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Előszó

A transzmembrán fehérjék szerkezetének elméleti kutatását az MTA TTK Enzimológiai
Intézet, Fehérjeszerkezet-, majd a (Lendület) Membránfehérje Bioinformatikai
Kutatócsoportban végeztem 2009 és 2015 nyara között, az ELTE Fizika Doktori
Iskola, Statisztikus fizika, biológiai fizika és kvantumrendszerek fizikája alprogramjának
hallgatójaként Dr. Tusnády Gábor témavezetése alatt. Az elmúlt évek során arra
a kérdésre kerestük a választ, miként lehet egy adott, ismeretlen térszerkezetű
transzmembrán fehérje membránrégiójának térszerkezetét megbecsülni, modellezni
pusztán a szekvencia ismeretében.

2



Kivonat

A transzmembrán fehérjék a sejtalkotó kettős lipidrétegek szabályozott átjárhatóságát
biztosítják, így nem meglepő, hogy az anyag- és információáramlásban, valamint az
energiatermelésben is rendkívül fontos szerepet játszanak. Biológiai jellegükből adódóan
gyógyászati szempontból is elengedhetetlen ezen fehérjék kutatása. Bár a humán genom
közel egynegyede transzmembrán fehérjéket kódol, speciális fizikokémiai tulajdonságaikból
kifolyólag, napjainkban is csupán kevés transzmembrán fehérje szerkezetét ismerjük és
működésük kapcsán is jó néhány kérdés megválaszolatlan még.

Doktori munkám célja, egy olyan elméleti szerkezetbecslő módszer kidolgozása volt,
mely kísérleti úton eddig még nem ismert térszerkezetű transzmembrán fehérjék
membránrégióiban kialakuló harmadlagos szerkezetére képes közelítő becslést adni.

A feladat megvalósításához elengedhetetlen egy megbízható szerkezeti adatbázis, melyen
a különböző analíziseket végezzük az elméleti modellek felállításához. A hatalmas
konformációs teret korrelált mutációs analízisből származó kontaktusbecsléssel próbáltam
lecsökkenteni. A különböző kontaktus becslések vizsgálatának érdekében létrehoztam
egy webszervert, melyen integrált módon vizsgálható és értelmezhető ezen módszerek
teljesítőképessége és azok korlátai.

A szerkezetbecslést végezetül egy fold felismerő eljárás kidolgozásával valósítottam meg,
mely a jelenleg elérhető más módszereket felülmúló pontossággal képes megbecsüli
egy transzmembrán fehérje membránrégióban kialakuló szerkezetét. A könnyebb
használhatóság érdekében létrehoztam a módszer webszerver verzióját is, mely a
szükséges számítások elvégzésén túl könnyen értelmezhető módon jeleníti meg a becslések
kimenetelét.
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Abstract

Transmembrane proteins play an important role in the energy production, regulation and
metabolism of living cells. The fact that half of present-day drugs exert their effect on
transmembrane proteins also underlines their biological importance. Furthermore, 25%
of the human genome is estimated to encode transmembrane proteins, which means
about 5-6,000 structures. Due to the structural and physicochemical properties of these
proteins, the experimental techniques applicable for their structure determination are not
so straightforward, which hinders the understanding of their functions.

The main goal of my thesis was to develop a computational method that predicts the 3D
structure of the membrane embedded parts of alpha-helical transmembrane proteins.

To achieve this goal a reliable and up-to-date transmembrane structure database
is indispensable, on which the different analyses can be performed. To reduce the
unmanagable size of the conformation space, the utilization of different correlated
mutation analyses was planned. To check the usability of these kinds of methods for
structure prediction, I have set up an integerated system, where the performance of their
underlying assumptions can be tested and benchmarked easily.

The structure prediction of transmembrane proteins has been realized by developing
statistical potentials to perform threading on known transmembrane structures. The
developed method outperforms other state-of-the-art methods used for the fold recognition
of transmembrane proteins. I have also set up a web server for the developed method for
an easier and wider usability. This method is prepared for genome-wide analysis with its
easy-to-use interface, informative result page and programmatic access.
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1. Bevezetés

Az élő szervezetekben minden egyes sejtet, s azokban az egyes sejtalkotókat, illetve
az egysejtű élőlényeket megközelítőleg 30Å vastag kettős lipid réteg határolja, 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) [1]. 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 [2].

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 szerkezetének széles spektrumát 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 genomok mintegy
negyede kódol transzmembrán fehérjét [3, 4]. Ez a humán genom esetében megközelítőleg
5–6 ezer szerkezetet jelent [5]. 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) [6] adatai szerint az eddig meghatározott térszerkezetek megközelítőleg csupán
2%-a transzmembrán fehérje [7]. 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. Ezt a szakadékot
szeretné áthidalni a biofizika és bioinformatika különböző elméleti modellek, módszerek
kidolgozásával és alkalmazásával.
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1. Bevezetés

1.1. Fehérjeszerkezetek szerveződési szintjei

A fehérjék olyan lineáris heteropolimerek, melyek 20-féle különböző építőelemből,
aminosavból épülhetnek fel. E makromolekulák aminosav sorrendjét, szekvenciáját a
fehérje elsődleges szerkezetének nevezzük. Az egymást követő aminosavak karboxil-
és amid-csoportjaik kondenzációjával kapcsolódnak össze, melynek eredményeként egy
rendkívül stabil, planáris, úgynevezett peptidkötés alakul ki. A kötés sík elrendezése
miatt a főlánc konformációja aminosavanként két torziós szöggel írható le, melyeket
általában Φ, Ψ görög betűkkel jelölnek. A (Φ, Ψ) szögpárok segítségével definiálhatjuk a
fehérjék másodlagos szerkezetét. Ha a fehérjeszerkezetekben megfigyelt (Φ, Ψ) szögpárokat
gyakoriságuk szerint Φ, Ψ függvényében ábrázoljuk, a Ramachandran diagramot kapjuk,
melyen kirajzolódnak a leggyakoribb, legstabilabb szerkezeti elemekhez tartozó szögpárok
[8]. A két leggyakoribb szerkezeti elem az α-hélix (-57o,-47o) és az antiparallel β-lemez
(-139o, +135o). Míg az előbbi kizárólag lokális, rövidtávú kapcsolatok útján alakulhat ki,
az utóbbit szekvenciálisan távol lévő szakaszok is kialakíthatják.

A másodlagos szerkezeti elemek és a nem kategorizált hurkok, flexibilis és az
időben állandó térszerkezettel nem rendelkező, úgynevezett rendezetlen részek relatív
elhelyezkedése alkotják a fehérje harmadlagos, teljes háromdimenziós szerkezetét.
A másodlagos és harmadlagos szerkezetek kialakulásának fő hajtóerejében eltérés
mutatkozik. Míg a másodlagos szerkezeti elemek főként H-hidak segítségével
stabilizálódnak, a harmadlagos szerkezet kialakulása jóval összetettebb és több tényezős
folyamat.

A fehérjeláncok gyakran más láncokkal komplexet képezve érik el biológiailag aktív
formájukat, ezt a láncközi szerveződést nevezzük a fehérjék negyedleges szerkezetének.

Napjainkban a rutin szerkezet-meghatározásokat röntgendiffrakció vagy mágneses
magrezonancia vizsgálatok segítségével végzik, s a meghatározott fehérjeszerkezetek a
PDB adatbázisban [6] tárolják, ezáltal hozzáférhetővé téve más kutatók számára is.

1.2. A fehérjék feltekeredésének fizikai leírása

Anfinsen kísérlete megmutatta, hogy egy denaturált fehérje a működéséhez szükséges
körülmények között képes ismételten felvenni a natív térszerkezetét, ezzel igazolva, hogy az
aminosav szekvencia önmagában kódolja a fehérje natív térszerkezetét [9]. A folyamatot,
melynek során egy fehérje felveszi natív konformációját, a fehérjék feltekeredésének, idegen
szóval foldingjának nevezzük.
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1. Bevezetés

A másodlagos és harmadlagos szerkezetek kialakításában és stabilitásában az
elektrosztatikus, van der Waals kölcsönhatások, H-hidak és entrópikus, pl. : hidrofób
effektusok játszanak meghatározó szerepet. Sóhidak, illetve a feltekeredett szerkezetben
kialakult kovalens kötések (például diszulfidhidak) tovább növelhetik a szerkezet
stabilitását [10].

Biológiai rendszerek esetén célszerű állandó hőmérsékletet (T ) és nyomást (p) feltételezni
– legalábbis a fehérjék feltekeredésének idejére (10-3s–1s) [11] – így a rendszert a
szabadentalpia (G) jellemzi:

G=H−TS, (1.1)

ahol H az entalpia és S az entrópia. Egy fehérje konformációs terében a szabadentalpia
minimuma jelöli ki a natív szerkezetet. Kétállapotú modellben, a kitekeredett (U ) és a
natív (N ) szerkezetek között egyensúlyt feltételezve felírható:

U 
N, (1.2)

Mely esetén a folyamat egyensúlyi állandója az alábbi formában írható fel :

K = [N ]
[U ] = exp

(
−∆G
RT

)
, (1.3)

ahol K az egyensúlyi állandó, R az egyetemes gázállandó. Ennek megfelelően a fehérje
feltekeredése során tapasztalható szabadentalpia változását az alábbi tagok eredője adja:

−RT lnK = ∆G= ∆Hprotein +∆Hosz +∆Hold−T∆Sprotein−T∆Sosz, (1.4)

ahol ∆H protein a fehérje, ∆H osz az oldószer és ∆H old az oldódás entalpiaváltozása, míg
∆Sprotein és ∆Sosz rendre a fehérje és az oldószer entrópiaváltozását jelöli. Az egyenletben
elhanyagoltuk az oldódás következtében megváltozott entrópikus tagot, mivel ennek értéke
elhanyagolható a többi taghoz képest. A ∆G lényegében a kialakult fehérjeszerkezet
stabilitásának mértéke, ahol az egyes tagok energetikai hozzájárulása fehérjéről fehérjére
változhat.

Bár e kétállapotú modell rendkívül egyszerű közelítése a fehérjék feltekeredési
folyamatának, mégis számos jelenség értelmezhető a segítségével. A 1.4. egyenletben
olvasható utolsó tag, mely az oldószer entrópiaváltozását írja le, például megmagyarázza,
hogy a fehérjékben lévő hidrofób aminosavak miért alakítanak ki a víztől lehető legjobban
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1. Bevezetés

elzárt hidrofób magokat, s hogy a poláros, töltött aminosavak elhelyezkedése miért
inkább a fehérje-víz határfelületen kedvezőbb [12]. Az apoláris aminosavak igyekeznek a
poláris oldószerrel minél kisebb határfelületet kialakítani, hogy így kevesebb vízmolekulát
kényszerítsenek entrópikusan kedvezőtlen helyzetbe. Általánosságban elmondható, hogy
ez az entrópikus eredetű, hidrofób kölcsönhatás a legfőbb hajtóereje a fehérjék
feltekeredésének, valamint az így lecsökkentett elemszámú konformációs halmazból a többi
kölcsönhatás közrejátszásával alakul ki a natív térszerkezet [10].

Az eddigi tapasztalatok alapján nem állítható, hogy a másodlagos és harmadlagos
szerkezetek kialakulásában valamiféle hierarchia volna. Továbbá egyértelmű ok-okozati
összefüggést sem tételezhetünk fel. Megfigyeltek ugyanis olyan folyamatokat, melyben
először a másodlagos szerkezeti elemek alakulnak ki és ezek szerveződnek a harmadlagos
szerkezetnek megfelelően, de olyanokat is, melyekben a hidrofób összeesést követően
alakulnak ki a másodlagos szerkezeti elemek [13].

1.1. ábra – Egy képzeletbeli fehérje belső szabadenergia felülete
Egy képzeletbeli fehérje belső szabadenergia felülete a konformációt leíró koordináták
függvényében. A felszín minden egyes pontja egy egyedi konformációt ír le.

A kétállapotú modell hiányossága legfőképpen abban áll, hogy nem képes leírni az
átmeneti állapotokat, így a feltekeredés kinetikájáról sem ad információt. A korábbi
elméletekkel ellentétben, melyekben feltekeredési útvonalakat feltételeztek [14], jelenleg
egy tölcsérhez (funnel) hasonló hiperfelület segítségével jellemzik a foldingot (1.1. ábra),
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ahol a fehérje konformációját egyértelműen leíró független változók (pl. : torziós szögek,
atom távolságok) által kifeszített potenciálfelületen a fehérjék különböző útvonalakon
jutnak el a legmélyebb energiaállapotnak megfelelő konformációhoz, azaz a natív
szerkezethez [13, 15, 16]. Mivel a felület minden pontja csupán egyetlen konformációt
ír le, a felület egyetlen pontja sem tartalmazza a konformációs entrópia járulékát, az
ehhez tartozó energiát belső szabadenergiának nevezzük.

