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Rövidítések jegyzéke 

 

 

2o másodlagos szerkezeti elem 

apo szabad fehérje 

ARIA Ambiguous Restraints for Iterative Assignment 

BABP epesav-kötő fehérje 

cL-BABP csirke májszövetében termelődő epesav-kötő fehérje 

CPMG Carr-Purcell-Meiboom-Gill 

CRBP celluláris retinol-kötő fehérje 

δ vagy ω kémiai eltolódás 

FABP zsírsav-kötő fehérje 

GCA glikokólsav 

GCDA glikokenodeoxikólsav 

hI-BABP humán ileális epesav-kötő fehérje 

holo komplexált fehérje 

HSQC Heteronuclear Single Quantum Coherence 

I-BABP vékonybélben termelődő epesav-kötő fehérje 

iLBP intracelluláris lipidkötő fehérje 

ITC izotermális titrálásos kalorimetria 

J(ω) spektrális sűrűsűg függvény 

L-BABP májszövetben termelődő epesav-kötő fehérje 

NOESY Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY 

rf rádiófrekvenciás 

RMSD root mean square deviation 

S2 rendparaméter 

T1 longitudinális (spin-rács) relaxáció 

T2 transzverzális (spin-spin) relaxáció 

 



4 

 

Tartalomjegyzék 

 

Köszönetnyilvánítás ................................................................................................................... 2 

Rövidítések jegyzéke .................................................................................................................. 3 

1 Irodalmi áttekintés .............................................................................................................. 6 

1.1 Epesavak ...................................................................................................................... 6 

1.2 A humán epesav-kötő fehérje ...................................................................................... 8 

2 Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia ............................................................ 14 

2.1 Az alapjelenség .......................................................................................................... 14 

2.2 Jelhozzárendelés fehérjékben .................................................................................... 14 

2.3 Szerkezet meghatározás ............................................................................................. 15 

2.4 NMR spin relaxáció és belső dinamikai folyamatok jellemzése ............................... 16 

3 Anyagok és módszerek ..................................................................................................... 21 

3.1 Fehérje expresszió ..................................................................................................... 21 

3.2 Fehérje tisztítás .......................................................................................................... 21 

3.3 NMR spektroszkópiai mérések .................................................................................. 22 

3.4 Felhasznált szoftverek és algoritmusok ..................................................................... 23 

4 Célkitűzések ...................................................................................................................... 26 

5 Eredmények és értékelésük ............................................................................................... 27 

5.1 Jelhozzárendelés ........................................................................................................ 27 

5.2 Kémiai eltolódás változása ligandum kötődés hatására. Az apo és holo fehérje 

másodlagos szerkezete .......................................................................................................... 28 

5.3 Kémiai eltolódás hőmérséklet függése ...................................................................... 30 

5.4 Komplexált fehérje térszerkezete .............................................................................. 33 

5.5 Telítési átvitel NMR vizsgálatok ............................................................................... 37 

5.6 NMR relaxációs paraméterek meghatározása ........................................................... 39 

5.7 Spektrális sűrűségfüggvény ....................................................................................... 41 



5 

 

5.8 Ps-ns flexibilitás modell-mentes analízise ................................................................. 43 

5.9 Lassú (μs-ms) konformációs mozgások .................................................................... 50 

6 Diszkusszió ....................................................................................................................... 56 

7 Irodalomjegyzék ............................................................................................................... 64 

8 Függelék ............................................................................................................................ 72 

10 Rövid összefoglalás ....................................................................................................... 94 

11 Short summary .............................................................................................................. 96 

 

 

  



6 

 

1 Irodalmi áttekintés 

 

1.1 Epesavak 

Az epesavak vízben jól oldódó amfipatikus molekulák, amelyek a koleszterin 

enzimatikus lebontásával keletkeznek a májban. Az emésztés során az epehólyagból a 

vékonybélbe ürülve segítik a zsírsavak, a koleszterin és a zsírban oldódó vitaminok 

felszívódását a szervezetben [1]. A táplálék lebontása során az epesavak nagy része az 

úgynevezett enterohepatikus körforgáson keresztül a vékonybél epithél sejtjein át 

visszaszívódik a májba, majd onnan az epehólyagba jutva újra felhasználódik. Ennek az 

„újrahasznosításnak” köszönhető, hogy egy epesavmolekula több cikluson keresztül tudja 

segíteni a tápanyagok felszívódását [2]. 

A természetben számos különböző epesav létezik, melynek oka, hogy a különböző 

szintetikus útvonalak az evolúció során szétváltak. Ezen útvonalak elsődleges célja a vízben 

rosszul oldódó membrán lipid, a koleszterin enzimatikus átalakítása epesavakká. Az epesavak 

kiemelkedő fontosságát a koleszterin homeosztázis fenntartásában jól jelzi, hogy a koleszterin 

eltávolításának jelentős része az epesavakon keresztül történik [3].  

Szerkezetüket tekintve az epesavak két részre tagolódnak: egy négy gyűrűből álló 

szteroid vázra és egy oldalláncra, amely többnyire glicin- vagy taurin-konjugált formában van 

jelen (1. ábra). A konjugáció mellett az epesavak megkülönböztető jegye a szteroidvázon 

található hidroxilcsoportok száma és pozíciója. 

NH

O

H

OH

O

OH OH

H

R

H

H

 

1. ábra Az emberi szervezetben legnagyobb koncentrációban előforduló két epesav, a glikokólsav (GCA, R=OH) 

és a glikokenodeoxikólsav (GCDA, R=H) szerkezeti képlete. 

 

Az epesavak felépítése eltér a klasszikus fej-láb típusú (pl. SDS, zsírsavak) 

detergensekétől. A hidroxilcsoportok elhelyezkedéséből adódóan az epesav molekulákban a 

szteroid váz egyik oldala hidrofil, másik oldala hidrofób jellegű (2. ábra). Felépítésükből 

fakadóan az epesavak vizes környezetben aggregálódnak, micellákat képeznek. Az elsődleges 
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aggregátumokat kettő-tíz, a koncentráció növekedésével létrejövő másodlagos micellákat tíz-

száz epesavmolekula alkotja [4]. Az aggregáció fő hajtóereje a szteránvázak apoláris oldalainak 

hidrofób asszociációja, majd ezt követően hidrogén hidakon keresztül történő kapcsolódás 

nagyobb asszociátumokká. 

 

 

 

2. ábra A glikokólsav (GCA) három dimenziós szerkezete (piros:oxigén, fehér hidrogén, kék: nitrogén). 

A szteroid vázon található hidroxilcsoportok egy hidrofil (felső) és egy hidrofób (alsó) részre osztják a 

molekulát. 

Az emberi szervezetben legnagyobb mennyiségben előforduló két epesav a glikokólsav 

(GCA, 40%) és a glikokenodeoxikólsav (GCDA, 20%) – az előbbi három (3α, 7α, 12α), utóbbi 

két hidroxilcsoporttal (3α, 7α) a szteroid vázon (1. ábra) [5]. Kisebb mennyiségben 

megtalálhatók a kólsav és kenodeoxikólsav taurinnal konjugált megfelelői, a deoxikólsav és a 

litokólsav származékai, valamint nyomokban a konjugálatlan epesavak (1. táblázat).  

1. táblázat Az emberi szervezetben előforduló epesavak jellemzői  
 

 

Epesav Rövidítés OH pozíciók Konjugáció Előfordulás 

 

Kólsav CA 3, 7, 12  nyomokban 

 

Glikokólsav GCA 3, 7, 12 Glicin 40% 

 

Taurokólsav TCA 3, 7, 12 Taurin 15% 

 

Kenodeoxikólsav CDA 3, 7  nyomokban 

 

Glikokenodeoxikólsav GCDA 3, 7 Glicin 20% 

Taurokenodeoxikólsav TCDA 3, 7 Taurin 5% 

Deoxikólsav DCA 3, 12  nyomokban 

Glikodeoxikólsav GDA 3, 12 Glicin 7% 

Taurodeoxikólsav TDA 3, 12 Taurin 3% 

Litokólsav LCA 3  nyomokban 

Glikolitokólsav GLCA 3 Glicin 3% 

Taurolitokólsav TLCA 3 Taurin 1% 

 



8 

 

 A tápanyagok felszívódásának elősegítésében betöltött szerepükön kívül az epesavak 

fontos szignál molekulák is egyben. A sejtmagban található farnezoid X receptorhoz (FXR) 

kötődve részt vesznek saját maguk bioszintézisének és transzportjának szabályozásában [6], 

valamint jelátviteli kaszkádok aktiválása, illetve a TGR5 nevű G-fehérje kapcsolt receptorral 

való kölcsönhatásuk révén szerepet játszanak a trigliceridek, koleszterin, energia és glükóz 

homeosztázis fenntartásában [7]. Fontos tényező az is, hogy magas intracelluláris epesav 

koncentráció a mitokondrium és a sejtmembrán károsítása révén sejthalálhoz vezet, a 

vastagbélben pedig összefüggésbe hozható a rosszindulatú daganatok kialakulásával [8]. 

Fiziológiás szerepükből adódóan az epesavak által kontrollált metabolikus útvonalak 

ígéretes célpontjai számos anyagcsere-rendellenesség (elhízás, 2-es típusú diabétesz, 

hyperlipidémia, érelmeszesedés) kezelésének, így az epesavak transzportjának molekuláris 

szinten történő megértése nagy jelentőséggel bír.  

 

1.2 A humán epesav-kötő fehérje 

A megfelelő epesav koncentráció fenntartásában és az epesavak metabolikus 

célbajuttatásában fontos szerepet töltenek be az intracelluláris lipidkötő fehérjék (iLBP) [9], 

[10] családjába tartozó epesav-kötő fehérjék (BABP). A vékonybél távoli szakaszában, az 

ileumban termelődő 14.2 kDa molekulatömegű humán epesav-kötő fehérje (hI-BABP) [11] az 

iLBP fehérjékre jellemző topológiát mutat, amelynek fő ismérve a tíz antiparallel béta-szálból 

álló két ortogonális béta-lemez, és egy a kötőüregre csukódó hélix-hurok-hélix motívum (3. 

ábra) [12]. Különböző organizmusokban található eddig ismert hat I-BABP fehérje aminosav 

szekvenciája [13] a 2. táblázatban látható. 

 

3. ábra Az apo humán I-BABP fehérje három dimenziós szerkezeti modellje (PDB:1O1U) [12]. 
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Az iLBP fehérjék nagyfokú szekvenciális és strukturális hasonlósága ellenére jelentős eltérések 

mutatkoznak a kötődés sztöchiometriáját tekintve. A FABP és CRBP fehérjék egyaránt egy 

zsír- illetve retinol-molekulát kötnek. Mutagenezis vizsgálatokkal azonban sikerült olyan 

FABP fehérjét előállítani (D34A-IFABP), amely egy második, illetve egy gyenge affinitású 

harmadik kötőhellyel is rendelkezik [14]. 

 

2. táblázat BABP és néhány más lipidkötő fehérje aminosav szekvenciája különböző organizmusokban. A 

szekvenciákat ClustalW segítségével rendeztem össze, „*”: teljes egyezés, „:”:  konzervatív szubsztitúció, „.” fél 

konzervatív szubsztitúció. I: vékonybél, L: máj, FABP: fatty acid binding protein, CRBP: cellular retinol binding 

protein  
 

I-BABP ember        -----AFTGKFEMESEKNYDEFMKLLGISSDVIEKARNFKIVTEVQQDGQDFTWSQHYSG 55 

I-BABP nyúl         ----MAFTGKFEMESEKNYDEFMKLLGLPSDVVEKSRNIKIVTEIKQDGQDFTWSHHYSG 56 

I-BABP patkány      ----MAFTGKYEFESEKNYDEFMKRLGLPDEVIERGRNFKIITEVQQDGENFTWSQSYSG 56 

I-BABP egér         ----MAFSGKYEFESEKNYDEFMKRLGLPGDVIERGRNFKIITEVQQDGQDFTWSQSYSG 56 

I-BABP sertés       -----AFTGKYEIESEKNYDEFMKRLALPSDAIDKARNLKIISEVKQDGQNFTWSQQYPG 55 

I-BABP csirke       MRGSMAFTGKYEFESDENYDDFVKKIGLPADKIEMGRNCKIVTEVVQNGNDFTWTQHFPG 60 

I-BABP zebrahal     MRG-SAFNGKWETESQEGYEPFCKLIGIPDDVIAKGRDFKLVTEIVQNGDDFTWTQYYPN 59 

L-BABP csirke       -----AFSGTWQVYAQENYEEFLKALALPEDLIKMARDIKPIVEIQQKGDDFVVTSKTPR 55 

CRBP1 patkány       ---PVDFNGYWKMLSNENFEEYLRALDVNVALRKIANLLKPDKEIVQDGDHMIIR-TLST 56 

CRBP2 patkány       ---PVDFNGYWKMLSNENFEEYLRALDVNVALRKIANLLKPDKEIVQDGDHMIIR-TLST 56 

I-FABP patkány      -----AFDGTWKVDRNENYEKFMEKMGINVVKRKLGAHDNLKLTITQEGNKFTVK-ESSN 54 

* * ::   ::.:: : . : :       .   :    : *.*:.:      .  

 

I-BABP ember GHTMTNKFTVGKE--SNIQTMGGKTFKATVQMEGGKLVVNFPNYHQTS------EIVGDK 107 

I-BABP nyúl GQIMTNKFTIGKE--SEIQTFGGKKFKAVVNMEGGKVVANFPNYQHTS------EIKGDK 108 

I-BABP patkány GNIMSNKFTIGKE--CEMQTMGGKKFKATVKMEGGKVVADFPNYHQTS------EVVGDK 108 

I-BABP egér GNIMSNKFTIGKE--CEMQTMGGKKFKATVKMEGGKVVAEFPNYHQTS------EVVGDK 108 

I-BABP sertés GHSITNTFTIGKE--CDIETIGGKKFKATVQMEGGKVVVNSPNYHHTA------EIVDGK 107 

I-BABP csirke GRTTTNSFTIDKE--ADMETMGGRKFKATVKMEGGKIVADFPNYHHTA------EISGGK 112 

I-BABP zebrahal  NHVVTNKFIVGKE--SDMETVGGKKFKGIVSMEGGKLTISFPKYQQTT------EISGGK 111 

L-BABP csirke  -QTVTNSFTLGKE--ADITTMDGKKLKCTVHLANGKLVTKSEKFSHEQ------EVKGNE 106 

CRBP1 patkány FRNYIMDFQVGKEFEEDLTGIDDRKCMTTVSWDGDKLQCVQKGEKEGR--GWTQWIEGDE 114 

CRBP2 patkány FRNYIMDFQVGKEFEEDLTGIDDRKCMTTVSWDGDKLQCVQKGEKEGR--GWTQWIEGDE 114 

I-FABP patkány FRNIDVVFELGVDFAYSLA--DGTELTGTWTMEGNKLVGKFKRVDNGKELIAVREISGNE 112 

     .     * :. :   .:   ..          ..*:        .         : ..: 

 

I-BABP ember       LVEVSTIGGVT----YERVSKRLA---- 127 

I-BABP nyúl        LVEVSSIGGVT----YERVSKRLA---- 128 

I-BABP patkány     LVEISTIGDVT----YERVSKRVA---- 128 

I-BABP egér        LVEISTIGDVT----YERVSKRLA---- 128 

I-BABP sertés      LVEVSTVGGVS----YERVSKKLA---- 127 

I-BABP csirke      LVEISTSSGVV----YKRTSKKIALVPR 136 

I-BABP zebrahal    LVETSTASGAQGTAVLVRTSKKVLVPR- 138 

L-BABP csirke      MVETITFGGVT----LIRRSKRV----- 125 

CRBP1 patkány      LHLEMRAEGVT----CKQVFKKVH---- 134 

CRBP2patkany       LHLEMRAEGVT----CKQVFKKVH---- 134 

I-FABPpatkany      LIQTYTYEGVE----AKRIFKKE----- 131 

                 :       ..       :  *:       

  

A humán I-BABP-n végzett izotermális titrálásos kalorimetria (ITC) és NMR-

spektroszkópiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a fehérje két epesavmolekulát köt [15]. Szintén 



10 

 

1:2 sztöchiometriával rendelkezik a csirke májszövetében található L-BABP fehérje [16]. Ezzel 

szemben a sertésből származó I-BABP fehérje esetében a kólsav glikokonjugált származékára 

vonatkozóan 1:1 sztöchiometriát találtak [17]. Végül, a nyúlban található I-BABP fehérjéről 

ITC és tömegspektroszkópiás vizsgálatok kimutatták, hogy 1:3 sztöchiometriával köti a 

taurodeoxikólsavat [18]. A közelmúltban végzett tömegspektroszkópiás mérések és 

molekuladinamikai számítások a humán I-BABP fehérje esetén szintén felvetik a lehetőségét 

egy harmadik gyenge kötőhelynek a fehérje felszínén [19]. Biokémiai és biofizikai vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a kötődés sztöchiometriája és termodinamikai jellemzői mögött az egyes 

lipidkötő fehérjékben specifikus szerkezeti és dinamikai tulajdonságok rejlenek. 

ITC vizsgálatokból ismeretes, hogy az emberi szervezetben legnagyobb 

koncentrációban előforduló epesavak közül a glikokolát (GCA) erős [20], [21], a 

glikokenodeoxikolát (GCDA) pedig mérsékelt pozitív kooperativitással [22] kötődik a humán 

I-BABP fehérjéhez (3. táblázat), azaz a ligandum jelenléte az egyik vagy másik kötőhelyen 

elősegíti a másik ligandum molekula kötődését. 

 

3. táblázat Ligandumkötődést jellemző termodinamikai paraméterek a humán I-BABP fehérjében (25°C, pH = 

7.2). 
 

Makroszkopikus kötődési állandók1 

ligandum 
Kd1 obs 

(µM) 

Kd2
obs 

(µM) 

ΔHo
1 

obs 

(kcal/mol) 

ΔHo
2 

obs 

(kcal/mol) 

TΔS1
obs 

(kcal/mol) 

TΔS2
obs 

(kcal/mol) 

ΔG1 

(kcal/mol) 

ΔG2 

(kcal/mol) 

GCA 748±170 5,9±1,1 2,4±1,5 -11,1±0,1 6,7±1,5 -4.0±0,1 -4,3±2,12 -7,1±0,1 

GCDA 103±5 26±1 3.0±0,2 -12,3±0,1 8,4±0,2 -6,0±0,1 -5,4±0,3 -6,3±0,1 

 

Kötőhely-specifikus kötődési paraméterek2  

ligandum 

 

κd (mM) 

1-es kötőhely 

κd (mM) 

2-es kötőhely 

ΔG1 

(kcal/mol) 

ΔG2 

(kcal/mol) 

ΔGkoop 

(kcal/mol) 

GCA 1,5±0,3 2,1±0,3 -3,77±0,04 -3,58±0,01 -4,11±0,02 

1 Ref [23], 2 Ref [15] 

 

Mint azt NMR-spektroszkópiás vizsgálatok glikokólsavra kimutatták, a 

makroszkopikus pozitív kooperativitás a két kötőhely közel azonos alacsony intrinzikus 

affinitásával párosul a fehérjében [15] (3. táblázat). A makroszkopikus és kötőhely-specifikus 
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disszociációs állandók összevetéséből számított kooperativitási tényező pedig - GCA esetén - 

a kötőhelyek intrinzikus affinitását meghaladó szabadentalpia-hozzájárulást tükröz. Ehhez 

hasonló erős pozitív kooperativitás észlelhető a csirke májszövetében termelődő L-BABP 

fehérje esetén [24]. A csirke bélszövetében termelődő I-BABP fehérjén végzett NMR 

vizsgálatok ugyanakkor kimutatták, hogy bár a ligandumkötés első lépése egy átfogó szerkezet 

változást indukál a fehérjében, ez nem jár együtt pozitív kooperativitással [25]. 

A makroszkopikus termodinamikai paraméterek alapján az epesav-kötődés első és 

második lépése a humán I-BABP fehérjében különböző entalpikus és entropikus hozzájárulást 

mutat (3. táblázat). Az entropikusan kedvező első lépés során a hidrofób effektus dominál, 

amely a szteránvázas epesav molekuláknak a vizes környezetből a kötőzsebbe jutását kíséri. 

Ezt követi az entalpikusan kedvező második lépés, amely a kötőzsebbe jutott epesav 

molekuláknak az aminosav oldalláncokkal, valamint a kötőüregben kötött vízmolekulákkal 

létrejövő kölcsönhatásából adódik. Érdemes megjegyezni, hogy a kisebb pozitív 

kooperativitással rendelkező GCDA kumulatív affinitása a fehérjéhez kétszer akkora, mint a 

GCA-é, amely az első lépés termodinamikailag kedvezőbb voltából fakad a GCDA esetén. 

 NMR-spektroszkópiai vizsgálatok segítségével fény derült rá, hogy a pozitív 

kooperativitás a di- és trihidroxi epesavak kötőhely szelektivitásával társul a humán I-BABP 

fehérjében [20]. Figyelemre méltó hogy a kötőhely szelektivitás nem sztérikus kizáráson alapul, 

hiszen amennyiben csak az egyik típusú epesav van jelen, úgy mind a GCA, mind a GCDA 

mindkét kötőhelyet elfoglalja. Glikokólsav és glikokenodeoxikólsav együttes jelenléte esetén 

azonban a szteroidvázán kettő hidroxilcsoportot tartalmazó GCDA kizárólagosan az egyik 

(továbbiakban 1-es), míg a szteroidvázán három hidroxilcsoportot tartalmazó GCA 

kizárólagosan a másik (továbbiakban 2-es) kötőhelyen ad detektálható NMR jelet. Mindez úgy 

is fogalmazható, hogy a két kötőhely és két különböző ligandum által elviekben létrehozható 

négy lehetséges komplexált forma közül az NMR-spektroszkópiával észlelt, energetikailag 

legkedvezőbb állapot az a speciesz, amelyben a GCDA az 1-es, a GCA pedig a 2-es kötőhelyet 

foglalja el [20]. 

Hasonló szelektivitás tapasztalható a csirke L-BABP fehérje diszulfidhidat (C80-C91) 

tartalmazó formájában [26]. Ez utóbbi fehérje két polimorf módosulatban fordul elő a 

természetben, melyek közül az egyikben a 91-es pozícióban treonin, a másikban cisztein 

(T91C) található. Amint azt NMR-spektroszkópiai mérések kimutatták, mindkét forma 1:2 

sztöchiometriával köti a vizsgált epesavakat (CDA, GCDA, GCA). Míg azonban a 

diszulfidhidat nem tartalmazó formában nincs nyoma kötőhely-szelektivitásnak, a T91C 

módosulatban a humán I-BABP fehérjéhez hasonlóan (amely egyébként diszulfidhidat nem 



12 

 

tartalmaz) az egyik kötőhely GCDA, a másik kötőhely GCA iránt megnyilvánuló preferenciája 

érvényesül. Érdekes módon a zebrahalban található homológ fehérje esetében a diszulfid híd 

hiánya a kötés sztöchiometriájában okoz változást. Míg a diszulfid híd nélküli - vad típusú - 

változat egy kólsav molekulát köt, addig a diszulfid híd jelenléte a humán I-BABP és a csirke 

L-BABP fehérjéhez hasonló 1:2 sztöchiometriát eredményez [27]. 

Konjugált és konjugálatlan epesav-származékok szisztematikus vizsgálata alapján a 

szteroidvázon található hidroxilcsoportok kulcsfontosságúak a humán I-BABP fehérje pozitív 

kooperativitásában [22]. Ezzel összhangban irányított mutagenezis és ITC vizsgálatok a 

hidrogén-kötések fontosságát jelzik a két kötőhely közötti kommunikációban [23]. E 

vizsgálatok egyúttal azt mutatják, hogy a humán fehérjében nincs direkt kapcsolat a pozitív 

kooperativitás és a kötőhely szelektivitás között. Míg a kooperativitás entropikus és entalpikus 

hozzájárulások finom összehangoltságának az eredménye, a kötőhely szelektivitás mögött 

lokalizált entalpikus tényezők valószínűsíthetők. A T91 és T91C csirke L-BABP fehérjék 

összehasonlító NMR szerkezetvizsgálata szintén a lokális kölcsönhatások fontosságára utal a 

kötőhely szelektivitásban. Eszerint a diszulfid híd jelenléte a diszulfidhidat nem tartalmazó 

módosulathoz képest kiterjedtebb H-híd hálózatot eredményez a fehérjében, amelynek hatására 

az érintett aminosav oldalláncok mintegy „horgonyként” szolgálnak a GCA epesav számára 

[28].  

A humán homológon végzett megállított áramlásos kinetikai vizsgálatok kimutatták 

[29], hogy az epesavkötődés első lépésének asszociációs sebességi állandója jóval a diffúzió-

kontrollált határ alatti érték (~1 M-1s-1), ami sebességmeghatározó kinetikai lépés jelenlétére 

utal a kötődés mechanizmusában. Ugyanezen vizsgálatok során fény derült egy lassú (~ 25-50 

s-1) konformációs változásra az epesavak kötődését követően, amelynek hozzájárulása a teljes 

fluoreszcencia változáshoz közel egy nagyságrenddel nagyobb az erős pozitív kooperativitással 

rendelkező GCA ligandum esetén. Ez utóbbi unimolekuláris lépés hiányzik több pozitív 

kooperativitást nélkülöző mutáns humán I-BABP fehérjében, ami a kooperativitás és a kötődést 

követő lassú konformációs átmenet közötti összefüggésre utal. 

A diffúzió kontrollált határ alatti konformációs egyensúly jelenlétét más iLBP 

fehérjében, többek között a patkányból származó intesztinális zsírsavkötő fehérjében (I-FABP) 

is kimutatták [30]. Az ún. „dinamikus portál hipotézis” szerint  a C-D hurok és az N-

terminálistól távolabbi alfa-hélix (α-II) által alkotott, az apo I-FABP fehérjében nagyfokú 

rendezetlenséget mutató flexibilis régió egy nyitott és egy zárt forma közötti konformációs 

egyensúly révén elősegíti a zsírsavmolekula kötőüregbe jutását [21]. Feltételezések szerint a 

ligandum kötődésével másodlagos kölcsönhatások révén a fehérje zárt formája stabilizálódik, 
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melynek során az apo fehérjében zajló konformációs egyensúly a rendezett állapot irányába 

tolódik. 

Bár az epesavak enterohepatikus körforgásának konkrét molekuláris részletei egyelőre 

nem teljesen ismertek, az epesav-kötő fehérje, mint szállítófehérje szerepe nem kétséges. Ennek 

tükrében a pozitív kooperativitás és az ezzel párosuló kötőhely szelektivitás konkrét 

összefüggésbe hozható a humán I-BABP fehérje biológiai funkciójával. Az emberi testben 

előforduló epesavak ~55%-a három, ~35%-a kettő hidroxilcsoporttal rendelkezik a 

szteroidvázon. Kötőhely szelektivitás hiányában a kimagasló pozitív kooperativitással 

rendelkező homotipikus I-BABP:trihidroxi-epesav (1:2) komplexek lennének az energetikailag 

legkedvezőbb specieszek, ami a dihidroxi-epesavak intracelluláris transzportjának jelentős 

visszaszorulását okozná [20]. A kötőhely szelektivitás révén in vivo biztosítható, hogy a humán 

I-BABP-komplexek többsége heterotipikus legyen, és egyetlen fehérjével megoldhatóvá váljon 

a di- és trihidroxi epesavak célbajuttatása [22]. A pozitív kooperativitásnak egyben egyfajta 

epesav-„pufferoló” hatása is van. Míg kis epesav-koncentráció esetén lehetővé teszi az epesav 

molekulák jelentős hányadának szabad monomerként történő fluxusát a bél hámsejtjein 

keresztül, a kritikus micellaképződési koncentráció felett védelmet biztosít az epesavak káros 

hatásával szemben [31]. 
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2 Mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópia 

 

2.1 Az alapjelenség 

A mágneses magrezonancia (NMR) [32], [33] kísérlet alapja az a megfigyelés, mely 

szerint a mágneses momentummal, más néven spinnel rendelkező atommagok (pl. 1H, 13C, 15N) 

energiaszintjei külső mágneses tér (Bo) hatására felhasadnak. A statikus Bo tér irányára 

merőleges, az adott mag Larmor-frekvenciájának1 megfelelő változó mágneses tér 

alkalmazásával (B1) a felhasadt ún. Zeeman-energiaszintek között átmeneteket idézhetünk elő. 

