket a 22. ábrán 

és a 6. táblázatban tüntettem fel. 

 
 

 

 

 
 

 

22. ábra. A vizsgált két antagonista általunk számított parciális töltési 

 

 

 

 

 

 

DPD 

TFP 
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6. táblázat. Az általunk számított illetve korrigált CHARMM paraméterek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TFP 
Kötéshossz  Kr(kcal/(mol Å2) req (Å) 
CA- NH1  390.000 1.222 

CA-S  230.000 1.773 
Kötésszög  Kθkcal/(mol rad2) θeq (deg) 

CA-CA-NH1  65.000 120.000 
CA-CA-S  65.000 120.000 
CA-CT-FL  60.000 109.470 

CA-NH1-CA  35.000 109.470 
CA-S-CA  75.000 98.000 

Diéderes szög Periodicitás V (kcal/mol/rad2) γ (deg) 
CA-CA-NH1-CA 3 0.600 0.000 
CA-CA-NH1-CT2 4 0.670 0.000 

CA-CA-S-CA 3 0.400 0.000 
CA-NH1-CT2-CT2 3 0.067 0.000 
CA-NH1-CT2-HA 3 0.067 0.000 

CT2-CT2-NH1-CT2 3 1.440 0.000 
CT2-CT2-NH1-CT3 3 1.440 0.000 
HA-CT2-NH1-CT2 3 1.440 0.000 
HA-CT2-NH1-CT2 3 1.440 0.000 
HA-CT3-NH1-CT2 3 1.440 0.000 
Síkból való kilépés Periodicitás V(dihe) (kcal/mol) γ (deg) 
CA-CA-CA-NH1 2 68.560 180.000 

CA-CA-CA-S 2 56.090 180.000 
DPD 

Atomtipus Atomtömeg Jellemzők  
ON 16.000 Éter oxigén  

Kötéshossz  Kr(kcal/(mol Å2) req (Å) 
ON-CT2  87.996 1.430 
ON-CA  86.617 1.380 

Kötésszög  Kθkcal/(mol rad2) θeq (deg) 
CT2-ON-CA  52.560 110.690 
CA-CA-ON  48.820 119.220 

CT2-CT2-ON  47.760 125.400 
HA-CA-ON  45.200 120.000 
HA-CT2-ON  42.110 108.160 
Diéderes szög Periodicitás V (kcal/mol/rad2) γ (deg) 

CA-CA-CA-ON 4 3.168 0.000 
HA-CA-CA-ON 4 0.158 0.000 
CA-ON-CT2-HA 4 0.305 0.000 
CA-ON-CT2-CT2 2 0.305 0.000 
CA-CA-ON-CT2 4 0.997 0.000 
ON-CA-CA-ON 1 3.168 0.000 

Atomtipus  vdW radius (Å) ε(kcal/mol) 
ON  1.700 -0.120 
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3.2.2 Az RMSD, a girációs rádiusz és az atomi fluktuációk eredményei 

 

A CaM molekula szerkezetét az RMSD, a girációs rádiusz és az atomi fluktuációk 

segítségével vizsgáltuk. A 23. ábrán a két vizsgált kalmodulin antagonista komplex 

vonatkozásában az RMSD–k időfüggését mutatom be. A referencia minden esetben az 

energiaminimalizált szerkezet volt. Az első grafikon az N-doméneket, a második a 

központi hélixeket, a harmadik a C-doméneket, a negyedik és az ötödik az 

antagonistákat, az utolsó a fehérjék főláncait hasonlítja össze. Az eredményből kitűnik, 

hogy a protein váza mindkét komplex esetében ~5ns után lesz stabilis. A központi hélix 

mindkét komplex esetében stabilitást mutat a teljes 12ns szimuláció alatt, az RMSD 

0.81 Å a CaM–2DPD, 0.63 Å a CaM–2TFP komplex esetében. A két kalciumkötő 

doménben azonban jelentős átrendeződések játszódnak le főleg a TFP komplex 

esetében. Figyelemreméltó, hogy az antagonisták esetében is jelentős a 

szerkezetváltozás. A DPD esetében ez a változás nagyobb mértékű mint a TFP esetén. 

 
 

23. ábra. Az RMSD az idő függvényében. Az első három és az utolsó grafikonon a világoszürke jelöli a 

DPD-t, a fekete a TFP-t komplexet. 
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24. ábra. Az egyes aminosavak pozícióinak egyensúlyi szerkezethez viszonyított eltérései. 

 

 

 

Megvizsgáltuk az egyes aminosavat alkotó atomok pozícióinak egyensúlyi szerkezethez 

képest vett eltéréseinek utolsó nanoszekundumon vett átlagát is (24. ábra). Az 

átlagértékek azt mutatják meg, hogy a fehérje mely részei térnek el jobban a 

referenciától és melyek kevésbé. A két komplex esetén a dinamikai jellemzők jelentős 

mértékben eltérnek egymástól; a kétféle antagonista kötődése különböző helyeken 

befolyásolja a fehérjelánc dinamikáját. A TFP komplex esetében a központi hélix és a 

környezetében lévő aminosavak mutatnak jelentős fluktuációt, míg a DPD komplex 

esetében a központi hélix kevésbé lesz mozgékony, kivéve a 78–as aszparaginsavat. 
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25. ábra. Az RMSF atomi fluktuációk és a B faktorok összehasonlítása a TFP és a DPD komplex esetében 

 
 
A Cα atomok fluktuációi (RMSF) megmutatják, hogy a polipeptid gerinc mely részei a 

mozgékonyabbak. Az eredményeket összevetettem a röntgenkrisztallográfiai 

mérésekkel kapott B-faktorokkal, amelyek szintén az atomok mozgékonyságát 

jellemzik (33 egyenlet). Az ábra azt mutatja, hogy a trajektóriából számított RMSF 

(RMSFátl=1.42 a CaM–TFP és 2.07Å a CaM-DPD esetén) értékek valamivel nagyobbak 

a röntgen krisztallográfiás mérésekből nyert B–faktoroknál (RMSFátl=1.0 CaM–2DPD 

és  1.1Å a  CaM–2TFP esetében). Ennek az az oka, hogy a molekuladinamika 

szimulációkat oldószerben szobahőmérsékleten végezzük, míg a mérés kristályos 

állapotra (T=93K) vonatkozik. A 25. ábra szerint a CaM-TFP komplex mutat nagyobb 

mozgékonyságot.  
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26. ábra. Girációs rádiusz az idő függvényében 
 

 
Mind a CaM–2TFP mind a CaM–2DPD esetén megvizsgáltuk a girációs rádiuszokat. A 

két komplex girációs rádiuszainak eltérése jelentős. A dinamika során a DPD komplex 

girációs rádiusza nagymértékben változott, kompaktabb lett a röntgendiffrakciós 

szerkezethez képest. A TFP esetén a változás nem jelentős. 
 