A tölcsér modell feloldja a korábbi szemléletbeli korlátot és egy jól irányított
energiaminimalizációs problémává alakítva értelmezhetővé teszi az átmeneti állapotok,
feltekeredési útvonalak megtartásával a különböző denaturált állapotokból kiinduló
feltekeredést is. A modell rugalmasságát jól mutatja, hogy keretében a rendezetlen fehérjék
is értelmezhetővé válnak, ellentétben a korábbi merev szerkezeteket leíró tárgyalásokkal.
E modell azonban rendkívül számításigényes, így főként csak kvalitatív magyarázatok
megalapozására szolgálhat.

1.3. Transzmembrán fehérjék általános jellemzése

A transzmembrán és a globuláris (vízben oldódó, jól definiált térszerkezettel
rendelkező) fehérjék között már az elsődleges szerkezet szintjén eltérés mutatkozik.
A transzmembrán fehérjék átlagosan 20–30 egybefüggő aminosav hosszúságú hidrofób
régiókat tartalmaznak, melyek a fehérje többi szakaszaihoz képest jóval több apoláris
aminosavat tartalmaznak. E két tényező megkönnyíti a membránba ágyazódott szakaszok
aminosav szekvenciából történő azonosítását. Ezek főként hidrofób aminosavakban
gazdagok, de bizonyos speciális esetekben (szelektivitási filter, víz megkötése) töltött
aminosavak is előfordulhatnak a membránrégióban. Ahogy azt már az egyik legrégebben
meghatározott transzmembrán szerkezetben, a Rhodobacter sphaeroides fotoszintetikus
reakciócentrumában is megfigyelték, az aminosavak térbeli elhelyezkedése a globuláris
fehérjékéhez hasonló szoros illeszkedést mutat. Továbbá megállapítható, hogy a globuláris
és a transzmembrán fehérjék belső részei hasonlóak, a megfigyelhető átlagos hidrofóbicitás
közel azonos, azonban a transzmembrán régiók lipid felöli határfelületével kapcsolatban
lévő szakaszok hidrofóbicitása kiugróan magas [17, 18]. Egyes transzmembrán fehérjékben
előfordulhatnak funkcionális szempontból fontos sóhidak, azonban az eddigi vizsgálatok
azt mutatták, hogy nem ezek határozzák meg a szerkezet stabilitását [19–21].

A transzmembrán fehérjék kétféleképpen épülhetnek be a membránba. Az első lehetőség,
hogy egy transzlokon nevű molekuláris gépezet, mely a riboszómával komplexet alkotva
hozzátapad a membránhoz, a riboszóma által szintetizált naszcens transzmembrán
fehérjeláncot befűzi a membránba [22]. Kísérletek alapján, a transzlokon működését nem
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1.2. ábra – A transzmembrán fehérjék két fő típusa: az α-helikális és a β-hordó
szerkezet
A bal oldali ábrán egy α-helikális (PDB azonosító: 2h89), míg a jobb oldalon egy
β-hordó szerkezetű (PDB azonosító: 1fw2) transzmembrán fehérje látható ‘cartoon’
reprezentációban. A piros a citoszólikus, a sárga a membránba ágyazódott, míg a kék
az extra-citoszólikus térrészben elhelyezkedő láncszakaszokat jelölik.

csupán az aminosav szekvencia határozza meg, a folyamat érzékeny a töltött aminosavak
és a töltött lipidek között kialakuló kölcsönhatásokra is [23]. E mechanizmus a konstitutív
transzmembrán fehérjékre jellemző, míg a nem-konstitutív fehérjék, melyek többnyire
különböző toxinok (melittin, colicin, diftéria toxin, α-hemolízis heptamer), antimikróbiális
fehérjék, a fenti folyamatot megkerülve, spontán módon épülnek be a sejt valamelyik
membránjába [24–26]. Ezek ugyanis rendelkeznek egy vízoldható konformációval is, mely
a membránhoz való kötődését követően új konformációt vesz fel és összekapcsolódik a
többi alegységgel.

A membránon áthaladó szakaszok száma szerint megkülönböztetünk bitopikus, illetve
politopikus transzmembrán fehérjéket is. Az első esetében csupán egyszer, míg az
utóbbinál többször hatol át a fehérjelánc a membránon.

Mivel a lekötetlen H-hidak jelenléte a hidrofób lipidfázisban energetikailag kedvezőtlen,
ezért szinte kizárólag olyan másodlagos szerkezeti formákat vesznek fel a membránon
áthaladó fehérjeszakaszok, melyben az összes H-híd kötött formában van. Ez az α-hélixek,
valamint a β-szalagokból kialakuló β-hordók (1.2. ábra) esetén valósul meg.

A membrán régióban kialakuló α-hélikális és β-redős másodlagos szerkezetek
szignifikánsan hosszabbak, mint a globuláris fehérjékben megfigyeltek: az α-hélixek
20, míg a β-redők 10 aminosav hosszúságúak és rendre 1,5, illetve 3,3Å/aminosav
menetemelkedésűek (1.3A ábra). Ha a másodlagos szerkezeti elemek hossza jelentősen
eltér a membrán vastagságától, hidrofób ütközés lép fel, melynek feloldására a membránt
alkotó foszfolipidek hosszú láncai konformációs változáson mennek át [27]. A hélixek

11



1. Bevezetés

laterális asszociáció révén elfedhetik a kedvezőtlen hidrofób felületüket vagy megváltozhat
a fehérjegerinc szerkezete is [28]. Ha a membrán vastagabb, mint például a hélix hossza,
negatív ütközésről beszélünk (1.3B ábra), s ekkor a poláros aminosavak a membrán–víz
határfelület közelében helyezkednek el megnyújtva ezzel a középső részeket. A kedvezőtlen
állapot egy másik lehetséges kompenzációs módja a membrán elvékonyodása (1.3B
ábra). Ellenkező esetben, ha például a hélix hosszabb, mint a membrán, a membrán
megvastagszik (a foszfolipid zsírsav láncai kiegyenesednek) vagy a hélix dőlt (1.3C és D
ábra), esetenként hajlott konformációt vesz fel.

Bár a 3. ábrán a könnyebb áttekinthetőség érdekében egy bitopikus membránfehérje
példáján szemléltetem a hidrofób ütközés jelenségét, a rendelkezésünkre álló információk
alapján, általánosan azt mondhatjuk, hogy a bitopikus membránfehérjék még jelentős
hossz-vastagságbeli eltérés esetén sem dőlnek meg, illetve a lipidréteg vastagságát sem
változtatják meg számottevően [29]. Továbbá a hidrofób ütközés hatására erősödő
aggregáció azt mutatja, hogy a fehérje-lipid kölcsönhatások következtében megemelkedett
szabadentalpiát a fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakulása csökkentheti, így a hidrofób
ütközés hatással lehet az áthaladó régiók szerkezeti változásaira, a feltekeredésre és az
oligomerizációra is.

A transzmembrán fehérjék esetén ismernünk kell a láncokból kialakuló negyedleges
szerkezetek membránhoz viszonyított helyzetét is, más néven dőlésszögüket (ω). Ha
feltételezzük, hogy a membránon áthaladó α-hélixek párhuzamosak egymással, akkor a
membrán norma és a hélixek tengelye által bezárt szög adja ω értékét (1.3D ábra).

Néhány poláros vagy töltött aminosav előfordulhat a membránszegmensekben, feltéve,
hogy a többi aminosav megfelelő mértékben hidrofób és képes kompenzálni az ebből fakadó
kedvezőtlen energiajárulékot. DOPC (dioleoil-foszfatidilkolin) modell membránokban
végzett kísérletek megmutatták, hogy sem egy poláris, töltött és hidrofób aminosav cseréje,
sem két prolin helyettesítése nem befolyásolja a fehérje beágyazódását. Ugyanakkor
vékonyabb membránokban a töltött aminosavak, illetve a prolin cseréjét többnyire csak
a membrán felületéhez közeli részeken tolerálja a fehérje [30]. Egymást követő töltött
aminosavakra való mutáláskor a lánc membránba történő beépülése elmaradt. Továbbá,
az aszparaginsav ionizációs állapota egyértelműen meghatározza a befűződést (alacsony
pH-n a membránba ágyazódás, magas pH-n felszínhez kötődés történik) [31]. Korábbi
kísérletekben megfigyelték, hogy egyes aminosavak valamilyen preferenciának megfelelően
helyezkednek el a membrán normálisa mentén. A triptofán és tirozin aminosavak
főként a membránt alkotó foszfolipid fejcsoportok környezetében fordulnak elő, kedvező
kölcsönhatásuk miatt látszólagos hidrofób ütközéshez vezethetnek [32]. Továbbá az arginin
és a lizin oldalláncok inkább a membrán citoszólikus oldalán található rövidebb hurkokban
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A B

C D

1.3. ábra – A hidrofób ütközés hatása a membrán kettős lipidrétegre
A sárga elemek a membrán foszfolipidjeit jelölik, a rajta áthaladó henger egy hélix
sematikus reprezentációja, a világoskék régió a hidrofób, míg a halványpiros a hidrofil
részeket jelöli. Z a membrán normálvektora, ω a membrán normálvektora és a hélix
tengelye közötti dőlésszög.
Ha a membrán vastagsága megegyezik az áthaladó hélix hidrofób hosszával (A), a
membrán változatlan marad. A sematikus hélixen végigfutó spirális vonal a gerinc
lefutását, a rajta elhelyezkedő csomók pedig az aminosavakat jelzik. Abban az esetben,
ha a hélix hidrofób régiója jelentősen rövidebb a membrán vastagságánál (B), a membrán
torzul. Ha a hélix hidrofób régiója számottevően hosszabb a membrán vastagságánál, a
membrán megvastagszik (C) vagy a hélix megdől (D).

jellemzőek.

A H-hidak kialakításának fontossága miatt meglepő, hogy "hélixtörő", könyökképző
prolinok is előfordulhatnak a membránrégióban. Újabb vizsgálatok megmutatták, hogy
a prolinon túl gyakran a szerin (oldalláncával H-hidat kialakítva) és glicin is okozhatja a
könyökök kialakulását [33]. Mivel a könyökök főként transzporterekben és csatornákban
fordulnak elő, feltételezhetően a szerkezet flexibilitásának és a transzporthoz szükséges
polarizáltság kialakítását szolgálják.

Egyes esetekben a lipidrétegbe behatoló szakaszok nem haladnak át teljes egészében
a membránon, még a túlsó határfelület előtt visszafordulnak. Azon membránrégiókat,
melyek azonos oldalon indulnak és végződnek, visszahurkoló régióknak (re-entrant loop)
nevezzük. Az első ilyen szerkezetet a 90-es évek végén fedezték fel a Na+/Ca2+ pumpában
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[34], majd ezt követően számos más transzmembrán fehérjében is megfigyeltek ilyen
szerkezeti elemet, mint például az akvaporinok [35], kálium- [36] és klorid ion csatornák
[37] esetén.

A víz–membrán határfelület közelében, a felszínnel párhuzamosan elhelyezkedő
amfipatikus hélixek a határfelületi hélixek, melyek számos funkcióval bírnak. Részt
vesznek például az ion- és mechanoszenzitív csatornák szabályozásában [38] vagy az I.
fotokémiai rendszer kofaktorainak árnyékolásában, védelmében [39].

1.4. Transzmembrán fehérjeszerkezetek lehetséges
száma

Globuláris fehérjék esetében a lehetséges natív térszerkezetek, azaz foldok száma egyes
becslések szerint nem több, mint 10 000 [40–42]. Mivel a transzmembrán fehérjékben a
membránon keresztülhaladó hélixek általában merőlegesek a membránra és egymáshoz
szorosan illeszkednek, a transzmembrán fehérjék szerkezeti variabilitása kisebb, mint
az azonos hosszúságú globuláris fehérjéké [43]. Ugyanakkor a transzmembrán fehérjék
lényegesen nagyobbak a globulárisoknál, ami – figyelembe véve, hogy a lehetséges
szerkezeti variációk száma exponenciálisan növekszik a fehérje méretével – jóval több
foldot jelentene. Mindezek mellett figyelembe kell vennünk azt is, hogy bizonyos
transzmembrán hélixszámú fehérjék jóval gyakoribbak. Például az egy transzmembrán
hélixet tartalmazó (bitopikus) fehérjék az összes transzmembrán fehérje közel 40%-át
teszik ki. Eukarióta sejtekben a 7, illetve 12 transzmembrán hélixet tartalmazó fehérjék
száma szintén kiugróan magas, de korántsem olyan gyakoriak, mint a bitopikusak.
Becslések alapján a transzmembrán fehérjék közel 80%-a 300 szerkezetbe, 90%-a pedig
500 foldba sorolható [44]. Jelenleg közel 100 különböző szerkezetű transzmembrán fehérjét
ismerünk, így a fentiek alapján a lehetséges szerkezetek alig egyötödét ismerjük.

