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1. 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.  
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2. 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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3. Bevezetés 
A számítógépes szimulációs módszerek egyre szélesebb körben nyernek alkalmazást 

kondenzált rendszerek –szilárd testek, folyadékok– kémiai és fizikai tulajdonságainak 

értelmezésére atomi szintű szerkezetük alapján. Különösen fontos szerepük van a 

molekuladinamikai szimulációs (MDS) módszereknek a biomolekulák szerkezetének 

és kölcsönhatásainak atomi szintű  vizsgálataiban, ami egyben a dolgozat tárgyát is 

képezi. Ezen számítások kiindulópontja a molekulák röntgenkrisztallográfiai vagy 

NMR spektroszkópiai módszerrel meghatározott atomi szerkezete. Erre alapozva, a 

klasszikus fizika mozgásegyenleteit felhasználva lehetőség van az atomi hőmozgások 

szimulálciójára valós körülmények között. Így az MDS számítások révén lehetőség 

van az atomi szerkezet meghatározására alkalmas fizikai módszerek speciális kísérleti 

körülményeinek korrekciójára és ezáltal a natív környezetre jellemző 

molekulaszerkezet meghatározására. A szimulációs munkának azonban ez csupán az 

egyik eredménye. Talán még fontosabb, hogy a módszer lényegéből adódóan 

eredményként megkapjuk minden egyes atomi kötésnek a hőmérséklet által lehetővé 

váló időbeli változását –fluktuációját. A molekulaszerkezetek atomi mozgásainak, a 

„konformációs dinamikának” speciális vonásai vannak, amelyek jellemzőek egy-egy 

molekulára illetve molekularészletre. A biológiai makromolekulák konformációs 

dinamikájának speciális vonásai meghatározóak a biokémiai aktivitás szempontjából. 

A munkacsoport, ahol a PhD munkámat végeztem, fehérjék konformációs 

dinamikájának kísérleti és számítógépes vizsgálatával foglalkozik. Munkám során két 

fehérjemolekula esetén vizsgáltam antagonisták ill. allosztérikus effektorok hatását a 

molekulaszerkezetre és ezen keresztül a biológiai funkcióra.  

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

funkció a hemoglobin oxigén kötése. Ismeretes, hogy a HbA oxigénkötését a tetramer 

szerkezetű molekula alegységei közötti központi üregbe kötődő kis molekulák, 

„allosztérikus effektorok” módosítják. Korábban röntgenkrisztallográfiai eredmények 

alapján feltételezték, hogy az effektorok az oxigénmentes „T” állapotban kötődnek és 

gátolják az oxigénaffinitást. Irodalmi eredmények azt mutatják, hogy az allosztérikus 

effektorok képesek oxigént kötő R állapotú HbA komplexben is regulálni az oxigén-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Atom
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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.  

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. Munkámban CaM-antagonisták optimális tulajdonságait vizsgáltam 

molekuladinamikai szimulációs és Poisson Boltzmann szabadentalpia számításokkal. 
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4. Célkitűzések 

A doktori munka során az alapvető kérdés az volt, hogy hogyan változtatják meg a 

funkcionálisan kötődő kis molekulák (antagonisták, effektorok) a fehérjék 

tulajdonságait. A munkám során két rendszert vizsgáltam: allosztérikus effektoroknak 

a humán hemoglobin szerkezetére és az antagonistáknak a Ca-kalmodulinra 

szerkezetére kifejtett hatását. 

 

4.1. HbA-alloszterikus effektor komplexek 

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

szerkezet alakulni, ha a T-állapotú (oxigénmentes) HbA komplexek szerkezetéhez 

hasonlóan a molekula R–állapotú (oxigéntartalmú) szerkezetének központi üregébe 

alloszterikus effektor kötődik. Három jelentősebb effektor 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 a célunk az 

volt, 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. 

 

4.2 CaM-antagonista komplexek 

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

komplexét az ideggyógyászatban már ismert TFP–vel, és az újabban 

szívritmusszabályozásra javasolt DPD-vel. Mindkét szerkezet két antagonista 

molekulát kötött. A munka onnan indult ki, hogy irodalmi adatok alapján a két CaM-

antagonista 1:2 arányú komplex röntgendiffrakciós szerkezete igen hasonló, de a két 

komplex disszociációs állandója jelentősen különböző.  A CaM-2TFP komplexben a 
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disszociációs állandó 1-8μM, a CaM-2DPD-ben 18 nM. 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 kisebb. 

