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1. Bevezetés 

A Hofmeister-effektus [1] egy több mint 100 éve ismert jelenség, 
melyet elsőként a globuláris fehérjék oldhatóságát vizsgálva figyeltek 
meg: egyes sók növelték az oldhatóságot, mások csökkentették azt. 
Az oldott ionok közvetlen közelükben jelentősen megváltoztatják a 
vízszerkezetet, továbbá kölcsönhatásba lépnek egymással és egyéb 
hidratált molekulákkal is. Az oldathoz hozzáadott ionok gyengíthetik, 
vagy erősíthetik a vízmolekulák közötti kölcsönhatást, továbbá 
átalakíthatják a H-híd kötések rendszerét, a vízmolekulák térbeli 
orientálása által. Azokat az ionokat, amelyek a H-híd kötéseket 
erősítik, kozmotrópoknak („szerkezetépítők”), míg amelyek 
gyengítik, kaotrópoknak („szerkezetrombolók”) nevezzük [2]. Ennek 
következtében a Hofmeister-effektust kapcsolatba hozták az anionok 
vízszerkezetre gyakorolt hatásával. 

A fehérjék esetében kísérleti módszerekkel is demonstrálták, hogy 
jelentős konformációs változásaik az első hidratációs burkuknak és az 
azt körülvevő tömbfázisnak vannak alávetve [3].  Későbbi vizsgálatok 
kimutatták, hogy az oldathoz hozzáadott ionok, és az általuk 
létrehozott - vízszerkezetet és H-híd kötéserősséget érintő - változások 
nem csak a fehérjék oldhatósági tulajdonságaira vannak hatással. A 
hidratációs környezet ilyen jellegű megváltozása például jelentősen 
befolyásolja a fehérjék térszerkezetét és annak stabilitását, továbbá 
mindezek következtében gyakran biológiai hatásukat is. A fehérjék 
első és második hidratációs burkában található „fehérje-közeli” 
vízmolekulák szerepe nagyobb mértékű az egyes konformációk 
kialakításában és fenntartásában [4]. A kozmotróp ionok általában 
növelik az enzimek aktivitását és a szerkezeti stabilitását, a kaotróp 
ionok hatása pedig ezzel ellentétes. 

A széleskörű előfordulás és az intenzív elméleti- és kísérleti kutatási 
munka ellenére egységes, a Hofmeister effektust átfogóan leíró 
elmélet a mai napig nem áll rendelkezésre. 
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Nemrégiben Dér és mtsi. [5, 6] bemutatták, hogy egy egységes, 
fenomenologikus formalizmus, ami a határfelületi feszültségen 
alapszik, alkalmazható számos Hofmeister-effektushoz köthető 
jelenség kvalitatív leírására. A legfontosabb megállapításuk az volt, 
hogy a kozmotróp és kaotróp sók növelhetik, illetve csökkenthetik a 
határfelületen fellépő felületi feszültséget a tiszta vizes esethez képest, 
ami megjelenik az adott rendszer szabadenergia-változásban is. 
Azonban közvetlen bizonyíték a Hofmeister-effektushoz köthető, a 
sók által kiváltott határfelületi feszültség változásra nincs. Ez az egyik 
kérdés, amivel foglalkoztunk, klasszikus molekuladinamikai 
szimulációk felhasználásával.  

A tc5b minifehérjét [7] választva modellrendszernek, a Hofmeister-
effektusra vonatkozó vizsgálatokat végeztünk. A Trp-kalitkát, vagy 
más néven tc5b minifehérjét mind szimulációs-, mind kísérleti 
módszerekkel széles körben vizsgálták. A mindössze 20 aminosavból 
álló rendszer népszerűsége főként kis méretének, stabil és kompakt 
térszerkezetének, illetve ez utóbbi hőmérséklet-változással szembeni 
érzékenységének köszönhető. Megvizsgáltuk a tc5b minifehérje 
Hofmeister-aktív sók által kiváltott konformációs fluktuációit, és 
ehhez kapcsolódóan az oldószer számára hozzáférhető felület (SASA) 
változásokat. A SASA adatokat felhasználva származtattuk a Dér és 
mtsi. által javasolt határfelületi feszültség koncepcióban előre jelzett 
felületi feszültség változásokat. A Hofmeister-effektus esetében 
fellépő mikroszkopikus folyamatok leírása érdekében részletesen 
megvizsgáltuk a határfelületi régió tulajdonságait is. Meghatároztuk 
az ionok eloszlását a fehérje-víz határfelületi régióban, a határfelületi 
vízmolekulák tulajdonságait. Az ionok határfelületi eloszlása mellett 
a fehérje-ion kölcsönhatások feltérképezése fontos segédeszköznek 
bizonyult a Hofmeister-effektus atomi szintű értelmezésében, 
melynek során Collins és mtsi. munkáit [8] is felhasználtuk. 
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2. Módszerek 

