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Bevezetés 
A vízmolekulák kitüntetett szerepet töltenek be makromolekulák, 

így  fehérjék térszerkezetének kialakításában emellett számos 

alapvető biokémiai folyamatban bizonyították a vizek szerepét. 

Egyszerű mégis sokoldalú molekulaként komplex interakciós 

hálózatokat tud kialakítani, fehérjék felszínén, valamint komplex 

struktúrákban fontos kölcsönhatások közvetítenek vízmolekulák. 

Szakirodalmi példák illusztrálják vizek szerepének sokrétűségét. 

Poláris kavitásokban ülő vizek erősítik fehérje-DNS kölcsönhatást 

számos hidrogénkötést alkotva mindkét makromolekulával. Ám 

nem csupán makromolekulák kölcsönhatásaiban játszanak szerepet. 

Kismolekulák, például gyógyszermolekulák kötődésében is központi 

szerepet játszanak. A gyógyszer-fehérje komplexek 

túlnyomórészében jelen vannak vizek is, befolyásolják a ligandum 

affinitását és specificitását a receptorhoz. Ezért de novo 

molekulatervezés során a fehérjéhez kötött vizeket mindenképpen 

érdemes figyelembe venni, nem véletlen, hogy dokkolási 

számításokban a vizek központi szerepűek. 

Jóllehet a vizek szerepe és ezáltal hidrátszerkezet ismerete 

kulcsfontosságú, ezek kísérletes meghatározása komoly feladat elé 

állítja a szakembereket. A röntgenkrisztallográfiát de facto 

standardként kezelik, ám vizek helyzetének pontos asszignációja 

még a mai napig nagy kihívás a technológiai fejlődés ellenére. 

Számos számítási eljárást is kidolgoztak a probléma megoldására. 

Általában véve, statikus és dinamikus módszerekről beszélünk. Az 

előbbi megközelítés a vízszerkezet gyors becslésére szolgál. A 

vizeket statikusnak tekinti, nem veszi figyelembe azok mobilitását, a 

kötött és bulk vizek közötti kicserélődést. Kötött vizeket keresésére 

komplexekben, másodlagos szerkezeti egységek között jól 

alkalmazhatóak, ám gyengébben kötődő, kicserélődő vizek 

meghatározására kevésbé alkalmasak. 
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Dinamikus módszerek alapjául molekuláris szimulációk (MD) 

szolgálnak, melyeket rég alkalmaznak peptidek és fehérjék 

hidrátszerkezetének vizsgálatára. Nyomon követi a vízmolekulák 

mozgását, a kötött és bulk közötti dinamikus kicserélődést, 

ligandumkötődés esetében pedig a kötőhelyről eltávozó vizeket is. 

Mivel a fentieket kielégítően csak MD szimulációkban lehet 

megfigyelni, az MD és MD-alapú predikciós módszerek nagy 

jelentőségre tettek szert. Ennek ellenére a kidolgozott módszerek 

gyakran nem kellőképpen validáltak, vagy nem veszik figyelembe a 

ligandum koordináló hatását. Ezért új dinamikus módszer 

kifejlesztését tűztük ki célul, figyelembe véve a kötött és bulk vizek 

közötti kicserélődést, a ligandum hatását, valamint validálni 

módszerünket röntgenkrisztallográfiával meghatározott vizekkel. 

Célkitűzések 

1. Új számítógépes algoritmus kidolgozása a hidrátszerkezet 

becslésére  

2. A predikciós paraméterek kalibrációja, valamint a módszer 

kalibrációja fehérje felszíneken található vizek segítségével. 

Az eljárás teljesítményének és robusztusságának vizsgálata.  

3. Összehasonlítás más, korábban publikált módszerrel 

4. Fontos komplex rendszerek kötőzsebeiben elhelyezkedő 

vizek elemzése  

5. Az algoritmus kiterjesztése komplex szerkezetek 

vízszerkezetének tanulmányozására 

6. Módszer validálása komplex interfészeken, az eljárás 

teljesítményének és robusztuságának vizsgálata 

7. Összehasonlítás más, korábban publikált módszerekkel 

8. Komplexek stabilitása mögött rejlő alapvető kölcsönhatási 

hálózatok feltérképezése 

9. Farmakológiai és epigenetikai szempontból jelentős 

komplexek hidratációs hálózatainak elemzése  
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10. Megvizsgálni különböző MD paraméterek (mint hőmérséklet, 

nyomás, eloszlás, erőtér-vízmodell kombináció) 

változtatásának a predikció hatékonyságára és a hidratációs 

hálózatokra gyakorolt hatását 

Eredmények 
1. Új számítógépes algoritmus kidolgozása a hidrátszerkezet 

becslésére  

Új, MD szimulációkon alapuló módszert dolgoztunk ki, melyet a 

MobyWat programban implementáltunk. Az algoritmus a vizek 

mobilitása alapján becsüli meg a vizek, pontosabban azok 

oxigénjeinek a pozícióját. 