Egyedül a röntgenkrisztallográfiai eredmények alapján ezt a különbséget nem lehet 

értelmezni. Elsőként arra kerestem a választ, hogy a két szerkezet vizes oldatban, 300 

K –en és ellenionok jelenlétében is hasonló –e.  Másodszor, a natív körülményeket 

szimuláló szerkezet és dinamika alapján meg akartuk vizsgálni, hogy miért kötődik 

gyengébben a TFP, holott pozitív töltésű csoportja is van, a DPD -nek pedig csak 

hidrofób és poláros részei vannak. Azt reméltük, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Módszerek 

5.1 A molekulamechanika és molekuladinamika közelítés 

A közelítésben az energiát atom-párok közötti kölcsönhatási energiák összegeként 

adjuk meg, tehát az eljárás kiindulópontja a molekula atomi részletességű 

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. Ezen tagok összességei az erőterek, melyek közül a 

legismertebbek a GROMOS, AMBER, CVFF, ESFF, CHARMM. Mi a számítás 

során a CHARMM (Chemistry at HARvard of Molecular Mechanics) erőteret 

használtuk, ami a potenciális energiát (φ) a következő alakban veszi figyelembe: 
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ahol az első négy tag a kovalens kötéseknek megfelelő potenciális energiát adja meg 

rugalmas közelítésben (b a kötéstávolság, θ a kötésszög, ϕ a diéderes szög, ϖ a síkból 

való kilépési szög), az utolsó két tag a van der Waals és az elektrosztatikus 

kölcsönhatásoknak megfelelő potenciális energia. A molekuladinamika során az 

atommmagok mozgására vonatkozó klasszikus mozgásegyenleteket oldjuk meg 

minden egyes időpillanatban atomokra és molekulákra azért, hogy megkapjuk a 

rendszer időbeli változását. A termodinamikai jellemzőket a Maxwell-Boltzmann 

közelítéssel vesszük tekintetbe. A mozgásegyenlet Newton második törvényéből 

levezetve a következőképpen alakul: 
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Ahol a φ(r) a fenti potenciális energiafüggvény, a  a potenciális energiafüggvény 

gradiense, m

φ
jr∇

i az i-edik atom tömege. A 2. egyenlet a potenciális energia és a Newton 

féle mozgásegyenlet közti kapcsolatot mutatja be. Ez az összefüggés ad lehetőséget 
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arra, hogy a hőmérsékletnek megfelelő atomi kezdősebességekből kiindulva az 

időfüggő atomi potenciálfüggvénynek megfelelő koordinátákat meghatározzuk. 

 

5.2 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 és különféle paraméterekkel jellemezzük. Az első fontos paraméter a “root 

mean square deviation” (RMSD), amely a szimuláció során az atomok átlagos 

elmozdulását adja meg egy referenciaszerkezethez képest. Egyensúly esetén a 

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

girációs rádiusz megmutatja, hogy az atomok átlagosan mekkora távolságra 

helyezkednek el a tömegközépponttól. Ez a paraméter a molekula méretéről ad 

felvilágosítást. Az egyes molekularészletek fluktuációját az RMSF (root mean square 

fluctuation) paraméter jellemzi. Ez közvetlenül összevethető a röntgendiffrakciós 

mérések kiértékelésekor nyert B-faktor értékekkel. Így, ez módot ad a kísérleti 

eredményekkel való összehasonlításra. Egy másik fontos paraméter az oldószer által 

elérhető felületet (SASA=solvent accessible surface area), amit úgy számítunk ki, 

hogy a molekula felületén egy meghatározott sugarú gömböt végiggörgetünk -

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

felületen érintkezett a gömb a molekulával azzal a területtel definiáljuk az oldószer 