Biomolekuláris rendszerek számítógépes modellezése alapvetően a 
statisztikus termodinamikán alapul. A célja az, hogy egy erősen 
korlátozott méretű modellrendszer segítségével származtassuk a valós 
rendszer tulajdonságait. Az ebben a munkában bemutatott 
eredményeket molekuladinamikai (MD) módszerek felhasználásával 
származtattuk. Minden klasszikus MD szimuláció alapja a newtoni 
mozgásegyenlet lépésenkénti integrálása numerikus módszerek 
alkalmazásával, illetve az egyes atomok helykoordinátáinak és 
sebességeinek meghatározása. Ezekben a szimulációkban a vizsgált 
molekulákat felépítő atomokhoz tartoznak konstans paraméterek: 
tömeg, parciális töltés, van der Waals sugár, azonban a polarizáció 
kezelése és a töltésátadás az esetek többségében nem lehetséges. 
Ennek a módszernek az egyik legnagyobb előnye, ellentétben a 
kvantummechanikán alapuló szimulációkkal, hogy alkalmazható 
olyan nagy molekulák konformációs terének feltérképezésére, mint 
például egy adott hidratációs környezetben található fehérje. 

A szimulációk előkészítését, futtatását és részben azok kiértékelését a 
GROMACS programcsomag [9] segítségével végeztük el. Minden 
számolásban egy 4,18 nm oldalhosszúságú köbös szimulációs dobozt 
használtunk, ami egyetlen tc5b minifehérjét tartalmazott. A 
korlátozott méretből adódó felületi hatások kiküszöbölésére 
periodikus határfeltételt alkalmaztunk. Az alkalmazott vízmodell a 
TIP3P [10] volt, a rendszerben található vízmolekulák száma 
megközelítőleg 2200. A szimulációkat elvégeztük mind a kiválasztott 
Hofmeister-aktív sók jelenlétében, mind azok hiányában. 
Alkalmaztunk egy- és többatomos Hofmeister-aktív ionokat is, 1 
mólos koncentrációban. Származtattunk különböző hőmérséklethez 
tartozó konformációs sokaságot REMD (replika-csere MD) 
számolásokkal, melyeket a térszerkezet stabilitásnak vizsgálatára és a 
SASA adatok meghatározására használtunk. Emellett a minifehérje és 
a hidratációs környezete közötti határfelület tulajdonságait NPT 



- 4 - 
 

számolások (konstans nyomás, hőmérséklet és részecskeszám) 
felhasználásával határoztuk meg.  

A REMD szimulációk 32 hőmérsékleten készültek egy 300-450 K 
fokos hőmérsékleti sávban, a szimulációs idő 600 ns, az integrálási 
lépésköz pedig 1 fs volt. A replikák közötti cserére minden kétezredik 
integrálási lépésben történt kísérlet (2 ps-onként). A kiértékelés során 
csak a 300-360 K hőmérsékleti sávba tartozó trajektóriák utolsó 300 
ns-os részét használtuk. A választott erőtér az Amber ff99SB-ILDN 
[11] volt, az elektrosztatikát 1,0 nm-es lecsengési távolsággal kezeltük 
és a PME eljárást használtuk. A hőmérsékletcsatolást a v-rescale 
eljárás segítségével végeztük, a nyomáscsatolásért pedig a Parrinello-
Rahman barosztát felelt. Továbbá a H atomokat tartalmazó kovalens 
kötésekre a LINCS algoritmust [12] alkalmazva kényszerek 
vonatkoztak, melyek a dinamika stabil futását segítették elő.  