 
3.2.3 Az elektrosztatikus és a van der Waals kölcsönhatás vizsgálata 
 
 
A 28. ábra a CaM és az antagonista közti kölcsönhatási energiák időfüggését mutatja be. 

Az energiaszámítás a CHARMM energiákon alapul és mindkét antagonistának a 

fehérjével, illetve a két antagonista egymással való kölcsönhatását mutatja be. A két 

komplex esetében észlelhető eltérés van. A CaM–TFP1 esetében a teljes kölcsönhatási 

energia átlaga -65.2kcal/mol, -96.1kcal/mol a CaM–TFP2 komplex esetén. A CaM-

2DPD komplex esetén a teljes kölcsönhatási energia értékek a következőképpen 

alakultak: -45.4kcal/mol a CaM-DPD1 és –53.3kcal/mol a CaM-DPD2 esetén. A TFP 

pozitív töltése miatt a CHARMM kölcsönhatási energiák a CaM-2TFP komplex esetén 

nagyobbak, mivel az elektrosztatikus kölcsönhatás adja a legnagyobb hozzájárulást. Ez 
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a járulék –34.3kcal/mol a CaM-TFP1 esetén, -63.4kcal/mol a CaM-TFP2 esetén a 

töltéssel rendelkező piperazin gyűrű miatt. Ez a term a semleges DPD esetén sokkal 

alacsonyabb (-5.5kcal/mol a CaM-DPD1 esetén és –10.5kcal/mol a CaM-DPD2 esetén). 

Viszont a van der Waals term a CaM–2DPD komplex esetén nagyobb (-39.5kcal/mol és 

–44.1kcal/mol a TFP komplex –30.4kcal/mol és –32.6kcal/mol értékeivel szemben).   
 

 
 
 
27. ábra. Az elektrosztatikus és a van der Waals kölcsönhatás energiája és ezek összege az idő 
függvényében 
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3.2.4. A hidrogénkötés és a hidrofób kölcsönhatás vizsgálata 

 

A HBPLUS programmal a H-hidas és a hidrofób kapcsolatokat tudjuk meghatározni. 

Ezekben a kölcsönhatásokhoz energiaértékeket rendelni nem tudunk. A számítások 

eredményeit mutatja a 7. táblázat és a 28. ábra. A táblázatban a röntgen diffrakciós és a 

szimuláció utáni szerkezetben a kölcsönható aminosavakat szürke tartományokkal 

jelöltem. Ez az ábra is azt mutatja, hogy a dinamika során a kötőhely megváltozik 

mindkét antagonista esetében. A TFP–vel alkotott komplex esetében a változás 

szembetűnőbb, mivel a TFP1 elhagyja a C–domént és csak az N-doménhez és a 

központi hélixhez kapcsolódik, míg a TFP2 molekula egyedül a C-doménhez 

kapcsolódik. Az N-doménen kiemelkedő szerepe van a Glu11–nek és a Glu14–nek.  

 

 

 
 
 
 
28. ábra. Az antagonisták és az aminosavak közti hidrofób kölcsönhatások 
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7. táblázat. Hidrofób kölcsönhatásokban részt vevő aminosavak a CaM-antagonista komplexek 
szerkezetében a röntgenkrisztallográfiai és a molekuladinamikai szimuláció után nyert szerkezetekben. 

 
 

 
  TFP1   TFP2   DPD1   DPD2   
  Rtg.kriszt MDS Rtg.kriszt MDS Rtg.kriszt MDS Rtg.kriszt MDS 
Glu11                 
Phe12                 
Glu14                 
Ala15                 
Phe19                 
Ile27                 
Leu32                 
Val35                 
Met36                 
Leu39                 
Gln41                 
Met51                 
Val55                 
Phe68                 
Met71                 
Met72                 
Met76                 
Val91                 
Phe92                 
Ile100                 
Leu105                 
Met109                 
Leu116                 
Met123                 
Met124                 
Ile125                 
Glu127                 
Ala128                 
Val136                 
Phe141                 
Met144                 
Met145                 
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29. ábra. Az MDS hatása a CaM-antagonista komplexek szerkezetére. 29a: MDS után kapott CaM-2TFP 

szerkezet, 29b: Az antagonisták és kölcsönható aminosavak szerkezete a CaM-2TFP komplex 

röntgendiffrakciós szerkezetében (lila és piros), MDS szerkezetben (kék és zöld), 29c: MDS után kapott 

CaM-2DPD szerkezet, 29d: Az antagonisták és kölcsönható aminosavak szerkezete a CaM-2DPD 

komplex röntgendiffrakciós szerkezetében (lila és piros), MDS szerkezetben (kék és zöld). 
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30. ábra. MDS szerkezetek összehasonlítása. Baloldalt a CaM-2DPD, jobboldalt a CaM-2TFP komplexet 

ábrázoltam. Piros jelöli a vázat, narancssárga a kalcium ionokat, a fekete az N-domént, a zöld a C-domént 

jelöli. Lilával és kékkel jelöltem az antagonistákat. 

 
 
 
 
A 29. és 30. ábra az antagonisták helyzetét hasonlítja össze a molekuladinamikai 

szimuláció utáni szerkezetekben. A 29a és 29c ábra mutatja a két különböző komplex 

szerkezét. Megfigyelhető, hogy a TFP-vel alkotott komplexben a fehérje szerkezete 

nyújtottabb, amíg a DPD–vel alkotott komplexben tömörebb. A 29b és 29d ábra mutatja 

az antagonisták pozíciójának a különbségét a röntgen krisztallográfiás szerkezethez 

képest. A 30. ábrán részletesebben mutatjuk be a 29. ábrán is bemutatott részleteket. Az 

ábrákból az tűnik ki, hogy a mindkét szerkezet a dinamika során jelentős mértékben 

változott azonban a TFP–vel alkotott komplex esetében jelentősebb mértékben történtek 

átrendeződések mind a kölcsönható aminosavak, mind az antagonisták esetében, mint a 

DPD–vel alkotott komplex esetében. Ez az összehasonlítás azt mutatja, hogy a TFP 

komplex szerkezetileg instabilisabb, amit a fluktuációk is bizonyítanak.  
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3.2.5 Poisson-Boltzmann szabadentalpia számítások 

 

A Poisson-Boltzmann szabadentalpia számításokat széles körben alkalmazzák az 

fehérjekomplexek energetikai leírására. Munkám során a Karplus90 munkacsoportja 

által alkalmazott módszert használtuk a töltött és a semleges antagonisták fehérjéhez 

való kötődési energiáinak leírására.90 Ebben a megközelítésben a kötési szabadentalpiát 

a ligandumkötés alatt mereven tartott szerkezet szabadentalpiaváltozásából számítjuk ki. 