által elérhető felületet. A kötődés szabadentalpiaváltozását úgy számítottuk, hogy a 

szolvatált fehérje és a szolvatált antagonista szabadentalpiáját kivontuk a szolvatált 

komplex szabadentalpiájából. 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 szabadentalpiaváltozást a Karplus és munkatársai által leírt módszer 

segítségével határoztuk meg. A számításokhoz szükség volt a parciális töltések 

mellett az elektrosztatikus potenciálfüggvényekre, amelyeket a Poisson-Boltzmann 

egyenlet alapján határoztunk meg. A számításokat többféle belső dielektromos 

állandó érték mellett végeztük el. Az analízis során megvizsgáltuk, hogy milyen 
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módon tér el a két különböző antagonista kötődési szabadentalpiája az MDS során 

kapott szerkezetben és a röntgendiffrakciós szerkezetben.  
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6. Eredmények  (az alábbiakban csak a dolgozatból levonható legfontosabb 

következtetéseket sorolom fel) 

6.1 HbA –n végzett számítások eredményei 

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

állapotú HbA –hoz történő kapcsolódásának vizsgálata volt. Munkám kezdetén a 

munkacsoport már rendelkezett az allosztérikus effektor-HbA komplexek dokkolás 

után nyert szerkezetével, amelyeken 500ps ill. 2ns időtartamú molekuladinamikai 

szimulációt végeztünk. A szimuláció során a komplex szerkezetén átrendeződés 

figyelhető meg a röntgen -diffrakciós szerkezethez viszonyított RMSD adatok szerint. 

A nagy RMSD értékek azt mutatják, hogy mindegyik alloszterikus effektor 

nagymértékben megváltoztatta a saját konformációját és a fehérje szerkezete 

egészében is jelentősen változott 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-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 αés egy β alegységen lévő kötőhely analóg a T HbA –ban lévő RSR13 

kötőhellyel. Az 500 ps szimuláció alatt a komplexben egyik effektor sem mozdul el a 

kötőhelyről, ami a szerkezet stabilitását mutatta. Az aminosavakra vonatkozó RMSD 

időátlagokon látszik, hogy az alegységek terminálisain kívül még az α136-α151, β141-

β153, β181-β187, α237-α275, és a β247-β292 tartományok a DPG komplexben, β139-

β149, β179-β184, és α250-α264 tartományok az IHP komplexen mozgékonyabbak a 

többi aminosavnál. Ez azt mutatja, hogy az effektor kötődés hatására harmadlagos 

szerkezetváltozás következik be. Az RSR13 komplex esetében a fluktuációk a β139-
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β187 és a β250-β280 régiókban maximálisak. Összehasonlítva az effektormentes HbA 

fluktuációival megállapítható, hogy effektorok nélkül a fluktuációk kisebbek.1 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. 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 közti határfelületek szerkezete illetve a 

határfelületet alkotó aminosavak és vízmolekulák közti kölcsönhatások. 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. Az effektorkötés tehát egy kisebb perturbációt okoz az R-HbA 

szerkezetében. 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 munkacsoport kísérleti Kd eredményeiből is látszik.2  

 

6.2 A CaM –on végzett számítások eredményei 

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

segítségével vizsgáltuk. A két vizsgált kalmodulin antagonista komplex idő 

függvényében vett energiaminimalizált szerkezethez viszonyított RMSD –i szerint a 

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

mindkét komplex esetében stabilitást mutat a teljes 12ns szimuláció alatt. A két 

kalciumkötő doménben azonban jelentős átrendeződések játszódnak le főleg a TFP 
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komplex esetében. Figyelemreméltó, hogy az antagonisták szerkezete is jelentősen 

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

Ezután megvizsgáltuk az RMSD–k utolsó nanoszekundumon vett átlagát is az egyes 

aminosavak atomjaira nézve. A két komplex esetén a dinamikai jellemzők jelentős 

mértékben eltérnek egymástól; a kétféle antagonista kötődése különböző helyeken 

befolyásolja a fehérjelánc dinamikáját. Az atomi fluktuációk (RMSF) és a 

röntgenkrisztallográfiai mérésekkel kapott B-faktorok szerint a trajektóriából 

számított RMSF értékek szerint a CaM-TFP mutatott nagyobb mozgékonyságot. 

Mind a CaM–TFP mind a CaM–DPD 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.  

A TFP pozitív töltése miatt a CHARMM kölcsönhatási energiák a CaM-TFP komplex 

esetén nagyobbak, mivel az elektrosztatikus kölcsönhatás adja a legnagyobb 

hozzájárulást. Ez a term a semleges DPD esetén sokkal alacsonyabb. Viszont a van 

der Waals term a CaM–DPD komplex esetén nagyobb.  