Adott térerő és atommag esetén a felhasadt energiaszintek távolsága, s ennek megfelelően a 

detektált rezonanciajel frekvenciája az elektronáramok jelenlétéből fakadó mágneses 

árnyékolás, azaz a kémiai környezet függvénye. Az árnyékolás (kémiai eltolódás) mellett a 

másik fontos spektrális paraméter az atommagok mágneses momentumai között fellépő 

kölcsönhatások következtében megjelenő csatolás, melynek eredményeképpen az egyes magok 

Zeeman-energiaszintjei módosulnak, és a detektált jel felhasad. Az egymással kémiai kötésben 

lévő magok között ezt a jelenséget skaláris (J)-csatolásnak, téren át ható kölcsönhatás esetén 

dipoláris csatolásnak nevezzük. Megfelelően megválasztott rádiófrekvenciás impulzusok 

sorozatával az NMR kísérlet során a kémiai eltolódás és csatolási állandók meghatározása révén 

információt nyerhetünk a vizsgálandó molekula szerkezeti és dinamikai sajátságairól. 

 

2.2 Jelhozzárendelés fehérjékben 

Az NMR-spektroszkópiás vizsgálatok alapvető lépése a rezonanciajelek hozzárendelése 

(asszignációja) a molekula egyes atomjaihoz. Peptidek, kisebb fehérjék (< 5 kDa) 

rezonanciajeleinek asszignációját két dimenziós (2D) homonukleáris (1H-1H) mérések 

kombinációjával nyerhetjük [34]. Az egymással kémiai kötésben levő spinek között ható J-

csatoláson alapuló COSY (Correlation SpectroscopY) és TOCSY (Total Correlation 

SpectroscopY) mérések segítségével spinrendszereket azonosíthatunk, amelyek a 

rezonanciajelek kémiai eltolódásai és korrelációs mintázatai alapján megfeleltethetők egy-egy 

aminosav típusnak. Ezt követően az 1H-1H térközelségek (<6 Å) detektálásán alapuló NOESY 

(Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) spektrum keresztcsúcsainak meghatározásával - az 

aminosavszekvencia ismeretében - következtethetünk az egyes aminosav-egységek i-i+1 

konnektivitására. 

                                                 
1 Az atommag mágneses momentumának a Bo tér körüli precesszióját jellemző frekvencia. 
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Nagyobb molekulaméret (8-10 kDa) esetén a 2D spektrumban az 1H rezonanciajelek 

nagymértékben átfednek. Ezen probléma áthidalható 15N-editált három dimenziós TOCSY és 

NOESY mérések alkalmazásával, melyek segítségével az 1H-1H spektrumokban átlapoló jelek 

a 15N kémiai eltolódásuk alapján megkülönböztethetők. 

Ezt meghaladó molekulatömeg tartományban (> 10 kDa) célszerű háromdimenziós 1H-

13C-15N korrelációs mérésekhez folyamodni [35]. A jelátfedés csökkentésén túl a 

hármasrezonancia mérések előnye, hogy a heteromagok között fellépő skaláris csatolás 

segítségével a szomszédos aminosav-egységek között is korrelációt tudunk teremteni. Ezen 

típusú mérések közül a fehérjegerinc asszignációjára legelterjedtebben alkalmazott két 

impulzusszekvencia a HNCACB [36]–[39] és a CBCACONNH [38] mérés. Míg a HNCACB 

mérés az i-dik aminosav-egység amid protonját a saját (i-dik) és őt a szekvenciában eggyel 

megelőző (i-1-dik) aminosav-egység alfa és béta szénatomjával korrelálja, a CBCACONNH 

mérés az i-dik aminosav-egység amid protonja és az i-1-dik aminosav-egység alfa és béta 

szénatomja között teremt korrelációt. A két spektrum párhuzamos értékelésével a 

rezonanciajelek dominószerűen az aminosav szekvenciához rendelhetők. A peptidgerinc 

további asszignációját teszi teljessé a karbonil szénatomok és alfa protonok asszignációjára 

alkalmas HNCO [40] és pl. HBCBCACOCAHA [41] mérés. A peptidgerinc asszignációját 

követi az oldalláncok jelhozzárendelése, melyet a korábban említett TOCSY-típusú 15N- és 13C-

editált 3D mérések [42] segítségével végezhetünk. Fontos megjegyezni, hogy 20-25 kDa 

molekulatömeg felett előtérbe kerülnek a C-H dipoláris csatolásból eredő relaxációs 

folyamatok, amelyek jelszélesedéshez és ezáltal intenzitáscsökkenéshez vezetnek. Az effektus 

csökkenthető az oldószerrel nem cserélő hidrogénatomok deutériumra történő cseréjével a 

fehérjeláncban. 

A jelhozzárendelés során alkalmazott 15N-editált és 1H-13C-15N hármasrezonancia 

mérésekhez szükséges 15N-, 15N/13C-jelzett, illetve szükség szerint deuterált fehérjék előállítása 

leggazdaságosabban rekombináns fehérjeexpressziós technológiával valósítható meg [43]. 

 

2.3 Szerkezet meghatározás  

a) Másodlagos szerkezeti elemek feltérképezése 

A kémiai eltolódás kémiai környezetre vonatkozó érzékenységéből adódóan a 1H, 13C, 

C és 13C=O atomok kémiai eltolódás értékei jelentős eltéréseket mutatnak “random coil” 

(RC), -hélix és -redő esetén, így a másodlagos szerkezeti elemek feltérképezése során 

diagnosztikusnak tekinthetők [44]–[46]. A jóslás megbízhatóságát javítja, ha az elemzés során 
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figyelembe vesszük a mérés körülményeit (pH, hőmérséklet), valamint a szomszédos 

aminosavak eltolódásra gyakorolt hatását (pl. a prolint megelőző aminosavak számottevő 

pozitív 1H, 13C, eltolódása) [47], [48]). Az egyes kémiai eltolódások RC értéktől való 

eltérésének előjeléből a másodlagos szerkezeti elem jellegére, nagyságából annak stabilitására 

következtethetünk. 

 

b) Három dimenziós térszerkezet meghatározása 

A rezonanciajelek hozzárendelésének ismeretében az 1H magok között fellépő dipoláris 

kölcsönhatáson (~r-6) alapuló NOE mérések alkalmazásával lehetőség nyílik proton-proton 

távolságkényszerek felállítására a fehérjében, és ez alapján az oldatfázisú NMR szerkezet 

meghatározására [34]. Fehérjék esetén leggyakrabban 15N- és 13C-editált háromdimenziós 

NOESY mérések segítségével a heteroatommal kémiai kötésben lévő hidrogéneket 

korreláltatjuk más, velük térközelségben lévő H-atomokkal [35].  

A távolság kényszerfeltételek ismeretében a szerkezetmeghatározás molekula dinamikai 

módszerek alkalmazásával történik. Ennek során célunk a globális energia minimum 

megtalálása, melyhez a NOESY mérésekkel meghatározott távolságkényszereket egy 

potenciális-energia függvény alkalmazásával vesszük figyelembe. Az optimális geometria 

megkeresését szimulált hőkezeléssel (simulated annealing), majd ezt követő 

energiaminimalizálással végezzük. A szimuláció első, kezdeti szakaszában nagy kinetikus 

energiájú szerkezetből indulunk ki, mely segíti a lokális minimumok közti gátak leküzdését. A 

szimuláció során a kényszerfeltételeket kielégítő konformációs sokasághoz jutunk; ezen 

sokaságból választjuk ki a 10-20 legalacsonyabb energiájú szerkezetet. Ez utóbbiak 

koordinátáira vonatkozó RMSD (root mean square deviation = eltérések négyzetösszegének 

gyöke) érték a szerkezet határozottságát jellemző paraméter. A távolságkényszereken kívül a 

szerkezetszámolást segítheti a kémiai eltolódásból nyert másodlagos szerkezetre vonatkozó 

információ, torziós szögek és orientációs kényszerek (pl. reziduális dipoláris csatolás [49]), 

valamint hidrogén-kötések és diszulfid-hidak pozíciójának ismerete a fehérjében.  

 

2.4 NMR spin relaxáció és belső dinamikai folyamatok jellemzése 

A statikus mágneses térben zavartalanul magára hagyott rendszer bizonyos idő elteltével 

eléri egyensúlyi állapotát. Egyensúlyi állapotban a Zeeman-energiaszintek betöltöttségét és 

ennek megfelelően a makroszkopikus mágnesezettséget a Boltzmann-eloszlás szabja meg. Az 

NMR kísérlet során precízen hangolt rf impulzusok alkalmazásával a termikus egyensúlyt 
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felborítjuk, és átmeneteket idézünk elő a Zeeman-energiaszintek között, melynek 

eredményeképpen a spinek gerjesztett állapotba kerülnek. Relaxációnak azt a folyamatot 

nevezzük, melynek során a magok egymással és a környezettel történő kölcsönhatása révén a 

rendszer visszanyeri egyensúlyi állapotát. 

Az NMR relaxációs folyamatokon belül megkülönböztetünk longitudinális (spin-rács) és 

transzverzális (spin-spin) relaxációt. Előbbit a T1, utóbbit a T2 relaxációs idővel jellemezzük. 

Míg a T1 relaxációs idő a spinrendszer egyensúlyi állapotba (Mz) való visszatérését leíró 

exponenciális függvény időállandója, a T2 relaxációs idő a spinek közötti x-y síkban 

megnyilvánuló koherencia (Mxy) lecsengését jellemző paraméter. A T1 és T2 relaxációs 

paramétereket az NMR impulzusszekvenciába iktatott késleltetési idő változtatásával 

határozhatjuk meg [50]. A rezonanciajelek térfogati integrálját vagy intenzitását [51] a 

késleltetési idő függvényében ábrázolva exponenciálisan csökkenő görbét kapunk, amelyből 

legkisebb négyzetes illesztéssel meghatározható a relaxációs idő. 

Az NMR relaxációs folyamatok feltétele valamely fluktuáló mágneses tér jelenléte a 

rendszerben. T1 relaxáció esetén ez egy az x-y síkban, T2 relaxáció esetén bármilyen irányban 

fluktuáló mágneses teret jelent [50]. Ezen fluktuációk és így a relaxációs mechanizmusok fő 

forrásai az irányfüggő mágneses kölcsönhatások (dipoláris csatolás, kémiai árnyékolás 

anizotrópiája, paramágneses kölcsönhatás, kvadrupól magok (spin>1/2) esetén a kvadrupólus 

csatolás) és a spin rotáció. Egy külső mágneses térben lévő 15N-1H kötésvektor esetében például 

a 15N spin által érzékelt mágneses térerőt a kötésvektor irányától függően a szomszédos 1H mag 

mágneses momentuma erősítheti, illetve gyengítheti. A kötésvektor molekuláris mozgások 

révén történő reorientációja ezáltal fluktuációt idéz elő a 15N mag által érzékelhető lokális 

mágneses térben [50]. Amennyiben a lokális mágneses tér fluktuációjának frekvenciája az adott 

mag Larmor frekvenciájával összemérhető, úgy az segíti az alapállapotba történő visszatérést, 

azaz a termikus egyensúly újbóli kialakulását. 

A belső molekuláris mozgások frekvencia szerinti eloszlását az ún. spektrális 

sűrűségfüggvénnyel írhatjuk le (J()) [50]. Mivel egyetlen Bo térerő esetén tetszőleges amid 

N-H kötésvektor 15N magjára összesen három kísérletileg meghatározható relaxációs paraméter 

(15N T1, 
15N T2, {1H}-15N NOE) áll rendelkezésünkre, a spektrális sűrűségfüggvény 

meghatározása során gyakran azzal az egyszerűsítéssel élünk, hogy a három közel azonos 

nagyfrekvenciás J(ωH + ωN ), J(ωH - ωN), J(ωH) értéket egyetlen taggal, a J(0,87ωH) értékkel 

közelítjük. Az így nyert redukált sűrűségfüggvény értelmezésben a J(0), J(ωN) és J(0,87ωH) 

értékek az NMR relaxációs paraméterekből az 1. egyenlet szerint számíthatók: 
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𝑱(0) =
−3

4(3d2 + 𝑐2)
𝑅1 +

3

2(3𝑑2 + 𝑐2)
𝑅2 +

−9

10(3𝑑2 + 𝑐2)

𝛾𝑁
𝛾𝐻

𝑅1(𝑁𝑂𝐸 − 1) 

J(ωN) =
1

(3d2 + c2)
R1 +

−7

5(3d2 + c2)

γN
γH

(NOE − 1) 

𝐽(0,87ωH) =
1

5𝑑2
γN
γH

𝑅1(NOE − 1) 

1. egyenlet 

ahol d = (0hXH/82)(r-3
NH) a 1H-15N dipoláris csatolás, c = N/3-1/2 a kémiai eltolódás 

anizotrópia (CSA) hozzájárulása. A 0 paraméter a vákuum permeábilitási állandója, h a Planck 

állandó, illetve N az 1H illetve 15N magok giromágneses állandója, rN-H az N-H kötéshossz, 

N és ωH a 15N és 1H magok Larmor frekvenciája radián/szekundumban kifejezve,  pedig a 

15N mag kémiai eltolódás anizotrópiája. 

 A belső molekuláris mozgások jellemzésére az NMR relaxációs paraméterek alapján 

több lehetőség kínálkozik. Pusztán a T1 és T2 időállandók arányából, illetve a J(0), J(ωN), 

J(0,87ωH) sűrűségfüggvény értékek arányából lehetőség van kvalitatív következtetések 

levonására például egy a molekulában esetlegesen jelen levő, a globális rotációs diffúziós 

mozgásnál nagyságrendekkel lassabb belső mozgást vagy konformációs cserefolyamatot 

illetően [52]. Különösen a globuláris szerkezettel nem rendelkező fehérjék belső mozgásainak 

feltérképezésében hasznos az ún. „single-motion” analízis, amelynek során a relaxációs 

paraméterekből számított J(0) és J(ωN) értékeket hasonlítjuk a kizárólag a globális rotációs 

diffúzió által befolyásolt J(0)-J(ωN) értékpárokhoz [53].  

 Globuláris fehérjék esetén a legáltalánosabb módszer az NMR relaxációs paraméterek 

elemzésére a Lipari-Szabó modell-mentes elemzés [54], [55]. (A modell-mentes elnevezés arra 

utal, hogy a módszer nem tételez fel a kötésvektorok mozgásának leírására fizikai modellt. A 

molekula dinamikájának leírására azonban eltérő bonyolultságú megközelítéseket használ.) A 

Lipari-Szabó elmélet értelmében a spektrális sűrűségfüggvény izotróp diffúziós tenzort 

feltételezve két Lorentz alakú görbe összegével közelíthető 
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ahol τc a molekula oldatbeli globális rotációs korrelációs ideje, τe az adott 1H-15N kötésvektorra 

jellemző belső, lokális mozgás korrelációs ideje, S2 pedig az ún. általános rendparaméter, a 

kötésvektor mozgásának amplitúdóját jellemző mérőszám, melynek  értéke 0 és 1 között 

változhat. Míg S2 = 0 teljesen flexibilis, izotróp mozgást jelez, melynek során a molekula 

globális mozgása és a kötésvektor reorientációja független egymástól, S2 = 1 esetén a 

kötésvektor teljesen merev, és a molekula globális mozgása dominál. Axiálisan szimmetrikus 

és anizotróp diffúziós tenzor esetén a 2. egyenletben a spektrális sűrűségfüggvény megadásánál 

további tagok figyelembevétele szükséges, melyek részletes tárgyalása az irodalomban 

megtalálható [56], [57]. 

A Lipari-Szabó modellmentes elemzés során az adott kötésvektor mozgásának leírása 

során öt különböző megközelítést veszünk figyelembe [58], A legegyszerűbb feltételezés 

szerint (M1) a kötésvektor mozgását a molekula globális rotációs diffúziója határozza meg. A 

τc rotációs korrelációs idő a T1 és T2 relaxációs idők hányadosából vagy független fiziko-kémiai 

vizsgálatokból meghatározható, ennek megfelelően a 2. egyenletben egyetlen paramétert, a 

rendparamétert (S2) illesztjük. Egy másik megközelítés (M2) a gyors (τe <100-200 ps) lokális 

mozgások figyelembevételén alapul (S2 és τe illesztése). A harmadik eset (M3) annak felel meg, 

amikor a rendszerben jelen van egy lassabb, µs-ms időskálán zajló fluktuáció, például 

konformációs cserefolyamat, amely extra hozzájárulásként (Rex) jelentkezik a T2 relaxációhoz. 

E harmadik megközelítés esetén szintén két paraméter, S2 és Rex kerül illesztésre. A negyedik 

modell (M4) értelmében mind a gyors lokális mozgások (τe <100-200 ps), mind a lassú 

fluktuációk (µs-ms) befolyásolják a 15N mag relaxációját, és ennek megfelelően három 

paramétert (S2, τe, Rex) illesztünk. Végül külön kezeljük azt az esetet (M5), amikor a gyors belső 

fluktuációk két, egymástól legalább egy nagyságrenddel eltérő időskálára esnek a ps-ns 

tartományon belül. Ekkor az S2 rendparamétert a lassabb (Ss
2) és gyorsabb (Sf

2) mozgásokat 

jellemző rendparaméterek szorzataként értelmezzük, és szintén három paramétert (τe, Sf
2, S2) 

illesztünk. A Lipari-Szabó analízis során az egyik legkritikusabb szempont a megfelelő modell 

kiválasztása. Az elemzés során azt a legegyszerűbb modellt kell választani, ami 

túlparaméterezés nélkül legjobban leírja az adott kötésvektor mozgását.  

 Míg a Lipari-Szabó analízissel elsősorban a konformációs entrópiával összefüggésbe 

hozható ps-ns időskálán zajló molekuláris mozgásokról informálódhatunk, a biológiai funkció 

szempontjából gyakran meghatározó µs-ms belső fluktuációk tanulmányozásának egyik 

megbízható módja a Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) relaxációs diszperziós NMR mérés 

[59], [60]. Ennek alapja, hogy egy a molekulában megfelelő időskálán (tipikusan ~100-3000/s) 

zajló cserefolyamat elősegíti a spinek közötti koherencia elvesztését, ami a transzverzális 
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relaxációhoz való hozzájárulása révén jelszélesedéshez vezet. A vizsgálat során ms 

nagyságrendű időközönként elhelyezett 180°-os rf impulzusok sűrűségének változtatásával a 

CPMG mágneses tér frekvenciájának függvényében meghatározott transzverzális relaxációs 

sebesség elemzése révén jellemezzük a cserefolyamatot. Ennek során figyelembe kell vennünk, 

hogy a cserefolyamat kex sebességének (kétállapotú A ↔ B csere esetén kex = kab+kba, ahol kab 

és kba az oda- illetve vissza irányú folyamat sebessége) és a cserepartnerek kémiai eltolódás 

különbségének () aránya alapján megkülönböztetünk gyors (kex>> és lassú (kex<<) 

cserét. Míg gyors csere esetén a cserefolyamatot mindössze a kex és papbparaméterekkel 

jellemezhetjük, ahol pa és pb = 1-pa az alap és a gerjesztett állapot populációja, lassú csere esetén 

a kex mellett lehetőség van a pb és paraméterek külön-külön történő meghatározására. 

Vagyis ez utóbbi esetben a konformációs változás cseresebességi állandóján kívül információt 

nyerhetünk a cserefolyamatban résztvevő konformációs állapotok populációinak arányáról, 

valamint a gerjesztett állapot szerkezeti sajátságairól. 

A fentiekben tárgyalt magspin relaxációs és CPMG relaxációs diszperziós módszereken 

kívül NMR relaxációs technikák sokasága (pl. relaxációs diszperzió a forgó koordináta 

rendszerben, paramágneses relaxáció gyorsítás, EXSY és zz-csere, maradék dipoláris 

csatoláson alapuló módszerek, CEST, jelalak analízis) áll rendelkezésre szinte a teljes ps-tól 

s-ig terjedő dinamikai tartomány tanulmányozására [61]. 
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3 Anyagok és módszerek  

 

3.1 Fehérje expresszió 

A vizsgálatainkhoz szükséges humán I-BABP fehérjét bioszintetikus úton, 

rekombináns fehérje expresszióval állítottam elő ampicillin rezisztens pMON-5840 

plazmiddal transzformált MG1655 Escherichia coli sejtekben. A sejtkultúra növekedését 

spektrofotométerrel követtem a 600 nm-en mérhető optikai diszperzitás (OD) 

meghatározásával. A jelzetlen fehérjét Luria-Broth (LB), az izotópjelzett fehérjét (15N-I-

BABP, 13C/15N-I-BABP, 2H/15N-I-BABP) pedig minimál tápoldatban (6 g/l Na2HPO4, 3 g/l 

KH2PO4, 0,5 g/L NaCl, 1 g/L NH4Cl, 1 mM MgSO4, 5 g/l α-D-glükóz, 25 mg/l thiamin HCl, 

0,1 mM CaCl2, nyomelemek [62]) expresszáltam (37 °C, 250 rpm). Az izotópjelzett fehérjék 

előállítása során kizárólagos nitrogén- illetve szénforrásként 15NH4Cl-t illetve 13C α-D-glükózt 

alkalmaztam. A deuterált minta előállítása során (80% 2H, 99% 15N) az E. coli sejteket 

deuterált (99% D2O) minimál médiában növesztettem. A 15N- és 13C/15N-jelzett fehérjék esetén 

kétlépéses protokollt követtem, mely szerint a sejteket OD600 ~ 1.0-nál lecentrifugáltam (15 

min, 4°C, 10000 g), majd a csapadékot 700 ml friss minimál médiában felszuszpendáltam, és 

a kultúrát indukálás előtt egy-másfél órán keresztül tovább növesztettem. Az indukció 

mindegyik mintánál azonos, 7 ml 10 mg/ml nalidixálsavval történt OD600 ~ 1,6-nál. A kultúrát 

indukálást követően 3-4 órán át növesztettem, majd lecentrifugáltam (30 min, 4°C, 9000 rpm). 

A lecentrifugált sejteket -80°C-on tároltam feltárásig. 

 

3.2 Fehérje tisztítás 

A lecentrifugált sejteket tömegüktől függően 10-20 ml lízis pufferben (20 mM Tris-HCl, 

5 mM EDTA, pH = 8.0) széles spektrumú proteázgátló tabletta jelenlétében (Roche Molecular 

Biochemicals) felszuszpendáltam. A sejtfeltárást Emulsiflex C5 (Avestin) homogenizátorral 

végeztem, 3-4 egymást követő ciklussal, 2.5 bar nyomáson. A homogenizált sejtszuszpenziót 

30 percig 4°C-on 26000 g-n centrifugáltam. A fehérje tisztítását ezt követően három lépésben 

végeztem. A tisztítás első lépése ioncsere kromatográfiával történt Q-Sepharose Fast Flow (25 

cm x 5 cm) oszlopon 10 mM Tris, 0,05 % NaN3, pH = 7,6 pufferben (4,5 ml/min, 4°C). Ezt 

követően a mintát ugyanezen összetételű pufferrel szemben dializáltam 4°C-on mindaddig, míg 

az A260 nm/A280 nm abszorbancia arány 0,7 alá csökkent. A következő tisztítási lépést gélfiltrációs 

kromatográfiával végeztem Sephadex G50 (110 cm x 2,5 cm) oszlopon 20 mM K-foszfát, 0,1 

mM EDTA, 0,05% NaN3, pH  7,2 pufferben (0,5 ml/min, 4°C). Végül a fehérjét 20 mM K-
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foszfát, 50 mM KCl, 0,05% NaN3, pH = 6,3 pufferbe dializáltam és 20 cm x 2.5 cm-es Sephadex 

VI (Sigma, no. H-6258) oszlopon (0,25 ml/min) zsírtalanítottam. 

A frakciók tisztaságát a kromatográfiás lépések során SDS-PAGE elektroforézissel 

ellenőriztem. Az egyes lépések közötti puffercserét Amicon koncentrátorokban végeztem 

Millipore YM-10 MW-cutoff membrán alkalmazásával. Az NMR vizsgálatokhoz a 

fehérjeoldatot kb. 1 mM koncentrációra töményítettem be. A fehérjekoncentrációt a Lambert-

Beer törvény segítségével [63] határoztam meg 280 nm-es hullámhosszúságon a vadtípusú 

humán I-BABP fehérjére korábban meghatározott [23] 280 = 0,91 ml mg-1 cm-1 extinkciós 

koefficiens alkalmazásával. 

 

3.3 NMR spektroszkópiai mérések 

Az NMR spektroszkópiai mérések döntő részét Varian VNMR SYSTEM 600 MHz-es 

négycsatornás NMR spektrométeren 5 mm-es inverz detektálású z-gradienssel ellátott 

1H13C15N mérőfejen végeztük. A relaxációs mérések egy részét 400 MHz-es térerőn szintén 

elvégeztük (z-gradienssel ellátott 1H-{15N-31P} kettős rezonancia mérőfej). A vizsgálatokhoz 

a fehérjét 20 mM K-foszfát, 50 mM KCl, 0,05% NaN3, pH = 6,3 pufferoldatban 1 mM-os 

koncentrációra töményítettük, majd az oldathoz 10% D2O-t adtunk. A holo fehérje vizsgálata 

során a fehérjét glikokólsav (GCA) és glikokenodeoxikólsav (GCDA) ekvimoláris elegyével 

1:1,5:1,5 arányban komplexáltuk biztosítva, hogy a fehérje legalább 99%-a komplexált 

formában legyen jelen [22]. 

A fehérjegerinc asszignációját 13C- és 15N-jelzett fehérjén 25°C-on g-HNCACB [36]–

[39], g-CBCACONNH [38], g-HNCO [36], [37] és g-HCACON [64] mérések 

kombinációjával végeztük. Az 1H kémiai eltolódásokat DSS (4,4-dimetil-4-szilapentán-1-

szulfonsav), mint külső standard metilproton rezonanciajeléhez (0,0 ppm) viszonyítva (20 mM 

K-foszfát, 50 mM KCl, 0,05% NaN3, pH = 6,3, pH = 6,3, 25°C) állapítottam meg. A 13C és 

15N kémiai eltolódásokat ez alapján a giromágneses hányadosok figyelembevételével 

határoztam meg [35]. A másodlagos szerkezet feltérképezését a Hα, Cα, Cβ és CO kémiai 

eltolódások alapján Wishart és Sykes módszerével végeztem [44]–[46]. Intramolekuláris 1H-

1H távolságkényszerek meghatározása 13C- illetve 15N-editált 3D NOESY mérések 

kombinációjával történt [65], [66].  

A 15N T1, T2 és {1H}-15N NOE vizsgálatokat 15N dúsított apo és holo humán I-BABP 

fehérjén végeztem 25 °C-on 14,1 T (600 MHz) és 9,4 T (400 MHz), 10°C, 18°C és 40°C-on 

14,1 T (600 MHz) térerőn a Farrow és munkatársai által közölt impulzusszekvenciák 
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alkalmazásával [67]–[69]. A rezonanciajelek 1H, 15N kémiai eltolódását a 25°C-os 

jelhozzárendelést alapul véve azonosítottam, szükség szerint az adott hőmérsékleten elvégzett 

g-CBCACONNH méréssel megerősítve. A 15N T1 és T2 relaxációs vizsgálatokhoz két-két 

független mérési sorozatot használtunk nyolc különböző, impulzusszekvenciába iktatott 

késleltetési idővel. A T1 méréseket (16 tranziens, d1 = 3 s relaxációs szünet) 20 ms, 100 ms, 

190 ms, 290 ms, 390 ms, 530 ms, 670 ms, 830 ms (A sorozat) és 20 ms, 50 ms, 100 ms, 170 

ms, 240 ms, 340  ms, 480 ms, 630 ms (B sorozat), a T2 méréseket (16 tranziens, d1 = 3 s 

relaxációs szünet) 10 ms, 30 ms, 50 ms, 70 ms, 110 ms, 150 ms, 190 ms (A sorozat) és 10 ms, 

30 ms, 50 ms, 90 ms, 130 ms, 150 ms, 170 ms (B sorozat) késleltetési időkkel végeztem. A T1 

és T2 mérések hibáit az azonos késleltetési időkkel felvett párhuzamos mérésekből 

számítottam. 