Ez a megközelítés jelentős elhanyagolást tartalmaz. A CaM esetében ugyanis a komplex 

és az antagonista nélküli kalciummal telített CaM konformációja erősen eltér egymástól. 

Emiatt a kötés hatására létrejövő konformációváltozás hozzájárulását nem lehetne 

elhagyni. A közelítést az teszi elfogadhatóvá, hogy irodalmi eredmények alapján 

feltételezhető volt, hogy mindkét komplex esetében hasonlóan zajlik le az antagonisták 

hatására történő konformációváltozás. Ezért hagyhattuk el a konformációváltozásból 

eredő hozzájárulást. A számításokat mind a röntgendiffrakciós, mind a dinamika során 

kapott szerkezetekre elvégeztük. A 8. táblázatban a két rendszer kötési szabadentalpiáit 

mutatom be. A 31. ábra az aminosavak kötődési szabadentalpiához való hozzájárulását 

mutatja be mind a röntgendiffrakciós, mind a szimuláció során kapott szerkezetben. 

 

 
8. táblázat. A két CaM antagonista komplex kötési szabadentalpiái különböző fehérje dielektromos 

állandó esetén 

 

röntgendiffrakciós szerkezetek Szimuláció során kapott szerkezetek 
TFP komplex DPD komplex TFP komplex DPD komplex 

 
 

ε=2 ε=4 ε=10 ε=2 ε=4 ε=10 ε=2 ε=4 ε=10 ε=2 ε=4 ε=10 
ΔGdir(kJ/mol) -104.4 -69.9 -46.6 -10.5 -6.4 -3.7 -58.6 -46.8 -37.6 -2.0 -1.0 -0.4 
ΔGligdes(kJ/mol) 59.8 30.0 11.8 47.8 22.3 7.4 52.6 27.0 11.2 41.2 19.6 6.7 
ΔGprotdes(kJ/mol) 180.8 90.6 35.4 78.4 40.2 16.5 99.3 49.6 19.5 53.3 26.1 9.9 
ΔGtot(kJ/mol) 136.2 50.7 0.6 115.6 56.2 20.2 93.4 29.9 -7.0 92.6 44.7 16.2 
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31. ábra a. Az aminosavak hozzájárulása a teljes kötődési szabadentalpiához a. a röntgendiffrakciós, b. a 

szimuláció során kapott szerkezetben. 

 

Ahogyan az a 8. táblázatból látszik mind a három dielektromos állandó esetében a 

dinamika után kedvezőbbnek mutatkozott a kötődési szabadentalpiaváltozás a CaM-

2TFP komplexben. Amint azt a 8. táblázat és a 31. ábra mutatja, a TFP direkt töltés-

töltés kölcsönhatásban felülmúlja a DPD–t, mind a röntgendiffrakciós, mind a dinamika 

során kapott szerkezetben (a ΔG érték negatívabb). Azonban, a nagy deszolvatációs tag 

a TFP-nél csaknem kompenzálja a direkt kölcsönhatás járulékát. Összességében az 
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energiaértékek nem igazolják, hogy a DPD kötődése lenne kedvezőbb. Ezért 

megvizsgáltuk részletesebben, hogy a kötőhely környezetében levő aminosavak hogyan 

járulnak hozzá a teljes ΔG értékekkel. A 9. táblázatban a 29a és 29b szerinti fontosabb 

járulékokat tüntettem fel ε=4 és ε=10 belső dielektromos állandó mellett. A TFP 

komplex (szimuláció során nyert) néhány fontosabb hozzájárulásának szerkezeti 

jellemzőit ábrázoltam. A 32. ábrán a fehérjében kötött TFP molekulák közvetlen 

környezetét mutatom be a szimulációval kapott szerkezet alapján. Láthatóan a CaM 

Glu11 és a Glu14–es aminosavai megközelítik a TFP1 és TFP2 piridin nitrogénjét 

(átlagos távolságuk 4.8Å). Az is észrevehető, hogy az ugyanahhoz a nitrogénhez egy 

polarizált metil csoport is tartozik, amely a direkt töltés-töltés kölcsönhatást lerontja. 

Erre a hatásra utal a viszonylag nagy protein deszolvatációs tag a 9. táblázatban, amely 

azt mutatja, hogy a glutaminsavaknak a vízzel való kapcsolat kedvezőbb lenne. A 

szerkezet további részletes vizsgálata azt mutatja, hogy Glu10 karboxil oxigénjét a 

TFP2 a pozitív töltésével közelebb vonzza, de így a Met124 oldalláncához is közelebb 

kerül ami ismételten egy kedvezőtlen hatás. Ezért van az, hogy a TFP szerkezetben a 

direkt töltés-töltés kölcsönhatást a kedvezőtlen deszolvatáció lerontja. 

 
9. táblázat. A fontosabb hozzájárulások a kötődési szabadentalpiához. 

