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1. Bevezetés 
A fehérjék szervezetünk működésében alapvető szerepet játszó makromolekulák, többek 

között részt vesznek a szabályozási folyamatokban (pl. receptorok), az izmok felépítésében, 

az örökítő anyag átírásában (pl. riboszóma) és az immunválaszban is. A szervezet 

működésében meghatározó szerepet játszanak az enzimreakciók, amelyek igen nagy 

hatékonysággal és szelektivitással képesek a szervezet számára szükséges folyamatok 

katalizálására.  

A néhány felvillantott példa is rámutat, hogy a fehérjék tanulmányozása sok szempontból 

nagy jelentőségű. A fehérjék szerkezetében bekövetkező változás okozhatja a molekula 

kóros működését vagy inaktívvá válását, ezáltal súlyos betegségek kialakulásához vezethet. A 

szervezetben, illetve a kóros kórképek kialakulásában betöltött szerepük miatt a 

gyógyszerkutatás szempontjából kiemelt jelentőségük van. Jelenleg új gyógyszerek 

kifejlesztése során az egyik alapvető megközelítés, hogy adott betegség 

patomechanizmusának felderítésével olyan célmolekulákat (targeteket) találjanak, melyek 

serkentésével vagy gátlásával befolyásolható a kóros működés. Szerencsés esetben ez 

vezethet teljes gyógyuláshoz, sok esetben azonban csak a tünetek kezelése valósítható meg. 

A mechanizmusok vizsgálata során leggyakrabban valamilyen fehérje, enzim illetve ezek 

kisebb-nagyobb méretű molekulákkal alkotott komplexei kerülnek a vizsgálatok 

középpontjába. 

Új gyógyszerek kifejlesztése szempontjából kulcsfontosságú a fehérjék szerkezetének és a 

komplexek energetikájának, geometriájának minél pontosabb leírása. Az alkalmazható 

számítógépes módszerek eredményessége nagyban függ a kölcsönhatások leírásától. 

Szakdolgozatomban az elektrosztatikus kölcsönhatás leírására fókuszáltam. 

A szakdolgozatomban a bevezetés után, a második fejezetében az irodalmi előzményeket 

foglalom össze. Felvázoltam néhány számítógépes módszert, szimulációt, amelyekben fontos 

szerepe van a fehérje komplexek szerkezetének leírásának, valamint röviden bemutatom 

melyek a legelterjedtebb módszerek az intermolekuláris kölcsönhatások leírására. Továbbá 

ismertetek néhány, az irodalomban megtalálható alkalmazást részben kismolekulás, részben 

fehérje komplexek esetében. 
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A negyedik fejezetben összefoglalom az általam alkalmazott módszereket. Ismertetem a 

számításokhoz felhasznált programok működését, a módszerek elméleti alapjait, valamint a 

számításhoz használt komplexek kiválogatásának menetét és a konkrét számítások 

lefuttatását. Az ötödik fejezetben tárgyalom részletesen az eredmények kiértékelését, 

valamint a levonható következtetéseket.  
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Intermolekuláris kölcsönhatások leírása 

Fehérje-ligandum komplexek számítása során az intermolekuláris kölcsönhatások 

energetikájának leírása erősen befolyásolja az eredmények pontosságát. Egyfelől megvan a 

törekvés a módszerfejlesztések során, hogy minél precízebb leírást alkalmazzunk, azonban a 

számítógépes kapacitás és számításigény ennek megfelelően különösen fehérjék esetén 

jelentősen nő. A célunk olyan optimum megtalálása, ahol a ráfordított erőforrás növekedés 

megéri az eredményekben tapasztalható javulás miatt. 

A számítások olyan energiafüggvényeken alapulnak, melyek megadják az atomi koordináták 

függvényében a potenciális energiát. Általában a potenciált atom-atom párpotenciálok 

összegeként adjuk meg. 

                   

      

 (1) 

A képletben a jelöli az A molekulához, b a B molekulához tartozó atomokat, a párpotenciál 

(   ) a és b atom között függ az atomok távolságától (     és függhet azok orientációjától 

(     . A párpotenciálok több tag összegeként írhatóak fel, gyakran elkülönített 

hozzájárulások az elektrosztatikus, kicserélődési-taszítás, diszperzió, indukció és a töltés 

transzfer tag. Az elektrosztatikus a klasszikus értelemben vett töltéseloszlás 

kölcsönhatásából származó energia, a kicserélődési taszítás vagy van der Waals taszítás a 

töltéseloszlások átfedése miatt kialakuló kölcsönhatás, a diszperzió az elektronok korrelált 

fluktuációjára vezethető vissza. Az indukció az elektronfelhő torzulása egy közeli molekula 

elektromos terének hatására. A töltésátvitel az indukció egy speciális esetének is tekinthető, 

azonban gyakran külön taggal írják le. [1] 

A molekulamechanikai erőterek különbségei a figyelembe vett energiatagok és azok 

kiszámításához használt egyenletekben, paraméterekben vannak. Az erőtereknek nagyon 

fontos részét képezik az intramolekuláris, kötő kölcsönhatások leírására vonatkozó 

egyenletek és paraméterek, azonban ezekre jelen szakdolgozatom keretében nem térek ki 

részletesen. Fehérjemodellezés során leginkább az AMBER, GROMACS, CHARMM és OPLS 
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erőterek használata terjedt el.  Ezekben az erőterekben az elektrosztatikus kölcsönhatást a 

Coulomb egyenletnek megfelelően számítjuk, a van der Waals kölcsönhatásokat pedig 

alapvetően 6-12 potenciál (Lennard-Jones potenciál) segítségével írjuk le. A van der Waals 

kölcsönhatást leíró egyenlet általános alakját a 2. egyenlet mutatja be. 

            
         

    (2) 

Az egyenletben     az i és j atom távolsága,     és     paraméterek. Egyes esetekben 10-12 

potenciálok is alkalmazhatóak a H-kötések távolságfüggésének precízebb leírására.  [2] [3] 

[4] Antony Stone a taszító kölcsönhatások leírására a Born-Mayer formulát javasolja a 

Lennard-Jones helyett, mely gyakran jobb leírást biztosít. Általános alakját a 3. egyenlet 

mutatja be, azonban különösen halogén atomokat tartalmazó rendszerek esetében célszerű 

irányfüggést is belevenni a formulába. [1] 

            (3) 

A fentebb felsorolt erőterek fix ponttöltéseket használnak a töltéseloszlás leírására. 

Általában előre definiált töltéseket rendelünk a molekulákhoz, melyek azonban az egyes 

erőterekben különböző algoritmusok alapján lettek meghatározva. Az erőterek 

megjelenésekor a számított értékek lényeges különbségeket mutattak, ma az algoritmusok 

közeledése és a bevezetett korrekcióknak köszönhetően a leggyakrabban használt 

erőterekben számított értékek már viszonylag hasonlóak. Az állítást szemlélteti az 1. 

táblázat, mely a szerin aminosav egyes atomjaihoz rendelt ponttöltéseket mutatja be 

különböző erőterekben. [3] 

1. táblázat: Különböző erőterekben alkalmazott töltések a szerin aminosav esetében [3] 
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Az atomi ponttöltések használata egy régóta bevett gyakorlat és mind a mai napig a 

legelterjedtebb módszer, azonban már az 1980-as években is leírták, hogy különösen a  

H-kötéseket tartalmazó rendszereknél a magasabb rendű multipólusokat is figyelembe kell 

venni. [5] 

2.2.Elektrosztatikus kölcsönhatás – problémák, megoldási javaslatok 

A molekulák elektronsűrűségének illetve hullámfüggvényének ismerete egyenértékű a 

Hohenberg-Kohn tétel értelmében, ezáltal az elektronsűrűség ismeretében is kiszámítható a 

molekula teljes energiája. A legnagyobb kérdés, hogyan írjuk le egy rendszer 

elektronsűrűségét. A 2.1 fejezetben bemutatottak alapján látható, hogy jelenleg az atomi 

ponttöltések használata elterjedt, annak ellenére, hogy számtalan cikk rámutatott a modell 

korlátaira, melyek összefoglalása megtalálható Cardamone és munkatársai átfogó cikkében. 

[6] 

A fix, atomokra helyezett ponttöltések koncepciójának legnagyobb hibája, hogy az atomokat 

gömbszerűnek tekintjük a molekulán belül, ezáltal a rájuk helyezett ponttöltéssel izotróp 

leírást használunk. Ezzel a leírással azonban nem tudunk anizotróp hatásokat figyelembe 

venni, ezáltal már egyszerű rendszereknél a geometria leírása is problémát jelenthet.  

Biológiai rendszerek vizsgálata során több erősen orientációfüggő, anizotróp hatás leírására 

van szükség. A hidrogénkötések megfelelő leírása kulcsfontosságú, mert a fehérjék 

másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezetének stabilizálásában, valamint a 

ligandum fehérje kötődésben is fontos szerepet játszanak.  A kötődési energiához való 

hozzájárulásuk főként elektrosztatikával írható le, így természetesen atomi ponttöltést 

használva nem vesztjük el teljesen az ebből adódó energianyereséget, de az erős 

orientációfüggését csak atomokon elhelyezett ponttöltésekkel nem lehet jól leírni. [6] 

Az irodalomban egyre több cikk tárgyalja a halogénkötések szerepét a komplexek 

geometriai, energetikai viszonyaiban. A halogénkötésben a halogén elektrofilként kölcsönhat 

egy nukleofil partnerrel. Ramasubbu és munkatársai írták le először, hogy a kötés alapvetően 

lineáris elrendeződésű. [7] Az erős irányítottság a C-X kötés tengelyében kialakuló σ-lyukra 

vezethető vissza. A σ-lyuk elhelyezkedését és a kialakuló kölcsönhatást szemlélteti az 1. ábra.  
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1. ábra: A σ-lyuk elhelyezkedése és a kialakuló halogén kötés [8] [9] 

Fehérje komplexek stabilizálásában az aromás π-rendszerek között kialakuló 

kölcsönhatásoknak is fontos szerepe van. A stabilabb geometria esetén az aromás gyűrű 

sikjából kiálló elektrongazdag toroid hat kölcsön egy másik aromás rendszer elektronszegény 

σ-vázával. A szén és hidrogén atomokra helyezett ponttöltések elég pontos leírást 

biztosítanak telített szénhidrogének esetén [10], azonban az aromás rendszerek esetében ez 

a szétválasztott ponttöltés modell már nem elegendő. [11] Az aromás rendszerek  

H-akceptorként részt vehetnek gyenge hidrogénkötésekben. Az így kialakuló 

kölcsönhatásokat részben leírják a ponttöltéseket alkalmazó modellek, azonban a precízebb 

leíráshoz szükség van a magasabb rendű multipólusokra is. [6] 

A fentebb bemutatott példákon is látszanak az atomi ponttöltések használatából fakadó 

hiányosságok. A felmerülő hibák korrigálására több megoldási javaslat található az 

irodalomban. Egy lehetséges megoldás újabb, atomokon kívüli töltéscentrumok bevezetése. 

Ezt alkalmazzák többek között az AMBER erőtérben is, például a hidrogén vagy a halogén 

kötések pontosabb leírására. Kollmann és munkatársai a nemkötő elektronpárokra parciális 

töltéseket helyeztek, az AMBER újabb verziói emiatt már elég jó leírást adnak a H-kötéseket 

tartalmazó rendszerek esetén is. [12] A halogén kötés esetében hasonló módon jártak el a 

fejlesztők, pozitív extra-ponttöltést helyeztek egyes molekulák halogén atomjaira, amelynek 

segítségével a vizsgált rendszerekben sikerült reprodukálni a halogén kötéseket. [13] Egy 

másik megközelítés szerint specifikus energiatagokat építünk be az erőtérbe annak 

érdekében, hogy ezeket az extra kölcsönhatásokat leírjuk. Mindkét esetben elmondható 

azonban, hogy ezek a megoldások csak egy-egy specifikus problémát oldanak meg, de nem 

kezelik általánosságban az anizotróp hatásokból következő hiányosságokat. 
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Az elektrosztatikus kölcsönhatás leírásának egy pontosabb eszköze a multipólus sorfejtés, 

mely végezhető az egész molekulára is, de általában az atomi multipólusok használata az 

elterjedtebb. A multipólus sorfejtés csak megfelelő távolságban konvergál, a molekulákra 

végzett sorfejtés esetében ez olyan nagy távolságot jelent, mely például fehérje komplexek 

számítása során már nem használható, mert közelebb van a vizsgált molekula, mellyel a 

kölcsönhatást számítanánk.   Az atomokhoz rendelt elektronsűrűségek sorba fejtése esetén 

ez a probléma kiküszöbölhető. Az elektronsűrűségek atomokhoz rendelése nem egyértelmű, 

többféle megközelítés lehetséges. A legáltalánosabb a Mulliken féle módszer, mely erősen 

bázisfüggő, mert a sűrűségmátrix átfedési mátrix által kiprojektált elemeinek összegzése csak 

az atomon centrált bázisfüggvényekre történik.  Egy kevésbé bázisfüggő grid alapú módszert 

használ a többcentrumú multipólus analízis (DMA). [14] A multipólusok kifejezik az 

elektronsűrűség anizotróp jellegét is, ezáltal egy jobb leírását biztosítják adott molekulának. 