2. A predikciós paraméterek kalibrációja, valamint a módszer 

kalibrációja fehérje felszíneken található vizek segítségével. Az 

eljárás teljesítményének és robusztusságának vizsgálata. 

Sikeresen kalibráltuk az eljárás paramétereit (prediction tolerance, 

clustering tolerance és maximum distance tolerance), az algoritmust 

sikeresen validáltuk fehérjék felszínjein meghatározott vizek 

helyzetének reprodukciójával, több mint 80%-os egyezést értünk el. 

A reprodukált a vizek a predikciós lista legkevésbé mobilis részén 

dúsultak fel. Az MD szimulációkat megismételtük több kiindulási 

sebesség eloszlással is, az átlagolt SR értékek alacsony szórása 

mutatja a módszer robusztusságát. 

3. Összehasonlítás más, korábban publikált módszerrel 

MobyWatot a korábban publikált HyPreddel hasonlítottuk össze, ez 

utóbbi a hidrátszerkezetet MD szimulációkból számított 

oldószersűrűség alapján prediktálja. Eredményeink szerint a 

MobyWat jobban reprodukálja fehérjéken található vizek helyzetét. 



5 
 

4. Fontos komplex rendszerek kötőzsebeiben elhelyezkedő 

vizek elemzése  

A CDK2-ATP, timidin kináz-9-hidroxipropiladenin és a Glutation S-

transzferáz-glutation komplexek kötőhelyein elhelyezkedő vizek 

analízisét végeztük el, sikerült módszerünkkel kulcsfontosságú 

hidaló vizeket azonosítani az apo fehérjére elvégzett számítások 

után. Ezek a vizek a predikciós lista legkevésbé mobilis részén 

helyezkedtek el. 

5. Az algoritmus kiterjesztése komplex szerkezetek 

vízszerkezetének tanulmányozására 

Három megközelítést (M1, M2 és M3) dolgoztunk ki komplex 

rendszerek vizeinek meghatározására. A három módszer közül az 

M3 jelű bizonyult a legjobbnak az interfészek teljes hidratálására. 

6. Módszer validálása komplex interfészeken, az eljárás 

teljesítményének és robusztuságának vizsgálata 

A kísérletes hidrátszerkezet reprodukciója sikeres volt, a legjobban 

az M3 nevű eljárás teljesített, több esetben teljes egyezést értünk el 

a kísérletes eredményekkel. Találataink túlnyomórészt alacsony 

mobilitásúak, illusztrálván, hogy a mélyen eltemetett hidaló vizeket 

sikeresen azonosítjuk. Több kiindulási sebességeloszlással elvégzett 

szimuláció eredményessége jelezte az M3 módszer robusztusságát. 

 

7. Összehasonlítás más, korábban publikált módszerekkel 

Eredményeinket a korábban publikált AcquaAlta módszer 

eredményeivel és egy friss CAPRI tanulmánnyal vetettük össe. 

Előbbi statikus megközelítéssel végzi a predikciót, a víz-víz 

kölcsönhatások figyelembevétele nélkül, ellenben módszerünkkel. 

Eredményeink tükrözik ennek jelentőségét, módszerünkkel nagyobb 

arányban sikerült a kísérletes szerkezet reprodukciója. A másik 
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tanulmányban több csoport mérte végzett predikciót a kolicin-E2 

immunity fehérje/kolicin-2 komplex rendszeren. A legjobban 

teljesítő módszerek dinamikus eljárások voltak, miként MobyWat is, 

algoritmusunkkal sikerült az interfészben megtalálható összes, 

kísérletesen meghatározott vizet azonosítani. 

8. Komplexek stabilitása mögött rejlő alapvető kölcsönhatási 

hálózatok feltérképezése 

A MobyWat erre a célra kifejlesztett NetDraw üzemmódja a 

prediktált vizek által alkotott kölcsönhatási hálózatok kétdimenziós 

leképezésére szolgál. A hálózatokban egy erősen statikus mag van 

jelen a fehérje és a ligandum között, a teljes hálózat elsősorban 

statikus jelleget mutat mélyen eltemetett kötőzsebben 

elhelyezkedő ligandumok esetében. Felszínen kötődő ligandumok 

esetében a statikus mag és a bulk között egy dinamikusan cserélődő 

vizekből álló hálózat szerveződik. 