1.5. Transzmembrán fehérjék feltekeredésének
termodinamikai leírása

A fehérjeszerkezeteket stabilizáló erőkről szerzett tudásunk többnyire kalorimetriás
mérésekből származik, melyekben a fehérje hőközlés hatására végbemenő ki- és
feltekeredését vizsgálják. Ez a globuláris fehérjék esetében jól alkalmazható, ugyanakkor
transzmembrán fehérjéknél – a teljes denaturálódásnak ellenálló membránba ágyazódott
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másodlagos szerkezeti elemek miatt – ez nem járható módja a vizsgálatoknak.
A denaturáció esetükben csak az oligomerek, alegységek, másodlagos szerkezetek
disszociációját és a vízoldható részek kitekeredését jelenti.

Elméleti becslések alapján az egy aminosavra eső H-híd felszakításához szükséges
szabadentalpia 4–5 kcal/mol. Egy 20 aminosavból álló α-hélixet feltételezve, ez 80–100
kcal/mol, mely jól mutatja e membránba ágyazott másodlagos szerkezeti elem termikus
stabilitását. Továbbá jól magyarázza azt is, miért csak H-híd kötésben lévő aminosavak
képesek belépni a membránba. A transzmembrán fehérjék membránba ágyazódásának
folyamatára különböző modelleket dolgoztak ki az évek során. A legelső modellt Jacobs és
White közölte [45], melyben egy három lépésből álló folyamattal közelítették a jelenséget:

1. a fehérje membrán-víz határfelülethez történő asszociációja,

2. feltekeredése

3. az inzerciója.

A modell jól leírja, a határfelülethez való asszociációt és egyes hidrofób láncok
feltekeredését is. Jacobs és White munkájával majdnem egy időben publikálta Popot
és Engelman az úgynevezett kétállapotú modellt (monomer, oligomer forma), mely a
membránba már beágyazódott stabil hélixek aggregációját írta le [46]. E két modell
egyesítéséből jött létre a négy lépcsős modell (1.4. ábra), mely a vizes fázisban kitekeredett
állapottól a membránban, asszociált formáig írja le a folyamatot egy négy lépéses
termodinamikai ciklus (megoszlás, feltekeredés, inszerció, asszociáció) segítségével [43].

A szintetizálódott transzmembrán fehérjék vizes- és lipid-fázis közötti megoszlása erősen a
hidrofób membrán felé tolódik el, melynek fő oka az apoláris (hidrofób) kölcsönhatás (np),
valamint az aminosavak és az anionos lipidek között fellépő elektrosztatikus vonzás (qE).
A fehérje membránhoz történő kötődése során megváltozhat a konformációja (kon) és az
immobilizáció (imm) következtében a mozgási szabadsági fokok is lecsökkennek. A két
fázis dielektromos állandójának különbsége miatt felléphetnek elektrosztatikus effektusok
(elek) is a H-hidak polárosból apoláros fázisba történő mozgatásakor. Mindezek mellett
a fehérje membránhoz való tapadása hatással van a lipidmolekulákra (lip), így még ezt
a járulékot is fel kell tüntetnünk az 1.4. ábrán ∆Gwiu-val jelölt megoszlás szabadentalpia
változásának felírásához [45, 47–49] :

∆Gwiu = ∆Gnp +∆Gelek +∆GqE +∆Gkon +∆Gimm +∆Glip, (1.5)

A kettős foszfolipid membránt általában kétdimenzós folyadéknak szokták nevezni,
mely a membrán normálisa mentén kristályos jellegű, míg annak síkjában jelentős
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1.4. ábra – A transzmembrán fehérjék feltekeredésének négylépcsős modellje
A felső kék és piros régiók a membrán extra-citoszólikus és citoszólikus oldal felöli
határfelületét, a narancssárga terület a hidrofób membránmagot jelöli, az alsó világoskék
terület pedig a citoszól. A ∆G alsó indexei az alábbi fázisokat, állapotokat, illetve
folyamatokat jelöli : w – vizes fázis, i – membrán-citoszól határfelület, h – hidrofób mag,
u – kitekeredett, f – feltekeredett, a – asszociáció.

mozgékonysággal bír [50]. A határfelülethez közeli régiók, melyek megközelítőleg
15Å vastagok, lehetőséget biztosítanak a ki- vagy feltekeredett α-hélixek számára
(melynek átmérője ~10Å). Az oldalláncok kettős foszfolipid réteggel létesített
kölcsönhatási energiái erősen függnek a membránbeli pozíciójuktól. Általános jelenség,
hogy a membránfelszínhez csatlakozó fehérjék a membrán vékonyodását okozzák.
Továbbá megfigyelték, hogy a membrán merevsége szükséges a bakteriorodopszin
(újra)feltekeredéséhez.

A transzmembrán régiókban megfigyelhető másodlagos szerkezetek kialakulásának
hajtóereje a membrán határfelületi régiójába történő belépés, így a megoszlás és
feltekeredés kapcsolt (partitioning-folding) folyamatok. Ez azt jelentené, hogy a
feltekeredett fehérje megoszlásának teljes szabadentalpia változása, jelentősen kisebb,
mint a kitekeredetté. Wimley és White feltételezték, hogy a peptidkötések H-hidakban
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való részvétele jelentősen csökkenti a fehérje megoszlási szabadentalpiáját és így csatolt
belépés-feltekeredés következik be, melynek legfőbb hajtóereje a H-hidak kialakulásából
származó szabadentalpia-csökkenés [51]. Soekarjo megmutatta, hogy az α-helikális M13
procoat fehérje a membránfelszíni útvonalat követi [52]. A fentiekkel ellentétben a
β-lemezek kialakulását a kettős lipidréteg indukálja, a kialakult egységek szerveződnek
β-hordóvá [53]. A hidrofób effektus legfőbb szerepe a membránfehérjék esetén, hogy hajtsa
a másodlagos szerkezeti elemek kialakulását.

A transzmembrán hélixek általában meglehetősen merevek, e tulajdonságot befolyásolja az
aminosav szekvencia és a lipid összetétele is. A membrán vastagsága alkalmazkodik a hélix
hosszához. A membrán lipidjeinek tulajdonságait már alacsony koncentrációban jelenlévő
fehérje is számottevően befolyásolja. Egy transzmembrán hélixet megközelítőleg 20 darab
lipidmolekula vesz körül, amelyeknek farokrészi konformációit befolyásolja az azokkal
kölcsönható fehérje [54]. Alacsony fehérjekoncentráció esetén a kölcsönható lipidmolekulák
a környező lipidekkel gyorsan cserélődhetnek [55].

A fenti jelenségeknek megfelelően, a transzmembrán hélixek asszociációját az alábbi
egyensúlyi reakcióegyenlettel írhatjuk le, a kristályvizes reakciókkal analóg jelöléssel :

2HLn+mK
H2 ·mK+nLL, (1.6)

ahol H a hélixet, L az n darab lipidet, K pedig az m darab kofaktort jelöli, ennek
megfelelően a folyamat termodinamikai egyenlete [56] :

∆Gha = ∆GHH +n∆GLL−2n∆GHL +m∆GK , (1.7)

ahol a ∆GHH, ∆GLL és ∆GHL rendre a hélix–hélix, lipid–lipid és a hélix–lipid
kölcsönhatások szabadentalpia járulékait írják le. A ∆GK tag pedig az azon esetekben
fellépő járulékokat jelöli, melyekben kofaktorok (is) stabilizálják a szerkezetet (pl. : a
retinal a bakteriorodopszinban [57]). A helix–hélix kölcsönhatásokat alapvetően nem
a só- vagy H-hidak, esetleg egyéb specifikus kölcsönhatások indukálják, hanem a van
der Waals, pontosabban a London-féle kölcsönhatások [58, 59]. Feltételezhetően a van
der Waals–London kölcsönhatások lehetnek fontosak a lipid–lipid, illetve a hélix–lipid
kölcsönhatásokban is. A hélixek merevsége miatt ugyanis az azokkal kölcsönható lipidek
entrópikusan kedvezőtlen állapotba kerülnek, befolyásolva ezzel a ∆GHL tagot.

Apoláros fázisban a hélix-dipól kölcsönhatás rendkívül kézenfekvő módja volna a hélixek
antiparallel asszociációjának, azonban kontinuum elektrosztatikai számolások alapján ez
nem tűnik valószínűnek [60]. Ha a hélixek teljes egészében a hidrofób részen helyezkednek
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el, erős vonzás lép fel közöttük, ugyanakkor ha a terminális részei a membránon kívülre
lógnak – mint általában a transzmembrán hélixek estében – a terminális töltések miatt, ez
a vonzás szinte teljesen megszűnik a vízmolekulák szolvatációs hatásának következtében.
Bakteriorodopszinnal, végzett hígítási soros kísérletek alapján megállapítható [58–61],
hogy bár rendkívül specifikus kölcsönhatások stabilizálják az asszociálódott szerkezetet,
ezek mégsem elegendően erősek ahhoz, hogy nagyon alacsony fehérjekoncentráció esetén
is ellensúlyozzák a hígulásból származó kedvező entrópikus járulékot.

Ha feltételezzük, hogy az α-hélixek között fellépő vonzást a lipid láncok és hélixek
kedvezőtlen illeszkedéséből fakadóan a diszperziós kölcsönhatások okozzák, ∆Gha

értéke kísérleti eredményeket felhasználva megbecsülhető [62]. Egy 1Å3 térfogatú űr
létrehozásához 30 cal mol-1Å-3 energia szükséges, így egy metil csoportnak megfelelő
űr kialakításához (54Å3) 1,6 kcal/mol szükséges. Ha a hélixek, 2–3 metil-csoport
térfogatánál kisebb űrt alakítanak ki, 3–5 kcal/mol energiával kedvezőbb kölcsönhatást
jelentene. Mindezekből arra következtethetünk, hogy a hélixek asszociációját a diszperziós
kölcsönhatások hajtják, ugyanakkor a kettősréteg effektusok (∆Gkon, ∆G imm és ∆G lip) is
hatással lehetnek a folyamatra.

1.6. Topográfia, topológia és elméleti becslésük

A transzmembrán fehérjék a globuláris fehérjék szerkezeti szintjeitől eltérően a
másodlagos és harmadlagos szerkezetek között egy további, úgynevezett 2,5 dimenziós
szerkezeti szinttel [63] is rendelkeznek, mely a transzmembrán fehérje egyes szakaszainak
membránhoz való viszonyát jellemzi. Ezen szerkezeti szintet a topográfiai és a topológiai
jellemzi (1.5. ábra). A topográfia a transzmembrán fehérje membránrégióinak szekvenciális
elhelyezkedését írja le, míg a topológia azt a többletinformációt is tartalmazza, hogy
a membránon kívül eső részek a citoszólikus vagy az extra-citoszólikus térrészben
helyezkednek-e el.

Fontos megemlíteni, hogy egyes transzmembrán fehérjék szignálpeptid régiót is
tartalmaznak, mely megszabja, hogy az adott transzmembrán fehérje N-terminális vége
az extra-citoszólikus oldalra kerüljön a befűződéskor. Ezen szakaszok a szekvencia
N-terminálisán helyezkednek el és a membránrégiókhoz hasonló tulajdonságokkal bírnak,
így az egyszerűbb topológia-, topográfiabecslő-eljárásokat megtéveszthetik.

A topográfia elméleti becslése a topológiáénál jóval könnyebb feladat, ugyanis a
transzmembrán régiók azonosításához sok esetben elegendő egy alkalmas hidrofóbicitási
skála és egy megfelelő méretű szekvenciaablak, melyben átlagolva meghatározhatóak
azon régiók, amelyek hidrofóbicitása jelentősen magasabb, mint egy átlagos globuláris
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1.5. ábra – Egy α-helikális transzmembrán fehérje topológiája
A sárga hengerek jelölik a membránon áthaladó α-hélixeket, a narancssárga a
visszahurkoló régiót, míg a kék és piros színnel jelölt szakaszok az extra-citoszólikus,
illetve a citoszólikus régiókat jelölik.

szegmensé [64]. Mivel a globuláris részek is tartalmazhatnak hidrofób magokat, illetve
a membránba ágyazódott szakaszokban is előfordulhatnak töltött aminosavak [65],
belátható, hogy az ilyen egyszerű ún. hidrofóbicitási analízisen alapuló módszerek nem
minden esetben megbízhatóak. Azonban egy megfelelő biológiai skála alkalmazásával a
tanulógép-eljárásokon alapuló módszereknél pontosabb becslést kaphatunk [66].