Buckingham és Fowler 1983-as munkájában hidrogénkötést tartalmazó van der Waals 

komplexeket vizsgált. A komplexek geometriájának leírásához egy nagyon egyszerű modellt 

alkalmaztak, az elektrosztatikus kölcsönhatások kiszámításához DMA módszerrel kapott 

multipólusokat, a rövid távú taszítás leírásához merev gömb potenciált alkalmaztak. A kapott 

eredmények jól reprodukálták a kísérleti szerkezetet. [15] További munkáik is 

alátámasztották a kapott eredményeket. A modell az előzőekben leírtaknak megfelelő volt, 

általában SCF hullámfüggvényből számították ki a multipólusokat. Az elektronkorreláció 

elhanyagolása okoz hibát a multipólusokban, azonban ez a legtöbb esetben a geometria 

meghatározását nem zavarta, egyes esetekben azonban, például a CO molekula esetén MP2 

szinten számították ki a hullámfüggvényt a hiba kiküszöbölésére. A merev potenciálhoz a 

nehézatomok esetében a Pauli által meghatározott Van der Waals sugarakat használták, a H 

atom esetében azonban ennél kisebb sugár használata célszerű, mert a hidrogénkötések 

kialakításakor meglehetősen közel kerülnek egymáshoz az atomok. [5]  

Shaik és munkatársai víz és aminosav klasztereket vizsgáltak atomi multipólusok 

használatával. Tapasztalataik alapján az ab initio számítással kapott geometria akkor vált 

reprodukálhatóvá, ha a kölcsönhatásokat legalább L=5 rendig figyelembe vették, ahol L 

definíció szerint a multipólusok rendjének összegénél eggyel több. Megfigyelték továbbá, 

hogy a klaszterekben található vizek számának növekedésével egyre jobb eredményeket 
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produkáltak az alacsonyabb rendű multipólusokkal végzett számítások.  Ez egyrészt a 

nagyobb klaszterekben megfigyelhető szabályosabb szerkezetnek köszönhető, másrészt a 

hosszú távú kölcsönhatásokat az alacsonyabb rendű tagok is jól leírják. A magasabb rendű 

tagok a rövid távú kölcsönhatásokban játszanak fontos szerepet, ezért tömbfázis 

tulajdonságainak leírásához gyakran elegendő a ponttöltések használata is, többek között ez 

a magyarázata a használatos erőterek sikerének. [16] 

A fentebb bemutatott példák kis komplexek vizsgálatával foglalkoztak, amelyek esetében 

nem okoz problémát az ab initio hullámfüggvény kiszámítása, amelyből a multipólusokat 

meghatározzuk. Nagyobb rendszerek, fehérjék esetében azonban ez már nem valósítható 

meg, ezért fontos kérdés, hogy kisebb építőelemekre számított multipólusokkal mennyire 

írhatóak le a makromolekulák, például aminosavakból felépítve a peptidek, fehérjék.  

Fearman és Price tanulmányozták, hogy az egyes atomtípusokra illetve nagyobb 

fragmensekre, építőelemekre számított multipólusok mennyire átvihetőek a fehérjékre. A 

vizsgálataik alapján lehetséges atomi multipólusokat átvinni nagyobb rendszerekre, de a 

minimum feltétel, hogy legalább a molekularészhez közvetlenül kapcsolódó funkciós csoport 

megegyezzen a kis alrendszer és a makromolekula esetében. Ez az elvárás reális, mert így a 

rövid távú, kötés mentén ható induktív hatások összemérhetőek lesznek. Fehérjék esetében 

a dipeptidek bizonyultak a legkisebb egységnek, amelyek esetében már jól átvihetőek voltak 

a multipólusok, ezzel szemben azonban a legtöbb erőtér, így az AMBER is különálló 

aminosavakra számított töltéseket rendel hozzá a fehérjékhez. [17] 

A multipólusok használata során nem szabad megfeledkezni a penetráció okozta hibáról 

sem. Az elektronsűrűség a molekulától távolodva lecseng, azonban csak végtelenben tűnik 

el.  A multipólus sorfejtés akkor konvergál, azaz a töltéseloszlás akkor helyettesíthető a 

sorfejtésből kapott momentumokkal, ha a töltéssűrűségen kívüli ponttal számítjuk a 

kölcsönhatási energiát. Ez elviekben nem lehetséges, ezért a töltéssűrűséget adott 

távolságon kívül levágjuk, az ebből származó hiba mindig megjelenik a számításokban.  [6]  

Egy jelentős effektus, melyet a fentebb megemlített módszerek egyike sem vizsgált a 

polarizáció. A jelenség lényege, hogy az egymáshoz közel kerülő elektronsűrűségek nem 

maradnak változatlanok, hanem kölcsönhatnak egymással, eltorzulnak a külső hatásnak 



11 

 

megfelelően. A fix ponttöltéseket és multipólusokat használó rendszerek azonban ezt a 

hatást nem írják le.  

Kevésbé elterjedtek jelenleg, de léteznek a ponttöltések mellett magasabb rendű atomi 

multipólusokat is használó erőterek, ilyen például az AMOEBA. A Ponder és munkatársai által 

kifejlesztett erőtér figyelembe veszi a dipólus polarizációs hatásokat is. Formaldehid víz 

komplexet vizsgálva többek között a homo és heterodimer szerkezetek és energiák 

számítása során igen jól teljesített az AMOEBA, összhangban volt az ab initio számítások és 

kísérletből kapott eredményekkel. [18] Az erőtér alkalmazásával jól reprodukálható volt hét 

szerves kismolekula kísérletileg ismert hidratációs szabadenergiája. [19] A szerzők 

megmutatták, hogy az erőtér sikeresen alkalmazható relatív konformációs energiák 

számítására. Tripszin és benzamidin alapvázú ligandumok esetében a kísérletihez hasonló 

kötőmódot és kötődési szabadenergiát kaptak. A krisztallográfiai finomításhoz használt 

számításoknál is jó eredményeket értek el az alkalmazásával. [20]Az erőteret tovább 

fejlesztve alkalmassá tették kifejezetten fehérjék számítására is.  [21] Az erőteret sikeresen 

alkalmazták oligoalanin származékok hélix stabilitásának vizsgálatára [22], valamint 

használták a kation-π és az aromás-aromás kölcsönhatás molekuláris felismerésben játszott 

szerepének vizsgálatára. [23] 

A dokkolások során is felmerült már az alkalmazott töltések pontosságának kérdése. Cho és 

munkatársai QM/MM számításokkal meghatározott ponttöltéseket helyeztek a ligandum 

atomjaira a dokkolások során és összehasonlították az erőtér töltései és a QM töltéseket 

használva a dokkolások eredményeiként kapott rmsd értékeket. A QM töltések általában 

jobb eredményt adtak és egy esetben sem fordult elő szignifikáns romlás az rmsd 

értékekben, igen kismértékű javulás általában a hidrofób kölcsönhatás által dominált 

szerkezeteknél fordult elő, ahol az elektrosztatikus töltések javítása nem igazán befolyásolja 

az eredményt. A számításokhoz a PDB adatbázisban megtalálható komplexeket használtak, 

vizsgálataikból kiderül, hogy az elektrosztatika pontos leírása kulcsfontosságú a komplexek 

vizsgálata során. Azért, hogy a módszer használata reális előnyt jelentsen vezérmolekulák 

kiválasztásánál, iteratív eljárást is kidolgoztak, ami bizonyítja, hogy a módszer nem csak 

kísérleti szerkezetből kiindulva hatékony, hanem néhány iterációs lépés után nagyban javítja 

a dokkolások eredményeit. [24] 
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Az atomi multipólusok használatával szemben a fenntartások gyakran a módszer 

időigényével kapcsolatosak. A számítógépes kapacitás bővülésével azonban egyre több 

rendszer vizsgálata során merülhet fel valamivel időigényesebb, de precízebb módszer 

alkalmazása, mely elősegítheti az atomi multipólusok használatának terjedését is. [6] 

2.3. Néhány alkalmazott modellezési eljárás 

A számítógépes kémiának egyre fontosabb szerep jut a gyógyszerkutatásban. Az egyes 

módszerek a kutatás különböző fázisaiban alkalmazhatóak. A kezdeti fázisban fontos szerep 

juthat a virtuális szűrésnek, mely nagy áteresztőképességű, viszonylag gyors és relatívan kis 

számításigényű módszer, ezáltal alkalmas nagy adatbázisok leszűrésére, vezérmolekula 

jelöltek kiválasztására. [25] A módszer hatékonyságával több tanulmány is foglalkozott, a 

legnagyobb előnye, hogy támogatja a nagy áteresztőképességű módszerek (HTS) mellett a 

kémiai kiindulópont azonosítását. 

A virtuális szűrés során alkalmazott módszereket durván két nagy csoportra oszthatjuk, 

beszélhetünk ligandum alapú és szerkezet alapú módszerekről. Szerkezet alapú módszerek 

elnevezése arra utal, hogy a target molekula (fehérje) szerkezete ismert, ebben az esetben 

egy alapvető módszer a dokkolás egy molekula aktivitásának becslésére, kötőmódjának 

meghatározására. A módszer lényege, hogy egy fehérje kötőzsebében megkeressük adott 

ligandum lehetséges kötő pozícióit, majd azokat kötési affinitás becslése alapján pontozva, 

rangsorolva kiválasztjuk a legelőnyösebbet. Megfelelő pontozófüggvény használatával nem 

csak adott molekula különböző kötő konformációi hasonlíthatóak össze, hanem különböző 

molekulák esetén kiválaszthatóak az adott célfehérjén aktív szerkezetek is. [25] [26] [27] 

A dokkolás fontos lépése a ligandum konformáció keresése, mely történhet a fehérje 

kötőzsebében, a dokkolás előtt illetve felépíthetjük kisebb fragmensekből a molekulát a 

kötőzsebben. A dokkoló programok közül az első módszert használja többek között a Glide, a 

DARWIN, a GOLD és az AutoDock, azonban a Glide a kereséshez Monte Carlo szimulációt, a 

többi három genetikus algoritmust használ. A második módszerre épülő algoritmus az alapja 

a FRED és a Slide programoknak és az inkrementális növesztést alkalmazza például a FLEXX 

és a HOOK. [27] A módszer alapjait már az 1970-es években leírták, elterjedését jelzi az azóta 
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megjelent nagyszámú összefoglaló és összehasonlító cikk az irodalomban. [26] [27] [28] [29] 

[30] [31]  

A dokkolás egyik hiányossága, hogy többnyire alapvetően merev, statikus egységként kezeli 

a fehérjét. A megközelítés leginkább a kulcs-zár modellre hasonlít, ami nem felel meg a 

természetben tapasztalható viselkedésnek. A fehérjék kötőzsebe gyakran eltér a natív, nem 

kötött szerkezetben attól, amelyet kötés után kialakít, mert a ligandum bekötődése 

előidézhet olyan konformációs változásokat, melyek optimalizálják a komplexek 

geometriáját. Némi lehetőség van a dokkolás során is a fehérje és a ligandum flexibilis 

kezelésére, de a fehérje esetében a szabadsági fokok száma miatt ez igen korlátozott és az 

oldatban megfigyelhető dinamikát nem tudja szimulálni. A fehérjék és komplexeik 

szerkezetének vizsgálatában ezért fontos szerep jut a molekuláris dinamikai szimulációknak.  

Az MD szimulációk segítségével követhetjük a rendszer időbeni változását. A módszer 

segítségünkre lehet egy fehérje több konformációjának meghatározásában, amelyeket 

például dokkolási eljárás javításához használhatunk fel.  A fehérjék dinamika vizsgálatának 

nehézségét részben a szabadsági fokok nagy száma, részben pedig az adja, hogy egyes 

mozgásaik, konformáció változásaik, feltekeredésük gyakran ms-os vagy annál hosszabb 

időskálán megy végbe. Jelenleg MD szimulációkkal ns nagyságrendű időhosszúságú 

trajektóriákat tudunk szimulálni rutinszerűen, annál hosszabb folyamatok, illetve nagy gátat 

tartalmazó rendszerek tanulmányozására különböző speciális módszerek, például 

metadinamika [32], „conformational flooding” [33], szimulált hőkezelés [34]használható. Az 

MD szimulációk nem csak alacsony energiájú konformációk azonosítására alkalmasak, 

hanem konformációs vagy akár kötődési szabadentalpiák és más energiatagok kiszámítására 

is, ezen kívül pedig segítséget nyújthatnak a biológiailag releváns folyamatok (pl. aggregáció, 

foszforiláció) atomi szintű megértéséhez.  