9. Farmakológiai és epigenetikai szempontból jelentős 

komplexek hidratációs hálózatainak elemzése  

A heterotrimer Halál Asszociált Domain 6 fehérje-H3/H4 hiszton 

fehérje komplexet mélyebben is elemeztük. Egy glicin-metionin 

mutáció 50%-os affinitás csökkenést okoz, röntgenkrisztallográfiával 

kimutatták a hidrátszerkezet nagymérvű megváltozását a mutáns 

szerkezetben. A kölcsönhatási hálózat elemzése kimutatta, hogy a 

mutáció hatására szétesett a kötéserősség szempontjából kritikus 

statikus alhálózat. A HIV-1 proteáz/atazanavir komplexet is 

elemzésnek vetettük alá. Egy kiemelt statikus víz hidal a homodimer 

és a ligandum között, ezt a közösen koordinált vizet sikerült 

MobyWattal a hálózatban azonosítanunk. Bioizosztérikus 

szubsztitúcióval ezt a vizet beépítették más ligandumok, például 

ciklikus urea származékok szerkezetébe. A MobyWat tehát alkalmas 

bioizoszterikus szubsztitúcióra használható vizek azonosítására. 
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10. Megvizsgálni különböző MD paraméterek (mint 

hőmérséklet, nyomás, eloszlás, erőtér-vízmodell 

kombináció) változtatásának a predikció hatékonyságára 

és a hidratációs hálózatokra gyakorolt hatását 

Vizsgálataink bemutatták, hogy alacsony hőmérsékleten mind a 

fehérjefelszíneken, mind az interfészeken kialakuló hálózatok 

elveszítik dinamikus alkotórészeiket, a predikció minősége pedig a 

vizek elégtelen mobilitása miatt romlik. A hőmérséklethez 

hasonlóan, a szimuláció során alkalmazott nyomás is befolyásolja 

vizek mobilitást, jó korrelációt kaptunk a kísérletes eredményekkel. 

Az eloszlás változtatásának kis hatása van a predikcióra, mutatván a 

módszer robusztusságát, de ami ennél is lényegesebb, különböző 

vízmodell-erőtér kombinációk mind jó eredményt hoztak. 

Konklúziók 

Új eljárást dolgoztunk ki fehérjék és komplexeik 

hidrátszerkezetének atomi szinten történő predikciójára. 

Eredményeink megerősítették, hogy MD szimulációk alkalmazása, 

víz-víz kölcsönhatások, kötött és bulk vizek közötti kicserélődés, 

komplexek esetében a ligandum figyelembe vétele 

elengedhetetlenek a jó predikcióhoz. 

A predikciós paraméterek alapos kalibrálásával robusztus 

módszerhez jutottunk. Ezt jól tükrözi a kísérletes eredményekkel 

való jó egyezés. Magas százalékban sikerült vizek pozícióját 

meghatároznunk globuláris fehérjék körül, komplexek eltemetett 

régióiban, fehérje-fehérje komplexek esetében is. Megvizsgáltuk 

MD paraméterek hatását is, az így kapott eredmények 

alátámasztják módszerünk robusztusságát. 

Míg a statikus módszerek gyorsan képesek eredményeket 

szolgáltatni, pontosságuk gyakran nem kielégítő. Dinamikus 
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módszerek pontosabb eredményeket adnak, s technikai fejlődés 

lehetővé tette, hogy az alapjukat képező MD szimulációkat gyorsan 

és gazdaságosan lehessen futtatni. Összehasonlítva más, statikus, 

vagy sűrűség-alapú megközelítésekkel, módszerünkkel pontosabb a 

hidrátszerkezet predikciója. 

A MobyWat képes azonosítani fehérjefelszíneken és kötőzsebekben 

elhelyezkedő vizeket. A hidrátszerkezet könyebb jellemzése 

érdekében fejlesztettük ki a NetDraw módot. A háromdimenziós 

szerkezet kétdimenziós leképezése, az így előállított kölcsönhatási 

gráfok, statikus és dinamikus vizek és alhálózatok elkülönítése 

nélkül a vizek hatása nem érthető meg teljesen. Statikus alhálózatok 

felbomlása ligandumkötés gyengülésével jár. Módszerünkkel 

sikeresen lehet azonosítani a ligandumkötésben fontos szerepet 

játszó, a két felszín között hidaló vizeket. Ezek a vizek 

ligandumtervezési szempontból nézve szintén különösen értékesek 

lehetnek, potenciális jelöltekbioizosztér módosításokra. 

Vízmolekulák számos biokémiai és gyógyszerészeti szempontból 

jelentős folyamatban játszanak kulcsfontosságú szerepet. Vizek 

kihagyása kölcsönhatási számításokból hibás eredményekhez 

vezethet. Módszerünk, a MobyWat hasznos eszköz lehet azon 

elméleti szakemberek kezében, akik a gyógyszertervezéssel, vagy 

fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálataival foglalkoznak. 
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