Ezután a H-hidas és a hidrofób kapcsolatokat határoztuk meg. Ez 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.  

A Poisson-Boltzmann szabadentalpia számítások szerint mind a három dielektromos 

állandó esetén a dinamika után a CaM-TFP komplexben a kötődési 

szabadentalpiaváltozás kedvezőbbnek mutatkozott. A TFP direkt töltés-töltés 

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

során kapott szerkezetben. Azonban, a nagy deszolvatációs tag a TFP-nél csaknem 

kompenzálja a direkt kölcsönhatás járulékát. Összességében az energiaértékek nem 

igazolják, hogy a DPD kötődése lenne kedvezőbb. Ezért megvizsgáltuk 

részletesebben, hogy a kötőhely környezetében levő aminosavak hogyan járulnak 
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hozzá a teljes ΔG értékekhez. A TFP molekulák közvetlen környezetéből az tűnik ki, 

hogy a CaM Glu11 és a Glu14–es aminosavai megközelítik a TFP1 és TFP2 piridin 

nitrogénjét. 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 fehérje deszolvatációs tag is, 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. 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 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 esetén, ahol a szimuláció során kialakulhattak a 

megfelelő oldószer kontaktusok. Ahhoz, hogy meghatározzuk a hidrofób 

kölcsönhatás mértékét, meghatároztuk az aminosavak oldószer által elérhető felületét 

antagonista kötődés esetén, antagonista kötődés nélkül, illetve a kettő különbségét, 

különös tekintettel a hidrofób aminosavakra. A nagy SASA különbségek jelentős 

hidrofób kölcsönhatási effektust mutatnak. Látható, hogy a DPD több hidrofób 

kapcsolatot létesít mint a TFP, továbbá a dinamika során ezek a kapcsolatok a DPD 

esetén erősebbé válnak, míg a TFP esetén gyengülnek.3
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7. Következtetések 

7.1 HbA–n végzett munka eredményeiből levont következtetések 

Szimulációs módszerekkel 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 milyen eltérést mutat a T állapotbú HbA 

kötőhelyéhez képest? Ezután az alegységek közti határfelületi kölcsönhatásokat 

elemeztük a hidrogén-hidak, a hidrofóbicitás és a kötött vízmolekulák szempontjából. 

• Az R állapotú HbA–effektor komplexek stabilisak, és ebben az állapotban is 

kialakul a specifikus kötőhely a HbA központi üregében A specifikus 

kötőhely nem azonos a T állapotú HbA effektorkötőhelyével. 

• Az alloszterikus effektorkötés különbözőképpen hatott a tetramer 

stabilitására R és T állapotban. T állapotban csökkentette, R állapotban 

növelte a stabilitást.  

• A dimér határfelületeken jelentős átrendeződés történt. 

 

7.2 CaM-n végzett munka eredményeiből levont következtetések 
Irodalmi adatok alapján a két CaM-antagonista 1:2 arányú komplex 

röntgendiffrakciós szerkezete igen hasonló, de a két komplex disszociációs állandója 

jelentősen eltér egymástól. Ezen eltérés okának kiderítése volt a cél. Továbbá, célul 

tűztük ki, hogy az eredményekből általános következtetéseket vonjunk le arra nézve, 

hogy milyen optimális szerkezeti tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy molekulának 

ahhoz, hogy funkcionálisan gátolni tudja a CaM-t. 

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

két CaM-antagonista szerkezet közt jelentős az eltérés. A DPD molekula, a 

kedvező hidrofób kapcsolatainak köszönhetően szerkezetileg jobban 

illeszkedik a CaM aktív centrumába mint a TFP. 

• A kötőhely aminosavjainak deszolvatációs energiája is a DPD jóval 

szorosabb illeszkedését mutatja.  3 A TFP molekulák kedvezőtlen illeszkedése 

nem teszi lehetővé a szorosabb töltés-töltés kölcsönhatást a CaM 

kötőhelyével. Mind szerkezeti, mind a szabad energia szempontjából 
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kedvezőbb lenne olyan antagonista szerkezet, amely hosszabb lánc végén 

hordozna elektrosztatikusan töltött csoportot. 
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