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Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a fehérjék aggregációjáról alkotott képünk jelentősen 

megváltozott. Ma már nem csupán a rekombináns fehérjetechnika vagy a fehérjeminták tárolása 

során fellépő melléktermékek és problémák kapcsán kerülnek említésre. Az élőlények, illetve 

vírusok szinte minden életfolyamatában részt vesznek fehérjék, melyek a funkciójuk 

ellátásához evolválódott, jól definiált térszerkezettel rendelkeznek. Mindez csak addig igaz, 

amíg a fehérjehomeosztázis fennáll. Mutációk, a környezet megváltozása vagy a sejt 

minőségellenőrző rendszerének hiányos működése miatt nem-natív szerkezetű fehérjék 

halmozódhatnak fel a szervezetben. Ez egyfelől funkcióvesztéssel jár, másrészt az alternatív 

konformációk általában aggregációra hajlamosak. 

Az utóbbi évekig az amiloid szálak – melyek hosszú, fibrilláris szerkezetű homopolimer 

fehérjeaggregátumok – jelentették az aggregációkutatás egyik fő célpontját. Ennek oka az volt, 

hogy több mint 30 humán és még több, állatokat érintő betegség esetén találtak kapcsolatot a 

kórkép és a szervezetben jelenlévő amiloid lerakódások között. A legismertebbek közé tartozik 

az Alzheimer-kór, Parkinson-kór és a II. típusú diabetes mellitus. Régóta ismert, hogy az 

amiloid szálak képződése nukleációfüggő folyamat, és a folyamat korai szakaszában – 

értelemszerűen – kisebb méretű aggregátumok is jelen vannak, azonban csak az utóbbi időben 

kezdték vizsgálni a korai aggregátumok, oligomerek élettani hatásait. Számos betegség esetén 

figyeltek meg szoros összefüggést az oligomerek jelenléte és a kórképek között. Ezek alapján 

elképzelhető, hogy az amiloid szálak jelenléte nem oka néhány betegségnek, hanem okozata, 

abban az értelemben, hogy a szervezetben a toxikus oligomerekből kevésbé káros amiloid 

szálak képződnek.  

A képet tovább árnyalja, hogy a 2000-es évek eleje óta számos élőlényben (köztük 

emberben is) leírtak olyan életfolyamatokat, melyekben ún. funkcionális amiloidok vesznek 

részt. A Pmel17 fehérje amiloid formája például nélkülözhetetlen az ember 

melanintermelésben, peptihormonjaink pedig amiloid formában tárolódnak a szekréciós 

vezikulákban. Az amiloidoknak tehát nem csupán toxikus hatásuk lehet, hanem az élet számára 

esszenciális folyamatokban is szerepet játszhatnak. 

A gyógyszeripar egyre hatásosabb peptid- és fehérjealapú gyógyszereket fejleszt 

különböző betegségek kezelésére. Ezek szervezetbe juttatásának helyén (pl. subcutan) lokálisan 

nagy fehérjekoncentráció léphet fel, amely az aggregáció veszélyét hordozza magában. 

Cukorbetegek szervezetében az inzulin injekció helyén amiloid szálakat figyeltek meg. További 
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példa a gyógykezelés mellékhatásaként kialakuló konformációs betegségekre a vesedialízishez 

kapcsolt amiloidózis: veseelégtelen betegekben a dialíziskezelés következtében 5-10 éven belül 

amiloidlerakódások képződnek a vázrendszer mentén.   

Mindezek fényében különösen fontos minél pontosabb információkkal rendelkezni az 

aggregációs betegségekben szerepet játszó fehérjékről: Milyen szerkezete van (morfológia és 

atomi szerkezet) az azonosított élettani hatásért felelős aggregátumoknak? Milyen biokémiai 

folyamatok során képződnek az aggregátumok? Ezek a folyamatok miként jellemezhetőek 

kinetikai és termodinamikai szempontból?  

Az aggregáció folyamatának és az aggregátumok szerkezetének tanulmányozására 

számos, betegségben részt vevő, illetve betegséget nem okozó modellpeptidet és fehérjét 

használnak. A biokémiában és biofizikában általánosan alkalmazott módszerek legtöbbje pedig 

jól adaptálható az fehérjeaggregáció vizsgálatára.  

Jelen értekezésben igyekszem összefoglalni a téma irodalmát, majd a kitűzött célok 

ismertetése után bemutatni és értelmezni az új tudományos eredményeket. Megjegyzendő, hogy 

a dolgozat alapjául szolgáló egyik közlemény módszertani jellege miatt eredményeim egy része 

– a könnyebb érthetőség kedvéért – az Anyagok és módszerek részben szerepel. A cirkuláris 

dikroizmus spektroszkópia részletesebb irodalmi áttekintése szintén a jól érthetőséget szolgálja. 

Ezen felül célom volt egy magyar nyelvű segédletet adni a téma iránt érdeklődőknek, bízva 

abban, hogy az ott említett hibaforrások szem előtt tartásával eredményesen tudják majd 

alkalmazni a cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia módszerét a fehérjék szerkezetének 

tanulmányozására. 
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I. FEJEZET 

Irodalmi áttekintés 

 

 

 

1.1. Fehérjék feltekeredésének alternatív útvonalai  

1.1.1. Fehérjefolding és -misfolding 

 Az élő szervezetek szinte minden életfolyamatában részt vesznek fehérjék. 

Szintézisüket követően a polipeptidláncoknak az úgynevezett folding folyamat során olyan 

konformációt kell felvenniük, amely a funkciójuk ellátásához nélkülözhetetlen (Dobson, 2003). 

Ezeket a koncformációkat hívjuk a fehérjék natív szerkezetének. A fiziológiás funkciók adott 

környezetekben való ellátása mint szelekciós nyomás határozza meg a fehérje és az azt kódoló 

DNS szekvenciájának evolúcióját. A funkció szempontjából nem csupán a biokémiai 

folyamatokban ténylegesen részt vevő oldalláncok kémiai minősége, hanem azok 

elhelyezkedése, és így a polipeptidlánc gerincének geometriája is kulcsfontosságú.  

A polipeptidek aminosav-szekvenciája elméletileg egyértelműen meghatározza a 

térszerkezetet (Anfinsen, 1973). Ez az egyértelműség természetesen csak a fehérje 

környezetének (például pH, ionerő, ionok, kölcsönható partnerek) figyelembevételével teljesül. 

A helyes térszerkezet kialakulása a lehetséges konformációk hatalmas terében (úgynevezett 

konformációs térben), jól definiált útvonalakon keresztül történik (Levinthal, 1968). A folding 

folyamata általában több, részlegesen feltekeredett köztiterméken keresztül megy végbe. A 

folyamat jól szemléltethető a kedvező és kedvezőtlen intra- és intermolekuláris kölcsönhatások 

által meghatározott energiafelszínen (1.1.1. ábra). A megszintetizálódott polipeptidlánc 

elsősorban hidrofób és elektrosztatikus kölcsönhatások, valamint H-hidak képzésén keresztül 

jut a legalacsonyabb energiájú, termodinamikailag legkedvezőbb állapotba (Dobson és Karplus, 

1999; Hartl és mtsai, 2011). 
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1.1.1. ábra: A fehérje konformációs állapotai által kialakított energiafelszín sematikus ábrája 

(Hartl és mtsai, 2011 alapján). 

A rendezetlen szerkezetű naszcens polipeptidlánc intramolekuláris kölcsönhatások kialakulásán és 

felbomlásán, részlegesen feltekeredett köztitermékeken keresztül egyre alacsonyabb energiaszintre 

kerül. A foldingútvonalak lokális energiaminimumai közötti energiagáton spontán módon vagy 

chaperonok segítségével jutnak át. A sejt minőségellenőrző rendszerének hiányos működése 

következtében helytelen konformációk alakulnak ki. A főleg intermolekuláris kölcsönhatások által 

vezérelt alternatív folyamatok aggregátumok kialakulásához vezetnek, melyek gyakran a natív 

szerkezetnél alacsonyabb energiaszinttel jellemezhetők. 

A natív szerkezet létrejötte azonban nem feltétlenül egyértelmű, hiszen még ideális 

körülmények között sem garantált a helyes térszerkezet kialakulása. Az ilyen, nem-natív 

szerkezetek felé vezető konformációs utakat nevezzük misfolding folyamatoknak (Chiti és 

Dobson, 2006). A misfolding folyamatok aránya a sejtes környezet megváltozásával, 

öregedéssel, oxidatív stresszel jelentősen megnövekedhet (Luheshi és mtsai, 2008). A nem-

natív konformációk képződése egyrészt funkcióvesztést eredményezhet, másrészt a natív 

szerkezetben eltemetett molekularészletek felszínre kerülésével új, általában előnytelen 

kölcsönható felületek jelennek meg (Sethuraman és Belfort, 2005). Az új kölcsönhatások 

létrejöhetnek többek között más fehérjékkel, sejtfelszínnel, de leggyakrabban szintén hibás 

konformációjú molekulákkal. Ez utóbbi esetben különböző méretű és szerkezetű aggregátumok 

képződnek. Amennyiben a sejt minőségellenőrző és hibajavító rendszere képtelen eliminálni a 
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rendellenes szerkezeteket, és a fehérjék tartósan aggregált állapotban maradnak, a sejt 

életképessége jelentősen csökken, majd elpusztul (Dobson, 2003). A fehérjeaggregátumok 

patofiziológiás hatásaira kialakuló kórképeket konformációs betegségeknek nevezzük (Chiti és 

Dobson, 2006). Fontos megemlíteni, hogy a fehérjeaggregátumok nem csupán közvetlen, 

hanem közvetett okozói is lehetnek betegségeknek. A prosztatában termelődő savas foszfatáz 

által képzett amiloid szálak drámain elősegítik a HIV-fertőzést (Münch és mtsai, 2007). 

A minőségellenőrző rendszer fontos elemei a dajkafehérjék (chaperonok), melyek a 

éppen megszintetizálódott vagy már részlegesen feltekeredett polipeptidláncok teljes 

„felgombolyodását” segítik elő (Muchowski, 2002; Hart és Hayer-Hartl, 2002), illetve az 

aggregációt igyekeznek gátolni (Muchowski és Wacker, 2005; Luheshi és mtsai, 2008) (1.1.1. 

ábra). A chaperonok általában olyan – többnyire hidrofób és izolált – környezetet biztosítanak 

a hibás konformációjú fehérjéknek, amelyben a natív szerkezethez előnyös kölcsönhatások 

kialakulása dominálhat (Dobson, 2003; Clerico és mtsai, 2015). A chaperon-hatású molekulák 

közé tartoznak például a peptidil-prolil izomerázok, diszulfid-izomerázok, (Schiene és Fischer, 

2000), hősokkfehérjék (Clerico és mtsai, 2015), krisztallinok (Shammas és mtsai, 2011; Outeiro 

és mtsai, 2006) és a szintén amiloidokat képző GroES és GroEL (Higurashi és mtsai, 2005; 

Yagi-Utsumi és mtsai, 2013).  

1.1.2. Fehérjeaggregációs folyamatok 

Az aggregációkutatás a konformációs betegségek kialakulásáért felelős fehérjék vagy 

azokhoz hasonló modellpeptidek in silico, in vitro és in vivo vizsgálatának tudományterülete. 

A nem-natív szerkezetű fehérjék intermolekuláris kölcsönhatásai nyomán különböző méretű és 

morfológiájú aggregátumok képződhetnek. Az aggregáció lefolyását, illetve a kialakuló 

aggregátum szerkezetét legalább annyira meghatározzák a közeg fizikokémiai paraméterei, 

mint a polipeptidlánc szekvenciája.  

Az amiloid szálak a fehérjeaggregátumok egy – többé-kevésbé – jól definiált csoportja. 

Ezek hosszú, el nem ágazó, kereszt-β-lemezes szerkezetű fibrilláris homopolimerek. A 

monomer polipeptidláncok intermolekuláris β-lemezeket alakítanak ki, amelyben a β-szálak a 

fibrillumok hossztengelyére merőlegesen állnak (1.1.2. ábra) (Jiménez és mtsai, 1999; Stefani 

és Dobson, 2003). Megjegyzendő azonban, hogy az irodalomban gyakran használják az amiloid 

vagy „amiloidszerű” jelzőt olyan aggregátumokra, amelyek nem, vagy csak részben 

rendelkeznek a fenti tulajdonságokkal.  
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1.1.2. ábra: Az SH3 amiloid szál kereszt-β-lemezes szerkezeti modellje (Jiménez és mtsai, 1999).  

Az SH3 amiloid szálának krio-elektronmikroszkópos felvételek alapján alkotott modelljében négy 

egymás köré csavarodó protofilamentum látható. 

 

A konformációs betegségekért felelős fehérjék natív szerkezete lényegesen eltérhet 

egymástól, továbbá feltételezhető, hogy megfelelően megválasztott körülmények mellett 

valamennyi fehérje képes az amiloid szerkezet felvételére (Chiti és mtsai, 2003). A natív 

szerkezettől az amiloid aggregátumig tartó „konformációs út” nem feltétlenül egyenes: számos 

részlegesen feltekeredett intermedier állapoton keresztül valósulhat meg (1.1.3. ábra). A 

köztitermékek stabilitása jelentősen meghatározza az aggregáció folyamatát (Stefani és 

Dobson, 2003), azonban az amiloidképződés minden esetben egy nukleációfüggő és 

önszerveződő folyamat. 

 

1.1.3. ábra: A polipeptid láncok lehetséges konformációi és a köztük lévő útvonalak sematikus 

ábrázolás (Invernizzi és mtsai, 2012 alapján). 

A környezettől függően a natív szerkezetű monomer fehérjékből képződhetnek dimerek, multimerek 

vagy micellák. Az aggregációs folyamatok kiindulópontjaként denaturált monomerek és amorf 

aggregátumok jelenhetnek meg. Ezek stabil, illetve tranziens köztitermékeken keresztül rendezett 

szerkezetű protofibrillumokká szerveződnek. Az elongáció során hosszú filamentumok, majd amiloid 

szálak képződnek, melyek másodlagos nukleációval „reprodukálják magukat”. 
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A nukleusz – mint későbbi szerkezeti templát – kialakulása egy soktényezős folyamat. 

Általában a magas fehérjekoncentráció mellett más kölcsönható molekulák (pl. lipidek) 

jelenléte is szükséges hozzá (Yamamoto és mtsai, 2004; Pál-Gábor és mtsai, 2009). A nukleáció 

felfogható egy túltelített oldat – mint metastabil rendszer – összeomlásaként, amit a külső 

faktorok megváltozása vált ki (Powers és Powers, 2006; Lin és mtsai, 2014). A nukleáció során 

képződő aggregátumok szerkezete meghatározza az elongáció során kialakuló polimer 

morfológiáját (1.1.4. ábra) (Tycko, 2014). Ennek megfelelően az amiloid szálak 

polimorfizmusa egészen apró eltéréseken keresztül valósulhat meg.  

 

1.1.4. ábra: Az Aβ(1-40) aggregátumok polimorfizmusa (Tycko, 2014 alapján). 

(A) Az Aβ(1-40) peptid által képzett aggregátumok szilárdfázisú NMR spektroszkópiai eredmények 

alapján készített modelljei. A bal felső sarokban két, a jobb felső sarokban három parallel β-lemezes 

elemi szálból felépülő aggregátum látható. A bal alsó sarokban Alzheimer-kórban szenvedő betegekből 

izolált minta NMR-es modelljének diszkrét molekuladinamikai számítások után kapott szerkezete 

látható. A jobb alsó sarokban lévő modell pedig antiparallel β-lemezes szerkezetet mutat be. (B) A 

monomerek oligomerizációjával (oligomerization) és nukleációjával (nucleation) különböző szerkezetű 

kisméretű aggregátumok jönnek létre. Ezek elongációjával (extension) eltérő morfológiájú fibrillumok 

képződnek, melyek törés és másodlagos nukleáció (fragmentation, secondary nucleation) révén 

magukhoz hasonló szerkezetű aggregátumokat képeznek. 

 

A fehérjeaggregátumok által mutatott polimorfizmus vizsgálata ma már kiterjedt 

irodalommal rendelkezik. Az inzulin (Dzwolak és mtsai, 2005), az amilin (Wineman-Fisher és 

mtsai, 2015), az amiloid-β peptid (Pham és mtsai, 2014; Alder és mtsai, 2015) és a β2-

mikroglobulin (Radford és mtsai, 2005) számos, különböző morfológiájú aggregátumot képez. 

Ezeknek az aggregátumoknak az élettani hatása nagyon különböző lehet. Az elmúlt években 

kiváló összefoglaló tanulmányok születtek a témában (Volpatti és mtsai, 2013; Berhanu és 

Hansmann, 2014; Tycko, 2015). 
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Az amiloid szerkezetek azonban nem csupán patofiziológiás mechanizmusokhoz 

társulhatnak. Az utóbbi évtizedben számos, az élőlények számára esszenciális biokémiai 

folyamatban részt vevő, úgynevezett funkcionális amiloidot írtak le (Chiti és Dobson, 2006; 

Shewmaker és mtsai, 2011). A funkcionális amiloidok részt vesznek többek között az 

Escherichia coli biofilmképzésében (Chapman és mtsai, 2002), Podospora hifák kompatibilis 

fúziójában (Coustou és mtsai, 1997), kiszáradás elleni védelemben (Podrabsky és mtsai, 2001), 

hosszútávú memória kialakításában (Si és mtsai, 2003), az emberi melanin termelésében 

(Berson és mtsai, 2003), valamint a peptidhormonok tárolása a szekréciós vezikulákban is 

amiloid formában történik (Maji és mtsai, 2009). A funkcionális amiloidok képződése csak jól 

szabályozott körülmények között valósulhat meg károsodások nélkül (Gsponer és Babu, 2012). 

Az alapján, hogy az amiloid szerkezet az élővilág számtalan fajában ilyen szerteágazó funkcióra 

használható, feltételezik, hogy a legősibb szerkezeti formák egyike. Néhány kutató még egy 

ősi, az RNS világot megelőző amiloid-világ létezését is elképzelhetőnek tartja (Maury, 2009).   

1.1.3. Az amiloidképződés kinetikájának vizsgálata 

 Mint korábban említettük, az amiloidképződés egy nukleációfüggő, soklépéses 

folyamat (1.1.3. ábra). Az amiloidogén fehérjék aggregációja során lejátszódó 

részfolyamatokról általánosan elmondható, hogy a natív szerkezet teljes vagy részleges 

fellazulásával aggregációra hajlamos konformációk alakulnak ki, melyekből kisméretű 

oligomerek képződnek a nukleáció során. Ezek elongációjával protofilamentumok és 

fibrillumok képződnek, melyek laterális asszociációjával komplex szerkezetű amiloid szálak 

alakulnak ki. Az amiloid szálak törésével, illetve a felületükön történő másodlagos nuklációval 

új polimerizációs magok képződhetnek. 

 Az amiloidképződés kísérletes úton általában a soklépéses folyamat globális vizsgálatán 

át tanulmányozható. A részfolyamatok elkülönítése sokszor nehézkes vagy lehetetlen, így az 

aggregáció lépéseiről még egy-egy fehérje esetében is csak részleges a tudásunk (Cohen és 

mtsai, 2012). A nukleáció esetén például sikerült kimutatni, hogy a transztiretin dimer formája 

képes nukleuszként viselkedni (Bhak és mtsai, 2009; Xu, 2009). A β2-mikroglobulin vizsgálata 

pedig azt mutatta, hogy az elongáció sebességét nem befolyásolja a templát szálak hossza (Xue 

és mtsai, 2009). Másodlagos nukleációs folyamatot figyeltek meg többek között az amyloid-β 

peptid (Yagi és mtsai, 2007) és IAPP (Larson, 2003; Ruschak és Miranker, 2007) 

polimerizációja során. Az amiloid szálak törésével kapcsolatban számos elméleti tanulmány 

(Collins és mtsai, 2004; Rubenstein és mtsai, 2004; Hall és Edskes, 2006; Binge és mtsai, 2007; 
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Xue és mtsai, 2008) mellett leírták a Sup35 prion fehérje aggregátumainak törésekkel történő 

sokszorozódását és utódsejtbe öröklését (Tanaka és mtsai, 2006). 

  A β2-mikroglobulin esetén kísérletes úton sikerült bebizonyítani a szálak törését és új 

polimerizációs modellt kidolgozni (1.1.5. ábra), mely munka diplomamunkám tárgyát képezte 

(Micsonai, 2010). Továbbá sikerült két elkülöníthető lépést azonosítani az elongáció során: első 

lépésben az amiloid szálak végére bekötődő monomer egy második, konformációváltozással 

járó lépésben alakítja ki az új monomer fogadására képes szálvéget (Micsonai, 2010).  

 

1.1.5. ábra: A β2-mikroglobulin amiloid szálainak fragmentációja (Micsonai, 2010 alapján). 

Magindukált reakciók alacsony magkoncentrációkat alkalmazva. A magokat szonikálással állítottuk elő. 

Az EM mintákat a 0., 40., 60. és 120. percben készítettük (A, B, C, D sorrendben; a lépték 500 nm). Az 

EM képek alátámasztják, hogy a kinetika lineáris szakasza a szálak elongációjának, a felfutási szakasz 

pedig a hosszú szálak spontán törésének felel meg.  

 

1.1.4. Fehérjeaggregátumok szerkezetének vizsgálata 

 Az amiloid szálak, valamint a stabil és tranziens intermedierek polimorfizmusa és eltérő 

élettani hatása miatt pontos információval kell rendelkeznünk arra vonatkozóan, hogy milyen 

szerkezetű aggregátumot vizsgálunk. Egy szerkezetileg diverz minta vizsgálatából nem 

vonhatóak le egyértelmű következtetések, és a racionális gyógyszertervezés is csak jól definiált 

konformáció esetén kivitelezhető. 

 Elsősorban az amiloid forma kimutatására szolgáló, legegyszerűbb, egyben legkevesebb 

információt adó módszerek közé tartoznak az amiloidspecifikus festékekkel történő jelölések. 

Ilyen festékek pl. a thioflavin-T és a kongóvörös (Khurana és mtsai, 2005; Biancanala és mtsai 
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2009). A festékek specifikusan, nagy affinitással kötődnek az amiloid szálakhoz, a kötődés 

spektroszkópiai monitorozásával pedig kiválóan vizsgálható az amiloid szálak 

polimerizációjának kinetikája. Azonban ezek a módszerek alkalmatlanok részletes 

szerkezetjellemzésre, pusztán annyi megfigyelés tehető, hogy a képződő aggregátumok 

mennyire kötik a festékeket. Továbbá a fehérje-festék kölcsönhatás befolyásolhatja az 

aggregációt (Yagi és mtsai, 2007; Ban és Goto, 2006). 

 Förster-féle energiatranszfer (FRET) segítségével vizsgálható a fehérjékbe bevitt 

fluoreszcens csoportok távolsága az aggregált formákban (Bacskai és mtsai, 2003; Phu és mtsai, 

2005). Limitált proteolízissel (Monti és mtsai, 2005; Chan és mtsai, 2013), illetve 

hidrogén/deutérium izotópkicserélődéssel (Kheterpal és mtsai, 2006; Kheterpal és Wetzel, 

2006; Pan és mtsai, 2012) az amidprotonok hozzáférhetőségén keresztül vizsgálható a 

szerkezet, illetve a stabilitás. 

 További szerkezetvizsgálati lehetőségeket szolgáltat az atomerőmikroszkópia (Creasey 

és mtsai, 2012; Drolle és mtsai, 2014), a transzmissziós és krio-elektronmikroszkópia (Jiménez 

és mtsai, 1999; Cohen-Krausz és Saibil, 2006; Fitzpatrick és mtsai, 2013), valamint a 

molekuladinamikai számítások (Nguyen és Derreumaux, 2014).  