A {1H}-15N NOE vizsgálatok (32 tranziens, d1 = 7 s) során három párhuzamos mérést 

végeztünk. Mindhárom esetben két spektrumot vettünk fel: egyet a 7 másodperces, egymást 

követő tranzienseket elválasztó szünet utolsó 5 másodpercében alkalmazott telítési 

impulzussal (I), egyet pedig nélküle (Io). A {1H}-15N NOE értékeket a csúcsintegrálok 

hányadosa (I/Io) formájában határoztuk meg. 

A fehérjegerinc rendezettségének vizsgálatához az amid protonok jelét követtük 

érzékenység növelt 15N HSQC (32 tranziens, d1 = 3 s relaxációs szünet) kísérletekben, a 

relaxációs szünetekben a minta vízjelét célzó telítési impulzus mellett (I) illetve nélkül (Io). A 

telítési átvitel értékeket az egyes amid protonokra a csúcsintegrálok hányadosa (I/Io) 

formájában adtam meg. 

A relaxációs diszperziós kísérleteket 80% 2H, 99% 15N-jelzett fehérjén végeztük 600 

MHz-es 1H térerőn, relaxáció kompenzált CPMG impulzusszekvencia, [59], [60] 

alkalmazásával (24 tranziens, d1 = 3 s). A konstans idő (Tcp) a méréseinkben 40 ms volt. A 

spektrumokat 20 különböző CPMG térerő mellett (25, 50, 74, 99 123, 147,172, 195, 219, 242, 

289, 335, 380, 425, 469, 556, 641, 764, 883 Hz) vettük fel. Vizsgálatainkat négy különböző 

hőmérsékleten (283K, 287K, 291K, 298K) végeztük. Referencia spektrumként a CPMG 

szakasz kihagyásával alkalmazott impulzusszekvenciával nyert spektrum szolgált. 

 

3.4 Felhasznált szoftverek és algoritmusok 

Az 1H-13C-15N hármasrezonancia mérések feldolgozása és jelhozzárendelése a Felix 2004 

(Accelrys) program segítségével történt. A heterotipikus hI-BABP:GCDA:GCA komplex 

szerkezetmeghatározását az ARIA (Ambiguous Restraints for Iterative Assignment) 
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programmal [70] végeztük a CNS (Crystallography & NMR System) program 1.2-es 

verziójával [71], [72]. A program 32 bites 10.04 verziójú Ubuntu Linux operációs rendszer alatt 

futott. A fehérje szerkezetek elemzése és a dolgozatban bemutatott térszerkezet ábrák 

generálása az UCSF Chimera szoftverrel történt [73]. 

A relaxációs és telítési átvitel mérések feldolgozása során a Fourier transzformációt a 

Felix 2004 (Accelrys) programmal, a további adatelemzést a Sparky [74] illetve CCPNMR [75] 

programmal végeztük. A 15N T1, T2 paraméterek meghatározásához a rezonanciajelek 

intenzitását vettük figyelembe; az illesztés a Levenberg-Marquardt algoritmussal történt az 

alábbi egyenlet alapján: 

I(t) = Io exp(-t/T1,2) 

3. egyenlet  

ahol I(t) a rezonanciajel intenzitás t késleltetési idő elteltével, Io pedig a kezdő intenzitás. A 15N 

T1, T2 relaxációs és {1H}-15N NOE mérésekből az egyes aminosav-egységek spektrális 

sűrűségfüggvény értékeinek számítása során az N-H kötésvektor hosszát 1,02 Å-mel, a kémiai 

eltolódás anizotrópiáját -172 ppm-el közelítettük [76]. A rotációs korrelációs idő és diffúziós 

anizotrópia kezdeti értékeit a T1 és T2 relaxációs idők hányadosából a kiugró T1/T2 értékek 

elhagyásával az ’r2r1 diffusion’ és ’pdbinerita’  programmal határoztuk meg [77]. A kiugró 

értékek meghatározása a Kay és munkatársai által javasolt módszeren alapult [52]. A 

felhasznált apo és holo forma szerkezete a PDB adatbázisban található (apo: 1O1U, holo: 

2MM3). A dinamikai paramétereket (4. táblázat) a kiterjesztett Lipari-Szabó modell-mentes 

módszer [54], [55], [78] alkalmazásával a Fast MF 4.2 [79] számítógépes program segítségével 

határoztuk meg a következő spektrális sűrűségfüggvény illesztésével, axiálisan szimmetrikus 

diffúziós tenzort feltételezve [56]. 
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4. egyenlet   

 

ahol: 1
-1 = 6D⊥, 2

-1 = D∥+5 D⊥, 3
-1 = 4D∥+2 D⊥, s’ = je/(j+e), e = f vagy s’, A1 = (3 cos2θ 

− 1)2/4, A2 = 3 sin2θ cos2θ, A3  =  3/4 sin4θ, és θ az N-H kötésvektor és a diffúziós tenzor által 

bezárt szög. 
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4. táblázat A relaxációs paraméterek modell-mentes elemzése során illesztett paraméterek az öt különböző 

megközelítés szerint. 

M1 S2 (f = s = 0) 

M2 S2, e = f < 100-200 ps 

M3 S2, Rex,app 

M4 S2, Rex,app, e = f < 100-200 ps 

M5 S2, Sf
2, f < e = s < m 

 

A számolás során a Mandel és munkatársai [58] által kidolgozott modellválasztó 

algoritmust használó FAST-Modelfree eredményeiből indultunk ki. Az algoritmus által 

figyelembe vett öt különböző megközelítés során illesztett paramétereket a 4. táblázat 

tartalmazza. Ezt követően a különböző hőmérsékleteken nyert rendparaméter értékeket további 

elemzésnek vetettük alá, melynek részleteit az Eredmények és értékelésük c. fejezetben 

mutatom be.  

Az NMR mérések elemzésével nyert rendparaméterből (S2) a főlánc N-H kötésvektorok 

ps-ns fluktuációjából származó konformációs entrópia (Sconf) hozzájárulást az alábbi egyenlet 

alapján határoztuk meg: 

 

Sconf = kB ln[π(3-(1+8S)1/2)] 

5. egyenlet 

ahol kB a Boltzmann állandó [80], [81].  

A CPMG relaxációs diszperziós mérések elemzését a GUARDD program MATLAB 

moduljával végeztük [82].  
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4 Célkitűzések 

 

Szerkezet, dinamika és funkció a legtöbb fehérjében elválaszthatatlanul összekapcsolódik. 

A ligandum kötődés kinetikai mechanizmusának megismerésére irányuló stopped-flow 

kísérletek [29] rokon fehérjéken végzett biofizikai vizsgálatokkal összhangban [83]–[85] a 

belső fluktuációk kiemelt fontosságára utalnak a humán I-BABP fehérje működési 

mechanizmusában. Ezt tekintve kiindulópontnak, doktori munkám célja a különböző időskálán 

zajló belső mozgások jellemzése, a ligandum kötődés hatásának feltárása a fehérjében zajló 

molekuláris fluktuációkra, és ezzel összefüggésben a komplexált fehérjét stabilizáló 

kölcsönhatások atomi szintű megismerése. Vizsgálatainkhoz kísérleti megközelítésül az NMR 

spektroszkópia eszközeit választottuk, melynek előnye, hogy a molekuláris kölcsönhatásoknak 

mind a szerkezeti, mind a dinamikai aspektusát képes megvilágítani. Szintén fontos szempont, 

hogy segítségével molekuláris mozgások rendkívül széles időskálán tanulmányozhatók, és az 

általa nyert aminosav-szintű információ összefüggésbe hozható makroszkopikusan mérhető 

termodinamikai és kinetikai paraméterekkel. Munkám során tehát konkrét célkitűzéseink 

között szerepelt a) a ps-ns időskálán zajló belső fluktuációk jellemzése az aminosav szekvencia 

mentén az apo és a holo állapotban, b) μs-ms időskálán zajló konformációs cserefolyamatok 

lehetőségének vizsgálata a fehérje szabad és kötött formájában, c) hőmérsékletfüggő NMR 

relaxációs mérések révén termodinamikai információ nyerése az a) és b) folyamatokról, d) az 

NMR mérésekből származtatható termodinamikai és kinetikai paraméterek értelmezése 

korábbi független biofizikai vizsgálatok és az apo/holo fehérjeszerkezet tükrében, és e) 

javaslattétel a különböző időskálán zajló belső fluktuációk szerepére a ligandum kötés 

mechanizmusában. Célkitűzéseinkhez az NMR relaxációs vizsgálatokon kívül szükség volt az 

apo fehérje gerinc NH atomjainak kísérleti körülményeink között történő jelhozzárendelésére, 

valamint a heterotipikus hI-BABP:GCDA:GCA komplex térszerkezetének meghatározására. 

Előbbit önállóan, utóbbit külföldi együttműködés keretében végeztem. Dolgozatomban 

röviden mindkettőt bemutatom, majd rátérek a doktori munka középpontjában álló NMR 

dinamikai vizsgálatokra. 
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5 Eredmények és értékelésük 

 

5.1 Jelhozzárendelés  

A heterotipikus I-BABP:GCDA:GCA fehérjekomplex (holo forma) asszignációja 

kísérleti körülményeink között (20 mM K-foszfát, 50 mM KCl, 0,05% NaN3, pH  =  6,3) korábbi 

vizsgálatokból rendelkezésre állt, így munkám során a komplexálatlan (apo) humán I-BABP 

fehérje asszignációjára koncentráltam. A g-HNCACB és g-CBCACONNH háromdimenziós 

NMR-mérések kombinációjával 25°C-on végzett jelhozzárendelést az U-13C,15N-jelzett fehérje 

S123-R125 szegmensére a 4. ábra szemlélteti. Az apo és holo fehérje asszignált 1HN és 15N 

eltolódásait a Függelék tartalmazza (A1. táblázat). Az N-terminális és prolin aminosav-

egységek kivételével a fehérjegerinc valamennyi amid protonját és -nitrogénjét detektáltuk és 

hozzárendeltük. A 15N, HN, Cα és Cβ atomok asszignációján kívül g-HNCO (15Ni, HNi, COi-1 

korreláció) és g-HCACON (15Ni, Cα,i-1 Hα,i-1 korreláció) mérések segítségével meghatároztuk a 

karbonil szénatomok és az alfa protonok kémiai eltolódását, amelyeket a Cα és Cβ 

rezonanciafrekvenciákkal együtt felhasználtunk a fehérje másodlagos szerkezetének 

feltérképezéséhez.  

 

4. ábra 15N, 1HN, 13Cα és 13Cβ atomok asszignációja a HNCACB és CBCACONNH mérések kombinációjával az 

apo humán I-BABP fehérje S123-R125 szegmensére. 

 

Az apo és a holo fehérje 25 °C-on asszignált 15N-HSQC NMR spektruma az 5. ábrán 

látható. A 10, 14, 18, és 40°C-on felvett spektrumok jelhozzárendelése a már asszignált 25°C-os 
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spektrumok alapján a csúcsok elmozdulásának követésével történt, melyet g-CBCACONNH 

méréssel erősítettünk meg. 

 

 

5. ábra Az apo humán I-BABP (zöld) és a humán I-BABP:GCDA:GCA (1:1,5:1,5) komplex (kék) 15N-HSQC 

spektruma (pH = 6,3; 25ºC).  

 

5.2 Kémiai eltolódás változása ligandum kötődés hatására. Az apo és holo 

fehérje másodlagos szerkezete 

A kémiai eltolódások aminosav-szintű követése segíti a ligandumok kötőüregben levő 

elhelyezkedésének megállapítását, valamint a ligandum kötődés hatására bekövetkező 

konformációs változások feltérképezését. A fehérjegerincre vonatkozó, 25°C-on mért kombinált 

kémiai eltolódás különbségek a 6. ábrán láthatók.  
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6. ábra Ligandum kötés hatására bekövetkező kémiai eltolódás változás a humán I-BABP fehérjében. Kombinált 

=[{HN)2+N)2/25)}/2]1/2 kémiai eltolódás változás az aminosav szekvencia függvényében A)  

oszlopdiagramon ábrázolva és B) színkódolva a humán I-BABP:GCDA:GCA (1:1.5:1.5) komplex szerkezetére 

vetítve. A H béta szál elején észlelt kémiai eltolódás változással rendelkező aminosavakat zölddel 

jelöltem. 

 

Több esetben nem pusztán a kötőüreg körül, de az attól távol eső régiókban is jelentős 

változások tapasztalhatók a kémiai eltolódásban. Ez arra utal, hogy bár a másodlagos szerkezeti 

elemek topológiai elrendeződése az apo és a holo fehérjében nagy vonalakban hasonló (ld. 

alább), kisebb szerkezeti átrendeződés több, egymástól távol eső szegmensben végbemegy. A 

ligandum kötődést kísérő legnagyobb kémiai eltolódás változást mutató aminosav-egységek 

több mint fele az E-F és G-H régióban csoportosul, egyúttal itt figyelhetjük meg az átlagosnál 

jóval nagyobb eltolódás változással jellemezhető szegmenst (N96-Q99). 

A fehérje Hα, Cα, Cβ és CO kémiai eltolódásainak „random coil” kémiai eltolódás 

értékektől való eltéréseinek figyelembevételével Wishart és Sykes [44]–[46] módszere alapján 

elvégeztem a másodlagos szerkezeti elemek feltérképezését. Az apo és holo humán I-BABP 

fehérjére kapott eredmények a 7. ábrán láthatók. A számszerű adatokat a Függelék A2. 

táblázatában tüntettem fel. A különbségek közül kiemelendő az E-F régióban megfigyelhető 

változás. Ligandum kötődés hatására a T82-V83 aminosav-egységek közötti törés megszűnik, 

és a szegmens a szomszédos βE lánccal alkotott H-kötések révén stabilizálódik. Ezt támasztja 

alá az βE lánc pozíciójának és hosszának kisebb módosulása. 
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7. ábra Másodlagos szerkezeti elemek eloszlása az aminosav szekvencia mentén az apo és a holo humán I-BABP 

fehérjében 

 

Hasonló növekedés figyelhető meg a H- (97-102 vs. 98-104) és a B- (36-41 vs. 36-43) 

béta láncok hosszában. Figyelemre méltó, hogy ellentétben a sokat vizsgált intesztinális 

zsírsavkötő fehérjével, a humán epesav-kötő fehérje helikális régiója a fehérje mindkét 

formájában stabil másodlagos szerkezettel bír. Érdekes módon a „random coil” értékektől való 

eltéréseken alapuló analízis mindkét hélix esetében enyhe rövidülést mutat a holo állapotban. 

 

5.3 Kémiai eltolódás hőmérséklet függése 

Az amid protonok kémiai eltolódásának hőmérséklet függését első közelítésben a 

különböző hőmérsékleteken mért kémiai eltolódásokra illesztett egyenes meredekségével 

(hőmérsékleti együttható) jellemezhetjük. Amennyiben egyenes illesztése nem lehetséges, ez 

arra utal, hogy a hőmérséklet változtatásával egy vagy több a natív és letekeredett állapot közötti 

intermedier jelenik meg a rendszerben. A kémiai eltolódás változását a humán I-BABP 

fehérjében 15N-HSQC spektrumok felvételével követtem a relaxációs vizsgálatokhoz is használt, 

apo forma esetén összesen öt (283 K, 287 K, 291 K, 298 K, 313 K), holo forma esetén négy (283 

K, 291 K, 298 K, 313 K) különböző hőmérsékleten. Egy a csoportunkban azóta folyamatban 

levő kísérletsorozat kapcsán a kémiai eltolódás követését kiterjesztettük egy szélesebb 

hőmérséklet tartományra. Ezen mérések kiértékelése a dolgozat írásának idején folyamatban 

van, így következtetéseimet a fent említett szűkebb hőmérséklet tartományra korlátozom. A 

hőmérsékleti együtthatót azoknál az amidcsoportoknál határoztam meg, ahol legalább három 

adatpont a rendelkezésemre állt (apo: 97%, holo: 90%).  
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8. ábra Az apo humán I-BABP fehérje 283K (sötétkék), 287K (világoskék) 291K (zöld) 298K (sárga) 313K 

(piros)-en felvett 15N-HSQC spektruma  

 

Mivel a hidrogén hídban lévő amid protonok védettebbek, mint az oldószernek kitett 

protonok, a kémiai eltolódás hőmérsékletfüggésének mértékéből hidrogén kötések jelenlétére, 

illetve hiányára következtethetünk. Irodalmi adatok alapján azok az amid protonok, 

amelyeknek hőmérsékleti együtthatója nagyobb, mint -4,6 ppb/K, nagy valószínűséggel (85%) 

hidrogén kötésben vannak [86]. A szabad humán I-BABP fehérjében a hőmérséklet 

függvényében lineáris függést mutató hőmérsékleti koefficiensek viszonylag széles határok 

között (-19,58 ppb/K-től +10,07 ppb/K-ig) mozognak. A holo fehérje esetében a vizsgált 

aminosav pozíciók hőmérsékleti együtthatója -9,1 ppb/K és +0,26 ppb/K közé esik, és a szabad 

formánál kisebb szórást mutat (9. ábra). Pozitív hőmérsékleti együtthatót a holo formában nem, 

az apo formában hét (R32, H57, Q84, F94, Y97, K107, K124) aminosav pozícióban találtam.  
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9. ábra Amid protonok hőmérsékleti együtthatója az apo (üres karika) és holo (teli korong) humán I-BABP 

fehérjében az aminosavszekvencia mentén. (Csak a hőmérséklet függvényében lineáris kémia eltolódást mutató 

aminosavegységeket tüntettem fel.) 

 

A hőmérsékleti együtthatóból származtatott hidrogén-hidak elhelyezkedését az apo és 

holo humán I-BABP fehérjében a 10. ábra szemlélteti. A legtöbb egyezést az apo és a holo forma 

között a B és C béta szálakban találjuk. Érdekes módon több szerkezeti elemben találunk olyan 

aminosav pozíciókat, ahol a hőmérsékleti együtthatók csak az apo formában jeleznek H-hidat. 

Az E-F és G-H régióban több szomszédos aminosav-pozícióban is találunk erre példát. Ezzel 

szemben a csak a holo formára jellemző hidrogén hidak elszórtan jelentkeznek. A hőmérsékleti 

együtthatók összevetése alapján elmondható, hogy ligandum kötődés hatására a fehérje több 

régiójában a gerinc amid NH csoportok részvételével létrejövő H-hidak stabilitásában változást 

találunk, és helyenként jelentős átrendeződés valószínűsíthető. 

 

 

 

10. ábra Hidrogén hídban résztvevő amid protonok pozíciója a kémiai eltolódás hőmérsékletfüggéséből 

(σHN/T>-4,6ppb/K) jósolva csak az apo (zöld), csak a holo (lila), valamint apo és holo (narancssárga) humán I-

BABP fehérjében.  
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5.4 Komplexált fehérje térszerkezete  

Bár doktori munkám középpontjában a humán I-BABP fehérje dinamikai viselkedésének 

karakterizálása állt, az NMR relaxációs adatok elemzéséhez elengedhetetlen volt az apo és holo 

forma koordinátáinak atomi szintű ismerete. Kristályszerkezet hiányában az oldatfázisú NMR 

szerkezetekre támaszkodhattunk. Az apo fehérje esetén ez a PDB adatbázisban rendelkezésre 

állt (1O1U) [12]. A holo forma esetében szintén adott volt a taurokóláttal (TCA) alkotott 

komplex térszerkezete (1O1V) [12]. Bár termodinamikai vizsgálatok szerint a fehérje két TCA 

molekulát köt [22], a különböző ligációs állapotok között zajló cserefolyamat következtében 

Kurz és munkatársainak NMR vizsgálatai csak az egyik TCA molekulát lokalizálták a 

kötőüregben. Fontos szem előtt tartani, hogy az emberi szervezetben a taurokólát a konjugált 

epesavaknak mindössze 15%-át alkotja, szemben a GCA (40%) és GCDA (20%) epesavakkal. 

Fiziológiailag tehát relevánsabb az utóbbi két epesavval alkotott komplex, ezek közül is a di- 

és trihidroxi-epesavak kötőhely szelektivitása [20] miatt energetikailag legkedvezőbb 

heterotipikus hI-BABP:GCDA:GCA forma. A st. louis-i Washington Egyetemmel való 

együttműködés révén a humán I-BABP:GCDA:GCA komplex oldatfázisú NMR szerkezetéről 

számos adat rendelkezésünkre állt. Ezek közé tartozott a fehérje rezonanciajeleinek 

hozzárendelése kísérleti körülményeink között, mintegy ötven specifikus fehérje-epesav 1H-1H 

távolságkényszer, valamint a fehérjének a sertés I-BABP:GCA komplex [17] alapján alkotott 

homológia modellje. A heterotipikus komplex atomi szintű szerkezetének felderítése érdekében 

laboratóriumunkban tovább folytattuk a vizsgálódást. Három dimenziós 15N- illetve 13C-editált 

NOESY mérések kombinációjával intramolekuláris fehérje 1H-1H távolságkényszereket 

állítottunk fel, összesen mintegy 2654 kényszerfeltételt (5. táblázat), melyek felhasználásával 

az ARIA program segítségével meghatároztuk a szerkezetet.  

5. táblázat A heterotipikus humán I-BABP:GCDA:GCA fehérjekomplex szerkezet-meghatározásának statisztikai 

paraméterei (Protein Validation Software Version 1.5). 
 

kényszerfeltételek száma RMSD (10 min. e. szerkezet) Ramachandran 

intrareziduális 961 
RMSD  

(összes heteroatom) 1,0 Å kedvezményezett 93,1% 

szekvenciális (s = 1) 578 RMSD (főlánc) 0,5 Å megengedett 6,4% 

közeli (2 < = s < =  3) 257 RMSkötésszög vs. ideális 2,8° nem megengedett 0,5% 

közepes (4 <= s <= 5 ) 118 RMSkötéshossz vs. ideális 0,022 Å rossz atom-atom 

érintkezések 
0 

távoli (s > 5) 740 Z-érték (φ & ψ/össz) -1,85/-3,31 

fehérje-epesav 51 G-faktor (φ & ψ) -0,55   

összesen: 2654+51 G-faktor (diéderes) -0,56   
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A tíz legalacsonyabb energiájú szerkezetsokaság gerincatomjainak nyomvonala a 11. ábrán 

látható. A jól definiált sokaságban (RMSDgerinc = 0,5 Å, RMSDnehéz atom = 1,0 Å) a tíz 

antiparallel béta szál az apo formához hasonlóan hordót formáz, melyet „felülről” egy hélix-

hurok-hélix motívum zár. 

 

11. ábra A  heterotipikus humán I-BABP:GCDA:GCA komplex oldatfázisú NMR szerkezete (PDB: 2MM3). A) 

A tíz legalacsonyabb energiájú konformáció gerincatomjainak nyomvonala, B) a sokaság reprezentatív szerkezete 

kötőüregben az epesavakkal (90°-kal elforgatott nézet). 

 

A felhasznált kényszerfeltételek jellemzőit és a tíz legalacsonyabb energiájú szerkezeten 

végzett konformációs és statisztikai elemzés adatait az 5. táblázat tartalmazza. Az apo és holo 

forma térszerkezetének összehasonlításához a PDB adatbázisban megtalálható szabad fehérje 

(1O1U) és a heterotipikus komplexre általunk nyert legalacsonyabb energiájú szerkezetek 

sokaságából (2MM3) kiválasztottam a legreprezentatívabb szerkezetet [87]. Ez alapján a 

fehérje két állapota között a fehérjegerincre (C, Cα, N, O) vonatkozó átlagos RMSDapo-holo = 

2,39 Å. A C/D hurok kivételével a kötőüreget határoló „elülső” béta-lemezek (A-D) 

hasonlóan futnak a két szerkezetben, ezzel szemben az EF-régió, a G/H-hurok és a helikális 

szegmens jelentős eltérést mutat a két formában (12. ábra).  
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12. ábra A) Az apo (szürke) és holo (zöld) humán I-BABP fehérje reprezentatív szerkezete egymásra 

szuperponálva. B) A két forma közötti gerinc RMSD értékek a holo fehérje szerkezetére vetítve. 

 

Az EF-régióban történő szerkezeti átrendeződésnek köszönhetően a T73, G75, K77 oldalláncok 

kedvező helyzetbe kerülnek az „1-es” kötőhelyen levő GCDA-val történő hidrogén híd 

létesítéséhez (13. ábra). Ezzel párhuzamosan az F79 aromás gyűrűje átpozícionálódik a GCDA 

szteránvázának irányába. Az apo és holo fehérje szerkezet sokaságát és a fehérje gerinc RMSD 

értékeit szemlélve egyben megállapítható, hogy az E/F hurokrégió a ligandum kötést követően 

jelentősen kisebb szerkezeti változékonyságot mutat (RMSDEF
apo = 2.38 Å, RMSDEF

holo = 0,68 

Å). Az F79 pozíciójában történő változáshoz hasonló különbséget látunk több aromás 

aminosav-egység (F2, W49, Y119) oldalláncának elrendeződésében az apo és holo forma 

között. Az említett hurokrégiókban tapasztalthoz hasonló markáns változás következik be 

ligandumkötés hatására az alfa-hélixek pozíciójában (RMSD
apo_holo = 2,11 Å, 

RMSD
apo_holo = 2.95 Å). A komplexált formában a helikális szegmens a ligandumok felé 

mozdul el, mintegy „ráhajolva” a kötőzsebre. Ennek következtében az M18 oldallánca 

mélyebben nyúlik a ligandumok közé, és az L21-I23 szegmens közelebb kerül a GCDA 

oldalláncához. Ezzel párhuzamosan a szomszédos C/D hurokrégió közelebb kerül az -II-hez.  

Mint a ligandum kötődést kísérő konformációs változásban jelentősen érintett E-béta 

lánc kapcsán már utaltam rá, a béta-hordó belsejében elhelyezkedő kötőüregben H-kötések és 

hidrofób kölcsönhatások kiterjedt hálózata stabilizálja az epesav molekulákat (13. ábra). A 

kötőüregben meghatározó szerepet tölt be a W49 aminosav. A ligandumok szteroid vázával 

párhuzamosan elhelyezkedő indol gyűrű nitrogén atomja kedvező pozícióban van ahhoz, hogy 

H-kötést létesítsen a „2-es” kötőhelyen levő GCA 12α helyzetű hidroxilcsoportjának 

oxigénjével.  Főlánc CO és NH csoportjai egyben mind az apo, mind a holo fehérjében H-kötést 
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létesítenek az N61 főlánc heteroatomjaival, amely a C és D béta szálak közötti kapcsolat fontos 

eleme. Az N61 oldallánc karbonilcsoportja egyben <3.5 Ǻ távolságra helyezkedik el a Q51 

oldalláncának nitrogén atomjától. Ezzel párhuzamosan az „1-es” kötőhelyen levő epesav 3α 

OH-csoportja H-kötést létesít a Q99 oldalláncával, mely térközelségben van az S101 és az E110 

oldallánccal. Az utóbbi egyúttal H-kötésben van a „2-es” kötőhelyen levő GCA 7α OH-

csoportjával és a közeli R121 aminosavval. 

 

 

 

13. ábra Ligandumokat stabilizáló H-kötések (A) és hidrofób (B) kölcsönhatások a humán I-BABP:GCDA:GCA 

komplexben. 