Az NPT számolások során a tc5b minifehérjét egy harmonikus 
kényszer segítségével rögzített szerkezetben tartottuk, a kényszer 
erőállandója: 103 kJ mol-1 nm-2. A szimulációs időt 100 ns 
hosszúságúnak választottuk, a többi releváns MD paraméter identikus 
volt a REMD-nél használtakkal, a szimulációs hőmérséklet 300 K 
volt. A fentiek mellett szimulációk egy harmadik csoportját is 
elvégeztük. Ezek szintén NPT számolások voltak, de csak 
vízmolekulákat és a kiválasztott sókat tartalmazták 1 mólos 
koncentrációban. Ezen számolások célja az ionok hidratációs 
sajátságaiknak és az első-, ill. a második hidratációs burkukban lévő 
vízmolekulák tulajdonságainak a vizsgálata volt. 

3. Tudományos eredmények 

Ebben a fejezetben öt tézispontba foglalva ismertetem a doktori 
értekezésben szereplő új tudományos eredményeimet. Minden egyes 
tézispont végén megtalálható az adott állítást tartalmazó publikációra 
vonatkozó hivatkozás. 
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T1. Megmutattuk, hogy a tc5b minifehérje a választott 
szimulációs feltételekkel olyan modellt alkot, amelyben a vizsgált 
ionok jelenlétében a Hofmeister sornak megfelelő szerkezet-
stabilitási különbségek azonosíthatók. [P1] 

A minifehérje állapotát leíró mennyiségnek az átlagos oldószer 
számára hozzáférhető felületet (SASA) választottuk. Ahogyan az 1.A 
ábrán látható a kaotróp ClO4

- és NO3
- anionok jelenlétében ez a felület 

a tiszta vizes esethez viszonyítva megközelítőleg, rendre 1,5 és 1 nm2-
rel növekedett 300 K-en. A Hofmeister-semleges NaCl só hozzáadása 
kis mértékben növelte az átlagos SASA-t, enyhén kaotróp jellemzőket 
mutatva, míg a F- ion jelenlétében megközelítőleg 0,2 nm2-rel 
csökkent. 

 

1. ábra A SASA átlaga (A) és fluktuációja (B) a hőmérséklet függvényében az összes 
vizsgált rendszer esetében. 

A SASA értékek átlagos fluktuációit mutatja az 1.B ábra, mely egy 
széles hőmérsékleti sávban (~300-345 K között) hasonló jellemzőkkel 
rendelkezik, mint a SASA átlag, nevezetesen a fluktuációk nagyobbak 
a kaotróp ionok jelenlétében, viszont mérsékeltebbek a kozmotróp 
anion esetében a tiszta vizes rendszerhez viszonyítva. Az átlagos 
SASA értéket tekintve minden ion a Hofmeister sorban elfoglalt 
pozíciójának megfelelően változtatta meg az adott hőmérséklethez 
tartozó konformációs sokaságot, azaz a kaotróp hatású sók a 
„nyitottabb” szerkezetek arányát növelték, míg a kozmotróp NaF só 
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hatása ellentétes volt. Az eredmények teljesen konzisztensek a Dér és 
mtsi. által javasolt határfelületi feszültség koncepcióval  

Nemrégiben Tadeo és mtsi. [13] a Streptoccocus Magnus 
immunglobulinjának L fehérjéjét (G kötési doménjét) választva 
modellrendszernek vizsgálták Hofmeister-aktív anionoknak a 
fehérjeszerkezet stabilitására gyakorolt hatását, CD és fluoreszcens 
spektroszkópiai módszereket használva. Ez a rendszer számos 
hasonlóságot mutat a tc5b-vel, stabil másodlagos-, és harmadlagos 
szerkezettel rendelkezik, a másodlagos szerkezeti elemek között 
található α-hélix. Továbbá, a hidrofób kölcsönhatások fontos szerepet 
játszanak a szerkezet stabilitásában. Tadeo és mtsi. lizin és glutamin 
mutációkat alkalmazva megváltoztattak különböző apoláros 
felületelemeket a fehérje felszínén. Minden vizsgált módosítás esetén 
azt találták, hogy a kozmotróp F- ion stabilizálja a szerkezetet, míg a 
NO3

- és ClO4
- kaotróp anionok pedig ellentétes hatást fejtenek ki. 