 Az atomi felbontású szerkezetvizsgáló módszerek csak korlátozott mértékben 

használhatóak fehérjeaggregátumok esetén.  Mivel az aggrátumok – különösen az amiloid 

szálak – nagyméretűek és oldhatatlanok, oldat fázisú NMR spektroszkópiával nem 

vizsgálhatóak. A röntgenkrisztallográfiás vizsgálatokat nehezíti, hogy a kristályosító 

körülmények gyakran távol esnek az aggregátum számára optimális körülményektől. Az eddig 

megoldott amiloid szerkezetek (1.1.6. ábra) száma eltörpül a globuláris fehérjék 

térszerkezeteinek számával összevetve. 

Bár atomi felbontást nem tesz lehetővé, aggregátumok szerkezetének vizsgálatára 

kiválóan alkalmas az infravörös-, valamint a cirkuláris dikroizmus spektroszkópiák (Sarroukh 

és mtsai, 2013; Dzwolak 2014). A következő alfejezet a cirkuláris dikroizmus módszerét és a 

fehérjeaggregátumok szerkezetének tanulmányozására való alkalmazását mutatja be. 
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1.1.6. ábra: A PDB adatbázisban található atomi felbontású amiloid szerkezetek idővonala 

Az amiloid szálak atomi felbontású szerkezetei elenyésző részét képezik a PDB-ben jelenleg elérhető 

több mint 100.000 térszerkezetnek. A transztiretin, Sup35(7-13), Aβ(16-21), α-szinuklein(70-76) és α-

szinuklein(72-78) röntgenkrisztallográfiával meghatározott szerkezetén kívül kilenc szilárd fázisú NMR 

szerkezetet sikerült eddig megoldani. Zárójelben a szerkezetek PDB azonosítóit tüntettük fel. 

 

  

1.2. A fehérjék vizsgálata cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával 

1.2.1. Alapfogalmak 

A síkban polarizált fény felfogható két, azonos fázisú és egyenlő nagyságú cirkulárisan 

polarizált komponens összegeként (1.2.1. ábra): az egyik esetében a térerősségvektor iránya az 

óramutató járásával megegyező irányban halad körbe (jobbra), míg a másik esetben fordítva 

(balra). A királis molekulák – mint amilyenek a fehérjék is – optikailag aktív anyagok, melyek 

eltérő mértékben törik és nyelik el a balra, illetve jobbra cirkulárisan polarizált fényt. Az eltérő 

elnyelés következtében a közegbe belépő azonos fázisban lévő, azonos intenzitású balra, illetve 

jobbra cirkulárisan polarizált fény eredője a közegből kilépve elliptikusan polarizálttá válik. 

Az eltérő mértékű elnyelés a következőképpen fejezhető ki a belépő és kilépő 

fénysugarak intenzitásaival: 

 ∆𝐴 = 𝐴𝐵 − 𝐴𝐽 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼0

𝐼𝐵
) − 𝑙𝑜𝑔10 (

𝐼0

𝐼𝐽
) = 𝑙𝑜𝑔10 (

𝐼𝐽

𝐼𝐵
), (E1.2.1) 

Ahol a ΔA a balra, illetve jobbra cirkulárisan polarizált fényre vonatkozó abszorbanciák 

(rendre AB, illetve AJ) különbsége, I0 a közegbe belépő, IB a közegből kilépő balra, IJ pedig 

jobbra cirkulárisan polarizált komponens fényintenzitása. 
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1.2.1. ábra: A cirkulárisan, illetve elliptikusan poláros fény vektor ábrázolása. (Berova és mtsai, 

2000 alapján) 

A: A síkban polarizált fény (E) felbontható egy balra (B), illetve egy jobbra (J) cirkulárisan polarizált 

fénykomponensre, melyek fázisa és amplitúdója azonos. B: Amennyiben a közeg eltérő mértékben nyeli 

el a balra, illetve jobbra cirkulárisan polarizált fényt, akkor a közegből kilépő fénysugár elliptikusan (E) 

polarizált lesz. C: A kilépő fénysugár elektromágneses térerősségvektora által bejárt ellipszis 

jellemezhető a félnagytengely (a/2) és a félkistengely (b/2) által meghatározott háromszögben a 

félkistengellyel szemközti θ szöggel.  

 

A Lambert-Beer törvény alapján az abszorbancia függ a minta koncentrációjától és az 

úthossztól: 

 𝐴 = 𝜀𝑐𝑙, (E1.2.2) 

ahol c a minta moláris koncentrációja, l az úthossz, ε pedig az anyag moláris extinkciós 

koefficiense. Az E1.2.1 és E1.2.2 egyenletek alapján levezethető a következő összefüggés: 

 ∆𝜀 =
∆𝐴

𝑐𝑙
 (E1.2.3) 

A mintát elhagyó elliptikusan polarizált fény jellemezhető az elektromos térerősségvektor által 

bejárt ellipszis félnagytengely és a félkistengely által meghatározott háromszögben a 

félkistengellyel szemközti θ szöggel: 

 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑏

2⁄

𝑎
2⁄
), (E1.2.4) 

ahol a és b az ellipszis nagy- és kistengelyének hossza, a θ pedig az ellipticitás. Az ellipticitás 

(fokban kifejezve) és az abszorbanciakülönbség között a következő összefüggés áll fenn: 

 ∆𝐴 =
𝜃

32,982
. (E1.2.5) 

Fehérjeminták esetén az ellipticitás a 10 mdeg (1 mdeg = 1°/1000), az abszorbancia-különbség 

pedig 3×10-4 nagyságrendbe tartozik (Kelly, 2005). Az E1.2.3 egyenletre alkalmazva a 

Lambert-Beer törvényt, az abszorbanciát, illetve a fehérje koncentrációjára, valamint a benne 

található peptidkötések – mint kromofórok – számára, továbbá az úthosszra normálva 
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definiálhatjuk az átlagos reziduális ellipticitást ([Θ]) és az átlagos reziduális extinkciós 

koefficiens különbséget (Δε): 

 [𝛩] = 100
𝜃

𝑐𝑙𝑛
, (E1.2.6) 

 ∆𝜀 =
[𝛩]

3298,2
, (E1.2.7) 

ahol θ a mért ellipticitás ezredfokban (mdeg), c a moláris koncentráció (mol/dm3-ben), l az 

úthossz cm-ben, n pedig a peptidkötések száma (aminosavak száma mínusz 1). Az E1.2.6 

egyenletben szereplő 100 mint szorzófaktor az irodalomban elterjedt mértékegységre való 

átváltáshoz szükséges, amely deg cm-2 dmol-1, az átlagos reziduális extinkciós koefficiens 

különbség mértékegysége pedig M-1 cm-1. Az irodalomban is fellelhető hibás átváltások 

elkerülése végett érdemes megjegyezni, hogy a helyesen normált fehérje CD spektrumok 

amplitudója a távoli UV tartományban általában +/-50.000 deg cm-2 dmol-1, illetve +/-15 M-1 

cm-1 nagyságrendbe esik. A dolgozat további részében a Δε jelölést az átlagos reziduális 

extinkciós koefficiens különbség jelölésére használjuk. 

A fehérjék CD spektrumát általában három régióra szokás osztani az 

elektronátmenethez tartozó energia alapján: (1) a távoli UV tartományban (250 nm alatt) a 

peptidkötések, (2) a közeli UV tartományban (250-300 nm) az aromás oldalláncok és a diszulfid 

hidak, a közeli UV-látható tartományban (300-700 nm) pedig a külső kromofórok járulékai 

dominálnak. A távoli UV tartományban megkülönböztethetünk egy vákuum ultraibolya (VUV) 

tartományt is 190 nm alatt.  

 

1.2.2. A fehérjék CD spektrumának mérése 

A fehérjék szerkezetének CD spektroszkópiával történő vizsgálata egy egyszerű és 

gyors módszer, amely a többi szerkezetvizsgáló módszerhez képest kis anyagigényű. Azonban 

van néhány szempont, amit figyelembe kell venni a mérések előkészítésénél és kivitelezésénél, 

valamint az adatok feldolgozásánál. Ezek elmulasztása hibás vagy hamis eredményre és rossz 

interpretációhoz vezethet. Ez a fejezet ezeket a szempontokat foglalja össze, a témában pedig 

számos összefoglaló tanulmány nyújt részletesebb iránymutatást (Kelly és mtsai, 2005; 

Wallace, 2009; Greenfield, 2015). 

 

1.2.3. A műszer felépítése és beállításai 

Fehérjék CD spektrumának mérésére alkalmas asztali készülékek ma már számos 

gyártótól beszerezhetők. Ennek megfelelően az egyes műszerek specifikációja, tulajdonságai 
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és alkalmazási területei eltérhetnek. Különösen igaz ez a – későbbiekben részletesebben tárgyalt 

– szinkrotron sugárforrást használó SRCD berendezésekre. Ezért a műszer helyes használatával 

és beállításaival kapcsolatban érdemes a használati utasításban tájékozódni. Itt csupán a 

legfontosabb szempontokra térünk ki, általános technikai ismertető például Fasman és 

munkatársainak könyvében található (Fasman,1996). 

 

 

1.2.2. ábra: Egy konvencionális és egy szinkrotron sugárforrást használó CD műszer felépítésének 

összehasonlítása.  

(A): A Jasco J-810 asztali CD műszer felépítésének sematikus ábrája (Kelly és mtsai, 2005). LS: síkban 

polarizált fény forrása, Mx: tükrök, Px: prizmák, Sx: rések, L: lencse, F: szűrő, CMD: modulátor, SH: 

retesz, PM: fotoelektron-sokszorozó. (B) A SOLEIL szinkrotron létesítmény DISCO végállomásán 

található SRCD műszer sematikus felépítése. D: diafragma, CF: cold finger, Mx: tükrök, HFP: vízszintes 

fókuszpont, VFP: függőleges fókuszpont, Gx: rácsok, SA: mintatér, CX1: SRCD végpont. A 

számértékek a sugárforrásponttól mért távolságot jelzik mm-ben (Giuliani, 2009). 

 

A fényforrástól a detektorig az optikai elemeken és a mintán kívül a fény a műszertérben 

lévő közeggel is kölcsönhatásba kerül (1.2.2. ábra). Mivel a levegőben lévő oxigén 200 nm alatt 

nagymértékben elnyel, így a mintateret nitrogén gázzal kell öblíteni. Megjegyzendő, hogy a 

nitrogénöblítés a fényforrás és az optika élettartama érdekében is nélkülözhetetlen. Az 

elöregedett fényforrás, elszennyeződött optika, valamint az elégtelen öblítés a spektrum jel/zaj 

arányát nagymértékben ronthatja. 

A másik sarkalatos pont a detektor alkalmazhatósági tartománya. A fotoelektron-

sokszorozó érzékenységét az alkalmazott feszültség határozza meg, amely a minta elnyelésének 
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megfelelően állítódik a mérés során. Minden mérés esetében ügyelni kell arra, hogy a mért CD 

spektrumnak csak azzal a tartományával szabad tovább dolgoznunk és értékelnünk, ahol a 

feszültség a készülékre megadott határérték alatt marad. Ez a legtöbb esetben 700 V körüli érték 

(Kelly és mtsai, 2005), ami abszorbanciában kifejezve 2,0 körüli értéket jelent. Az 1.2.1. 

táblázat az 1 cm úthosszú küvettában mért 1 mg/ml koncentrációjú fehérje elnyeléseit 

tartalmazza.  

  

 

1.2.1. táblázat: Fehérjeoldat elnyelésének mértéke az UV tartományban  (Scopes, 1994 alapján). 

A feltüntetett értékek inkább átlagos értékeknek tekintendők, mintsem pontos értékeknek. A közeli UV 

tartományban (250-300 nm) mért elnyelések nagymértékben függenek a fehérjében található aromás 

oldalláncok arányától; a 280 nm mért elnyelés általában a 0–4 tartományba esik. 

 

A mérés során alkalmazott sávszélesség (bandwidth), vagyis hogy a monokromátor által 

felbontott fényből a réssel milyen szélességű hullámhossztartományt vágunk ki és bocsátunk át 

a mintán, nagymértékben befolyásolja a spektrum jel/zaj arányát és felbontását. A nagy 

sávszélesség több fényt biztosít a méréshez, ami főleg az alsóbb hullámhossztartományokban a 

fényforrás gyengülő intenzitása miatt előnyös. Ez azonban a spektrum felbontását rontja, és 

egyfajta simításként kerül a spektrumra. A kis sávszélesség részletgazdagabb spektrum 

felvételét teszi lehetővé, azonban az alacsonyabb fényintenzitás miatt a jel/zaj viszony romlik.  

A válaszidő (response time, time constant vagy dwell time) az adott hullámhosszon 

történő adatgyűjtési idő és a pásztázási sebesség (scanning rate) szorzata, ami a sávszélességhez 

hasonlóan befolyásolja a jel/zaj viszonyt, illetve a „spektrumon lévő simítást”. A gyakorlatban 

legtöbbször 0,5 vagy 1 nm-es rést alkalmazunk, amihez 2 másodperces válaszidőt és 10 
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nm/perces pásztázási sebességet érdemes választani. Általánosan az alábbi szabályt érdemes 

figyelembe venni: 

pásztázási sebesség × válaszidő < sávszélesség < W/10, 

ahol W a minta spektrumára jellemző legkeskenyebb komponens félszélessége. Az 1.2.3. ábra 

0,5 mg/ml koncentrációjú lizozim CD spektrumait szemlélteti különböző pásztázási 

sebességeket és válaszidőket alkalmazva.  

 

 

1.2.3. ábra: A műszerbeállítások hatása a távoli UV CD spektrumokra. (Kelly, 2005 alapján). 

0,5 mg/ml koncentrációjú lizozim oldat (50 mM Na-foszfát, pH 7,5) CD spektrumai 0,02 cm úthosszú 

küvettában egy Jasco J-810 (A) és Jasco J-600 (B) asztali CD műszeren mérve. A válaszidő és a 

pásztázási sebesség rendre 0,5 másodperc és 50 nm/perc (folytonos vonal), 2 másodperc és 50 nm/perc 

(pontozott vonal), illetve 2 másodperc és 100 nm/perc (szaggatott vonal). 

 

1.2.4. Szinkrotron sugárforrású cirkuláris dikroizmus (SRCD) spektrométer 

Az asztali CD műszerekben használt xenonlámpák által kibocsátott fény fluxusa az 

alacsony hullámhossztartományban, általában 190-200 nm között drasztikusan lecsökken 
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(1.2.4. ábra). Ennek következtében a magasabb energiájú elektronátmenetekhez tartozó 

spektrális komponensek a hagyományos fényforrásokkal nem vizsgálhatók. A szinkrotron 

sugárforrás azonban még 150 nm alatt is elegendő intenzitást biztosít (1.2.4. ábra). Az 

alacsonyabb hullámhossztartományban viszont két járulékos effektus jelentkezik: 1) a 

konvencionális CD műszerekhez használt kvarc küvetták 180 nm alatt elnyelnek, 2) a biológiai 

minták oldószereként használt víz elnyelési maximuma ~168 nm-nél jelentkezik (Wallace, 

2009). 

 

 

1.2.4. ábra: A konvencionális és SRCD készülék fényforrásának fotonfluxusa a hullámhossz 

függvényében (Clark és Jones, 2004). 

A Daresbury-ben működő SRS szinkrotron létesítmény két korábbi (SRS 3.1, SRS 13.1b) és az új 

(CD12) végállomásain, valamint egy konvencionális asztali CD készülékkel mért fotonfluxus 

összehasonlítása.  

 

Ezeknek a hatásoknak a kiküszöbölésére az SRCD műszerekhez általában MgF2 vagy 

CaF2 küvettákat használnak, az úthossz pedig jellemzően 3-50 μm közötti. A rövid úthossz 

másik előnye, hogy magas fehérjekoncentráció mellett magasabb pufferkoncentrációt is 

alkalmazhatunk. További hátrányként merülhet fel, hogy a nagy fényintenzitás hatására a minta 

a mérés során tönkremegy, ezt azonban még hosszú időtartamú mérések során is csak ritkán 

tapasztalták (Orry és mtsai, 2001). Az aggregációkutatásban gyakran alkalmaznak magasabb 

fehérje-, valamint pufferkoncentrációt, illetve használnak nagy elnyeléssel rendelkező 
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adalékanyagokat. Így a fehérjeaggregátumok szerkezetének vizsgálatához az SRCD 

alkalmasabb a konvencionális műszerekhez képest. 

Az alacsony hullámhossztartományban jelentkező elektronátmenetek detektálásától a 

másodlagosszerkezet-becslés pontosságának növekedését várták. A főként helikális, illetve 

főként β-lemezes szerkezetű fehérjékre a VUV tartományban ellentétes előjelű komponensek 

jellemzőek (1.2.5. ábra). Ez a megfigyelés azonban nem általánosítható, továbbá az alkalmazott 

szerkezetbecslő algoritmus és másodlagosszerkezet-felosztástól függően, a VUV régiót is 

felhasználó becslések néha még rosszabb eredményt adnak, mint a konvencionális műszerekkel 

mérhető tartomány esetében (Lees és mtsai, 2006a). Az alacsony hullámhossztartomány 

azonban nagy előnyt jelent a szerkezetbecslésnél, ha az úthosszban vagy a fehérje 

koncentrációjában bizonytalanság lép fel.  

 

 

1.2.5. ábra: A szinkrotron sugárforrás előnyei a fehérje CD spektroszkópia alkalmazásában 

(Miles és Wallace, 2006 alapján) 

(A) A helikális mioglobin (piros), β-szerkezetű concanavalin A (kék), illetve poliprolin II hélix 

szerkezetű kollagén (sárga) SRCD spektruma és szerkezete. A zöld hátterű résszel különböztettük meg 

a hagyományos CD műszerekkel nem mérhető tartományt. (B) A mioglobin spektruma egy asztali Jasco 

műszerrel (piros) illetve a CD12 SRCD mérőállomás műszerével mérve (kék). Mindkét spektrum nyers 

adat (simítatlan). A konvencionális CD spektrum egy 0,06 mg/ml koncentrációjú oldat, 0,1 cm 

úthosszon mért 8 spektrumának átlaga. Az SRCD spektrum egyetlen 11 mg/ml koncentrációjú minta 

0,0006 cm úthosszon mért spektruma.  

 

Az első SRCD műszert 1980-ban állították üzembe az Egyesült Államokban 

(Sutherland, 1980). Jelenleg 15 SRCD mérőállomás működik a világon (Wallace, 2006) és 

további 3 mérőhely áll üzembe helyezés, vagy tervezés alatt. A nagyteljesítményű sugárforrás 

alkalmazása mellé számos modern megoldást dolgoztak ki: automatizált mintakezelő, 

időfelbontású mérések, stopped flow cellák, forgatható és periszkóp mintatartók (a 590. WE-
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Heraeus-Seminar on Synchrotron Radiational Circular Dichroism Spectroscopy, Bad Honnef, 

2015. május 17-20. konferencián bemutatott előadások alapján). 

 

1.2.5. A minta előkészítése 

A mérés kiértékelhetősége szempontjából a fehérjeoldat – származzon az akár 

izolálásból, rekombináns expresszióból vagy szintézisből – tisztasága az egyik legfontosabb 

tényező. A célfehérjén kívül az oldatban szennyezésként jelen lévő királis molekulák 

(leggyakrabban nukleinsavak, cukrok és egyéb fehérjék) ugyanis szintén hozzájárulnak a mért 

CD spektrumhoz. A fehérje izolása, tisztítása és esetleges renaturálása során is kerülhet a 

mintába olyan anyag, amely zavarja a mérést. Rekombináns fehérjék esetében az expressziós 

és tisztítási címkék (pl. hisztidin-címke), illetve fúziós partnerek (pl. glutation-S-transzferáz, 

maltóz-kötő fehérje) szintén befolyásolják a CD spektrumot. A fehérjeoldatunk tisztaságáról 

SDS gélelektroforézissel győződhetünk meg, illetve DNS szennyezés esetén a 280 és 260 nm-

en mért elnyelések arányából (amely fehérjék esetében általában A280/A260=1,7, míg 

nukleinsavak esetén A280/A260=0,6). 

A CD spektroszkópia előnye, hogy a fehérjék szerkezetét, valamint azok változását 

oldatfázisban, különböző körülmények között vizsgálhatjuk. Azonban a pufferként alkalmazott, 

illetve az ionerőt biztosító anyagok nagy változatosságot mutatnak az UV tartományban mért 

elnyelés tekintetében. A 1.2.2. táblázat a leggyakrabban használt puffer-komponensek 

elnyelését foglalja össze különböző hullámhosszakon. A 1.2.6. ábrán látható, hogy a spektrum 

150 mM NaCl mellett csak 192 nm-ig, míg 150 mM imidazol jelenlétében csak 225 nm-ig 

használható. 

 

 

1.2.2. táblázat: Különböző pufferek elnyelése a távoli UV tartományban (Schmidt, 1989 alapján). 

Biológiai minták esetén leggyakrabban használt pufferek elnyelése az UV tartományban. 
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Az 1.2.2. táblázatban feltüntetett elnyelés értékeknek megfelelően a méréshez olyan 

fehérjekoncentrációt és úthosszat kell választani, hogy a minta elnyelése a lehető legszélesebb 

tartományban legyen ideális. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például 0,1 cm-es küvettát 

használva a fehérjekoncentráció az 0,10-0,15 mg/ml tartományba essen. Az SRCD-hez használt 

rövid úthosszú, például 20 μm-es küvettához pedig 5-7,5 mg/ml koncentrációtartomány az 

ideális.  

 

1.2.6. ábra: Különböző pufferek hatása a távoli UV CD spektrumra (Kelly és mtsai, 2005 alapján).  

0,2 mg/ml koncentrációjú lizozim oldat távoli UV CD spektruma (A) és HT spektruma (B) különféle 

puffer közegekben. 50 mM Na-foszfát, pH 7,5 (1, folytonos vonal); 50 mM Na-foszfát, pH 7,5, 150 mM 

NaCl (2, szaggatott vonal); 50 mM Na-foszfát, pH 7,5, 150 mM imidazol (3, pontozott-szaggatott 

vonal); 50 mM Na-foszfát, pH 7,5, 50 mM Tris/acetát (4, pontozott vonal). 

 

A pontos normáláshoz (lásd E1.2.6 és E1.2.7 egyenleteket) elengedhetetlen a 

fehérjekoncentráció és az úthossz pontos ismerete. A konvencionális CD műszerekhez használt 

kvarc küvetták úthossza leggyakrabban megegyezik a gyártó által magadottal. Az SRCD-hez 

használt cellák pontos úthosszát érdemes ellenőrizni interferométer segítségével (Wien és 

Wallace, 2005), mivel néhány mikron eltérés ebben a tartományban már jelentős lehet. A 
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fehérje pontos koncentrációjának meghatározásához a 280 nm-en mért elnyelésből számolt, 

illetve a többi klasszikus módszerrel (Lowry, Biuret) kapott értékekkel szemben a kvantitatív 

aminosavanalízis sokkal pontosabb eredményt ad (Price, 1996). 

