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Bevezetés

Az élő szervezetekben minden egyes sejtet, s azokban az egyes sejtalkotókat, illetve
az egysejtű élőlényeket kettős lipid réteg határol, mely a vízoldható anyagok számára
gyakorlatilag átjárhatatlan. Ezen anyagok membránon történő átjutása speciális
„kapukat” igényel, melyeken aktív vagy passzív transzport révén juthatnak keresztül. E
„kapuk” a transzmembrán fehérjék, melyek az anyagtranszporton túl szerepet játszanak a
jelátvitelben, valamint a különböző energiatermelő folyamatokban (például a kloroplaszt,
illetve a mitokondrium membránjában). Ebből fakadóan számos betegség kialakulásával
kapcsolatba hozhatóak, illetve betegségek gyógyításához szükséges gyógyszerek, s
metabolitok célba juttatásában is segédkeznek. A ma kereskedelmi forgalomban levő
gyógyszerek több mint fele valamilyen transzmembrán fehérjén, főleg G-fehérje kapcsolt
receptorokon, fejti ki hatását vagy valamiféle kölcsönhatásba lép azokkal a kívánt hatás
eléréséhez.

Új és hatásos gyógyszerek tervezéséhez, kifejlesztéséhez a hatásmechanizmusok vizsgálata
és tervezése, így a transzmembrán fehérjék szerkezetének kutatása és ezáltal alapos
megismerése elengedhetetlen. Bár biológiai, gyógyászati szempontból is rendkívül fontos
volna ezen fehérjék szerkezetét feltárni, meghatározásuk a jelenlegi kísérleti módszerekkel
(röntgendiffrakció, mágneses magrezonancia) rendkívül nehézkes, sőt egyes esetekben
kivitelezhetetlen. Ennek oka a transzmembrán fehérjék méretéből és amfipatikus
természetéből fakad.

A humán genom bioinformatikai vizsgálata során kimutatták, hogy a genom mintegy
negyede kódol transzmembrán fehérjét. Ez a humán genom esetében megközelítőleg 5–6
ezer szerkezetet jelent. Ennek ellenére eddig kevesebb, mint 100 emberi transzmembrán
fehérje szerkezete ismert, s ezek is csupán 10 különböző térszerkezetet alkotnak. A
legnagyobb és legismertebb fehérjeszerkezeti adatbázis, a PDB (Protein Data Bank)
adatai szerint az eddig meghatározott térszerkezetek megközelítőleg csupán 2%-a
transzmembrán fehérje. Az adatbázisban megfigyelhető alulreprezentáltságuk legfőbb oka
a fent említett kísérleti nehézségekre vezethető vissza. Így érthető, hogy a transzmembrán
fehérjék szerkezetkutatása miért mutat nagy lemaradást a globuláris fehérjékéhez képest,
holott szerkezetük pontos ismerete mind a működésük feltárásához, mind pedig a
gyógyszertervezéshez elengedhetetlen volna.
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Célkitűzések

A bevezetőben említett elméleti és gyógyászati igény ellenére máig sem létezik rutin
eljárás a transzmembrán fehérjék szerkezetének pontos meghatározására, becslésére,
mely lehetővé tenné gyógyszerhatóanyagok célzott tervezését. Bár a ”globuláris világból”
ellesett elméleti megközelítéseket alkalmazva számos sikert értek el, azonban korántsem
nevezhető megoldottnak e problémakör. Az eddig kidolgozott módszerek erősen
limitáltak a rendelkezésre álló számítási kapacitás vagy pedig az elérhető adatmennyiség
következtében. Néhány általános, főként globuláris fehérjékre kifejlesztett módszert
gyakorta alkalmaznak a problémakör megkerülésére, azonban ezek esetében joggal vetődik
fel a kérdés, mennyire vihetők át ezen megoldások a transzmembrán fehérjékre. Ezen
megfontolások alapján, az α-helikális transzmembrán fehérjék szerkezeti vizsgálatához és
becsléséhez az alábbi célokat tűztem ki:

1. Mivel a transzmembrán fehérje szerkezetek a jelen dolgozat sarokkövét képezik,
elengedhetetlen, hogy létrehozzunk egy olyan megbízható adatbázist, mely a
vizsgálatokhoz szükséges adatokat szolgáltatja. Ezért célul tűztem ki, hogy a
munkacsoport által korábban összegyűjtött megbízható és népszerű PDBTM
transzmembrán fehérje szerkezeti adatbázist, amely a munkám kezdetekor bizonyos
szempontok alapján már elavult volt, korszerűsítsem, új adatokkal frissítsem,
valamint az újonnan meghatározott transzmembrán fehérjék szerkezetében
megfigyelhető szerkezeti elemek automatikus detektálására eljárást dolgozzak ki.