 

 

A H-kötések mellett a stabil BABP-epesav komplexek kialakításában fontos szerep jut 

a van der Waals kölcsönhatásoknak. Míg a H-kötés donor/akceptor oldalláncok elsősorban a 

két ligandum molekula közé beférkőzve létesítenek másodlagos kölcsönhatásokat, az epesavak 

szteroid váza és alifás oldallánca számára megfelelő hidrofób környezet kialakításában a 

szteroid váz apoláros felét kívülről szegélyező aromás és terebélyes alifás oldalláncoké a fő 

szerep. Kivétel talán a két metionin (M74, M59), amelyek hidrofób oldalláncukkal a két 

ligandum közé ékelődve van der Waals kölcsönhatást alakítanak ki az epesavak hidrofób 

oldalláncával. Mind a hidrofób, mind a H-híd kölcsönhatások kialakításában kulcsszerepet 

játszó aminosavak vagy szigorúan konzerváltak az I-BABP családon belül, vagy számos 

esetben hasonló karakterű aminosavakra cserélődtek (14. ábra). 
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14. ábra Hidrofób kölcsönhatásban illetve H-kötésben résztvevő aminosavak konzerváltsága az I-BABP családon 

belül (egér, patkány, ember, nyúl, sertés, csirke). A szekvenciákat a ClustalW program segítségével illesztettem 

egymáshoz, számozás a humán analóg szekvenciája szerint.  

 

Az amid protonok kémiai eltolódásának hőmérsékletfüggése alapján jósolt hidrogén híd 

pozíciókat összevetettem az apo (1O1U) és holo (2MM3) humán I-BABP fehérje oldatfázisú 

NMR térszerkezete alapján jelzett hidrogén-kötésekkel. A három dimenziós szerkezetekből a 

hidrogén hidak meghatározása [88] a Chimera [73] programmal történt. A két egymástól 

független módszer a reprezentatív apo szerkezetben 36, a reprezentatív holo szerkezetben 55 

aminosavpozíció esetén mutatott egyezést (ezek ~80%-ában a hidrogén-kötés donor amid NH 

másodlagos szerkezeti elemben található). A két szerkezet összevetése arra utal, hogy a ligandum 

kötés hatására bekövetkező strukturális változások elsősorban a C-D és a G-H-I béta szálak 

között vezetnek új intramolekuláris hidrogén kötések kialakulásához. 

 

5.5 Telítési átvitel NMR vizsgálatok  

 

Vizsgálataink során telítési átvitel NMR mérésekkel jellemeztük a főlánc amid protonok 

oldószer protonokkal történő cserélődésének mértékét, amely a ms-s időskálán nyújt 

információt a fehérje stabilitásáról. A lokálisan instabil részek átmeneti letekeredés révén az 

oldószerrel protont cserélnek, ami az adott aminosav-egység HN rezonanciajelének 

csökkenéséhez vezet. A vizsgálat során két 15N-HSQC spektrumot vettünk fel 25 °C-on: egyet 

úgy, hogy az oldószer rezonanciajelét az impulzusszekvencia elején néhány másodperces 

időtartamra besugároztuk (telítésbe vittük) (I) és egyet besugárzás (telítés) nélkül (Io). A 

rezonanciajelek térfogati integráljának I/Io hányadosa a cserélődés mértékére jellemző 

paraméter. Mind az apo, mind a holo fehérje esetében szembetűnő a helikális régió (D15-S24, 

V27-A31) átlagon felüli stabilitása. A különbségek jobb érzékeltetése céljából a szabad és a 

komplexált fehérje közötti eltéréseket oszlopdiagramon ábrázoltam (15. ábra).  
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15. ábra Telítési átvitel NMR méréssel nyert relatív intenzitáscsökkenések különbségei a humán I-BABP fehérje 

szabad és kötött állapota között az aminosav szekvencia függvényében. 

 

Pozitív értékek jelölik azokat az aminosav pozíciókat ahol a ligandum kötés 

következményeként lassult a cserefolyamat. A legjelentősebb változást a Y53, G55, H57-M59, 

T73-G76, T78-A81, I114-G116 aminosav-egységek esetén tapasztaltuk, ami megnövekedett 

stabilitásra utal a holo formában a C-D és E-F hurokrégióban, az F béta szál N-terminális végén 

és az I-J hurokban. Ezen kívül elszórtan találunk aminosav pozíciókat, ahol epesav kötődés 

hatására csökken az oldószerrel való cserefolyamat sebessége, konkrétan a G (L90 és N93), H 

(Q99, T100), valamint az I (K107, V111) béta szálon. A szaturációs mérés által 

legstabilabbnak jelzett régiókat összevetettem a kémiai eltolódások hőmérsékletfüggéséből 

jósolt és a szerkezetszámolással nyert H-hidak pozíciójával. Az oldószernek kevésbé kitett 

régiók jó egyezést mutatnak a H-hidak eloszlásával mind az apo, mind a holo forma esetén. 

Néhány hurokrégióban található aminosav-egységtől eltekintve (G75, G115, L126) a 0,1-nél 

nagyobb relatív szaturáció különbséggel (holo vs. apo) jellemezhető pozíciók esetén a fehérje 

mindkét formájában H-hidat találunk, ami arra utal, hogy a ligandum kötést kísérő stabilitás 

növekedés hátterében feltehetően nemcsak új H-hidak kialakulása áll, hanem a már meglévő 

kötések erősödése. A helikális régió átlagon felüli stabilitása a fehérje mindkét állapotában 

további bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ellentétben az intesztinális zsírsavkötő fehérjével 

[21], a helikális szegmens mind az apo, mind a holo formában rendezett. 
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5.6 NMR relaxációs paraméterek meghatározása 

A 15N T1, T2 relaxációs paramétereket és 1H-{15N} heteronukleáris NOE értékeket az 

Anyagok és módszerek c. fejezetben említett 15N-HSQC-alapú NMR impulzusszekvenciák 

segítségével határoztuk meg. A fehérje szabad és komplexált (I-BABP:GCDA:GCA) formáját 

10 °C, 18 °C, 25 °C és 40 °C-on vizsgáltuk 600 MHz-es térerőn. A 25 °C-os relaxációs méréseket 

400 MHz-en is elvégeztük. Mivel ez utóbbi hőmérsékleten a 600 és 400 MHz-en nyert relaxációs 

adatok együttes elemzése hibahatáron belül egyezést mutatott a 600 MHz-en nyert adatokéval, 

a továbbiakban a 600 MHz-en nyert adatokra támaszkodtunk valamennyi vizsgált 

hőmérsékleten. 

A T1 T2 és {1H}-15N NOE értékek hőmérsékletfüggése (600 MHz) az aminosav 

szekvencia függvényében az apo fehérjében a 16. ábrán látható. A relaxációs paraméterek átlag 

értékeit az apo és holo formára a 6. táblázat tartalmazza. Az adatok megfelelnek a ~14 kDa-os 

molekulatömegű fehérjemolekula esetében a vizsgált hőmérséklet tartományban várható 

értékeknek. 

6. táblázat Relaxációs paraméterek átlag értékei az apo és a holo humán I-BABP fehérjében. 

 

B0 = 

14.1T  10 °C 18 °C 25 °C 40 °C 

apo  
15N T1 (ms) 726±88 651±61 605±38 417±81 
15N T2 (ms) 72±6 88±8 110±10 136±13 

{1H}15N NOE 0,80±0.06 0,78±0,05 0,79±0,05 0,78±0,04 

holo  
15N T1 (ms) 840±64 663±50 557±67 469±45 
15N T2 (ms) 72±6 87±9 103±10 143±12 

{1H}15N NOE 0,80±0,05 0,79±0,06 0,77±0,05 0,81±0,04 

 

A különböző hőmérsékleteken felvett relaxációs adatokat szemlélve kirajzolódik 

néhány régió, ahol mind az apo, mind a holo formában a négy hőmérséklet közül legalább 

háromban a T1 relaxációs időállandó minimum egy szórás értékkel eltér az átlagtól (7. táblázat). 

Ez alapján a fehérje mindkét formájában az átlagosnál számottevően lassabb longitudinális 

relaxációt találunk szórványosan az α-I hélixben (E16, G22) a D béta szál közepén (K62), 

valamint az F (Q84-E86), G (V91) és H (Y97) béta-szálakon. Ezzel szemben az átlagosnál jóval 

gyorsabb a T1 relaxáció az α-II hélix közepén (S25-D26), a C/D hurokban (S54-T58) és a G44 

pozícióban. Míg a kiugró T1 relaxációs értékekkel rendelkező aminosavak tekintetében a 

fehérje két formája között viszonylag sok az egyezés, a T2 relaxációs adatokat tekintve főként  
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16. ábra 15N T1, T2 relaxációs és 1H-{15N} NOE értékek (I/Io) az aminosavszekvencia mentén a humán I-BABP 

fehérje apo formájában négy különböző hőmérsékleten. A jobb áttekinthetőség kedvéért a szórást nem ábrázoltam. 
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7. táblázat Az apo és holo humán I-BABP fehérjében a vizsgált négy hőmérséklet közül legalább három esetében 

megjelenő, az átlagnál legalább egy szórással magasabb (+) illetve alacsonyabb (-) relaxációs értékkel jellemzett 

aminosav-egységek listája. A két formában azonos pozíciókat félkövér betűvel jeleztem. 
 

+ - 
apo  
T1 

holo  
T1 

apo 
T2 

holo 
T2 

apo 
NOE 

holo 
NOE 

apo  
T1 

holo  
T1 

apo  
T2  

holo 
T2  

apo 
NOE 

holo 
NOE 

E16 E16 S54 E86 V109 S50   F2 K29 R32 S24 T3 

L21-G22 G22 K62     Q99 S25-D26 
S25-
D26 

K35-
I36 

N106 S54 N70 

K62 K62 K77     V109 G44 G44 G75   G56   
Q84-
E86 

T73 E86       S54-G55 S54-T58 G88   G76-T78   

V91 K80 K107       H57-T58 V83 V91   E86   

Y97 
Q84-
M85 

A127       
M74-
G76 

G88 N96   A127   

  V91         G105   H98       

  F94         G116   T100       

  Y97             G105       

 

az apo formában találkozunk kiugró értékekkel (7. táblázat). Az átlagostól számottevő eltérést 

mutató T1/T2 hányadosok a K35-I36, T73, K80, V91-N93, N96, H98 pozíciókban az apo 

formában µs-ms időskálán zajló cserefolyamat hozzájárulására utalnak a transzverzális 

relaxációhoz. Végül a heteronukleáris 1H-{15N} NOE adatokat vizsgálva méréseink az apo 

fehérjében egy (V109), a holo fehérjében három (S50, Q99, V109) aminosav pozícióban 

mutatnak több hőmérsékleten is megjelenő csökkent mozgékonyságot. Az átlagost jelentősen 

meghaladó flexibilitást a NOE értékek főleg az apo fehérje hurokrégióiban jeleznek. Kivétel az 

S24 és az E86 pozíció az α-II hélix elején illetve az F béta szál végén. 

 

5.7 Spektrális sűrűségfüggvény  

A transzverzális és longitudinális 15N relaxációs paraméterekből, valamint a {1H}-15N 

heteronukleáris NOE adatokból számított spektrális sűrűségfüggvényből képet kaphatunk a 

különböző frekvenciájú mozgások eloszlásáról az aminosav szekvencia mentén. A 

számításokat a redukált spektrális sűrűségfüggvény közelítéssel élve az 2.4 fejezetben 

leírtaknak megfelelően (1. egyenlet) végeztem. A komplexált és szabad forma adatait 

összehasonlítva azonosíthatjuk azokat a régiókat, ahol ligandum kötés hatására változás 

történik a domináns mozgás frekvenciájában. A humán I-BABP fehérje esetén a 

legszámottevőbb különbséget a két forma között az alacsony frekvenciájú mozgás (J(0)) esetén 
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találtam, így a 17. ábrán ezt mutatom be különböző hőmérsékleteken. Az átlagnál magasabb 

J(0) érték gátolt, lassú belső mozgásra vagy kémiai cserére utal az adott aminosav pozícióban.  

A hőmérséklet emelésével szembetűnő változás, hogy az átlagnál nagyobb J(0) értékkel 

jellemezhető aminosav pozíciók száma a holo formában jelentősen csökken. Míg 283 K-en a 

magas J(0) értékek száma a holo formában kevéssel meghaladja a szabad formában találtakat, 

magasabb hőmérsékleten a szabad formában három-négyszer annyi emelkedett J(0) értéket 

találunk. Ez arra utal, hogy a ligandum kötés jelentős hatással van a fehérjén belüli lassú 

mozgásokra. A szabad formában két nagyobb régiót jelölhetünk ki, ahol mind a négy 

hőmérsékleten az átlagnál jelentősen nagyobb J(0) értékkel találkozunk: E29-I36 (-II) és G88-

T100 (G-H). Az átlagnál számottevően alacsonyabb J(0) értékeket tekintve 10 °C-on a fehérje 

két formája között sok esetben egyezést találunk, ezzel szemben magasabb hőmérsékleteken a 

ligandum jelenlétében csak szórványosan jelennek meg az átlagnál alacsonyabb J(0) értékek. 

 

 

17. ábra A J(0) értékek eloszlása és hőmérséklet függése a humán I-BABP fehérje szabad (a) és komplexált (h) 

formájában. Az átlagnál legalább egy szórással alacsonyabb értékeket fehér, a magasabbakat fekete négyzettel 

jelöltem. A hőmérséklet változását az egyes adatsorok között világosodó kék színskála jelzi. 

 

A magasabb frekvenciájú mozgásokat jellemző J(N) és J(H) spektrális 

sűrűségfüggvény-értékeket a hőmérséklet függvényében vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a 

hőmérséklet növelésével a magasabb frekvenciájú mozgások jelenléte nő, és J(0)-hoz képest 

több az egyezés a fehérje apo és holo formája között. Több olyan régiót azonosíthatunk, ahol a 

J(N) és/vagy J(H) értékek valamennyi vizsgált hőmérsékleten minimum egy szórással 

magasabbak (S25-D26 (-II), S54-T58 (C/D)) vagy alacsonyabbak (Q84-E86 (F)) az 

átlagosnál a fehérje mindkét formájában. Ezen kívül az apo formában gyors mozgásra utaló 
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emelkedett J(H) értéket detektálunk a C/D (S54-G56) valamint az /F  hurokrégióban 

(M75-T78). 

 

5.8 Ps-ns flexibilitás modell-mentes analízise 

A spektrális sűrűségértékek ismeretében a Lipari-Szabó modellmentes módszer 

alkalmazásával az Anyagok és módszerek c. fejezetben leírtaknak megfelelően az amid 15N-1H 

kötésvektorokhoz ún. rendparamétert (S2) rendelhetünk. A rendparaméteren kívül a 

modellmentes elemzés segítségével a vizsgált hőmérsékleteken az apo és holo formára 

meghatároztuk a fehérje oldatbeli globális rotációs diffúzióját jellemző korrelációs időt (τm), 

valamint a diffúziós tenzor főkomponenseit (8. táblázat). Az így nyert τm értékek és diffúziós 

anizotrópiát jellemző hányadosok jó egyezést mutatnak a T1 és T2 relaxációs idők hányadosából 

Kay és munkatársai [52] módszerével meghatározott τm-mel, illetve a PDBinertia szoftverrel 

[89] számított D||/D hányadossal. A különböző hőmérsékleteken kapott τm értékek megfelelnek 

egy ~14 kDa-os globuláris fehérje nemviszkózus oldatban várható korrelációs idejének. A 

rendszer kismértékű anizotrópiájának figyelembevétele érdekében a modellmentes analízist 

axiálisan szimmetrikus diffúziós tenzorral végeztük (4. egyenlet). 

 

8. táblázat Az apo és holo humán I-BABP fehérje rotációs korrelációs ideje és diffúziós anizotrópiája. 

 

apo 

 283K 291K 298K 313K 

D||/D⊥ 1,2 1,0 1,1 1,1 

τm (ns) 9,6 8,1 6,8 4,7 

holo 

D||/D⊥ 0,9 0,9 1,0 1,0 

τm (ns) 10,2 8,4 6,8 4,8 

 

A relaxációs adatok feldolgozása során az Anyagok és módszerek c. fejezetben leírtaknak 

megfelelően a Fast Modelfree program [79] kínálta öt különböző lehetőséggel éltünk. Bár a 

283-298 K hőmérséklet tartományban az amidcsoportok többségét a legegyszerűbb modellel 

(M1) jellemezhetjük, a hőmérséklet csökkenésével egyre több esetben kényszerülünk a 

konformációs csere figyelembevételére (M3, M4) az illesztés során. Míg 298 K-en az apo 

formában mindössze 11 aminosav pozícióban jelez a Fast MF program Rex hozzájárulást, 291 

K-en 22-re, 283 K-en pedig 33-ra nő az M3/M4 modellel illeszthető aminosav pozíciók száma. 

Hasonló tendencia figyelhető meg a holo fehérjében is. Az apo formában a konformációs 
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cserefolyamatra utaló aminosav pozíciók többnyire jó egyezést mutatnak a CPMG relaxációs 

diszperziós kísérletekben (ld. 5.9 fejezet) ms időskálán konformációs cserét mutató 

pozíciókkal. A holo fehérjében, ahol a CPMG görbék a szekvencia 98%-ában laposak maradnak 

(ld. 5.9 fejezet) nem találunk ilyen típusú egyezést. Fontos megjegyezni, hogy a modellmentes 

elemzés alapján a fehérje mindkét formájában az érintett aminosavaknak mindössze 20-30%-a 

mutatott 2 Hz-et meghaladó Rex-et, és közülük kevesebb, mint 10% mutatott 5 Hz-nél nagyobb 

értéket. 

A gyors belső mozgásokat tekintve 283-298 K között az asszignált aminosavegységek 

20-25% (apo) illetve 10-15% (holo) esetén kellett az illesztésnél ps belső mozgásokra utaló 

effektív korrelációs időt figyelembe venni (M2, M4, M5). Közülük az esetek körülbelül 

harmadánál bizonyult legmegfelelőbbnek a két különböző időskálán zajló mozgást feltételező 

spektrális sűrűségfüggvény (M5). A legmagasabb vizsgált hőmérsékleten (313 K) míg a 

komplexált fehérje a fentiekhez hasonló viselkedést mutatott, az apo formában jelentősen több 

két vagy három paraméterrel illeszthető aminosavpozíciót találtunk. 

Hogy a modellmentes elemzéssel nyert rendparaméter értékeket a fehérje 

termodinamikai sajátságaival összefüggésbe hozzuk, tanulmányoztuk az N-H kötésvektor ps-

ns mozgásának amplitúdóját jelző rendparaméter (S2) értékek hőmérsékletfüggését. Annak 

érdekében, hogy a rendparaméter, és ezáltal a konformációs entrópia (5. egyenlet) 

hőmérsékletfüggésének analízise során az esetlegesen eltérő modellválasztásból adódó 

diszkontinuitást elkerüljük, a következő közelítéssel éltünk. Amennyiben a vizsgált négy 

hőmérséklet közül legalább kettő esetében a Fast MF programmal végzett F-teszt során a 

bonyolultabb kettő vagy három paraméterrel (M2-M5) illeszthető modellek valamelyike 

bizonyult legmegfelelőbbnek, a másik egy vagy két hőmérséklet adataira is ezt a modellt 

illesztettük. Az ily módon egységesített modellválasztással nyert modellek megoszlását az apo 

és holo fehérjére a 9. táblázat tartalmazza. 

 

9. táblázat Az egységesített modellválasztással nyert Lipari-Szabó modellek megoszlása a humán I-BABP apo és 

holo formájára. 
 

modell 
283K 291K 298K 313K 

apo holo apo holo apo holo apo holo 

M1 (S2) 29 63 26 56 37 59 27 61 

M2 (S2, τe) 18 21 20 18 18 25 14 13 

M3 (S2, Rex,app) 42 22 38 25 37 18 33 14 

M4 (S2,  τe, Rex,app) 17 3 13 4 11 3 9 2 

M5 (S2, Sf
2, τe) 9 6 15 11 9 7 13 8 
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Közelítésünk az aminosav pozíciók kb. 30%-át érintette a fehérje mindkét formájában, 

és a szekvencia közel 85%-ára azonos modellt eredményezett. A Fast MF analízis és a fentiek 

alapján egységesített modellválasztással nyert átlagolt rendparaméter és konformációs entrópia 

értékek a 10. táblázatban találhatók. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az egységesített 

modellválasztással nyert rendparaméter értékek valamivel alacsonyabbak a Fast MF 

programmal kapott értékeknél, de a komplexált és szabad forma közötti különbség a két 

módszer esetén közel azonos. Szembetűnő a különbség a fehérje két állapota között mind a 

lassú, mind a gyors mozgások tekintetében. Míg a komplexált formában az A-D béta szálak 

relaxációs paramétereinek illesztése során a legegyszerűbb egyparaméteres (M1) modell is 

elégségesnek bizonyult, a szabad forma esetén számos pozícióban figyelembe kellett vennünk 

egy μs-ms időskálán zajló konformációs cserefolyamatra utaló extra hozzájárulást (M3, M4). 

Hasonlóan, a szabad forma C-terminális felében jóval kiterjedtebb régióban (F-J béta szál) 

kényszerültünk cserefolyamatra utaló Rex tag figyelembevételére, mint a komplexált fehérje 

esetén. A helikális szegmensben szintén megjelenik egy lassú belső mozgásból adódó gyenge 

hozzájárulás, ezúttal a fehérje mindkét állapotában. A gyors ps mozgások tekintetében 

elmondható, hogy elsősorban a C/D és E/F régiókban jelentkeznek, és ligandum kötődés 

hatására mérséklődnek. 

 

10. táblázat A modellmentes elemzéssel (S2*) és az egységesített modellválasztással (S2) nyert átlagos 

rendparaméter értékek, valamint az utóbbiból nyert konformációs entrópia értékek a humán I-BABP fehérje apo 

és holo formájára különböző hőmérsékleteken. Az egyes aminosavegységekre vonatkozó lokális S2 és Sconf értékek 

listája a Függelék A5. táblázatában található. 
 

  283K 291K 298K 313K 

apo 

S2* 0,92±0,07 0,89±0,06 0,85±0,05 0,85±0,05 

S2 0,90±0,08 0,87±0,07 0,82±0,08 0,81±0,15 

Skonf
átlag(J/K) -2,5±1,2 -1,9±0,7 -1,4±0,6 -1,5±1,1 

Sconf
 (cal/(mól.K) -447±219 -341±128 -254±109 -277±201 

holo 

S2* 0,87±0,06 0,90±0,05 0,88±0,06 0,87±0,06 

S2 0,87±0,06 0,89±0,05 0,86±0,09 0,84±0,07 

Skonf
átlag(J/K) -1.8±0,7 -2,1±0,7 -2,1±0,7 -1,5±0,6 

Sconf
 (cal/(mól.K) -329±128 -376±128 -343±146 -207±20109 

 

Néhány különböző másodlagos szerkezeti elemben előforduló reprezentatív aminosav 

egység 1-S értékének hőmérsékletfüggése a 18. ábrán látható. Meglepő módon a szekvencia 

nagy részén a vizsgált hőmérséklet tartományban az amid N-H kötésvektor ps-ns 
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flexibilitásának hőmérsékletfüggése nemlineárisnak bizonyult, azaz míg bizonyos hőmérséklet 

tartományban a hőmérséklet növekedésével a várakozásnak megfelelően növekvő, más 

tartományban csökkenő flexibilitást tapasztaltunk. A nemlineáris hőmérsékletfüggés mellett 

szembetűnő a komplexált és a szabad forma eltérő viselkedése. A K19 (-I) aminosav esetén 

például, míg az apo formában a flexibilitás maximuma körülbelül 307 K-re tehető, addig a 

fehérje holo formájában a K19 ps-ns mozgékonysága a 280 K-298 K tartományban csökken, 

majd 298 K-310 K között emelkedik. Ehhez hasonló ellentétes viselkedést az apo és holo forma 

 

 

18. ábra Néhány reprezentatív aminosavegység amid N-H kötésvektorának ps-ns flexibilitása hőmérséklet 

függvényében az apo (üres karika) és a holo (teli korong) humán I-BABP fehérjében. 

 

között számos esetben tapasztalunk. Míg az asszignált pozíciók kb. 80-85%-ában a flexibilitás 

hőmérsékletfüggését másodfokú polinommal illesztettük, a maradék 10-15%-ban közel lineáris 

hőfokfüggést tapasztaltunk. Ez utóbbi aminosavak többnyire hurokrégióban helyezkednek el, 

de mint az A31 (apo) esetében is, jól definiált szegmensekben is találunk rá példát. Említésre 

érdemes, hogy a szekvencia bizonyos részein drámai flexibilitás növekedést látunk 300 K felett. 

Ez szintén elsősorban a hurokrégiókra jellemző, valamint a βE láncban két aminosavra (E68, 

N70). Ligandum kötés hatására a hirtelen flexibilitás növekedés 300 K felett ezekben a 

pozíciókban megszűnik. Az egységesített modellválasztással nyert rendparaméter értékeket a 

szekvencia függvényében különböző hőmérsékleteken a 19. ábra mutatja.  

Mind az egyes aminosav-egységekre vonatkozó S2 értékek (ld. Függelék A3. táblázat), 

mind az átlagolt S2 értékek (10. táblázat) azt mutatják, hogy a vizsgált hőmérséklet 

tartományban a hőmérsékletváltozás valamivel nagyobb hatással van az apo fehérje  
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19. ábra Rendparaméter (S2) értékek az aminosavszekvencia függvényében különböző hőmérsékleteken az apo (○) 

és holo (●) humán I-BABP fehérjében. A jobb áttekinthetőség kedvéért a szórást nem ábrázoltam. 

 

flexibilitására, mint a komplexált formáéra. Ez arra utal, hogy a ligandum kötés csökkenti a 

fehérje gerinc által hozzáférhető konformációs teret. Mind az egyedi, mind az átlagos S2 értékek 

alapján elmondható, hogy a ligandum kötődés hőmérsékletfüggő módon befolyásolja a 

fehérjegerinc flexibilitását. Jól példázza ezt a 283 és a 298 K-hez tartozó adatsor (20. ábra). 

Míg 283 K-en az apo fehérjegerinc amidcsoportjainak S2 értéke szinte minden esetben 

meghaladja a komplexált formáét, addig 298 K-en ennek az ellenkezője igaz. Kiugróan magas 

ps-ns flexibilitással (S2 < 0,6) hurokrégiókban, valamint a másodlagos szerkezeti elemeket 

lezáró aminosav-egységek esetén találkozunk, legnagyobb számban magasabb hőmérsékleten 

(313 K) az apo formában. Érdekes módon ezen a hőmérsékleten e kiugró értékek kivételével a 

rendparaméter kismértékű, de konzisztens csökkenése érzékelhető a szekvencia mentén 

komplex képződés hatására. 

Tanulságos megvizsgálni az amid N-H kötésvektorok ps-ns flexibilitásának 

hőmérsékletfüggését az egyes másodlagos (2o) szerkezeti elemek szerint csoportosítva a 

szekvencia mentén. A d(1-S)/dT értékek átlaga, mediánja, variabilitása és aszimmetriája az 

egyes 2o elemeken belül három különböző hőmérsékleten a 21. ábrán látható. 
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20. ábra Ligandumkötés hatása a főlánc amid N-H kötésvektorainak ps-ns flexibilitására a humán I-BABP 

fehérjében különböző hőmérsékleteken. 

 

Szembetűnő, hogy az apo formában az egyes másodlagos elemeken belüli aminosav-egységek 

1-S vs. T meredeksége jóval szélesebb tartományban mozog, mint a holo forma esetén. A 

rendparaméter értékek kisebb változatossága a komplexált formában a hőmérséklet változására 

adott egyenletesebb válaszra utal. Fontos észrevétel, hogy míg alacsony hőmérsékleten (283K 

körül) a szabad formában a flexibilitás hőmérsékletfüggése pozitív, ligandum kötődés hatására 

az 1-S vs. T meredekség előjelet vált. 
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21. ábra A gerinc N-H kötésvektorok flexibilitásának hőmérsékletfüggése az apo és holo humán I-BABP 

fehérjében másodlagos szerkezeti elemek szerint csoportosítva. Az ábrán minden egyes téglalap egy másodlagos 

szerkezeti elemet szimbolizál. A téglalapban a pont az adott 2o elemre vonatkozó átlagértéket, a vonal a mediánt 

jelöli. A téglalap alsó és felső határa az alsó és felső kvartilis értéket jelöli, csillaggal pedig a d(1-S)/dT érték 

minimumát illetve maximumát jeleztem az adott 2o elemen belül. 