CaM-2TFP 
 röntgendiffrakciós szerkezet Szimuláció során kapott szerkezet 
 ΔGdir ΔGprotdes ΔGtot ΔGdir ΔGprotdes ΔGtot 
 ε=4 ε=10 ε=4 ε=10 ε=4 ε=10 ε=4 ε=10 ε=4 ε=10 ε=4 ε=10 

Glu11 -3.3 -2.7 7.3 3.4 4.0 0.7 -7.6 -5.2 17.9 7.1 10.3 1.9 
Glu14 -4.1 -2.8 9.0 3.9 4.8 1.1 -2.6 -2.5 5.7 2.3 3.2 -0.2 
Glu114 -7.4 -4.2 25.9 9.4 18.4 5.2 -0.6 -0.6 0.1 0.1 -0.5 -0.5 
Glu120 -8.8 -5.3 16.0 5.9 7.2 0.6 -2.7 -2.0 1.1 0.4 -1.6 -1.6 
Glu123 -1.7 -1.3 2.9 1.3 1.2 0.0 -2.8 -2.5 2.3 1.2 -0.5 -1.3 
Met124 -1.6 -0.7 3.2 1.1 1.6 0.4 -0.9 -0.4 2.0 0.7 1.1 0.3 
Glu127 -3.6 -2.9 18.2 7.3 14.6 4.4 -2.5 -2.5 5.4 2.3 2.9 -0.2 
 
 
CaM-2DPD 

   ΔGprotdes röntgendiffrakciós 
szerkezet 

ΔGprotdes szimuláció során 
kapott szerkezet 

 

ε=4 ε=10 ε=4 ε=10 
Glu11 4.4 2.1 1.2 0.6 
Glu14 4.1 1.8 1.3 0.7 
Met71 3.3 1.0 1.0 0.4 
Glu84 1.6 0.7 0.1 0.1 
Glu87 2.2 0.9 0.0 0.0 
Met124 2.2 0.8 0.2 0.1 
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32. ábra A szimuláció során nyert CaM-2TFP szerkezetben legfontosabb a TFP–vel töltés-töltés 

kölcsönhatásban lévő (Glu11, Glu14) és hidrofób (Phe141) aminosavak 

 

A két TFP molekula illeszkedése emiatt problematikus. Ugyan a dinamika során az 

illeszkedés kedvezőbbé válik, de az a probléma, hogy a TFP molekula nem tud 

megfelelően beilleszkedni a kötőhelyre, megmarad. A röntgendiffrakciós szerkezeten 

történt számítások szerint a Glu120 hidrogénkötést létesít a TFP1 molekulával, de vizes 

oldatra vonatkozó szimulációs eredmények szerint nincs a hidrofób részbe ágyazva, 

sokkal inkább az oldószerrel hat kölcsön. A 9. táblázat azt is mutatja, hogy a TFP 

molekula kötődése mellett a DPD kötődése is kedvezőbbé válik a dinamika során. 

Ugyan a direkt töltés-töltés kölcsönhatások kedvezőtlenebbek, mint a TFP komplex 

esetén, azonban ezt ellensúlyozza a protein deszolvatációs tag. Érdekes módon a 

deszolvatációs tag kedvezőbb volt a poláris aminosavak, mint a Glu11, Glu14, Glu84, 

Glu87 (és a két metionin, Met71, Met124) esetén, ahol a szimuláció során 

kialakulhattak a megfelelő oldószer kontaktusok.  Ezeket a hozzájárulásokat mutatom 

be a 32. ábrán és a 9. táblázatban.  

 

A fenti eredmények elektrosztatikus kölcsönhatások figyelembevételén alapulnak. Ez a 

megközelítés nem tudja közvetlenül leírni a hidrofób hatást. Ahhoz, hogy 

meghatározzuk a hidrofób kölcsönhatás mértékét, meghatároztuk az aminosavak 

oldószer által elérhető felületét antagonista kötődés (SASA1) esetén illetve antagonista 

kötődés nélkül (SASA2). A kettő különbségét ΔSASA=SASA2-SASA1 a 10. 

táblázatban tüntettem fel.  
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10. táblázat az antagonista nélküli és az antagonista jelenlétében számolt SASA különbség értékek  

 

ΔSASA 
  DPD-röntgen DPD-MDS TFP-röntgen TFP-MDS 
Gln8 0 1.12 0 0 
Glu11 6.17 11.62 18.71 47.77 
Phe12 0 14.09 0 0 
Glu14 5.83 5.01 29.75 33.92 
Ala15 29.11 22.00 11.28 25.45 
Leu18 26.62 12.72 39.05 22.48 
Phe19 44.94 61.56 0 15.22 
Ile27 13.11 20.24 10.40 0 
Leu32 23.34 46.70 6.54 13.21 
Val35 15.90 17.45 12.95 0 
Met36 15.81 18.57 0 0 
Leu39 7.40 34.68 0 0 
Gln41 17.53 4.07 0 0 
Met51 15.79 17.79 0 0 
Ile52 10.61 12.27 0 0 
Val55 12.62 23.16 0 0 
Ile63 11.58 29.63 0 0 
Phe68 17.02 25.97 0 0 
Met71 36.84 38.71 0 0 
Met72 55.16 58.06 0 0 
Lys75 0 7.41 0 0 
Met76 18.16 23.32 0 0 
Glu84 5.69 0 0 0 
Phe91 19.83 0 0 0 
Phe92 43.09 31.08 14.48 18.38 
Ile100 16.36 15.78 19.74 0 
Leu105 20.18 20.97 19.30 0 
Val108 6.032 12.34 0 0 
Met109 28.73 24.21 28.58 13.97 
Leu112 16.36 11.43 1.11 0 
Glu114 0 0 25.50 0 
Leu116 1.03 1.15 18.82 12.96 
Glu120 0 0 25.95 15.42 
Val121 0 0 0 0 
Met124 0 0 69.65 36.22 
Ile125 17.68 9.11 17.75 0 
Glu127 0 0 25.25 31.87 
Ala128 6.59 8.67 18.56 15.74 
Val136 0 13.41 17.11 11.09 
Phe141 14.33 17.00 29.15 10.50 
Met144 36.64 19.23 36.53 54.56 
Met145 54.68 47.86 0 0 

 

A táblázatban külön kiemeltem a hidrofób aminosavakat. A nagy ΔSASA értékek 

szignifikáns hidrofób kölcsönhatási effektust mutatnak. A táblázat adatai szerint, 

hasonlóan a 7. táblázathoz a DPD több hidrofób kapcsolatot létesít mint a TFP, továbbá 
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a dinamika során ezek a kapcsolatok a DPD esetén erősebbé válnak, míg a TFP esetén 

gyengülnek. 

