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BEVEZET  

 

Doktori munkám során olyan biológiai szempontból is fontos fehérje- és 

peptidszakaszok adatbázisokban közzétett térszerkezetének elemzését és kvantumkémiai 

modellezését végeztem el, melyek gy r s oldalláncaik által „mozgásukban korlátozottak”. A 

választott modellek biológiai jelent ségét példázza jelenlétük köt szöveteink kollagénjében 

vagy az ingerületátvitelben szerepet játszó receptorokban. Vizsgálataim szorosan 

támaszkodnak a kutatócsoportunk által néhány aminosav diamidján, ill. a formil-alanil-

alaninamidon elvégzett konformációs elemzésekre, ill. az aminosavak gerincállásának 

jellemzésére bevezetett nevezéktanra (ld. 1. Ábra). A modellpetidek konformációs terének 

egészét vizsgáltam, így a minimumok összegy jtésekor tekintettel voltam a cisz amid és a 

különféle oldalláncállások lehet ségeire is. Az ilyen alkalmazott kvantumkémiai 

számításokon alapuló kutatások képesek egy-egy „épít elem” részletes térszerkezeti 

jellemzésére, különböz  elméleti szint  megközelítések alkalmazhatóságának tesztelésére, de 

az eltér  kísérleti módszerek megbízhatóságának összevetésére is. 

 

 

0o

360o

0o 360o 

 

D 

L 

L 

L 

L D 

D 

L 

D 

 

1. Ábra Az aminosavak térállásának címkézése a Ramachandran-térképen elfoglalt helyzetük 

alapján a kutatócsoportban alkalmazott gerinckonformációs nevezéktan szerint. 
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A doktori értekezés célkit zései 

1. Olyan térszerkezeti nevezékrendszer kidolgozása, mely egyaránt alkalmas egyszer  

diamidok és hosszabb fehérjeláncok megjelölésére, mely véleményünk szerint eleget tesz az 

egyszer ség és az egyértelm ség követelményeinek, és ezzel el segítheti a fehérje- és peptid-

térszerkezetek változatos elméleti és kísérleti megközelítéseinek együttm ködését. 

2. A For-L-Ala-NH2 modellpeptid esetében annak megvizsgálása, hogy a PCM 

oldószermodellel végzett számítások képesek-e optimálni a gázfázisú kvantumkémiai 

számításokkal valódi minimumot nem adó -helikális és poliprolin II típusú szerkezeteket ( L 

ill. L). 

3. A prolin teljes konformációs könyvtárának el állítása ab initio számításokkal ill. 

kísérleti adatok elemzésével. 

4. A prolil-prolin szekvenciaegység térszerkezetének tanulmányozása egyrészt gázfázisú 

és PCM oldószermodelles ab initio és DFT számításokkal, másrészt adatbázisokból származó 

kísérleti adatok elemzésével. 

5. A ciszteinil-cisztein szekvenciaegység esetében a viszonylag ritka, azonban 

biológiailag fontos vicinális diszulfidhíd (ld. 2. Ábra) által okozott térszerkezeti kötöttségek 

vizsgálata. 
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2. Ábra A fehérjékben található vicinális diszulfidhidakat modellez  

HCO ox-[L-Cys L-Cys] NH2 modellpeptid jellemz  torziószögei. 
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ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 

A kvantumkémiai számításokat a GAUSSIAN98 ill. a GAUSSIAN03 

programcsomaggal végeztem. Az optimálásokat a GDIIS keres  algoritmus segítette. Az 

oldószerhatást a Polarizable Continuum Model (PCM) alkalmazásával vettem figyelembe. 

Statisztikailag elemezhet  kísérleti adatok forrásául három adatbázist használtam: (1) 

kisméret  szintetikus és izolált peptidek röntgenszerkezeteire vonatkozóan a Cambridge 

Szerkezeti Adatbázist (CSD, Cambridge Structural Database), (2) fehérjék és polipeptidek 

NMR-rel ill. röntgendiffrakcióval meghatározott szerkezeteivel kapcsolatosan pedig a teljes 

Fehérje Adatbankot (PDB, Protein Data Bank) és (3) a jó felbontású, nem homológ 

fehérjeszerkezetekb l álló PDB SELECT gy jteményt. A geometriai és a gyakorisági 

adatokat összevetettem a modellvegyületek kvantumkémiai számításainak vonatkozó 

eredményeivel. 
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3. Ábra Kiválasztott torziószögek a HCO L-Pro NH2 modellpeptidben, 

valamint peptidek és fehérjék Xxx Pro Yyy szekvenciarészleteiben. 