Von Hejne és munkatársai megfigyelték, hogy a transzmembrán fehérjék citoszólikus
oldalán, a membránhoz közeli rövid hurkok szignifikánsan több pozitívan töltött
aminosavat tartalmaznak, mint az extracitoszólikus oldalon. Ezt a jelenséget nevezzük
pozitív bent szabálynak (positive inside rule) [67]. A kezdeti topológiabecslő eljárások
direkt módon [68, 69], a különböző tanulógépek pedig indirekt módon alkalmazzák a
pozitív bent szabályt [70–72].

A legelterjedtebb topológiabecslő-módszerek közé tartozik a HMMTOP [73, 74] és a
TMHMM [70], melyek rejtett Markov-modell segítségével becsülik meg a topológiát.
A HMMTOP a különböző térrészekben megfigyelhető aminosav eloszlások maximális
divergenciáját keresve osztja fel részekre a szekvenciát, míg a TMHMM a megfigyelésekhez
leginkább hasonló topológiát keresi. A HMMTOP nagy előnye, hogy akár az adott
fehérjéhez tartozó kísérleti adatokat felhasználva is képes a topológia becslésre. Egy
újonnan kifejlesztett, tíz topológiabecslő-eljárást egyesítő, rejtett Markov–modellen
alapuló konszenzus módszer, a CCTOP [5, 75] (http://cctop.enzim.ttk.mta.hu)
különböző kísérleti és bioinformatikai adatokat is felhasznál a megbízhatóbb, pontosabb
eredmény érdekében. E módszerek pontossága kicsivel több, mint 80%.
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1.7. Szerkezetbecslő stratégiák

Bár a fehérjeszerkezetek elméleti meghatározására irányuló kutatások már több, mint
50 évvel ezelőtt megkezdődtek, főként a probléma komplexitása miatt máig nem
vezettek általános körben alkalmazható megoldásra. A hatalmas számítási igényen
túl, a kísérleti adatok hiányossága is nehezíti, hogy részletekbe menően feltárhassuk
a fehérjeszerkezetek kialakulásának teljes folyamatát [16]. Ugyan a membrán keltette
szerkezeti kényszerek miatt egy adott hosszúságú globuláris fehérje konformációs tere jóval
nagyobb, mint egy azonos hosszúságú transzmembrán fehérjéé, a transzmembrán fehérjék
általában hosszabbak globuláris társaiknál, így szerkezetbecslésükhöz nagyságrendileg
azonos számítási kapacitás szükséges. A számításigény csökkenthető különböző előzetes
információk, általános megfigyelések vagy szerkezeti fragmensek felhasználásával.

A térszerkezet becslésére több módszer is a rendelkezésünkre áll, mely megközelítéseket
és technikákat alapvetően a globuláris fehérjék szerkezetbecslése során gyűjtött
tapasztalatokból és eredményekből származtatták analóg módon. Ilyen például az
ismert szerkezetű szekvenciális homológ transzmembrán fehérjékre épülő ún. homológia
modellezés, szekvencia homológok hiányában az ismert térszerkezetek alkalmazása, azaz
fold felismerés (threading), vagy minden kísérleti információt mellőzve, a de novo predikció
(1.6. ábra). Bizonyos esetekben igen nehéz éles határt húzni az egyes módszerek között.
A gyorsabb, pontosabb becslés elérése érdekében ezeket gyakran vegyítik, némely de
novo eljárás becsült kontaktustérképet illetve szerkezeti fragmenseket is felhasznál. A
kontaktustérkép a térszerkezetek leegyszerűsített, síkbéli reprezentációja, mely egy adott
fehérje aminosav pozícióinak térbeli közelségét írja le.

A továbbiakban csupán a dolgozat szempontjából fontos, α-helikális transzmembrán
fehérjék szerkezetbecslését célzó módszerek rövid bemutatására törekszem,
megbízhatóságuk szerint csökkenő sorrendben tárgyalva. Az egyes szerkezetbecslő
stratégiákat a 1.6. ábrán foglaltam össze.

1.7.1. Homológiamodellezés

Globuláris fehérjeszerkezetek és -szekvenciáik szisztematikus vizsgálata során
megállapították, hogy két 80 aminosavnál hosszabb fehérjelánc még 30%-os
szekvenciális azonossága esetén is közel 90%-os valószínűséggel azonos foldhoz tartozik
[76]. E megfigyelés a homológiamodellezés alapja. Lényege, hogy egy ismeretlen
térszerkezetű fehérje szekvenciálisan hasonló rokonait keressük meg a már meghatározott
szerkezetek között. A keresőszekvencia templátszerkezetre történő illesztése, majd a

20



1. Bevezetés

1.6. ábra – A főbb szerkezetbecslő megközelítések
A kontaktustérkép, a különböző erőterek, fizikai leírások, valamint a már meghatározott
térszerkezetek is felhasználhatóak a szerkezetbecslés pontosítására, számítási igényének
csökkentésére. Az eljárások megbízhatóságának sorrendje, kezdve a legmegbízhatóbbal:
homológiamodellezés, threading, de novo módszerek. Bár a threading megközelítést
a 20%-os szekvenciális azonosság alatt jelöltük, alkalmazhatóságának semmiféle elvi
akadálya sincs magasabb azonosságok esetén.

templátszerkezetből hiányzó hurokrégiók pótlását, modellezését követően molekula
dinamikai szimulációk segítségével nyerik a relaxált modellszerkezete(ke)t.

A transzmembrán fehérjék esetén, a hidrofób aminosavak dúsulása miatt kialakuló
alacsony szekvenciális komplexitás következményeként a szekvenciális azonosság
lényegesen kisebb lehet a kereső- és a templátfehérje között. Egyes esetekben még
20%-nál kisebb szekvenciális azonosság esetén is építhető megfelelő modell [77]. Néhány
transzmembrán specifikus homológiamodellező program is napvilágot látott már az elmúlt
évek során [78, 79].

1.7.2. Foldfelismerés,threading

Foldfelismeréskor az ismeretlen térszerkezetű fehérje szekvenciáját "gyöngyfüzérként"
végighúzzuk egy reprezentatív térszerkezeteket tartalmazó halmaz minden elemén,
miközben egy megfelelő energiafüggvény segítségével minden egyes konformáció energiáját
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meghatározzuk. Transzmembrán fehérjék esetében, a globuláris fehérjéktől eltérően,
figyelembe kell venni a lipid molekulák és a fehérje közötti kölcsönhatásokat is. Ahogy
korábban már tárgyaltuk, jelenleg a transzmembrán fehérjék természetben előforduló
foldjainak alig egyötödét ismerjük. Ebből kifolyólag a foldfelismerés során vizsgálnunk
kell, hogy a legmélyebb energiájú modell valóban a natív szerkezet-e vagy csupán
a rendelkezésünkre álló szerkezeti templátok által kifeszített energiafelület lokális
minimuma.

A szerkezetalapú foldfelismerés mellett léteznek szekvenciaalapú módszerek is (pl. : TMFR
[80]), melyek különböző pontozófüggvények segítségével becsülik meg, hogy a két távoli
rokon transzmembrán fehérje azonos térszerkezettel bír-e.

1.7.3. De novo szerkezetbecslés

A de novo szerkezetbecslő eljárások lényege, hogy kísérleti adatok felhasználása nélkül
próbálják meghatározni egy fehérjeszekvencia térszerkezetét, ugyanakkor a probléma
kivitelezhető keretek között tartása miatt a szükséges számítási igényt jelentősen
csökkenteni kell.

Ha tudnánk, hogy egy adott fehérje szekvencia mely aminosav pozíciói helyezkednek
el egymás térközelében, számottevően redukálhatnánk a konformációs teret, amely
a natív állapotot is tartalmazza. Számos kontaktusbecslő módszer napvilágot látott
az elmúlt évtizedben, melyek többsége jelentős fejlődésen ment keresztül. Eleinte
egyszerűbb statisztikai módszerek segítségével próbáltak úgynevezett korrelált mutációs
párokat detektálni, melyek a térbeli közelségről nyújthatnak információt [81, 82]. A
későbbiekben, a meghatározott szekvenciák számának növekedésének is köszönhetően,
globális statisztikai módszerek is megjelentek, melyek jelentősen felülmúlták a korábbi
algoritmusok pontosságát [83]. Az így nyert információ kényszerfeltételként alkalmazható
szimulációs módszerekben a keresési tér zsugorítására [84] vagy a becsült natívszerű
szerkezetek szűrésére [85].

Szerkezeti fragmensek felhasználásával a folytonos konformációs teret diszkretizálhatjuk,
mely megint csak a probléma kezelhetőségét segíti elő. Ily módon a RosettaMembrane
[86] vagy a FILM eljárás [87, 88] esetén jelentős sikereket értek el a transzmembrán de
novo szerkezetpredikciója terén.
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1.7.4. Korábbi szerkezetbecslő módszerek hiányosságai a
transzmembrán fehérjék vonatkozásában

A bemutatott szerkezetbecslő stratégiák közül egyértelműen a homológia modellezés
terjedt el a legszélesebb körben, főként a globuláris fehérjék esetében. Ezt a kész
programcsomagok (például: MODELLER [89], MolIDE [90]) vagy automatizált
webszerverek (pl. : SWISS-MODEL [91]) széles körű megjelenésének és kis számítási
igényének és megbízhatóságának következménye. Ugyanakkor e megközelítés
alkalmazhatóságának erősen gátat szab, hogy az elérhető meghatározott szerkezettel
rendelkező fehérjék száma – főként a transzmembrán fehérjék esetén – erősen limitált.
Habár az újabb, rejtett Markov-modellen alapuló módszerek (pl. : HHblits [92, 93],
HMMER [94]) a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szekvenciális azonosság esetén is
alkalmazhatóak, a szekvenciális azonosság egy bizonyos küszöbértéke megkerülhetetlenül
behatárolja e technika alkalmazhatóságát.

Bár a de novo megközelítésben mindenféle előzetes ismeret nélkülözhető, többnyire csak
rövid fehérjék vizsgálatára alkalmazhatóak hatalmas számítási igényük miatt [95, 96]. A
kezelhetőségük érdekében általában heurisztikus algoritmusok segítségével keresik meg a
natív szerkezetet, mely a becslés bizonytalanságát fokozza [88, 96].

A fentiekkel szemben a fold felismerés olyan esetekben is alkalmazható, mikor nem áll
rendelkezésre megfelelő szekvenciális azonossággal rendelkező templátfehérje, ugyanakkor
a de novo módszereknél jóval gyorsabban, megbízhatóbb becslést nyújt.

Természetesen a foldfelismerés alkalmazásakor is számos problémával szembesülünk.
Legfőképpen azzal, hogy a transzmembrán fehérje foldok jelentős részét nem ismerjük
[44]. Az évről évre növekvő meghatározott transzmembrán fehérje foldok száma tovább
növeli e szerkezetbecslő stratégia alkalmazhatóságát.

Számos foldfelismerő eljárás napvilágot látott az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor csupán
néhányuk alkalmazható transzmembrán fehérjék esetében. A szekvenciaalapú, távoli
homológ kereső módszerek közül a HHalign [92, 93], Jackhmmer [94, 97] és TMFR
[80], valamint a szerkezetalapú, threading eljárások közül a pGenTHREADER [98] és
a RaptorX [99–101] legelterjedtebbek, melyek általános és nem transzmembrán specifikus
módszerek. Topográfiai, illetve topológiai adatok figyelembe vételére nem képesek,
továbbá a HHalign, Jackhmmer és TMFR eseténben a (kvázi-)fizikai modell hiány
meggátolja a szerkezet kialakulásának és stabilitásának megértését. Egy további hátránya
az említett módszereknek, hogy nem veszik figyelembe a kettős foszfolipid membrán által
kialakított környezetet, valamint nem számolnak a transzmembrán fehérjék esetén gyakori
oligomerizációval és az ekkor kialakuló láncközi kölcsönhatásokkal sem.
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1.8. Statisztikus potenciálok

A statisztikus potenciálok segítségével kölcsönhatásokat jellemezhetünk energetikai
szempontból. A statisztikus potenciálokat a szerkezetbecslés témakörében többek
között fehérjék feltekerésének modellezésére, natív állapotok azonosítására, egyes
konformációk jóságának meghatározására, dokkolásra, kompatibilis szekvenciák
felkutatására alkalmazzák [102]. Ezen energia jellegű mennyiségeket a fehérjeszerkezetek
statisztikai vizsgálatából nyerik. Ilyen például a térszerkezetekben, egymás térközelében
lévő aminosavpárok gyakoriságának elemzése. Bár ezen mennyiségek nem kezelhetők
valódi energia mennyiségként – például a kizárási térfogat teljes elhagyása miatt fellépő
szisztematikus hiba következtében sem – elméleti vizsgálatok azt mutatják, hogy értékeik
jól korrelálnak a valódi (kísérleti) eredményekkel [102].

A statisztikus potenciálok alkalmazhatóságának nem feltétele, hogy valódi részecskék
közötti kölcsönhatást írjunk le. Részecskék összevonásával kialakított, effektív centrumok
esetén is alkalmazható, mint például az aminosavak esetén a Cβ atomokra felírt effektív
kölcsönhatások [103].