 

3.2.6  CaM-on végzett számítások eredményeinek diszkussziója 

 

A munkám kezdetén a cél az volt, hogy molekuladinamika szimulációval, fiziológiás 

körülmények között megvizsgáljunk két CaM-antagonista, -nevezetesen a CaM-2TFP 

és a CaM-2DPD- komplexet, amelyek röntgendiffrakciós szerkezete hasonlóak voltak, 

azonban a disszociációs állandóik erősen eltérnek egymástól. A két röntgendiffrakciós 

szerkezetben a CaM–nak látszólag ugyanaz a térszerkezete. Az volt a feltételezésünk, 

hogy a fehérjedinamikából következtetéseket tudunk levonni a stabilis komplex 

szerkezetére nézve. A munkám során végzett 12ns molekuladinamika szimuláció 

elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a komplexek egyensúlyban legyenek és előjöjjenek 

a statikus és dinamikus szerkezetek közti különbségek. A szimulációs eredmények 

(RMSD 25. ábra) és a 31. ábra jól mutatja, hogy a két CaM-antagonista szerkezet közt 

jelentős az eltérés (a szimuláció során kapott szerkezetekre a váz RMSD: 3.5 Å, a 

röntgendiffrakciós szerkezetekre: 0.6 Å). Továbbá a DPD komplex szerkezete a 

dinamika során kompaktabbá vált és jobban hasonlít a CaM-target komplexek 

szerkezetére. Mindent összevetve a DPD molekula, a kedvező hidrofób kapcsolatainak 

köszönhetően szerkezetileg jobban illeszkedik a CaM aktív centrumába, mint a TFP. A 

4. táblázat szerint az antagonistákkal kölcsönható aminosavak nem minden esetben 

ugyanazok a röntgendiffrakció és a szimuláció során kapott szerkezetben, illetve a DPD 

több kapcsolatot létesít mint a TFP. A DPD kötődésekor a hidrofób kölcsönhatás 

jelentőségét mutatja be a 7. táblázat. További előnyös tulajdonsága a DPD molekulának, 

hogy a CaM teljesen körbeveszi, így jobban meg tudja gátolni a targetfehérjék 

kötődését. Ráadásul a központi hélix néhány aminosavjához is kapcsolódik, aminek 

következtében csökkenti a CaM flexibilitását és így az antagonista nehezebben tud 

kiszabadulni a CaM aktív centrumából. Ezzel ellentétben a TFP csak néhány hidrofób 

kapcsolatot létesít. 

 

Az elektrosztatikus szabadentalpia számításokhoz, egy elég durva közelítést 

használtunk, a „merev kötődést”,  ahol eltekintünk az antagonista kötődése során a 



 - 73 - 

fehérjén bekövetkező konformációváltozástól. A dinamika függetlenül a belső 

dielektromos állandóktól, mindegyik komplex esetében csökkenti az elektrosztatikus 

kötődési szabadentalpiát.  Alacsony dielektromos állandó mellett a DPD molekula mind 

röntgendiffrakciós, mind a szimuláció során nyert szerkezetben kedvezőnek bizonyult, a 

direkt töltés-töltés kölcsönhatások tekintetében, azonban magasabb dielektromos 

állandók esetén a TFP bizonyult kedvezőbbnek. Az analízis részletei arra is fényt 

derítettek, hogy a deszolvatációs tagok -amelyek kapcsolatban állnak a 

hidrofóbicitással-  a DPD molekula esetében jóval kedvezőbbek, mint a TFP molekula 

esetén azokon a poláris területeken, amelyeket a TFP molekula megpróbál elérni, hogy 

töltés-töltés kölcsönhatást létesítsen, de nem tud. Emiatt a TFP molekula leárnyékolja 

ezen poláris részek oldószerrel való kölcsönhatását, így okoz egy nagyon kedvezőtlen 

deszolvatációs tagot. Továbbá a negatívan töltött aminosavak nem képesek elérni a TFP 

molekulát, így a kedvező töltés-töltés kölcsönhatások sem tudják ellensúlyozni a 

kedvezőtlen deszolvatációs kölcsönhatást. Ez a TFP molekula legfőbb elektrosztatikus 

partnereinek (Glu11, Glu14, Glu127) a nagy oldószer által elérhető felületeiben is 

tükröződik, összehasonlítva a DPD komplexben kapott értékekkel, különösen a 

szimuláció során nyert szerkezetben.  

A szabadentalpia értékek mögött rejlő energiaadatokat megvizsgálva megjegyzendő, 

hogy a CaM negatívan töltött aminosavai, hidrofób aminosavakkal vannak körülvéve. 

Úgy tűnik, hogy a TFP molekula pozitív töltésű részei nem képesek elég közel kerülni, 

a negatívan töltött aminosavakhoz, hogy ellensúlyozzák az oldószerrel való kontaktusuk 

elvesztését. Ebben a negatív aminosavak közelében lévő hidrofób aminosavak játszanak 

szerepet. A TFP szempontjából az is kedvezőtlen, hogy a piridin nitrogén pozitív töltése 

nem csupán a szomszédos metilcsoportot polarizálja, hanem a környéken lévő összes 

elektronfelhővel kölcsönhat, így az aminosavakkal egy nagyobb kiterjedésű dipólus 

típusú töltéseloszlás hat kölcsön a lokalizált töltés helyett. Az irodalomban is van arra 

utalás, hogy a CaM glutaminsavait és aszparaginsavait nehéz elérni.108 109 110 111 A 

fehérjeadatbázisban található CaM-targetfehérje szerkezeteket megvizsgálva 

megállapítható, hogy átlagosan kb. 53 hidrogénhíd kötés található a CaM negatívan 

töltött aminosavai és a targetfehérje közt. Az esetek kb. 85%-ában a CaM negatívan 

töltött aminosavaival a Lys és az Arg hat kölcsön. Ez azt demonstrálja, hogy 

leggyakrabban a CaM negatív töltésű központja hat kölcsön a targetfehérjék CaM kötő 
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részén lévő pozitív töltésű aminosavakkal, amelyek egy hosszú helikális láncon 

találhatók. Így összefoglalva a fent említetteket azt a következtetést lehet levonni, hogy  

a CaM antagonistájaként olyan molekulák alkalmazhatók, amelyek nem pusztán 

maximalizálják a CaM-al való hidrofób kölcsönhatásokat, hanem pozitív töltést is 

viselnek egy hosszú lánc végén. Így a szerkezet töltés-töltés kölcsönhatást tud 

kialakítani a poláris aminosavak kedvezőtlen deszolvatációja nélkül. 

 
4. Következtetések 
4.1 HbA–n végzett munka eredményeiből levont következtetések 
4.1.1 Allosztérikus effektorok kötődése az R-állapotú HbA –hoz 
 
Megvizsgáltuk, hogy az R-állapotú HbA ki tud–e alakítani stabil komplex szerkezetet az 

allosztérikus effektorokkal, illetve, hogy ki tud–e alakulni specifikus effektorkötőhely 

és ez azonos–e a T-állapotbú HbA kötőhelyével? Háromféle allosztérikus effektor 

kötődését vizsgáltuk meg (DPG, IHP, RSR13) dokkolással és molekuladinamika 

szimulációval. Ennek eredményeként kapott trajektória analízise után az alábbi 

következtetésekre jutottunk. 