 

1.2.6. Adatfeldolgozás 

Ahogy korábban már említésre került, a célfehérjén kívül a mintában lévő, az UV 

tartományban elnyelő molekulák járuléka hozzáadódik a mért CD spektrumhoz. Az oldószer – 

még nagytisztaságú minták esetében is – rendelkezik kismértékű CD jellel. Általában az üres 

műszerrel, küvetta nélkül is mérhetünk némi CD jelet, mert az optika alapbeállítása és 

kalibrációja sosem hibátlan. Mindezeknek megfelelően a fehérjénket tartalmazó oldat mellett 

szükséges a fehérjét nem tartalmazó oldószer spektrumát mint alapvonalat felvenni és azzal 

korrigálni. A méréshez alkalmazott hullámhossztartomány alsó határát tehát célszerű az 

oldószer minősége alapján megválasztani. A hullámhossztartomány felső határa elvileg 

irreleváns, mivel a szerkezetbecsléshez használható távoli UV tartomány feletti régióban – az 

alkalmazott koncentrációk miatt – a jel elhanyagolható. Ez a tény azonban kihasználható a 

műszer pontatlanságából eredő spektrális torzulások észlelésére és korrigálására. Amennyiben 

a 260-270 nm-es régióban a spektrum nem a nullához tart, az alapvonal-korrigált 

spektrumunkat függőlegesen eltoljuk úgy, hogy ebben a tartományban az átlagos érték nulla 

legyen. Ez különösen akkor fontos, ha később kvantitatív elemzést is kívánunk végezni. 

A műszerkalibráció során mért d-10-kámforszulfonsav (CSA) referenciaértékek ismeretében a 

műszerre jellemző aberrációs hatásoktól is megtisztíthatjuk az adatainkat. Érdemes a műszer 

leírásában utánajárni, hogy ezt a korrekciót a műszer automatikusan elvégzi-e vagy sem. A 

kalibrálógörbét a CSA 290,5, illetve 192,5 nm-en mért intenzitására és a referenciaértékek 

(Δε290,5= 2,36 M-1 cm-1, Δε192,5= -4,72 M-1 cm-1) hányadosára illesztett egyenesként kapjuk meg 

(Chen és Yang, 1977).  

Az adatfeldolgozás utolsó lépéseként a korrigált spektrumot a fehérje koncentrációjával, az 

alkalmazott úthosszal és a peptidkötések számával az E1.2.6 egyenletben leírtak szerint 

normáljuk.  

Az itt ismertetett adatfeldolgozási lépések egyszerűen elvégezhetőek például a CDTool 

programcsomaggal (Lees és mtsai, 2004), eredményünk pedig validálható a ValiDichro 

(Woollett, 2013) szerveren.  
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1.2.7. Fehérjeaggregátumok CD mérése 

 Fehérjeaggregátumok, főként amiloid szálak vizsgálata esetén gyakori jelenség, hogy 

az aggregátumok rendeződnek a küvettában. Ez megtörténhet a cella falával való specifikus 

kölcsönhatás következtében is. Hasonló jelenséget figyeltek meg az atomerőmikroszkópos 

vizsgálatoknál használt csillámpala esetén: az amiloid-β(25-35) peptid kálciumfüggő folyamat 

során rendeződik a csillámpala felszínén és orientált polimerizációt mutat (Karsai és mtsai, 

2007). Az SRCD rövid úthosszú küvettájában azonban a cella két felének összeillesztésekor is 

orientálódhatnak az aggregátumok. Az orientált minta CD jele lényegesen eltérhet az 

orientálatlanétól (1.2.7. ábra). A különbség hátterében a lineáris dikroizmus áll, amely a 

mintával kölcsönható két, egymásra merőleges síkban polarizált fény elnyelésének különbsége. 

Ma már több SRCD mérőállomáson van lehetőség a CD méréseink mellett ellenőrizni 

a lineáris dikroizmus jelenlétét és hatását (1.2.7. ábra). Az 1.2.8. ábra a GNNQQNY peptid, 

CaF2 küvetta felületén orientálódott aggregátumainak CD spektrumsorozatát mutatja be az 

elfordulási szög függvényében. 

 

 

1.2.7. ábra: Szinkrotron sugárforrású CD és LD műszer (Wien és mtsai, 2013).  

Rövid úthosszú CaF2 küvetta (balra) 2 μl mintával a közepén, a SOLEIL szinkrotron létesítmény DISCO 

végállomásán működő SRCD/LD műszer (középen), orientált minta 5 μm úthosszú küvettában, 

polarizált fénnyel megvilágítva (jobbra).  

 

Másik fontos követelmény a minta homogenitása, ami fehérjeaggregátumok esetében 

gyakran jelent nehézséget. A minta inhomogenitása legtöbbször jelentős fényszórást okoz 

(1.2.9/B. ábra). A szóródó fény nem jut a detektorba, melynek következtében a mért spektrum 

amplitúdója lecsökken. Ez az effektus hullámhosszfüggő, így utólagos korrigálása nem triviális. 

Az inhomogenitás másik következménye lehet, hogy a nagyméretű precipitátumokon nem 

megy át a fény, viszont a közöttük lévő téren igen. Ilyenkor lényegében az oldószer vagy a 
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valósnál sokkal kisebb koncentrációjú fehérjeoldat jelét mérjük. Az oldhatatlan fehérjefrakció 

mérés közbeni ülepedése is jelentősen befolyásolhatja a mérést. 

A minta homogenizálásához – ha az aggregátum stabilitása engedi – érdemes 

ultrahangos szonikálást alkalmazni. A kezeletlen és szonikált minta CD spektruma közötti 

különbségeket az 1.2.9/A. ábra mutatja be. Ha az aggregátumok spektrumának felvételét 

követően a mintát ultracentrifugálással ülepítjük, majd a felülúszót is megmérjük és 

alapvonalként levonjuk, a lefugálható aggregátumok spektrumát kapjuk. A fényszórás 

kiküszöbölésére hatásos lehet a mintatartót a detektorhoz közelebb pozícionálni – ha van erre 

lehetőség.  

 

1.2.8. ábra: A GNNQQNY peptid orientált aggregátumainak reprezentatív CD spektrumsorozata 

10 mg/ml koncentrációjú GNNQQNY peptid aggregátumai 25 μm úthosszú CaF2 küvettában mérve. A 

különféle színek a cella különböző állásai mellett mért spektrumokat jelölik. A cellát a mintatartóval a 

fénysugár tengelyére merőleges síkban forgattuk. A spektrumsorozat nagyjából lefedei a teljes 

körülforgatást. A bemutatott spektrumok a nyers mérési eredmények. A szokatlanul nagy intenzitások 

a minta orientációja miatti lineáris dikroizmus következményei és nem műtermékek. (Micsonai András 

és Kardos József mérése). 
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1.2.9. ábra: A fényszórás, illetve a szonikálás hatása a fehérjeaggregátumok CD spektrumára 

(A): 3 mg/ml koncentrációjú Aβ(1-42) peptid amiloid szálainak CD spektruma ultrahangos szonikálás 

előtt (piros) és után (kék). (B): 5 mg/ml fehérjekoncentrációjú inzulin (20% TFE, pH 4,8) 

aggregátumainak CD spektruma a cellát a detektortól 15 cm (piros), illetve 1 cm távolságban (kék) 

elhelyezve. (Micsonai András és Kardos József mérései) 

 

 

1.2.8. A CD spektrumból történő másodlagosszerkezet-becslés alapjai 

A fehérjék CD spektruma a távoli UV tartományban elsősorban a polipeptidlánc 

geometriájától, a másodlagos szerkezettől függ. A spektrumban megfigyelhető komponensek – 

szélsőértékhelyek, tengelymetszetek, magnitúdók és azok arányai – az egyes másodlagos 

szerkezeti elemek járulékai. Még pontosabban: egy fehérje CD spektruma, a benne található 

másodlagos szerkezeti elemekre jellemző, úgynevezett bázisspektrumok lineáris 

kombinációjaként áll elő. Ezt az összefüggést a következőképpen formalizálhatjuk: 

 𝐶𝐷𝜆 = ∑ 𝑓𝑖𝐵𝑖,𝜆
𝑛
𝑖=1 , (E1.2.7) 

ahol CDλ a mért jel nagysága, Bi,λ az i-edik másodlagos szerkezeti elem bázisspektrumának 

magnitúdója egy λ hullámhosszon, fi pedig az i-edik másodlagos szerkezeti elem aránya a 

fehérjében, melyre igaz, hogy: 

 0 ≤ 𝑓𝑖 ≤ 1, minden i-re és (E1.2.8) 

 ∑ 𝑓𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1 (E1.2.9) 

 Az E1.2.8 és E1.2.9 egyenletek azt fejezik ki, hogy a másodlagos szerkezeti elemek 

arányszámai nem negatív valós számok, melyek összegeként 1-et kapunk. A megkülönböztetett 

másodlagos szerkezeti elemek számát (n értékét) – ahogy az a későbbiekben részletesen 

tárgyalásra kerül – az alapegyenlet nem rögzíti.  

 A legkorábbi módszerek (Greenfield és Fasman, 1969) aminosavak, illetve 

modellpeptidek CD spektrumait feleltették meg egy-egy másodlagos szerkezet 
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bázisspektrumának feltételezve, hogy (1) ezen peptidek egésze tisztán egyféle másodlagos 

szerkezetbe rendeződik, és (2) hogy a peptidek által felvett másodlagos szerkezetek és azok 

spektrális tulajdonságai megegyeznek a globuláris fehérjék esetén megfigyelhetőekkel. 

Másodlagos szerkezeti elemként csak az α-hélixet és a β-redőt különböztették meg a 

rendezetlenszerkezet-tartalomtól (n=3). A szerkezetbecslés pontossága tehát nagymértékben 

függött a vizsgált fehérje rendezettségétől (Greenfield és Fasman, 1969). 

 Az 1970-es évek első felében néhány fehérje kristályszerkezetének megoldásával 

lehetőség nyílt ismert szerkezetű fehérjék referenciaként való használatára. Az E1.2.7 

egyenletet felhasználva kiszámolhatóak a megkülönböztetett másodlagos szerkezetekhez 

tartozó bázisspektrumok. A ribonukleáz, a lizozim, valamint a mioglobin szerkezetét és CD 

spektrumát felhasználva Saxena és Wetlaufer legkisebb négyzetek módszerével kiszámolta az 

α-hélixhez, a β-redőhöz és a rendezetlen szerkezethez tartozó bázisspektrumokat (Saxena és 

Wetlaufer, 1971). Az így számolt spektrumok jó egyezést mutattak a korábban használt 

modellpeptidek spektrumaival.  

 Az utóbbi évtizedekben számos algoritmust dolgoztak ki a fehérjék másodlagos 

szerkezetének CD spektrumból történő becslésére. Ezek között az egyik eltérés, hogy az atomi 

felbontású fehérjeszerkezetek számának növekedésével a becslésekhez használt 

referenciafehérjék száma is növekedett – bár messze nem egyforma mértékben. A nagyobb 

referencia elméletileg pontosabb becslésre ad lehetőséget, a ma elérhető legnagyobb referencia 

CD spektrumhalmaz is csupán 107 fehérjét tartalmaz (Wiedemann és mtsai, 2013). 

Megjegyzendő, hogy ez az adathalmaz csak részben validált és egy része nem szabadon 

hozzáférhető. További különbség, hogy a különféle algoritmusok eltérő hullámhossztartományt 

használnak a becsléshez. A referenciát érintő leglényegesebb eltérés azonban a 

megkülönböztetett másodlagos szerkezetek számában és minőségében van. Az 1.2.3. táblázat a 

jelentősebb szerkezetbecslő módszerek referenciára vonatkozó adatait foglalja össze. 
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1.2.3. táblázat: Fehérjék másodlagos szerkezetének CD spektrumból történő becslésére 

kidolgozott módszerek és jellemzőik 

A különböző módszerek nem csak a matematikai háttér tekintetében térnek el egymástól (lásd a 

főszövegben), hanem a felhasznált referencia méretében, a hullámhossztartományban, valamint a 

megkülönböztetett másodlagos szerkezetekben is. H: hélix, B: β-lemez, T: turn, Ts: különböző turn 

osztályok, O: others (vagy remainder, random coil-ként feltüntetve), (P+T): parallel β-lemez és turn egy 

szerkezeti elemként, s: diszulfid hidak, a: aromás oldalláncok, A: antiparallel β-lemez, P: parallel β-

lemez, G: 310-hélix, (PP2): poliprolin-II-hélix, H1: hélix szegmensek középső, szabályos régiója, H2: 

hélix szegmensek torzult vége, S1: β-lemez szegmensek középső, szabályos régiója, S2: β-lemez 

szegmensek torzult vége. 

 

 A különböző algoritmusok működéséről az eredeti közleményekben, illetve Greenfield 

és Woody összefoglaló munkáiban olvashatunk (Greenfield, 1996; Greenfield, 2006; Woody, 

2015). Ezek alapján a különböző megközelítések az alábbi tulajdonságokkal jellemhetőek 

röviden: 

 Lineáris regresszió: Az ide tartozó módszerek a legkisebb négyzetek módszerével 

illesztik az ismeretlen szerkezetű fehérjék CD spektrumait. Bázisspektrumként előfordulnak 

ismert szerkezettel rendelkező modellpeptidek, globuláris fehérjék vagy ezekből – szintén 

legkisebb négyzetek módszerével – számolt spektrumhalmazok. A regresszió elvégezhető 

feltételek nélkül vagy feltételek figyelembevételével is. A fix bázisspektrumok használata miatt 

az ilyen módszerek ideálisak szerkezetváltozás vizsgálatára. Ilyen elven működik például a 

feltétel-mentes multilineáris regresszió (MLR; Brahms és Brahms, 1980), valamint Greenfield 

és Fasman módszere (G&F; Greenfield és Fasman, 1969).  
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 Konvex feltételű analízis (CCA; Perczel és mtsai, 1992): a lineáris regresszióhoz 

hasonló módszer, amely a referenciaspektrum adott számú komponensre bontásán alapszik. 

Előnye, hogy a szerkezeti komponensek száma a vizsgálat tárgyától függően szabadon 

megválasztható, így kiválóan alkalmas szerkezetváltozások jellemzésére. Hátránya viszont, 

hogy a spektrumok komponensekre bontása tisztán spektrális információk alapján történik, így 

a megkülönböztetett szerkezeti elemeket utólag kell azonosítani. Ez sokszor nem vezet 

egyértelmű eredményre. A módszert Toumadje és munkatársai (Toumadje és mtsai, 1992) 

alkalmazták globuláris fehérjék referenciahalmazán és használták fehérjék hélix, antiparallel és 

parallel β-lemez, turn és egyéb szerkezetének meghatározására. 

 Ridge regresszió (CONTIN – Provencher és Glöckner, 1981; CONTINLL – van Stokum 

és mtsai, 1990): ismert szerkezetű referenciafehérjék spektrumainak különböző halmazaival 

illeszti az ismeretlen fehérje spektrumát. Előnye, hogy általában jó spektrális hibával illeszt, és 

használható becslést ad α-hélix és β-lemez tartalomra. Hátránya, hogy a változó 

referenciahalmaz miatt nehezen alkalmazható szerkezetváltozások vizsgálatára. 

 Szinguláris értékekre bontás (SVD): a bázisspektrumok SVD-vel történő előállításának 

lényege, hogy a referenciákban megfigyelhető variancia alapján csökkentsük a figyelembe vett 

dimenziók számát. A módszerek (HJ – Hennessey és Johnson, 1981; MJ – Manavalan és 

Johnson, 1985; Dalmas – Dalmas és Bannister, 1995) általában jó becslést adnak α-hélixekre, 

de rosszul becslik a β-tartalmat (Greenfield, 2006), valamint nem használhatóak peptidek 

esetén. 

 Változó szelekció (Variable selection, VARSLC – Manavalan és Johnson, 1987; 

CDSSTR – Johnson, 1999): A kezdeti, nagyobb méretű referenciahalmazból szisztematikusan 

kihagyva fehérjéket feltételes SVD-vel történik a becslés. Általában nem használható peptidek 

vizsgálatára és nagy referencia esetén még a mai számítási kapacitás mellett is lassú. 

 Önkonzisztens módszer (SELCON – Sreerama és Woody, 1993; SELCON2 – Sreerama 

és Woody, 1994; SELCON3 – Sreerama és mtsai, 1999): Az önkonzisztencia arra vonatkozik, 

hogy az ismeretlen szerkezetű fehérjét a referencia részeként kezeli a módszer a feltételes SVD 

alapú, iterációs becslés során. A három önkonzisztens módszer a referenciák számában és a 

megkülönböztetett szerkezeti elemekben tér el. Általában használható eredményt szolgáltat 

globuláris fehérjékre, de kis peptidekre nem használható.   

 Neurális hálózatok (K2D – Andrade és mtsai, 1993; K2D2 – Perez-Iratxeta és Andrade-

Navarro, 2008; K2D3 – Louis-Jeune és mtsai, 2012; SOMCD – Unneberg és mtsai, 2001; PAJC 

– Procopiou és mtsai, 2004; CDNN – Böhm és mtsai, 1992; SSNN – Hall és mtsai, 2014; 

CAPITO – Wiedemann és mtsai, 2013): különböző architektúrájú neurális hálózatok 
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taníthatóak a referenciaadatokkal. Előnye, hogy a tanulási folyamat végén előálló súlyok 

állandóak, így elvileg alkalmas szerkezetváltozások vizsgálatára. Azonban a megkülönböztetett 

szerkezeti elemek száma a többi módszerhez képest kevés: α-hélix, β-lemez és egyéb 

szerkezetek. Továbbá hátrányuk, hogy általában még jó szerkezetbecslés esetén is nagy 

spektrális hibával illesztenek. 

 Koncentrációfüggetlen módszer: Raussens és munkatársai (Raussens és mtsai, 2003) 

egy koncentrációfüggetlen módszert dolgoztak ki, amely a spektrumok különböző 

hullámhosszainál mért értékek egymáshoz viszonyított arányán alapul. Sajnos a módszer 

használhatósága a mérés minőségétől (puffer, adatfeldolgozás) nagymértékben függ. 

 Modern matematikai módszerek: Lees és munkatársai (Lees és mtsai, 2006) a parciális 

legkisebb négyzetek (PLS), szimultán parciális legkisebb négyzetek (SIMPLS) módszerét, 

főkomponens regressziót (PCR), support vector machine (SVM) módszert használták 

szerkezetbecslésre. Eredményeik bíztatóak, azonban egyik módszer sem adott minden 

szerkezetre egyszerre pontosabb becslést, mint az eddigi módszerek. Továbbá megjegyzendő, 

hogy az algoritmusok csak forráskód formában elérhetőek, így használatukhoz programozói 

ismeretek szükségesek. 
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II. FEJEZET 

Célkitűzések 

 

 

Munkánk fő célja a fehérjeaggregátumok termodinamikai és szerkezeti jellemzése, 

valamint az ilyen irányú vizsgálatok elvégzésére alkalmas módszerek fejlesztése és 

tökéletesítése volt. A kutatás három téma köré csoportosul, melyekkel kapcsolatban a 

következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. A β2-mikroglobulin amiloid szálainak hőstabilitás-vizsgálata 

 Reverzibilis folyamat-e a β2-mikroglobulin amiloid szálak hődenaturációja? 

 Elérhető-e a szálak teljes depolimerizációja magas hőmérsékleten? 

 Az átmeneti hőmérsékleteken kezelt minták repolimerizációja milyen kinetikát mutat? 

 Alkalmazható-e a hőkezelés más fehérjék amiloid szálainak vizsgálatára is? 

 Jellemezhetőek-e különböző kísérleti körülmények hatásai a hődenaturációs profil 

segítségével? 

2. A Trp-kalitka peptid D9S(P) variánsának aggregációja 

 Milyen szerkezeti következménye van az oldallánc-módosításnak?  

 A D9S(P) aggregátumai milyen morfológiai tulajdonságokkal és másodlagos 

szerkezettel jellemezhetők? 

 A kollagén hármas hélixét kiindulópontként véve építhető-e stabil szerkezeti modell? 

 A modellben azonosított intermolekuláris kölcsönhatások igazolhatóak-e kísérletesen? 

3. Fehérjék másodlagos szerkezetének vizsgálata cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával 

 Mérhető-e az amiloid szálak CD spektruma? 

 Az eddigi szerkezetbecslő módszerek használhatóak-e az aggregátumok szerkezetének 

becslésére? 

 Kimutatható-e összefüggés a β-lemezek orientációja és csavarodása, valamint a CD 

spektrumok között? 

 A csavarodás hatásának figyelembevétele mellett hogyan dolgozható ki egy eredményes 

szerkezetbecslő algoritmus? 
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 A becslésből származó információk alapján adható-e becslés a fehérje foldjáról?  

 A kidolgozott módszer milyen eredményeket szolgáltat fehérjeaggregátumok, illetve 

globuláris fehérjék vizsgálata esetén? 
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III. FEJEZET 

Anyagok és módszerek 

 

 

3.1. Amiloid polimerizációs reakciók  

A β2-mikroglobulin (β2m) vizsgálatához Escherichia coli expressziós rendszerben 

termelt, majd renaturált humán β2-mikroglobulint használtunk (Chiba és mtsai, 2003, 

Villanueva és mtsai, 2004). A fehérjekoncentrációt a 280 nm-en mért elnyelés alapján, 

1,91×104 M-1cm-1 extinkciós koefficienssel számoltuk (Beckman DU650 fotométer, Fullerton, 

CA, USA). A minta tárolása közben esetlegesen keletkező aggregátumoktól ultracentrifuga 

segítségével tisztítottuk meg a fehérje oldatot (Beckman TL-100 készülék, TLA-100 rotor, 30 

perc, 40.000 rpm). A kísérletekben 0,1-0,3 mg/ml koncentrációjú monomer oldatból indultunk 

ki (50 mM Na-citrát, 100 mM NaCl, pH 2,5, 4 °C). A polimerizációt minden esetben magok 

hozzáadásával végeztük 37°C-on (Naiki és mtsai, 1989; Naiki és Gejyo, 1999). A magokat 120 

μl, 0,05 mg/ml koncentrációjú, már felnövesztett szálak ultrahangos szonikálásával kaptuk 

(Branson Sonifer 250, Branson Ultrasonics, Danbury, CT, USA, 2-es erősség, 50%-os 

működési ciklus, 5x10 impulzus jégen). 

A β2-mikroglobulin K3 fragmentumának amiloid szálait (β2m(21-41)) 0,06 mg/ml 

fehérjekoncentrációjú, 6 mM HCl- és 7 mM NaCl-tartalmú oldatban növesztettük (Lee és mtsai, 

2009). Az α-szinuklein amiloid szálai 0,1 mg/ml koncentrációjú (20 mM Na-foszfát, 100 mM 

NaCl, pH 7,4) oldatban ultraszonikálással készültek (Chatani és mtsai, 2009). 

 

3.2. Az amiloidképződés vizsgálata Thioflavin-T fluoreszcenciával 

A polimerizáció monitorozását fluorimetriás módszerrel végeztük (Fluoromax 

fluoriméter, SPEX Industries, Edison, NJ, USA). Az amiloid szálakhoz specifikusan, nagy 

affinitással kötődő Thioflavin-T (ThT) fluoreszcens festék emisszióját 485 nm-en követtük 445 

nm-en való gerjesztés mellett 25°C-on (Khurana és mtsai, 2005; Biancanala és mtsai 2009). A 

fehérjeoldatból 5 μl-t higítottunk 1 ml ThT oldatba (5μM ThT, 50 mM glicin, 100 mM NaCl, 

pH 8,5) 1 cm úthosszú kvarc küvettában (Hellma Q-104). A gerjesztési rés 5 nm, az emissziós 

rés 10 nm volt minden mérésnél. Méréseink alapján a mért intenzitás az alkalmazott 

koncentrációtarományban lineárisan változott a mintában lévő amiloid szálak mennyiségével 
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(Micsonai, 2010). A ThT a nem-amiloid aggregátumokhoz szignifikánsan gyengébben, a 

monomerhez pedig nem kötődik (Kardos és mtsai, 2005). 