 

Néhány 2o elemben (βA, βB, βC, βD, βI, βJ) a meredekség abszolút értéke csökken, ami az adott 

szegmens számára alacsonyabb lokális hőkapacitásnak felel meg. Egy béta-láncban (βE) a 

meredekség mediánja alapján a flexibilitás hőmérsékletfüggése ligandum kötés hatására nő. 

Magasabb hőmérsékleten (310 K körül) d(1-S)/dT kisebb és negatív lesz az apo fehérje nagy 

részén. Kivétel ez alól az α-II és βE szegmens, ahol a fehérje szabad állapotában a variabilitás 

is igen nagy, ligandum kötődés hatására azonban jelentősen mérséklődik. A szemléletesség 

kedvéért a hőmérséklet függvényében a másodlagos elemekre meghatározott d(1-S)/dT medián 

értékeket vonal diagramon is ábrázoltam (22. ábra). Az azonos 2o elemhez tartozó adatpontokat 

a könnyebb követhetőség kedvéért összeköttetem, így a medián értékek mellett a változás 
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nagysága és előjele jól látható. Feltűnő különbség az apo és a holo forma között az utóbbi 

egységesebb viselkedése: a 2o elemek a komplexált formában egymáshoz hasonlóan reagálnak 

a hőmérsékletváltozásra, és a meredekség a teljes vizsgált hőmérséklet tartományban közel 

azonos. Másik érdekes különbség a két állapot között a α-II hélixben és az E-F béta szálakban 

mutatkozik. A szabad formában a két régió kisebb mértékben reagál a hőmérsékletváltozásra, 

mint a többi elem, beleértve a komplexált forma azonos tartományait is. 

 

 

22. ábra Másodlagos szerkezeti elemek flexibilitásának hőmérsékletfüggése az apo és holo humán I-BABP 

fehérjében az egyes másodlagos szerkezeti elemekre meghatározott d(1-S)/dT mediánja szerint feltüntetve. 

 

5.9 Lassú (μs-ms) konformációs mozgások 

Korábbi stopped-flow kinetikai vizsgálatok egy vagy több, a ligandum kötéssel 

összefüggésbe hozható lassú, ms időskálán zajló konformációs fluktuációt valószínűsítenek a 

humán I-BABP fehérjében [29]. Ilyen típusú belső mozgás jelenlétére utal a fehérjében az is, 

hogy a Lipari-Szabó modellmentes analízis során a 15N relaxációs adatok illesztésénél számos 

esetben szükségessé vált egy lassú (s-ms) cserefolyamat (Rex) figyelembevétele. A 

cserefolyamat lehetőségének részletesebb tanulmányozása céljából 15N CPMG relaxációs 

diszperziós méréseket végeztünk. Ezen vizsgálatok előnye, hogy amennyiben ténylegesen jelen 
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van a rendszerben egy ilyen típusú lassú fluktuáció az alap- és egy kis populációjú gerjesztett 

állapot között, és ez bizonyos feltételeknek eleget tesz (τex ~ 0.3-10 ms, pb>0.5%), úgy e 

vizsgálatok segítségével a cserefolyamatról konkrét kinetikai, termodinamikai, és szerencsés 

esetben szerkezeti információ nyerhető. A 23. ábrán két választott aminosav-egységre kapott 

relaxációs diszperziós görbe látható a fehérje szabad és komplexált állapotában 

szobahőmérsékleten. 

 

23. ábra Az apo és holo fehérje relaxációs diszperziós görbéje két reprezentatív aminosav pozícióban (25 °C). 

 

A CPMG tér függvényében csökkenő hozzájárulás a transzverzális relaxációhoz az apo 

fehérjében megerősíti a modellmentes analízis alapján feltételezett μs-ms konformációs csere 

jelenlétét. Kísérleti körülményeink között a cserefolyamatot érzékelő aminosavpozíciók 

szobahőmérsékleten három fő régióra tagolódnak az apo fehérjében: a C/D (G56-T60), E/F 

(S69-T73, G76-T82), és G/H (V91-N93, N96-Q99) régiókra. Ezen szegmensek jó egyezést 

mutatnak a modellmentes analízis által jelzett, μs-ms cserefolyamatban résztvevő aminosav 

pozíciókkal. Az apo és holo fehérje relaxációs görbéit összehasonlítva azonban elmondható, 

hogy ligandum kötés hatására a cserefolyamat megszűnik. Szám szerint, míg a szabad 

fehérjében 30, a komplexált formában mindössze három pozícióban detektáltunk nem lapos 

relaxációs diszperziós profilt (ez utóbbiak esetén is a detektálási határt alig meghaladó Rex 

értékkel). A cserefolyamat sebessége az üres fehérjében 25 °C-on ~ 2900 s-1, és a detektált 

aminosav pozíciók jelentős részén az ún. fast-limit (kex>>Δω) határt (ld. Anyagok és módszerek 

c. fejezet) súrolja. Mivel ez esetben a relaxációs diszperziós mérésekből korlátozott információ 

nyerhető, az apo fehérjében zajló konformációs fluktuáció részletes kinetikai, termodinamikai 

és szerkezeti jellemzése céljából vizsgálatainkat alacsonyabb hőmérsékleten folytattuk. 
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Hőmérsékletfüggő CPMG relaxációs diszperziós méréseinket három további 

hőmérsékleten, 283 K, 287 K, és 291 K-en végeztük. Mindenekelőtt e hőmérsékleteken is 

megerősítettük, hogy az apo fehérjében detektálható ms konformációs mozgás epesav kötődés 

hatására megszűnik (Függelék A2. ábra). Az apo fehérjében két reprezentatív aminosav-

egységre különböző hőmérsékleteken nyert relaxációs diszperziós görbék a 24. ábrán láthatók.  

 

 

 

24. ábra Reprezentatív relaxációs diszperziós görbék az I-es (V91) és II-es (H57) klaszterre az apo humán I-BABP 

fehérjében három különböző hőmérsékleten. A folytonos vonal a 11. táblázat paramétereivel nyert globális 

illesztés eredménye kétállapotú cserefolyamatot feltételezve. 

 

A görbéket kétállapotú cserefolyamatot feltételezve kezdetben minden aminosav-

egységre külön illesztettem. A vizsgált hőmérséklet tartományban a ~115 asszignált aminosav-

egységnek körülbelül harmadához volt társítható lassú konformációs fluktuáció az apo 

fehérjében (Rex>2Hz). Ezek közül 30 pozíció mutatott Rex-et mindhárom vizsgált 

hőmérsékleten. Vizsgálataink nyomán megerősítést nyert, hogy a milliszekundum időskálán 

zajló cserefolyamatot érzékelő aminosav-egységek kiterjedt dinamikai hálózatot alkotnak a 

szabad fehérjében. A legnagyobb Rex értékkel (10-25 s-1) jellemezhető fluktuációt a fehérje C-

terminális felében, az E-F (T73) és G-H (V91, N96, H98) régiókban detektáltuk. A négy érintett 

aminosav pozíció a lassú cserefolyamatot érzékelő két leghosszabb összefüggő szegmensben 

(E69-V83 és L90-E102) található az I-BABP fehérjében. Két másik, tizenegy (H52-K62) illetve 

hat (K35-V40) aminosav-egység hosszúságú folytonos szegmens szintén jól detektálható Rex-

et mutat a CPMG mérések alapján. Az előbbi a C-D hurkot és a D -szálat, az utóbbi a B -

szálat és az előtte levő rövid linker régiót foglalja magában. Ezen kívül konformációs fluktuáció 

detektálható a fehérje N terminálisához közel az A -szálon (K5, E7, E11), az N13-as 
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pozícióban, és az -I hélixben (D15, E16, F17), valamint a C-terminális felé az I (V109, E110, 

T113) és J (Y119, R121, V122, K124) béta láncokban. 

A 283-291K hőmérséklet tartományban felvett diszperziós profilok külön-külön történő 

illesztése alapján (Függelék A6 táblázat) a főlánc amidcsoportok két egymástól jól elkülönülő 

klasztert alkotnak, ami két különböző cserefolyamat jelenlétére utal a rendszerben. A gyorsabb 

átlagos cseresebességi állandóval (769±59 s-1 (283 K,) 1088±195 s-1 (287 K) és 1401±141 s-1 

(291 K)) rendelkező klaszterbe (I) csoportosuló aminosav-egységek főként az E-F és G-H 

régiókban, a lassabb cseresebességi állandóval (265±82 s-1 (283 K), 658±45 s-1 (287 K) és 

878±86 s-1 (291K)) rendelkező klaszterbe (II) csoportosuló aminosav-egységek pedig főként a 

fehérje N-terminális felén csoportosulnak (25. ábra).  

 

 

25. ábra 15N CPMG relaxációs diszperziós kísérletekkel meghatározott Rex értékek az apo hI-BABP fehérjében 

kétállapotú cserefolyamatot feltételezve az I-es (piros) és II-es (narancs) klaszterre a hőmérséklet függvényében a 

11. táblázat paramétereivel (283K: kör; 287 K: háromszög, 291 K: csillag).  

 

Ezen eredményeket felhasználva a két klaszter adatait globálisan illesztettük, két külön 

kétállapotú cserefolyamatot, AB (klaszter I) és AC (klaszter II), feltételezve az apo 

fehérjében. Az illesztésből meghatározott termodinamikai paraméterek és az oda-vissza irányú 

sebességi állandók értékei a 11. táblázatban láthatók. 
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11. táblázat 15N relaxációs diszperziós mérések globális illesztésével nyert kinetikai és termodinamikai 

paraméterek az apo hI-BABP fehérje konformációs cserefolyamataira. 

 

 283K 287K 291K 

klaszter I  

kex(s-1) 836±59 1049±88 1540±120 

pb(%) 3.1±0.2 3.9±0.2 4.3±0.2 

kAB(s-1) 26±3 41±4 66±6 

kBA(s-1) 810±57 1008±85 1474±115 

ΔGAB(kcal/mol) 1,9±0,1 1,8±0,1 1,8±0,1 

ΔHAB(kcal/mol) 7,0±1,6 

ΔSAB(cal/(mol*K)) 17,8±5,4 

klaszter II  

kex(s-1) 294±40 705±69 883±103 

pb(%) 1.8±0.2 2.0±0.2 2.2±0.2 

kAC(s-1) 5.3±0.9 14±2 19±3 

kCA(s-1) 289±9 691±68 864±101 

ΔGAC(kcal/mol) 2,3±0,1 2,2±0,1 2,2±0,1 

ΔHAC(kcal/mol) 4,2±0,1 

ΔSAC(cal/(mol*K)) 6,9±0,3 

 

Az I. klaszter valamivel nagyobb gerjesztett állapotú populációja a konformációs 

egyensúly fokozottabb jelenlétére utal a fehérje C-terminális felén. Az ln(kBA/kAB) és 

ln(kCA/kAC) hőmérsékletfüggéséből számított entalpia és entrópia értékek (∆H = 7,0±kcal mol-1, 

∆S = 17,8±5,4 cal mol-1 K-1 az AB és ∆H = 4,2±0,1 kcal mol-1, ∆S = 6,9±0,3 cal mol-1 K-1 az 

AC egyensúlyra) tipikus entrópia-entalpia kompenzációt jeleznek, amely mind az AB, 

mind az AC folyamat esetében egy rendezett és egy kevésbé rendezett állapot közötti 

konformációs cserére utal. A Gibbs-féle szabadentalpia a vizsgált hőmérséklet tartományban 

mindkét átmenetre ~2 kcal mol-1. A sebességi állandók hőmérséklet függése az I. és II. 

klaszterre a 26. ábrán látható. A 298 K-n gyűjtött adatok bár beilleszthetők az egyes 

klaszterekbe, cseresebességi állandójuk a két klaszterben közel azonos értéknek (3260±560 s-1 

és 2900±400 s-1) adódik. 

A 287 K-en felvett relaxációs diszperziós görbék illesztésével meghatározott dinamikus 

15N kémia eltolódás () értékek az apo fehérje szalagdiagramjára (PDB:1O1U) vetítve a 27. 

ábrán láthatók. Mind nagyságukat, mind eloszlásukat tekintve hasonló értékeket találtunk 

283 és 291 K-en. Általánosságban elmondható, hogy az alap és gerjesztett állapot közötti 

dinamikus amid 15N kémiai eltolódás különbségek kisebbek, mint 4 ppm (mindkét klaszterre). 
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A legnagyobb értékeket (>1,5 ppm) az E/F és G/H hurokrégióban, valamint a H β-szálban 

találjuk. 

 

 

26. ábra Konformációs cserefolyamatok hőmérséklet függése az apo humán I-BABP fehérjében. Az oda- (üres 

szimbólumok) és visszairányú (teli szimbólumok) folyamatra vonatkozó globális illesztéssel nyert (11. táblázat) 

sebességi állandók természetes logaritmusai az I-es (háromszög) és II-es (kör) klaszterben. Az adatpontok lineáris 

illesztése során a 283K, 287K és a 291 K-en meghatározott kinetikai paramétereket használtam fel. 

 

 

 

27. ábra CPMG relaxációs diszperziós mérésekkel (287 K) nyert dinamikus 15N kémiai eltolódás különbségek 

(Δδ) az alap és a feltételezett gerjesztett állapot között az apo humán I-BABP fehérje három dimenziós 

szerkezetére (PDB: 1O1U) vetítve. Az egyes aminosav pozíciókra vonatkozó Δδ értékek a maximális értékre 

normalizálva vannak feltüntetve az I-es klaszterre rózsaszíntől pirosig, a II-es klaszterre citromsárgától 

narancssárgáig terjedő színskálán, ahol az erősödő szín növekvő Δδ értéket jelez. A lapos diszperziós profillal 

rendelkező aminosavegységeket szürkével jelöltem.  
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6 Diszkusszió  

 

Molekula spektroszkópiai vizsgálatoknak és molekuladinamikai számításoknak 

köszönhetően ismeretes, hogy a sejtműködés szinte valamennyi folyamatában résztvevő 

fehérjék nem merev képződmények, hanem nagyon is plasztikus és flexibilis molekulák. 

Különböző időskálán zajló, különböző amplitúdójú mozgások szuperponálódnak bennük 

egymásra, amelyeknek a legtöbb esetben közvetlen funkcionális szerepe van. Az entrópia révén 

hozzájárulnak a fehérjék termodinamikai stabilitásához, más esetben elősegítik a ligandumok 

hozzaférését a kötőzsebhez, szerepük van az enzimkatalízisben, a molekuláris felismerési és 

allosztérikus folyamatokban. A fehérjékben zajló dinamikai folyamatokat többdimenziós 

potenciális energia hiperfelszínnel írhatjuk le, ahol a különböző konformációs állapotokat 

néhány kT-nek megfelelő energiagát választ el egymástól. Közöttük az átmenet 

szobahőmérsékleten tipikusan μs-ms időskálán zajló, nagy amplitúdójú, többnyire kollektív 

mozgások révén történik. Ezekre a lassú mozgásokra szuperponálódnak a gyors, kis 

amplitúdójú ps-ns fluktuációk (oldallánc rotációk, hurokmozgások), amelyek nagyszámú, 

szerkezetileg hasonló szubállapot között mennek végbe. Ideális esetben a kinetikailag 

elkülönült állapotoknak mind a szerkezetét, mind pedig az egymásba alakulásuk sebességét 

szeretnénk meghatározni. Az NMR spektroszkópia azon ritka kísérleti módszerek egyike, 

amely a molekuláris kölcsönhatásoknak a szerkezeti és dinamikai aspektusát egyaránt képes 

megragadni. Szintén fontos szempont, hogy az általa nyert atomi szintű információ 

makroszkopikus termodinamikai és kinetikai paraméterekkel hozható összefüggésbe. Az NMR 

spektroszkópia további előnye, hogy segítségével rendkívül széles, mintegy tizenöt 

nagyságrendet (10-12-103 s) átfogó időtartományban tanulmányozhatjuk a molekuláris 

mozgásokat. 

Az epesavak enterohepatikus körforgásában központi szerepet játszó BABP fehérjék 

belsejében elhelyezkedő két kötőhely a közöttük működő pozitív kooperativitással és egyes 

homológokban megnyilvánuló kötőhely szelektivitással egyszerre unikális (az iLBP fehérjék 

családján belül), és szolgál jó modellrendszerként a fehérje-ligandum kölcsönhatások 

tanulmányozásához. Bár az elmúlt években sok tény napvilágra került az epesav-BABP kötődés 

mechanizmusát illetően, továbbra is sok a nyitott kérdés. A humán homológ esetében 

tisztázatlan miként jutnak be a ligandumok a fehérje belsejében található kötőüregbe, és miként 

távoznak onnan. Úgyszintén keveset tudunk a kötőhelyek közötti kommunikáció molekuláris 

részleteiről. Kinetikai vizsgálatok a konformációs fluktuációk fontosságára utalnak több iLBP 
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fehérjében, köztük a humán BABP homológban. A flexibilitás és funkció kapcsolatának 

alaposabb megértése érdekében NMR relaxációs vizsgálatokkal több különböző hőmérsékleten 

tanulmányoztuk az apo és holo humán I-BABP fehérjében zajló belső molekuláris mozgásokat 

a μs-ms és a ps-ns időskálán. 

A μs-ms fluktuációkat illetően markáns különbséget találtunk az apo és holo forma 

között valamennyi vizsgált hőmérsékleten. Míg a szabad formában ms időskálán zajló 

konformációs fluktuációk kiterjedt hálózata detektálható, ligandum kötés hatására ez a lassú 

mozgás megszűnik. A Rex görbék elemzése alapján a ms mozgásban érintett aminosavak a 

szabad hI-BABP fehérjében két klaszterbe csoportosulnak, egy „lassabb” és egy „gyorsabb” 

klaszterbe, amelyek a fehérje háromdimenziós szerkezetére vetítve két jól elkülönülő régiónak 

felelnek meg. Mind a helikális szegmenst és BCD béta szálakat érintő lassabb, mind a fehérje 

közel teljes C-terminális felét érintő gyorsabb fluktuáció entrópia-entalpia kompenzációt mutat, 

amely alapján mindkét régióban egy-egy néhány százalékos populációban jelen levő, az 

alapállapotnál rendezetlenebb magasabb energiájú konformációs állapot valószínűsíthető. 

Érdekesség, hogy szobahőmérséklet felé közeledve a lassabb klaszter „beéri” a gyorsabbat, és 

25 °C-on kex~2000-3000 s-1 cseresebességi állandóval egyetlen hálózattá olvadnak össze. 

A ms konformációs fluktuáció mechanisztikus szerepét tekintve a humán I-BABP 

működésében több lehetőség is felmerül. Ezzel kapcsolatban fontos tényező, hogy a fenti kex 

érték jó egyezést mutat korábbi, a ligandum kötődés kinetikai mechanizmusának vizsgálatát 

célzó stopped-flow fluoreszcenciás mérések által jelzett sebességmeghatározó lépés 

időskálájával [29], amely arra utal, hogy az NMR mérések által detektált fluktuációnak szerepe 

lehet a ligandumok kötőüregbe jutásának szabályozásában. Másik fontos szempont, hogy a 

lassú mozgásban érintett aminosav-egységek számottevő részénél jelentős kémiai eltolódás 

változás detektálható ligandum kötés hatására. Közülük több, a kötőüregtől távoli, direkt 

ligandum hatásnak ki nem tett aminosav-egység esetén jó egyezést találtunk a 15N Rex 

mérésekből származtatható dinamikus kémiai eltolódás különbségek és a 15N amid kémiai 

eltolódás ligandum kötés hatására bekövetkező változása között (28. A ábra). Ez arra utal, hogy 

az apo fehérjében jelenlevő magasabb energiájú konformációs cserepartner(ek) az epesavakkal 

komplexált formára emlékeztető konformációval bírhat(nak). Azaz a vizsgálataink alapján 

valószínűsíthető, hogy a ligandum kötődés egy az apo formában is jelenlevő konformációs 

egyensúly eltolásával, a konformációs szelekció elvei szerint valósul meg a fehérjében. 
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28. ábra Konformációs csere a humán I-BABP fehérjében. A) Korreláció az NMR relaxációs mérésekből 

származtatott dinamikus kémiai eltoldódás-különbség (apo fehérje, Δω) és a ligandum kötés hatására bekövetkező 

kémiai eltolódás változás (Δδholo-apo) között (R2 = 0,98, meredekség = 1,1). B) Δω és Δδ között jó (fekete), valamint 

mérsékelt egyezést mutató ám Rex-ben érintett és átlagon felüli Δδholo-apo-val rendelkező (kék) aminosav-pozíciók 

az apo fehérje szerkezetére (PDB:1O1U) vetítve. 

 

Néhány aminosav-egységet, melyre vonatkozóan i) a Rex mérésekből származtatható dinamikus 

(Δω) és a ligandum kötődést kísérő 15N kémiai eltolódás változás (Δδ) jó (±20%) egyezést 

mutat, illetve ii) a Δω és Δδ értékek között mérsékelt ugyan az egyezés, de az aminosav Rex-

ben érintett és Δδ átlagon felüli, a 28. B ábra szemléltet. Kiemelendő közülük a G-H régióban 

található N96-H98 szegmens és az E-F régióban található T73-K77 szegmens. Mindkét régió a 

fehérjegerincet is jelentősen érintő konformációs változást mutat ligandum kötődés hatására. 

Közülük az N96 és H98 aminosavak kiugróan magas 15N kémiai eltolódás változása a 

fehérjegerinc konformációjának megváltozásán túl töltés átrendeződésre utal a H béta szál 

elején, amelyet megerősít a hisztidin imidazol gyűrűjének 180°-os elfordulása a Cβ-Cγ kötés 

mentén a kötött formában. Az E/F hurokban található T73 aminosav környezetében pedig 

ligandum kötődést kísérő H-kötés átrendeződést látunk az N61, Q72, K77 aminosavak 

részvételével. Közülük, mint azt az 5.4 fejezetben jeleztem (13. ábra), az N61-es aszparagin 

H-kötést létesít a kötőüreg közepén elhelyezkedő W49-es triptofánnal, amely további H-kötést 

és hidrofób kölcsönhatást alakít ki a kötött epesav ligandumokkal. A Rex-ben szintén érintett 

Q72 szintén jelentősen elmozdul ligandum kötődés hatására, és a holo formában H-kötést alakít 

ki a közeli G76-tal. Végül a T73 a W49-hez hasonlóan H-kötést létesít mind a ligandummal, 

mind az N61 és K77 aminosavakkal. Mindezek alapján elmondható, hogy több, az apo 

formában ms konformációs fluktuációban érintett aminosav részvételével egy az E/F huroktól 

a kötőüregig nyúló H-kötés átrendeződés jön létre a fehérjében epesav-kötődés hatására.  

Az EF és GH régió mellett az apo fehérje konformációs fluktuációjában érintett közel 

összefüggő harmadik szegmens (H52-K62) a kötőüreg közeli C/D hurok és D béta szál, mely 

szobahőmérséklet alatt a lassú klaszter magját képezi. Közülük a hurokrégió konformációja 
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ligandum kötődés hatására szintén jelentősen változik (12. ábra). Ez az a szegmens, amely átfed 

a FABP és CRBP fehérjékben talált ms konformációs mozgásban érintett régióval, amely az 

ún. dinamikus portál hipotézis [21] szerint hozzáférhetővé teszi az amúgy elzárt kötőhelyet a 

ligandum számára. Míg a FABP és CRBP [84] fehérjékben a helikális szegmens is érintett a 

mozgásban, az I-BABP fehérjében a helikális régióban mindössze néhány aminosavat találunk, 

amelynek relaxációs viselkedése konformációs cseréből adódó gyenge hozzájárulást mutat. 

Szintén fontos különbség a FABP/CRBP és I-BABP fehérjék között, hogy míg az előbbiekben 

a helikális szegmenst érintő konformációs csere az apo forma ps-ns időskálán megnyilvánuló 

nagyfokú flexibilitásával és rendezetlenségével társul, BABP fehérjékben a helikális régió 

kevés ps-ns flexibilitást mutat és jól definiált másodlagos szerkezettel bír. Vizsgálataink alapján 

tehát bár valószínűsíthető, hogy az apo I-BABP fehérjében talált lassú konformációs mozgás 

összefüggésben áll a ligandumok kötőüregbe jutásának szabályozásával, valószínűnek látszik 

egy a helikális szegmenstől eltérő, alternatív portál létezése, vélhetően a viszonylag nyitott és 

az átlagosnál rendezetlenebb EF régió közreműködésével. Az E/F hurokrégió szerepe 

valószínűsíthető a ligandum kötődés szabályozásában a csirke májszövetében termelődő 

homológ cL-BABP fehérje esetében is [85]. Eszerint a H98 protonálódása által indukált 

konformációs mozgás poláris aminosav oldalláncok alkotta hálózaton keresztül az E/F 

hurokrégióig terjed, ahol annak elmozdulását eredményezi egy a külső oldatfázis felé zártabb 

fehérje konformációt alakítva ki. 

Ezzel együtt a humán és más BABP fehérjékben talált lassú konformációs mozgásnak 

a ligandumok kötőüregbe jutásának szabályozásán kívül egyéb funkcionális szerepe is lehet. 

Erre utal több olyan aminosav-egység érintettsége a Rex mérésekkel detektált ms mozgásban az 

apo I-BABP fehérjében, amelyről korábbi mutagenezis vizsgálatok bizonyították, hogy 

szerepük van a kötőhelyek közötti pozitív kooperativitásban (N61, Q99, E110). Illetve erre utal 

maga a Rex-ben erőteljesen érintett E/F régiótól a kötőüregig nyúló H-kötés hálózat is. 

Figyelemreméltó, hogy a cL-BABP fehérjében a H98Q pontmutáció a ms fluktuációk 

csökkenését eredményezi, és ez csökkent pozitív kooperativitással társul [24]. Hasonlóan, a cI-

BABP fehérjén végzett molekula dinamikai szimulációk a konformációs variabilitás lehetséges 

szerepére utalnak a kötőhelyek közötti sikeres kommunikációban [25]. Fontos szempont az is, 

hogy a humán homológon végzett stopped-flow mérések az apo fehérjében jelenlevő ms 

fluktuáción kívül jeleznek egy még lassabb (25-50 s-1) unimolekulás lépést a ligandum kötődést 

követően, amely összefüggést mutat a kötőhelyek közötti pozitív kooperativitással [29]. Ez 

felveti a lehetőségét, hogy a szobahőmérséklet alatt detektált két klaszter két különböző 
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funkciójú mozgásnak felel meg az apo fehérjében, melyek közül az egyik a holo formában egy 

lassabb mozgássá alakul tovább, segítve a két kötőhely közötti kommunikációt. 