• Az R-állapotú HbA–effektor komplexek stabilisak 

• R-állapotban is kialakul a specifikus kötőhely a HbA központi üregében 

• A specifikus kötőhely azonban nem azonos a T-állapotú HbA 

effektorkötőhelyéhez. 

 

4.1.2 Az effektorkötés hatása a HbA alegységek közti kapcsolatra 

 

Ezután a célunk az volt, hogy olyan paramétereket találjunk, amelyek funkcionális 

szempontból fontos jellemzést adhatnak az új szerkezetre nézve. A kooperatív 

oxigénkötésben fontos szerep tulajdonítható a HbA alegységek határfelületi 

csatolásának. Ezért a határfelületi kölcsönhatásokat elemeztük a hidrogén-hidak, a 

hidrofóbicitás és a kötött vízmolekulák szempontjából. Ebből az alábbi 

következtetésekre jutottunk. 

• Az alloszterikus effektorkötés különbözőképpen hatott a tetramer stabilitására R- 

és T-állapotban. T-állapotban csökkentette, R-állapotban növelte a stabilitást. 
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• R-állapotban a dimerek egymáshoz való kötődése erősebbé válik effektorkötés 

hatására, míg T-állapotban gyengül. Eredményeink összhangban voltak a 

csoport korábbi kísérletileg meghatározott dimér disszociációs állandóikkal. 

• A dimér határfelületeken jelentős átrendeződés történt. 

 
 
4.2 CaM-on végzett munka eredményeiből levont következtetések 
 
A munkánk célkitűzése az volt, hogy molekuladinamikai szimulációs módszerek és 

Poisson-Boltzmann szabadentalpia számítások alapján megvizsgáljuk két CaM-

antagonista komplexben -CaM-2TFP és CaM-2DPD– a CaM gátlásának hatékonyságát. 

Irodalmi adatok alapján a két CaM-antagonista 1:2 arányú komplex röntgendiffrakciós 

szerkezete igen hasonló, de a két komplex disszociációs állandója jelentősen eltér 

egymástól.  A CaM-2TFP komplexben a disszociációs állandó 1-8μM, a CaM-2DPD-

ben 18nM. Ezen eltérés okának kiderítése volt a cél. Továbbá, célul tűztük ki, hogy az 

eredményekből általános következtetéseket levonhassunk arra nézve, hogy milyen 

optimális szerkezeti tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy molekulának ahhoz, hogy 

funkcionálisan gátolni tudja a CaM-t. A 12ns molekuladinamikai szimuláció 

eredményeként kapott trajektória analíziséből, és a Poison-Boltzmann szabadentalpia 

számításokból az alábbi következtetéseket tudtuk levonni. 

Trajektória analíziséből levont következtetések: 

• A szimulációs eredmények (RMSD és a két szerkezet) jól mutatják, hogy a két 

CaM-antagonista szerkezet közt jelentős az eltérés. 

• A DPD komplex szerkezete a dinamika során kompaktabbá vált és jobban 

hasonlít a CaM-target komplexek szerkezetére. 

• A DPD molekula, a kedvező hidrofób kapcsolatainak köszönhetően 

szerkezetileg jobban illeszkedik a CaM aktív centrumába mint a TFP. 

• Az antagonistákkal kölcsönható aminosavak nem minden esetben ugyanazok a 

röntgendiffrakció és a szimuláció során kapott szerkezetben, illetve a DPD több 

kapcsolatot létesít mint a TFP. 

• A DPD molekula további előnyös tulajdonsága, hogy a CaM teljesen 

körbeveszi, így jobban meg tudja gátolni a targetfehérjék kötődését. Ráadásul a 

központi hélix néhány aminosavjához is kapcsolódik, aminek következtében 



 - 76 - 

csökkenti a CaM flexibilitását és így az antagonista nehezebben tud kiszabadulni 

a CaM aktív centrumából. Ezzel ellentétben a TFP csak néhány hidrofób 

kapcsolatot létesít. 

Poisson-Boltzmann számításokból levont következtetések: 

• A dinamika függetlenül a belső dielektromos állandóktól, mindegyik komplex 

esetében csökkenti az elektrosztatikus kötődési szabadentalpiát. 

• Alacsony dielektromos állandó mellett a DPD molekula mind 

röntgendiffrakciós, mind a szimuláció során nyert szerkezetben kedvezőnek 

bizonyult, a direkt töltés-töltés kölcsönhatások tekintetében azonban magasabb 

dielektromos állandók esetén a TFP bizonyult kedvezőbbnek. 

• A deszolvatációs tagok -amelyek kapcsolatban állnak a hidrofóbicitással-  a 

DPD molekula esetében jóval kedvezőbbek, mint a TFP molekula esetén azokon 

a poláris területeken, amelyeket a TFP molekula megpróbál elérni, hogy töltés-

töltés kölcsönhatást létesítsen, de sztérikus gátlás miatt nem tud. Emiatt a TFP 

molekula leárnyékolja ezen poláris részek oldószerrel való kölcsönhatását, így 

okoz egy nagyon kedvezőtlen deszolvatációs tagot. 

• A negatívan töltött aminosavak nem képesek elérni a TFP molekulát, így a 

kedvező töltés-töltés kölcsönhatások sem tudják ellensúlyozni a kedvezőtlen 

deszolvatációs kölcsönhatást. Ez a TFP molekula legfőbb elektrosztatikus 

partnereinek (Glu11, Glu14, Glu127) a nagy oldószer által elérhető felületeiben 

is tükröződik, összehasonlítva a DPD komplexben kapott értékekkel, különösen 

a szimuláció során nyert szerkezetben. 

• A TFP szempontjából az is kedvezőtlen, hogy a piridin nitrogén pozitív töltése 

nem csupán a szomszédos metilcsoportot polarizálja, hanem a környéken lévő 

összes elektronfelhővel kölcsönhat, így az aminosavakkal egy nagyobb 

kiterjedésű dipólus típusú töltéseloszlás hat kölcsön a lokalizált töltés helyett. 