 

3.3. Amiloid szálak hődenaturációja 

A hőstabilitás vizsgálatához PCR készülékben (Mastercycler Thermal Cyclers, 

Eppendorf, Edison, NJ, USA) inkubáltunk 10-30 μl térfogatú mintákat 25-99°C hőmérsékleten 

különböző ideig. A PCR készülék ideálisnak bizonyult a kis térfogatok felpárolgásmentes és 

pontos hőmérsékletű kezeléséhez. Az inkubációs idő leteltével a reakció leállításához a 

mintákat jégre helyeztük, majd késlekedés nélkül mértük a maradék amiloidszál-tartalmat ThT 

fluoreszcenciával. 

A hődenaturációs eredményekből a következő egyszerűsített kinetikai modell 

segítségével számoltuk a standard Gibbs-féle szabadentalpia-változást. A lineáris 

polimerizációs modell értelmében a monomerek és a szálvégek között kialakuló egyensúly 

független a szálak hosszától: 

  (E3.3.1) 

  (E3.3.2) 

 , (E3.3.3) 

ahol M a monomert, Pi az i hosszú szálat, Ka pedig az asszociációs állandót jelöli. Ez alapján az 

asszociációs állandó a következőképpen definiálható: 

  (E3.3.4) 

A minta összfehérje-koncentrációját M0-lal jelölve és az alábbi definíciót alkalmazva 

  (E3.3.5) 

a Ka számítása az E3.3.6 egyenlet szerint egyszerűsödik: 

  (E3.3.6) 

A Ka értéke felfogható az asszociációhoz tartozó egyfajta látszólagos standard Gibbs-féle 

szabadentalpia változásként (ΔGa). 
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3.4. Analitikai ultracentrifuga 

Az ülepítési kísérleteket Beckman Optima XL-I analitikai ultracentrifugával (Beckman 

Instruments Inc, Palo Alto, USA) végeztük 40000 és 55000 rpm-en. 0,35 mg/ml koncentrációjú 

β2m natív monomer oldatot (50 mM Na-foszfát, 100 mM NaCl, pH 7,0), savas denaturált 

monomert, valamint hőkezelés nélküli és kezelt (99°C, 10 perc) amiloid szálakat (50 mM citrát, 

100 mM NaCl, pH 2,5) vizsgáltunk 4°C-on. 

 

3.5. A D9S(P) peptid szintézise és tisztítása 

A D9S(P) Trp-kalitka peptid előállítása FMOC szilárdfázisú peptidszintézissel történt 

(Hudáky és mtsai, 2008; Kardos és mtsai, 2015). A specifikus foszforiláláshoz a 9. pozícióba 

védőcsoport nélküli szerin került beépítésre. Az oldallánc-módosítás a teljes peptid szintézisét 

követően foszforamidittel történt (Perich és Johns, 1988). A peptid tisztítását félpreparatív RP-

HPLC készülékkel végeztük. 

 

3.6. A D9S(P) Trp-kalitka variáns aggregációja 

A peptid mintákat vízben oldottuk 2-10 mg/ml koncentrációban, majd a pH-t kevés 

mennyiségű 0,1 M NaOH-dal ~7,0-re állítottuk (NOP-0823P mikroelektród, Radelkis, 

Budapest, Magyarország). Megfigyeléseink alapján a viszonylag magas koncentrációjú peptid 

protonálható oldalláncai önmagukban biztosítják a stabil pH-t. A D9S(P) minták 4°C-on való 

tárolása közben megfigyelhető volt, hogy az oldat viszkozitása megnőtt. A mérésekhez a 

mintákat 48 órán át inkubáltuk 4°C-on. A keletkező aggregátumok koncentrációját 6 M 

guanidium-hidrokloriddal való forralást követően, a 280 nm-en mért elnyelésből számítottuk 

(extinkciós koefficiens 6990 M-1cm-1). 

 

3.7. A D9S(P) transzmissziós elektronmikroszkópiai vizsgálata 

A mintákat vízzel 20× meghígítva vittük fel a rostélyra (300-mesh, polivinilformaldehid 

hártyázott, szenezett rézrostély). 1 perc inkubálást követően 40 másodpercig festettük 1%-os 

uranilacetát oldattal szobahőmérsékleten. A preparátumokat JEOL 100 CX II transzmissziós 

elektronmikroszkóppal (JEOL Ltd., Tokyo, Japan) vizsgáltuk 60 kV gyorsítófeszültség 

alkalmazása mellett.  
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3.8. A D9S(P) cikruláris dikroizmus spektroszkópiai vizsgálata 

A CD méréseket egy Jasco J-715 spektropolariméterrel (Japan Spectroscopic Co., 

Tokyo, Japan) végeztük 10 nm/perc pásztázási sebességet és 1 nm sávszélességet alkalmazva. 

A kiindulási monomer oldatot a méréseket megelőzően ultracentrifugálással (120.000×g, 30 

perc) tisztítottuk meg az esetleges aggregátumoktól. A spektrumokat a minták 48 órás, 4°C-on 

való inkubálását követően rögzítettük. A teljes minta és az ultracentrifugálással (120.000×g, 30 

perc) kapott felülúszó spektrumának különbségeként kaptuk meg az aggregátumok (tényleges) 

spektrumát. A méréseket 0,1 mm úthosszú küvettában (Hellma GmbH, Müllheim, 

Németország) végeztük 25°C-on.  

 

3.9. A D9S(P) aggregátumainak poliprolin II-hélix modellje 

 A D9S(P) aggregátumának poliprolin II-hélix (PPII) konformációjú modelljéhez a 

kollagén hármas hélix röntgenszerkezetét (PDB: 1K6F; Berisio és mtsai, 2002) használtuk. A 

D9S(P) Trp-kalitka variáns C-terminális 12 aminosav régiója kompatibilis a kollagén [(Pro-

Pro-Gly)10]3 szekvenciával. A D9S(P) N-terminálisa valószínűleg nem poliporlin II-hélix 

konformációjú, és a hármas hélixből kifordulva, lóg az oldószer felé. Feltételezve, hogy a 

polipeptidgerinc kihajlására 2 aminosav elegendő, a szekvenciákat mindhárom lehetséges 

keretben (frame) illesztettük. A szekvenciaillesztések alapján a D9S(P) peptidgerincében a ψ 

és φ szögeket a templátéhoz állítottuk. A három variáns közül csak egy esetében nem voltak 

sztérikus ütközések. A kiindulási és a vákuumban minimalizált szerkezetet Chimera (Pettersen 

és mtsai, 2004) program és az AMBER forcefield (Cornell és mtsai, 1995) használatával 

készítettük. 

A D9S(P) szekvenciáját a következő amiloidogén régiókat becslő algoritmusokkal 

értékeltük ki: Aggrescan (Conchillo-Sole és mtsai, 2007; Tsolis és mtsai, 2013), 

AmyloidMutants (O'Donnell és mtsai, 2011), Average Packing Density (Esteras-Chopo és 

mtsai, 2005), BetaPro (Cheng és Baldi, 2005), Hexapeptide Conf. Energy (Zhang és mtsai, 

2007), FoldAmyloid (Garbuzynskiy és mtsai, 2010), GAP (Thangakani és mtsai, 2014), 

JPRED(Cole és mtsai, 2008), NetCSSP (Kim és mtsai, 2009), Tango (Fernandez-Escamilla és 

mtsai, 2004), Waltz (Maurer-Stroh és mtsai, 2010), ZipperDB (Thompson és mtsai, 2006), 

Amyloidogenic Pattern (Lopez de la Paz és Serrano, 2004), Beta-strand contiguity (Zibaee és 

mtsai, 2007), FoldIndex (Prilusky és mtsai, 2005), MetAmyl (Emily és mtsai, 2013), Pafig 

(Tian és mtsai, 2009), SecStr (Hamodrakas és mtsai, 2007).  

 



35 

 

 

3.10. Referencia SRCD spektrumok  

 A jelenleg elérhető legnagyobb SRCD referencia, az SP175 adathalmaz (Lees és mtsai, 

2006b) a fehérje CD adatbázisból (PCDDB – Protein Circular Dichroism DataBase; Whitmore 

és mtsai, 2010) származnak. A szubtilizin Carlsberg (PCDDB azonosító: CD0000067000) 

spektrumát eltávolítottuk a referenciák közül, mivel saját méréseink alapján az adatbázisban 

található adatsor a fehérje önemésztő folyamata miatt részlegesen degradálódott minta 

spektruma (3.10.1. ábra). 

 

3.10.1. ábra: A szubtilizin Carlsberg SRCD spektruma. 

10 mM koncentrációjú szubtilizin Carlsberg (Sigma) oldat (10 mM HEPES, 5 mM Ca-acetát, pH 7,4) 

SRCD spektruma 12 μm úthosszú CaF2 küvettában mérve a feloldást követően (piros) és 12 óra 

elteltével (kék). 

 

 Három további fehérjével egészítettük ki a referenciákat: a natív szerkezetű β2-

mikroglobulin (PDB: 2yxf; Iwata és mtsai, 2007), a β2m K3 fragmentum amiloid szálainak 

(PDB: 2e8d; Iwata és mtsai, 2006) és az amiloid-β(1-42) peptid amiloid szálainak (PDB: 2beg; 

Luhrs és mtsai, 2005) SRCD mérései a SOLEIL szinkrotron létesítmény DISCO 

mérőállomásán történtek (Réfrégiers és mtsai, 2012). Az így megalkotott, 73 fehérjéből álló 

referenciahalmazra, mint SP175+ adathalmazra hivatkozunk a későbbiekben. 

 Az SP175+ adathalmazon felül a módszerek becslésének pontosságát egy további 

adathalmazon is teszteltük. A 25 elemet tartalmazó halmaz fehérjéinek (3.10.1. táblázat) egy 

része az MP180, két fehérje az SP175 referenciahalmazból származnak, 8 fehérje pedig saját 

mérés. Az MP180 membránfehérje adathalmaz (Abdul-Gader és mtsai, 2011) referenciái 

szintén szabadon hozzáférhetőek a PCDDB adatbázisban (Whitmore és mtsai, 2010). A saját 
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méréseinkhez a fehérjéket a következő együttműködők bocsájtották rendelkezésünkre: Aβ(1-

42) peptid: Kernya Linda és Szabó Eszter (ELTE), α1-antitripszin, antitrombin és α2-

macroglobulin: Dr. Dobó József (MTA TTK), β2m: Bulyáki Éva (ELTE), ecotin: Dr. Pál Gábor 

(ELTE), humán dUTPase: Dr. Vértessy Beáta (MTA TTK), K3: Dr. Young-Ho Lee (IPR, 

Osaka University, Japán), polyQ peptid: Dr. Ronald Wetzel (University of Pittsburgh, USA). 

Az SRCD spektrumok feldolgozása a CDTool programcsomaggal (Lees és mtsai, 2004) történt, 

és a ValiDichro szerveren (Woollett és mtsai, 2013) történő validálást követően a PCDDB a 

datbázisba kerültek feltöltésre (3.10.1. táblázat). A mérési körülmények és számos további 

információ a PCDDB adatlapokon érhetőek el szabadon 

(http://pcddb.cryst.bbk.ac.uk/home.php). 

 

3.10.1. táblázat: A BeStSel algoritmus eredményességének jellemzésére használt fehérjék listája 

(Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A listában szereplő fehérjékre általánosan jellemző, hogy β-lemez tartalmúak vagy ritka szerkezetűek. 

A fehérjék atomi felbontású szerkezetének PDB azonosítóját, a CD spektrum forrását, valamint PCDDB 

azonosítóját is feltüntettük.  

http://pcddb.cryst.bbk.ac.uk/home.php
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3.11. A másodlagos szerkezetek és a β-lemezek csavarodásának definíciója  

 A fehérjék másodlagos szerkezete a PDB adatbázisból letölthető atomi koordinátákból 

a DSSP algoritmussal (Kabsch és Sander, 1983; Joosten és mtsai, 2011) került meghatározásra. 

A DSSP által megkülönböztetett szerkezeti elemek: H – α-hélix, G – 310-hélix, I – π-hélix, E – 

β-lemez (β-strand), B – β-bridge, S – bend, T – kanyar (turn), és “ “ – rendezetlen vagy a 

szerkezetben nem látszódó régió). A β-bridge, illetve bend szerkezeti elemekre általánosan 

elfogadott magyar elnevezés még nem alakult ki, ezért ezeket minden esetben az angol 

elnevezés szerint említem. Az értekezés több pontján az angol elnevezést használom a 

másodlagos szerkezeti elemekre, mivel a bemutatott módszerek kimeneteiben ezeket az 

elnevezéseket találjuk.  

 A DSSP kimenő adatait a továbbiak szerint csoportosítottuk újra: a hélix szegmensek 

középső, szabályos részét Helix1, a szegmensek végein lévő, 2-2 aminosavra kiterjedő, torzult 

régiót Helix2 néven különböztettük meg. Ez a felosztás hasonló a SELCON3 algoritmusnál 

alkalmazotthoz (Sreerama és mtsai, 1999), azzal a különbséggel, hogy a BeStSel esetében ez a 

felosztás csak az α-hélixekre terjed ki, a 310-hélix régiókra nem. A β-lemezeket az orientációjuk 

és csavarodásuk alapján csoportosítottuk tovább (lásd alább). A Turn definíciója a BeStSel és 

a DSSP esetén megegyezik. A DSSP többi szerkezeti elemét „egyéb” (Others) 

szerkezettartalomként különböztetjük meg. Megjegyzendő, hogy a SELCON3 algoritmus 

Strand1 néven a β-szerkezetek középső, szabályos régióját, Strand2 néven pedig a β-

szegmensek végein lévő 1-1 aminosavat különbözteti meg. Végül a Turns kategóriába a 

legalább 2 aminosav hosszú turn, illetve bend régiókat sorolja (3.11.2. ábra). 

 β-szerkezetűként azonosított aminosavak esetén a DSSP kimenete tartalmazza, hogy 

azok melyik oldalláncokkal állnak H-kötésben, illetve hogy az így kialakuló β-lemezekben az 

egyes szálak orientációja parallel vagy antiparallel. Az antiparallel és parallel frakciók aránya 

ez alapján került megállapításra. 

 Ezt követően, Ho és Curmi (Ho és Curmi, 2002) definícióját alkalmazva határoztuk meg 

a β-lemezek csavarodási szögét (4.3.2. ábra). A csavarodási szöget (ω) két szomszédos β-szál, 

H-kötésben lévő aminosavjainak gerincatomjai által meghatározott egyenes hajlásszögeként 

definiáltuk. Az antiparallel és parallel β-lemezekre az egységes menetirány érdekében a 

csavarodási szöget kissé eltérő módon definiáltuk: 
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Antiparallel β-lemezekre: 

 𝜔 = 180° + 𝑠𝑖𝑔𝑛((𝐛1 × 𝐛2) ∙ 𝐝21) ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠((𝐛1 × 𝐛2) |𝐛1 ∙ 𝐛2|⁄ ), (E1) 

Parallel β-lemezekre: 

 𝜔 = 𝑠𝑖𝑔𝑛((𝐛1 × 𝐛2) ∙ 𝐝21) ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠((𝐛1 × 𝐛2) |𝐛1 ∙ 𝐛2|⁄ ), (E1) 

ahol b vektorok a szekvenciában egymást követő amid csoportok N–C kötésének középpontjait, 

a d21 vektor pedig a két szomszédos β-szálban lévő aminosav α-szénatomjait összekötő vektor, 

× a vektoriális szorzatot, a · skalár szorzatot, a | | pedig a vektor hosszát jelöli. A csavarodás 

iránya pozitív szögértékekre jobbmenetes, negatív szögértékekre balmenetes. A fenti 

definícióval egy n darab, egyenként r aminosavból álló β-szál esetén (n-1)×r szögértéket 

kapunk. 

 A β-lemezek csavarodásának CD spektrumra gyakorolt hatását a következőképpen 

vizsgáltuk. A referenciafehérjék antiparallel β-tartalmát a csavarodásiszög-eloszlás régiókra 

osztásával csoportosítottuk: 5 régiót különböztettünk meg, melyek közül a középső 3 

mindegyikét 20° szélesre vettük. A bázisspektrumok számítását legkisebb négyzetek 

módszerével számoltuk az SP175 halmazon. A régiók határait ezek után 1°-kal toltuk el a 

középső régiók középpontjaira vonatkozó kezdeti -10°; 10°; 30° állapotból a 20°; 40°; 60° 

végállapotig. A középső régiókra számolt bázisspektrumokat a csavarodás függvényében a 

4.3.3. ábra mutatja. A spektrumsokaságban megfigyelhető komponensek száma és helye 

alapján megállapítható, hogy az nem írható le két (balra és jobbra csavart) állapot közötti 

lineáris átmenetként. Hasonló hatást a parallel β-lemezekre számolva nem tapasztaltunk. Ennek 

magyarázata valószínűleg az, hogy: 1) a referenciafehérjék között a parallel β-szerkezet ritka. 

2) A tisztán parallel β-lemezes fehérjék csak aggregátumokban fordulnak elő, és magas tartalom 

is csak a β-szolenoid szerkezetű fehérjékre jellemző, amiből nem áll rendelkezésre megfelelő 

referenciaspektrum. 3) A parallel β-lemezek szögeloszlása az SP175-, illetve a teljes PDB 

adatbázisban is keskenyebb, mint az antiparallel β-lemezeké (4.3.2/A-B. ábra, 3.11.1. ábra). 
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3.11.1. ábra: Az antiparallel és parallel β-lemezek csavarodáseloszlása a teljes PDB 

adatbázison 

A parallel β-lemezek csavarodása (piros) kisebb varianciát mutat, mint az antiparallel β-

lemezeké (kék) a teljes PDB adatbázison számolva. A csavarodási értékeket az 3.11. fejezetben 

leírtak szerint számoltuk, a gyakoriságokat pedig 5° széles osztályokra bontva ábrázoltuk. 

 

 A BeStSel (Beta Structure Selection) algoritmusban az antiparallel β-lemezeket három 

csoportba osztottuk, a 3° és 23° csavarodási szögérték határokkal. Ennek megfelelően ezek a 

másodlagos szerkezeti elemek a balcsavart (Anti1), az enyhén jobbra csavart (Anti2) és az 

erősen jobbra csavart β-lemezeket jelentik. Amint azt már említettük, a parallel β-lemezek 

esetében a csavarodás függvényében nem tudtunk egyértelmű különbségeket kimutatni a 

bázisspektrumokban, és az ilyen felosztás nem javította a másodlagosszerkezet-becslés 

pontosságát sem. Így összességében a BeStSel 8 szerkezeti elemet különböztet meg (3.11.2. 

ábra).  
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3.11.2. ábra: A BeStSel, illetve SELCON algoritmusok által megkülönböztetett másodlagos 

szerkezeti elemek származtatása a DSSP adatokból. (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A helikális szegmensek középső, szabályos részét (Helix1) és torzult végét (Helix2) a BeStSel és a 

SELCON hasonlóan definiálja, azzal a különbséggel, hogy a BeStSel csak az α-hélixeket osztja fel így, 

a 3-10-hélixeket az Egyéb (Others) szerkezetekhez sorolja. A BeStSel megkülönbözteti a parallel és 

antiparallel β-lemezeket, valamint utóbbit a csavarodási szög alapján három csoportba osztja tovább. Az 

Anti1, Anti2 és Anti3 elnevezések rendre a balcsavart, relaxált és jobbcsavart antiparallel β-lemezeket 

jelentik. A SELCON ezzel szemben a hélixekhez hasonlóan szabályos középrészt (Strand1) és torzult 

véget (Strand2) különböztet meg a β-szálak esetén. A turn szerkezeti elem definíciója megegyezik a 

BeStSel és a DSSP esetén, a SELCON pedig az egy aminosavnál hosszabb turn és/vagy bend 

szegmenseket tekinti a „Turns”-nek. A DSSP fent említett elemein kívül (a szerkezetben nem látható 

régiókkal együtt) minden rész Others (egyéb) szerkezetként kerül megjelölésre. Megjegyzendő, hogy a 

SELCON itt bemutatott szerkezetfelosztása a SELCON3 verziójától használatos (Sreerama és mtsai, 

1999), valamint a CONTIN (Provencher és Glöckner, 1981) és CDSSTR (Johnson, 1999) algoritmusok 

is ezt a felosztást használják a DichroWeb (Whitmore és Wallace, 2008) szerveren. Az ábrán szereplő 

angol kifejezések általánosan elterjedt magyar megfelelő hiányában, illetve azon oknál fogva nem 

kerültek lefordításra, hogy az algoritmusok kimenetében is így találhatóak meg. 

 

 A BeStSel eredményességét összevetettük a jelenleg elérhető algoritmusokéval is. Az 

ilyen kiértékelésekhez, ahol csak erre lehetőség volt, az algoritmusok eredeti forráskódját 

használtuk, adaptálva őket az azonos referenciafehérje-készlet használatára. A SELCON 

(Sreerama és mtsai, 1999), a CONTIN (Provencher és Glöckner, 1981) és a CDSSTR (Johnson, 

1999) algoritmusok a DichroWeb (Whitmore és mtsai, 2008) CD analízis szerveren 

(referenciafüggően) a SELCON3-ban bevezetett 6 szerkezetes felosztást használják (lásd 

korábban és a 3.11.2. ábrán) (Sreerama és mtsai, 1999).  A K2D2 (Perez-Iratxeta és Andrande-

Navarro, 2008) és K2D3 (Louise-Jeune és mtsai, 2011), valamint a CAPITO (Wiedemann és 

mtsai, 2013) algoritmusok 3 szerkezeti elemet: α-hélixet, β-lemezt és egyéb szerkezetet 

különböztetnek meg. A VARSLC (Manavalan és Johnson, 1987), a LINCOMB (Toumadje és 

mtsai, 1992) és a CDNN (Böhm és mtsai, 1992) algoritmusok a másodlagos szerkezeti elemek 

azonosítására a DSSP algoritmus helyett az AMSOM (Feldmann, 1976) adatbázist használták, 
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amelynek fejlesztését nem folytatták és sajnos ma már nem is érhető el. Ezért az 

összehasonlításokban hélixként a DSSP-vel megállapított α- és 310-hélixek összegét tekintettük, 

antiparallel, illetve parallel β-tartalomnak a BeStSel-ben alkalmazott értékeket használtuk, a 

turn a DSSP definiciójával azonos, az „Others” frakciót pedig a DSSP többi szerkezete alkotja. 

 Mivel a másodlagos szerkezeti elemek definícója eltér az egyes algoritmusoknál, a 

becslések pontossága csak a – közel – azonos alapokra hozott szerkezetösszetételek esetén 

hasonlítható össze. A különböző algoritmusok és referenciák alkalmazásával kapott 

eredmények átlagolása a fenti okok miatt gyakran értelmetlen és hibás eredményre, valamint 

téves következtetésekre vezet. Sajnos az irodalomban erre mégis számtalan példa található. 

3.12. A bázisspektrumok meghatározása 

A BeStSel 8 másodlagos szerkezeti eleméhez tartozó bázisspektrumokat az SP175+ 

adathalmazon számítottuk ki a legkisebb négyzetek módszerével: 

 𝑚𝑖𝑛 (
1

2
‖𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓 ∙ b𝜆 − 𝐂𝐃𝑟𝑒𝑓,𝜆‖

2
), (E1) 

ahol λ a hullámhossz, SSref egy n×8-as mátrix, amely az n referenciafehérje 

másodlagosszerkezet-összetételét tartalmazza, CDref,λ az n referenciafehérje λ hullámhosszon 

mért CD jelét tartalmazó oszlopvektor, bλ pedig a 8 szerkezethez tartozó bázisspektrum λ 

hullámhosszon mutatott CD értékét tartalmazó vektor, a ||x|| pedig az x vektor Euklidészi 

normáját jelöli. A bλ vektor elemeiből a hullámhossz függvényében megalkotható a B mátrix, 

ami így a 8 szerkezethez tartozó bázisspektrumokat tartalmazza.  