A molekuláris dinamikai (MD) szimulációk általában a Born-Oppenheimer közelítésen 

alapulnak, mely lehetővé teszi, hogy a magokat az elektronok potenciális terében mozgassuk 

a klasszikus Newtoni mechanika szabályai szerint. A potenciál felület két fő számítási 

lehetősége alapján megkülönböztetünk ab initio és klasszikus (erőteres) MD szimulációkat. 

[2] Az ab initio számítások során a hullámfüggvény minden időlépésben történő kiszámítása 
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nagyon időigényes, a számítógépes hatékonyság növelése érdekében javasolt Car és 

Parinello egy módszert, melynek lényege, hogy a hullámfüggvényt is propagáljuk az időben. 

[35]  

A fehérjék nagyon sok szabadsági fokkal rendelkeznek, mozgásaik hosszú időskálája miatt 

viszonylag hosszú trajektóriákra van szükség a folyamatok molekuláris dinamikai 

tanulmányozására. A dokkolás nagy áteresztőképességű, de a kötőmód kellő pontosságú 

meghatározására alkalmas, az MD szimulációk a kötődési szabadentalpiák, konformációs 

átalakulások energiagátjainak pontosabb becslésére illetve biológiailag releváns folyamatok 

atomi szintű feltérképezésére is alkalmasak. Egyszerűbb esetekben, például egy 

konformációs változás vagy ligandum kötődés esetében jól használhatóak az erőtéren 

alapuló módszerek. A dokkoláshoz hasonlóan ebben az esetben is elhanyagoljuk a csak 

kvantummechanikával leírható effektusokat és molekulamechanikán alapuló 

energiafüggvényeket alkalmazunk.  Enzimreakciók vizsgálata esetén azonban már nem 

elégséges teljes mértékben a molekulamechanikán alapuló leírás, a kötőzseb és a ligandum 

megfelelő kezeléséhez kvantummechanikai módszerekre van szükség. [36]  Természetesen a 

modellezési eljárások száma a bemutatottnál sokkal nagyobb, szakdolgozatomban nem 

célom az összes lehetséges módszert ismertetni, ezért az irodalomból azt a két módszert 

emeltem ki, ahol a molekulamechanikán alapuló megközelítés nagy jelentőségű, ezáltal a 

töltés-multipólus kérdéskörben a vizsgálataim szempontjából lényeges. 

 

  



15 

 

3. Célkitűzések 
A munkám során a töltéssűrűség multipólusokkal történő leírásának hatását vizsgáltuk 

fehérje-ligandum komplexek szerkezetének számításában. 

Kis molekulák van der Waals komplexei esetén az atomi multipólusokkal leírt elektrosztatika 

mellett merev gömbi potenciált alkalmazó Buckingham-Fowler modell alkalmas az 

egyensúlyi geometria azonosítására. A multipólusok alkalmazásának egy másik területe a 

polarizáció leírása, ahol indukált dipólusok, és esetenként magasabb rendű multipólusok 

segítségével számíthatjuk a polarizációs energiát. Várhatóan a fehérje-ligandum 

kölcsönhatásokban is fontos lehet a multipólusok használata, a terület azonban még csak 

részlegesen van feltérképezve. Az AMOEBA erőtérnek [21] elkészült a fehérjékre 

alkalmazható változata, mely alkalmaz atomi multipólusokat és polarizációt is figyelembe 

vesz, de az erőtér még nem lett a többi erőtérhez hasonlóan validálva és meglehetősen 

kevés alkalmazása található az irodalomban. Kristályszerkezetek előrejelzésénél a multipólus 

leírás egyértelműen javít az eredményeken, de a leírás pontossága nem csak az 

elektrosztatikus tagon múlik, így a számítások sikeréhez elengedhetetlen a további 

kölcsönhatások megfelelő figyelembe vétele. A kristályszerkezetekben a molekulák közelebb 

kerülnek egymáshoz, mint oldatfázisban, ezért a leírásához alkalmazott modell is különböző. 

Jelenleg nem bevett gyakorlat az atomi multipólusok alkalmazása makromolekulák esetén, 

ezért érdekes kérdés, hogy milyen előnyt jelenthet az alkalmazásuk. 

Vizsgáltuk, hogy a fehérje-ligandum komplexek esetén a Buckingham–Fowler modell meg 

tudja-e különböztetni a kísérleti, „jó” szerkezetet más, esetünkben a Glide dokkoló program 

által előállított szerkezetektől. Vizsgáltunk komplexeket, amelyeket a Glide program 

dokkolással jól reprodukált, és olyan eseteket is, amelyeknél nem a kísérletihez közeli 

kötőmódot rangsorolta előre a program. 

A Röntgen krisztallográfiával meghatározott ligandum-fehérje komplex szerkezetek 

esetenként bizonytalanságot hordoznak, nevezetesen az atomok minőségének és 

helyzetének, vagy a protomereknek az azonosításában. A számításaink során arra is kerestük 

a választ, hogy a röntgenkrisztallográfiával meghatározott szerkezetek bizonytalanságai 

hogyan befolyásolják a modell alkalmazhatóságát, az azzal számolt eredményeket. 
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A multipólus sorfejtést alkalmazva fontos eldönteni, hogy hányad rendig megyünk el a 

sorfejtésben, mely multipólusokat szükséges a számítások során figyelembe venni a kívánt 

eredmények elérése érdekében.  A kérdéshez szorosan kapcsolódik, hogy milyen sorfejtést, 

illetve hogyan számított, illesztett multipólusokat használjunk. A kérdés tisztázása érdekében 

többcentrumú multipólus analízissel [14] számított multipólusokat, illetve ezekre illesztett, 

úgynevezett effektív multipólusokat [37] használva is elvégeztük a számításokat. Az 

elektrosztatikus kölcsönhatások számításának időigénye függ az alkalmazott sorfejtés 

rendjétől. Nagyobb rendszerek esetén fontos a számítási idő minimalizálása a kívánt 

pontosságú eredmények elérése mellett. 

Natív környezetben a fehérjét oldószer molekulák veszik körbe, hidratálják. A számításaink 

során nem volt mód nagyszámú oldószer molekula modellezésére. Egyes kötött vízmolekulák 

azonban kritikusak lehetnek egy ligandum kötődésénél, ezek szerepének tanulmányozására 

is kitértünk a munkánk során. 

A munkánk során alkalmazott egyszerű modell a komplexek szerkezetének leírását célozza az 

elektrosztatikus kölcsönhatások jó minőségű számításával. Vizsgálataink egy ligandum-

fehérje komplex különböző lehetséges szerkezeteinek összehasonlítására irányulnak, és a 

modell önmagában nem alkalmas különböző rendszerek összehasonlítására. Ugyanakkor 

vizsgálataink segíthetnek annak megítélésben, hogy az elektrosztatikus kölcsönhatás 

leírásának javítása, egy összetettebb modell használata során, milyen hatással lehet az 

eredményekre.  
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4. A számítások menete 

A vizsgálataink során egy előzetes szűrés után PDB adatbázisban található szerkezeteket 

alapul véve visszadokkoltuk a ligandumokat a kristályszerkezetbe a Glide program 

segítségével. A dokkolás eredményei alapján kiválasztottunk öt jól visszadokkolódó és öt 

rosszul visszadokkolódó szerkezetet, melyek ligandumára és kötőzsebére kiszámítottuk a 

hullámfüggvényt és DMA módszerrel az atomi multipólusokat. A fehérje maradék részére az 

Amberff94 erőtér töltéseit használtuk. Az Orient program segítségével egy kísérleti és egy 

dokkolt szerkezetből is elindítottunk egy optimálást, melynek eredményeit kiértékeltük. 

4.1. A komplexek kiválasztásának szempontjai 

A vizsgálathoz használt fehérje-ligandum szerkezeteket a PDB [38] adatbázisból válogattuk 

ki. A kiválasztásnál az alábbi szempontokat vettük figyelembe. 

Fragmens méretű ligandumot tartalmazó komplexeket kerestünk, és ezen kívül igyekeztünk 

merevebb molekulákat kiválogatni. Ez azért lényeges, mert számításainkban a ligandum 

konformációs energiáját nem tudtuk vizsgálni, mivel az Orient program csak mereven képes 

kezelni a molekulákat az optimálás során. A fragmens méretű molekulák további előnye, 

hogy kisebb mértékben zavarják meg a vízhálózatot a fehérje kötőzsebében. A kötőzsebben 

a vízhálózat megbontása elég jelentős, főleg entrópia változást eredményezhet, 

feltételezhető, hogy egy kisebb molekula hatása mérsékeltebb egy nagyobb molekulához 

képest. A fragmens alapú gyógyszerkutatás jelenleg egy erősen fejlődő terület, így a vizsgálat 

részben kapcsolódik egy aktuális kutatási témához. Számításainkban fragmenseknek a 8-22 

nehézatomot tartalmazó molekulákat tekintettük, összhangban a gyógyszerkutatásban 

tipikusan alkalmazott mérettartománnyal. [39]A ligandumok kiválasztásakor előnyben 

részesítettük az apolárisabb jellegű molekulákat, mert az erősen poláros, töltéssel 

rendelkező molekulák elektrosztatikus kölcsönhatását töltések is viszonylag jól leírják, így 

számításaink során elsősorban arra fókuszáltunk, hogy töltésekkel kevésbé jól leírható 

rendszereket vizsgáljunk. 

A komplexek kiválasztása több lépésben zajlott. Először egy teljesen automatizált protokollt 

használva visszadokkoltuk a PDB-ben található, 8-22 nehézatomos ligandumokat tartalmazó 

szerkezeteket.  Első lépésben rosszul dokkolódónak minősítettük a 3,5 Å rmsd fölötti 
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eredményű komplexeket. Az automatizált protokoll alapján rosszul dokkolódó PDB 

szerkezeteket először vizuálisan átnéztem, kiválogattam a megfelelő méretű, flexibilitású 

szerkezeteket, ellenőriztem a kötőzsebben található molekulákat, az esetleges 

nehézatomokat és a komplex kialakulásában részt vevő egyéb molekulákat (pl. hemoglobin). 

A vizsgálatunk kezdeti szakaszában csak azokat a komplexeket vizsgáltam, amelyek nem 

tartalmaztak a fragmens méretű ligandumon és oldószer molekulákon kívül más molekulát a 

kötőzsebben vagy környékén. Később a vizsgálatokat kiterjesztettük azokra a szerkezetekre 

is, melyek fémiont vagy más a biológiai aktivitás szempontjából fontos molekulát 

tartalmaztak. Azok a szerkezetek, melyek megfeleltek az előzetes vizuális szűrésnek tovább 

léptek a következő kiválasztási szakaszba, ahol visszadokkoltuk a ligandumot a 

kristályszerkezetbe. 

Az automatikus dokkolás utáni több ezer szerkezetből a dokkolási lépésbe még mindig százas 

nagyságrendű szerkezet jutott el, azonban már az első kiválasztási lépés időigénye is igen 

jelentős volt az összes felmerülő szerkezet vizuális ellenőrzése miatt. További nehézséget 

jelentett a rosszul dokkolódó komplexek azonosítása, mert az alkalmazott Glide program 

nagyon jól működik fragmens méretű ligandumok esetén.  

A kiválasztás második szakaszában a dokkolást már manuálisan végeztem el. A dokkoláshoz a 

Schrödinger programcsomag Glide (grid-based ligand docking with energetics) programját 

használtam. [31] 

A Glide algoritmusa a receptor tulajdonságait egy grid segítségével modellezi, amit egy adott 

receptor esetén csak egyszer kell kiszámítani. A ligandum kötő pozíciójának keresése 

hierarchikus szűrőkre épül. A ligandum konformáció keresése után egy durva keresést végez 

a griden, mely felméri a ligandum által hozzáférhető fázisteret és a bíztató pozíciókat. Az így 

leszűkített fázistérben kell a már precízebb, de nagyobb számításigényű energia és gradiens 

számításokat elvégezni. A Glide eddig a fázisig szisztematikus keresést végez, ezért kevésbé 

fordul elő, hogy egy pozíciót a sztochasztikus keresés miatt nem talál meg.  A kezdeti 

szűrésből kapott ligandum pozíciókból kiindulva egy OPLS-AA erőtérre épülő minimálás 

segítségével meghatározza a 3-6 legalacsonyabb energiájú pozíciót, melyek esetében Monte 
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Carlo szimulációval keresi meg a torziós minimumot. A hierarchikus pozíciókeresés 

folyamatát szemlélteti a 2. ábra. 

 

2. ábra: A Glide pozíció keresésének algoritmusa [31] 

A megtalált kötőpozíciókat pontozófüggvények segítségével rangsoroljuk, melyek 

segítségével megbecsüljük a kötődési szabadentalpiát. A Glide program által használt 

pontozófüggvény Eldridge és munkatársai által kifejlesztett ChemScore függvényen alapul. 

[40] A program által használt pontozófüggvényt a 4. egyenlet mutatja be. 