A lassú konformációs mozgásokra szuperponálódó gyors ps-ns fluktuációk tekintetében 

a helikális szegmensen kívül a humán I-BABP fehérje gerincének egészére elmondható, hogy 

a FABP fehérjékhez képest kisebb flexibilitással rendelkezik. Az amid N-H kötésvektorok 

fluktuációjának amplitúdóját jellemző rendparaméter és az ebből származtatható konformációs 

entrópia a vizsgált hőmérséklet tartományban (283-313 K) mind az apo, mind a holo fehérje 

esetében a szekvencia túlnyomó részén nemlineáris hőmérsékletfüggést mutat, és a ligandum 

kötődés hatása a ps-ns fluktuációkra szintén hőmérsékletfüggő. A másodlagos szerkezeti 

elemek szerint megvizsgálva a hőmérsékletfüggés mértékét azt találjuk, hogy az d(1-S)/dT 

meredekségnek mind az előjele, mind az abszolút értéke hőfokfüggő. Abszolút értékét tekintve 

alacsony hőmérsékleten (~283 K) csökkenés figyelhető meg epesav kötődés hatására, ami a 

termikusan elérhető állapotok számának és a hőkapacitásnak a csökkenését jelzi. A meredekség 

variabilitása az egyes szerkezeti elemeken belül alacsony hőmérsékleten szintén csökken 

ligandum kötődés hatására, ami a hőmérséklet változására bekövetkező egyenletesebb választ 

jelez. Magasabb hőmérsékleten (~313 K) azonban ez a fajta variabilitás-csökkenés csak 

specifikus régiókban érvényesül. A ps-ns fluktuációk nemlineáris hőmérsékletfüggése bár nem 

gyakori az irodalomban, találunk rá példát. Hasonló hőmérsékletválaszt találunk a humán 

növekedési hormon esetében alacsony pH-n [90], valamint a glutamin kötő fehérje esetében 

[91]. 

Az NMR relaxációs mérésekből nyert, a szabad és kötött forma egyedi aminosav-

egységeire összegzett konformációs entrópia alapján a fehérjegerinc ligandum kötődést kísérő 

konformációs entrópia változására felső becslés adható [80], [81], [92], ami összefüggésbe 

hozható makroszkopikus termodinamikai paraméterekkel. Korábbi, az NMR relaxációs 

vizsgálatok kísérleti körülményeihez hasonló feltételek mellett végzett ITC vizsgálatok [22] 

alapján a GCA és GCDA epesavak ekvimoláris elegyének kötődését kísérő teljes entrópia 

változás 25 °C-on ~ -2,6 cal/(mol K). Elméleti számításokra hagyatkozva a 15N NMR relaxációs 

mérésekből nyert Sconf
gerinc = -89 cal/(mol K) mintegy Sconf ~ -206 cal/(mol K) teljes (gerinc 

és oldallánc együttesen) konformációs entrópia változásnak felel meg [93], [94]. Figyelembe 

véve, hogy a fehérje-ligandum kölcsönhatás kalorimetriásan mérhető entrópia változása a 

konformációs entrópia változáson kívül a ligandum kötődést kísérő hidratációs és rotációs-

transzlációs entrópia változásból tevődik össze, melyek közül az utóbbi hasonló méretű fehérjék 

esetén Srot-trans ~ -50 cal/(mol K)-ra becsülhető [95], az epesav-kötődést kísérő hidratációs 
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entrópia változás Shydr ~ 254 cal/(mol K). Termodinamikai számítások alapján ez megfelel 

körülbelül 200 vízmolekula távozásának [96], ami az I-BABP fehérje ~1000 Å3 kötőüregét 

tekintve reális érték. Tochtrop és munkatársai szintén jellemezték ITC mérésekkel a GCA 

epesav kötődésének hőmérséklet függését [22]. Bár az erős pozitív kooperativitás 

következtében a kötődés első lépésének entalpia változását alacsonyabb hőmérsékleten (15 °C 

és 20 °C) csak nagy bizonytalansággal tudták meghatározni, az entalpiaváltozás trendje 

nemlineáris hőmérsékletfüggést mutat, ami hasonlóan a mi eredményeinkhez 

hőmérsékletfüggő hőkapacitást jelez a 10-40 °C hőmérséklet tartományban. 

Az NMR relaxációs vizsgálatok által mutatott, bizonyos hőmérséklet tartományokban 

növekvő hőmérséklet mellett csökkenő ps-ns flexibilitás hátterében olyan intramolekuláris 

kölcsönhatások kell, hogy álljanak az I-BABP fehérjében, amelyek a hőmérséklet 

növekedésével erősödnek. Ezen túlmenően, a hőmérséklet-változásra adott, a fehérje egészére 

kiterjedő egységes válasz arra enged következtetni, hogy a nem-linearitás mögött távoli 

szegmenseket összekötő kölcsönhatás hálózat áll. Feltehetően kiemelt szerepe van ebben a 

különböző másodlagos szerkezeti elemeket összekötő sóhidaknak és hidrofób 

kölcsönhatásoknak (29. ábra), melyekről ismeretes, hogy a hidrogén kötésekkel ellentétben 

erősségük a hőmérséklet emelkedésével nő [97], [98]. A sóhidak közül kiemelendő a B béta 

szálat a C/D hurokkal összekötő E39-H52, valamint az I és J béta szál között kapcsolatot 

teremtő E110-R121, mely mind az apo, mind a holo formában jelen van. Az A és J béta szál 

közötti kapcsolat szintén adott a fehérje mindkét állapotában (E9-K124 apo vs. E7-K124 holo). 

Számottevő átrendeződés a sóhidak tekintetében az EFGH régióban következik be ligandum 

kötődés hatására. A fehérjegerincet is érintő elmozdulásnak köszönhetően a K89-es lizin 

oldallánc orientációja megváltozik, és az F és G szál közötti sóhíd (E86-K89) a G és H szál 

közötti sóhídra (K89-E102) cserélődik. Ezzel párhuzamosan az E-F régiót stabilizáló E68-K80 

kapcsolat a kötött állapotban megszűnik, viszont létrejön egy a H/I hurkot a C-terminálishoz 

láncoló elektrosztatikus kölcsönhatás (D106-R125). Végül a K35-ös lizin oldalláncának 

közreműködésével a helikális régió és a B béta szál közötti linker az A béta szállal kialakított 

sóhíd révén stabilizálódik a kötött formában. 
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29. ábra Sóhidak (balra) és hidrofób kölcsönhatások (jobbra) az apo (A, B) és a holo (C, D) humán I-BABP 

fehérjében. A jobb áttekinthetőség kedvéért csak a különböző másodlagos szerkezeti elemek között kapcsolatot 

teremtő kölcsönhatásokat ábrázoltam. 

 

A hidrofób kölcsönhatásokat illetően ligandum kötés hatására legnagyobb átrendeződés 

az EFG régióban következik be, ahol a fehérjegerincet is érintő konformációs változásnak 

köszönhetően a béta szálak közötti kontaktusok (pl. I71-V83, T73-F79/F94, V83-   

L90/V92) fellazulnak. Kisebb mértékben ugyan, de szintén a hidrofób kölcsönhatások 

visszaszorulása figyelhető meg a CD régióban epesav kötődés hatására. Az N-terminális és az 

α-I esetében ezzel szemben azt látjuk, hogy az epesavak kötődését új hidrofób kontaktusok 

kialakulása kíséri a fehérje GH régiójával (F2-M85/I103, F17/L21-Y97). 
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Az eltérő hőmérséklet függéssel rendelkező másodlagos kölcsönhatások (H-kötések vs. 

elektrosztatikus és hidrofób kölcsönhatások) összjátéka és epesav kötődés hatására történő 

átrendeződése a humán I-BABP fehérjében bonyolult hőmérséklet választ eredményez, és 

vélhetően összefügg az apo és holo forma ps-ns flexibilitásának eltérő hőfokfüggésével. 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy mind a lassú (ms) konformációs mozgások, mind 

a gyors (ps-ns) lokális fluktuációk elemzése a humán I-BABP fehérjében markánsan eltérő 

potenciális energia felszínt jelez a szabad és kötött állapotában. Vizsgálataink nyomán több, 

kulcsszerepet játszó aminosav pozíciót sikerült azonosítani a fehérjében, melyek támpontot 

adhatnak további, a ligandum kötődés dinamikai aspektusainak feltárását célzó mutagenezis 

vizsgálatnak. Az apo és holo állapot dinamikai viselkedését illető, NMR relaxációs 

vizsgálataink nyomán feltárt különbségek egyben felvetik a lehetőségét a ligandum kötődés 

dinamikai sajátságok változtatása révén történő optimalizálhatóságának a fehérjében. Ez utóbbi 

a fehérje anyagcsere folyamatokban való érintettsége révén a jövőben hozzájárulhat új 

diagnosztikus markerek és az epesavak enterohepatikus körforgásába beavatkozó funkcionális 

molekulák tervezéséhez. 
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8 Függelék 

A1. táblázat Asszignált kémiai eltolódások DSS-hez képest az apo és a heterotipikus holo  

(I-BABP:GCDA:GCA (1.0:1.5:1.5) I-BABP fehérjében (20 mM K-foszfát, 50 mM KCl ,  

0,05% NaN3, pH = 6,3, T=298 K).  

 

aminosavegység 

apo holo 

1HN, ppm 15N, ppm 1HN, ppm 15N, ppm 

1      

2 PHE 9,217 117,965 9,308 119,537 

3 THR 7,094 108,955 7,113 110,911 

4 GLY 8,857 114,725 8,972 116,938 

5 LYS 7,78 119,443 7,791 120,412 

6 PHE 9,687 122,19 9,632 123,741 

7 GLU 9,323 121,624 9,436 124,4 

8 MET 8,397 128,016 8,157 129,508 

9 GLU 10,231 126,249 10,217 127,622 

10 SER 8,344 113,005 8,467 115,003 

11 GLU 8,402 116,981 8,424 116,849 

12 LYS 8,685 119,987 8,244 120,222 

13 ASN 9,013 116,444 8,806 117,905 

14 TYR 8,467 117,441 8,507 118,828 

15 ASP 8,511 116,731 8,551 118,075 

16 GLU 8,794 117,015 8,811 117,513 

17 PHE 7,871 118,045 7,817 119,021 

18 MET 8,123 113,816 8,403 115,919 

19 LYS 7,636 117,522 7,082 117,06 

20 LEU 7,474 121,633 7,258 122,951 

21 LEU 7,511 118,039 7,725 119,64 

22 GLY 7,649 105,633 7,39 104,659 

23 ILE 7,244 121,131 7,318 121,688 

24 SER 8,371 121,115 8,551 123,342 

25 SER 8,876 118,545 8,972 119,543 

26 ASP 8,579 119,017 8,646 119,956 

27 VAL 7,183 121,568 7,332 124,113 

28 ILE 7,937 119,636 8,346 121,966 

29 GLU 8,011 116,997 7,53 117,185 

30 LYS 7,81 118,494 7,825 121,827 
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aminosavegység 
apo holo 

1HN, ppm 15N, ppm 1HN, ppm 15N, ppm 

31 ALA 7,841 118,956 8,498 119,887 

32 ARG 7,304 120,414 7,232 122,318 

33 ASN 9,23 118,665 9,072 119,14 

34 PHE 7,802 120,774 7,95 123,258 

35 LYS 7,888 126,725 7,951 130,102 

36 ILE 7,338 125,825 7,795 127,688 

37 VAL 7,965 130,505 8,467 132,445 

38 THR 9,345 126,276 9,536 128,155 

39 GLU 9,448 126,439 9,462 129,729 

40 VAL 9,282 125,356 9,438 128,302 

41 GLN 8,905 126,389 9,044 128,195 

42 GLN 8,186 127,741 8,315 129,77 

43 ASP 8,81 128,372 8,857 130,079 

44 GLY 8,813 114,02 8,835 115,636 

45 GLN 8,947 125,286 8,955 126,671 

46 ASP 8,013 119,687 8,027 121,234 

47 PHE 9,326 120,712 9,261 122,64 

48 THR 8,649 117,029 8,768 122,64 

49 TRP 9,639 132,015 9,832 119,258 

50 SER 9,514 125,693 9,591 132,702 

51 GLN 9,074 122,344 9,098 129,041 

52 HIS 9,339 122,182 9,68 122,907 

53 TYR 8,621 121,567 8,632 123,725 

54 SER 8,102 115,268 8,307 122,437 

55 GLY 8,507 110,918 8,452 118,74 

56 GLY 8,086 106,674 8,026 110,537 

57 HIS 6,919 118,576 6,285 108,214 

58 THR 8,538 120,488 8,588 117,005 

59 MET 8,982 126,682 9,13 118,651 

60 THR 9,109 124,791 8,78 128,208 

61 ASN 9,23 124,308 8,916 122,045 

62 LYS 8,932 122,149 9,264 125,791 

63 PHE 8,294 117,691 8,322 122,168 

64 THR 9,015 118,952 8,031 115,836 

65 VAL 9,137 127,451 9,231 119,445 

66 GLY 9,042 111,826 9,18 128,628 

67 LYS 7,996 120,141 7,912 112,174 

68 GLU 8,759 127,579 8,803 
127,697 
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aminosavegység 
holo apo 

1HN, ppm 15N, ppm 1HN, ppm 15N, ppm 

69 SER 8,982 120,035 9,103 123,965 

70 ASN 8,62 119,776 8,743 123,209 

71 ILE 9,235 126,434 9 127,439 

72 GLN 9,165 126,419 9,047 124,525 

73 THR 8,356 114,936 8,708 112,098 

74 MET 8,671 118,68 8,878 121,886 

75 GLY 8,483 107,875 8,135 106,075 

76 GLY 8,127 106,392 7,771 108,96 

77 LYS 7,088 119,005 7,587 122,582 

78 THR 8,072 118,929 8,452 118,411 

79 PHE 8,633 123,102 9,295 125,386 

80 LYS 8,571 121,222 8,384 119,706 

81 ALA 9,169 128,08 8,874 124,128 

82 THR 8,261 115,476 8,907 120,343 

83 VAL 9,297 129,545 9,566 131,925 

84 GLN 8,711 124,448 8,295 125,828 

85 MET 8,744 120,351 8,762 121,176 

86 GLU 9,091 126,97 9,091 128,393 

87 GLY 9,183 117,33 9,256 119,071 

88 GLY 8,651 111,355 8,707 110,964 

89 LYS 7,882 119,529 7,881 120,884 

90 LEU 8,902 122,83 9,063 124,413 

91 VAL 9,048 123,156 8,768 121,754 

92 VAL 8,656 124,702 8,466 123,778 

93 ASN 8,213 124,861 8,109 123,435 

94 PHE 7,885 122,746 9,036 124,176 

95 PRO     

96 ASN 8,04 107,955 7,764 117,53 

97 TYR 7,17 113,598 7,879 117,53 

98 HIS 8,563 118,031 7,82 128,15 

99 GLN 8,852 126,866 7,974 127,084 

100 THR 9,168 117,333 8,754 115,771 

101 SER 8,874 117,435 8,637 117,879 

102 GLU 9,046 123,792 9,136 125,677 

103 ILE 8,467 124,392 8,395 125,597 

104 VAL 9,078 129,924 9,1 131,374 

105 GLY 9,173 119,149 9,218 120,844 

106 ASP 8,622 122,638 8,651 123,418 

107 LYS 7,838 116,085 7,757 117,395 
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aminosavegység 
apo holo 

1HN, ppm 15N, ppm 1HN, ppm 15N, ppm 

108 LEU 8,63 122,4 8,504 123,879 

109 VAL 9,534 130,112 9,657 132,476 

110 GLU 9,184 128,847 9,234 130,591 

111 VAL 8,947 125,286 8,724 126,672 

112 SER 9,445 125,483 9,135 127,204 

113 THR 9,509 117,698 9,172 120,365 

114 ILE 8,889 126,221 8,715 128,992 

115 GLY 8,893 116,048 8,457 116,346 

116 GLY 8,674 109,987 8,521 110,516 

117 VAL 8,432 123,791 8,394 125,795 

118 THR 8,538 121,855 8,691 124,935 

119 TYR 9,357 129,027 9,6 133,588 

120 GLU 7,416 126,036 6,852 125,746 

121 ARG 8,933 125,351 8,907 123,701 

122 VAL 8,924 128,043 8,854 129,395 

123 SER 9,566 122,85 9,651 124,784 

124 LYS 8,889 124,632 8,849 126,549 

125 ARG 9,074 124,352 9,095 125,849 

126 LEU 9,204 127,911 9,225 129,441 

127 ALA 7,873 128,405 7,894 129,907 
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A2. táblázat A humán I-BABP fehérje másodlagos szerkezeti elemeinek megoszlása a Chemical Shift Index 

alapján  (20 mM K-foszfát, 50 mM KCl , 0,05% NaN3, pH = 6,3, T=298 K). 

 

  
apo 

 

holo  
(hI-BABP:GCDA:GCA) 

α-hélix 

α1 14-22 14-20 

α2 23-34 24-33 

β-szál 

β-A 5-12 5-12 

β-B 36-41 36-43 

β -C 46-51 46-51 

β -D 59-64 58-64 

β-E 67-72 69-73 

β-F 78-86 78-85 

β-G 89-93 89-93 

β-H 97-102 98-104 

β-I 107-114 107-114 

β-J 117-124 117-124 

átkötő 

β-A/α-I 13 13 

α-II/β-Β 35 34,35 

reverse turn 

α-I α-II 23 21-23 

β-B/β-C 42-45 44.45 

β-C/β-D 52-58 52-57 

β-D/β-E 65,55 65-68 

β-E/β-F 73-77 74-77 

β-F/β-G 87,88 86-88 

β-G/β-H 94-96 94-97 

β-H/β-I 103-106 105,106 

β-I/β-J 115,116 115,116 
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A1. ábra J(0) spektrális sűrűségfüggvény értékek a humán epesavkötő fehérje apo és holo formájában különböző 

hőmérsékleteken (20 mM K-foszfát, 50 mM KCl , 0,05% NaN3, pH = 6,3) 
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A3. táblázat Egységesített modellválasztással nyert rendparaméter értékek az apo és holo humán I-BABP 

fehérjében az aminosavszekvencia függvényében a vizsgált hőmérsékleteken (20 mM K-foszfát, 50 mM KCl, 

0,05% NaN3, pH = 6,3). 

 

apo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

1         

2 0.74±0.01 2 0.74±0.02 2 0.83±0.01    

3 0.9±0.01 2 0.9±0.01 2 0.82±0.01 2 0.7±0.02 2 

4 0.94±0.01 1 0.93±0.02 1 0.89±0.01 1 0.96±0.01 1 

5 0.84±0.02 3 0.85±0.02 3 0.83±0.02 5 0.85±0.02 5 

6 0.98±0.02 1 0.89±0.02 1 0.86±0.01 1 0.91±0.02 1 

7 0.97±0.01 1 0.91±0.02 1 0.86±0.01 1 0.9±0.02 1 

8  2 0.93±0.01 2 0.9±0.02 2 0.86±0.01 2 

9 0.95±0.02 5 0.91±0.01 1 0.9±0.02 1 0.95±0.02 1 

10 0.95±0.01 5 0.9±0.02 1 0.86±0.02 1 0.9±0.02 1 

11 0.99±0.02 3 0.89±0.02 3 0.83±0.01 3 0.89±0.02 3 

12 0.93±0.01 3 0.83±0.02 3 0.79±0.02 3 0.83±0.02 3 

13 0.83±0.02 3 0.82±0.02 4 0.81±0.01 4 0.64±0.01 4 

14 0.98±0.02 3 0.91±0.01 1 0.88±0.02 1 0.93±0.01 1 

15 0.88±0.02 3 0.86±0.02 3 0.81±0.02 3 0.87±0.02 3 

16 0.82±0.02 3 0.83±0.01 3 0.79±0.01 3 0.8±0.01 3 

17 0.85±0.01 3 0.88±0.01 3 0.82±0.01 3 0.86±0.02 3 

18 0.92±0.01 3 0.88±0.01 3 0.84±0.01 3 0.86±0.01 3 

19 0.89±0.01 3 0.85±0.01 3 0.83±0.02 3 0.83±0.02 3 

20 0.91±0.01 1 0.86±0.01 1 0.84±0.02 1 0.84±0.01 1 

21 0.88±0.02 1 0.83±0.02 1 0.81±0.02 1 0.8±0.01 1 

22 0.82±0.03 1 0.84±0.01 1 0.83±0.02 1 0.86±0.02 1 

23 0.90±0.02 1 0.86±0.02 1 0.83±0.02 1 0.86±0.02 1 

24 0.88±0.01 2 0.84±0.02 2 0.80±0.01    

25 0.82±0.01 4 0.72±0.02   4 0.89±0.01 4 

26 0.9±0.01 5 0.84±0.02 5 0.79±0.01    

27 0.94±0.01 1 0.89±0.01 1 0.84±0.01 2 0.88±0.03 2 

28    1 0.86±0.02    

29 0.85±0.01 4 0.89±0.02 4 0.89±0.01 4 0.97±0.01 4 

30 0.88±0.02 4 0.86±0.02 4 0.84±0.01 4 0.84±0.02 4 

31 0.9±0.01 3 0.86±0.01 3 0.85±0.01 5 0.78±0.01 5 

32 0.99±0.01 3 0.97±0.02 3 0.91±0.02 2 0.56±0.02 2 

33 1.00±0.01 2 0.97±0.02 2 0.91±0.01    

34 0.91±0.01 4 0.92±0.02 4 0.86±0.02 2 0.53±0.01 2 

35 0.88±0.01 3 0.87±0.02 3 0.82±0.02    

36 0.95±0.02 4 0.88±0.02 4 0.79±0.02 4 0.83±0.02 4 

37 0.98±0.02 4 0.94±0.02 4 0.87±0.01 4 0.91±0.02 4 

38 0.97±0.01 3 0.94±0.01 3 0.85±0.01 3 0.98±0.02 3 
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apo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

39 0.98±0.01 3 0.91±0.01 3 0.84±0.01 3 0.90±0.01 3 

40 0.89±0.01 3 0.87±0.01 3 0.83±0.02 3 0.87±0.02 3 

41 0.91±0.01 1 0.89±0.02      

42 0.93±0.02 5 0.86±0.02 5 0.41±0.01 5 0.31±0.01 5 

43  4 0.88±0.02 1 0.83±0.01 5 0.78±0.01 5 

44 0.90±0.01 2 0.90±0.01 2 0.89±0.02    

45         

46    1 0.87±0.01    

47 0.94±0.01 1 0.90±0.02 1 0.85±0.02 1 0.89±0.01 1 

48 0.97±0.01 5 0.87±0.01 3 0.8±0.02 3 0.87±0.01 3 

49 0.99±0.02 3 0.92±0.02 3 0.86±0.02 3 0.91±0.02 3 

50 0.94±0.02   3 0.83±0.01 3 0.91±0.02 3 

51 0.94±0.02 5 0.91±0.02 1 0.85±0.02 1 0.91±0.02 1 

52 0.99±0.01 2 0.92±0.02 2 0.84±0.02 5 0.78±0.01 5 

53 0.96±0.01 4 0.88±0.01 4 0.80±0.01 5 0.81±0.01 5 

54 0.85±0.01 5 0.78±0.01 5 0.55±0.01 2 0.36±0.02 2 

55 0.55±0.02 5 0.55±0.02 5 0.54±0.02    

56 0.87±0.02 2 0.87±0.02 2 0.83±0.01    

57 0.73±0.02 5 0.71±0.02 5 0.57±0.01 2 0.32±0.01 2 

58 0.77±0.02 2 0.79±0.02   2 0.61±0.01 2 

59 0.87±0.02 5 0.85±0.01 5 0.63±0.01 5 0.61±0.02 5 

60 0.94±0.02 2 0.96±0.02 2 0.91±0.02    

61 0.97±0.02 1 0.92±0.01 1 0.85±0.01 1 0.93±0.02 1 

62 0.83±0.01 1 0.8±0.01 1 0.74±0.01 1 0.80±0.02 1 

63 0.95±0.01 3 0.9±0.02 3 0.85±0.02 3 0.86±0.02 3 

64 0.77±0.01 1 0.92±0.02 1 0.85±0.01    

65 0.93±0.01 1 0.9±0.01 1 0.86±0.02 5 0.83±0.02 5 

66 0.92±0.01 3 0.89±0.01 3 0.84±0.02 3 0.86±0.02 3 

67 0.96±0.02 2 0.93±0.02 2 0.88±0.01    

68  2 0.88±0.02 2 0.84±0.01 2 0.58±0.01 2 

69 0.87±0.03   2 0.87±0.01 2 0.87±0.02 2 

70 0.83±0.01 2 0.89±0.02 2 0.82±0.02 2 0.49±0.03 2 

71 0.88±0.01 1 0.86±0.02 1 0.83±0.02 1 0.84±0.02 1 

72 0.85±0.02 3 0.86±0.02 3 0.82±0.02 3 0.84±0.02 3 

73 0.96±0.02 3 0.95±0.01 3 0.92±0.02 3 0.99±0.01 3 

74 0.97±0.01 4 0.95±0.01 4 0.89±0.01 4 0.39±0.02 4 

75 0.98±0.02 2 0.92±0.01 2 0.95±0.02 2 0.6±0.02 2 

76 0.62±0.02 5 0.72±0.02 5 0.71±0.02    

77 0.84±0.02 5 0.7±0.02 5 0.55±0.02 5 0.53±0.01 5 

78 0.92±0.01 2 0.84±0.01 5 0.75±0.01    

79 0.86±0.01 1 0.88±0.02 1 0.86±0.02 1 0.88±0.02 1 

80 0.77±0.01   1 0.79±0.01 3 0.85±0.02 3 

81 0.89±0.02 1 0.88±0.02   1 0.87±0.01 1 



80 

 

 apo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

82 0.89±0.01 2 0.86±0.02 2 0.82±0.02 2 0.80±0.01 2 

83 0.87±0.02   4 0.86±0.02 4 0.82±0.02 4 

84 0.82±0.02 3 0.84±0.01 3 0.84±0.01 3 0.81±0.02 3 

85 0.81±0.02 1 0.8±0.01 1 0.77±0.01 1 0.76±0.02 1 

86 0.83±0.01 1 0.81±0.02 1 0.76±0.02 1 0.78±0.02 1 

87 0.5±0.01 4 0.6±0.02      

88 0.95±0.03 4 0.9±0.02 4 0.92±0.01    

89 0.93±0.02 4 0.88±0.01 4 0.84±0.02    

90 0.93±0.02 1 0.89±0.02 1 0.82±0.01 1 0.84±0.02 1 

91 0.85±0.02 3 0.82±0.01 3 0.77±0.02    

92 0.95±0.01 3 0.89±0.02 3 0.85±0.01 3 0.86±0.02 3 

93 0.86±0.01 3 0.82±0.02 3 0.81±0.01 3 0.95±0.01 3 

94 0.90±0.02 3 0.85±0.01 3 0.78±0.01 3 0.85±0.01 3 

95         

96 0.85±0.01 3 0.92±0.01 3 0.92±0.01    

97 0.87±0.01 3 0.78±0.01 3 0.75±0.02 3 0.91±0.02 3 

98 0.98±0.02 3 0.91±0.02 3 0.85±0.02 3 0.89±0.01 3 

99 0.98±0.02 3 0.94±0.01 3 0.88±0.01 3 0.88±0.01 3 

100 0.99±0.01 3 0.95±0.01   3 0.93±0.02 3 

101 0.86±0.02 3 0.9±0.02 3 0.82±0.01 3 0.87±0.01 3 

102 1.00±0.02 1 0.94±0.02 1 0.87±0.02    

103 0.88±0.01 3 0.86±0.02 3 0.81±0.02 3 0.8±0.02 3 

104 0.86±0.02 3 0.87±0.02   3 0.87±0.01 3 

105 0.97±0.01 2 0.85±0.01 2 0.92±0.02 2 0.51±0.02 2 

106         

107 0.91±0.01 1 0.87±0.01 1 0.84±0.02 1 0.93±0.01 1 

108 0.93±0.02     1 0.88±0.02 1 

109 0.98±0.01 3 0.89±0.02 3 0.85±0.01 3 0.88±0.01 3 

110 0.93±0.01 1 0.97±0.02 1 0.86±0.02 1 0.96±0.01 1 

111         

112 0.94±0.02   4 0.84±0.01 4 0.91±0.02 4 

113 1.00±0.02 4 0.94±0.02 1 0.86±0.01 1 0.95±0.01 1 

114 1.00±0.02 1 0.89±0.01      

115 0.94±0.01 2 0.91±0.02 1 0.9±0.02    

116 0.85±0.01 2 0.8±0.01 2 0.77±0.01    

117 0.88±0.01 3 0.87±0.01 3 0.85±0.02 5 0.77±0.01 5 

118    3 0.81±0.02 3 0.88±0.02 3 

119 1.00±0.01 3 0.92±0.02 3 0.85±0.02 3 0.86±0.02 3 

120 0.96±0.02 3 0.86±0.01 3 0.82±0.01 3 0.84±0.01 3 

121    1 0.87±0.02 1 0.92±0.02 1 

122 0.99±0.02 1 0.96±0.02 1 0.86±0.02 1 0.91±0.01 1 

123 0.92±0.01 5 0.88±0.01 4 0.86±0.01 5 0.89±0.02 5 

124 0.97±0.02 1 0.92±0.02 1 0.87±0.02 1 0.90±0.01 1 
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 apo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