Ha elegendően sok fehérjeszerkezetet vizsgálunk meg és találunk olyan aminosavpárokat,
melyek szinte minden esetben vagy éppen ellenkezőleg, szinte soha sem találhatók
térközelben, feltételezhetjük, hogy míg az előbbi esetben vonzó, úgy az utóbbinál
taszító kölcsönhatás lehet a két aminosav típus között. Ez alapján kézenfekvő, hogy
az aminosavpárokra vonatkozó radiális eloszlásfüggvényt, g(r)-t meghatározva, pusztán
a jellemző távolságokon alapuló megfigyelések segítségével, a Boltzmann-statisztika
alkalmazásával közelítsük a kölcsönhatási energiaértékeket. Ekkor az alábbi egyenlet
írható fel [104] :

Aij (r) =−kBT ln (gij (r)) , (1.8)

ahol kB a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet, r a két aminosav között mért távolság,
gij(r) az i és j típusú aminosav között mért radiális eloszlás, valamint Aij(r) a potenciál.
Nyilvánvaló, hogy az így meghatározott mennyiségek a két aminosav között ható erők
és a kölcsönhatásukat befolyásoló (például oldószer) járulékos tagok átlagos hatását
is tartalmazzák. Ily módon a klasszikus molekulamechanikai leírással szemben ez a
megközelítés nem csupán a potenciális energia tagok eredőjét adja, hanem implicit módon
az entrópikus járulékokat is magába foglalja.

Ha feltételezzük, hogy egy rendszer párkölcsönhatásokkal leírható, a pársűrűség eloszlást
(egyensúlyban) a ρij(r) függvény írja le, ahol i és j a lehetséges 20 aminosav
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sorszámát jelöli, r pedig a közöttük mért távolság. Ekkor a kölcsönhatásból származó
eij szabadenergia, a Boltzmann-statisztika felhasználásával :

eij (r) =−kBT ln
(
ρij (r)
ρ�

)
, (1.9)

ahol ρ� a végtelen r távolság esetén tapasztalt referenciaállapot, mely estén i és j

aminosavak már nem hatnak kölcsön.

Két alapvető megközelítést kell elkülönítenünk: a Miyazawa és Jernigen által kidolgozott
módszer csupán kontaktusokat vesz figyelembe [105, 106], míg Sippl munkájában egy
távolságfüggő közelítést ad meg [107]. Miyazawa és Jernigan kvázi-kémiai megközelítésben
írja le a fehérjék feltekeredését, melyben szolvatált aminosavak alakítanak ki egymással
kontaktusokat. A referenciaállapotot egy kölcsönhatások nélküli, véletlenszerű keverékkel
modellezik, melyben két aminosav térbeli közelségét pusztán relatív koncentrációjuk
határozza meg. Ez gáz fázisban, gyenge kölcsönhatások esetén jól alkalmazható, azonban
fehérjékben, melyekben az aminosavak szorosan illeszkednek és a főlánc mentén kovalensen
kötöttek, ez a közelítés nem helytálló. Sippl modelljében a referenciaállapot meghatározása
a távolság növekedésével egyre nehézkesebbé válik a rohamosan csökkenő adatmennyiség
miatt, melynek kiküszöbölésére egy korrekciós faktort vezetett be.

Thomas és Dill [108] kutatásai szerint a fenti módszerekkel nyert statisztikus potenciálokat
jelentősen torzítja, hogy azokban az egyes aminosavpárok előfordulási valószínűségét
függetlennek tekintik. Ez azonban már a fehérjeszerkezetek kompaktsága miatt sem
helytálló közelítés. A Thomas és Dill által kidolgozott ENERGI módszer legfőbb
előnye, hogy a meghatározni kívánt kölcsönhatási szabadenergiától sokkal jobban
elválasztja a fehérjegerinc konformációs entrópiáját [108]. A korábbi módszerek nem
vették figyelembe a kizárási térfogatot, a lineáris lánc felépítést és az aminosav
szekvenciát sem, melyek elhagyása egyes esetekben nagyságrendi és/vagy előjelbeli
különbségekhez vezethetnek. Továbbá, a korábbi "aminosav gáz" megközelítéssel szemben,
az általuk kifejlesztett módszer valódi szerkezeteket használ konformációs sokaságként
a referenciaértékek megállapítására, ily módon figyelembe véve a párgyakoriságok
kapcsolatát. Az algoritmus a valódi Eij energiaértékeket próbálja meghatározni a becsült
eij energiák iterációjával, melyben a referenciaállapotot a Boltzmann-statisztika alapján
képzett átlagos aminosavpár gyakoriságként definiálják. Az eljárás lényegében a megfigyelt
és a számított kontaktusszámok különbségét minimalizálja, mely levezethető feltétele az
Eij értékek legkisebb hibával történő közelítésének. Az így meghatározott energiaértékeket
felhasználhatjuk ismeretlen térszerkezetű fehérjeszekvenciák natív konformációjának
azonosítására [109].
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Fontos kérdés, hogy az általunk vizsgált mennyiségek, a párkölcsönhatások, valódi
biológiai rendszerek esetén mennyire tekinthetőek additívnak. Sajnálatos módon az eddigi
vizsgálatok azt mutatják, hogy korántsem azok, így a statisztikus potenciálokból számított
energiaértékek ezért sem egyezhetnek meg a kísérleti adatokkal [110]. Ennek megfelelően
a felhasználásuk során mindvégig ügyelnünk kell a mértéktartó következtetésekre.

Végezetül, a szerkezetbecsléshez használt pontozófüggvénynek alapvetően nem szükséges
feltétele, hogy fizikai modell segítségével jellemezze egy szerkezet jóságát. Ez előzőekben
tárgyalt elméleti megközelítéseket egy pillanatra elvetve, egy rendkívül pragmatista
megközelítésben olyan pontozófüggvényt és hozzá tartozó paraméterkészletet keresünk,
mely megfelelő pontossággal képes megkülönböztetni a natív szerkezeteket azok
kitekeredett konformációitól.
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2. Célkitűzések

Bár a transzmembrán fehérjék az élő szervezetekben számos létfontosságú folyamatban
vesznek részt, szerkezetük meghatározása és ezáltal működésük alapos megértése még
várat magára. Mivel a sejtközi térből a vízoldható anyagok - szinte kizárólag -
csak ezen fehérjék segítségével juthatnak be a sejtekbe, a transzmembrán fehérjék
gyógyászati szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak. Ennek ellenére máig nem létezik
rutin eljárás szerkezetük pontos meghatározására, becslésére, mely lehetővé tenné
gyógyszerhatóanyagok célzott tervezését.

Kísérletes meghatározásukat egyfelől amfipatikus felépítésük nehezíti, az elméleti
megközelítés szempontjából pedig a probléma komplexitása korlátozza a lehetőségeket.
A "globuláris világból" ellesett elméleti megközelítéseket alkalmazva számos sikert
értek el, azonban korántsem nevezhető megoldottnak e terület. 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 fehérjék szerkezete az itt bemutatott munka sarokkövét
képezik, elengedhetetlen, hogy létrehozzunk egy olyan megbízható adatbázis, 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 munka kezdetekor bizonyos
szempontok alapján már elavult volt, korszerűsítsem, új adatokkal frissítsem,
valamint az újonnan meghatározott – transzmembrán fehérjék szerkezetében
megfigyelhető –szerkezeti elemeket automatikusan detektáljam.

2. A modellezendő szerkezetek konformációs terének csökkentésére kontaktusbecslő
módszereket kívántam felhasználni. Ezen módszerek szerkezetbecslésben való
alkalmazhatóságának vizsgálatára egy integrált rendszert terveztem 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

27



2. Célkitűzések

felismeri és a felismerés megbízhatóságát egy megfelelő mérőszámmal jellemzi.

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

A kitűzött célok megvalósítása lehetővé teszi különböző szervezetek nagyskálás genomi
vizsgálatát, továbbá segíthet olyan szerkezetvizsgálati célpontok kiválasztásában (target
selection), melyek a transzmembrán fehérjék szerkezeti terének minél gyorsabb,
célirányosabb feltárását teszi lehetővé, az eddig meghatározott szerkezetekkel nem
kompatibilis szekvenciák kiválasztásával.

A doktori dolgozatomban az ezek megvalósításához szükséges, elvégzett munkát
ismertetem részletesen.
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Az alábbi fejezetben azon adatokat, adatbázisokat, módszereket és algoritmusokat
sorolom fel, melyeket munkám során felhasználtam és az eredményekhez jelentősen
hozzásegítettek. Ezeket csupán – a teljesség igénye nélkül – az eredmények
értelmezhetőségének érdekében ismertetem.

3.1. Adatbázisok

3.1.1. Protein Data Bank

A Protein Data Bank (PDB) az élő szervezetekből izolált, főként kísérleti úton
meghatározott fehérje- és nukleotidszerkezetek ingyenesen hozzáférhető adatbázisa.
Jelenleg több mint 111 ezer makromolekula szerkezetet tartalmaz, melyek különböző
szempontok szerint (pl. : szervezet, taxonómia, kísérleti módszer, feltöltés ideje alapján)
történő csoportosítása is elérhető.

3.1.2. UniRef

A TMFoldRec szerkezetbecslő eljárás kifejlesztése során a többszörös illesztés
létrehozásához a UniRef50, 50%-os szekvenciális azonosságra szűrt fehérje szekvencia
halmazt használtam fel, mely a Uniprot oldaláról, a http://www.ebi.ac.
uk/uniprot/database/download.html link alatt tölthető le. A számítások során a
2014. évi februári kiadást használtam fel.

3.1.3. Pfam

A Pfam adatbázis (http://pfam.xfam.org) rejtett Markov-modellen (HMM) alapuló
algoritmus segítségével csoportosított fehérjecsaládokat tartalmaz. Az adatbázis két részre
osztható: Pfam-A és Pfam-B. Az első jó minőségű, kézzel ellenőrzött, míg utóbbi külső,
kézi beavatkozás nélkül, automatizált módon generált családokat rendszerez. A Pfam-A
családokat magasabb szervezeti egységbe, úgynevezett klánokba sorolják a szekvenciális,
szerkezeti homológia vagy a HMM profil hasonlóságának alapján [111, 112].
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3.1.4. CATH

A CATH (Class – Architecture – Topology – Homologous superfamily) a PDB
adatbázisban található fehérjeszerkezetek átfogó, szerkezeti osztályozását tartalmazza
[113, 114].

3.1.5. TOPDB

A TOPDB (http://topdb.enzim.hu) olyan transzmembrán fehérjék topológiáját
rendszerezi, melyek egyes részeinek lokalizációját valamilyen kísérletei módszerrel
(térszerkezet, immunanalitikai és kémiai módszerek, stb.) meghatározták, ellenőrizték.
A kísérleti információkat kényszerfeltételként felhasználva a szekvencia többi részének
membránhoz viszonyított helyzetét a CCTOP topológia becslő módszerrel határozták
meg [5, 75].

3.2. Algoritmusok

3.2.1. Többszörös szekvenciaillesztés

A szekvenciaillesztés célja, hogy DNS, RNS vagy fehérjeláncok azon hasonló régióit
összerendezze, melyek a funkció, a szerkezet vagy pedig a közös ős szempontjából rokonok.
Kettőnél több szekvencia együttes illesztése estén többszörös szekvenciaillesztésről
beszélünk. Általános reprezentációjukban egy NxL méretű karaktermátrix formájában
jelenik meg, melynek minden sora egy-egy fehérjeláncot ír le. A sorok úgynevezett
beszúrásokat, gapeket is tartalmazhatnak, melyek a többi szekvenciában megjelenő
aminosav inzerciót vagy az adott sorban található deléciót jelölik.

3.2.2. Needlemann-Wunsch algoritmus

Dinamikus programozáson alapuló globális szekvenciaillesztő módszer, melyet az általam
kifejlesztett TMFoldRec módszer esetén a topológiából származtatott grammatikák
illesztéséhez használtam, azonosságuk meghatározásának érdekében. Az eljárás az adott
pontozómátrixnak megfelelő globális optimumot adja. A grammatikák illesztésekor az
elsődleges szempont az, hogy a membránrégiók az illesztésben egymás alá kerüljenek,
ugyanakkor a kint - bent szakaszok ennél kisebb befolyással legyenek a végeredményre.
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3.2.3. CD-HIT

Szekvenciaklaszterező eljárást, mely a nagyszámú szekvencia adathalmazok reprezentatív
mintavételezését, szűrését teszi lehetővé. Működésének lényege, hogy a szekvenciákban
megvizsgálják a különböző hosszúságú (2,3,4,5) szavak helyét, gyakoriságát, melyek
indexelésével és a kapott adatok elemzésével kiszűrhetőek azon szekvenciapárok, melyeket
az alacsony hasonlóság következtében nem szükséges (aminosav szinten) illeszteni, ezzel
jelentős időt takarítva meg.