2. A modellezendő szerkezetek konformációs terének csökkentésére az aminosavak
közöttikontaktusok becslésére kidolgozott módszereket kívántam felhasználni. Ezen
módszerek szerkezetbecslésben való alkalmazhatóságának vizsgálatára egy integrált
rendszert kívántam tervezni a könnyebb, átláthatóbb analízis érdekében.

3. Célul tűztem ki egy olyan módszer kidolgozását, mely a transzmembrán fehérjék
membránba ágyazódott részeinek szerkezetét, a ma már ismert szerkezetek alapján
felismeri és a felismerés megbízhatóságát egy megfelelő mérőszámmal jellemzi.

4. A szerkezetbecslő módszer népszerűsítése és könnyebb alkalmazhatósága érdekében
egy web szerver létrehozását is célul tűztem ki.
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Adatok és módszerek

Doktori munkámban felhasznált és alkalmazott adatok és módszerek mindegyike szabadon
hozzáférhető, internetes adatbázisokat és különböző számítógépes programokat jelent,
ahogy az a bioinformatika tudományterületén megszokott.

Az adatok előkészítését, feldolgozását és elemzését különböző általam írt szkript vagy
program segítségével végeztem. A nagy számítási igényű feladatok megoldására C,
C++ nyelven íródott programokat alkalmaztam, a szöveges adatok feldolgozására
többnyire Python, illetve Perl, míg a weboldalak kialakításához és az eredmények webes
megjelenítésekhez - a Java programokon túl - JavaScript, PHP szkripteket használtam.

Felhasznált adatbázisok

CATH – http://www.cathdb.info
PDB (Protein Data Bank) – http://www.rcsb.org/pdb
Pfam – http://pfam.xfam.org
TOPDB – http://topdb.enzim.hu
UniRef – http://www.ebi.ac.uk/uniprot/database/download.html

Felhasznált bioinformatikai eszközök

BLAST, PSI-BLAST – http://blast.ncbi.nlm.nih.gov
CCTOP (Consensus Constrained TOPology) – http://cctop.enzim.ttk.mta.hu
CD-HIT – http://weizhongli-lab.org/cd-hit
HHalign, HHsearch – http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhblits
Jackhmmer – http://hmmer.janelia.org
OpenAstexViewer – http://openastexviewer.net/web
pGenTHREADER – http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred
RaptorX – http://raptorx.uchicago.edu
TM-align – http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/TM-align
TMDET – http://tmdet.enzim.hu
Wt web toolkit – http://www.webtoolkit.eu
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Eredmények és diszkusszió

A felújított PDBTM transzmembrán fehérje adatbázis

A népszerű, transzmembrán fehérjeszerkezeteket tartalmazó PDBTM adatbázis (http:
//pdbtm.enzim.hu) felújítása során a szerkezeti elemeket detektáló TMDET eljárást több
fontos rutinnal egészítettem ki, melyek a visszahurkoló régiók és határfelületi hélixek
azonosítását teszik lehetővé a fehérjék 3D-s szerkezetében, valamint a hiányzó, illetve
hibás oligomer szerkezetek javítását segítik elő. Ez utóbbi funkció nem szorítkozik az
α-helikális transzmembrán fehérjékre, béta-hordós szerkezetek esetében is alkalmazható.

Az adatbázis megjelenésében is új külsőt nyert. A korábbi PHP alapú weboldalt
felváltotta egy új, C++ nyelven íródott komplex rendszer, mely a korszerű megjelenésen
túl testreszabhatóbb, pontosabb keresést tesz lehetővé az adatbázisban. A felhasználó
többféleképpen megfogalmazhatja a kívánt keresés feltételeit: akár a weboldal grafikus
felületén, akár a címsorban.

A weboldal fejlesztése során mindvégig fontos szempont volt, hogy a kor elvárásainak
megfelelően akár egy mobiltelefonról is használható legyen az adatbázis. Az oldal
felhasználói szempontból egyik leglényegesebb eleme a transzmembrán fehérjeszerkezetek
megjelenítését végző WebGL-es JavaScript könyvtár, mely fejlesztésében szintén részt
vállaltam. [T1]

CMWeb - interaktív online fehérjekontaktus-elemző

A kontaktustérkép a 3D-s szerkezet síkbéli reprezentációja, mely a fehérje aminosav
pozícióinak térbeli közelségét írja le. Segítségével nagy pontossággal rekonstruálható egy
fehérje térszerkezete. E térkép a fehérjék többszörös szekvenciaillesztéséből, különböző
statisztikai módszerek felhasználásával közelíthető. A CMWeb web szerveren öt
kontaktusbecslő eljárást implementáltunk, melyek hatékonyságát a weboldal kiértékelő
rendszerének segítségével kívántunk vizsgálni. A rendszer nagy előnye, hogy az egyes
módszerek szerkezetbecslésben való alkalmazhatóságát könnyedén, átlátható módon
ellenőrizhettük.