T2. Modellrendszerünkben a Hofmeister-aktív sók által kiváltott 
SASA változások felhasználásával meghatároztuk a vizsgált sók 
jelenlétében fellépő határfelületi feszültség változásokat. 
Megmutattuk, hogy ezek a szimulációs eredmények összhangban 
vannak a Dér és mtsi. által kidolgozott határfelületi feszültség 
koncepcióval [5, 6]. [P1-P2] 

Az 1. ábrán bemutatott eredmények felhasználásával és egy egyszerű 
numerikus integrálás segítségével kiszámítható a vizsgált ionok által 
indukált felületi feszültség változás a tiszta vizes esethez képest 
(𝛥𝛾 ó í ). Ahogy a 2. ábrán látható, 300 K-en a kaotróp ClO4

- és NO3
- 

anionok csökkentették a felületi feszültséget rendre 5,2 és 2,7 mN/m-
rel. Ugyanakkor a Cl- ionok csökkentették, míg a F- ionok növelték γ 
értékét megközelítőleg 1 mN/m-rel. A nagyobb hőmérsékleti 
értékekhez közelítve a 𝛥𝛾 ó í  értéke csökken, mivel a megnövelt 
hőmérséklet hatására a tiszta vizes esetben is destabilizálódik a tc5b 
kompakt szerkezete és a hőmérséklet hatásához képest az ionoké 
marginálissá válik. A felületi feszültség változások a 300-360 K 
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hőmérsékleti intervallumban Hofmeister sor szerinti rendezettséget 
mutatnak. A határfelületi feszültség koncepció előrejelzéseinek 
megfelelőn a kaotróp ionok csökkentik, míg a kozmotróp ionok 
növelik 𝛾 értékét a tiszta vizes esethez viszonyítva. 

 

2. ábra A NaF, NaCl, NaNO3 és NaClO4 sók által kiváltott Felületi feszültség 
változások a tc5b minifehérje-víz határfelületen a tiszta vizes esethez viszonyítva. 

A határfelületi feszültség koncepció szempontjából fontos kérdés még 
a feltevésként használt U-alakú szabadenergia profil létezése. A 
szerkezeti sokaságokat használva egy ∆𝐺 á ü  eloszlás 

származtatható a teljes konformációs térre, az egyes állapotok 
megvalósulását leíró valószínűségi eloszlás segítségével: 

 ∆𝐺(𝑅) = −𝑘 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛 𝑃(𝑅)  (1) 

Itt R a konformációs tér egy pontja, 𝑃(𝑅) az ehhez az állapothoz 
tartozó  megvalósulási valószínűség, 𝑘  a Boltzmann-állandó, T pedig 
az abszolút hőmérséklet. A tiszta vizes esetben az átlagos helicitásra 
vonatkozóan egy szigmoid-illesztés segítségével meghatároztuk az 
átmeneti hőmérsékletet, ami 340,47 K-nek adódott.  Az ehhez a 
hőmérsékletéhez tartozó szerkezeti sokaságokat használva 
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meghatároztuk a szabadenergia-profilokat a tiszta vizes, a NaClO4 és 
NaF sókat tartalmazó rendszerekre. 

 

3. ábra A tc5b minifehérje szabadenergia-profilja a tiszta vizes és a NaF, NaClO4 
sókat tartalmazó esetben 340,47 K-en. 

Ahogy a 3. ábrán látható a tiszta vizes esetben az energiaprofil 
megközelítőleg U-alakú és közel állandó értékekkel rendelkezik a 
17,5-21 nm2 intervallumban, a görbe „alsó részén”. Ugyanakkor a 
kozmotróp anion jelenléte egy pozitív meredekségű lineáris tagot ad 
hozzá az alapvonalhoz „zártabb” konformációk irányába tolva el a 
szerkezeti sokaság, a kaotróp anion esetében pedig a meredekség 
negatív és a „nyitottabb” konformációk a preferáltabbak. A 
szabadenergia-profil számolások kvalitatív természetük ellenére erős 
támogatást jelentenek a határfelületi feszültség koncepciónak. 