 

A prolin pirrolidingy r jére a pszeudorotációs formula következ  alakját 

alkalmaztam: 

)144cos( jPA iiij , 

ahol Ai és Pi dimenziója is fok, és Ai mindig pozitív. A szekvenciában i-dik aminosavként 

elhelyezked  prolin Ai pszeudorotációs amplitúdóját és a Pi pszeudorotációs fázisszögét a 

3. ábrán definiált öt ij torzióból olyan módon származtatjuk, hogy bármely 0 és 4 közötti j 

egész számra teljesüljön a fenti összefüggés. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Peptidek konformációs nevezékrendszere 

Peptidkonformerek olyan nevezékrendszerének bevezetését javasoljuk, amely 

egyaránt alkalmasnak bizonyult egyszer  diamidok és tetsz leges hosszúságú fehérjeláncok 

térszerkezeti megjelölésére. A kód utal az összetev  aminosavak téralkatára az N-

terminálistól a C-terminálisig, és eltér  karaktereket alkalmaz a peptidkötések, a gerinc ( [ i, 

i] párok), valamint az oldallánc jellemzésére. E rendszert alkalmaztam a tanulmányozott 

prolin, prolil-prolin és kib vítve a vicinális diszulfidhidas ciszteinil-cisztein konformerek 

elnevezésére. 

 

2. Alanin diamid stabilitásvizsgálata az oldószer modellezésével 

Kiszámoltam vizes közegre a HCO-L-Ala-NH2 modellpeptid Ramachandran-felszíneit 

RHF/PCM/3-21G, RHF/PCM/6-31+G(d) és B3LYP/PCM/6-31+G(d) elméleti szinten. A 

minimumokat optimáltam mindhárom említett, továbbá a B3LYP/PCM/6-31+G(d) elméleti 

szinten. Az RHF/PCM/6-31+G(d) és a B3LYP/PCM/6-31+G(d) elméleti szinten 

frekvenciaszámítással igazoltam, hogy a szerkezetek valóban minimumok. A két szinten 

kapott frekvenciák jól korrelálnak egymással. A minimumok geometriáját és relatív energiáját 

összevetve a PDB SELECT-b l gy jtött kísérleti adatokkal megállapítottam, hogy az alanin 

diamidon a PCM alkalmazásával végzett számítások a gázfázisú megközelítéseknél jobban 

modellezik a fehérjék alaninjait, mivel képesek optimált minimumot adni az -hélix és a 

poliprolin II régióban is ( L ill. L). 

 

3. Prolin 

Összeállítottam a prolin konformációs könyvtárát (vö. 4. Ábra) egyrészt a CSD-b l 

gy jtött Xxx-Pro-Yyy szekvenciákra vonatkozó kísérleti adatok alapján, másrészt a 

HCO-L-Pro-NH2 modellpeptiden végzett ab initio számítások révén. A cisz-transz 

izomerizáció és a gerinckonformáció mellett a gy r állás kvantitatív elemzését is elvégeztem 

pszeudorotációs amplitúdó, Ai és fázisszög, Pi, számítása útján. A konformerek kiválasztott 

geometriai jellemz inek eltérése a kísérleti és az elméleti halmazok között rendszerint a 

kísérleti értékek szórásához hasonló mérték nek bizonyult. A tizenkét ideális konformer 
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közül nem pontosan ugyanazok fordulnak el  a különböz  halmazokban, és az 

energiaszámítás alapján becsülhet  gyakoriság gyengén tükrözi a CSD-ben fellelt szintetikus 

peptidek prolinkonformereinek gyakorisági adatait. Az eredmények jobb illeszkedése várható 

hosszabb modellpeptid választásától, melyben a -kanyartól eltér  típusú hidrogénhidak is 

kiépülhetnek, illetve oldószermodell alkalmazásától. 
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4. Ábra Egyetlen L-prolin egység ideálisan létez  12 térszerkezete, valamint ezek 

elhelyezkedése a független i-1, P i és i változók által kifeszített konformációs térben. 

 

4. Prolil-prolin 

Az HCO L-Pro L-Pro NH2 peptidmodellen végzett kvantumkémiai számításokkal 

PCM használata mellett sikeresen jellemeztem a polipeptidekben fellelhet  Pro Pro 

szekvenciaegységeket, hiszen mindkét megközelítéssel ugyanaz a hat gerinckonformer 

mutatkozott legstabilabbnak a 36 ideálisan lehetséges szerkezet közül. A gyakorisági sorrend 

némileg eltér , de a hat kedvez  szerkezet a prolil-prolin egységek nagy többségét (72 és 

100 % közötti mértékben) képes leírni. 