Az integrált rendszer magában foglal egy átfogó és egy részletes kontaktustérképet,
egy szerkezeti megjelenítőt, a többszörös szekvenciaillesztést tartalmazó panelt és a
becslőmódszerek kiértékelést szolgáló statisztikai elemzéseket (különböző eloszlások és
a bináris klasszifikációban bevett mérőszámok). A felsorolt elemek szignálokkal vannak
összekapcsolva, így például a kontaktustérkép egy pontjára kattintva megjelennek a
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vonatkozó aminosavak a szerkezeti megjelenítőben és a megfelelő pozíciókat kiemeli a
rendszer a szekvenciaillesztésben is. [T2]

A TMFoldRec foldfelismerő eljárás

Kidolgoztam a TMFoldRec, fold felismerő eljárást, mely transzmembrán fehérjék
membránba ágyazódott részeinek szerkezetbecslését teszi lehetővé. Bemenő paramétere
csupán egy aminosavszekvencia, melynek első lépésben az eljárás megbecsüli a
topológiáját, majd az általam fejlesztett statisztikus potenciálok segítségével egy előre
elkészített szerkezeti könyvtárból kiválasztja azt a templátot, melyen a legmélyebb
energiaértéket adja a bemenetként adott szekvencia. Kiemelkedő pontosságán túl
a módszer további nagy előnye, hogy a szerkezetbecslés során figyelembe veszi
a transzmembrán fehérjék esetében gyakori oligomerizációt is. A kompatibilis
templátszerkezetek kiválasztásakor alkalmazott grammatikai szűrés (a topológia
lefutásának egyezése a kereső- és templátfehérje között) pedig fokozza az eredmény
megbízhatóságát.

Mivel a transzmembrán fehérje foldok csupán egyötödét ismerjük, így vizsgálnunk kell,
hogy a módszer által becsült szerkezet valóban a natív-e vagy csupán ismereteink
hiányossága miatt látjuk a legmélyebb állapotnak. Ennek megfelelően a predikció
megbízhatóságát az energiaértéken túl egy további mérőszámmal kell jellemeznünk,
mely megadja, hogy a kapott szerkezet milyen valószínűséggel tekinthető a natív
konformációnak. [T3]

TMFoldWeb web szerver

Kidolgozott TMFoldRec módszer népszerűsítésére és könnyebb felhasználása érdekében
létrehoztam a TMFoldWeb webszervert (http://tmfoldweb.enzim.ttk.mta.hu). Az
oldal motorja PHP és Python nyelven íródott, a kliensoldali felületet JavaScript
függvények teszik funkciógazdaggá, a szerkezetek megjelenítését - a PDBTM-mel
megegyező módon - egy WebGL alapú nézegető végzi, ezzel lehetővé téve, hogy a
webszerver minden funkciója mobileszközökről is élvezhető legyen.

A beküldött szekvenciák topológiáját nem szükséges megadni, a rendszer a CCTOP
webszerver (http://cctop.enzim.ttk.mta.hu) segítségével automatikusan elvégzi ezt
a feladatot is. A predikció és a számolások aktuális állását egy folyamatjelző mutatja a
beküldést követően.

A végeredmény átlátható és könnyen értelmezhető módon jelenik meg. A templát
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szerkezeteken számolt energiaértékek hisztogramja, továbbá az eredménylista
megbízhatóság szerinti színezése is segíti a felhasználót az eredmény helyes értelmezésében.
[T4]

A kitűzött célok és megvalósításuk lehetővé teszik különböző szervezetek nagyskálás
genomi vizsgálatát, továbbá segíthetnek olyan szerkezetvizsgálati célpontok
kiválasztásában, melyek a transzmembrán fehérjék szerkezeti terének minél gyorsabb,
célirányosabb feltárását teszi lehetővé, az eddig meghatározott szerkezetekkel nem
kompatibilis szekvenciák kiválasztásával.

6



Kozma Dániel Alfa-helikális transzmembrán fehérjék szerkezetbecslése

A doktori értekezés alapjául szolgáló közlemények
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