T3. A tc5b minifehérje és a hidratációs környezete közötti 
határfelületen azonosítottuk a kiválasztott Hofmesiter-aktív 
ionok felhalmozódási tulajdonságait, és az ennek következtében 
fellépő változásokat a határfelületi vízmolekulák orientációs 
dinamikájában. [P1] 

A határfelületi ioneloszlás vizsgálatát radiális eloszlás-függvények 
(RDF) segítségével végeztük el, melyeket az 4. ábra mutat. 
Megállapítható, hogy a kaotróp ClO4

- és NO3
- ionok felhalmozódnak 
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a fehérje-víz határfelületen, ezzel ellentétben a kozmotróp F- és a 
Hofmeister-semleges Cl- ionok kiszorulnak onnan. A kaotróp ionok 
lokális koncentrációja jóval magasabb, mint a kozmotróp ionoké, már 
a legközelebbi határfelületi régióban (0,3-0,5 nm) is. Az RDF-eket 
nemcsak a teljes fehérje felszínre tekintettel határoztuk meg, hanem 
különböző töltéssel rendelkező régiókra vonatkozóan is. A 4.B-D 
ábrán láthatóak az anion-eloszlások eltérő felszíni töltéssel rendelkező 
karakterisztikus régiók körül: (B) a Lys8 aminosav töltött N atomja; 
(C) a Gly15 aminosav főláncán található NH csoport N atomja; (D) a 
Pro12 aminosav apoláros gyűrűjének egy C atomja.  

 

4. ábra Az oldott anionok központi atomjainak RDF-je: (A) a fehérje nehéz atomjai 
körül; (B) a Lys8 aminosav töltött N atomja körül; (C) a Gly15 aminosav H-kötés 

donor N atomja körül; (D) a Pro12 aminosav apoláros gyűrűjének egy C atomja körül. 

A F- és a Cl- ionok figyelemre méltó felhalmozódása csak a (B) 
esetben figyelhető meg, azaz a legnagyobb oldószernek kitett töltés 
körül, míg a többi vizsgált felületről ezek az ionok kiürülnek. A ClO4

- 
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és NO3
- ionok minden vizsgált régióban felhalmozódnak, és a lokális 

ionkoncentráció tekintetében a felszíni töltés nagysága alapvető 
fontossággal bír a vizsgált atomcsoportok esetében. A kaotróp ionok 
fehérjefelszínen történő felhalmozódását kísérleti eszközökkel is 
kimutatták, továbbá - az előző fejezet megállapításai szerint - 
jelenlétük csökkenti a fehérje-víz határfelületi feszültséget Dér és 
mtsi. előrejelzéseinek megfelelően.  

A határfelületi régióban található vízmolekulák vizsgálata érdekében 
meghatároztuk a minifehérje első hidratációs burkára jellemző 
távolságot a minifehérje körüli víz-oxigén atomok RDF-je 
segítségével.  

 

5. ábra Orientációs autokorrelációs függvények a vízmolekulák két halmazára: (A) 
oxigén atomjuk 0,23 nm-nél közelebb van a tc5b-hez és (B) oxigén atomjuk 0,23-0,31 

nm távol van a tc5b-től; mind a vizsgált ionok jelenlétében, mind azok hiányában. 
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Az RDF függvények alapján az első hidratációs burokba tartozó 
vízmolekulák két jól elkülöníthető csoportot alkotnak. Az első 
maximumhoz tartozó vízmolekulák az 𝑂 − 𝐻 kötésüket elfordítják a 
fehérje felszínétől, így - a H-híd kötések szempontjából - akceptor 
szerepet játszanak, míg a második csoport molekulái donorként 
viselkednek, a H atomot a felszín felé fordítva.  