A prolil-prolin kétféle téralkatot vehet fel: hosszított szerkezetet alkot vagy -kanyarrá 

hajlik. A fehérjékben ugyan a poliprolin II alkat (t Lt L) a legjellemz bb, fontos szerepet 

játszanak azonban más hosszított formák is, melyek némileg magasabb relatív energiával 

rendelkeznek és nevezékrendszerük még nem alakult ki (t Lt L, c Lt L és t Lt L). A -

kanyaroknak több típusa is elérhet  a Pro Pro egység számára, így a t Lc L (VIa), t Lt L (I 

vagy III), t Lc L (VIb), és az ez ideig nem osztályozott, magas energiájú kanyarok (c Lc L és 

c Lc L). 
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A prolil-prolin olyan szekvenciaegység, ahol a lokális gerinckonformációs 

szempontok jól érvényesülnek a globális kooperativitással szemben. A pirrolidingy r  ugyan 

konformációs kötöttségeket okoz, ugyanakkor red zöttsége bizonyos rugalmasságot is ad a 

peptidgerincnek. Ez magyarázat lehet arra, hogy a prolin gyakran járul hozzá a rendezetlen 

fehérjék vagy domének szegmentális mozgásához. A hosszított szerkezetek 87%-os és a -

kanyarok 13%-os statisztikai gyakorisága egyazon fehérje mozgékony Pro Pro 

szekvenciaegysége esetén az id  változó mentén valósulhat meg. 

Reakcióút kiszámításával bizonyítottam a feltételezett kapcsolatot a HCO-L-Pro-L-

Pro-NH2 modellpeptid cisz-transz átmeneti állapota és két minimum között. Az 2 torziószög 

elfordulását a pepidgerinc 2 torziójának változása és az oldallánc térszerkezetének összetett 

módosulása kíséri, miközben egy stabilizáló hidrogénhíd-kötés folyamatosan fennmarad. A 

pszeudorotációs kifejezés nem csak a minimumokban és az átmeneti állapotban, hanem a 

reakcióút többi kiszámított pontjában is jól illeszthet  volt. 

 

5. Vicinális diszulfidhidas ciszteinil-cisztein 

Az RHF/3-21G* elméleti szinten folytatott kimerít  térszerkezeti keresés és az azt 

követ  B3LYP/6-31+G(d) szint  optimálás a HCO ox-[L-Cys L-Cys] NH2 peptidmodellen 

14 alacsony energiájú konformert eredményezett. Ezek megbízhatóságát 

frekvenciaszámítással, B3LYP/6-311++G(d,p) szint  energiaszámítással és optimálással, 

valamint B3LYP/PCM/6-31+G(d) szint  optimálással ellen riztem. Az ox-[Cys Cys] 

szekvenciaegység adatbázisból és szakirodalomból nyert kísérleti adatai jól értelmezhet k a 

fenti számított konformerekkel. Az ox-[Cys Cys] egység a -kanyarok változatos, így I, II, 

VIa, VIb és VIII, továbbá ez ideig nem osztályozott típusait képes felvenni, miközben a 

Cys Cys szekvenciaegység vicinális diszulfidhíd nélkül nem kényszerül -kanyar 

kialakítására. A vicinális diszulfidhíd jelent ségét az adja, hogy olyan egyébként magas 

energiájú -kanyar szerkezeteket képes stabilizálni, mint a VIII típus, továbbá a cisz 

peptidkötést tartalmazó VIa és VIb típus. 
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Az eredmények alkalmazhatósága 

 

1. A konformerek ismertetett nevezékrendszere nyitott az esetleges változtatásokra, így 

pl. a gerinc jelölhet  a Ramachandran-térkép bármely más felosztása szerint is, miközben 

megtartjuk az amidok (t vagy c) és az oldallánc (+, , a vagy s) jeleit. 

2. A dipeptid gerinckonformerekre alkalmazott nevezékrendszere képes azonosítani 

olyan -kanyarokat, melyek a hagyományos típusok között nem osztályozhatók, alkalmas 

továbbá a nyújtott/hosszított szerkezetek besorolására is. 

3. A PCM ésszer  alternatívának mutatkozik, ha el kívánjuk kerülni az explicit oldószer-

molekuláknak a modellrendszerbe illesztésével járó nehézségeket, miközben kvantumkémiai 

számolásainkkal a fehérjék szekvenciarészleteinek kondenzált fázisú viselkedését kívánjuk 

modellezni. 

4. A prolin pirrolidingy r jére illesztett pszeudorotációs képlet kvantitatív módon képes 

a gy r állások összehasonlítására ill. az egyéb térszerkezeti változások gy r re gyakorolt 

hatásának követésére. 

5. A Pro Pro és az ox-[Cys Cys] szekvenciaegységet modellez  kvantumkémiai 

számítások alapot adnak az ilyen részletet tartalmazó peptidek és fehérjék kísérleti adatainak 

kritikai értelmezésére, és különösen fontos, hogy támpontot kínálnak a prolil-prolinban 

gazdag rendezetlen térszerkezet  fehérjék mozgékonyságának értelmezéséhez. 
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