                                                       

                                                                     

                                                                     

                                                (4) 

Az egyenlet első tagja lipofil-lipofil kölcsönhatást írja le, a következő három tag a 

hidrogénkötésekből származó energianyereséget becsüli meg, de különböző súllyal veszi 

figyelembe a semleges és a töltött specieszek között kialakuló hidrogénkötést. A 

hidrogénkötések esetében a megfelelő távolság és szögtartomány esetén teljes pontszámot 



20 

 

(1.00) adunk, az eltérés mértékétől függően a tartományon kívül pedig lineárisan csökken a 

pontérték. A további tagokkal figyelembe veszi a pontozás a fémionokkal kialakuló 

kölcsönhatást, a hidrofób kölcsönhatást valamint az elektrosztatikából és van der Waals 

kölcsönhatásból származó energiákat, további tagok pedig az oldószerhatás 

figyelembevétele miatt kerültek be a pontozófüggvénybe. Azonos ligandum különböző 

kötőpozíciójának rangsorolására az Emodel érték javasolt, mely kombinálja a GlideScore, a 

nemkötő kölcsönhatások illetve flexibilis dokkolás esetén a többlet konformációs energiát. 

A manuális dokkolás során először előkészítettem a fehérjét a Maestro Protein preparation 

segédprogramjának segítségével. Ez a PDB adatbázisból beolvasott adatokat ellenőrzi, 

megállapítja a kötésrendeket, hidrogén atomokat rendel az egyes nehézatomokhoz, ahol 

szükséges. Az oldószer molekulák közül csak azokat tartottam meg, melyeknek kritikus 

szerepe volt a ligandum kötődésében. Ezek általában hidrogénkötések segítségével 

kapcsolták össze, - mintegy hidat képezve - a ligandumot és a fehérjét. Egyes esetekben a 

ligandum és a fehérje nehézatomjai a kötőzsebben nagyon közel kerültek egymáshoz, ami 

erős taszító hatások fellépésében jelentkezett volna a dokkolás során, ezért ezeket a 

szerkezeteket minimáltuk, úgy, hogy maximálisan 0,30 Å rmsd elmozdulás volt 

engedélyezett. Az így előkészített fehérje szerkezetből készítettem el a gridet, majd a 

ligandum legstabilabb tautomerjét, egyes esetekben tautomereit bedokkoltam a szerkezetbe 

merev és flexibilis módon is. A dokkolást SP precizitással végeztem el, összehasonlítás 

céljából a kísérleti szerkezetet is lepontoztam. A dokkolás eredményei alapján elsőként a 

rosszul dokkolódó szerkezeteket vizsgáltam tovább. A további vizsgálatokban résztvevő, 

rosszul dokkolódó és technikai nehézség nélkül kiszámítható komplexek PDB kódjai a 

következőek voltak: 2aow, 1tuv, 3nc2, 3hw1, 4n9c. A jól dokkolódó komplexek közül a 

további vizsgálatok során a 183l, 3kqo, 4hbv, 4kwg és a 4don komplexeket használtam. 

4.2.Multipólusok számítása 

A kiválasztott komplexek esetében a ligandumra és a ligandum 4,5 Å környezetében 

található aminosavakra, oldószer molekulákra esetlegesen egyéb a röntgen alapján a 

kötőzsebben található molekulára kiszámítottam többcentrumú multipólus analízis (DMA) 

segítségével az atomi multipólusokat. A számításokhoz a GDMA [41] programot használtam.  

A multipólusok számításához szükség van a hullámfüggvények kiszámítására, ehhez a 
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Gaussian03 [42] programot használtam. A számításokat Hartree Fock (HF) szinten 6-31g* 

bázist használva végeztem el. A bázis és elméleti szint kiválasztása összhangban van a fehérje 

maradék részére helyezett töltések számításánál használtakkal. A fehérjék teljes egészére 

történő multipólus számítás nagyon időigényes folyamat, de az irodalomban megjelent 

cikkek alapján erre nincs szükség, ezért csak a kötőzsebre számítottuk ki a multipólusokat. Az 

egyes aminosavakat külön-külön kivágva a fehérjéből azonban erősen torz eredményre vezet 

a hullámfüggvény számításánál. [17] Az aminosavakat ezért egyesével kiegészítettem, az  

N-terminálison egy C(O)CH3 csoporttal, a C-terminálison egy N(H)CH3 csoporttal. Ezek a 

csoportok helyettesítik a fehérjeláncok hiányzó szakaszait az aminosavak körül, a közvetlenül 

kapcsolódó csoportok így tulajdonképpen megegyeznek az eredeti környezetben 

tapasztalttal.  Az OPLS erőtérben az újonnan hozzáépített csoportokat minimáltam, majd a 

kapott molekulára számítottam ki a hullámfüggvényt, abból pedig a multipólusokat. A 

hozzáépített atomokat természetesen törölni kell a fehérje visszaépítése során, a 

pluszatomokon lévő töltések összegének megfelelő töltésmennyiséget az aminosavak főlánc 

atomjai között osztottam szét. Price és munkatársai munkája alapján ez a módszer alkalmas 

arra, hogy a kiszámított multipólusok a teljes fehérjekörnyezetben használhatóak legyenek, 

vagyis azok átvihetőek legyenek a fehérjeláncra [17]. A feladatot egy Fortran nyelven írt 

segédprogram segítségével végeztem el. 

A Stone által javasolt módszer kezdeti verziójában az adott atomon centrált bázisfüggvények 

definiálták az atomhoz tartozó elektronsűrűséget [14], az így számított multipólusok 

azonban erősen bázisfüggőek. A bázisfüggés csökkentése érdekében a jelenlegi GDMA 

program egy grid minden pontjában kiszámítja az elektronsűrűséget és a grid megfelelő 

pontjait rendeli az atomokhoz. Ez a módszer viszonylag gyors, szemben az igen jól működő, 

ám meglehetősen időigényes atom a molekulában koncepción alapuló módszerekkel 

szemben. [41]  A multipólusokat hatodrendig számítottam ki.  

A fehérje kötőzsebén kívüli részére az Amberff94 erőtér [43] töltéseit rendeltem egy általam 

írt segédprogrammal. A Fortran nyelven írt program a fehérje összes atomjához az Amber14 

erőtér paraméterfájljai alapján az aminosavnak megfelelő töltést rendeli, a pdb fájlból az 

atomok nevét, koordinátáit, az atomtípust, valamint a hozzárendelt töltéseket írja vissza az 

Orient program által olvasható formában. 
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4.3.Multipólusokra illesztett momentumok 

A GDMA által kiszámított multipólusokat felhasználva olyan illesztett momentumokat is 

számítottam, melyek alacsonyabb rendben is hordozzák a sorfejtés alapján magasabb 

rendben megjelenő hatásokat. A számításokhoz a hatod rendig kiszámolt multipólusokat 

használtam fel, az illesztést másodrendig végeztem el. A számításaimhoz a kumulatív 

illesztést választottam, mely azt jelenti, hogy első lépésben olyan töltéseket rendelünk az 

atomokhoz, melyek minél jobban leírják a multipólusokat, ezután illesztjük a dipólus 

momentumokat, majd a kvadrupólus momentumokat. Az így kapott momentumok kevésbé 

pontosak, mintha egy lépésben illesztettük volna őket, ám alkalmazhatunk levágást, 

amennyiben alacsonyabb rendig szeretnénk figyelembe venni a momentumokat. [44] [37]Az 

illesztett töltések kiszámításához a Mulfit  [45] nevű programot használtam.  

4.4.Optimálás 

A fehérje-ligandum komplexek szerkezetét az Orient [46] program segítségével optimáltam, 

mely merev egységként kezeli a molekulákat, de képes magasabb rendű multipólusokat is 

figyelembe venni az elektrosztatikus tag kiszámításánál.  A geometria optimáláshoz a 

programban többféle módszer is rendelkezésre áll, a számításokhoz a sajátvektor követés 

módszerét alkalmaztam, amelynek alapjait  Cerjan és Miller fektette le. [47] A módszer a 

potenciál első és második deriváltjának kiszámítását igényli, ennek a programban történő 

verzióját Popelier és Stone dolgozta ki. [48]  

A program által használt taszító potenciált az ötödik egyenlet mutatja be. 

                          (5) 

A futtatások során alapértelmezetten                ,              ,   az atomok 

van der Waals sugarának összege,   az atomok közötti távolság. A program a Bondi által 

publikált van der Waals sugarakat használja [49], de ez az érték megváltoztatható. 

Minden komplex esetében a ligandumnak legalább két pozíciójából kiindult optimálást 

hajtottam végre. Az egyik a kísérleti szerkezet (illetve jól visszadokkolódó komplexek esetén 

a jól bedokkolt szerkezet), a másik a legmagasabban rangsorolt, rosszul bedokkolt 

szerkezetből indult ki. A fehérje mind a két esetben ugyanaz volt. 
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 A hullámfüggvényből számított multipólusok esetében a nehézatomokon negyed, a 

hidrogénatomokon első rendig tettem multipólusokat. Összesen öt sorozatot futattam, 

melyek során az elektrosztatikus kölcsönhatás számításánál figyelembe vett tagokat 

fokozatosan limitáltam. Az első futtatás során R-5 tagokat még figyelembe vettem, majd a 

kitevőt egyesével változtatva az utolsó futtatásban csak a töltéseket vettem figyelembe (R-1). 

A számítási sorozatot elvégeztem a multipólusokra illesztett momentumok esetében is. A 

momentumokat másodrendig illesztettem, ennek megfelelően a kölcsönhatás számításakor 

a tagokat R-5–ig vettem figyelembe az első futtatás alkalmával, majd a további 

számításokban a kitevőt egyesével csökkentve az ötödik sorozatban csak a töltések közötti 

kölcsönhatást (R-1) vettem figyelembe. 

4.5.Közelítések, elhanyagolások 

A számítások során több közelítést alkalmaztam. Az alapvetően flexibilis molekulákat, a 

fehérjét és a ligandumot is merev molekulaként kezeljük az optimálás során. A kulcs-zár 

modellnek megfelelő szemlélet azonban oldatfázisban elég durva közelítés, mert nem írja le 

a tapasztalható dinamikát. Célunk azonban az intermolekuláris kölcsönhatás elektrosztatikus 

tagjának egyéb hatásoktól elkülönített vizsgálata, ezért a fehérjét a dokkolás során is 

mereven kezeljük, a ligandumok esetében pedig a kis méretű és alapvetően merev 

szerkezetek választására törekedtünk. 

A ligandum kötődése során nagyon fontos szerepe van az oldószernek, illetve az oldószer 

átrendeződéséből fakadó entrópia és entalpiaváltozásnak. Feltételezhető, hogy a kisebb 

molekulák kisebb mértékben zavarják meg a kialakult oldószer hálózatot. A hiba 

természetesen ettől még fellép, de ugyanazon molekulák különböző orientációit hasonlítjuk 

össze, ahol feltételezhető, hogy a különböző orientációkban összemérhető az ebből 

származó hiba, ezért az összehasonlítást kevéssé befolyásolja. 

A van der Waals kölcsönhatások leírására a legtöbb erőtér Lennard–Jones potenciált vagy 

valamilyen módosítását használja, azonban számításainkhoz a Buckingham–Fowler 

modellnek megfelelően merev gömbi potenciált alkalmaztunk. A modell kismolekulák 

esetében megfelelő a geometria leírásához, erre alapozva fehérjék esetében is érdemes 

megvizsgálni alkalmazhatóságát.  A hidrogénkötések esetén kialakuló kis atomtávolságok 
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miatt a modell akkor alkalmas hidrogénkötést tartalmazó rendszerek leírására, ha a hidrogén 

atomok van der Waals sugarát 0.000 Å értékűnek választjuk. 

Egy nagyon fontos effektus, melyet elhanyagoltunk a számításaink során, a polarizáció. A 

polarizáció jelensége az elektronsűrűség megváltozása, mely akkor következik be, ha két 

elektronűrűség közel kerül egymáshoz és emiatt megváltozik az eloszlás. A fix ponttöltéseket 

és multipólusokat alkalmazó rendszerekben ezt a hatást nem vesszük figyelembe. Korábbi 

tapasztalatok alapján a Hartree-Fock módszerrel számolt töltések az elektronkorreláció 

elhanyagolása miatt hordoznak hibát. A polarizációból és az elektronkorreláció 

elhanyagolásából származó hibák ellentétes előjelűek, ezáltal részben kompenzálják 

egymást. [50] Összességében gyakran kisebb hibát jelent mind a két effektus elhanyagolása, 

mintha csak az egyiket korrigálnánk. 

A fenti közelítések várakozásaink szerint lehetővé teszik a magasabb rendű multipólusok 

szerepének vizsgálatát ligandum-fehérje komplexek elektrosztatikus kölcsönhatásaiban.  

  



25 

 

5. Eredmények értékelése 

A fejezet első részében az egyes komplexek esetében kapott eredményeket mutatom be, a 

6. fejezetben összefoglalom a levonható következtetéseket. 