3.2.4. Korrelált mutációs analízis

A korrelált mutációs analízis alapfelvetése a következő: ha egy aminosav pozícióban olyan
mutáció következik be, mely szerkezeti módosulásokat idézne elő a fehérjében, az adott
aminosavhoz térközelben lévő aminosav(ak)nak úgy kell mutálódnia, hogy kompenzálja az
előbbi változást, ezzel megőrizve a szerkezetet és a funkciót. Ezen kölcsönösen, korreláltan
mutálódó aminosavpárok, csoportok felderítésére különböző statisztikai módszereket
dolgoztak ki. A megközelítés nagy hátránya, hogy rendkívül érzékeny a szekvenciaillesztés
minőségére és annak elemszámára, továbbá a pozíciók konzerváltsága is erősen limitálja
a kinyerhető információt mennyiségét. A célkitűzések 2. pontjának megvalósításához a
Függelék 7.1. alfejezetében részletezett módszereket használtam fel.

3.2.5. TMDET

A transzmembrán fehérjék röntgen diffrakcióval történő szerkezetmeghatározása során
elveszítjük azt az információt, hogy a fehérje mely részei voltak a membránba ágyazódva.
E szakaszokat utólag, elméleti úton kell meghatároznunk. Az e célra kifejlesztett TMDET
[115] (http://tmdet.enzim.hu) eljárás megkeresi a fehérje legvalószínűbb elhelyezkedését
a membránban a fehérjefelszín hidrofóbicitásának és a potenciális, membránba ágyazódó
részek másodlagos szerkezetének vizsgálatával.

3.2.6. TM-align

A TM-align egy szekvenciafüggetlen szerkezetillesztő eljárás[116], mely egy dinamikus
programozású algoritmus segítségével keresi meg két szerkezet optimális illeszkedését.
Az illesztés mérőszáma, az ún. TM-score 0 és 1 között felvett értékeivel a szerkezetek
hasonlóságáról ad információt. Teljes azonosság esetén a TM-score értéke 1, míg ‘teljes’
eltérés esetén 0. A PDB adatbázison végzett vizsgálatok szerint, a 0,2-nél kisebb értékek
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szerkezetileg nem rokon párokra utalnak, míg a 0,5 fölöttiek esetében nagy valószínűséggel
(~0,8) azonos foldba tartozó szerkezetekről van szó.

3.2.7. BLAST, PSI-BLAST

A BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) algoritmus nagyméretű fehérje, nukleotid
adatbázisokban történő rokon szekvenciák keresésére szolgál. A PSI-BLAST (Position
Specific Iterative BLAST) az előző program újabb verziója, mely iteratív módon határozza
meg az illesztéshez használt pozícióspecifikus pontozómátrixot, amely alapján az egyes
szekvenciarészletek illeszkedésének jóságát méri [117, 118]. A módszer fontos mérőszáma
az E-value, mely a találat szignifikanciáját jelemzi. Pontosabban azon nem rokon
találatok számát adja meg, melyek az adott találat szekvenciaillesztésénél magasabb
pontszámot, jobb illeszkedést adnának, ha véletlen módon választanánk szekvenciát a
használt adatbázisból.

3.2.8. Jacknife teszt

Egy N (ahol N>1) részre osztott adathalmazból N-1 részhalmazból álló tanítóhalmazt
képzünk, melyen optimalizáljuk a paramétereket, majd a fennmaradón részen vizsgáljuk
az adott becslőmódszer teljesítőképességét. Az eljárást N-szer megismételjük, úgy, hogy a
teszthalmaz mindig más legyen.

3.2.9. Wt web toolkit

A Wt (http://www.webtoolkit.eu) web toolkit egy C++ nyelven íródott
programkönyvtár, mely RIA (Rich Internet Application) jellegű weboldalak
feladatorientált elkészítését teszi lehetővé. A könyvtár segítségével a grafikus felhasználói
felületen megszokott interaktív és funkciógazdag weboldalak hozhatók létre. A könyvtár
nagy előnye, hogy nagy számításigényű, natív C, illetve C++ kódrészleteket is könnyedén
integrálhatunk a maximális teljesítmény kiaknázása érdekében, a biztonság megtartása
mellett.

3.2.10. OpenAstexViewer

A fehérjeszerkezetek megjelenítését az internet böngészőkön keresztül, többek között az
OpenAstexViewer (http://openastexviewer.net/web) Java programnyelven írt applet
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segítségével lehetséges, melynek megjelenése rendkívül jól testreszabható és JavaScript
utasításokkal a megjelenített szerkezeti elemek interaktívvá tehetők [119].

3.2.11. PV

A PV (https://github.com/biasmv/pv) egy WebGL technológián alapuló
fehérjeszerkezet megjelenítő JavaScript alakalmazás [120]. A Java alapú appletekkel
ellentétben szinte mindenfajta böngészőben működik.

3.2.12. CCTOP (Consensus Constrained TOPology)

A CCTOP (http://cctop.enzim.ttk.mta.hu) egy újonnan kifejlesztett, 10
topológiabecslő-eljárást egyesítő módszer, mely különböző kísérleti és bioinformatikai
adatokat is felhasznál a megbízhatóbb, pontosabb eredmény érdekében egy rejtett
Markov–modellen alapuló valószínűségi leírás segítségével [75]. A módszer a nagyskálás
tesztelések alapján a korábbi módszereket jócskán felülmúlva képes a transzmembrán
fehérjék topológiájának becslésére. Szerves részét képzi egy transzmembrán fehérje filter
és egy szignálszekvencia prediktor is, melyek az egyes beépített topológiabecslő eljárások
miatt is rendkívül fontosak.

3.2.13. Foldfelismerő és távoli homológ kereső eljárások

A dolgozat 4. Eredmények fejezetében bemutatott TMFoldRec eljárás pontosságának
átfogó vizsgálatához és kiértékeléséhez néhány, szerkezeti homológok felkutatására
gyakran használt módszerrel vetettem össze. A szerkezetalapú módszereken túl olyan
eljárások teljesítőképességét is megvizsgáltam, melyek pusztán a szekvenciális információ
alapján próbálják meghatározni a távoli szerkezeti rokonokat.

3.2.13.1. RaptorX

A RaptorX [101] egy bioinformatikai szoftvercsomag, mely fehérjeszekvenciák illesztésére,
szerkezeti templátok keresésére és szerkezetek építésére alkalmas programokból áll.
Különböző mennyiségeken alapuló lokális és globális pontozófüggvények felhasználásával
határozza meg a keresőszekvencia távoli rokonait. Míg az előző a szekvenciaillesztés
jóságát jellemzi, addig az utóbbi egy távolságfüggő potenciál segítségével pontozza az
adott templátot. A módszer lelke egy mesterséges idegháló, mely kontextusfüggő módon
becsüli meg annak valószínűségét, hogy adott két aminosav d távolságra van egymástól.
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3.2.13.2. pGenTHREADER

A módszer [98] szekvenciaprofil illesztéssel, másodlagos szerkezetfüggő gap pontozással
valamint klasszikus pár- és szolvatációs potenciál jellegű jellemzőket használ
szerkezetalapú távoli homológok felkutatására. Egy mesterséges idegháló segítségével
becsüli a szerkezeti jelöltek megbízhatóságát, melynek bemeneti paraméterei :
párkölcsönhatási és szolvatációs energia, a szekvenciák és az illesztés hossza, valamint az
illesztés pontszáma. Fontos kiemelnünk, hogy a módszer az alacsony komplexitású régiókat
– mint például a transzmembrán régiókat – figyelmen kívül hagyja. Ennek nyilvánvaló
következménye, hogy a transzmembrán fehérje szerkezeteket nem a membránba ágyazott
részek alapján becsüli, hanem főként a globuláris részek kompatibilitása alapján.

3.2.13.3. HHalign, HHsearch

A HHalign a HHsuite programcsomag része [93], mely a bemeneti szekvenciaillesztések
alapján generált rejtett Markov-modellek alapján becsüli az illesztések homológiájának
valószínűségét. Figyelembe véve, hogy a módszer kizárólag szekvenciális információkat
képes felhasználni, az illesztendő szekvenciák között fennálló azonosság továbbra is
egy limitáló tényező. Így a szerkezetileg azonos osztályba tartozó, de szekvenciális
azonosságot nem mutató fehérjék azonsítására képtelen, ellentétben a szerkezetalapú
megközelítésekkel. Ennek párja a HHsearch, mely az előzőhöz hasonló módon megfelelően
előkészített adatbázisokban keres rokonokat.

3.2.13.4. Jackhmmer

A Jackhmmer [97], az HHsearch-höz hasonlóan szintén rejtett Markov-modellen alapuló
aminosav szekvencia kereső eljárás, mely a HMMER programcsomag része. Az előbbi
módszerhez hasonlóan – a szekvenciaalapú keresés miatt – e módszer használhatóságát
is behatárolja a keresőszekvencia és az adott szekvencia-adatbázis elemei között fennálló
szekvenciális azonosság.
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4.1. A felújított PDBTM transzmembrán fehérje
adatbázis

A PDBTM volt az első olyan adatbázis [7], mely célul tűzte ki, hogy a PDB adatbázisban
azonosítja a korábban már meghatározott transzmembrán fehérje szerkezeteket. Erre
azért volt szükség, mert a PDB bejegyzések annotációja alapján nagyon sok esetben nem
azonosíthatóak a transzmembrán fehérjék. Így szükségessé vált egy módszer kidolgozása,
mely az atomok 3D-s koordinátái alapján képes elkülöníteni a transzmembrán fehérjéket,
továbbá képes a membránhoz viszonyított helyzetük meghatározására, így pótolva a
fehérje szerkezetmeghatározása során elveszített információt. Az adatbázis elkészítéséhez
a TMDET eljárást [115] használták fel, mely az atomi koordináták alapján azonosítja
a transzmembrán fehérjéket és azok membránba ágyazott, valamint szolubilis részeit.
A módszer közlését követő 8 év során azonban hatalmas változás állt be mind a
meghatározott transzmembrán fehérjeszerkezetek számában, mind pedig a biológiai
szempontból relevánsnak tartott szerkezeti elemek osztályozásában, mely a TMDET
eljárás és ily módon a PDBTM adatbázis korszerűsítését tette szükségessé. Ezt a
korszerűsítést végeztem el a TMDET eljáráson és a PDBTM adatbázison doktori munkám
első lépéseiként.

Napjainkban több, tisztán transzmembrán szerkezeteket tartalmazó adatbázis elérhető
a világhálón, melyek eltérő módon közelítik e problémakört [121, 122]. Az elérhető
transzmembrán fehérje szerkezeti adatbázisok hiányossága, hogy nem rendszeresen
frissítettek, vagy nem átfogóak, egy-egy szerkezeti családban csak egy reprezentatív
szerkezet található. Ezzel szemben a PDBTM adatbázis az egyetlen kifejezetten
transzmembrán szerkezeteket magába foglaló adatbázis, amely az elmúlt évek során
nagy népszerűségre tett szert, köszönhetően a rendszeres frissítéseknek és a jól annotált
szerkezeteknek.

4.1.1. A TMDET eljárás új funkciói

A TMDET algoritmus lényeges változáson ment keresztül. Doktori munkám során
még pontosabbá tettem a PDBTM adatbázist új kiegészítő rutinok beépítésével. Ezen
kiegészítések célja, azon új szerkezeti osztályok azonosítása, melyek bevezetését a
tudományterület fejlődése indokolja. Ezen szerkezeti elemek a felszíni hélixek és a
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visszahurkoló régiók (loop, hairpin, re-entrant coil), amelyek korábban egyáltalán nem
vagy elhanyagolható számban álltak rendelkezésre, ezért funkcionális szempontból sem
gondolták lényegesnek ezen elemek annotálását. Napjainkra azonban bizonyítást nyert,
hogy funkcionálisan fontos szerepet töltetnek be, azonban működésük nem minden
aspektusa tisztázott.

A TMDET eljárás új funkcióit a következő alfejezetekben foglalom össze.