125 0.91±0.01 2 0.87±0.01 2 0.82±0.02    

126 0.85±0.01 5 0.85±0.02 1 0.84±0.02 5 0.83±0.01 5 

127 0.86±0.02 5 0.6±0.02   5 0.48±0.01 5 

 

 holo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

1         

2 0.85±0.01 2 0.9±0.01 2     

3 0.90±0.02 1 0.81±0.02 5 0.80±0.01 2 0.88±0.01 1 

4 0.88±0.02 1 0.92±0.01 1 0.94±0.02 1 0.91±0.01 1 

5 0.82±0.01 1 0.88±0.02 1 0.89±0.01 1 0.83±0.01 1 

6 0.89±0.01 1 0.9±0.01 1     

7 0.87±0.02 1 0.89±0.02 1 0.9±0.02 1 0.82±0.02 1 

8 0.98±0.01 1 0.97±0.01 1 0.96±0.02 1 0.93±0.01 1 

9 0.96±0.02 1 0.98±0.01 1 0.96±0.02 1 0.88±0.01 1 

10 0.9±0.02 1 0.92±0.02 1 0.89±0.01 1 0.82±0.02 1 

11 0.86±0.01 3 0.9±0.01 3 0.93±0.01 3 0.94±0.02 3 

12 0.92±0.02 1 0.89±0.01 1 0.88±0.01 1 0.83±0.01 1 

13 0.80±0.01 5 0.86±0.02 5 0.86±0.01 5 0.72±0.01 5 

14 0.82±0.02 4 0.83±0.02 4 0.87±0.02 4 0.89±0.01 4 

15 0.80±0.01 3 0.83±0.01 3 0.84±0.01 3 0.83±0.01 3 

16 0.82±0.02 1 0.81±0.01 3 0.81±0.01 1 0.79±0.01 1 

17 0.83±0.02 3 0.88±0.02 3 0.89±0.01 3   

18 0.84±0.01 3 0.88±0.01 3     

19 0.82±0.01 3 0.86±0.02 3 0.87±0.01 3 0.82±0.02 3 

20 0.79±0.02 3 0.84±0.01 3 0.85±0.01 3 0.81±0.01 3 

21 0.79±0.02 3 0.77±0.01 5   0.80±0.01 1 

22 0.82±0.01 3 0.83±0.02 3 0.83±0.01 3 0.79±0.01 3 

23 0.85±0.01 3 0.86±0.01 3 0.86±0.02 3 0.8±0.01 3 

24 0.86±0.02 1 0.88±0.01 1 0.86±0.01 1 0.64±0.02 5 

25 0.92±0.02 2 0.91±0.01 2 0.52±0.03 2   

26 0.93±0.01 2 0.88±0.02 2 0.69±0.02 2   

27 0.88±0.02 2 0.89±0.02 2 0.88±0.01 2 0.84±0.01 2 

28 0.87±0.01 1 0.89±0.01 3 0.89±0.01 2 0.87±0.01 2 

29 0.81±0.01 3 0.86±0.02 3 0.89±0.02 3 0.85±0.02 3 

30 0.89±0.02 1 0.89±0.01 1 0.86±0.01 1 0.80±0.01 1 

31 0.93±0.01 1 0.94±0.01 1 0.92±0.01 1 0.87±0.01 1 

32 0.86±0.01 3 0.90±0.01 3 0.92±0.01 3 0.89±0.02 3 

33     0.80±0.01 3   

34 0.91±0.02 4 0.91±0.02 4 0.92±0.01 4 0.87±0.01 4 

35 0.88±0.01 2 0.86±0.01 2 0.87±0.01 2   

36 0.84±0.02 2 0.86±0.01 5 0.87±0.01 2 0.81±0.01 2 
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 holo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

37 0.92±0.01 2 0.94±0.02 2 0.94±0.02 2 0.85±0.01 2 

38 0.94±0.02 1 0.93±0.01 1 0.94±0.02 1 0.88±0.01 1 

39 0.93±0.01 1 0.94±0.01 1 0.92±0.01 1 0.85±0.01 1 

40 0.88±0.01 1 0.90±0.01 1 0.9±0.02 1 0.84±0.02 1 

41 0.86±0.01 2   0.83±0.01 2 0.84±0.01 2 

42 0.89±0.02 5 0.91±0.01 5 0.85±0.01 5 0.71±0.02 5 

43 0.8±0.01 1 0.85±0.02 1 0.87±0.01 1 0.86±0.01 1 

44 0.84± 0.01 2 0.91±0.01 2 0.59±0.02 2   

45 0.79± 0.02 5 0.85±0.01 5 0.85±0.01 5   

46 0.9± 0.02 2 0.93±0.01 2 0.95±0.02 2 0.91±0.01 2 

47 0.88± 0.02 1 0.90±0.01 1 0.90±0.01 1 0.85±0.01 1 

48 0.84±0.01 1 0.89±0.01 1 0.90±0.02 1 0.84±0.02 1 

49 0.94± 0.02 1 0.96±0.02 1 0.98±0.02 1 0.90±0.01 1 

50 0.94±0.02 1 0.97±0.02 1 0.95±0.03 1 0.91±0.02 1 

51 0.96±0.02 1 0.92±0.01 1 0.89±0.01 2 0.90±0.01 1 

52 0.93±0.01 1 0.93±0.01 1     

53 0.97±0.03 4 0.95±0.02 4 0.91±0.01 4 0.87±0.01 4 

54 0.92±0.02 2 0.94±0.02 2   0.92±0.01 2 

55 0.87±0.01 2 0.84±0.01 2 0.53±0.02 2   

56 0.88±0.01 2 0.87±0.01 2 0.58±0.02 2   

57 0.93±0.02 1 0.94±0.02 1   0.95±0.02 1 

58 0.95±0.02 1   0.90±0.01 1   

59   0.93±0.01 1 0.96±0.02 1 0.86±0.01 1 

60 0.86±0.01 1 0.87±0.01 1   0.85±0.01 1 

61 0.91±0.01 1 0.95±0.03 1 0.87±0.01 2 0.9±0.02 1 

62 0.83±0.01 1 0.84±0.02 1 0.83±0.01 1 0.76±0.01 1 

63 0.90±0.01 1 0.9±0.02 1 0.89±0.01 1   

64 0.89±0.01 1 0.93±0.02 1 0.93±0.02 1 0.89±0.01 1 

65 0.88±0.02 1 0.91±0.02 1 0.92±0.01 1 0.87±0.02 1 

66 0.88±0.01 1 0.9±0.01 1 0.89±0.01 1 0.85±0.01 1 

67 0.92±0.01 1 0.93±0.02 1 0.93±0.01 1 0.89±0.01 1 

68 0.79±0.01 2 0.86±0.01 2 0.85±0.01 2   

69 0.87±0.01 2 0.9±0.01 2 0.92±0.01 2 0.88±0.01 2 

70 0.79±0.01 2 0.84±0.01 5 0.85±0.01 2 0.78±0.02 2 

71 0.79±0.01 1 0.83±0.01 1 0.85±0.01 1 0.81±0.01 1 

72 0.79±0.01 3 0.86±0.01 3 0.84±0.01 3   

73 0.82±0.01 1 0.84±0.01 1 0.84±0.01 1 0.8±0.01 1 

74 0.9±0.01 1 0.92±0.01 2 0.92±0.02 1 0.87±0.02 1 

75 0.82±0.01 2 0.86±0.01 2 0.83±0.01 2 0.65±0.01 5 

76 0.83±0.01 5 0.86±0.01 5 0.86±0.01 5 0.56±0.01 5 

77 0.88±0.02 5 0.87±0.01 5 0.84±0.01 5 0.85±0.01 5 

78     0.83±0.01 5 0.80±0.01 5 

79 0.9±0.02 1 0.91±0.01 1 0.89±0.01 1 0.86±0.01 1 
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 holo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

80   0.79±0.01 3 0.78±0.01 1 0.77±0.01 1 

81 0.83±0.01 1   0.86±0.02 1 0.83±0.02 1 

82 0.85±0.01 1 0.88±0.01 1 0.90±0.02 1   

83 0.91±0.02 1 0.94±0.02 1 0.94±0.02 1 0.91±0.02 1 

84 0.80±0.01 3 0.83±0.01 3 0.84±0.01 3 0.82±0.01 3 

85 0.79±0.01 2 0.81±0.01 2 0.78±0.02 2 0.73±0.01 2 

86 0.8±0.01 2   0.79±0.01 2 0.74±0.01 2 

87   0.8±0.01 4 0.50±0.02 4   

88 0.94±0.02 2 0.86±0.01 2 0.81±0.01 2 0.75±0.01 2 

89 0.89±0.01 1 0.92±0.02 1 0.92±0.02 1 0.86±0.01 1 

90 0.86±0.01 1 0.89±0.01 1 0.84±0.01 1   

91 0.79±0.01 3 0.86±0.01 3   0.85±0.01 3 

92 0.82±0.01 3   0.86±0.01 3 0.84±0.01 3 

93 0.80±0.01 3 0.83±0.01 3 0.85±0.01 3 0.88±0.01 3 

94 0.81±0.01 1 0.84±0.01 1 0.82±0.01 1   

95         

96   0.85±0.01 3   0.83±0.01 3 

97 0.74±0.01 1 0.84±0.01 3 0.83±0.01 3   

98 0.82±0.01 3 0.87±0.02 3 0.86±0.01 3 0.80±0.01 3 

99 0.86±0.01 3 0.89±0.01 3 0.90±0.02 3 0.83±0.01 3 

100 0.91±0.01 1 0.93±0.01 1 0.92±0.01 1 0.86±0.01 1 

101 0.83±0.01 1 0.88±0.01 1 0.87±0.01 1 0.8±0.01 1 

102     0.91±0.01 1 0.88±0.01 1 

103   0.86±0.01 1   0.79±0.01 1 

104 0.84±0.01 1 0.89±0.01 1 0.89±0.01 1 0.83±0.01 1 

105 0.99±0.02 3 0.84±0.01 3 0.80±0.01 3   

106 0.86±0.01 3 0.93±0.01 3 0.92±0.01 3   

107 0.85±0.01 1 0.88±0.01 1 0.89±0.01 1   

108 0.87±0.01 1   0.89±0.01 1 0.86±0.01 1 

109 0.88±0.01 3 0.9±0.01 3 0.91±0.01 3 0.84±0.01 3 

110 0.93±0.02 1 0.96±0.02 1 0.95±0.02 1 0.9±0.02 1 

111 0.94±0.02 1 0.96±0.02 1 0.96±0.02 1 0.88±0.01 1 

112 0.91±0.01 1 0.95±0.01 1 0.96±0.01 1 0.90±0.02 1 

113 0.89±0.01 1 0.92±0.01 1 0.92±0.02 2 0.84±0.01 1 

114 0.84±0.01 1 0.87±0.01 1 0.88±0.01 1 0.82±0.01 1 

115   0.84±0.01 5   0.62±0.01 5 

116 0.94±0.02 2 0.99±0.02 2 0.93±0.01 2 0.83±0.01 2 

117 0.82±0.01 1 0.86±0.01 1   0.86±0.01 1 

118 0.81±0.01 1 0.86±0.01 1 0.86±0.01 1 0.81±0.01 1 

119 0.90±0.01 1 0.92±0.01 1 0.91±0.02 1 0.86±0.02 1 

120 0.84±0.01 3 0.86±0.01 3 0.87±0.01 3 0.84±0.02 3 

121 0.94±0.02 1   0.93±0.01 1 0.91±0.02 1 

122 0.89±0.01 1 0.95±0.02 1 0.96±0.02 1 0.87±0.01 1 
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 holo S2 

 283K modell 291K modell 298K modell 313K modell 

123 0.91±0.01 1 0.93±0.01 1 0.93±0.01 1 0.89±0.02 1 

124 0.87±0.01 1 0.92±0.01 1 0.89±0.01 1   

125     0.85±0.01 2 0.84±0.01 1 

126 0.86±0.01 1 0.88±0.02 1 0.89±0.02 1 0.83±0.02 1 

127 0.65±0.01 5 0.64±0.01 5 0.49±0.01 5   

 

 

 

A4. táblázat Másodlagos szerkezeti elemekhez és az őket összekötő hurok/linker régiókhoz tartozó rendparaméter 

értékek átlaga és szórása az apo és holo humán I-BABP fehérjében a hőmérséklet függvényében 
 

  apo 
holo 

(hI-BABP:GCDA:GCA) 

 283 291 298 313 283 291 298 313 

α-I 0.88±0.05 0.86±0.03 0.83±0.02 0.85±0.04 0.82±0.01 0.85±0.03 0.84±0.03 0.83±0.03 

α-II 0.91±0.06 0.88±0.07 0.85±0.04 0.78±0.17 0.88±0.04 0.89±0.02 0.83±0.02 0.82±0.02 

                  

βA 0.94±0.05 0.89±0.03 0.85±0.04 0.89±0.04 0.9±0.05 0.92±0.04 0.91±0.04 0.86±0.04 

βB 0.95±0.04 0.91±0.03 0.84±0.03 0.9±0.05 0.88±0.05 0.9±0.04 0.89±0.04 0.83±0.04 

βC 0.89±0.02 0.89±0.02 0.81±0.03 0.8±0.02 0.91±0.05 0.93±0.03 0.92±0.03 0.89±0.03 

βD 0.89±0.08 0.89±0.06 0.81±0.1 0.8±0.14 0.89±0.04 0.9±0.04 0.9±0.04 0.85±0.04 

βE 0.88±0.05 0.88±0.03 0.84±0.03 0.72±0.18 0.81±0.03 0.86±0.03 0.84±0.03 0.82±0.03 

βF 0.85±0.05 0.85±0.03 0.81±0.04 0.82±0.04 0.85±0.05 0.86±0.06 0.85±0.06 0.82±0.06 

βG 0.9±0.05 0.86±0.04 0.82±0.03 0.89±0.06 0.83±0.04 0.87±0.04 0.86±0.04 0.86±0.04 

βH 0.94±0.06 0.9±0.06 0.84±0.05 0.9±0.02 0.85±0.04 0.89±0.03 0.88±0.03 0.83±0.03 

βI 0.96±0.03 0.91±0.04 0.85±0.01 0.92±0.03 0.89±0.04 0.92±0.04 0.91±0.04 0.86±0.04 

βJ 0.95±0.05 0.9±0.04 0.85±0.02 0.87±0.05 0.87±0.04 0.9±0.04 0.89±0.04 0.86±0.04 

átkötő                 

β-A/α-I 0.83 0.82 0.81 0.64 0.8 0.86 0.84 0.72 

α-II/β-B 0.88 0.87 0.82   0.89 0.89 0.89 0.87 

reverse t.                 

α-I/α-II 0.90 0.86 0.83 0.86 0.82±0.03 0.82±0.05 0.82±0.05 0.79±0.05 

β-B/β-C 0.91±0.02 0.88±0.02 0.71±0.27 0.55±0.33 0.81±0.04 0.88±0.04 0.8±0.04   

β-C/β-D 0.82±0.15 0.79±0.13 0.69±0.15 0.58±0.23 0.92±0.04 0.91±0.04 0.87±0.04 0.92±0.04 

β-D/β-E 0.92±0.01 0.9±0.01 0.85±0.02 0.84±0.02 0.79 0.86 0.83   

β-E/β-F 0.87±0.15 0.85±0.13 0.81±0.17 0.63±0.26 0.86±0.04 0.88±0.03 0.86±0.03 0.73±0.03 

β-F/β-G 0.72±0.31 0.75±0.22 0.92   0.87±0.1 0.83±0.04 0.79±0.04 0.75±0.04 

β-G/β-H 0.87±0.04 0.89±0.05 0.85±0.1   0.77±0.05 0.84±0.01 0.82±0.01 0.83±0.01 

β-H/β-I 0.9±0.06 0.86±0.01 0.87±0.08 0.73±0.19 0.93±0.09 0.89±0.06 0.89±0.06   

β-I/β-J 0.9±0.07 0.86±0.08 0.83±0.09   0.94 0.91±0.1 0.92±0.1 0.73±0.1 
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A2. ábra Reprezentatív transzverz 15N relaxációs diszperziós görbék különböző hőmérsékleteken az apo (∘) és a 

holo (•) humán I-BABP fehérjére. 
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A5. táblázat A fehérjegerinc rendparaméterből számított lokális konformációs entrópiája különböző 

hőmérsékleteken a humán epesav-kötő fehérjében (as.: aminosavegység).  

 

 apo Skonf (J/K) holo Skonf (J/K) 

as. 283K 291K 298K 313K 283K 291K 298K 313K 

1         

2 -0,69±0,06 -0,69±0,12 -1,33±0,09  -1.52±0.1 -2.11±0.14   

3 -2,11±0,14 -2,11±0,14 -1,25±0,08 -0,47±0,11 -2.11±0.29 -1.17±0.16 -1.09±0.07 -1.84±0.12 

4 -2,83±0,24 -2,61±0,4 -1,97±0,13 -3,4±0,35 -1.84±0.24 -2.42±0.18 -2.83±0.47 -2.26±0.16 

5 -1,42±0,18 -1,52±0,2 -1,33±0,17 -1,52±0,2 -1.25±0.08 -1.84±0.24 -1.97±0.13 -1.33±0.09 

6 -4,37±1,39 -1,97±0,26 -1,62±0,1 -2,26±0,32 -1.97±0.13 -2.11±0.14   

7 -3,8±0,47 -2,26±0,32 -1,62±0,1 -2,11±0,29 -1.73±0.22 -1.97±0.26 -2.11±0.29 -1.25±0.16 

8  -2,61±0,2 -2,11±0,29 -1,62±0,1 -4.37±0.7 -3.8±0.47 -3.4±0.7 -2.61±0.2 

9 -3,09±0,56 -2,26±0,16 -2,11±0,29 -3,09±0,56 -3.4±0.7 -4.37±0.7 -3.4±0.7 -1.84±0.12 

10 -3,09±0,28 -2,11±0,29 -1,62±0,21 -2,11±0,29 -2.11±0.29 -2.42±0.36 -1.97±0.13 -1.25±0.16 

11 -5,33±2,77 -1,97±0,26 -1,33±0,09 -1,97±0,26 -1.62±0.1 -2.11±0.14 -2.61±0.2 -2.83±0.47 

12 -2,61±0,2 -1,33±0,17 -1,02±0,14 -1,33±0,17 -2.42±0.36 -1.97±0.13 -1.84±0.12 -1.33±0.09 

13 -1,33±0,17 -1,25±0,16 -1,17±0,08 -0,18±0,05 -1.09±0.07 -1.62±0.21 -1.62±0.1 -0.58±0.06 

14 -4,37±1,39 -2,26±0,16 -1,84±0,24 -2,61±0,2 -1.25±0.16 -1.33±0.17 -1.73±0.22 -1.97±0.13 

15 -1,84±0,24 -1,62±0,21 -1,17±0,16 -1,73±0,22 -1.09±0.07 -1.33±0.09 -1.42±0.09 -1.33±0.09 

16 -1,25±0,16 -1,33±0,09 -1,02±0,07 -1,09±0,07 -1.25±0.16 -1.17±0.08 -1.17±0.08 -1.02±0.07 

17 -1,52±0,1 -1,84±0,12 -1,25±0,08 -1,62±0,21 -1.33±0.17 -1.84±0.24 -1.97±0.13  

18 -2,42±0,18 -1,84±0,12 -1,42±0,09 -1,62±0,1 -1.42±0.09 -1.84±0.12   

19 -1,97±0,13 -1,52±0,1 -1,33±0,17 -1,33±0,17 -1.25±0.08 -1.62±0.21 -1.73±0.11 -1.25±0.16 

20 -2,26±0,16 -1,62±0,1 -1,42±0,18 -1,42±0,09 -1.02±0.14 -1.42±0.09 -1.52±0.1 -1.17±0.08 

21 -1,84±0,24 -1,33±0,17 -1,17±0,16 -1,09±0,07 -1.02±0.14 -0.88±0.07  -1.09±0.07 

22 -1,25±0,25 -1,42±0,09 -1,33±0,17 -1,62±0,21 -1.25±0.08 -1.33±0.17 -1.33±0.09 -1.02±0.07 

23 -2,11±0,29 -1,62±0,21 -1,33±0,17 -1,62±0,21 -1.52±0.1 -1.62±0.1 -1.62±0.21 -1.09±0.07 

24 -1,84±0,12 -1,42±0,18 -1,09±0,07  -1.62±0.21 -1.84±0.12 -1.62±0.1 -0.18±0.09 

25 -1,25±0,08 -0,58±0,11  -1,97±0,13 -2.42±0.36 -2.26±0.16 0.31±0.11  

26 -2,11±0,14 -1,42±0,18 -1,02±0,07  -2.61±0.2 -1.84±0.24 -0.42±0.1  

27 -2,83±0,24 -1,97±0,13 -1,42±0,09 -1,84±0,36 -1.84±0.24 -1.97±0.26 -1.84±0.12 -1.42±0.09 

28   -1,62±0,21  -1.73±0.11 -1.97±0.13 -1.97±0.13 -1.73±0.11 

29 -1,52±0,1 -1,97±0,26 -1,97±0,13 -3,8±0,47 -1.17±0.08 -1.62±0.21 -1.97±0.26 -1.52±0.2 

30 -1,84±0,24 -1,62±0,21 -1,42±0,09 -1,42±0,18 -1.97±0.26 -1.97±0.13 -1.62±0.1 -1.09±0.07 

31 -2,11±0,14 -1,62±0,1 -1,52±0,1 -0,95±0,07 -2.61±0.2 -2.83±0.24 -2.42±0.18 -1.73±0.11 

32 -5,33±1,39 -3,8±0,93 -2,26±0,32 0,16±0,08 -1.62±0.1 -2.11±0.14 -2.42±0.18 -1.97±0.26 

33  -3,8±0,93 -2,26±0,16    -1.09±0.07  

34 -2,26±0,16 -2,42±0,36 -1,62±0,21 0,27±0,04 -2.26±0.32 -2.26±0.32 -2.42±0.18 -1.73±0.11 

35 -1,84±0,12 -1,73±0,22 -1,25±0,16  -1.84±0.12 -1.62±0.1 -1.73±0.11  

36 -3,09±0,56 -1,84±0,24 -1,02±0,14 -1,33±0,17 -1.42±0.18 -1.62±0.1 -1.73±0.11 -1.17±0.08 

37 -4,37±1,39 -2,83±0,47 -1,73±0,11 -2,26±0,32 -2.42±0.18 -2.83±0.47 -2.83±0.47 -1.52±0.1 
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 apo Sb (J/K) holo Sb (J/K) 

as 283K 291K 298K 313K 283K 291K 298K 313K 

38 -3,8±0,47 -2,83±0,24 -1,52±0,1 -4,37±1,39 -2.83±0.47 -2.61±0.2 -2.83±0.47 -1.84±0.12 

39 -4,37±0,7 -2,26±0,16 -1,42±0,09 -2,11±0,14 -2.61±0.2 -2.83±0.24 -2.42±0.18 -1.52±0.1 

40 -1,97±0,13 -1,73±0,11 -1,33±0,17 -1,73±0,22 -1.84±0.12 -2.11±0.14 -2.11±0.29 -1.42±0.18 

41 -2,26±0,16 -1,97±0,26   -1.62±0.1  -1.33±0.09 -1.42±0.09 

42 -2,61±0,4 -1,62±0,21 0,69±0,03 1,02±0,03 -1.97±0.26 -2.26±0.16 -1.52±0.1 -0.52±0.11 

43  -1,84±0,24 -1,33±0,09 -0,95±0,07 -1.09±0.07 -1.52±0.2 -1.73±0.11 -1.62±0.1 

44 -2,11±0,14 -2,11±0,14 -1,97±0,26  -1.42±0.09 -2.26±0.16 0.04±0.08  

45      -1.52±0.1 -1.52±0.1  

46   -1,73±0,11  -2.11±0.29 -2.61±0.2 -3.09±0.56 -2.26±0.16 

47 -2,83±0,24 -2,11±0,29 -1,52±0,2 -1,97±0,13 -1.84±0.24 -2.11±0.14 -2.11±0.14 -1.52±0.1 

48 -3,8±0,47 -1,73±0,11 -1,09±0,15 -1,73±0,11 -1.42±0.09 -1.97±0.13 -2.11±0.29 -1.42±0.18 

49 -5,33±2,77 -2,42±0,36 -1,62±0,21 -2,26±0,32 -2.83±0.47 -3.4±0.7 -4.37±1.39 -2.11±0.14 

50     -2.83±0.47 -3.8±0.93 -3.09±0.84 -2.26±0.32 

51     -3.4±0.7 -2.42±0.18 -1.97±0.13 -2.11±0.14 

52 -5.33±1.39 -2.42±0.36 -1.42±0.18 -0.95±0.07 -2.61±0.2 -2.61±0.2   

53 -3.4±0.35 -1.84±0.12 -1.09±0.07 -1.17±0.08 -3.8±1.4 -3.09±0.56 -2.26±0.16 -1.73±0.11 

54 -1.52±0.1 -0.95±0.07 0.2±0.04 0.85±0.06 -2.42±0.36 -2.83±0.47  -2.42±0.18 

55 0.2±0.08 0.2±0.08 0.23±0.08  -1.73±0.11 -1.42±0.09 0.27±0.07  

56 -1.73±0.22 -1.73±0.22 -1.33±0.09  -1.84±0.12 -1.73±0.11 0.08±0.08  

57 -0.64±0.11 -0.52±0.11 0.12±0.04 0.98±0.03 -2.61±0.4 -2.83±0.47  -3.09±0.56 

58 -0.88±0.13 -1.02±0.14  -0.05±0.04 -3.09±0.56  -2.11±0.14  

59 -1.73±0.22 -1.52±0.1 -0.13±0.04 -0.05±0.09  -2.61±0.2 -3.4±0.7 -1.62±0.1 

60 -2.83±0.47 -3.4±0.7 -2.26±0.32  -1.62±0.1 -1.73±0.11  -1.52±0.1 

61 -3.8±0.93 -2.42±0.18 -1.52±0.1 -2.61±0.4 -2.26±0.16 -3.09±0.84 -1.73±0.11 -2.11±0.29 

62 -1.33±0.09 -1.09±0.07 -0.69±0.06 -1.09±0.15 -1.33±0.09 -1.42±0.18 -1.33±0.09 -0.82±0.06 

63 -3.09±0.28 -2.11±0.29 -1.52±0.2 -1.62±0.21 -2.11±0.14 -2.11±0.29 -1.97±0.13  

64 -0.88±0.07 -2.42±0.36 -1.52±0.1  -1.97±0.13 -2.61±0.4 -2.61±0.4 -1.97±0.13 

65 -2.61±0.2 -2.11±0.14 -1.62±0.21 -1.33±0.17 -1.84±0.24 -2.26±0.32 -2.42±0.18 -1.73±0.22 

66 -2.42±0.18 -1.97±0.13 -1.42±0.18 -1.62±0.21 -1.84±0.12 -2.11±0.14 -1.97±0.13 -1.52±0.1 

67 -3.4±0.7 -2.61±0.4 -1.84±0.12  -2.42±0.18 -2.61±0.4 -2.61±0.2 -1.97±0.13 

68  -1.84±0.24 -1.42±0.09 0.08±0.04 -1.02±0.07 -1.62±0.1 -1.52±0.1  

69 -1.73±0.34  -1.73±0.11 -1.73±0.22 -1.73±0.11 -2.11±0.14 -2.42±0.18 -1.84±0.12 

70 -1.33±0.09 -1.97±0.26 -1.25±0.16 0.42±0.11 -1.02±0.07 -1.42±0.09 -1.52±0.1 -0.95±0.14 