5.1. 3HW1 komplex 

A 3HW1 komplex esetében a dokkolás eredményeként az első öt rangsorolt kötőpozíció 

között nem szerepelt a kísérleti szerkezetnek megfelelő. A dokkolást a kötött vízzel együtt és 

azt kitörölve is elvégeztem, azonban egyik esetben sem tudtam a Glide programmal 

megtalálni a kísérletileg kapott kötőmódot. A szerkezeti víz jelenlétében végzett dokkolás 

eredményét mutatja be a 2. táblázat. 

2. táblázat: A 3HW1 komplex dokkolása során kapott eredmények a  

a kötött víz jelenlétében  

 Röntgen szerkezet Mereven dokkolt Flexibilisen dokkolt 

Dokkolási pontszám -3,07 -5,05 -5,02 

RMSD / Å - 5,97 5,87 

Emodel - -31,14 -33,42 

 

A dokkolás során azonos molekula konformációi között az Emodel érték segítségével lehet 

különbséget tenni, a dokkolási pontszámot elsősorban különböző ligandumok 

összehasonlítására lehet használni. A Glide program automatikusan a dokkolási pontszám 

szerint rangsorolja a molekulákat. A kísérleti szerkezetre csak a dokkolási pontszám 

számítható ki, ezért a táblázatokban minden esetben megadtam a dokkolási pontszámot is. 

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a program dokkolással nem azonosítja a kötő 

konformációt, de pontozva a kísérleti komplex szerkezetét („score in place”), azt előrébb 

rangsorolja, mint a dokkolás során kapott legjobb szerkezetet. Ennek ellenőrzésére minden 

esetben a kísérleti ligandumot is lepontoztattam a programmal és a kapott adatot 

feltüntettem a táblázatban. Az rmsd értékek a kísérleti szerkezethez képest vannak 

kiszámítva, jellemzik a kötőpozíciótól való eltérést. Tipikusan a 2,0 Å-ön belüli rmsd értéknél 

szoktuk sikeresnek tekinteni a kísérleti szerkezet reprodukálását. A 2. táblázatból látható, 

hogy az rmsd értékek a dokkolás során 5 Å fölöttiek voltak, vagyis a Glide program nem 

javasolt a kísérletihez közeli ligandum pozíciót. A dokkolás során kapott kötőmódokat 
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mutatja be a 3. ábra. Sötétlila színnel a kísérleti, sötétzöld színnel a dokkolt szerkezet 

látható. 

 

3. ábra: A 3HW1 komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  

A komplexben kialakuló kötéseket szemlélteti a kísérleti szerkezet esetében a 4. a dokkolt 

szerkezet esetében az 5. ábra.  

 

4. ábra. A kísérleti ligandum kölcsönhatásai a 3HW1 komplexben. A nyilak a kialakított 

hidrogénkötéseket jelölik 
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5. ábra: A mereven dokkolt ligandum a 3HW1 komplex esetében  230-as sorszámú 

glicinnel alakít ki hidrogénkötést  

A 4. és 5. ábrából látszik, hogy a dokkolt ligandum csak egy hidrogénkötést alakít ki egy 

glicinnel, szemben a kísérleti szerkezettel, mely két aszpartáttal alakít ki H-hidat. A dokkolás 

során a merev és a flexibilisen dokkolt ligandum pozíciójában nem volt lényeges különbség, a 

további számításokhoz a merev szerkezetet használtuk fel.  

A kísérleti és dokkolt szerkezetekből kiinduló, DMA multipólusokat használó Orient szerkezet 

optimálások eredményeiként kapott energiákat tartalmazza a 3. táblázat a szerkezeti vizek 

nélküli, a 4. táblázat a szerkezeti vizeket is figyelembe vevő esetben. A teljes energia az 

elektrosztatikus és a taszítási kölcsönhatásból számított energiák összege. Az rmsd értékek 

az optimálás eredményeként kapott ligandum kísérleti röntgen szerkezettől való eltérését 

mutatják. Az első oszlopban feltüntettem az elektrosztatikus kölcsönhatás számítása során 

figyelembe vett legmagasabb rendű tagot, azaz az R-k tagok kitevőjében szereplő k értéket. 

3. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti víz 

figyelembe vétele nélkül a mereven dokkolt szerkezet esetében (3HW1 komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,00868 1,37 -0,03508 2,72 

2 -0,00109 1,16 -0,02208 3,05 

3 -0,01844 1,43 -0,01993 3,01 

4 -0,01356 1,49 -0,01831 3,01 

5 -0,01511 1,48 -0,01841 3,02 
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4. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti víz 

figyelembe vétele esetén a mereven dokkolt szerkezet esetében (3HW1 komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01233 1,43 -0,00139 3,53 

2 -0,01164 1,43 -0,00119 3,59 

3 -0,01797 1,42 0,00059 3,49 

4 -0,01285 1,49 0,00017 3,44 

5 -0,01450 1,48 0,00084 3,50 

 

Az rmsd értékek nem változtak jelentősen a különböző futtatások esetén, ami arra utal, hogy 

az optimált szerkezetek pozíciója nem függ jelentősen a kölcsönhatási energiák 

sorbafejtésének levágásától. A dokkolt szerkezeteknél mindkét sorozat esetében 

megfigyelhető, hogy az energia mélyül, ahogyan haladunk a csak töltéseket figyelembe vevő 

modell felé. Az optimált röntgen szerkezeteknél ezen komplex esetén kevésbé figyelhető 

meg egységes tendencia, kicsit ugrálnak az energiák és csak töltések figyelembe vételekor 

magasabb energiát kapunk.   

A szerkezeti vizek hatása is fontos lehet a komplexek energetikájában. A vízzel együtt 

optimált szerkezet esetében a dokkolt szerkezet pozitív energiájú.  A pozitív energia abból 

adódik, hogy a kis negatív elektrosztatikus energia nem kompenzálja az atomok közelsége 

miatt kialakuló taszítást. A vízzel a komplex esetében a kötődő ligandum nem tud 

hidrogénkötést kialakítani, azt a fehérje egyik aminosavával kialakított H-kötés stabilizálja. A 

víz kitörlése azonban a dokkolás során lehetővé teszi olyan kötődési pozíciók felvételét, 

melyek a víz jelenlétében a ligandum számára nem hozzáférhetőek. Ennek eredménye lehet, 

hogy a víz nélküli szerkezet esetében egy elektrosztatikusan kedvező dokkolási pozíció 

azonosítható. Az eredmények alapján a komplex geometriájának leírásához mindenképpen 

szükség van a kötött vízre. 

Az 5. és 6. táblázatban találhatóak a Mulfit programmal számolt effektív multipólusokkal 

optimált szerkezetek energiái a víz nélküli és a vizes komplex esetén. 
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5. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti vizek 

figyelembe vétele nélkül a mereven dokkolt szerkezet esetében (3HW1 komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,02957 3,07 -0,01683 3,02 

2 -0,01447 1,46 -0,02082 3,02 

3 -0,01519 1,48 -0,01867 3,02 

4 -0,01525 1,47 -0,01854 3,03 

5 -0,01521 1,48 -0,01847 3,03 

6. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti vizek 

figyelembe vételével a mereven dokkolt szerkezet esetében (3HW1 komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01474 1,47 0,00201 3,36 

2 -0,01389 1,46 0,00122 3,58 

3 -0,01457 1,47 0,00126 3,47 

4 -0,01467 1,46 0,00115 3,48 

5 -0,01462 1,46 0,00127 3,48 

 

Az effektív multipólusokkal számított eredményekhez hasonló értékeket kapunk a DMA 

módszerrel abban az esetben, ha a sorfejtésben az R-5-es tagig elmegyünk. Amennyiben a 

sorfejtést hamarabb levágjuk, az effektív momentumokkal számított eredmények harmad 

rendtől stabilak, nem változnak jelentősen, szemben a DMA-s számításokkal. Az eredmények 

azt mutatják, hogy a 3HW1 komplex esetében effektív multipólusokat használva elegendő az 

R-3 tagokat figyelembe venni. Az effektív multipólusokkal számolt eredmények is 

alámászatják, a kötött víz elhanyagolása rossz következtetésekre vezet a 3HW1 komplex 

esetén. 

5.2. 1TUV komplex 

Az 1TUV komplex esetében a dokkolást elvégeztem egy fontos hidrogénkötést kialakító víz 

jelenlétében és azt törölve is. A dokkoló program mindkét esetben rossz kötőpozíciót 

rangsorolt előre. A dokkolás eredményét mutatja a 7. (víz nélkül) és a 8. (víz jelenlétében) 

táblázat. A merev és a flexibilis dokkolás eredménye mindkét esetben gyakorlatilag 

megegyezett, a további számításokhoz a merev dokkolás során kapott pozíciókat használtam 

fel. 
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7. táblázat: A 1TUV komplex dokkolása során kapott eredmények a  

szerkezeti vizek elhanyagolásakor 

 Röntgen szerkezet Mereven dokkolt Flexibilisen dokkolt 

Dokkolási pontszám -4,20 -5,98 -5,98 

RMSD / Å - 3,95 3,95 

Emodel - -30,99 -31,01 

 

8. táblázat: A 1TUV komplex dokkolása során kapott eredmények a  

kötött víz jelenlétében  

 Röntgen 
szerkezet 

Mereven dokkolt 
Mereven dokkolt 

Jó szerkezet 
Flexibilisen 

dokkolt 

Dokkolási 

pontszám 
-4,30 -5,57 -5,33 -5,57 

RMSD / Å - 3,11 1,55 3,11 

Emodel - -29,32 -27,30 -29,32 

 

A kísérleti és a dokkolt szerkezetet mutatja a 6. ábra, a víz szerepét szemlélteti a 7. ábra. 

 

6. ÁBRA: Az 1TUV komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  víz jelenléte nélkül  
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7. ÁBRA: Az 1TUV komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  a kötött víz jelenlétében, az ábrán a hidrogének sárga 

színnel láthatóak 

A DMA multipólusokkal és az effektív multipólusokkal is vizsgáltuk a vizes és a víz nélküli 

komplexet is. A DMA módszerrel kapott eredményeket mutatja be a 9. táblázat a víz nélküli a 

10. táblázat a vizes komplex esetén. 

9. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti vizek 

figyelembe vétele nélkül a mereven dokkolt szerkezet esetében (1TUV komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,03105 0,43 -0,01617 2,19 

2 -0,01967 0,97 -0,01059 2,20 

3 -0,01876 0,92 -0,00578 2,33 

4 -0,01578 0,95 -0,00647 2,32 

5 -0,01579 0,47 -0,00457 2,31 
 

10. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti vizek 

figyelembe vétele esetén a mereven dokkolt szerkezet esetében (1TUV komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,03505 0,63 -0,02899 2,67 

2 -0,02060 0,83 -0,01916 2,70 

3 -0,02064 0,78 -0,01233 2,66 

4 -0,01866 0,65 -0,01330 2,69 

5 -0,01824 0,70 -0,01350 2,69 

A számítások alapján a sorfejtésben egyre több tag elhanyagolása egyre mélyebb számított 

energiát eredményez. Ebből arra következtethetünk, hogy csak töltések alkalmazásával 
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túlbecsüljük az elektrosztatikus energiatagot. Az rmsd értékek a dokkolt szerkezet esetében 

nagyon stabilak, a kísérleti szerkezet esetében előfordulnak nagyobb, 0,3 Å  körüli ugrások is, 

de még ezek is elég stabilnak tekinthetőek, a pozícióban nagyon jelentős változást nem 

eredményeznek, ezáltal az eredmények összehasonlíthatóak maradnak. Kvalitatívan az 

eredmények megegyeznek a vizes és a víz nélküli számításokban is, azonban a becsült 

energiaértékek mélyebbek a vizes komplex esetén, ami arra utal, hogy elektrosztatikusan 

kedvező a víz jelenléte. 

Az effektív multipólusokat használó számítások eredményét a 11. és a 12. táblázat mutatja 

be. 

11. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti 

vizek figyelembe vétele nélkül a mereven dokkolt szerkezet esetében (1TUV komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01419 0,63 -0,00294 2,31 

2 -0,01514 1,22 -0,00579 2,31 

3 -0,01689 1,05 -0,00515 2,32 

4 -0,01681 1,03 -0,00563 2,31 

5 -0,01659 1,03 -0,00566 2,31 

12. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredménye szerkezeti 

vizek figyelembe vételével a mereven dokkolt szerkezet esetében (1TUV komplex) 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01740 0,59 -0,01409 2,70 

2 -0,01718 0,65 -0,01447 2,70 

3 -0,01883 0,70 -0,01327 2,70 

4 -0,01843 0,69 -0,01330 2,70 

5 -0,01854 0,69 -0,01331 2,70 

 

Az eredmények kvalitatívan megegyeznek a vizes és nem vizes komplex esetében, illetve a 

DMA módszerrel számítottakkal is összhangban vannak. A kapott energiaértékek sokkal 

stabilabbak, k=3-ig gyakorlatilag nincs számottevő különbség, csak a másodrendű levágás 

után kezdenek el változni a számított eredmények, jellemzően ezek is kisebb mértékben, 

mint a DMA módszer esetében. effektív multipólusokat alkalmazva is egyértelműen látszik, 

hogy a víznek elektrosztatikusan fontos szerepe van a komplexben, mert mélyebb 

energiaértékeket kapunk a teljes energiára. 
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5.3. 3NC2 komplex 

A 3NC2 komplex esetében a Glide program nem sorolta az első öt legtöbb pontot kapó 

szerkezet közé a kísérleti kötőpozíciót. A dokkolás eredményét a 13. táblázat mutatja. 