4.1.1.1. Biomátrixok javítása

A PDB fájlokban tárolt fehérjeszerkezetek általában nem a biológiailag aktív formának
felelnek meg, ezért egy PDB adatfájl a szerkezeten túl utasításokat, operátorokat,
úgynevezett biomátrixo(ka)t is tartalmaz, mely megadja hogyan állítható elő a biológiailag
aktív szerkezet a tárolt adatokból különböző forgatásokkal és eltolásokkal. A biológiailag
aktív, oligomerizációs állapotot általában vagy kísérletileg határozzák meg vagy elméleti
módszerek segítségével (PQS [123], PISA [124]) becsülik meg a lehetséges negyedleges
szerkezetet. Ezen elméleti módszereket azonban globuláris fehérjékre fejlesztették,
így nem biztosított, hogy transzmembrán fehérjék esetén is a valóságnak megfelelő
eredményre vezetnek. A PDB adatbázis számos olyan fehérjét tartalmaz, melyben bár a
kristályszerkezet helyesen tartalmazza a biológiailag aktív formát, a fájl BIOMOLUCLE
rekordja hibás, s ezáltal olyan transzformációt ír le, mely valótlan szerkezetet eredményez.
Egy hibás negyedleges szerkezet például a dőlésszög (transzmembrán fehérje és a
membránnorma által bezért szög) pontatlan becsléséhez vezethet, melynek hibája egyes
esetekben akár a ~20◦-ot is elérheti (2W0F). A hibás biomátrixok azonosítására és
javítására egy újfajta eljárást dolgoztam ki.

A PDBTM adatbázis egyláncú szerkezeteit kiválogattam és biomátrixaik alapján két
csoportba soroltam aszerint, hogy tartalmaznak-e annotált, egységmátrixtól különböző
(megbízható) biomátrixot vagy sem. A nem megbízható csoport elemeihez BLAST
algoritmussal olyan szekvenciát kerestem az annotáltak között, melyek szekvenciális
azonossága 90%-nál nagyobb. A két szerkezetet egymásra illesztettem a TM-align program
segítségével. Az illesztés eredménye megadja azt a T̂ transzformációt, mely a biomátrixszal
nem rendelkező szerkezet koordinátáit, P̂query-t a célfehérjébe, P̂target-be viszi, formálisan:

T̂ P̂query = P̂target (4.1)

Feltételezve, hogy P̂query és P̂target fehérjeszerkezetek azonosak és a hozzájuk tartozó
biomátrixok B̂query és B̂target a keresett T̂ transzformáció az alábbiak szerint kapható
meg:
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B̂query = T̂−1B̂targetT̂ (4.2)

Az eljárás pontosságát olyan szerkezeteken ellenőriztem, melyek BIOMOLECULE
rekordja helyesen volt kitöltve. Ez 318 szerkezetet jelent. Ezeket 90%-os szekvenciális
hasonlóságra szűrtem, így 57 szerkezetet kaptam. 43 esetben homológ szerkezet
felhasználásával reprodukálni tudtam a biomátrixot. A biomolekula létrehozása utána
az eredeti szerkezet és a replika között 43-ból 40 esetben 1Å-nél kisebb RMSD-t (Root
Mean Square Deviation) tapasztaltam, míg a legnagyobb eltérés 3,3Å volt. Azokban
az esetekben, ahol a kristályszerkezet tartalmazta a biomolekulát, a krisztallográfiai
szimmetriaműveletekből származtatott transzformációval pótoltam a biomátrixot.

Ezzel az eljárással, összesen 34 esetben javítottam, pótoltam a biomátrixot. A legnagyobb
dőlésszög különbséget a 2W0F, kálium ion csatorna monomer, illetve a javított tetramer
formája között mértem (23◦) és egyes membránrégió-határok 4 aminosav pozíciót
is változtak. Az OPM (Orientations of Proteins in Membranes) adatbázisban [121]
is találtam hasonló mértékű (19◦) eltéréseket a 1PY6 monomer és 1M0L trimer
bakteriorodopszin szerkezetek között.

4.1.1.2. Visszahurkoló régiók

Azon membránrégiókat, melyek a membrán azonos oldaláról indulnak és végződnek,
visszahurkoló régióknak nevezzük. Az első ilyen szerkezetet a 90-es évek végén fedezték fel
a Na+/Ca2+ pumpában [34]. A későbbiekben kiderült, hogy számos más transzmembrán
fehérje is tartalmaz ilyen szerkezeti elemet, mint például az akvaporinok [35], a kálium-
[36] és a klorid-ion csatornák [37].

A TMDET általam továbbfejlesztett verziója képes a 3D-s koordináták alapján
azonosítani a visszahurkoló régiókat. Az eljárás megvizsgálja, hogy a membránrégió
legalább 6Å mélységben behatol-e a membránba, valamint kezdeti és utolsó aminosav
pozíciói azonos térrészben helyezkednek-e el. Bár a módszer tetszőleges visszahurkoló
régiót képes detektálni (hélix-hurok-coil, coil-hurok-hélix, coil-hurok-coil), az algoritmus
jelenleg nem sorolja további altípusba ezen szerkezeti elemeket. Jelenleg a PDBTM
adatbázisban 362 fehérje tartalmaz legalább egy visszahurkoló régiót.

4.1.1.3. Felszíni hélixek

Egy másik újonnan létrehozott szerkezeti osztályt a felszíni hélixek kategorizálására
hoztam létre. Ezen szerkezeti elemek a membrán - víz határfelületen helyezkednek el
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a membrán síkjával párhuzamosan. Számos ismert funkcióval bírnak, mint például ion- és
mechanoszelektív csatornák szabályozása [38] vagy az I. fotokémiai rendszer kofaktorainak
leárnyékolása a vizes közegtől [39].

A TMDET algoritmus egy általam létrehozott új szubrutinja képes a felszíni hélixek
azonosítására. Ez összegyűjti azon 4 aminosavnál hosszabb, a membránrégión kívül
fekvő α-helikális régiókat, melyek 30◦-nál kisebb szöget zárnak be a membrán - víz
határfelülettel és 9Å-nél közelebb helyezkednek el ahhoz. Jelenleg a PDBTM adatbázisban
1229 fehérje tartalmaz legalább egy felszíni hélixet.

4.1.2. PDBTM adatbázis új megjelenése, működése, funkciói

A PDBTM adatbázis webszerverét C++ nyelven újraírtam a Wt C++ Web Toolkit
(http://www.webtoolkit.eu) programkönyvtár felhasználásával, melyen a szerkezetek
megjelenítését a PV, WebGL technológián alapuló könyvtár végzi [120]. Az oldal
fejlesztése során mindvégig fontosnak tartottuk, hogy a kor információtechnológiai
elvárásainak megfelelően a modern digitális eszközökről (mobiltelefon, tablet) is
használható legyen.

A PDBTM új megjelenése a 4.1. ábrán látható. A navigációs menüben olvashatjuk
az adatbázis legújabb frissítésének dátumát, az aktuális α-helikális és β-hordós
transzmembrán fehérjék számát. A legördülő menü segítségével kiválaszthatjuk, hogy mely
főbb típusok (α-helikális, β-hordós) listáját szeretnénk végignézni. A lista "results" nevű
eleme a legutóbbi keresés eredményét tartalmazza. Továbbá, a szimpla és a dupla nyilak
segítségével a lista elejére, az előző, a következő vagy a legutolsó elemre ugorhatunk.

Az ábrázolt fehérjeszerkezet és szekvenciájának színe megegyezik. A szekvencia egy
tetszőleges régiójára kattintva annak 3D reprezentációja megváltozik a térszerkezetben,
így kiemelve a vizsgált szakaszt (eltekintve a szekvenciában szürkével jelölt, meghatározott
szerkezettel nem rendelkező részektől).

A szerkezetek megjelenítése korábban az OpenAstexViewer Java applet felhasználásával
történt, melyen néhány módosítást végeztem, hogy a weboldalon megfelelő módon
jelenítse meg a szerkezeteket és a membrán határfelületeket, továbbá kezelése a
felhasználók számára még kényelmesebb legyen. Azonban az egyre szigorodó Java
biztonsági követelmények miatt használhatatlanná vált az applet. Jelenleg a szerkezetek
megjelenítését egy másik molekulanézegető, a PVWebGL-alapú JavaScript könyvtár [120]
végzi, melynek fejlesztésében szintén részt vettem. A membrán határfelületek esztétikus és
átlátható ábrázolása érdekében a már meglévő kódot alkalmassá kellett tennem különböző
transzparenciájú objektumok megjelenítésére és annak szabályozhatóságára. Továbbá
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A

B C D

E

F

4.1. ábra – A PDBTM webszerver megjelenése
A: Navigációs menüsor, mely a szerkezetek közötti gyors váltást teszi lehetővé. A szimpla
nyilak egy elemet léptetnek a fehérjelistában vissza, előre, míg a duplák a lista elejére,
illetve végére viszik a felhasználót. B: Az adatbázis különböző szolgáltatásainak elérését
segítő menü. C: A szerkezeti megjelenítő (sárga: transzmembrán régió, narancssárga:
visszahurkoló régió, zöld: határfelületi hélix, a piros és a kék a membrán által kettéosztott
két térrészt jelöli). D: A szekvencia megjelenítő, mely a szerkezetmegjelenítővel azonos
színezést használ. A legördülő menüből választható ki a vizsgálni kívánt lánc. E:
Fájlletöltő panel, ahol megtekinthetők és letölthetők az eredeti, a transzformált és a
PDBTM XML leíró fájlai. F: Kereszthivatkozások más adatbázisokra (RCSB PDB,
PDBsum).

fontos szempont volt, hogy érintőképernyős eszközökön is használható legyen. Én az
androidos eszközökkel való kompatibilitást valósítottam meg.

Az oldalról letölthető az eredeti PDB fájl, valamint a membrán síkjába - TMDET által
- beforgatott, transzformált PDB szerkezet, továbbá az egyes régiókat annotáló és a
transzformációt leíró XML fájl is.

Az új webszerver a korábbihoz képest jóval rugalmasabb keresési lehetőséget biztosít
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a felhasználók számára. Egyes gyakran használt keresések, mint például az α-helikális
vagy β-hordó felépítésű, adott számú transzmembrán régióval rendelkező szerkezetek
megjelenítése a menü részét képzi, így ezek lekérése csupán egyetlen kattintás.
Természetesen egyéni keresések is megfogalmazhatóak: tehetjük ezt a weboldal
‘Advanced search’ menüpontjának használatával, vagy pedig a használati utasításban
(http://pdbtm.enzim.hu/?_=/help/manual) leírt módon, a címsorban adhatjuk meg a
keresés feltételeit. Ez utóbbi lehetőség nagy előnye, hogy a szűrőfeltételeket a böngésző
könyvjelzői közé is elmenthetjük és szükség esetén újra és újra lefuttathatjuk. A találati
lista tömörített formában letölthető az oldalról.

Az oldalnak évente több ezer látogatója van és egyre több elméleti vizsgálat megbízható
kiindulási pontjaként alkalmazzák más kutatók. Jelenleg 2452 transzmembrán fehérjét
tartalmaz, melyek szerkezeti részeit a membrán két oldalán elhelyezkedő globuláris részein
túl az α-hélix, β-lemez, visszahurkoló régió és felszíni hélix szerkezeti csoportokba soroltuk.

A fenti statisztikákat 2015. 08. 31-én ellenőriztem.
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4.2. CMWeb - online fehérjekontaktus-elemző

A kontaktustérkép a térszerkezetek leegyszerűsített, síkbeli reprezentációja, mely
egy adott fehérje szerkezetében a térben közel levő, pontosabban bizonyos távolság
kritériumnak eleget tevő aminosav párokat adja meg. Általában többszörös szekvencia
illesztésekből különböző statisztikai módszerek segítségével próbálnak szerkezeti
információt kinyerni. A kontaktustérkép arra is felhasználható, hogy nagy pontossággal
rekonstruáljuk egy fehérje térszerkezetét [125]. A kontaktusok létrejöttének és azok
alapvető tulajdonságainak vizsgálatára egy online, interaktív rendszert hoztam létre,
melyet CMWeb (Contact Map Web viewer, http://cmweb.enzim.hu) névre kereszteltem.

A rendszer nagy előnye, hogy a vizsgált fehérje kontaktustérképe és térszerkezete, valamint
annak szekvenciája és a hozzátartozó többszörös szekvenciaillesztés egyszerre vizsgálható.
Az egyes elemek ún. szignálok segítségével össze vannak kötve, így a felhasználói
interakciókra más elemek is megváltoznak.

A webszerver öt kontaktusbecslő eljárást tartalmaz (melyekről a későbbiekben részletesen
írok). A számolt és becsült kontaktustérkép egymásra vetítve jelenik meg, így az egyes
módszerek jósága vagy esetleges gyengesége azonnal láthatóvá válik.

A webszerver C++ nyelven íródott a Wt C++ Web Toolkit és a csoportban fejlesztett
PdbLib programkönyvtár felhasználásával. A viszonylag nagy számítási igény ellenére
a szerver gyorsan szolgálja ki a klienseket, köszönhetően a C/C++ nyelven írt
programmagnak. A fehérjeszerkezetek megjelenítését a Java nyelven írt OpenAstexViewer
végzi. Fontos kiemelni, mivel az oldal fehérjék vizsgálatára készült, a tisztán nukleotid
szerkezetek nem jelennek meg.