 Ezután a bázisspektrumok felhasználásával becsültük a referenciafehérjék 

másodlagosszerkezet-tartalmát a következő feltételes legkisebb-négyzetek probléma 

megoldásával a reflektív Newton módszert (Coleman és Li, 1996) alkalmazva: 

 𝑚𝑖𝑛 (
1

2
‖𝐵 ∙ SS𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐂𝐃𝑡𝑒𝑠𝑡‖2), (E1) 

 ∑ 𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑖
8
𝑖=1 = 1,00 (E1) 

 −0,01 ≤ 𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑖 ≤ 1,00 (E1) 

ahol B a bázisspektrumokat tartalmazó m×8-as mátrix, m a hullámhosszak száma, CDtest a 

fehérje CD spektrumát tartalmazó m dimenziós vektor, SScalc pedig a becsült 
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szerkezetösszetételt tartalmazó 8 dimenziós vektor. Utóbbira teljesülnie kell, hogy minden 

eleme -0,01-nél nagyobb és 1,00-nél kisebb, illetve az elemek összege 1,00 értéket ad.  

 A szerkezetbecslést minden referenciafehérjén elvégezve, az i-edik szerkezeti elemre 

vonatkoztatott becslési pontosságot a röntgenszerkezetből számolt értékekkel összehasonlítva 

határoztuk meg: 

 𝑅𝑀𝑆𝐷𝑖 = √
1

𝑛
∑ (𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑗,𝑖 − 𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑗,𝑖)

2𝑛
𝑗=1 , (E1) 

ahol SSref,j,i illetve SScalc,j,i rendre a  j-edik referencia fehérje röntgenszerkezetéből származó, 

illetve a CD spektrumból becsült i-edik másodlagos szerkezetét jelenti. Az így kapott mérőszám 

az átlagos négyzetes eltérések négyzetgyöke (RMSD). 

 Az adott szerkezetre vonatkozó becslés pontosságát a bázisspektrumok számításához 

felhasznált referenciafehérjék számának csökkentésével, illetve a visszaillesztésnél figyelembe 

vett hullámhossztartományok változtatásával növeltük. A 8 másodlagos szerkezeti elemre 

külön-külön végeztünk optimalizálást, melynek eredményeként 8 darab, 8 bázisspektrumot 

tartalmazó bázishalmaz állt elő a következők szerint. 

 Első lépésben a teljes SP175+ adathalmaz felhasználásával bázisspektrumokat 

állítottunk elő, majd megkerestük, hogy mely hullámhossztartomány figyelmen kívül 

hagyásával kapható a legjobb szerkezetbecslés. Ehhez a fel nem használt régió kezdő 

hullámhosszát, illetve szélességét változtattuk. Második lépésben pedig azt a referenciafehérjét 

kerestük, amelynek elhagyása a legnagyobb mértékben javít a teljes referenciára történő 

szerkezetbecslés pontosságán. A hullámhossz- és fehérjekihagyás lépéseit addig ismételtük 

felváltva, amíg az adott szerkezetre vonatkozóan a becslés pontossága még javult (3.11.3. ábra). 

A felhasznált referenciafehérjék számának drasztikus csökkenése már pontatlanságokhoz 

vezet; az ábrán ezt a szakaszt már nem ábrázoltuk. Megjegyzendő, hogy az Anti1 esetében a 

hullámhosszkihagyás nem vezetett jelentős javulásra, így ott csak a fehérjekihagyás lépéseit 

végeztük el. 
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3.11.3. ábra: A szerkezetbecslés pontosságának javulása az optimalizálások során. (Micsonai és 

mtsai, 2015 alapján) 

A másodlagos szerkezetek becslésére kapott átlagos négyzetes eltérés négyzetgyökének csökkenését 

ábrázoltuk az adott szerkezet becslésére való optimalizálás során a 175-250 nm-es 

hullámhossztartományon, az SP175+ adathalmazon keresztvalidált módon. Az optimalizálás során 

minden ciklusban egy-egy fehérje kerül kivételre a referenciák közül, melynek elhagyásával a teljes 

referenciára történő szerkezetbecslés a legnagyobb mértékben javul az adott szerkezetre vonatkozóan. 

 

 Megjegyzendő, hogy a becsléseket a teljes SP175+ adathalmazon, keresztvalidált 

módon végeztük, vagyis a becsléshez használt referenciafehérjét az optimalizáláshoz nem 

használtuk fel. A független optimalizálásokkal kapott bázisspektrumhalmazokkal történő 

visszaillesztések mindegyikével kapunk egy-egy becslést a 8 szerkezetre vonatkozóan. Minden 

ilyen becslésből azonban csak azt az elemet használjuk fel, amire a bázisspektrumhalmaz 

optimalizálva lett. Végezetül, a negatív szerkezettartalmakat nullaként tekintve, az értékek 

összegét pedig 1,00-re visszanormálva kapjuk a végleges becsült szerkezetet. A BeStSel 

algoritmus keresztvalidált statisztikáját a 4.3.1.-4.3.3. táblázatok mutatják be. 

 

3.13. A fehérjék másodlagos szerkezetének becslése CD spektrumból 

Ismeretlen szerkezetű fehérjék másodlagos szerkezetének becslésére az SP175+ 

adathalmazon optimalizált, állandó bázisspektrumhalmazokat használtuk. Az állandó jelző itt 

arra vonatkozik, hogy az optimalizálás egyszer történt meg és minden későbbi illesztéshez 

ugyanaz a bázisspektrumhalmaz kerül felhasználásra. Ez a többi algoritmusnál (például 

SELCON (Sreerama és Woody, 1993)) nem teljesül, mivel minden egyes illesztésnél új 

bázisspektrumok kerülnek kiszámításra. Ezek a bázisspektrumok a bemenettől függően 
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lényegesen eltérhetnek egymástól, így a különböző szerkezetű fehérjékre adott becslések, 

illetve az illesztés hibája nehezen összehasonlítható még a módszeren belül is.  

Az 4.3.3. ábra mutatja a BeStSel 8 szerkezeti eleméhez tartozó bázisspektrumokat és a 

figyelembe vett hullámhossztartományokat. Mindegyik szerkezeti elem esetén az arra való 

optimalizálás során kapott bázisspektrumhalmazból származó spektrumot tüntettük fel.  

Az ismeretlen fehérjére vonatkozó becslés tehát a következő lépésekből áll: 1) A 8 

bázisspektrumkészlet 8 független illesztése történik; 2) a kapott szerkezetösszetételből a 

megfelelő (amire a készlet optimalizálva lett) elemeket vesszük figyelembe; 3) a negatív 

szerkezettartalmakat nullaként kezeljük; 4) a becsült szerkezetek összegét 1,00-re 

visszanormáljuk; 5) az illesztett spektrum a 8 független illesztéssel kapott spektrumok átlaga, a 

felhasznált hullámhossztartományokat is figyelembe véve. 

3.14. Az illesztés hibájának mérőszámai 

 Az előzőekben leírt módon illesztett és a referencia-adatbázisból származó mért CD 

spektrumok eltérését a következőképpen számolhatjuk: 

 𝑅𝑀𝑆𝐷𝐶𝐷 = √
1

𝑤
∑ (𝐶𝐷𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝐶𝐷𝑓𝑖𝑡,𝑖)

2𝑤
𝑖=1 , (E1) 

ahol CDexp,i és CDfit,i rendre a mért, illetve az illesztett CD spektrum értéke az i-edik 

hullámhosszon, w a hullámhosszak száma. Ez a mérőszám azonban nem veszi figyelembe az 

illesztési hiba relatív értékeit (Mao és mtsai, 1982). A relatív hibákat is figyelembe vevő, 

normált átlagos négyzetes eltérések négyzetgyöke (NRMSD) a következőképpen számolható: 

 𝑁𝑅𝑀𝑆𝐷𝐶𝐷 = √
1

𝑤
∙

1

max(𝐶𝐷𝑒𝑥𝑝)−min(𝐶𝐷𝑓𝑖𝑡)
∙ ∑ (𝐶𝐷𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝐶𝐷𝑓𝑖𝑡,𝑖)

2𝑤
𝑖=1 , (E1) 

A spektrális (NRMSDCD), illetve a szerkezeti eltérés (RMSDSS) hibái közötti összefüggés 

nagymértékben függ az algoritmustól, a megkülönböztetett másodlagos szerkezetek számától 

és minőségétől, valamint a figyelembe vett hullámhossztartománytól. Jól szemlélteti mindezt, 

hogy a K2D2 algoritmus általában még jó szerkezetbecslés esetén is nagy spektrális hibával 

illeszt, míg a CDSSTR algoritmus mindig tökéletes spektrális illesztést ad a szerkezetbecslés 

pontosságától függetlenül (Wallace, 2000). Ez utóbbi – előnytelen – tulajdonság az illesztési 

eljárás során alkalmazott feltételeknek köszönhető. A BeStSel és a SELCON3 által az SP175+ 

adathalmazon adott szerkezeti és spektrális hiba összefüggését a 3.14.1. ábra szemlélteti. 
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3.14.1. ábra: A szerkezetbecslés pontossága a mért és illesztett spektrumok eltérésének 

függvényében. (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

Az SP175+ adathalmaz referenciafehérjéinek röntgenszerkezetéből számolt és CD spektrumából becsült 

szerkezetösszetételre vonatkozó átlagos négyzetes eltérés négyzetgyöke (RMSD) a mért és illesztett 

spektrumok normált RMSD értékeinek függvényében. A becsléseket az SP175+ adathalmazon végeztük 

a 175-250 nm hullámhossztartományban keresztvalidált módon a BeStSel (piros) és a SELCON3 (kék) 

algoritmusokkal. 

 

3.15. A BeStSel eredményességének összehasonlító statisztikai elemzése 

 A fehérje CD spektrumokból történő szerkezetbecslés pontosságának jellemzésére az 

irodalomban két mérőszám használata vált egységessé: a szerkezeti RMSDSS, illetve a valós és 

a becsült szerkezettartalmak között számolt Pearson-féle korrelációs együttható (Pearson, 

1895): 

 𝑟 =
∑ (𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑖−𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )(𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑖−𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑖−𝑆𝑆𝑟𝑒𝑓̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2𝑛

𝑖=1
√∑ (𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐,𝑖−𝑆𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2𝑛
𝑖=1

, (E1) 

ahol SSref,i illetve SScalc,i rendre az i-edik referenciafehérje másodlagos szerkezetének valós, 

illetve becsült értéke, felülvonással pedig az átlagot jelöltük.  

 Ahogy már említettük, a különböző algoritmusok eltérő számban és definícióval 

különböztetnek meg másodlagos szerkezeteket. A módszerek összehasonlítását – közös 

alapként – a hélix (H), β-lemez (B), illetve egyéb (O) szerkezeteket figyelembe véve végeztük. 

Azoknál a módszereknél, amelyek megkülönböztetnek antiparallel (A) és parallel (P) β-

tartalmat, ezek összehasonlítása is megtörtént. Az 4.3.1. és 4.3.3. táblázat foglalja össze a 

BeStSel és a széles körben használt egyéb módszerek eredményességét. Mivel számos 

algoritmus esetén az eredeti forráskód nem érhető el, ezeket nem tudtuk az SP175+ 

adathalmazon keresztvalidált statisztikában bemutatni. Ilyen esetekben az eredeti cikkben 
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közölt értékeket tüntettük fel. A SELCON3 eredeti Fortran forráskódját Lees és munkatársai 

interpretálták Matlab nyelvre, a kódot pedig SELMAT néven szabadon elérhetővé tették (Lees 

és mtsai, 2006). A CONTIN, illetve a CDSSTR algoritmusok Fortran kódja szintén elérhető a 

szerzők honlapján (http://s-provencher.com/pages/contin-cd.shtml; 

http://biochem.science.oregonstate.edu/dr-johnsons-software-download-instructions).  

A 3.10.1. táblázatban szereplő fehérjehalmazon végzett, a 4.3.3. táblázatban bemutatott 

becslések statisztikájával kapcsolatban fontos megjegyezni a következőket. A K2D3, illetve a 

CAPITO algoritmusok esetén az SP175 adathalmazból származó két fehérjére az eredmények 

nem keresztvalidáltak. A VARSLC és CONTIN algoritmusok néhány spektrum esetén kudarcot 

vallottak és hibát adtak vissza. A rájuk számolt statisztikánál ezeket a fehérjéket figyelmen 

kívül hagytuk, ami valószínűleg javította a statisztikájukat.  

 

3.16. A fehérjék foldbecsléséhez használt adatbázis felépítése 

 Ahogy azt korábban láttuk, a fehérjék másodlagos szerkezete sokféle módon 

jellemezhető. A BeStSel által használt 8-szerkezetes felosztás mellett vizsgáltuk a DSSP 8-, a 

SELCON 6-, illetve a K2D 3-szerkezetes felosztását (részleteket lásd a korábbi fejezetekben). 

Minden fehérjeszerkezet egyetlen pontként leképezhető egy sokdimenziós, úgynevezett 

foldtérbe, ahol a tengelyek az egyes másodlagos szerkezeti elemek. A szerkezeti definíciókat 

felhasználva előállítottuk a K2D, SELCON, DSSP és BeStSel rendre 3-, 6- illetve 8-, 8-

dimenziós foldtereit, elhelyezve bennük a munka elkészültekor a PDB adatbázisban 

megtalálható 87346 fehérjeszerkezetet.  

 Ezután minden szerkezethez hozzárendeltük a CATH adatbázisban (3.5. verziószám) 

található foldbesorolást (Orengo és mtsai, 1997). A CATH hierarchiájából csak az első négy, 

névadó szintet használtuk fel: Osztály (C – class), Architektúra (A – architecture), Topológia 

(T – topology) és Homológia (H – homology).  

 A teljes adathalmazon belül megkülönböztettünk egy egydoménes részhalmazt: az 

egyetlen CATH doménból álló, legalább 3,0 Å felbontású szerkezettel rendelkező 

polipeptidláncok közül a legfeljebb 90% szekvenciális homológiát mutatókat tartottuk meg. A 

felbontási és homológiaszűrés a PISCES szerverrel történt (Wang és Dunbrack, 2003). A teljes 

PDB halmazban található 225799 láncból 10433 lánc került az egydoménes részhalmazba. Ezek 

http://s-provencher.com/pages/contin-cd.shtml
http://biochem.science.oregonstate.edu/dr-johnsons-software-download-instructions
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a láncok a CATH felosztás szerint 4 osztályt, 38 architektúrát, 783 topológiát és 1490 

homológiát képviselnek. 

 

3.17. A legközelebbi szerkezet keresése 

 A foldtérben minden pontra megkereshető a hozzá legközelebbi szomszéd, vagyis 

minden fehérjéhez a hozzá leghasonlóbb szerkezetű másik fehérje. A két pont (x és x’) közötti 

Euklidészi távolságot egy n-dimenziós térben a következő módon definiáljuk: 

 𝑑 = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑥′
𝑖)2𝑛

𝑖=1   (E1) 

 A teljes PDB adatait tartalmazó halmazon (87346 fehérje) való keresés különösen a 

többdoménes fehérjék vizsgálatakor nyújthat segítséget, az egydoménes fehérjék esetében a 

leszűkített részhalmaz használata több információt ad. Az E1 egyenlet segítségével az 

egydoménes adathalmazon is végezhetünk keresést. Feltételezve, hogy a hasonló 

szerkezetösszetétellel rendelkező fehérjék foldja is hasonló, az egydoménes keresés 

eredményéből a célfehérje tényleges térszerkezetére is becslés kapható. Ennek a módszernek 

az eredményessége nagymértékben függ a foldteret definiáló másodlagos szerkezetek számától 

és minőségétől, vagyis hogy azok megfelelően jellemzik-e a fehérje foldját. Az ezzel a 

módszerrel a BeStSel, a SELCON, a DSSP és a K2D terében kapott eredményeket a 4.3.4. 

táblázat bal felső része foglalja össze. Ezek az eredmények mintegy elméleti maximumot 

határoznak meg, vagyis hogy a másodlagos szerkezetek mennyire jellemzik jól a 

fehérjefoldokat, azonban nem veszik figyelembe a CD becslésből származó pontatlanságokat. 

A valós problémához közelebb álló statisztikát mutat be a 4.3.4. táblázat jobb felső része, 

melyben az SP175+ adathalmazban található fehérjék CD spektrumára történő 

szerkezetbecslésből származó adatokat használtuk fel. 
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3.18. Foldbecslés a CD-ből történő szerkezetbecslés hibájának 

figyelembevételével 

 A CD-ből történő szerkezetbecslés hibáját figyelembe véve, a becsült 

szerkezetösszetétel által a foldtérben meghatározott pont egy környezetében lévő 

referenciapontokat vizsgáltuk. Minden másodlagos szerkezeti elemre a becsült tartalomtól mért 

+/-1,5×RMSDi távolságon belüli térrészt választottuk környezetnek, ahol RMSDi az i-edik 

szerkezet CD-ből való becslésének hibája. A becslés pontja körül így kapott dobozban 

megvizsgálva az egyes CATH kategóriákat, a gyakoriság alapján képet kaphatunk a 

legvalószínűbb hasonló foldokról. Ez a megközelítés azonban némi pontosításra szorul. Fontos 

megjegyezni, hogy a módszerrel valószínűségek nem adhatóak és a gyakoriság mértéke sem 

jelent önmagában rangsort, hiszen a referencia-adatbázisban sem egyenletesen vannak 

reprezentálva az egyes foldkategóriák.  

 A BeStSel mellett a DSSP, a SELCON és a K2D terében is elvégeztük az elemzést. A 

DSSP esetében a doboz méreteit a szerkezeti elemeknek az egydoménes referenciában mutatott 

szórásaként definiáltuk. Az egydoménes adathalmazon kapott (a korábban leírthoz hasonlóan) 

elméleti, illetve az SP175+ keresztvalidált becslésein végzett statisztikát a 4.3.4. táblázat alsó 

része mutatja be. 

 Megjegyzendő, hogy korábban csupán a harmadlagos szerkezeti osztályok (főleg-α, 

főleg-β, α/β, α+β, rendezetlen) becslésére volt lehetőség a CDPro programcsomag CLUSTER 

algoritmusával (Sreerama és mtsai, 2001; Venyaminov és Vassilenko, 1994). 

Összehasonlításként elvégeztük a CLUSTER algoritmussal az SP175 adatbázison a CD 

spektrumból történő becslést, az α/β, α+β osztályokat pedig egyként kezeltük a CATH-hez 

hasonlóan. Az osztály becslése 58%-ban volt sikeres. 

 A doboz módszer találatait tovább szűkíthetjük a vizsgált fehérjére vonatkozó és a 

talált foldokra jellemző átlagos méret összevetésével. Ha a vizsgált fehérje méretétől legfeljebb 

+/-10%-kal eltérő találatokat vesszük figyelembe, és a homológia szinten kapott szerkezeteket 

egymásra illesztjük, akár egyfajta kísérletes homológiamodellt is építhetünk. Ezt szemlélteti az 

aldoláz, aprotinin és concanavalin példáján a 4.3.6. ábra. A szerkezetillesztést az UCSF 

Chimera 1.10.1 programmal (Pettersen és mtsai, 2004) végeztük.  
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IV. FEJEZET 

Eredmények és értelmezésük 

 

 

 

  

 

4.1.  A fehérjeaggregátumok hőstabilitásának vizsgálata 

 
 Korábbi eredmények alapján ismertté vált, hogy a β2-mikroglobulin amiloid szálai 

magas hőmérsékleten disszociálódnak (Sasahara és mtsai, 2005; Pál-Gábor, 2011). Az amiloid 

szálakat különböző hőmérsékleteken inkubálva az aggregátumok hődenaturációja ThT 

fluoreszcenciával, illetve cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával jól nyomonkövethető. 

Diplomamunkámban bemutatásra került, hogy a β2m magindukált polimerizációjának kezdeti 

sebessége egyenesen arányos a kezdeti magkoncentrációval és telítési összefüggést mutat a 

monomerkoncentráció függvényében (Micsonai, 2010). Azonos monomerkoncentrációt 

alkalmazva tehát a kezdeti sebességből következtetni lehet a mintában lévő szálvégek számára.  

 

4.1.1. ábra: A β2-mikroglobulin amiloid szálak magindukált, illetve hődenaturációt követő 

polimerizációja (Kardos és mtsai, 2011 alapján). 

0,1 mg/ml koncentrációjú β2-mikroglobulin polimerizációját (●) 37°C-on követtük ThT fluoreszcencia 

segítségével. A körülmények: 50 mM Na-citrát, 100 mM NaCl, pH 2,5, 5 μg/ml magkoncentráció). A 

felnövesztett szálakat 5 percig inkubáltuk 95°C-on, majd 37°C-on mértük a repolimerizáció sebességét 

(■).  

  



50 

 

A β2m amiloid szálainak hőkezelése (95°C, 5 perc) után megfigyelhető 

repolimerizációját a 4.1.1. ábra mutatja be. A repolimerizáció során lassabb növekedést 

tapasztaltunk, mint a hőkezelést megelőző, kiindulási aggregáció során, a mért végintenzitás 

azonban azonosnak bizonyult. Az eredmények alapján a következő modell állítható fel: a 

hőkezelés hatására az amiloid szálak monomerekre disszociálnak (alacsony ThT intenzitás a 

repolimerizáció kezdetén). Ezek a monomerek a hőkezelés hatására nem denaturálódnak 

irreverzibilisen (a végintenzitás azonos), a szálvégek számában pedig változás történik a 

kiindulási körülményekhez képest (kisebb kezdeti sebesség). 

 A fenti modell igazolására 0,1-0,3 mg/ml koncentrációjú β2m amiloid szálak 

hőkezelését végeztük el különböző hőmérsékleteken (37-99°C, 10 perc). A megmaradó ThT 

fluoreszcencia intenzitásból visszaszámolt monomerkoncentráció alapján 99°C-on a szálak 

teljesen disszociálódtak (4.1.2./A ábra). A 99°C-on hőkezelt és kezeletlen amiloid minták, 

valamint a monomer oldat analitikai ultracentrifugálásos vizsgálatával megállapítottuk, hogy a 

hőkezelés hatására az amiloid szálak monomerekre estek szét (Kardos és mtsai, 2011).  

 

4.1.2. ábra: A β2-mikroglobulin amiloid szálak hődenaturációja különböző koncentráción (Kardos 

és mtsai, 2011 alapján). 

(A): A 0,1 mg/ml (□), 0,2 mg/ml (○), illetve 0,3 mg/ml (Δ) koncentrációjú β2m amiloid oldatok 

hőstabilitásának vizsgálata. A monomerkoncentrációt a hődenturáció során mért maradék ThT 

fluoreszcenciából számoltuk vissza. A kiindulási minták a 0,3 mg/ml-es minta hígításával készültek (50 

mM Na-citrát, 100 mM NaCl, pH 2,5, 5 μg/ml magkoncentráció, 37°C). (B): A számolt látszólagos 

Gibbs-féle szabadentalpia változása a hőmérséklet függvényében, különböző koncentrációk esetén. A 

szimbólumok megegyeznek az A panelen szereplőkkel.  

 

A szálvégek és a monomerek között fennálló egyensúly jellemzésére lineáris 

polimerizációs modellt használtunk. Ez a megközelítés lehetővé teszi a látszólagos Gibbs-féle 
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szabadentalpia-változás (ΔGa) számítását. A módszer alkalmazhatóságát alátámasztja, hogy a 

különböző fehérjekoncentrációjú mintákra hasonló ΔGa értékek adódtak (4.1.2./B ábra). Ezek 

az értékek jó egyezést mutatnak a β2m amiloid szálainak kémiai denaturációjával kapott -44 

kJ/mol értékkel (GdnHCl-denaturáció 37°-on; Narimoto és mtsai, 2004). 