Az első csoport vízmolekulái (lehetséges akceptorok) a pozitívan 
töltött felszínek környezetében találhatóak, - melyek a kaotróp ionok 
kitüntetett felhalmozódási helyei - a második csoport vízmolekuláinak 
(lehetséges donorok) pedig az összes többi régióban jellemző a 
jelenléte. Ahogyan az 5. ábrán látható, a lehetséges akceptorok 
esetében, az orientációs autokorrelációs függvények a Hofmeister 
sornak megfelelő rendezettséget mutatnak. Vagyis a kaotróp ionok 
jelenlétében a reorientáció gyorsul, míg a F- és a Cl- anionok 
jelenlétében ez a folyamat lassabb, a tiszta vizes esettel összevetve. A 
vízmolekulák másik csoportjában (lehetséges donorok) a reorientációt 
minden vizsgált Hofmeister-aktív ion lassítja. Ennek következtében 
feltételezhető, hogy az első hidratációs burokban tapasztalható 
reorientációs dinamika megváltozása a vízmolekulák közötti H-híd 
kötés rendszer megváltozását is jelzi, ahogyan azt kísérletileg is 
megfigyelték Hofmeister-aktív sók esetében [14]. 

T4. Meghatároztuk a vízben oldott minifehérje és környezete 
közötti kölcsönhatások különbségeit, ha az oldatban nincsenek 
Hofmeister-aktív ionok, illetve, ha kozmotróp fluorid, vagy 
kaotróp perklorát ionokat tartalmaz. Jelentős különbségeket 
azonosítottunk a tc5b minifehérje és környezete közötti 
kölcsönhatási energia-eloszlásban csakúgy, mint a legközelebbi 
ionok távolságeloszlásában is. [P3] 

A kaotróp és kozmotróp ionok rendre felhalmozódnak a fehérje-víz 
határfelület közelében, vagy kiszorulnak ebből a régióból (4. ábra). 
Mindkét esetben megváltozik a fehérje és a hidratációs környezete 
közötti kölcsönhatás. Annak érdekében, hogy nyomon követhessük 
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ezeket a változásokat, meghatároztuk a Coulomb és van der Waals 
kölcsönhatási energiák összegének az eloszlását. A 6.A ábrán látható 
a fehérje és a teljes hidratációs környezete közötti kölcsönhatási 
energia eloszlása. Megállapítható, hogy a NaClO4 só hozzáadására a 
görbe a negatívabb értékek irányába tolódik el, míg a NaF só ezzel 
ellentétes hatást vált ki a tiszta vizes esethez viszonyítva, ami rendre 
növekvő és csökkenő kölcsönhatást jelent. 

 

6. ábra Kölcsönhatási energia-eloszlások (%-ban) a NaF és a NaClO4 sók 
jelenlétében, illetve a tiszta vizes esetben, a tc5b minifehérjét és (A) teljes hidratációs 

környezetét-; (B) csak a vízmolekulákat- és (C) csak az ionokat figyelembe véve. 
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Zhao és mtsi. kimutatták [15] (explicit vizes MD szimulációk 
segítségével), hogy negatív korreláció áll fenn a hidratációs 
környezethez történő csatolás és a szerkezeti stabilitás között. 
Alkalmazva ezeket az eredményeket a 6.A ábrán látható energia 
eloszlásokra, megállapítható, hogy a perklorát ion jelenléte 
destabilizálódást vált ki, míg a fluorid ion jelenléte 
stabilitásnövekedést jelez. A fehérje-víz kölcsönhatás mindkét 
vizsgált só jelenlétében csökken a tiszta vizes esethez viszonyítva (6.B 
ábra). Ugyanakkor a csökkenés mértéke jelentősebb a NaClO4 
esetében, mint a NaF hozzáadásakor. Az ionok hozzájárulása a 
kölcsönhatási energiához jóval nagyobb a NaClO4 só esetén a NaF 
jelenlétéhez viszonyítva (6.C ábra).  

A kozmotróp és kaotróp ion eltérő kölcsönhatási energiaeloszlás-
görbéje (6.C ábra) arra enged következtetni, hogy a fehérje-ion 
kölcsönhatás különböző módokon történik a két anion esetében. A 
kölcsönhatási típusok azonosítása a DDCI (legközelebbi ion távolság 
eloszlás) görbék segítségével lehetséges.  

 

7. ábra A F- és ClO4
- ionokhoz tartozó DDCI görbék a tc5b minfehérje esetén 

számolva. 
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A DDCI számolásokat elvégeztük a teljes fehérjefelszín esetében (7. 
ábra), illetve a tc5b több kiválasztott kölcsönhatási helyére is. Ez 
utóbbiak töltött N atomok voltak a Lys8, Arg16 aminosavak 
oldalláncain és az N-terminálison (8. ábra). A felületi töltés nagysága 
mellett a létrejövő fehérje-ion kölcsönhatás típusát illetően más 
jellemzők is szerepet játszanak, például a felület geometriája. 