13. táblázat: A 3NC2 komplex dokkolása során kapott eredmények  

 Röntgen szerkezet Mereven dokkolt Flexibilisen dokkolt 

Dokkolási pontszám -5,08 -7,10 -7,10 

RMSD / Å - 3,79 3,79 

Emodel - -31,83 -31,83 

A merev és a flexibilis dokkolás esetében ugyanaz a kötőpozíció kapta a legtöbb pontszámot, 

a kísérleti szerkezet a pontozáskor jelentősen rosszabb pontszámot kapott. Az rmsd értékek 

a fragmens méretű ligandumok esetében meglehetősen rossznak számítanak. 

A dokkolt és a kísérletileg tapasztalt szerkezetet mutatja a 8. ábra.  

 

8. ÁBRA: A 3NC2 komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  

 

A DMA módszerrel számított multipólusok használatával elvégzett optimálás eredményét 

mutatja a 14. táblázat. 
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14. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 3NC2 komplex 

esetében 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,03479 0,78 -0,02317 2,33 

2 -0,01168 0,27 -0,01315 2,13 

3 -0,01518 0,67 -0,01475 2,33 

4 -0,01560 0,78 -0,01365 2,27 

5 -0,01506 0,78 -0,01303 2,27 

 

Az rmsd értékek nem változtak jelentősen, azonban a sorfejtésben egyre magasabb rendű 

tagokig elmenve az energia változott, de minden futtatás esetében negatív maradt.  A 

legnagyobb ugrás az energiában a k = 1 és k = 2 futások között tapasztalható. A dipólusok 

figyelembe vétele nagyban hozzájárul az eredmények javításához. A k = 2 esetében a dokkolt 

szerkezet energiája volt alacsonyabb, ebben az esetben az rmsd érték is eltért a kísérleti 

szerkezet esetében a többi optimálástól. A komplex esetében tehát a kvalitatív kép is 

változhat, ha nem megyünk el elég magas rendig a sorfejtésben. 

Az effektív multipólusokat alkalmazó számítások eredményét a 15. táblázat foglalja össze. 

15. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredménye a 3NC2 

komplex esetében 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01645 2,41 -0,01645 2,35 

2 -0,01393 0,77 -0,01200 2,35 

3 -0,01446 0,78 -0,01275 2,34 

4 -0,01492 0,77 -0,01241 2,30 

5 -0,01470 0,78 -0,01266 2,27 

 

A táblázat adatai alapján a számítások eredményeként kapott energiák k = 2 fölött 

stabilizálódnak. A kísérleti szerkezetből kiinduló optimálások esetén egy kiugró érték 

figyelhető meg k = 1 esetében. Az eredmény mind energiában, mind rmsd értékben kiugró. 

Az rmsd értékben bekövetkező jelentős eltérés arra utal, hogy az eredeti Röntgen 

pozíciójához képest jelentősen különböző pozícióba került a ligandum, ezáltal az 

energiaérték már nem hasonlítható össze a többi kísérleti szerkezethez közeli pozíció 

energiájával. 
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5.4. 4N9C komplex 

A 4N9C komplex esetében is rossz pozíciókat rangsorolt előre a Glide program. A dokkolás 

eredményét a 16. táblázat tartalmazza.  

16. táblázat: A 4N9C komplex dokkolása során kapott eredmények  

 Röntgen szerkezet Mereven dokkolt Flexibilisen dokkolt 

Dokkolási pontszám -4,99 -5,91 -5,88 

RMSD / Å - 4,82 4,76 

Emodel - -34,88 -42,53 

A dokkolást többféle tautomerrel is elvégeztük, de nem kaptunk jó eredményt. A dokkolás 

eredményét szemlélteti a 9. ábra. 

 

9. ÁBRA: A 4N9C komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  

A kialakított kötéseket szemlélteti a 10. ábra a kísérleti és a 11. ábra a dokkolt szerkezet 

esetében. 
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10. ÁBRA: A kísérleti szerkezetben kialakuló 
kötések 

 

 

11. ÁBRA: A dokkolt szerkezetben 
kialakuló kötések 

A további számításokat elvégeztük a flexibilisen és a mereven dokkolt komplexre is, azonban 

jelentős eltérést nem tapasztaltunk. Ez megfelel annak, hogy már a két dokkolás eredménye 

is nagyon hasonló kötőpozíció volt. A DMA multipólusokkal számított eredményeket 

tartalmazza a 17. táblázat. 

17. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4N9C komplex 

esetében 

k EXRay / Eh rmsd / Å Emerev / Eh rmsd / Å Eflexibilis / Eh rmsd / Å 

1 -0,06414 0,51 -0,05179 2,79 -0,05013 2,78 

2 -0,04226 0,52 -0,03345 2,79 -0,03541 2,78 

3 -0,04683 0,53 -0,03747 2,80 -0,03718 2,78 

4 -0,04643 0,53 -0,03827 2,80 -0,03824 2,78 

5 -0,04608 0,53 -0,03649 2,80 -0,03652 2,78 

Az rmsd értékek csak minimális mértékben változnak, mind a két dokkolt mind a kísérleti 

szerkezetből kiinduló optimálás esetén. Az energia értékek is elég stabilak k = 2 fölött, 

ellentétben más komplexekkel, ahol ez csak az effektív multipólusoknál figyelhető meg. Ez 

feltehetően a ligandum polaritásából ered, a poláros molekulák töltéssűrűségét már 

ponttöltésekkel is elég jól le tudjuk írni. A két különböző dokkolás eredményeként kapott 

ligandummal számított értékek alig különböznek. 

Az effektív multipólusokkal számított eredményeket a 18. táblázat tartalmazza. 
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18. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4N9C 

komplex esetében 

k EXRay / Eh rmsd / Å Emerev / Eh rmsd / Å Eflexibilis / Eh rmsd / Å 

1 -0,05299 0,53 -0,03574 2,80 -0,03872 2,78 

2 -0,04486 0,53 -0,03522 2,79 -0,03519 2,78 

3 -0,04570 0,53 -0,03759 2,80 -0,03744 2,78 

4 -0,04614 0,53 -0,03779 2,80 -0,03764 2,78 

5 -0,04628 0,53 -0,03778 2,80 -0,03762 2,78 

Az effektív multipólusokat használva k = 2 fölött gyakorlatilag megegyeznek az értékek, de 

különösen a dokkolt szerkezetek estén még k = 1 és k = 2 között sincs nagyon jelentős ugrás. 

A kísérleti szerkezet esetében valamivel jelentősebb a különbség, de ott is kisebb, mint a 

DMA módszer esetében számítottaknál.  

5.5. 2AOW komplex 

A 2AOW komplex esetében a dokkolási pontszám és az Emodel alapján felállítható sorrend 

különbözött egymástól. A dokkolási pontszám alapján a program hátrébb sorolta a kísérleti 

kötőpozíciót, de az az Emodel érték alapján beazonosítható volt. Az Emodel érték javasolt 

azonos molekula különböző kötőpozícióinak rangsorolására, ezek alapján a komplex jól 

bedokkolt szerkezetnek tekinthető. 

A dokkolás eredményét a 19. táblázat foglalja össze. 

19. táblázat: A 2AOW komplex dokkolása során kapott eredmények  

 
Röntgen 

szerkezet 

Mereven 

dokkolt 

Flexibilisen 

dokkolt 

Merev dokkolás 

Jó szerkezet 

Dokkolási pontszám -5,60 -7,25 -7,47 -7,13 

RMSD / Å - 3,28 5,29 1,11 

Emodel - -39,76 -40,46 -45,29 

A kísérleti és a mereven dokkolt szerkezetet szemlélteti a 12. ábra. 
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12. ÁBRA: A 2AOW komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  

A kialakuló kötéseket és kölcsönhatásokat szemlélteti a 13. és 14. ábra. 

 

13. ÁBRA: A kísérleti szerkezetben kialakuló 
kötések 

 

 

14. ÁBRA: A dokkolt szerkezetben 
kialakuló kötések 

A multipólusokkal számított optimálás eredményét tartalmazza a 20. táblázat.  

20. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 2AOW komplex 

esetében 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,03152 0,66 -0,02029 2,01 

2 -0,02650 0,80 -0,00918 2,02 

3 -0,02853 0,80 -0,00921 2,01 

4 -0,02778 0,80 -0,00838 2,01 

5 -0,02722 0,80 -0,00897 2,01 
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A dokkolt szerkezet számítása során meglehetősen kis abszolút értékű negatív energiákat 

kapunk, ezért relatíve nagyobb az eltérés. Kifejezett ugrás az energiában akkor figyelhető 

meg, amikor csak a töltések közötti energiatagot vesszük figyelembe, ez különösen a dokkolt 

szerkezetnél nagyon jelentős energia mélyülést eredményez, vagyis csak a töltéseket 

használva nagyon túlbecsüljük az elektrosztatikus energiát. 

Az effektív multipólusokkal végzett optimálás eredményét mutatja be a 21. táblázat. 

 21. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredménye a 2AOW 

komplex esetében 

k EXRay / Eh rmsd / Å Edokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,02524 0,81 -0,00813 2,01 

2 -0,02718 0,80 -0,00826 2,01 

3 -0,02672 0,80 -0,00908 2,01 

4 -0,02651 0,81 -0,00875 2,01 

5 -0,02644 0,81 -0,00889 2,01 

Az effektív multipólusokkal végzett számítások eredményei k értékétől függetlenül stabilak, 

ez különösen a dokkolt szerkezet esetében szembetűnő, ahol a DMA multipólusokkal végzett 

számítások során nagyságrendbeli különbség volt az első és másodrendű tagokat figyelembe 

vevő számítások között.  

5.6. 183L komplex 

A 183L komplex esetén a Glide programmal sikerült megtalálni a „jó”, kísérleti kötőpozíciót. 

A dokkolás eredményeit tartalmazza a 22. táblázat a merev dokkolás esetén. 

22. táblázat: A 183L komplex dokkolása során kapott eredmények  

 
Röntgen szerkezet 

Mereven dokkolt 

Jó szerkezet 

Mereven rosszul 

dokkolt 

Dokkolási pontszám -7,34 -7,34 -7,32 

RMSD / Å - 0,06 3,70 

Emodel - -30,87 -30,23 
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A további számításokhoz a jól dokkolt szerkezetet és a második helyre sorolt, rossz pozíciójú 

szerkezetet használtam fel. A kísérleti és a rosszul dokkolt szerkezetet mutatja a 15. ábra. 

 

15. ÁBRA: A 183L komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  

A DMA multipólusokkal végzett számítások eredményeként kapott teljes energiákat 

tartalmazza a 23. táblázat. 

23. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 183L komplex 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,02154 0,32 -0,01813 2,09 

2 -0,00446 0,35 -0,00113 2,08 

3 -0,01032 0,31 -0,00746 2,11 

4 -0,00762 0,15 -0,00576 2,11 

5 -0,00721 0,33 -0,00495 2,12 

Az rmsd értékek elég stabilak a különböző számítások során, így az eredmények 

összevethetőek. Az alkalmazott modell minden esetben a kísérleti szerkezethez rendel 

alacsonyabb energiaértéket. A dipólusok figyelembe vétele növeli a számított energiákat. A 

183L komplex esetében is a magasabb rendű momentumok figyelembe vétele nélkül 

túlbecsüljük az energiát. 
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A Mulfit programmal számított effektív multipólusokkal végzett számítások eredményeit a 

24. táblázat tartalmazza. 

24. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 183L 

komplex esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,00461 0,35 -0,00268 2,09 

2 -0,00553 0,34 -0,00366 2,09 

3 -0,00668 0,32 -0,00497 2,10 

4 -0,00676 0,32 -0,00514 2,10 

5 -0,00685 0,32 -0,00516 2,10 

Az rmsd értékekben nincs jelentős változás a 23. táblázat adataihoz képest. Az 

energiaértékekben nincsenek kiugró adatok, azonban a megelőző komplexek esetében 

tapasztalttal szemben a legmagasabb energia értéket csak töltéseket figyelembe vevő 

számítások során kapjuk. A sorfejtésben harmad rendig elmenve stabilizálódik a számított 

energia. 