A repolimerizáció sebességének vizsgálatát elvégeztük különféle hőmérsékleteken 

történő kezelést követően. A 65, 75 és 85°C-on inkubált minták repolimerizációját a 4.1.3. ábra 

mutatja be. A kezdeti intenzitások a maradék amiloidszál-tartalommal arányosak, a kezdeti 

sebességek pedig közel azonosak. A hőkezelés nélküli minta polimerizációjával 

összehasonlítva, a repolimerizáció sebessége nagyobb. Mivel a sebességnövekedést nem 

magyarázza a szálak monomerekre történő disszociációja, feltételezhetően a hőkezelés hatására 

a szálak törése is bekövetkezik (4.1.3. ábra).  

 

4.1.3. ábra: A β2-mikroglobulin amiloid szálainak repolimerizációja hőkezelés után és a 

hődenaturáció sematikus modellje (Kardos és mtsai, 2011 alapján). 

(A): 65 °C-os (○), 75 °C-os (Δ), valamint 85 °C-os (◊) hőkezelést követően 37°C-on követtük a 

repolimerizáció sebességét. A hődenaturációhoz a mintákat 5 percig inkubáltuk a magas 

hőmérsékleteken. Körülmények: 0,1 mg/ml β2m, 50 mM Na-citrát, 100 mM NaCl, pH 2,5, 2 μg/ml 

magkoncentráció. (B): A β2-mikroglobulin amiloid szálainak hődenaturációja során monomerek 

disszociálnak a szálvégekről, valamint a szálak – feltehetően a hőmozgás miatt – törnek is. 

 

Mivel a hődenaturációs profil reprodukálhatóan mérhető, alkalmas módszernek találtuk 

különböző körülmények között növesztett amiloid szálak vizsgálatára. A monomerek 

polimerizációját különböző koncentrációjú magoldatokkal indukálva különböző 

átlaghosszúságú szálak képződnek. Kevés maggal (1 μg/ml magkoncentráció) indítva a reakciót 

kevesebb, de hosszú szál keletkezik, míg magas, 10 μg/ml magkoncentráció esetén több, de 
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rövidebb szál képződik (Micsonai, 2010). A hődenaturációs profilok alapján a magasabb 

magkoncentrációval indított reakcióban képződött szálak kissé stabilabbak (4.1.4/A. ábra). 

 

4.1.4. ábra: Különböző körülmények között növesztett β2-mikroglobulin amiloid szálak 

hőstabilitásának összehasonlítása (Kardos és mtsai, 2011 alapján). 

A polimerizációk során általában a következő körülményeket használtuk: 0,1 mg/ml 

monomerkoncentráció, 5 μg/ml magkoncentráció, 50 mM Na-citrát, 100 mM NaCl, pH 2,5, 37°C. Az 

ettől való eltéréseket külön jeleztük. A hődenaturációhoz 5 perces inkubációs időt alkalmaztunk. (A): 1 

μg/ml (●), illetve 10 μg/ml (▲) magkoncentrációval indított polimerizáció során keletkezett amiloid 

szálak hőstabilitása. A magasabb kezdeti magkoncentrációjú minták nagyobb stabilitást mutatnak. (B): 

37°C-on növesztett amiloid szálak stabilitása 3 óra (■), illetve 48 óra (●) inkubálást követően. (C): 

Különböző hőmérsékleteken növesztett amiloid szálak stabilitása. A 37°C-on (■) növesztett szálaknál 

nagyobb stabilitást mutatnak a 45°C-on (●), 55°C-on (♦), illetve 65°C-on (▲) növesztett szálak. (D): 

50 mM Na-citrát, pH 2,5, 100 mM NaCl (■), valamint további 2 mM ammónium-szulfátot (●), 2 mM 

Na-szulfátot (▼), illetve 2 mM ammónium-kloridot (▲) tartalmazó oldatban növesztett 0,1 mg/ml 

koncetnrációjú β2m amiloid szálak hőstabilitása. 

 

Az inkubálási idő, illetve a minta tárolásának hatását a 4.1.4/B. ábra mutatja be. A 3, 

illetve 48 órás minták vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 48 órás (úgynevezett öregített) 

szálak jelentősen nagyobb stabilitást mutatnak a frissen növesztett szálakhoz képest. Az 

öregített amiloid szálak hődenaturációját magasabb átmeneti hőmérséklet jellemzi, valamint a 
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disszociáció még 99°C-on sem megy végbe teljesen (a kezdeti ThT intenzitás csak 14%-ra esik 

vissza). A megnövekedett stabilitás hátterében valószínűleg az amiloid szálak laterális 

asszociációja áll. Hasonló jelenséget írtak le a transztiretin amiloid szálai és a prion fehérjék 

esetében nyomással szembeni stabilitás vizsgálatakor (Cordeiro és mtsai, 2004; Dirix és mtsai, 

2005; Serio és mtsai, 2000).   

 

4.1.5. ábra: Reprezentatív transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel a 37, illetve 65°C-on 

növesztett β2-mikroglobulin amiloid szálakról. (Kardos és mtsai, 2011 alapján). 

Transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a 37°C-on (A) és 65°C-on (B) növesztett szálak 

morfológiáját. A 37°C-os mintában kétféle szálpopuláció volt megfigyelhető, melyekre 5 +/- 1, illetve 

8 +/- 1 nm átmérő jellemző. A 65°C-os mintában vastagabb, 18 +/- 1 nm átmérőjű, 130+/-10 nm-es 

periodicitású struktúrák láthatók. 

 

A polimerizáció során alkalmazott inkubációs hőmérséklet szintén hatással van az 

amiloid szálak hőstabilitására (4.1.4/C. ábra). A magasabb hőmérsékleten növesztett szálak 
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nagyobb stabilitást mutatnak. Megjegyzendő, hogy a 65°C-on növesztett szálak nagyjából 

feleakkora végintenzitást mutattak, mint a 37°C-os minta. Ennek oka lehet, hogy 1) a magasabb 

hőmérsékleten növesztett szálak eltérő módon kötik a ThT molekulákat, illetve hogy 2) a szálak 

kompaktabb szerkezettel bírnak, ami kisebb relatív felülettel rendelkezik. A kérdés 

megválaszolásához transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a 37 és 65°C-on 

növesztett szálak morfológiáját (4.1.5. ábra).  

Megfigyeléseink alapján a 65°C-os mintában vastagabb (18 +/- 1 nm átmérőjű), míg a 

37°C-os mintában vékonyabb (5 +/- 1, illetve 8 +/- 1 nm átmérőjű) szálak fordulnak elő 

jellemzően. Ezek alapján az intenzitáscsökkenés magyarázata, hogy a vastagabb szálak esetén 

a ThT által hozzáférhető felszín kisebb. Megjegyezzük, hogy a 65°C-on, fél óra alatt növesztett 

szálak hasonló morfológiát mutatnak, mint a 37°C-on 2-8 hétig 25 mM Na-foszfát, 25 mM Na-

acetát pufferben inkubált minták (White és mtsai, 2009). 

 

4.1.6. ábra: A β2-mikroglobulin, a K3, illetve az α-szinuklein amiloid szálak 

hőstabilitásának összehasonlítása (Kardos és mtsai, 2011 alapján). 

0,1 mg/ml koncentrációjú β2m (50 mM Na-citrát, 100 mM NaCl, pH 2,5; □), valamint 0,1 

mg/ml koncentráció α-szinuklein (100 mM NaCL, pH 7,4; ●) és 0,06 mg/ml K3 (6 mM HCl, 7 

mM NaCl; Δ) amiloid szálainak hőstabilitása. Az eredmények alapján a K3, illetve az α-

szinuklein amiloid szálai a β2m-nél nagyobb stabilitással jellemezhetőek. A könnyebb 

összehasonlíthatóság érdekében az adatokra szigmoidokat illesztettünk. 

 

 

Megvizsgáltuk különböző puffersók stabilitásra gyakorolt hatását is (4.1.4/D. ábra). 2 

mM ammónium-klorid mellett nem tapasztaltunk stabilitásbeli különbséget, azonban 2 mM 

ammónium-szulfát, illetve Na-szulfát hozzáadása jelentős hatással volt a minta hőstabilitására 

a kontrollhoz képest.  
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A β2-mikroglobulin mellett a K3 illetve az α-szinuklein amiloid szálainak hőstabilitását 

is vizsgáltuk. Utóbbiak nagyobb stabilitással jellemezhetőek, és disszociációjuk még 99°C-on 

sem teljes (4.1.6. ábra). Ebből a kísérletből megállapíthatjuk, hogy a β2m amiloid szálak 

magasabb hőmérsékleten tapasztalt csökkent stabilitása és disszociációja nem egyedi jelenség, 

azt más fehérjemolekulák amiloid szálai is mutatják. A módszer jól reprodukálható 

eredményeket ad, és általános vizsgálati módszerként használható aggregátumok stabilitásának 

jellemzésére. Eredményeink alapján az amiloid szálak preparálásának körülményei 

(alkalmazott magkoncentráció, inkubációs idő és hőmérséklet) jelentős hatást gyakorolnak a 

stabilitásra. Ezért a körülmények pontos beállítása és leírása nagy fontossággal bír a stabilitással 

kapcsolatos megfigyelések értelmezésénél.  
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4.2.  A D9S(P) Trp-kalitka aggregátumának szerkezeti jellemzése 

 

A 20 aminosav hosszúságú Trp-kalitka egy minifehérje, mely kiváló modellpeptid a 

folding és az aggregáció vizsgálatához. Rövid szekvenciája ellenére jól definiált natív 

térszerkezettel rendelkezik. A környezet változtatásával, illetve oldallánc-módosítások által jól 

tanulmányozhatók a szerkezet stabilitását és aggregációs hajlamát meghatározó tényezők. 

Munkánk során a Trp-kalitka fehérje több szekvenciavariánsának aggregációját vizsgáltuk 

(Kardos és mtsai, 2015). Az alábbi fejezetben ezek közül a D9S(P) variáns által képzett 

aggregátum vizsgálatának eredményei kerülnek bemutatásra. 

A Trp-kalitka miniprotein különféle variánsai 37°C-on aggregálódtak. Az aggregátumok 

a CD spektrumok, a jelentős ThT fluoreszcencia, illetve elektronmikroszkópos vizsgálatok 

alapján amiloid szálaknak bizonyultak (Kardos és mtsai, 2015). A D9S(P) variáns szekvenciáját 

amiloidogén régiók azonosítására kidolgozott programokkal elemeztük. Az algoritmusok 

általában az N-terminálisban adtak találatot (4.2.1. ábra), ami a többi variáns esetén is 

hasonlóan alakult (Kardos és mtsai, 2015). Az aggregálódott forma szerkezetvizsgálatára 

irányuló kísérletek eredményei azonban eltérést mutattak a többi variáns aggregátumainál 

megfigyeltektől. 

 

4.2.1. ábra: A D9S(P) variáns szekvenciájában azonosított amiloidogén régiók in silico becslése 

(Kardos és mtsai, 2015). 

A D9S(P) szekvenciáját számos, amiloidogén régió azonosítására kidolgozott algoritmussal vizsgáltuk. 

Mivel a módszerek nem tudnak módosított oldalláncokat figyelembe venni, ezért a kiértékeléseknél a 

szekvenciában a foszfoszerint glutaminsavra cseréltük. A különböző algoritmusokkal becsült, valamint 
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az ezekből kapott konszenzus amiloidogén régiókat narancssárga mezőkkel jelöltük. A módszerek 

hivatkozásait lásd az Anyagok és módszerek fejezetben. 

 

A D9S(P) Trp-kalitka variáns 2-5 mg/ml koncentrációjú oldatai 2 napos 4°C-os 

inkubálását követően aggregálódtak, viszkózussá váltak, továbbá CD spketrumaik a monomer 

oldattól eltérő alakot mutatott (4.2.2/A. ábra). A megfigyelt 208 nm körüli minimum és 227 nm 

körüli maximum a kollagén balmenetes poliprolin II (PPII) hélixének spektrumára jellemző 

(lásd 1.2.5. ábra) (Jennes és mtsai, 1976; Kelly és mtsai, 2001). A minta transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvételein szálas szerkezetű aggregátumok figyelhetők meg (4.2.2/B. 

ábra), melyek nem mutattak ThT fluoreszcenciát, és morfológiájuk, vastagságuk eltért a többi 

variáns amiloid szálaitól (Kardos és mtsai, 2015). 

 

 

4.2.2. ábra: A D9S(P) Trp-kalitka variáns aggregátumainak CD spektruma és TEM felvétele 

(Kardos és mtsai, 2015). 

(A) A monomer (───) és aggregálódott D9S(P) Trp-kalitka variáns (───) CD spektruma 9°C-on. Az 

aggregátumok vizsgálatára két napos 4°C-on történő inkubálást követően került sor. (B) A D9S(P) 

szálas szerkezetű aggregátumainak transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele különböző 

nagyítások mellett. A 2,5 +/- 0,3 nm vastagságú, hosszú szálak morfológiája az amiloid szálakétól 

jelentősen eltér. 

 

A kísérletes eremdények alapján tehát az aggregátumok szálas szerkezetű polimerek, 

azonban az amiloidokra jellemző β-lemezes szerkezet helyett feltehetően a kollagénhez 

hasonlóan PPII konformációt vesznek fel bennük a monomerek. Ezt a hipotézist erősíti a Trp-

kalitka fehérje aminosav-összetétele: a natív szerkezetben helikális, amiloidogén N-terminális 

régiót egy prolinban gazdag szekvencia követi.  

A kollagén hármas hélix röntgenszerkezetét (PDB: 1K6F; Berisio és mtsai, 2002) 

templátként használva megalkottuk a D9S(P) Trp-kalitka variáns poliprolin II hélix szerkezetű 



58 

 

aggregátumának modelljét (4.2.3. ábra). A C-terminális –GPSSGRPPPS régióját feleltettük 

meg a kollagén PPGPPGPPGPPG szekvenciájának. Az illeszkedés három lehetséges keretben 

valósulhat meg az ismétlődő PPG szakasz miatt. Ezek közül a legjobb illeszkedés esetében 

nyolc aminosav teljesen megfelel az ideálisnak. A modellben az illesztett szakaszt megelőző 

két aminosav biztosítja az N-terminális régió kihajlását a hármas hélixből. A szerkezetben az 

energiaminimalizálás során a PPII hélix szakaszon a kollagénben megfigyelhető H-hidak 70%-

a kialakult, a nagyméretű oldalláncok pedig vagy a szomszédos szálak glicinjeinél lévő 

„üregekbe” kerültek, vagy a hélixből kifelé állnak. A szomszédos monomer láncok Arg16 és 

Ser(P)9 oldalláncai között intermolekuláris sóhíd alakult ki. Az említett oldalláncok távolsága 

2,6-2,7 Å, ami erős kölcsönhatást jelez. Ez lehet az oligomerizációt elősegítő és az aggregátum 

stabilitását meghatározó egyik fő tényező. Megjegyzendő, hogy a kollagén konszenzus 

szekvenciájában a prolin más aminosavra történő cseréje általában a szerkezet nagymértékű 

destabilizációját okozza. Ezért a vákuumban energiaminimalizált modellen molekuladinamikai 

szimulációkat végeztünk. Az eredmények alapján a hármas hélix szerkezet a 40 nsec időskálán 

stabilnak bizonyult (Kardos és mtsai, 2015).  

 

 

4.2.3. ábra: A D9S(P) Trp-kalitka variáns által képzett aggregátum szerkezeti modellje (Kardos 

és mtsai, 2015).  

(A) A D9S(P) Trp-kalitka variáns poliprolin II-hélix konformációjú modellje. A polimer szálakat az 

egyes monomerek C-terminális régiójában kialakuló poliprolin II-hélixek között létrejövő H-hidak 

stabilizálják. (B) A hármas hélix modellje a hossztengely irányából nézve. (C) A szerkezet egy részlete 

a monomerek közötti kölcsönhatásokkal. A H-hidakat piros vonalakkal ábrázoltuk, míg a sóhíd 

kialakításában résztvevő Arg16 és Ser(P) oldalláncok golyó-pálcika modellel kerültek kiemelésre.  
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A D9S(P) variáns aggregációjának pH-függését vizsgálava kísérletesen igazolható a 

modellben kialakult Arg16-Ser(P)9 sóhíd jelenléte (4.2.4. ábra). A foszfoszerin oldallánc első 

pKa értéke 2, a második pedig 6 körül van. 7,0-es pH-n a foszfoszerin kétszeres, míg 4,0-es 

pH-n egyszeres negatív töltéssel rendelkezik. Ezt a két pH-t alkalmazva csak pH 7,0 esetén 

tapasztaltunk aggregációt. Az alacsonyabb pH esetében a kisebb töltés miatt valószínűleg a 

sóhíd már nem alakul ki. Egyszeres töltés esetén a töltésviszonyokat tekintve a D9S(P) 

molekula hasonló az amiloidot képező eredeti Trp-kalitkához, azonban egyáltalán nem 

aggregálódik, ami azzal magyarázható, hogy a foszfoszerin nagyméretű oldallánca előnytelen 

a vele szomszédos amiloidogén régió aggregációjának szempontjából. 

 

4.2.4. ábra: A D9S(P) Trp-kalitka variáns aggregációjának pH-függése (Kardos és mtsai, 2015, 

alapján). 

A D9S(P) aggregációja csak fizilógiás pH-n ment végbe, alacsony pH-n nem: monomer, pH 7,0 (───),  

aggregátum pH 7,0 (───), monomer pH 4,0-n (───), illetve a monomer 1 hetes, 4 °C-on való 

inkubálást követően (───).  

 

Eredményeink alapján a 9-es pozícióba bevitt foszfoszerin a natív szerkezet felbomlásán 

keresztül PPII konformációjú polimereket képez 4°C-on. A Trp-kalitka minifehérje 13S(P) és 

14S(P) variánsának 37°C-on képződő korai aggregátumaiban szintén azonosítható ez a 

szerkezet (Kardos és mtsai, 2015), azonban ezek tovább alakulnak amilod szálakká. A Trp-

kalitka variánsok aggregációs útvonalait a 4.2.5. ábra szerint lehet összefoglalni.  
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4.2.5. ábra: A Trp-kalitka fehérjék különöző szerkezeti állapotai és a közöttük feltételezett 

útvonalak (Kardos és mtsai, 2015 alapján). 

A Trp-kalitka fehérjék natív szerkezetét különböző módosításokkal (például foszforilációval) lehet 

destabilizálni, ami nagy dinamikájú, rendezetlen állapot kialakulásához vezet. Ez a szerkezet átalakulhat 

egy poliprolin II-hélix konformációjú polimer állapottá, mielőtt a végállapotot jelentő β-lemezes 

szerkezetű amiloid szálak létrejönnének. Megjegyzendő, hogy a D9S(P) variánsban a poliprolin II-hélix 

állapot stabilizálódik és nem alakul át β-lemezes aggregátummá.  
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4.3.  Fehérjék másodlagos szerkezetének és foldjának becslése CD 

spektroszkópiával 

 
A fehérje CD spektrumokból történő másodlagosszerkezet-becslés belső korlátjaként 

általában a β-szerkezetek geometriai és spektrális sokszínűségét szokták említeni (Khrapunov, 

2009). Míg a főleg α-hélixeket tartalmazó fehérjék CD spektruma (4.3.1/A ábra) nagymértékű 

hasonlóságot mutat, addig az azonos β-szerkezet tartalommal rendelkező fehérjék spektrumai 

lényegesen eltérhetnek egymástól (4.3.1/B ábra). A geometriai sokféleséget a β-szálak 

egymáshoz képesti orientációja (antiparallel vagy parallel), a szálak hossza, száma és 

csavarodása adja. Korábbi tanulmányok nem találtak szoros összefüggést a spektrális 

különbözőség és a csavarodás között (Sreerama és Woody, 2003).  

 

4.3.1. ábra: Helikális és β-szerkezetű fehérjék SRCD spektrumai, valamint a másodlagos 

szerkezeti elemek és foldok reprezentáltsága a PDB adatbázisban és az SP175 CD 

referenciahalmazban (Micsonai és mtsai, 2015 alapján).  

A közel 50% α-hélixet tartalmazó fehérjék SRCD spektruma (A) egymáshoz hasonló, míg a közel 50% 

β-lemez tartalmú fehérjék (B) nagymértékű spektrális eltérést mutatnak a komponensek számát, helyét 

és magnitúdóját tekintve. (C) A másodlagos szerkezeti elemek aránya a PDB adatbázisban (balra), 

illetve az SP175 referenciahalmazban lévő fehérjék szerkezetében. Bár a másodlagos szerkezeteket 

tekintve az SP175 jól reprezentálja a teljes PDB-t, az utóbbiban található fehérjefoldokat (a CATH 

osztály, architektúra, topológia felosztása szerint) csekély mértékben fedi le. 

 

 Az SP175 CD referencia-adathalmaz fehérjéire Ho és Curmi (2002) definíciója alapján 

kiszámoltuk az antiparallel és parallel β-lemezek csavarodási eloszlását (4.3.2. ábra). 

Megjegyzendő, hogy a nagyon balra csavart β-lemezes szerkezetek a globuláris fehérjékben 
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kevésbé stabilak, mint a jobbra csavartak (Chotia, 1973). A leggyakoribb csavarodási értékek 

mindkét esetben az enyhén jobbra csavart tartományba esnek, mely energetikailag a 

legkedvezőbb állapot a β-lemezek számára. 

Az egyes fehérjék csavarodási eloszlása lényegesen eltérhet egymástól és az összesített 

eloszlástól. Ilyen eltérő csavarodáseloszlást mutat például a lektin és a tripszin inhibitor A 

fehérje, melyek CD spektrumaikat tekintve is jelentősen különböznek (4.3.2/D. ábra). A 

tripszin inhibitor A CD spektruma például a 200-250 nm-es hullámhossztartományban a 

rendezetlen fehérjék CD spektrumához hasonló alakot mutat.  

 

 

4.3.2. ábra: A β-lemezek csavarodásának definíciója, eloszlása az SP175 adathalmazon és hatása 

a CD spektrumra (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

Az antiparallel (A) és parallel (B) β-lemezek csavarodásának eloszlása a teljes SP175 adathalmazban 

(felül). Az egyedi fehérjék csavarodási eloszlása lényegesen eltérhet az összesített eloszlástól. Ezt 

illusztrálja a lektin, tripszin inhibitor A, pektát liáz és trióz-foszfát izomeráz csavarodási eloszlása. (C) 

A β-lemezek közötti csavarodás számításához az atomi koordinátákat, valamint az azokból 

származtatott vektorokat használtuk (lásd a 3.11. fejezetet). A definícióból adódóan a negatív 

csavarodási szög a bal irányú, a pozitív csavarodási szög a jobb irányú csavarodásnak felel meg. (D) Az 

ellentétes csavarodási iránnyal jellemezhető antiparallel β-lemezes lektin (kék) és tripszin inhibitor A 

(piros) SRCD spektruma. (E) Különböző csavarodású antiparallel β-lemezekre számított SRCD 

spektrumok (-10°, balcsavart, ───; +60°, jobbcsavart, ───). 
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 Az Anyagok és módszerek 3.12. alfejezeteiben részletesen bemutatott módon 

meghatároztuk a különböző szögértékekhez tartozó bázisspektrumokat (4.3.2/E. ábra). Az 

eredmények alapján elmondható, hogy az antiparallel β-lemezek csavarodásának nagy hatása 

van a CD spektrumok alakjára, az abban megjelenő komponensek helyére és méretére. Az is 

megállapítható, hogy a különböző csavarodásokhoz tartozó bázisspektrumok nem írhatóak le 

két szélsőség közötti keverékspektrumként. Hasonló spektrális hatást a parallel β-lemezek 

esetén nem tapasztaltunk. Megjegyezzük, hogy az infravörös spektroszkópiában kapcsolatot 

írtak le az amid I’ csúcs helye és a β-lemezek csavarodása között (Zandomeneghi, 2004). 