 

8. ábra A vizsgált anionok DDCI görbéi: (A) Lys8-; (B) Arg16 oldallánc töltött N 
atomjaira és (C) az N-terminális NH3

+ csoportjának N atomjára vonatkoztatva. 

Az egész tc5b-re vonatkozó DDCI görbénél megjelenő, egy 
maximummal rendelkező, a kaotróp ClO4

- anionhoz tartozó 
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karakterisztika közvetlen, CP típusú (contact pair) fehérje-ion 
kölcsönhatást jelez (7. ábra).   Mindez valószínűleg az N-terminálisnál 
létrejövő CP-típusú kölcsönhatás következménye (8. ábra). Ezzel 
ellentétben a F- ion jelenlétében a DDCI görbe kettő, jól 
megkülönböztethető maximummal rendelkezik a teljes 
fehérjefelszínre vonatkozóan (7. ábra). A második maximumhoz 
tartozó állapotok a F- ionok hidratációs burkának legalább részleges 
megőrzését, azaz SSP (solvent separated pair) típusú kölcsönhatás 
létrejöttét jelzik. 

A 8. ábrán még egy további, kevésbé éles maximum is azonosítható 
mind a három atomcsoport vizsgálatakor a F- ionok esetében, ami a 
legalább 2 vízmolekula által közvetített kölcsönhatást jelez (2SP típus 
– two solvent pair). Összességében minden vizsgált atomcsoport 
esetében az oldószer által közvetített kölcsönhatások a meghatározóak 
a F- ionok számára. A 7-8. ábrákon bemutatott párképződési 
tulajdonságok összhangban vannak a Collins-szabállyal [8]. Ennek az 
empirikus törvénynek az az alapvető állítása, hogy egy anion és egy 
kation akkor preferálhatja a párformálódást, ha mindkettő vagy 
kaotróp, vagy kozmotróp. Ugyanakkor, az RDF-alapú vizsgálatok és 
a bemutatott DDCI görbék segítségével a 6.C ábrán látható 
eredmények megmagyarázhatók. Mivel a ClO4

- ionok számára a CP-
típusú kölcsönhatás a preferált az összes vizsgált kölcsönhatási 
helyen, ezért a perklorát ionokhoz tartozó kölcsönhatási energia-
eloszlásban -100 kJ/mol és -600 kJ/mol közötti értékek is 
előfordulnak. Ezzel ellentétben a F- ionok a vízmolekulák által 
közvetített kölcsönhatásokat (SSP, 2SP) preferálják, a CP-típusúval 
szemben, az összes vizsgált kölcsönhatási helyen. Ezen túl, ez a 
megállapítás a teljes fehérjefelszínre is igaz, azaz a szimulációs idő 
nagyobb hányadában van legalább egy olyan F- ion a határfelület 
közelében, mely osztozik a hidratációs burkán a minifehérjével. 
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T5. Számítógépes szimuláció során mesterségesen két részre 
bontottuk a kaotróp perklorát és a kozmotróp fluorid ionok által 
a tc5b minifehérje vizes oldatában indukált folyamatokat. Az első, 
felhalmozódási szakaszban a rögzített fehérje-felület közelében 
kialakuló ioneloszlásokat, illetve hidratációs változásokat; a 
második átrendeződési szakaszban pedig a minifehérje szerkezeti 
átrendeződése során létrejövő további változásokat is leírtuk. 
Eredményeink alapján azonosítottuk a tc5b minifehérje kaotróp 
destabilizációjának és kozmotróp stabilizációjának meghatározó 
mozzanatait. [P3] 

A fehérje és az ionok további hidratációs tulajdonságainak 
vizsgálatával és a harmonikus kényszerek szerepének azonosításával 
térképeztük fel a Hofmeister-effektusban szerepet játszó 
hatásmechanizmusokat. A minifehérje hidratációs folyamatát két 
szakaszra osztottuk. Az elsőben harmonikus kényszerek segítségével 
rögzítjük a fehérje térszerkezetét. A térszerkezeti változások 
megakadályozásával és az oldalláncok mozgásának kiküszöbölésével 
vizsgálhatjuk egy egyensúlyi ioneloszlást a fehérje-víz határfelületen 
(ez a felhalmozódási szakasz). A kényszerek elhagyásával a tc5b 
reagálhat a megváltozott hidratációs környezetre, így szerkezeti és 
stabilitási változások lépnek fel (ez az átrendeződési szakasz). 