5.7. 3KQO komplex 

A 3KQO komplex jól visszadokkolható a Glide programmal. A dokkolás eredményeit 

tartalmazza a 25. táblázat. 

25. táblázat: A 3KQO komplex dokkolása során kapott eredmények  

 
Röntgen szerkezet 

Mereven dokkolt 

Jó szerkezet 

Mereven rosszul 

dokkolt 

Dokkolási pontszám -7,20 -7,43 -6,06 

RMSD / Å - 0,14 2,99 

Emodel - -55,66 -42,25 

A kísérleti és a rosszul dokkolt szerkezet kötő pozícióját mutatja be a 16. ábra. 
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16. ÁBRA: A 3KQO komplex dokkolása során kapott kötőmód (zöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest, a sárga szaggatott vonalak jelölik a H-kötéseket 

A 3KQO esetében a ligandum kísérletileg tapasztalható állapotban három hidrogénkötést is 

képes kialakítani, egyet a fehérje oldallánccal, kettőt pedig kötött vizekkel. A 

hidrogénkötések jelenléte általában segíti a dokkolást, mert a program magas pontszámmal 

értékeli a kialakuló hidrogénkötéseket. A DMA multipólusokkal végzett optimálások 

eredményét mutatja a 26. táblázat. 

26. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 3KQO komplex 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,12596 0,30 0,05949 1,77 

2 -0,10042 0,30 0,05399 1,77 

3 -0,09815 0,29 0,05243 1,77 

4 -0,09935 0,29 0,05211 1,77 

5 -0,09897 0,29 0,05199 1,77 

Az rmsd értékek nem változnak jelentősen, és az energiaértékek is nagy stabilitást mutatnak. 

A kísérleti kötőpozíció minden esetben mélyebb energiájú, mint a rosszul dokkolt szerkezet. 

A dokkolt szerkezet esetében a viszonylag nagy pozitív energia a taszító kölcsönhatásokból 

származhat, ami a sorfejtés levágásától nem függ. Harmadrendű fölötti tagok figyelembe 

vétele már nem befolyásolja jelentősen az energiát. A legnagyobb ugrás az energiában az 

első és a másodrendű tag között található, ezek alapján legalább a dipólusokat figyelembe 

kell venni a számításoknál. 
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A dokkolás során egy másik protomer formával is dolgoztunk, mely szintén képes a 

hidrogénkötések kialakítására. A protomer negatív töltésű, a víz oxigén atomja helyett a 

hidrogén atomjával képes hidrogénkötést kialakítani a negatív töltésű nitrogén atom. A 

dokkolás során a protomer megváltoztatása nem jelentett lényeges változást a számított 

kötőpozícióban, a DMA módszerrel számított eredmények viszont egyértelműen arra 

utaltak, hogy a protomer nem kedvező elektrosztatikusan. Erre utalt, hogy a taszító és 

elektrosztatikus energiatag értékét külön-külön vizsgálva nagyon nagy pozitív értéket 

mutatott az elektrosztatikus kölcsönhatás leírására szolgáló tag.  Az erre a protomerre 

számított értékeket a 27. táblázat tartalmazza. 

27. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a rossz protomer 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

5 4,70210 0,31 4,63695 1,77 

Az alkalmazott modell igen érzékenyen reagált a protomer forma megváltoztatására, a 

negatív töltésű forma igen kedvezőtlennek bizonyult. A további számítások során a kedvező 

formával dolgoztunk tovább. 

Az effektív multipólusokkal végzett optimálások eredményét tartalmazza a 28. táblázat. 

 28. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 3KQO 

komplex esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,09675 0,11 0,05687 1,77 

2 -0,09895 0,29 0,04939 1,77 

3 -0,09801 0,29 0,05300 1,77 

4 -0,09817 0,29 0,05295 1,77 

5 -0,09811 0,29 0,05237 1,77 

Az effektív multipólusokkal végzett számítások nagyon stabilnak bizonyultak a komplex 

esetében, a harmadrend fölötti tagokra gyakorlatilag nincs szükség a pontos leíráshoz. A 

DMA számításokhoz hasonlóan a rosszul dokkolt szerkezet esetében az energia magasabb 

lett, a jól dokkolt szerkezetből kiinduló optimálás esetében mélyült az energia. Az 

eredmények azt mutatják, hogy nem feltétlenül egyértelmű, hogy a magasabb rendű 

momentumok elhanyagolása milyen irányba változtatja meg az energiát. 
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5.8.  4HBV komplex 

A 4HBV komplex esetében a Glide programmal sikerült visszadokkolni a ligandumot, a 

dokkolás eredményeit tartalmazza a 29. táblázat. 

29. táblázat: A 4HBV komplex dokkolása során kapott eredmények  

 
Röntgen szerkezet 

Mereven dokkolt 

Jó szerkezet 

Mereven rosszul 

dokkolt 

Dokkolási pontszám -6,87 -7,07 -6,24 

RMSD / Å - 0,28 5,21 

Emodel - -43,30 -32,60 

A kísérleti és a rosszul dokkolt szerkezetet szemlélteti a 17. ábra. 

 

17. ÁBRA: A 4HBV komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest  

A DMA multipólusokkal elvégzett optimálások eredményét mutatja a 30. táblázat, az effektív 

multipólusokkal kapott eredmények a 31. táblázatban találhatóak. 
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30. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4HBV komplex 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,09378 0,13 0,51799 3,03 

2 -0,04892 0,18 0,50629 3,03 

3 -0,04633 0,14 0,50990 3,03 

4 -0,04428 0,21 0,51032 3,03 

5 -0,04477 0,20 0,50972 3,03 

31. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4HBV 

komplex esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,04604 0,28 0,51388 3,03 

2 -0,04455 0,17 0,51291 3,03 

3 -0,04440 0,18 0,51153 3,03 

4 -0,04466 0,18 0,51151 3,03 

5 -0,04457 0,19 0,51178 3,03 

A rosszul dokkolt szerkezet pozítív energiája feltehetően a túl közeli kontaktusok taszításából 

származik, az elektrosztatikus tag kismértékű változása nem befolyásolja jelentősen, ezért 

értéke az effektív és a DMA multipóusok esetén is igen stabil. A jól dokkolt szerkezet 

esetében DMA multipólusokkal k = 4-től, az effektív multipólusok esetén már k = 2-től alig 

változik az energia.  

5.9.  4DON komplex 

A 4DON komplex esetében a Glide programmal sikerült azonosítani a kötőpozíciót a 

visszadokkolás során. A dokkolás eredményét mutatja a 32. táblázat. 

32. táblázat: A 4DON komplex dokkolása során kapott eredmények  

 
Röntgen szerkezet 

Mereven dokkolt 

Jó szerkezet 

Mereven rosszul 

dokkolt 

Dokkolási pontszám -7,56 -7,80 -6,16 

RMSD / Å - 0,38 2,29 

Emodel - -35,61 -27,93 

A dokkolás során a második helyre rangsorolt szerkezet kötőpozíciója gyakorlatilag 

megegyezett a kísérleti szerkezettel, ezáltal a számításokhoz a harmadik helyre rangsorolt 

szerkezetet használtuk. A kísérleti és a rossz dokkolási pozíciót mutatja a 18. ábra.  
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18. ÁBRA: A 4DON komplex dokkolása során kapott kötőmód (zöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest, a hidrogénkötéseket sárga szaggatott vonal jelöli  

A kísérleti ligandum egy hidrogénkötést a fehérje oldallánccal, egy hidrogénkötést egy kötött 

vízzel képes kialakítani, a rosszul bedokkolt szerkezet azonban nem képes hidrogénkötések 

kialakítására. A dokkolás során figyelembe vettük a szerkezeti vizeket is, mert a kötőzsebben 

egy hálózatot alakítanak ki, mely erősen befolyásolja a ligandum pozícióját. 

A DMA multipólusokkal és az effektív multipólusokkal számított energiákat mutatja be a 33. 

és 34. táblázat. 

33. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4DON komplex 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,13137 0,43 0,14211 1,47 

2 -0,08919 0,42 0,08054 1,47 

3 -0,08796 0,43 0,07908 1,47 

4 -0,08717 0,41 0,08123 1,47 

5 -0,08823 0,42 0,08095 1,47 

34. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4DON 

komplex esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,09168 0,42 0,08083 1,47 

2 -0,08849 0,42 0,07941 1,47 

3 -0,08885 0,43 0,08070 1,47 

4 -0,08883 0,43 0,08085 1,47 

5 -0,08888 0,43 0,08094 1,47 
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Az rmsd értékek alapján az optimálás eredményeként kapott kötőpozíciók gyakorlatilag 

megegyeztek a különböző futtatások során. Az energiaértékek a dipólus momentumok 

figyelembe vétele után már nem változtak jelentősen, különösen az effektív multipólusok 

esetén. A rosszul bedokkolt szerkezet kis pozitív, a kísérleti szerkezet negatív energiát adott 

minden optimálás során. Az effektív multipólusok használata során kisebb eltérést 

eredményez a magasabb rendű momentumok elhanyagolása, a DMA multipólusok esetében 

azonban számottevő különbség figyelhető meg. A kísérleti szerkezet esetében mintegy -0,04 

Hartree energiacsökkenés figyelhető meg, míg a rosszul dokkolt szerkezet esetében 0,06 

Hartree energianövekedés tapasztalható. 

5.10.  4KWG komplex 

A 4KWG komplex esetében a dokkolási pontszámok alapján a jó kötőpozíció rangsorolódott 

az első helyre, azonban az Emodel érték esetében egy másik pozíció valamivel jobb 

pontszámot kapott. A dokkolás eredményét mutatja a 35. táblázat. 

35. táblázat: A 4KWG komplex dokkolása során kapott eredmények  

 
Röntgen szerkezet 

Mereven dokkolt 

Jó szerkezet 

Mereven rosszul 

dokkolt 

Dokkolási pontszám -7,60 0,26 -7,55 

RMSD / Å - -7,80 3,81 

Emodel - -46,21 -46,73 

A dokkolás és a további számítások során a fehérje 457. aminosav oldalláncának többféle 

protonáltsági állapotát is kiszámítottuk, a Propka analízis [51] és a számított eredmények 

alapján az aszparaginsav protonált állapotban és nem aszpartátként van jelen. A 

továbbiakban bemutatott számítási eredmények a protonált állapotra vonatkoznak.  

A kötőpozíciókat szemlélteti a 19. ábra a kísérleti (lila) és a rosszul dokkolt (zöld) szerkezet 

esetében. 
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19. ÁBRA: A 4KWG komplex dokkolása során kapott kötőmód (sötétzöld) a kísérleti 

szerkezethez (sötétlila) képest, a hidrogénkötéseket sárga szaggatott vonal jelöli  

A DMA és az effektív multipólusokat használó optimálások eredményét foglalja össze a 36. 

és 37. táblázat. 

36. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4KWG komplex 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,00924 0,21 0,44134 2,21 

2 -0,00158 0,21 0,44808 2,21 

3 0,00621 0,21 0,45637 2,21 

4 0,00250 0,21 0,45682 2,21 

5 0,00274 0,21 0,45522 2,21 

37. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4KWG 

komplex esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,00534 0,21 0,45114 2,21 

2 0,00070 0,22 0,45410 2,21 

3 0,00346 0,21 0,45572 2,21 

4 0,00322 0,21 0,45572 2,21 

5 0,00343 0,21 0,45563 2,21 

A kísérleti szerkezet esetében mind az effektív, mind a DMA módszerrel számított 

futtatásoknál megfigyelhető, hogy csökkenő k-val az energiák csökkenő tendenciát 

mutatnak. A mélyülő elektrosztatikus energia hatására csak töltések figyelembe vétele 

esetén már negatív energiákat kapunk, azonban a többi esetben kis pozitív energiát kapunk a 
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taszító potenciál miatt. A rosszul dokkolt szerkezet esetében a teljes energiát a taszítás 

dominálja, ezáltal az elektrosztatikus energia változása alig érzékelhető a teljes energiában. 

Az Orient program az alapbeállítások mellet kicsit túlbecsüli a taszító kölcsönhatásokat. A 

taszító potenciál csökkenthető a preexponenciális konstans csökkentésével, mely 

univerzálisan hat, és lehetséges az atomtípusok van der Waals sugarainak csökkentése is. A 

további számításokhoz a preexponenciális értékét 0,001-ről, 0,0005-re mérsékeltük, így 

valamivel kisebb taszítási energiák lépnek fel ugyanakkora nehézatom távolság mellett. Ezt 

az eljárást javasolják az Orient program készítői is a taszítási energiák csökkentésére. A 

számítások eredményeit tartalmazza a 38. és 39. táblázat a DMA illetve az effektív 

multipólusok esetében. 