• Ezekből az következik, hogy CaM antagonistájaként olyan molekulák 

alkalmazhatók, amelyek nem pusztán maximalizálják a CaM-al való hidrofób 

kölcsönhatásokat, hanem pozitív töltést is viselnek, azonban egy hosszú lánc 

végén. Így a szerkezet töltés-töltés kölcsönhatást tud kialakítani a poláris 

aminosavak kedvezőtlen deszolvatációja nélkül. 
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5. Összefoglalás 

 

A doktori munka alapvető kérdése az általunk molekuladinamikai szimulációval 

vizsgált mindkét fehérjekomplex rendszer esetén az volt, hogy hogyan hatnak a 

funkcionális szempontból jelentős kis molekulák (antagonisták, allosztérikus 

effektorok) a fehérjekonformációra. 

1. Allosztérikus effektorok humán hemoglobinra (HbA) gyakorolt hatása. 

Mivel az allosztérikus effektort kötő oxy-HbA –ról nem állt rendelkezésre 

röntgenkrisztallográfiás szerkezet, a csoport korábbi dokkolással előállított komplex 

szerkezetein vizsgáltuk meg molekuladinamikai szimulációval, hogy ki tud-e alakulni 

stabilis oxy-HbA – allosztérikus effektor komplex. A szimuláció során a három 

effektorral alkotott komplex szerkezetek stabilisnak bizonyultak. Az effektorkötőhely 

analízisekor kiderült, hogy az oxy (R) állapotú HbA -n a deoxy (T) állapotú HbA –hoz 

hasonlóan specifikus kötőhely alakul ki, de ez különbözik a T állapotban megismert 

kötőhelytől. Az alegységek határfelületeinek vizsgálata során megállapítottuk, hogy az 

effektorkötés a HbA alegységek közti határfelületek stabilitását T állapotban 

csökkentette, R állapotban növelte.  

2. Antagonistakötés hatása a Ca kalmodulin (CaM) TFP –vel és DPD –vel alkotott 

complex szerkezetére és funkciójára. 

A munka fő kérdése az volt, hogy a két komplex (CaM-2TFP, CaM-2DPD) röntgen- 

krisztallográfiás szerkezete hasonló, azonban a disszociációs konstansai két 

nagyságrendben különböznek. A DPD hatékonyabb antagonistának bizonyult. Ez 

ellentétben van az irodalmi röntgenkrisztallográfiás szerkezetekkel. A 12ns –os 

szimulációk analízise megmutatta, hogy az antagonistákkal kölcsönható aminosavak 

nem azonosak a dinamika során kapott és a röntgenkrisztallográfiás szerkezetekben. A 

CaM-2DPD komplex szerkezete kompaktabbá vált a dinamika során. A Poisson-

Boltzmann elektrosztatikus számítások szerint a deszolvatációs tag a DPD esetében 

kedvezőbb. Azaz hiába van a TFP molekulának pozitív töltése, ami elektrosztatikus 

kölcsönhatással kötődne a kötőhelyhez, ez nem képes a CaM negatív töltésű 

aminosavaival kellően szoros töltés-töltés kölcsönhatást kialakítani, mert közben 

meggátolja a környező poláros csoportok kedvezőbb oldószerrel való kölcsönhatását.  

 
 



 - 78 - 

6. Summary 

 

The problems studied in this work are related to the question how small molecules 

affect the conformation of proteins upon functional binding. The complexes of two 

proteins were examined by molecular dynamics simulation. 

1. The conformational effects of binding allosteric effectors on human hemoglobin 

(HbA). Lacking crystallographic data, we examined whether oxy-HbA is also able to 

bind allosteric effectors. We successfully determined the structure of the complex, and 

unraveled significant tertiary changes due to effector binding in the case of three 

allosteric effectors. The stability of the structures shows that the models are reliable. 

The analysis of the binding site in oxy-HbA showed specific like in the deoxy (T) state, 

but different in structure from it. The analysis of the subunit interfaces showed that 

effector binding decreased the stability of  the HbA tetramer in the deoxy(T) and 

increased in the oxy(R) state. 

2. The effects of binding antagonists in complexes in two kinds of Ca-Calmodulin 

(CaM) complexes: CaM-2TFP and CaM-2DPD. The x-ray structures of the two 

complexes were similar in the literature, but the dissociation constants differed by two 

orders of magnitude showing DPD a better antagonist. This contradicted the x-ray 

results. Based on the analysis of the structures of 12ns molecular dynamics simulations 

we found out, that the residues interacting with antagonists differ from those in the x-

ray structure: the structure of the CaM-2DPD complex became more compact during the 

dynamics. According to electrostatic Poisson-Boltzmann calculations the desolvation 

terms are more favourable in case of DPD. Analysing the interactions of the amino 

acids, we can tell that the reason of the TFP’s less efficiency is that its positive charge 

cannot form charge-charge interaction with the surrounding polar amino acids because 

the charged group is on a too short carbon chain. Therefore TFP molecule blocks these 

polar parts to interact with the solvent. 
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8. Függelék 
8.1 Ewald összegzés 

 

Vegyük a rendszerünket, ami egy doboz és vegyük körbe ugyanolyan dobozokkal. A középső 

dobozban potenciális energiának a töltés-töltés kölcsönhatásokból származó hozzájárulása: 
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Ahol a qi és a qj a töltések, az rij az i-edik és a j-edik atom távolsága. A dobozban lévő 

részecskék kölcsönhatnak a képdobozban lévő részecskékkel is. A közvetlen mellette lévő hat 

képdoboz részecskéivel való kölcsönhatás hozzájárulása: 
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Általánosságban, egy rácspontban lévő doboz részecskéivel való kölcsönhatás (n: (nxL, nyL, 

nzL)) hozzájárulása: 
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n: 1, 2  … Gyakran belevesszük az 0=n  esetet is, ami a középső doboz részecskéinek 

kölcsönhatásaiból adódik: 
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Ezzel megkaptuk a középső (eredeti rendszer) doboz kölcsönhatásainak, és a középső doboz 

részecskéinek a képdobozban lévőkkel való kölcsönhatásait. Hiányzik még a dobozok 

környezettel való kölcsönhatása, az összegzés nagyon lassan konvergál. Ennek kiküszöbölésére 

használják a következő matematikai trükköt. Az összegzést felbontjuk két sorozatra, amelyek 

sokkal gyorsabban konvergálnak. 
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Most már csak az ( )rf  függvényt kell jól megválasztani, hogy a kis r értékeknél az 1/r gyorsan 