71 -1.84±0.12 -1.62±0.21 -1.33±0.17 -1.42±0.18 -1.02±0.07 -1.33±0.09 -1.52±0.1 -1.17±0.08 

72 -1.52±0.2 -1.62±0.21 -1.25±0.16 -1.42±0.18 -1.02±0.07 -1.62±0.1 -1.42±0.09  

73 -3.4±4.2 -3.09±0.28 -2.42±0.36 -5.33±1.39 -1.25±0.08 -1.42±0.09 -1.42±0.09 -1.09±0.07 

74 -3.8±0.47 -3.09±0.28 -1.97±0.13 0.76±0.07 -2.11±0.14 -2.42±0.18 -2.42±0.36 -1.73±0.22 

75 -4.37±1.39 -2.42±0.18 -3.09±0.56 0±0.08 -1.25±0.08 -1.62±0.1 -1.33±0.09 -0.22±0.05 

76 -0.09±0.09 -0.58±0.11 -0.52±0.11  -1.33±0.09 -1.62±0.1 -1.62±0.1 0.16±0.04 

 



88 

 

 apo Sb (J/K) holo Sb (J/K) 

as 283K 291K 298K 313K 283K 291K 298K 313K 

77 -1.42±0.18 -0.47±0.11 0.2±0.08 0.27±0.04 -1.84±0.24 -1.73±0.11 -1.42±0.09 -1.52±0.1 

78 -2.42±0.18 -1.42±0.09 -0.75±0.06    -1.33±0.09 -1.09±0.07 

79 -1.62±0.1 -1.84±0.24 -1.62±0.21 -1.84±0.24 -2.11±0.29 -2.26±0.16 -1.97±0.13 -1.62±0.1 

80 -0.88±0.07  -1.02±0.07 -1.52±0.2  -1.02±0.07 -0.95±0.07 -0.88±0.07 

81 -1.97±0.26 -1.84±0.24  -1.73±0.11 -1.33±0.09  -1.62±0.21 -1.33±0.17 

82 -1.97±0.13 -1.62±0.21 -1.25±0.16 -1.09±0.07 -1.52±0.1 -1.84±0.12 -2.11±0.29  

83 -1.73±0.22  -1.62±0.21 -1.25±0.16 -2.26±0.32 -2.83±0.47 -2.83±0.47 -2.26±0.32 

84 -1.25±0.16 -1.42±0.09 -1.42±0.09 -1.17±0.16 -1.09±0.07 -1.33±0.09 -1.42±0.09 -1.25±0.08 

85 -1.17±0.16 -1.09±0.07 -0.88±0.07 -0.82±0.13 -1.02±0.07 -1.17±0.08 -0.95±0.14 -0.64±0.06 

86 -1.33±0.09 -1.17±0.16 -0.82±0.13 -0.95±0.14 -1.09±0.07  -1.02±0.07 -0.69±0.06 

87 0.38±0.04 0±0.08    -1.09±0.07 0.38±0.07  

88 -3.09±0.84 -2.11±0.29 -2.42±0.18  -2.83±0.47 -1.62±0.1 -1.17±0.08 -0.75±0.06 

89 -2.61±0.4 -1.84±0.12 -1.42±0.18  -1.97±0.13 -2.42±0.36 -2.42±0.36 -1.62±0.1 

90 -2.61±0.4 -1.97±0.26 -1.25±0.08 -1.42±0.18 -1.62±0.1 -1.97±0.13 -1.42±0.09  

91 -1.52±0.2 -1.25±0.08 -0.88±0.13  -1.02±0.07 -1.62±0.1  -1.52±0.1 

92 -3.09±0.28 -1.97±0.26 -1.52±0.1 -1.62±0.21 -1.25±0.08  -1.62±0.1 -1.42±0.09 

93 -1.62±0.1 -1.25±0.16 -1.17±0.08 -3.09±0.28 -1.09±0.07 -1.33±0.09 -1.52±0.1 -1.84±0.12 

94 -2.11±0.29 -1.52±0.1 -0.95±0.07 -1.52±0.1 -1.17±0.08 -1.42±0.09 -1.25±0.08  

95         

96 -1.52±0.1 -2.42±0.18 -2.42±0.18   -1.52±0.1  -1.33±0.09 

97 -1.73±0.11 -0.95±0.07 -0.75±0.12 -2.26±0.32 -0.69±0.06 -1.42±0.09 -1.33±0.09 ± 

98 -4.37±1.39 -2.26±0.32 -1.52±0.2 -1.97±0.13 -1.25±0.08 -1.73±0.22 -1.62±0.1 -1.09±0.07 

99 -4.37±1.39 -2.83±0.24 -1.84±0.12 -1.84±0.12 -1.62±0.1 -1.97±0.13 -2.11±0.29 -1.33±0.09 

100 -5.33±1.39 -3.09±0.28  -2.61±0.4 -2.26±0.16 -2.61±0.2 -2.42±0.18 -1.62±0.1 

101 -1.62±0.21 -2.11±0.29 -1.25±0.08 -1.73±0.11 -1.33±0.09 -1.84±0.12 -1.73±0.11 -1.09±0.07 

102  -2.83±0.47 -1.73±0.22    -2.26±0.16 -1.84±0.12 

103 -1.84±0.12 -1.62±0.21 -1.17±0.16 -1.09±0.15  -1.62±0.1  -1.02±0.07 

104 -1.62±0.21 -1.73±0.22  -1.73±0.11 -1.42±0.09 -1.97±0.13 -1.97±0.13 -1.33±0.09 

105 -3.8±0.47 -1.52±0.1 -2.42±0.36 0.35±0.07 -5.33±2.77 -1.42±0.09 -1.09±0.07  

106     -1.62±0.1 -2.61±0.2 -2.42±0.18  

107 -2.26±0.16 -1.73±0.11 -1.42±0.18 -2.61±0.2 -1.52±0.1 -1.84±0.12 -1.97±0.13  

108 -2.61±0.4   -1.84±0.24 -1.73±0.11  -1.97±0.13 -1.62±0.1 

109 -4.37±0.7 -1.97±0.26 -1.52±0.1 -1.84±0.12 -1.84±0.12 -2.11±0.14 -2.26±0.16 -1.42±0.09 

110 -2.61±0.2 -3.8±0.93 -1.62±0.21 -3.4±0.35 -2.61±0.4 -3.4±0.7 -3.09±0.56 -2.11±0.29 

111     -2.83±0.47 -3.4±0.7 -3.4±0.7 -1.84±0.12 

112 -2.83±0.47  -1.42±0.09 -2.26±0.32 -2.26±0.16 -3.09±0.28 -3.4±0.35 -2.11±0.29 

113  -2.83±0.47 -1.62±0.1 -3.09±0.28 -1.97±0.13 -2.42±0.18 -2.42±0.36 -1.42±0.09 

114  -1.97±0.13   -1.42±0.09 -1.73±0.11 -1.84±0.12 -1.25±0.08 

115 -2.83±0.24 -2.26±0.32 -2.11±0.29   -1.42±0.09  -0.09±0.04 

116 -1.52±0.1 -1.09±0.07 -0.88±0.07  -2.83±0.47 -5.33±2.77 -2.61±0.2 -1.33±0.09 

117 -1.84±0.12 -1.73±0.11 -1.52±0.2 -0.88±0.07 -1.25±0.08 -1.62±0.1  -1.62±0.1 
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 apo Sb (J/K) holo Sb (J/K) 

as 283K 291K 298K 313K 283K 291K 298K 313K 

118   -1.17±0.16 -1.84±0.24 -1.17±0.08 -1.62±0.1 -1.62±0.1 -1.17±0.08 

119  -2.42±0.36 -1.52±0.2 -1.62±0.21 -2.11±0.14 -2.42±0.18 -2.26±0.32 -1.62±0.21 

120 -3.4±0.7 -1.62±0.1 -1.25±0.08 -1.42±0.09 -1.42±0.09 -1.62±0.1 -1.73±0.11 -1.42±0.18 

121   -1.73±0.22 -2.42±0.36 -2.83±0.47  -2.61±0.2 -2.26±0.32 

122 -5.33±2.77 -3.4±0.7 -1.62±0.21 -2.26±0.16 -1.97±0.13 -3.09±0.56 -3.4±0.7 -1.73±0.11 

123 -2.42±0.18 -1.84±0.12 -1.62±0.1 -1.97±0.26 -2.26±0.16 -2.61±0.2 -2.61±0.2 -1.97±0.26 

124 -3.8±0.93 -2.42±0.36 -1.73±0.22 -2.11±0.14 -1.73±0.11 -2.42±0.18 -1.97±0.13  

125 -2.26±0.16 -1.73±0.11 -1.25±0.16    -1.52±0.1 -1.42±0.09 

126 -1.52±0.1 -1.52±0.2 -1.42±0.18 -1.33±0.09 -1.62±0.1 -1.84±0.24 -1.97±0.26 -1.33±0.17 

127 -1.62±0.21 0±0.08  0.45±0.04 -0.22±0.05 -0.18±0.05 0.42±0.04  
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A6. táblázat A 15N relaxációs diszperziós görbék egyedi illesztéséséből nyert kinetikai és termodinamikai 

paraméterek az apo hI-BABP (80% 2H, 99% 15N-jelzett) fehérje konformációs cserefolyamataira négy különböző 

hőmérsékleten (20 mM K-foszfát, 50 mM KCl, 0,05% NaN3, pH = 6,3) 
 

  283K 

aminosavegység kex (s-1) pb (%) Δω (Hz) Rex Φ (Hz2) χ2 

7 667±101 2.3±0.1 52±11 2.8±0.1 60±8 0.29 

11 285±69 2.0±0.2 45±8 2.8±0.1 38±4 0.63 

13 235±75 1.8±0.4 48±7 2.5±0.1 42±5 1.33 

35 341±87 3.0±0.3 30±8 2.2±0.2 27±4 2.06 

38 370±102 2.8±0.3 43±11 3.3±0.2 49±7 1.99 

39 382±133 3.0±0.4 49±15 4.2±0.3 69±9 4.6 

40 253±81 1.3±0.2 79±15 2.5±0.3 80±8 1.61 

57 312±94 2.2±0.4 67±11 4.2±0.3 96±15 4.19 

58 156±38 3.8±0.5 80±13 5.3±0.3 230±28 2.72 

60 285±42 1.3±0.1 125±18 3.1±0.2 195±24 0.6 

61 237±65 3.4±0.4 37±7 3.6±0.2 44±7 2.06 

62 215±31 1.9±0.1 43±5 2.3±0.1 34±6 0.46 

63 110±27 2.0±0.3 73±15 2.0±0.2 104±14 1.4 

71 810±139 2.0±0.2 64±15 3.3±0.3 88±11 5.41 

72 795±201 2.0±0.3 55±10 2.3±0.1 59±7 1.42 

73 636±175 3.3±0.2 164±17 15.8±0.8 860±174 1.18 

74 721±143 1.5±0.2 100±22 4.5±0.3 149±19 0.95 

78 656±188 2.3±0.2 68±15 4.3±0.4 104±17 1.43 

81 777±245 2.4±0.3 73±21 4.6±0.2 125±19 3.94 

82 791±101 1.8±0.4 82±9 4.1±0.3 118±14 1.45 

88 812±258 1.0±0.1 164±22 4.9±0.3 267±22 4.77 

90 728±112 3.2±0.4 43±11 2.6±0.1 56±5 0.96 

91 835±135 3.1±0.2 208±8 18.3±0.6 1288±132 0.72 

96 888±271 1.0±0.4 289±63 7.1±0.3 825±95 9.23 

97 802±215 2.3±0.3 79±14 4.9±0.1 140±18 2.28 

98 759±234 1.9±0.2 122±29 7.1±0.2 276±31 1.78 

99 725±189 1.8±0.3 85±15 4.4±0.1 128±14 1.8 

100 750±163 1.0±0.2 122±23 3.7±0.1 146±10 1.46 

101 761±151 2.2±0.3 61±18 3.2±0.2 80±6 1.59 

102 843±177 2.0±0.3 73±13 3.6±0.1 104±12 0.96 

109 783±232 3.0±0.2 61±22 4.2±0.3 108±15 5.04 

110 827±305 0.5±0.2 182±45 2.6±0.2 165±29 4.47 

113 747±108 2.5±0.2 43±8 2.0±0.1 44±7 0.76 

115 807±186 2.0±0.3 61±12 2.8±0.2 72±15 1.56 

Y119 782±242 1.9±0.3 67±15 3.2±0.2 83±14 2.9 

R121 763±196 1.0±0.2 109±25 3.7±0.2 146±32 3.2 
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 287K 

aminosavegység kex (s-1) pb (%) Δω (Hz) Rex Φ (Hz2) χ2 

5 1205±317 4.5±0.5 38±8 1.9±0.2 61±8 0.48 

7 1125±223 5.0±0.7 52±12 4.0±0.2 127±18  1.19 

11 636±149 4.0±0.4 46±14 4.0±0.3 80±10 2.06 

13 715±113 2.0±0.3 52±10 2.3±0.1 52±5 0.98 

15 621±198 1.8±0.3 46±11 1.8±0.1 37±7 0.63 

16 554±155 2.6±0.5 40±8 2.3±0.1 41±8 1.04 

17 596±201 2.7±0.4 47±13 3.0±0.2 59±11 1.18 

35 657±245 2.8±0.7 61±18 4.4±0.6 101±26 4.24 

36 680±134 2.0±0.3 73±13 4.0±0.2 104±14 1.35 

38 645±159 2.9±0.4 40±10 2.1±0.2 41±7 1.76 

39 677±197 2.0±0.4 91±24 5.5±0.5 163±26 1 

40 591±155 1.3±0.2 91±20 3.6±0.4 107±16 2.91 

52 720±123 2.3±0.3 61±13 3.4±0.3 83±8 1.25 

53 691±141 2.0±0.3 55±12 2.6±0.3 59±8 1.52 

57 704±148 2.0±0.4 67±10 3.5±0.2 88±9 0.84 

58 664±123 1.9±0.5 55±14 2.5±0.3 56±13 1.54 

59 681±240 2.2±0.8 64±23 3.6±0.6 88±21 5.51 

60 670±131 2.3±0.2 67±14 4.1±0.2 101±12 1.39 

61 694±178 2.8±0.4 61±13 4.3±0.4   101±14 2 

62 647±212 2.0±0.3 76±17 4.4±0.4   113±17 2.72 

69 1105±188 5.0±0.3 40±9 2.4±0.3 74±9 1.39 

71 1215±239 5.0±0.4 55±14 4.2±0.5 142±29 3.89 

72 1157±145 4.9±0.3 55±8 4.3±0.2 140±15 1.1 

73 850±219 3.5±0.2 182±43 19.2±0.9 1115±177 1.04 

74 918±315 3.0±0.4 79±28 6.0±0.4 182±31 4.97 

78 1432±451 4.9±0.7 79±34 7.2±0.6 297±42 9.15 

81 1127±241 4.1±0.5 73±18 6.2±0.2 209±22 2.8 

82 1170±281 4.0±0.6 64±18 5.0±0.3 156±23 2.06 

88 1050±266 3.8±0.4 73±21 6.0±0.4 195±27 1.66 

91 1340±192 4.8±0.4 170±23 25.0±0.8 1329±245 2.78 

92 1004±137 4.5±0.4 46±9 3.1±0.3 89±11 2.84 

93 1115±155 4.5±0.3 49±8 3.3±0.2 102±13 1.36 

96 1643±398 2.3±0.4  177±51 11.7±0.7 706±111 3.11 

97 820±244 3.0±0.3 85±18 7.1±0.5 211±24 1.82 

98 1393±207 2.7±0.3 140±26 11.1±0.5 514±55 1.35 

99 992±185 5.0±0.6 67±14 7.1±0.6 212±28 3.3 

100 950±305 4.0±0.4 61±19 5.0±0.5 142±17 3.11 

101 928±177 2.9±0.3 85±20 6.4±0.4 204±22 1.61 

102 936±296 2.8±0.4 67±22 4.2±0.5 122±19 3.17 

109 911±355 4.0±0.5 61±18 5.1±0.7 142±21 5.24 
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 287K 

aminosavegység kex (s-1) pb (%) Δω (Hz) Rex Φ (Hz2) χ2 

110 1021±472 4.1±0.6 55±17 4.0±0.6 118±32 6.3 

113 1213±195 2.5±0.3 55±12 2.1±0.2 73±8 1.39 

115 925±297 4.0±0.5 43±12 2.6±0.3 70±16 3.44 

119 1105±388 3.0±0.5 61±20 3.3±0.4 108±28 4.89 

121 852±157 2.8±0.4 67±13 4.4±0.3 122±26 2.8 

122 961±241 3.2±0.4 55±11 3.3±0.3 93±17 4.24 

 

 291K 

aminsoavegység kex (s-1) pb (%) Δω (Hz) Rex Φ (Hz2) χ2 

11 910±171 2.4±0.5 55±13 2.6±0.3 70±11 2.3 

13 884±103 2.3±0.2 61±9 3.0±0.1 83±7 0.86 

16 970±211 2.7±0.3 55±8 2.7±0.1 79±6 2.62 

17 869±117 2.5±0.3 63±12 3.5±0.2 96±13 1.11 

30 850±97 2.5±0.3 43±8 1.8±0.2 44±6 1.02 

35 871±231 2.4±0.6 67±15 3.7±0.5 105±21 2.83 

40 892±114 2.4±0.3 61±13 3.1±0.3 87±14 1.1 

52 842±107 2.3±0.3 43±9 1.7±0.3 41±8 0.87 

55 880±137 2.5±0.3 73±15 4.5±0.2 130±16 1.2 

57 901±176 2.2±0.4 67±17 3.4±0.3 96±14 1.61 

58 866±120 2.5±0.3 65±14 3.7±0.2 103±13 1.21 

60 825±109 2.6±0.3 63±12 3.8±0.2 99±12 1.09 

61 851±135 2.4±0.3 66±13 3.7±0.3   101±12 1.08 

62 1089±345 4.3±0.6 79±21 4.1±0.3   140±16 3.4 

63 673±129 5.0±0.4 30±6 2.3±0.3 44±6 1.14 

68 1450±561 3.2±0.7 85±29 5.3±0.5 224±32 6.81 

70 1425±217 4.3±0.3 55±11 3.1±0.2 123±14 1.19 

71 1312±251 4.4±0.4 58±13 3.8±0.3 140±19 2 

72 1425±316 3.6±0.6 55±13 2.6±0.4 104±18 3.08 

73 1476±363 5.4±0.3 134±34 19±0.8 913±107 2.89 

74 1496±315 3.9±0.4 77±16 5.2±0.4 220±26 2.12 

78 1511±689 4.4±1.1 91±38 7.9±0.8 350±152 12.2 

81 1356±385 4.5±0.6 61±19 4.2±0.4 159±24 3.32 

82 1112±267 4.4±0.6 46±13 2.8±0.3 87±15 1.9 

88 1304±297 3.5±0.5 79±25 5.5±0.5 211±28 2.32 

91 1379±405 3.5±0.6 216±91 23.7±0.9 1581±557 1.54 

93 1417±123 2.2±0.2 80±12 3.3±0.2 139±14 0.66 

94 1498±177 4.5±0.3 47±11 2.4±0.2 97±11 1.15 

96 1551±256 1.4±0.2  330±59 14±0.8 1518±189 1.86 
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 291K 

aminosavegység kex (s-1) pb (%) Δω (Hz) Rex Φ (Hz2) χ2 

97 1461±222 4.4±0.4 88±19 8.8±0.7 327±30 1.33 

98 1521±251 4.5±0.5 114±25 12±0.8 561±79 2.75 

99 1426±398 4.1±0.6 88±26 7.3±0.7 306±60 3.19 

100 1463±209 4.4±0.4 82±20 6.7±0.5 283±44 1.87 

101 1358±243 4.8±0.4 61±19 4.5±0.4 169±26 2.3 

102 1211±257 1.9±0.4 73±21 2.7±0.4 99±19 2.53 

105 1850±141 3.0±0.2 61±9 2.1±0.2 108±9 0.57 

109 1201±411 4.0±0.6 49±19 2.7±0.6 91±22 4.98 

110 1471±199 3.9±0.4 61±17 3.4±0.4 139±19 2.52 

113 1274±117 3.5±0.2 49±8 2.3±0.2 80±9 0.77 

115 1256±152 3.6±0.4 56±10 3.1±0.3 109±13 1.3 

119 1324±371 4.0±0.6 43±15 1.9±0.4 70±18 3.13 

122 1411±355 4.8±0.6 49±16 2.8±0.4 108±22 3.41 

124 1293±277 4.2±0.5 37±10 1.5±0.2 54±8 1.12 

 

  



94 

 

10 Rövid összefoglalás 

 

Az epesavak amfipatikus molekulák, amelyek koleszterinből szintetizálódnak a májban, majd 

a vékonybélbe jutva segítik a zsírszerű anyagok felszívódását a szervezetben. Az emésztésben 

betöltött szerepükön kívül fontos szignál molekulák is egyben, amelyek receptor fehérjékkel 

történő kölcsönhatások és jelátviteli kaszkádok aktiválása révén részt vesznek az anyagcsere 

folyamatok szabályozásában [6-7]. A vékonybél távoli szakaszában, az ileumban termelődő 

humán I-BABP fehérje kulcsszerepet tölt be az epesavak ún. enterohepatikus körforgásában, és 

a bél hámsejtjeiben a túl magas epesav koncentráció elkerülésében [2]. Az intracelluláris 

lipidkötő fehérjék családjába tartozó I-BABP [10] két kötőhellyel rendelkezik, amelyek között 

kötőhely szelektivitással párosuló pozitív kooperativitás működik [15], [20]. Ily módon az 

anyagcsere folyamatokban betöltött szerepén túl a fehérje jó modellrendszernek tekinthető a 

molekuláris felismerési folyamatok tanulmányozására a fehérje-ligandum kölcsönhatásokban. 

Korábbi kinetikai vizsgálatok a konformációs fluktuációk fontosságára utalnak a humán I-

BABP fehérje működésében [29]. Ezt alapul véve doktori munkám során célul tűztem ki a 

fehérje stabilitás és biológiai funkció szempontjából fontos ps-ns és μs-ms időskálán zajló belső 

mozgások jellemzését az apo és a holo humán I-BABP fehérjében. Vizsgálatainkhoz kísérleti 

megközelítésül NMR relaxációs módszereket alkalmaztunk, melyek előnye, hogy az általuk 

nyert aminosav-szintű információ összefüggésbe hozható makroszkopikusan mérhető 

termodinamikai és kinetikai paraméterekkel. A fehérjében zajló lassú μs-ms fluktuációk 

tekintetében markáns különbséget találtunk az apo és holo forma között. A fehérje szabad 

állapotában ms időskálán zajló konformációs fluktuációk kiterjedt hálózatát találtuk, amelyek 

két klaszterbe tömörülnek, és ligandum kötődés hatására megszűnnek. A hőmérsékletfüggő 

relaxációs mérésekből számítható termodinamikai paraméterek entrópia-entalpia kompenzációt 

jeleznek a fehérjében, amelyek a néhány százalékban jelenlevő gerjesztett állapot(ok) 

alacsonyabb rendezettségét jelzik a fehérjében. Az alapállapot és a dinamikus NMR mérésekkel 

közvetett módon detektált gerjesztett állapot(ok) közötti 15N kémiai eltolódás különbség 

összevetése a fehérje apo és holo formája közötti eltolódás különbséggel több aminosav 

pozícióban konformációs szelekcióra utal a ligandum kötődés mechanizmusában. Az amid 

15N-1H kötésvektorok lassú konformációs mozgásokra szuperponálódó gyors ps-ns fluktuációit 

tekintve a szekvencia túlnyomó részén nemlineáris hőmérsékletfüggést találtunk a vizsgált 

10-40 °C hőmérséklettartományban mind az apo, mind a holo formában. Vizsgálataink egyben 

azt is jelzik, hogy a ligandum kötődés hőmérsékletfüggő módón befolyásolja az 15N-1H 
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kötésvektorok ps-ns fluktuációját. Mind a lassú konformációs mozgások, mind a gyors lokális 

fluktuációk elemzése a humán I-BABP fehérjében markánsan eltérő potenciális energia felszínt 

jelez a szabad és a kötött állapotban. Vizsgálataink nyomán több, kulcsszerepet játszó aminosav 

pozíciót sikerült azonosítani a fehérjében, melyek támpontot adhatnak további, a ligandum 

kötődés dinamikai aspektusainak feltárását célzó mutagenezis vizsgálatoknak. Az NMR 

relaxációs vizsgálatok nyomán feltárt különbségek az apo és holo állapot között egyben felvetik 

a lehetőségét a ligandum kötődés dinamikai sajátságok változtatása révén történő 

optimalizálhatóságának. Ez utóbbi a fehérje anyagcsere folyamatokban való érintettsége révén 

a jövőben hozzájárulhat új diagnosztikus markerek és gyógyszermolekulák, vagy akár az 

I-BABP állványzatán alapuló szállítófehérjék tervezéséhez. 
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11 Short summary 

 

Bile salts are amphipathic molecules synthesized from cholesterol in the liver, which in the 

small intestine facilitate the absorption of dietary lipids, cholesterol, and fat-soluble vitamins. 

Besides their role in digestion, they are also known as signal molecules [6-7]. By interaction 

with receptor proteins and activating various signaling pathways, they play a role in the 

regulation of metabolic processes. Human ileal bile acid-binding protein (I-BABP) expressed 

in the distal segment of the small intestine has a key role in the enterohepatic circulation of bile 

salts [2]. Additionally, it is thought to provide a protection from dangerously high levels of bile 

salts in enterocytes. Human I-BABP has two binding sites exhibiting positive cooperativity and 

a high degree of site selectivity in its interactions with di- and trihydroxy bile salts [15], [20]. 

Thus besides having an important role in bile salt metabolism and targeting, the protein is 

considered to be a good model system for the study of molecular recognition mechanisms in 

protein-ligand interactions in general. Previously obtained kinetic data suggest that 

conformational fluctuations have an important role in bile salt binding [29]. Based on this 

hypothesis, my doctoral work is focused on the characterization of internal motions in apo and 

holo human I-BABP on two biologically important time scales (ps-ns and μs-ms) using NMR 

relaxation techniques. The advantage of the latter is that residue-level dynamic information 

obtained from the NMR measurements can be related to macroscopically observed kinetic and 

thermodynamic data. Regarding the μs-ms motions, our studies show a marked difference 

between the two ligation states of human I-BABP. In the free form, an extensive network of 

conformational fluctuations is detected, a motion which ceases upon ligand binding. Residues 

sensing a millisecond conformational change can be grouped into two clusters with slightly 

different exchange rates. The thermodynamic parameters derived from the relaxation 

measurements indicate an entropy−enthalpy compensation in the apo form with one or two 

sparsely populated less ordered excited state(s). Comparison of the 15N chemical shift 

differences between the ground and excited sates inferred from the NMR dynamic data with 

those observed between the apo and holo forms of the protein suggests a conformational 

selection mechanism for bile salt binding. Regarding the faster, ps−ns motion of backbone 

15N−1H bond vectors, NMR relaxation measurements in the 10-40 °C range indicate an unusual 

nonlinear temperature-dependence for most of the amino acid sequence both in apo and holo 

human I-BABP. Our studies also indicate that ligand binding affects the ps-ns flexibility of the 

protein in a temperature-dependent manner. Analysis of both slow and fast motions in human 

I-BABP indicates largely different energy landscapes for the apo and holo states. Our NMR 
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studies identify several amino acid positions in the protein as good targets for future 

mutagenesis investigation of the role of dynamics in human I-BABP function. Additionally, the 

differences revealed by our NMR dynamic measurements between the free and bound forms of 

the protein suggest that optimization of binding interactions might be achieved by altering the 

dynamic behaviour of specific segments in the protein. This could be exploited in the future 

both in drug development and the design of I-BABP-based carrier proteins with specific 

biomedical applications. 
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