38. táblázat: A DMA multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4KWG komplex 

esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01853 0,21 0,20347 2,21 

2 -0,01086 0,21 0,21021 2,21 

3 -0,00308 0,21 0,21851 2,21 

4 -0,00677 0,21 0,21896 2,21 

5 -0,00654 0,21 0,21735 2,21 

39. táblázat: Az effektív multipólusok használatával végzett optimálások eredményei a 4KWG 

komplex esetében 

k Ejól_dokkolt / Eh rmsd / Å Erosszul_dokkolt / Eh rmsd / Å 

1 -0,01461 0,21 0,21328 2,21 

2 -0,00858 0,21 0,21624 2,21 

3 -0,00581 0,21 0,21785 2,21 

4 -0,00606 0,21 0,21786 2,21 

5 -0,00584 0,21 0,21776 2,21 

A taszítási energiatag leskálázásával a jól bedokkolt szerkezet energiája negatív lesz. A DMA 

és az effektív multipólusok esetében is mélyül az energia a magasabb rendű tagok 

elhanyagolásával, a DMA esetén negyed az effektív multipólusok esetén már harmad rendtől 

nem figyelhető meg az energiaérték jelentős változása. A rosszul dokkolt szerkezet energiája 

pozitív, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy közeli nehézatomok vannak a szerkezetben. 

A taszítási energiatag dominanciája miatt az elektrosztatikus tag változása alig befolyásolja a 

teljes energiát. 
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6. Eredmények összefoglalása 

Elvégzett számításaink alapján az igen egyszerű Buckingham-Fowler modell alkalmas egy 

fehérje-ligandum komplex kísérleti és attól eltérő geometriájának megkülönböztetésére. A 

bemutatott példákban kísérleti, valamint a Glide dokkoló programmal előállított szerkezetek 

BF modellel számított energiáit hasonlítottuk össze, és a kísérleti szerkezet energiájára 

alacsonyabb értéket kaptunk minden esetben, így azokban is, amelyekben a Glide dokkoló 

program rossz eredményre vezetett.  

Munkánk során többcentrumú multipólus analízissel számított multipólusok, illetve az 

ezekből származtatott effektív multipólusok teljesítményét is összevetettük. A számításigény 

szempontjából fontos, hogy milyen rendben lehet levágni a sorfejtést úgy, hogy a magasabb 

momentumok figyelembe vétele által megjelenő előnyöket kihasználjuk. A kölcsönhatás 

sorfejtésében R-5–ig figyelembe véve a tagokat mindkét módszer hasonló eredményeket ad.  

Az effektív multipólusok alacsonyabb rendben azonban stabilabb eredményt szolgáltattak a 

DMA multipólusokhoz képest. A DMA multipólusok esetén az energiák R-4 rendben 

stabilizálódtak általában, ami azt jelenti, hogy oktopólusok figyelembe vételére is szükség 

van a pontos leíráshoz. Az effektív multipólusok alacsonyabb rendben is elegendőek 

lehetnek a számítások során. A modellünkben a kvadrupólus momentumokra még szükség 

van, mivel az elektrosztatikus kölcsönhatás sorbafejtése esetén eredményeink szerint R-3 

rendig szükséges figyelembe venni a tagokat. Számításigény tekintetében ez fontos lehet 

nagyobb rendszerek vizsgálatánál, bonyolultabb modellek esetében. A vizsgált példákban, 

egyes esetekben a sorfejtés levágása azt eredményezte, hogy nem a kísérleti szerkezet 

energiája lett a legmélyebb.  

A kiindulási szerkezetekből adódó hibák az általunk használt modell adta eredményeket is 

befolyásolják. A leggyakrabban előforduló probléma, hogy a ligandum és a fehérje 

nehézatomjai nagyon közel vannak egymáshoz a kísérleti szerkezetben. A dokkoló 

programok ennek a kezelését általában a van der Waals sugarak csökkentésével oldják meg. 

Az általunk alkalmazott modell is érzékeny a közeli nehézatom távolságokra. Az alkalmazott 

potenciál preexponenciális tényezőjének, vagy a van der Waals sugarak csökkentésével 
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azonban itt is elérhető, hogy kisebb energiákat kapjunk a taszítási energiatagra, ezáltal 

közelebb kerülhessenek a nehézatomok egymáshoz. 

Krisztallográfiai adatokból a ligandumok különböző protomer állapotai között többnyire nem 

tudunk különbséget tenni. A dokkolás eredménye függhet az alkalmazott tautomer, 

protomer formától; tapasztalataink alapján egyes esetekben változtatott a javasolt 

kötőpozíción, egyes esetekben viszont nem volt jelentős különbség. A Buckingham-Fowler 

modell azonban minden esetben jelentős különbséget mutatott a különböző protomer 

formák esetén. A feltehetően rossz protomerre nagy pozitív elektrosztatikus energiát 

kaptunk, míg a jó forma esetén ez negatív érték lett, amely arra utal, hogy a modell a 

protomer formák között különbséget tud tenni.  

Biológiai rendszerek vizsgálata során a víz jelenléte döntő fontosságú lehet.  Egyes fehérje-

ligandum komplexekben a ligandum fontos hidrogénkötéseket alakít ki vízmolekulákkal, 

amelyek hídként összekapcsolhatják hidrogénkötéseken keresztül a fehérjét a ligandummal. 

Számításaink egy részét a kötött víz jelenlétében és annak törlésével is elvégeztük. 

Tapasztalatunk szerint a dokkoláshoz hasonlóan a modellünk is érzékeny a vizek jelenlétére, 

azok jelentősen befolyásolhatják az energiákat. Egyes esetekben (3HW1, 1TUV, 4DON, 4HBV) 

néhány kulcsfontosságú víz molekula figyelembe vétele szükséges volt ahhoz, hogy a modell 

a kísérleti szerkezethez rendelje a legalacsonyabb energiát. 

Összességében eredményeink azt mutatják, hogy a magasabb rendű atomi multipólusok 

figyelembe vétele szükséges az elektrosztatikus kölcsönhatás megfelelő leírásához fehérje-

ligandum komplexek esetén is. A pusztán töltésekkel kapott elektrosztatikus kölcsönhatási 

energia esetenként többszöröse a magasabb rendű momentumokkal számítottnak, ami 

megkérdőjelezi előbbiek alkalmazásának helyességét molekula mechanikai erőterekben, 

vagy dokkoló-pontozó eljárásokban. A figyelembe veendő multipólusok rendje, azok célszerű 

számításával csökkenthető. Az általunk vizsgált effektív multipólusokkal az energia jó 

minőségű számítása általában kvadrupólusok figyelembe vételét igényli, de poláris 

ligandumoknál töltések, illetve dipólusok is elegendőek.  
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A fehérje-ligandum komplexek szerkezetének pontos leírása, a ligandum kötő pozíciójának 

meghatározása a számítógépes gyógyszerkutatás egyik központi kérdése. Jelenleg az elterjedt 

módszerek atomi ponttöltések kölcsönhatásaként írják le az elektrosztatikus kölcsönhatást. Munkánk 

során magasabb rendű atomi multipólusok figyelembe vételének hatásait vizsgáltuk fehérje-ligandum 

komplexek esetén. Mivel számításaink során az elektrosztatikus kölcsönhatásra fókuszáltunk, ezért a 

Buckingham-Fowler modellt alkalmaztuk a szerkezetek leírására, mely az elektrosztatikus 

kölcsönhatáson kívül csak merev gömbi potenciált használ. [1] 

A számításokhoz dokkolással állítottuk elő a különböző szerkezeteket, és ezeknek, valamint a 

kísérleti szerkezeteknek a modell által számított kölcsönhatási energiáit hasonlítottuk össze. A 

multipólusokat a molekulák hullámfüggvényéből számítottuk, a szerkezet optimálásokat pedig az 

Orient programmal [2] végeztük.  

A vizsgált komplexek esetében a modell alkalmas volt a kísérleti szerkezetet a legalacsonyabb 

energiájúként azonosítani. A figyelembe veendő multipólus momentumok rendje függ azok 

számításának módjától. Az eredmények alapján többcentrumú multipólus analízissel (DMA) [3] 

számolt multipólusok esetén R
-4

 (R a multipólus momentumok távolsága), míg effektív multipólusok 

[4] esetén általában R
-3

-os tagokat szükséges figyelembe venni. Ennek megfelelően a DMA módszer 

esetén még az oktopólus momentumokra, míg effektív momentumok esetén kvadrupólus 

momentumokra van szükség.  

A modell alkalmazható a Röntgen szerkezetek esetenkénti hiányosságainak, nevezetesen az atomok 

minősége, helyzete, és protonáltsági állapota bizonytalanságának korrigálására a számított 

kölcsönhatási energiák alapján.  

 

[1] A. D. Buckingham, P. W. Fowler, J. Chem. Phys., 79( 12),  6426–6428, (1983) 

[2] A. J. Stone, A. Dullweber, O. Engkvist, E. Fraschini, M. P. Hodges, A. W. Meredith, D. R. Nutt, 

Orient: a program for studying interactions between molecules, version 4.5, University of Cambridge, 
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The description of the geometry of protein-ligand complexes and the determination of the binding 

mode of ligands is a key point in computational drug discovery. Most of the current methods apply 

atomic charges   to calculate electrostatic energies. Our aim was to investigate the effect of higher rank 

atomic multipoles in the description of protein-ligand complexes. In our work we focused on the 

electrostatic interactions, therefore we used the Buckingham-Fowler model to describe the structure; 

the electrostatic term is complemented with a hard sphere potential for repulsion. [1] 

It was investigated if the model is able to differentiate between the experimental binding mode and 

other poses; the latter were generated by ligand docking. Multipole moments were derived from the 

wave-function of the molecules and the Orient program [2] was applied to optimize the geometries 

using the calculated atomic multipoles. 

The model was able to identify the experimental binding modes as the lowest energy complex 

compared to other poses. The number of multipole moments required for converged interaction 

energies depends on how the multipole moments are derived. Moments from a distributed multipole 

analysis (DMA) [3] require terms up to R
-4

 (R is separation of multipole moments), while R
-3

 terms are 

enough when effective multipole moments [4] are used. Thus octupoles are needed for DMA and 

quadrupoles for effective multipoles.  

The model appears to be suitable to resolve uncertainties in the X-ray structures like atomic 

numbers, positions or protonation states by proposing plausible structures based on the interaction 

energies. 
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8. Függelék 

8.1. Elektrosztatikus kölcsönhatás sorbafejtése [1] 

Az elektrosztatikus kölcsönhatás A és B töltéseloszlás esetén 

      
          

       
       (1) 

alakban írható föl, ahol    és    a koordináta rendszer origójából a töltéseloszlás adott 

pontjába mutató vektorok. Ezt szemlélteti az 1. ábra. 

 

 

 

 

Az elektrosztatikus kölcsönhatás        -től, a pontok távolságától függ, a sorfejtésnél 

azonban nem célszerű    és    vektorokat használni. A távolságot kifejezhetjük a 

multipólus centrumokat összekötő   vektor, valamint a centrumokból adott pontba mutató 

   és    vektorok segítségével. 

 

 

 

Az elektrosztatikus kölcsönhatás számításához szükséges távolságot         <     esetén 

az 2. egyenlet alakjában írhatjuk fel. 

   

O 

   

1. ábra: RA és RB vektorok szemléltetése A és B töltéseloszlás  esetén 

TÖLTÉSELOSZLÁSTÖLTÉSELOSZLÁS ESETÉN 

  

   

A 

   

        

   

   

2. ábra:   ,   , és R vektorok szemléltetése 
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                 (2) 

A képletben     és     a felbontás után kapott reguláris és irreguláris gömbharmonikusok. A 

reguláris gömbharmonikus 3. egyenletnek megfelelően adható meg. 

                     
        

        
       

            
 

   

  

(3) 

  
     
     

      
         

     

 
     
     

  mátrix a Wigner koefficienseket jelöli. 

A 3. egyenlet alapján már szeparálni tudjuk az    és    függő tagokat, a kölcsönhatási 

energia a 4. egyenlet formájában írható föl. 

              
            

            
 

   

 

         

 

(4) 

  
         
     

      

      

             

Az egyenletben      

  és      

  jelöli az A és B centrumú multipólus momentumokat. 

Komplex harmonikus gömbfüggvények esetén a multipólus momentumok  

 
                      (5) 

 

alakban írhatóak föl.      a vizsgált töltéssűrűség. 

A reguláris és irreguláris gömbharmonikusok alakját mutatja a 6. és 7. egyenlet. 
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                 (6) 

                    (7) 

         
  

    
 
   

       

 

(8) 

 

       polárkoordinátától függő harmonikus gömbfüggvény,        a módosított 

harmonikus gömbfüggvény. 

 A 3. és az 6. és 7. egyenletet alapján    és    rendű multipólusok esetén a kölcsönhatás 

távolságfüggése          . 
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65-71, 
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2015. május 5.) 
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8.2.  Ligandumok szerkezeti képletei 

PDB kód Szerkezet 

3HW1 

 

1TUV 

 

3NC2 

 

4N9C 

 

2AOW 
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PDB kód Szerkezet 

183L 

 

3KQO 

 

4HBV 

 

4DON 

 

4KWG 

 
 

 

.   
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