változzon és nagy r értékeknél lassan. Az Ewald módszernél minden töltést körülvesz egy 

semlegesítő Gauss eloszlású töltésrendszer, amit megint körülvesz egy szintén Gauss eloszlású 

ellentétes előjelű töltésrendszer. 
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 Ezt behelyettesítve a negyedik egyenletbe a valós térben a következő összefüggést kapjuk: 
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ahol az erfc a hibafüggvény ami: 
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Így az erfc(r) lesz az f(r) az ötödik egyenletben. Így az összegzés már gyorsan konvergál és egy 

bizonyos távolságon belül elhanyagolható. Az α helyes megválasztásával elérhető, hogy csak a 

központi dobozban lévő atomokkal való kölcsönhatások számítsanak. Ehhez még hozzá kell 

adni az ellentétes előjelű eloszlást is a reciprok térben.  
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Ahol a k=2πn/L. Ez is gyorsabban konvergál az eredeti összegzésnél. Viszont a Gauss 

eloszlások így kölcsönhatnak önmagukkal is a valós térben. Ezt le kell vonni. 
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A negyedik tag a dobozok és a dobozokat körülvevő közeg kölcsönhatásának a hozzájárulása. 
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Az összes taggal együtt a végső összefüggés: 
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8.2 Hőmérséklet és nyomás szabályozása 

 

A szimuláció során a hőmérsékletet a kinetikus energiából kaphatjuk meg: 
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Ahol az N az anyagmennyiség, kb a Boltzmann állandó, Ekin a mozgási energia, pi az i-

edik részecskeimpulzusa, mi a tömege. A hőmérséklet és a nyomás szabályozására, azaz 

az izotrem-izobár (állandó P, T, N) sokaság fenntartására több módszer is létezik. 

Mindegyikükben közös, hogy a valós rendszerekhez hasonlóan megendedik a 

fluktuációkat. A dolgozatban két módszert ismertetnék, a Berendsen és a Nose-Hoover 

termosztátokat. 
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Berendsen termosztát:  

A Berendsen termosztátban87 a hőmérséklet szabályozását egy csatolási állandó végzi. 

Ennek a csatolási állandónak az értéke határozza meg mennyire térhet el a rendszer 

hőmérséklete az általunk választott hőmérséklettől. A hőmérsékletingadozás mértékét a 

következő összefüggéssel írhatjuk le: 
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Ahol T(t) a hőmérséklet a t időpillanatban, τ a csatolási állandó, T0 a választott 

hőmérséklet. Ennek felhasználásával a hőmérsékletváltozást a következőképpen kapjuk 

meg: 

 

     ( )( )tTTtT −=Δ 0τ
δ     (53) 

 

Ebből az következik, ha a csatolási állandó kicsi akkor a hőmérséklet δt idő alatt 

kevéssé tud csak változni, így irreálisan alacsony lesz a hőmérsékletingadozás, míg 

nagy érték esetén túl nagy lesz az ingadozás ami szintén irreális. 
 

Berendsen módszer a nyomás szabályozására:  

Hasonlóan a hőmérséklet szabályozásához a nyomás szabályozására is használhatjuk a 

Berendsen módszert.87 Ebben az esetben is egy csatolási állandóval szabályozzuk a 

nyomást. A formalizmus hasonló a hőmérsékletszabályozáshoz: 
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Ahol P(t) a hőmérséklet a t időpillanatban, τ a csatolási állandó, T0 a választott 

hőmérséklet. Továbbá minden egyes lépésben a doboz térfogatát χ-vel  skálázzuk, a 

tömegközéppontját pedig χ1/3 –al. 

 

     rxr 3/1=′      (55) 

 

Ahol az r a rendszer tömegközéppontja, r’ az aktuális tömegközéppontja a skálázás 

után. A χ a következőképpen adható meg: 
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Nosé-Hoover termosztát és barosztát: 

Mi a munkánk során a Nosé88 által javasolt bővített módszer kiterjesztését a Nosé-

Hoover89 termosztátot használtuk. A módszer lényege, hogy a rendszerhez újabb 

szabadsági fokot adunk ami egy hőtartályt reprezentál. Ezzel van kapcsolatban a valós 

rendszer. Az extra szabadsági fokot s–el jelöltem, az ehhez kapcsolódó 

impulzusmomentumot ps –el. A sebességet a következőképpen kapjuk: 

 

    msprsv /== &      (57) 

 

Az r a részecske helykoordinátát jelöli. Az ehhez az extra paraméterhez tartozó 

energiatagot a következőképpen kapjuk meg: 

 

    ( ) sTkfV Bs ln1+=      (58) 

 

Ahol az f a szabadsági fokok számát, a T a választott hőmérsékletet, a kB a Boltzmann 

állandót jelöli. Ezen kívül még van egy extra kinetikus energiatag is ami a 

következőképpen néz ki: 
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ahol a Q a hő tehetetlenségi paraméter ami egy energia*idő2 dimenziójú mennyiség, ez 

a hőmérsékletflukáció sebességét szabályozza. 

 

A bővített rendszer Lagrange függvénye a következő: 
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Ahol a ∑=
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iivmK 2

2
1 és V a rendszer potenciális energiája és függ az r-től (az adott 

részecske koordinátája). Ekkor a mozgásegyenleteket a következőképpen lehet felírni: 
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A kiterjesztett rendszer Hamilton függvénye: Hs=K+Ks+V+Vs megmarad és a 

sűrűségfüggvénye mikrokanonikus: 
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Nosé szerint a Q megválasztása  fontos a megfelelő szabályozás érdekében: ha túl nagy 

akkor az energiaáramlás a tartály és a valós rendszer közt lassú így a 

hőmérsékletingadozás nagy (hasonlóan a Berendsen módszernél tárgyalt nagy csatolási 

állandóhoz), ha túl kicsi akkor a túl gyors az energiaáramlás irreálisan kevés 

hőmérsékletfluktuációt biztosítva a rendszernek. 
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Ezt a módszert Hoover fejlesztette tovább bevezetve a ξ súrlódási koefficienst, ami a 

következőképpen írható fel: 

 

    ))(( 0TktTk
Q
f

BB −=ξ&     (63)

  

és  
 

( )0)(
)(2

1 TktTk
tTk BB

B

−=
τ

ξ  

 
A nyomás szabályozása hasonlóan történik így erre a dolgozatban nem térek ki. 
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