 A β-lemezek csavarodásának figyelembevételével egy új módszert dolgoztunk ki, 

melynek a BeStSel (Beta-Structure Selection) elnevezést adtuk. A módszer elméleti háttere az 

anyagok és módszerek fejezetben részletesen tárgyalásra került, itt csak a legfontosabb 

tulajdonságokra térünk ki: 

(1) A fehérjék másodlagos szerkezetének jellemzésére 8 szerkezeti elemet 

különböztetünk meg: az α-hélix középső, szabályos régióját (Helix1), az α-hélix 

szegmensek végén lévő 2-2 aminosavra kiterjedő, torzult régiókat (Helix2), a +3°-

nál kisebb csavarodási szöggel jellemezhető, balcsavart (Anti1), a +3° és +23° 

közötti csavarodású, enyhén jobbcsavart (Anti2), és a 23°-nál nagyobb csavarodású, 

erősen jobbcsavart (Anti3) antiparallel β-lemezt, a parallel β-lemezeket, a DSSP 

algoritmus által meghatározott turn (kanyar) régiókat, illetve az előbbiek egyikébe 

sem sorolható egyéb (Others) szerkezeti elemeket. 

(2) Referenciaként az SP175 SRCD adathalmazt használtuk, amit a natív szerkezetű β2-

mikroglobulin, a K3 peptid fragmentum, valamint az Aβ(1-42) amiloid szálainak 

SRCD spektrumaival egészítettünk ki. 

(3) A másodlagosszerkezet-becsléshez bázisspektrumokat számoltunk a legkisebb 

négyzetek módszerével, illetve azokból bázisspektrum-halmazokat optimalizáltunk 

a referenciafehérjék számának csökkentésével és az illesztésnél figyelembe vett 

hullámhossztartományok helyes megválasztásával. Az optimalizált 

bázisspektrumokat az 4.3.3. ábrán mutatjuk be. 

(4) Az ismeretlen fehérje szerkezetének becslésekor 8 illesztés történik a 8 

bázisspektrumhalmazzal. Az egyes szerkezetekre optimalizált halmazzal való 

illesztésből származó szerkezetek közül csak azt használjuk fel, amelyikre a halmaz 

optimalizálva lett. A negatív szerkezettartalmakat nullaként kezelve a szerkezetek 

összegét 1,00-re normálva kapjuk a végső becsült szerkezetösszetételt, az illesztett 

spektrum pedig a 8 illesztés átlagaként áll elő. 



64 

 

 

 

4.3.3. ábra: A BeStSel által megkülönböztetett másodlagos szerkezeti elemekhez tartozó 

optimalizált bázisspektrumok (Micsonai és mtsai, 2015 alapján). 

A BeStSel által megkülönböztetett β-szerkezetek (felül), valamint a helikális (Helix1 és Helix2) és 

egyéb (Turn és Others) szerkezetek optimalizált bázisspektrumai. Az ábrázolt bázisspektrumok a 

színkóddal hozzájuk rendelt másodlagos szerkezeti elemre optimalizált bázisspektrumhalmazból 

származnak. A visszaillesztésnél figyelmen kívül hagyott hullámhossztartományt vékonyabb vonallal 

jelöltük (lásd 3.12. fejezet). 

 

A BeStSel algoritmus eredményességét az irodalomban általánosan használt RMSD-vel 

és Pearson-féle korrelációs koefficienssel jellemezve az 4.3.1. táblázat tartalmazza. 

Összehasonlításként a táblázatban szerepeltetjük a jelenleg elérhető módszerek 

eredményességét is. Az értékek alapján elmondható, hogy a BeStSel által adott becslések 

pontosabbak minden eddigi algoritmusnál, továbbá a SRCD tartomány mellett a 190, illetve 

200-250 nm-es hullámhossz tartományon alkalmazva is kimagaslóan működik. A 8 szerkezetre 

adott részletes statisztikákat a 4.3.2. táblázat tartalmazza. Az antiparallel és parallel β-lemezeket 

megkülönöztető módszerekkel összevetve, a BeStSel látványosan pontosabb becslést ad – nem 

csak a β-szerkezetek elkülönítése tekintetében (4.3.4. ábra). 
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4.3.1. táblázat: A BeStSel és a legelterjettebben használt többi algoritmus eredményességének 

összhasonlítása (Micsonai és mtsai, 2015 alapján). 

A BeStSel algoritmus keresztvalidált eredményeit a 175-250, 190-250 és 200-250 nm 

hullámhossztartományokra mutatjuk be. A különféle algoritmusok eredményességei az eredeti 

közleményből származnak (részletek és referenciák a 1.2.8. fejezetben, illetve 1.2.3. táblázatban). A 

CONTIN, illetve CDSSTR esetében az eredeti forráskódot használva, keresztvalidált statisztikát 

készítettünk az SP175 mint referencia-adathalmazon. SELCON_mod: a SELCON3 módszerét 

adaptáltuk a BeStSel által használt 8-szerkezetes felosztásra és az SP175+ adathalmazra; a K2D és 

K2D3 esetében a 190-240 nm az alkalmazható legszélesebb hullámhossztartomnyát jelenti. RMSD: 

átlagos négyzetes eltérés négyzetgyöke; Korr: Peason-féle korrelációs koefficiens. 

 

 

4.3.2. táblázat: A BeStSel algoritmus eredményessége különféle hullámhossztartományokban 

(Micsonai és mtsai, 2015 alapján). 

A BeStSel algoritmus keresztvalidált eredményei a 175-250, 180-250, 190-250 és 200-250 nm 

hullámhossztartományokra. Általánosságban elmondható, hogy a szélesebb hullámhossztartomány 

alkalmazása növeli a becslés pontosságát. SELCON_mod: a SELCON3 módszerét adaptáltuk a BeStSel 

által használt 8- szerkezetes felosztásra és az SP175+ adathalmazra; RMSD: átlagos négyzetes eltérés 

négyzetgyöke; Korr: Peason-féle korrelációs koefficiens. 
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4.3.4. ábra: Másodlagos szerkezeti elemek valós és becsült részarányának szóródási diagramja 

(scatter plot) (Micsonai és mtsai, 2015 alapján). 

A röntgenszerkezetből (Xray) számolt és az SP175+ adathalmaz CD spektrumaiból a BeStSel (●), a 

LINCOM (■), a VARSCLC (▲), illetve a CDNN (kék csillag) algoritmusokkal becsült 

szerkezettartalmak összevetését látjuk. A BeStSel esetében az eredmények keresztvalidáltak, a többi 

algoritmus esetében – a forráskód hiánya miatt – az eredeti referenciában és az SP175+ adathalmazban 

szereplő közös fehérjékre a keresztvalidálthoz képest jobb eredmények várhatóak. A 45°-os egyenes a 

tökéletes becslést, míg a szaggatott vonalak az ettől +/-10%-os hibahatárt jelzik. A Hélix diagramján a 

BeStSel esetében a Helix1 és Helix2 szerkezetek, a Béta diagramján pedig az algoritmusok által 

megkülönböztetett β-szerkezetek összegét ábrázoltuk. 

 

A BeStSel igazi előnyét azonban a 4.3.3. táblázatban szereplő statisztika szemlélteti 

megfelelően. Ebben az összehasonlításban egy olyan, a referenciahalmazon kívüli csoporton 

végeztük a kiértékeléseket, melynek fehérjéi magas β-tartalmúak vagy ritka szerkezettel 

rendelkeznek. Ebben az esetben a BeStSel továbbra is nagy pontossággal becsüli a 

szerkezettartalmakat, míg a többi algoritmus nagy hibával és gyenge – néha negatív – 

korrelációs együtthatóval jellemezhető.  
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4.3.3. táblázat: A BeStSel és a legelterjettebben használt többi algoritmus eredményességének 

összhasonlítása β-gazdag és ritka szerkezetű fehérjekészleten (Micsonai és mtsai, 2015 alapján). 

A β-szerkezetben gazdag vagy ritka szerkezeteket tartalmazó teszthalmaz 25 fehérjéjét a 3.10.1. táblázat 

tartalmazza. A VARSLC, CDNN, K2D, K2D2, K2D3 és CAPITO kivételével az eredmények 

keresztvalidáltak. A spektrumok kiértékelése minden esetben a módszer által elérhető legszélesebb 

hullámhossztartományra (175 nm-től vagy 180 nm-től) történt. Az összes módszer – a BeStSel-t kivéve 

– sokkal rosszabb eredményeket mutatott ezen a halmazon, mint a „tanításukhoz” használt referencia-

halmazon (lásd 4.3.1. táblázat). „Hiba”: az algoritmusok néhány esetben elakadtak vagy hibaüzenetet 

adtak. 

 

Fehérjék foldjának becslése CD spektroszkópiával 

 

 A fehérjék harmadlagos szerkezetei, a folddomének a másodlagos szerkezeti elemek 

egymáshoz viszonyított, jellegzetes elhelyezkedéséből alakulnak ki. Feltételezve, hogy a 

hasonló fold hasonló másodlagosszerkezet-tartalmat takar, és viszont, a CD spektrumból 

becsült másodlagos szerkezet alapján becsülhető a fehérje foldja is.   

Az Anyagok és Módszerek 3.16. alfejezetében tárgyalt módon létrehoztunk egy, a 

BeStSel 8 szerkezeti eleme által meghatározott szerkezeti teret, melybe a PDB adatbázis 

minden fehérjéjét egy-egy pontként képeztük le (4.3.5. ábra). A fold jellemzésére a CATH 

adatbázist és annak besorolását választottuk, ami hierarchikus módon különböztet meg 

osztályokat, architektúrákat, topológiákat és homológiákat. A PDB minden fehérjéjéhez 

hozzárendelve a CATH besorolását a másodlagos szerkezeti terünkben lévő pontjainkat immár 

a foldjukkal is jellemezni tudjuk. Az, hogy a különböző CATH kategóriák mennyire különülnek 

el a foldtérben, nagymértékben függ a teret definiáló másodlagos szerkezetek számától és 

minőségétől. A 3-szerkezetes (például a K2D terében α-hélix, β-lemez és egyéb), 

háromdimenziós térben a különböző foldok jelentősen átfedhetnek.  
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4.3.5. ábra: A BeStSel foldbecslés moduljának sematikus ábrázolása. (Micsonai és mtsai, 2015 

alapján) 

A szerkezeti térben, ahol az egymásra merőleges tengelyek a megkülönböztetett másodlagos szerkezeti 

elemek részarányai, minden fehérjeszerkezet egyértelműen elhelyezhető egy-egy pontként. Az ábrán 

három szerkezetre, azaz három dimenzióra leegyszerűsítve szemléltetjük ezt a teret. A különböző színű 

pontok és az azokat határoló felhők különböző fehérjefoldokat jelölnek. Az ismert szerkezetű és folddal 

rendelkező referenciafehérjékhez hasonlóan egy ismeretlen szerkezetű fehérje CD spektrumból becsült 

szerkezete is leképezhető ebbe a térbe. Az egyes szerkezeti elemekre meghatározott átlagos négyzetes 

eltérést (RMSD) figyelembe véve a becsült szerkezetösszetételnek megfelelő pont körül egy 

(hiper)téglatest vagy egyszerűen „doboz” rajzolható (zöld téglatestek). A másodlagosszerkezet-

összetételtől függően egy ilyen dobozban különböző, a térben átfedő foldok képviselői is 

előfordulhatnak (az ábra középső részén), vagy csak egyetlen fold tagjai szerepelnek (az ábra jobb 

oldalán). Ritka foldok esetén olyan kimenet is előfordulhat, hogy a becslés hibája által meghatározott 

dobozban nincsen referenciafehérje. Ekkor jó kiinduló pontot jelenthet a becsléshez legközelebbi 

pont(ok) foldja (az ábra alján). 

  

A teljes PDB adatbázisból alkotott foldtérben létrehoztunk egy egydoménes 

részhalmazt, ami csak olyan polipeptidláncokat tartalmaz, melyek egyetlen foldból állnak, és 

szekvenciájuk legfeljebb 90%-os egyezést mutat egymással. Az egydoménes részhalmaz 

minden fehérjéjére megvizsgáltuk a hozzá legközelebbi (Euklidészi távolság a másodlagos 

szerkezeti térben) fehérje foldját, majd megnéztük, hogy a két fehérje foldja megegyezik-e. A 

4.3.4. táblázat ennek a vizsgálatnak a statisztikáját tartalmazza. A legközelebbi pont foldja az 

esetek 62%-ában adott egyezést architektúra szinten (a 38 lehetséges közül), illetve 44%-ban 

topológia szinten (a 783 lehetséges közül) a BeStSel esetén. A szintén 8-dimenziós DSSP tere 

gyengébb eredményt adott, ami inkább a SELCON 6-dimenziós terén kapott eredményekhez 

hasonlít. Ennek magyarázata az lehet, hogy a DSSP által megkülönböztetett 310-, és π-hélix, 

valamint a bend szerkezeti elemek ritkák, illetve kevésbé jellemzik egy fehérje foldját.  

Ezek az értékek elméleti maximumnak tekinthetőek, hiszen bár a keresztvalidálás során 

a célfehérjét kivettük a referenciák közül, szerkezetösszetétele az ismert atomi koordinátákon 

alapult, ez pedig nem tartalmazott olyan pontatlanságokat, mint például a CD spektrumból 
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becsült szerkezettartalmak. Ennek megfelelően a legközelebbi pont módszert a BeStSel, 

SELCON, illetve K2D algorimusokkal a CD spektrumok keresztvalidált becsléséből származó 

szerkezetösszetételre is elvégeztük (4.3.4. táblázat).  

A CD spektrumból történő szerkezetbecslések hibáját jobban figyelembe véve 

kidolgoztunk egy úgynevezett „doboz” módszert. Ennek lényege, hogy a becsült 

szerkezettartalom által meghatározott pont körül az egyes szerkezettartalomra vonatkozó 

szerkezeti RMSD-vel arányosan (+/-1,5×RMSD) egy dobozt határoztunk meg (4.3.5. ábra). A 

doboz által meghatározott térrészben található pontok (szerkezetek) foldjait feltérképezve 

becslést kaphatunk az ismeretlen fehérje foldjára vonatkozóan. Ez a módszer különösen akkor 

hasznos, ha a BeStSel által adott becslés környezete foldok tekintetében zsúfolt. A glikogén 

foszfatáz-b (CATH 3.40.50) esetén több mint 500 szerkezet található a dobozban, melyek több 

eltérő foldot képviselnek. A leggyakoribb közülük a 3-rétegű (α-β-α) szendvics architektúra, 

illetve Rossmann-fold topológia, amely megegyezik a fehérje foldjával.  

Az SP175-ön tesztelve 88%-ban került az első helyre a megfelelő osztály, 56%-ban az 

architektúra, 25%-ban pedig a topológia. Ha azonban a keresett fold ritkább, a jobban 

reprezentáltabb foldok dominanciája miatt mindig hátrébb sorolódik. Ezért nem jelenthetjük ki 

egyértelműen, hogy a gyakoriság szerinti sorrend a foldra vonatkozóan valamiféle 

valószínűséget tükrözne. Lényegesebb, hogy a keresett fold a dobozban előforduló foldok 

listáján szerepeljen. Az eredmények alapján 95%-ban található a helyes architektúra a lista első 

5 helyén, és 84%-ban a helyes topológia a lista első 10 helyén (a 783 különböző topológiából!). 
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4.3.4. táblázat: A fehérjék foldjának becslése különböző módszerekkel és különféle másodlagos 

szerkezeti terekben (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A táblázat felső részében a „legközelebbi szerkezet” módszer, alsó felében pedig a CD becslés hibáját 

is figyelembe vevő „doboz” módszer eredményei láthatók. Balra a PDB adatbázis egydoménes 

részhalmazán (lásd 3.16. fejezet) végzett, keresztvalidált eredmények láthatók. A jobb oldalon az SP175 

referenciaspektrumaiból becsült szerkezetből kiinduló foldbecslés eredményei kerültek bemutatásra. 

Utóbbi esetén is az egydoménes részhalmazon végeztük a keresést. A legközelebbi szerkezet módszer 

esetén az értékek azt mutatják, hogy a legközelebbi szerkezet CATH kategóriája hány százalékban 

egyezett meg a tesztfehérjéével. A „doboz” módszernél a szerkezetbecslés hibája által meghatározott 

környezetében (lásd 3.18. fejezet) jelenlévő foldok gyakoriság szerinti sorrendjét vettük figyelembe. Az 

itt feltüntetett értékek azt fejezik ki, hogy hány százalékban fordult elő a helyes CATH kategória az első 

n hely egyikén. Zárójelben az egydoménes adathalmazban található osztályok, architektúrák, topológiák 

és homológiák száma látható. A K2D3 háromdimenziós tere gyenge becslést biztosít. A SELCON 6-

dimenziós tere hasonló eredményeket adott, mint a DSSP 8-dimenziós tere. A K2D3 esetén az 

eredmények nem keresztvalidáltak. 
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A BeStSel algoritmus további alkalmazási lehetőségei 

 

A doboz módszer által adott találatokat tovább szűkíthetjük a vizsgált fehérje és a talált 

foldok átlagos méretének összevetésével. Ha a vizsgált fehérje méretétől legfeljebb +/-10%-kal 

eltérő találatokat vesszük figyelembe a doboz módszernél, és a homológia szinten kapott 

szerkezeteket egymásra illesztjük, akár egyfajta kísérletes homológia modellt is építhetünk. Ezt 

szemlélteti az aldoláz, aprotinin és concanavalin példáján a 4.3.6. ábra. 

 

 

4.3.6. ábra: Példák a foldbecslés eredményeként kapott hasonló szerkezetű fehérjék 

térszerkezetének szuperpozíciójára. 

Az aldoláz, az aprotinin és a concanavali A SRCD spektrumából a BeStSel algoritmus „doboz” 

módszerű foldbecslésével kapott leggyakoribb homológiacsoport reprezentásainak (szürke) és a valódi 

térszerkezet egymásra illesztett szerkezete. A „doboz” módszer eredményei közül kizártuk azokat, 

amelyeknek mérete a célfehérje hosszától 10%-nál nagyobb mértékben eltér. Az illesztések és az ábrák 

az UCSF Chimera 1.10.1 programmal (Pettersen és mtsai, 2004) készültek. 

 

A BeStSel algoritmus alkamazása – esettanulmányok 

 A BeStSel algoritmust a http://bestsel.elte.hu oldalon keresztül webszerver formájában 

is megalkottuk. A szerver az Anyagok és Módszerek 3.10-18. alfejezeteiben bemutatott és a 

4.3.7. ábrán összefoglalt elvek alapján működik.  

 

http://bestsel.elte.hu/
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4.3.7. ábra: A BeStSel programcsomag felépítésének folyamatábrája. (Micsonai és mtsai, 2015 

alapján) 

A PCDDB adatbázisban található referenciafehérjék atomi felbontású szerkezetét (PDB adatbázis) 

feldolgozva (DSSP algoritmus) került kiszámolásra a β-lemezek csavarodása és a fehérjék másodlagos 

szerkezeti összetétele. A referencia CD spektrumok és a szerkezettartalom felhasználásával optimalizált 

bázisspektrumokat számoltunk ki. Ezekkel a bázisspektrumokkal illesztve történik a felhasználó által 

bevitt ismeretlen szerkezetű fehérje CD spektrumának szerkezetbecslése. A PDB adatbázisban található 

összes fehérjére meghatározásra került a BeStSel által megkülönböztetett másodlagos szerkezetek 

aránya. Ezeket az adatokat a CATH rendszerbe való besorolással párosítva létrehoztunk egy foldteret. 

A CD spektrumból becsült szerkezet környezetét vizsgálva, ebben a térben közeli pontokat keresve, a 

fehérje foldjáról is kaphatunk információt. A felhasznált adatbázisok kék, a BeStSel webszerverén 

(http://bestsel.elte.hu) elérhető alkalmazásokat pedig narancssárga háttér jelzi. 

 

  A BeStSel szerveren lehetőség van egyetlen CD spektrum, illetve egész 

spektrumsorozat kiértékelésére (Single Spectrum Analysis, illetve Multiple Spectra Analysis), 

különféle beviteli formák és mértékegységek használatára, adataink normálására, és a 

figyelembe veendő hullámhossztartomány kiválasztására. Az eredményeket szövegesen vagy 

grafikusan is megjeleníthetjük és menthetjük. A foldbecslés szintén valós időben történik a 

teljes PDB adatbázison való keresés, illetve az egydoménes fehérjékre kidolgozott 

„legközelebbi szerkezet” és „doboz” módszerek alkalmazásával. Lehetséges továbbá a PDB 

adatbázisban lévő szerkezetek különböző definíciók szerinti másodlagosszerkezet-

felosztásának kiszámítása.  

 A BeStSel algoritmus az alábbiakban néhány fehérjeaggregátum szerkezetének 

vizsgálatán keresztül kerül bemutatásra. A β2-mikroglobulin K3 fragmentumának amiloid 

szálainak másodlagos szerkezetét SRCD spektrum alapján becsültük (4.3.8/A. ábra). A BeStSel 

helyesen azonosítja a szilárdfázisú NMR szerkezetben megfigyelhető parallel β-lemezes 

tartalmat, míg a többi módszer általában magas helikális tartalmat becsül (4.3.5 táblázat).  
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 A dialízishez kötött amiloidózist okozó β2-mikroglobulin alacsony pH-n 

aggregátumokat képez, amelyek a natív szerkezethez hasonlóan β-lemezes szerkezetűek, 

azonban CD spektrumuk jelentősen különbözik. A natív β2m 2 antiparallel β-lemezből áll 

(PDB: 2YXF). Az SRCD spektrum elemzése során a BeStSel jól becsülte az össz-β-tartalmat, 

valamint hogy az döntően enyhén csavart antiparallel β-lemezek formájában található (4.3.9. 

ábra; 4.3.6. táblázat). A foldbecslés során a „doboz”-ban a leggyakoribb osztály és architektúra 

valamint a második leggyakoribb topológia a röntgenszerkezetével egyező volt (CATH: Mainly 

Beta (2), Sandwich (2.60), Immunglobulin-like (2.60.40). Magas sókoncentráció mellett a β2m 

úgynevezett „worm-like” aggregátumokat képez. Hiramatsu és mstai (Hiramatsu és mtsai, 

2010) FTIR és VUV CD spektroszkópiával hasonló β-lemez-tartalmat becsültek a „worm-like” 

és az amiloid szálakra, az eltérő spektrális és morfológiai tulajdonságokat pedig a 

karboxilcsoportok különféle protonáltsági szintjével magyarázták. A BeStSel eredménye 

alapján egyértelmű különbség tehető a két aggregátum között: a „worm-like” aggregátumokat 

antiparallel, míg az amiloid szálakat parallel β-lemezek alkotják (4.3.10-11. ábra; 4.3.7-8. 

táblázat). 

 A poliglutamin szekvenciát tartalmazó huntingtin fehérje aggregátumait hozták 

összefüggésbe a Huntington-kór kialakulásával. Az aggregátumok β-lemezes szerkezetének 

elrendeződése máig kérdéses. A KQ42K peptid (Chen és mtsai, 2002) CD spektrumát Dr. 

Ronald Wetzel (University of Pittsburg) bocsátotta rendelkezésünkre. A BeStSel analízis 

alapján a β-szálak antiparallel módon állnak az aggregátumokban, ami összeegyeztethető az 

NMR (Schneider és mtsai, 2011) és FTIR (Buchanan és mtsai, 2014) spektroszkópiás 

eredményekkel. 

 Az Alzheimer-kórban szenvedő betegek agyában is megfigyelhető Aβ(1-42) peptid 

amiloid szálai szilárdfázisú NMR vizsgálatok szerint parallel β-lemezes szerkezetűek (PDB: 

2BEG). Az Aβ(1-42) amiloid szálainak SRCD spektruma alapján a BeStSel helyesen jelzi a 

parallel β-tartalmat, míg a többi algoritmus magas helikális tartalmat becsül. 