Kaotróp destabilizáció 

Perklorát ionok jelenlétében a felhalmozódási szakaszban, a 
minifehérje első hidratációs burkában kevesebb vízmolekula 
található, mint a tiszta vizes, vagy a NaF sót tartalmazó 
rendszerekben. Továbbá, a vízmolekulák jelentős része a kaotróp 
ionok jelenléte miatt reorientálódik. Ezáltal, összességében csökken a 
fehérje-víz kölcsönhatás (6. ábra) és a határfelületi vízmolekulák 
közötti H-híd kötések erőssége (5. ábra), főleg a legerősebben kötött, 
szerkezetstabilizáló vízmolekulák esetében, ami könnyebbé teszi a 
tc5b térszerkezetének meglazulását. A vízmolekulákra jellemző 
változások ellenére tc5b és a teljes hidratációs környezet közötti 
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kölcsönhatás viszont összességében növekszik (6. ábra).  Ez viszont 
szintén a szerkezeti stabilitás csökkenését jelzi, ami összhangban van 
kísérleti tényekkel [16] és az eredményeinkkel (1. ábra). A 
felhalmozódási és az átrendeződési szakasz közötti átmenet során a 
minifehérje első hidratációs burkában mérsékelt növekedés történik az 
átlagos vízszám tekintetében, míg ez a mennyiség a perklorát ionokra 
vonatkozóan jelentősen csökken. A megnövekedett SASA ellenére (1. 
ábra), a tiszta vizes esettel összehasonlítva továbbra is kevesebb 
vízmolekula található a tc5b első hidratációs burkában. A hidratációs 
tulajdonságok változása összhangban van a perkolrát ionok esetében 
megfigyelt CP-típusú kölcsönhatás-preferálásában (7-8 ábra). Ennek 
következtében megnövekszik a konformációs fluktuáció, ami teret 
enged a kaotróp anion további dehidratációjának a megnövekedett 
fehérje-víz határfelületen (1. ábra). Ez a dehidratáció lehet a kaotróp 
destabilizáció legfontosabb hajtó ereje. 

Kozmotróp stabilizáció 

A kozmotróp fluorid ionok rendkívül erős első- és jól meghatározott 
második hidratációs burokkal rendelkeznek. Ezek a hidratációs 
burkok átfednek a tc5b minifehérje saját hidratációs burkával. A 
fehérje-ion kölcsönhatást tekintve a F- ion nehezen alakít ki közvetlen 
kölcsönhatást a minifehérjével, a vízmolekulák által közvetített SSP 
és 2SP típusú kölcsönhatások azonban nagyobb valószínűséggel 
alakulnak ki (7-8. ábra). Tehát sokkal jellemzőbb, hogy az ion az 
erősen rendezett hidratációs burkán keresztül lép kölcsönhatásba a 
fehérjével. Ennek következtében még lassúbbá válik a határfelületi 
vízmolekulák reorientációja (5. ábra), és a tc5b első hidratációs burka 
„merevebbé” válik. Csökken továbbá a tc5b és vízmolekulák közötti 
csatolás (7. ábra), mivel a vízmolekulák olyan módon rendeződnek, 
hogy a minifehérjével kedvezőtlen lesz a kölcsönhatásuk. 
Összességében, a minifehérje és a teljes hidratációs környezete közötti 
kölcsönhatási energia csökken a tiszta vizes esethez viszonyítva, és a 
térszerkezet stabilabbá válik. Ez a határfelületi feszültség koncepciót 
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tekintve kisebb átlagos SASA-t jelent (1. ábra), és pozitív előjelű Δγ-
t eredményez (2. ábra). Ellentétben a kaotróp destabilizációval, nem 
tapasztalható jelentős változás sem az ionok, sem a minifehérje első 
hidratációs burkában található vízmolekulák átlagában. 
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