 A Sup35 élesztő prion GNNQQNY amiloidogén fragmentumának 10 mg/ml 

koncentrációjú 1 napos 37°C-on való inkubálással előállított amiloid szálait vizsgáltuk SRCD 

spektroszkópiával (4.3.14/A. ábra) és elektronmikroszkóppal (4.3.14/C. ábra). A BeStSel 

elemzése nagy mennyiségű erősen jobbcsavart antiparallel β-szerkezetet becsül. A GNNQQNY 

röntgenszerkezete (PDB: 2OMM) azonban parallel β-lemezes szerkezetű. Megfigyeléseink 

alapján az oldatbeli amiloid szálak szerkezete eltér a kristályban láthatótól, amit Lewandowski 

és munkatársai (2011) szintén megfigyeltek szilárd fázisú NMR méréseik során. Mindez azt 
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mutatja, hogy az amiloidok kristályszerkezetének értelmezésekor különös odafigyeléssel kell 

eljárni.  

 

4.3.8. ábra: A β2-mikroglobulin K3 fragmentumának SRCD spektruma és szilárdfázisú NMR 

szerkezete (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

(A): A K3 mért SRCD spektruma és a különböző szerkezetbecslő algoritmusokkal kapott illesztett 

spektrumok. 0,89 mg/ml fehérjekoncentráció, 6 mM HCl, pH 2,3; 0,00168 cm úthossz (B): A K3 

szilárdfázisú NMR szerkezete (PDB: 2E8D) 

 

 

 

4.3.5. táblázat: A β2-mikroglobulin K3 fragmentumának SRCD spektruma alapján becsült 

szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze a szilárdfázisú NMR szerkezetből számolt értékekkel, illetve 

egymással. A BeStSel kivételével a módszerek általában magas helikális tartalmat becsülnek. 
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4.3.9. ábra: A β2-mikroglobulin natív szerkezetének SRCD spektruma és röntgenszerkezete 

(Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

(A): A β2-mikroglobulin mért SRCD spektruma és a különböző szerkezetbecslő algoritmusokkal kapott 

illesztett spektrumok. 4,35 mg/ml fehérjekoncentráció, 10 mM Na-foszfát 10 mM NaCl, pH 7,0; 0,0035 

cm úthossz (B): A β2-mikroglobulin röntgenszerkezet (PDB: 2YXF) 

 

 H B TO H1 H2 A1 A2 A3 A P T O 

PDB: 2YXF 0,000 0,483 0,520 0,000 0,000 0,029 0,279 0,175 0,483 0,000 0,080 0,440 

BeStSel 0,000 0,499 0,501 0,000 0,000 0,065 0,262 0,172 0,499 0,000 0,090 0,411 

  H B TO H1 H2 S1 S2 T O    

PDB: 2YXF 0,030 0,480 0,490 0,000 0,030 0,320 0,160 0,160 0,330    

SELCON 0,076 0,508 0,438 0,020 0,056 0,368 0,140 0,066 0,372    

CONTIN 0,045 0,539 0,416 0,001 0,044 0,389 0,150 0,066 0,350    

CDSSTR 0,000 0,530 0,440 -0,010 0,010 0,380 0,150 0,080 0,360    

  H B TO H A P T O     

PDB: 2YXF 0,030 0,483 0,487 0,030 0,483 0,000 0,080 0,407     

VARSLC 0,050 0,430 0,620 0,050 0,300 0,130 0,130 0,490     

LINCOMB 0,000 0,526 0,474 0,000 0,232 0,294 0,000 0,474     

CDNN 0,032 0,623 0,437 0,032 0,521 0,102 0,102 0,335     

  H B TO          

PDB: 2YXF 0,000 0,483 0,520          

K2D 0,020 0,510 0,470          

K2D2 0,031 0,493 0,476          

K2D3 0,045 0,338 0,617          

  H B TO          

PDB: 2YXF 0,030 0,500 0,470          

CAPITO 0,000 0,830 0,370          

4.3.6. táblázat: A β2-mikroglobulin natív szerkezetének SRCD spektruma alapján becsült 

szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze a röntgenszerkezetből számolt értékekkel, illetve egymással. A 

másodlagos szerkezeti elemek rövidítéseit lásd a Rövidítésjegyzékben. 
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4.3.10. ábra: A β2-mikroglobulin „worm-like” aggregátumainak SRCD spektruma (Micsonai és 

mtsai, 2015 alapján) 

A β2-mikroglobulin magas sókoncentráció mellett képződő „worm-like” aggregátumainak mért SRCD 

spektruma és a különböző szerkezetbecslő algoritmusokkal kapott illesztett spektrumok. 0,3 mg/ml 

fehérjekoncentráció, 50 mM Na-citrát, 500 mM NaCl, pH 2,5; 0,01 cm úthossz.  

 

 H B TO H1 H2 A1 A2 A3 A P T O 

Xray - - - - - - - - - - - - 

BeStSel 0,127 0,468 0,405 0,127 0,000 0,000 0,179 0,289 0,468 0,000 0,115 0,290 

  H B TO H1 H2 S1 S2 T O       

Xray - - - - - - - - -    

SELCON 0,183 0,341 0,479 0,079 0,104 0,229 0,112 0,116 0,363    

CONTIN 0,168 0,353 0,478 0,072 0,096 0,238 0,115 0,119 0,359    

CDSSTR 0,170 0,360 0,460 0,080 0,090 0,250 0,110 0,110 0,350    

  H B TO H A P T O         

Xray - - - - - - - -     

VARSLC A helyes referencia fehérjekombinációjának száma: 0     

LINCOMB 0,318 0,137 0,5452 0,318 0,137 0,000 0,409 0,136     

CDNN 0,282 0,188 0,558 0,282 0,109 0,079 0,221 0,337     

  H B TO                   

Xray - - -          

K2D 0,270 0,160 0,560          

K2D2 0,243 0,220 0,537          

K2D3 0,289 0,097 0,614          

  H B TO                   

Xray - - -          

CAPITO 0,130 0,120 0,610          

4.3.7. táblázat: A β2-mikroglobulin „worm-like” aggregátumainak SRCD spektruma alapján 

becsült szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze a röntgenszerkezetből számolt értékekkel, illetve egymással. A 

másodlagos szerkezeti elemek rövidítéseit lásd a Rövidítésjegyzékben. 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 
4.3.11. ábra: A β2-mikroglobulin amiloid szálainak SRCD spektruma (Micsonai és mtsai, 2015 

alapján) 

A β2-mikroglobulin amiloid szálainak mért SRCD spektruma és a különböző szerkezetbecslő 

algoritmusokkal kapott illesztett spektrumok. 0,3 mg/ml fehérjekoncentráció, 50 mM Na-citrát, 50 mM 

NaCl, pH 2,5; 0,01 cm úthossz. 

 

 H B TO H1 H2 A1 A2 A3 A P T O 

Xray - - - - - - - - - - - - 

BeStSel 0,025 0,414 0,561 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,414 0,072 0,489 

  H B TO H1 H2 S1 S2 T O       

Xray - - - - - - - - -    

SELCON 0,335 0,234 0,473 0,180 0,155 0,148 0,086 0,115 0,358    

CONTIN 0,365 0,143 0,493 0,257 0,108 0,118 0,025 0,167 0,326    

CDSSTR 0,510 0,210 0,280 0,360 0,150 0,150 0,060 0,100 0,180    

  H B TO H A P T O         

Xray - - - - - - - -     

VARSLC A helyes referencia fehérjekombinációjának száma: 0     

LINCOMB 0,194 0,473 0,333 0,194 0,000 0,473 0,000 0,333     

CDNN 0,065 0,512 0,616 0,065 0,154 0,358 0,022 0,594     

  H B TO                   

Xray - - -          

K2D 0,000 1,000 0,000          

K2D2 0,500 0,090 0,410          

K2D3 0,132 0,334 0,535          

  H B TO                   

Xray - - -          

CAPITO 0,590 0,580 0,160          

4.3.8. táblázat: A β2-mikroglobulin amiloid szálainak SRCD spektruma alapján becsült 

szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze egymással. A másodlagos szerkezeti elemek rövidítéseit lásd a 

Rövidítésjegyzékben. 
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4.3.12. ábra: A poliglutamin aggregátumainak CD spektruma (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A poliglutamin aggregátumainak mért CD spektruma és a különböző szerkezetbecslő algoritmusokkal 

kapott illesztett spektrumok.  

 

 
 H B TO H1 H2 A1 A2 A3 A P T O 

Xray - - - - - - - - - - - - 

BeStSel 0,000 0,552 0,448 0,000 0,000 0,113 0,262 0,130 0,505 0,046 0,122 0,326 

  H B TO H1 H2 S1 S2 T O       

Xray - - - - - - - - -    

SELCON 0,010 0,512 0,464 -0,014 0,024 0,377 0,135 0,102 0,362    

CONTIN 0,031 0,543 0,426 0,000 0,031 0,398 0,145 0,073 0,353    

CDSSTR 0,000 0,520 0,450 -0,020 0,020 0,370 0,150 0,090 0,360    

  H B TO H A P T O         

Xray - - - - - - - -     

VARSLC A helyes referencia fehérjekombinációjának száma: 0     

LINCOMB 0,000 0,706 0,294 0,000 0,108 0,598 0,000 0,294     

CDNN 0,086 0,702 0,330 0,086 0,643 0,059 0,091 0,239     

  H B TO                   

Xray - - -          

K2D 0,020 0,510 0,470          

K2D2 0,084 0,455 0,461          

K2D3 0,016 0,402 0,583          

  H B TO                   

Xray - - -          

CAPITO 0,020 0,880 0,320          

 

4.3.9. táblázat: A poliglutamin amiloid szálainak CD spektruma alapján becsült 

szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze egymással. A másodlagos szerkezeti elemek rövidítéseit lásd a 

Rövidítésjegyzékben. 
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4.3.13. ábra: Az Aβ(1-42) amiloid szálainak SRCD spektruma és szilárdfázisú NMR szerkezete 

(Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

(A): Az Aβ(1-42) amiloid szálainak mért SRCD spektruma és a különböző szerkezetbecslő 

algoritmusokkal kapott illesztett spektrumok. 1,43 mg/ml fehérjekoncentráció, HCl, 20 mM NaCl, pH 

2,0; 0,00168 cm úthossz (B): Az Aβ(1-42) amiloid szálainak röntgeszerkezete (PDB: 2BEG).  

 

 
 H B TO H1 H2 A1 A2 A3 A P T O 

PDB: 2BEG 0,000 0,476 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,476 0,000 0,524 

BeStSel 0,014 0,491 0,495 0,002 0,012 0,013 0,000 0,000 0,013 0,478 0,000 0,495 

  H B TO H1 H2 S1 S2 T O    

PDB: 2BEG 0,000 0,476 0,524 0,000 0,000 0,095 0,381 0,048 0,476    

SELCON 0,564 0,098 0,356 0,378 0,186 0,059 0,039 0,102 0,254    

CONTIN 0,236 0,356 0,408 0,147 0,089 0,259 0,097 0,063 0,345    

CDSSTR 0,690 0,100 0,200 0,500 0,190 0,070 0,030 0,070 0,130    

  H B TO H A P T O     

PDB: 2BEG 0,000 0,476 0,524 0,000 0,000 0,476 0,000 0,524     

VARSLC A helyes referencia fehérjekombinációjának száma: 0     

LINCOMB 0,466 0,358 0,175 0,466 0,000 0,358 0,000 0,175     

CDNN 0,087 0,428 0,554 0,087 0,020 0,408 0,029 0,525     

  H B TO          

PDB: 2BEG 0,000 0,476 0,524          

K2D 0,820 0,010 0,170          

K2D2 0,563 0,057 0,380          

K2D3 0,566 0,047 0,387          

  H B TO          

PDB: 2BEG 0,000 0,476 0,524          

CAPITO 0,990 0,380 0,270          

 

4.3.10. táblázat: Az Aβ(1-42) amiloid szálainak SRCD spektruma alapján becsült 

szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze a szilárdfázisú NMR szerkezetből számolt értékekkel, illetve 

egymással. A másodlagos szerkezeti elemek rövidítéseit lásd a Rövidítésjegyzékben. 
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4.3.14. ábra: A Sup35 élesztő prion GNNQQNY fragmentum amiloid szálainak SRCD spektruma, 

röntgenszerkezete és transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálata (Micsonai és mtsai, 2015 

alapján) 

(A): A GNNQQNY 10 mg/ml koncentrációjú amiloid szálainak mért spektruma és a különböző 

szerkezetbecslő algoritmusokkal kapott illesztett spektrumok. 10 mg/ml fehérjekoncentráció, 

desztillált víz; 0,005 cm úthossz (B): A GNNQQNY amiloid szálainak röntgenszerkezet (PDB: 

2OMM). (C): A GNNQQNY amiloid szálak elektronmikroszkópos vizsgálata (300-mesh, 

hártyázott, szenezett réz rostély; negatív festés 1%-os uranilacetát oldattal). 

 

  

 
 H B TO H1 H2 A1 A2 A3 P A T O 

BeStSel 0,000 0,324 0,676 0,000 0,000 0,014 0,044 0,266 0,000 0,324 0,184 0,492 

  H B TO H1 H2 S1 S2 T O       

SELCON 0,153 0,313 0,487 0,070 0,083 0,201 0,112 0,107 0,380    

CONTIN 0,046 0,449 0,505 0,001 0,045 0,318 0,131 0,117 0,388    

CDSSTR -0,050 0,370 0,650 -0,020 -0,030 0,240 0,130 0,150 0,500    

  H B TO H A P T O         

VARSLC 0,110 0,180 0,820 0,110 0,180 0,000 0,520 0,300     

LINCOMB 0,105 0,000 0,896 0,105 0,000 0,000 0,613 0,283     

CDNN 0,043 0,130 0,919 0,043 0,098 0,032 0,365 0,554     

  H B TO                   

K2D 0,010 0,050 0,940          

K2D2 0,082 0,287 0,631          

K2D3 0,038 0,094 0,868          

  H B TO                   

CAPITO 0,050 0,350 0,860          

 

4.3.11. táblázat: A Sup35 élesztő prion GNNQQNY fragmentum amiloid szálainak SRCD 

spektruma alapján becsült szerkezettartalmak (Micsonai és mtsai, 2015 alapján) 

A különböző módszerek által becsült másodlagos szerkezeteket az 3.11. fejezetben leírtak alapján 

összegeztük fel és hasonlítottuk össze a röntgenszerkezetből számolt értékekkel, illetve egymással. A 

másodlagos szerkezeti elemek rövidítéseit lásd a Rövidítésjegyzékben. 
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Összefoglalás 

 A fehérjék szerkezet-funkció paradigmája az utóbbi évtizedekben jelentősen 

formálódott. A natív – rendezetlen – aggregálódott, illetve funkcionális – aberrált kifejezések 

korábban egyértelmű kapcsolatait mára egy sokkal komplexebb szemléletmód kezdi felváltani. 

Egy adott szekvenciájú polipeptidlánc számos stabil konformációt képes felvenni, amelyek 

más-más kölcsönhatásokat tesznek lehetővé, ezáltal igen eltérő élettani folyamatokat 

indíthatnak be. A tanulmányozni vagy befolyásolni kívánt hatást kiváltó szerkezetekről szerzett 

ismeretek elengedhetetlenek a mechanizmusok eredményes vizsgálatához.  

 Doktori munkám első részében a vesedialízishez kötött amiloidózisért felelős β2-

mikroglobulin amiloid szálainak hőstabilitását vizsgáltam. Megállapítottam, hogy az amiloid 

szálak reverzibilis hődenaturációja a monomerek szálvégekről történő disszociációjával és a 

szálak törésével valósul meg. A β2-mikroglobulin aggregációja során alkalmazott körülmények 

stabilitásra gyakorolt hatása a hődenaturációs profillal reprodukálhatóan vizsgálhatónak 

bizonyult. A K3 és az α-szinuklein amiloid szálainak hőstabilitását vizsgálva megállapítható, 

hogy a β2m amiloid szálak magasabb hőmérsékleten tapasztalt csökkent stabilitása és 

disszociációja nem egyedi jelenség, és a hődenaturációs módszer általánosan alkalmazható 

fehérjeaggregátumok stabilitásának vizsgálatára. 

 A 20 aminosav hosszú Trp-kalitka peptidet, mint modellrendszert használva vizsgáltam 

a foszforiláció szerkezetre gyakorolt hatását. Megállapítottam, hogy a D9S(P) variáns 4°C-on 

poliprolin II-hélix szerkezetű aggregátumokat képez. A kísérletes eredményekkel összhangban 

lévő hármas hélix modellben in silico azonosított Arg16-9S(P) só-híd kialakulását kísérletesen 

is sikerült alátámasztani.    

 A fehérjék CD spektrumokból történő szerkezetbecslésére korábban kidolgozott 

algoritmusok alkalmatlannak bizonyultak fehérjeaggregátumok vizsgálatára. A β-lemezes 

szerkezetek geometriai és spektrális diverzitása korlátot szabott a becslések pontosságának. 

Sikerült kimutatnunk, hogy szoros összefüggés van a β-lemezek orientációja és csavarodása, 

valamint CD spektruma között. Kidolgoztunk egy, a csavarodást is figyelembe vevő új 

algoritmust, amely minden eddiginél pontosabb becslést ad a fehérjék másodlagos szerkezetére. 

Megfigyeléseink alapján a módszerünk által megkülönböztetett másodlagos szerkezeti elemek 
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jól jellemzik a fehérjék harmadlagos szerkezetét, ezáltal a CD spektrumból a foldra vonatkozó 

becslések is tehetők.  

Szerkezetbecslő módszerünket (BeStSel – Beta Structure Selection) eredményesen 

alkalmaztuk különféle, többek között degeneratív betegségekben szerepet játszó fehérjék és 

peptidek aggregátumainak szerkezetvizsgálatára. 

 A BeStSel globuláris és membránfehérjék valamint aggregátumok és ritka szerkezetű 

fehérjék esetén is kimagasló eredményeket adott. Megállapíthatjuk, hogy általánosan 

alkalmazható bármilyen fehérjemolekula szerkezetének tanulmányozására. Megalkottunk egy 

szabadon elérhető online webszervert, amivel spektrumok vagy spektrumsorozatok 

értékelhetőek ki egyszerűen és gyorsan. 
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Summary 

The structure-function paradigm of proteins has been revisited and undergone a 

significant transformation in the last years. The newly recognized diverse functions of various 

conformational states (unfolded state, various oligomeric and aggregated states including 

amyloid fibrils) of proteins enlighted a more complex view. The polypeptide chain of a given 

amino acid sequence may take up various conformational states stabilized by different intra- or 

intermolecular interactions playing roles in different physiological or pathophysiological 

processes. For the better understanding of the underlying molecular mechanisms, it is inevitable 

to gain structural information on the corresponding protein conformations and characterize the 

kinetics and thermodynamics of their formation. 

 In the first part of my PhD work I studied the thermal stability and dissociation process 

of the amyloid fibrils of β2-microglobulin (β2m), a protein responsible for the dialysis-related 

amyloidosis. I found that the reversible heat-induced depolymerization of the β2m amyloid 

fibrils occurs by monomer dissociation from the fibril-ends and by the fracture of the fibrils. 

By measuring the thermal dissociation profile, we could y study the effect of the environmental 

conditions on the stability of the β2m aggregates in a reproducible manner. By extending our 

studies on the amyloid fibrils of the K3 peptide fragment of β2m and on synuclein, a protein 

associated with Parkinson’s disease, we found that the method can be generally used for the 

investigation of the stability of protein aggregates. 

 The 20-residue Trp-cage miniprotein is an excellent model system to study the 

conformational transitions and aggregation of proteins. I studied the effect of phosphorylation 

on the structure of the Trp-cage. I found that the D9S(P) variant forms aggregates at low 

temperature different from amyloid fibrils resambling the collagen polyproline triple helix 

structure. Consistently with the experimental findings an in silico structural model was built. In 

the refinement of the model the formation of a stabilizing 16Arg-9Ser(P) salt bridge was found 

which could be verified experimentally. 

 The previously available algorithms to estimate the secondary structure of proteins from 

the CD spectra were found incapable of predicting the structure of β-sheet rich proteins and 

amyloid fibrils. The spectral and structural diversity of the β-structures was thought to be an 

inner limitation of the technique. With a careful investigation of the protein CD spectra 

database, we showed that the CD spectral features of the β-structured proteins correlate with 

the orientation (antiparallel, parallel) and twisting of the β-sheets. We developped a novel 

method for the secondary structure determination of proteins taking into account the twist of 

the β-sheets. The method overperforms all the previous algorithms and, with the increased 

information content provided, it is capable of protein fold prediction as well. 

 Our Beta Structure Selection (BeStSel) method was successfully applied for the study 

of the secondary structure of various disease related protein aggregates. Moreover, the method 

provided unmatched performance on globular and membrane proteins and proteins with rare 
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structural composition. We constructed a web server (http://bestsel.elte.hu) to make the method 

freely available for the research community as a general tool for the study of the secondary 

structure of any protein molecule by a simple and fast evaluation of single or multiple CD 

spectra.  

 

  

http://bestsel.elte.hu/
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Rövidítésjegyzék 

A antiparallel β-lemez  MHC-I fő hisztokompatibilitási komplex-I 

Aβ Amiloid-β  MS tömegspektrométer 

AFM atomerő mikroszkóp  NMR mágneses magrezonancia 

Anti1 

(A1) 

balcsavart antiparallel β-

lemez 

 NRMSD normált átlagos négyzetes eltérések 

négyzetgyöke 

Anti2 

(A2) 

enyhén jobbcsavart 

antiparallel β-lemez 

 O egyéb másodlagos szerkezetek 

Anti3 

(A3) 

erősen jobbcsavart 

antiparallel β-lemez 

 P  parallel β-lemez 

B β-lemez  (P+T) parallel β-lemez és turn egy 

szerkezeti elemként 

β2m β2-mikroglobulin  PCDDB Protein Circular Dichroism 

DataBase 

BeStSel Beta Structure Selection  PDB Protein Data Bank 

CD cirkuláris dikroizmus  Pmel17 premelanoszóma protein 17 

CSA d-10-kámforszulfonsav  (PP2) poliprolin-II-hélix 

DRA vesedialízishez kötött 

amiloidózis 

 RMSD átlagos négyzetes eltérések 

négyzetgyöke 

EM elektronmikroszkóp  RP-

HPLC 

reverz fázisú nagynyomású 

folyadékkromaográfia 

FMOC fluorenilmetoxikarbonil-

klorid 

 S1 β-lemez szegmensek középső, 

szabályos régiója 

FRET Förster-típusú rezonancia-

energiatranszfer 

 S2 β-lemez szegmensek torzult vége 

FTIR Fourier-transzformációs 

infravörös spektroszkópia 

 SDS nátrium-dodecilszulfát 

G 310-hélix  SH3 Src-homológia 3 domén 

Gnd-

HCl 

guanidil-hidroklorid  SRCD szinkrotron radiációs cirkuláris 

dikroizmus 

H hélix  Sup35 élesztő eukarióta release faktor 3 

H1 hélix szegmensek középső, 

szabályos régiója 

 T turn 

H2 hélix szegmensek torzult 

vége 

 Ts különböző turn osztályok 

HIV humán immunodeficiencia 

vírus 

 TFE trifluoro-etanol 

HT feszültség  ThT Thioflavin-T 

I π-hélix  ULCE ultracentrifuga 

IAPP islet amiloid polipeptid  VUV-

CD 

vákuum-ultraibolya cirkuláris 

dikroizmus 

LD lineáris dikroizmus    
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