Az elmúlt 3 év alatt megközelítőleg 75 000 látogatója volt az oldalnak. A statisztikákból
az is kiderül, hogy alapvetően a szerkezetek megjelenítésére, elemzésére és nem a
kontaktuspredikciók vizsgálatára alkalmazzák a weboldalt. Fontos hangsúlyozni, hogy
a CMWeb segítségével nem csupán transzmembrán fehérjeszerkezetek elemezhetők,
hanem globulárisok is. A felhasználó bármely fehérjeszerkezetet vizsgálhatja a PDB kód
megadásával vagy pedig a szerkezet feltöltésével, így lehetőség nyílik még nem publikált
szerkezetek vagy modellek vizsgálatára is. A rendszer az összes aktuális PDB kódot
tartalmazza és heti rendszerességgel frissül.

4.2.1. Az implementált kontaktusbecslő eljárások

Mivel a korrelált mutációs analízis nélkülözhetetlen kelléke a jó minőségű többszörös
illesztés, a felhasználó maga állíthatja be, hogy milyen paraméterekkel (pl : E-value)
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és mely szekvencia-adatbázisban (SwissProt [126], NR [127], PdbSeq [6] keressen a
webszerver a BLAST algoritmus segítségével [117, 118]. A kapott keresési eredményből,
a benne foglalt szekvenciapárokból építjük fel a többszörös illesztést, úgy hogy kihagyjuk
azon oszlopokat, amelyeknél a keresőszekvencia gapet tartalmaz. Az így nyert többszörös
illesztésen végezzük a kontaktuspredikciókhoz szükséges statisztikai analíziseket.

Jelenleg az alábbi 5 különböző kontaktusbecslő eljárást implementáltam a CMWebhez:
MI (Mutual Information) [128], SCA (Statistical Coupling Analysis) [129], ELSC (Explicit
Likelihood of Subset Co-variation) [82], OMES (Observer Minus Expected Squared) [130]
és a legelső Göbel-félét [81]. A felsorolt módszereket C nyelven újraírtam, hogy számításuk
valós időben kivitelezhető legyen. Továbbá minden egyes eljárás esetén ellenőriztem, hogy
az eredeti implementációval azonos eredményeket adnak-e.

4.2.2. Kontaktustérkép-vizsgáló

A CMWeb egy kontaktusnézegetőt, többszörös illesztés megjelenítésére szolgáló ablakot és
egy szerkezetmegjelenítőt egyesít (4.2. ábra), mely egy statisztikai kiértékelő alrendszerrel
is össze van kapcsolva. Mindezek egy összetett, felhasználói grafikus felületben (GUI
- graphical user interface) egyesülnek, melyben az egyes alegységek szignálok révén
összeköttetésben állnak.

Ha a felhasználó kiválaszt egy pontot (aminosavpárt) a kontaktustérképen, az alábbi
kaszkádfolyamat megy végbe:

1. a megfelelő aminosavak gömbi reprezentációja megjelenik a szerkezeten, melynek
színezése megegyezik a többszörös illesztés tetején elhelyezkedő sematikus
másodlagos szerkezei elemek színezésével.

2. A többszörös illesztésben kiemeli a kontaktusban részt vevő aminosav pozíciókat.

3. A kontaktusdefiníció alapján számolt távolságérték megjelenik a
szerkezetmegjelenítőben a megfelelő atomokat szaggatott vonallal összekötve.

4. Az információs panel megjeleníti a kontaktusban résztvevő atomok típusát és az
aminosavak sorszámát.

Ha a felhasználó a kontaktustérkép egy pontjára duplán kattint, a szerkezetmegjelenítő
az adott pozícióhoz (oszlophoz) tartozó összes kontaktust megjeleníti és az információs
ablakban láthatóvá válik a kontaktuscsoport középpontjának és az azzal kontaktusban
levő aminosavak pozíciója, valamint a többszörös szekvenciaillesztésben is kiemeli ezen
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A

B C

DE

F

G

4.2. ábra – A CMWeb webszerver megjelenése
(A) menü és navigációs sáv, (B) áttekintő kontaktustérkép, (C) információs panel ; (D)
szerkezetmegjelenítő, (E) nagyítható, részletes kontaktustérkép (kék: kontaktus, zöld:
hibás becslés, piros: helyes becslés), (F) Többszörös illesztés megjelenítő, sematikus
másodlagos szerkezettel és a számított konzerváltsági profil, (G) statisztikai kiértékelések
(kontaktusok marginális és együttes eloszlása, aminosav eloszlás, aminosavpár
gyakoriságok, becslőmódszer ROC görbéje, pontszámeloszlás és statisztikai mérőszámok).

pozíciókat a rendszer. E funkció a többszörös illesztésből is indítható, továbbá az itt
kijelölt régió a szerkezetmegjelenítőben is megjelenik.
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Az oldalon megjelenő adatok mindegyikét valós időben számolja a webszerver a kijelölt
vagy feltöltött PDB fehérjeszerkezet alapján. A felhasználó többféle kontaktusdefinícióból
választhat: bármely nehézatom, csak oldallánc nehézatom, Cα vagy Cβ atomok, amelyek
egy adott szabadon választható küszöbtávolságnál közelebb vannak. Továbbá beállítható,
hogy a direkt vagy az indirekt - heteromolekulák által közvetített - kontaktusok
is megjelenjenek a térképen. A kontaktusokat és azok távolságát binárisan, illetve
folytonosan is ábrázolhatjuk (4.3. ábra). Utóbbi esetén azonban az indirekt kontaktusok
nem jeleníthetők meg, csupán a megfelelő aminosav pozíciók kontaktusdefiníciónak
megfelelő legközelebbi atomjaik távolsága.

A B
4.3. ábra – Kontaktustérképek
A 2BL2 PDB kódú fehérje A láncának kontaktustérképe. A : bináris (ha két nehézatom
távolsága kisebb, mint a van der Waals sugaraik összege + 1,5Å), B : folytonos
reprezentációja (a távolságot színskálával ábrázolva: közeli piros, lila a legtávolabbi)

A többszörös szekvenciaillesztések felett egy sematikus másodlagos szerkezet és
konzerváltsági profil is található, hogy egy adott fehérje minél több aspektusból,
áttekinthető módon vizsgálható lehessen.

Az oldal legfőbb előnye, hogy egy kattintással széles körben kaphatunk információt
egy adott aminosav pozícióról és annak környezetéről, a szerkezetmegjelenítő és a
szekvenciaillesztési ablak segítségével.

A webszerver különféle statisztikai elemzéseket végez a kiválasztott fehérjeláncon:
kontaktusszámok marginális és együttes eloszlása, mely (n, m) pozíciójában azon
aminosav - aminosav kontaktusok számát mutatja, melyek n és m darab kapcsolatot
létesítenek. A becsült kontaktusok a kontaktustérképre vetítve jelennek meg,
teljesítményük pedig a statisztikai mérőszámok segítségével elemezhető (ROC görbe,
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helyes és hibás becslések pontszám-eloszlása, szeparációja, pontosság, precizitás,
szenzitivitás, FPR, MCC, a randomhoz mért növekmény, F1 és Xd pontszámok – Függelék
7.2. alfejezete).

A pontszámeloszlás jó indikátora, hogy egy adott módszer esetén mennyire különülnek el
a helyesen, kontaktusban lévőnek becsült aminosavpárokra számolt értékek a hibásaktól.

4.2.3. Benchmark teszt

A ‘Benchmark test’ menü használatával a felhasználó által feltöltött, CASP RR
formátumú, akár nagy mennyiségű kontaktusbecslés is kiértékelhető. A rendszer
gyorsaságának köszönhetően a felhasználó pillanatok alatt információt kap módszere
teljesítményéről, mind részletes, mind pedig átlagos vonatkozásban. A kontaktusdefiníció
beállítható, így a rendszer ennek megfelelően értékeli ki a becsléseket. Az egyes
becslések tovább elemezhetőek az "Inspect" gombra kattintva. Ennek hatására egy
ablakban nyílik meg, ahol a fentiekhez hasonló elrendezésben egy kontaktustérkép és
egy szerkezetmegjelenítő segíti az eredmények megértését és az esetleges hibák okainak
feltárását (4.4. ábra). Bár a CASP RR fájl tartalmazza a kontaktusdefiníciót, a rendszer
ezt nem veszi figyelembe, az egyértelműség kedvéért, a felhasználó által beállított definíció
alapján számolja és értékeli ki az adatokat.

4.4. ábra – A benchmark teszthez tartozó vizsgálóablak elrendezése
A bal felső sarokban egy átfogó kontaktustérkép és egy információs panel található,
mely a felhasználó tevékenységét mutatja. Az ábra bal alsó részén egy részletes
kontaktustérkép található, melyen a kék négyzetek a (a kontaktusdefiníciónak megfelelő)
valódi kontaktusokat, a pirosak a helyes, míg a zöldek a hibás becsléseket jelölik. A
vizsgálóablak segítségével a helyes, illetve hibás kontaktusok környezete vizsgálható a
jobb oldalon elhelyezkedő szerkezetmegjelenítőben.
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4.3. A TMFoldRec foldfelismerő eljárás kidolgozása

A bevezetőben tárgyalt hiányosságok ismeretében jogosan vetődik fel az igény egy
olyan α-helikális transzmembrán fehérjékre specifikus, új módszer kidolgozására, mely
figyelembe veszi a kettős foszfolipid réteg által kialakított környezetet, valamint a
transzmembrán fehérjék eseten gyakori oligomerizációt és az így kialakuló láncközi
kölcsönhatásokat is. A továbbiakban az általam kifejlesztett fold felismerő eljárást
ismertetem.

A TMFoldRec algoritmus α-helikális transzmembrán fehérjék fold felismerésére
kifejlesztett új módszer. Bemenő paramétere csupán a modellezni kívánt fehérje aminosav
szekvenciája, melyből első lépésben a topológiát, majd a szerkezetet becsüljük. Ismert
topológia esetén a kísérletileg meghatározott információ is felhasználható. A későbbiekben
részletesen tárgyalt módon meghatározott aminosav - aminosav, valamint aminosav - lipid
kölcsönhatásokat megkülönböztető paraméterkészlet segítségével próbáljuk meghatározni
a legvalószínűbb szerkezetet és megbecsülni a találat megbízhatóságát, hogy valóban a
natív térszerkezetet találtuk-e meg.

Ennek megvalósításához mindenekelőtt egy megbízható adathalmazra volt szükségünk.

4.3.1. A tanításához és teszteléséhez használt adathalmaz

A foldfelismerő eljárás első lépéseként a PDBTM adatbázisban fellelhető szerkezetek
reprezentatív halmazát állítottam össze. Azon α-helikális szerkezeteket választottam ki,
melyeket röntgen-diffrakcióval határoztak meg, s felbontásuk 3Å-nél jobb, továbbá a
TOPDB adatbázisban [131, 132] teljesen annotáltak voltak. Az így nyert szerkezeteket
láncokra bontottam, a membránon kívüli régiókat kivágtam és a létrejövő szerkezeti
fragmenseket transzmembrán régióik száma alapján csoportokba soroltam.

Az így kapott, azonos számú transzmembrán régióval rendelkező szerkezeti fragmenseket a
TM-align [116] nevű program felhasználásával páronként egymásra illesztettem. A kapott
átlagos TM-score-ok alapján csoportosítottam a szerkezeteket. Azon párokat, melyek
0,6-os átlagos TM-score-nál jobban hasonlítottak, ugyanahhoz a klaszterhez rendeltem, s
végül a létrejövő csoportokat 25%-os szekvenciális azonosságra szűrtem. Az így kialakított
reprezentatív halmaz 142 darab transzmembrán fehérjeláncot tartalmazott.

Annak érdekében, hogy validáljam a fenti klaszterező eljárást, megvizsgáltam, hogy a 142
fehérjelánc közül, melyek szerepelnek a CATH adatbázisban és közülük melyek tartoznak
azonos szupercsaládba [113, 114]. Az összehasonlítást csak a kettőnél több transzmembrán
régióval rendelkező láncokra végeztem el, melyből megállapíthattuk, hogy csoportosításom
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egyetlen esetben sem mond ellent a CATH adatbázis rendszerezésének, ráadásul számos
olyan szerkezetet tartalmaz, amelyek a CATH adatbázis utolsó frissítése után kerültek be
a PDB adatbázisba.

4.3.2. A statisztikus potenciál meghatározása

A statisztikus potenciálok fejlesztéséhez mind a 142 transzmembrán fehérjét
felhasználtam, ugyanakkor a módszer tesztelésekor a 2, illetve a 16-nál több
transzmembrán régióval rendelkező láncokat kizártam. A 2 transzmembrán régiót
tartalmazó láncok (17 darab) relatíve kevés láncon belüli kölcsönhatást alakítanak ki,
továbbá ezen lánctípusok elhanyagolható szerkezeti diverzitással rendelkeznek, csupán
a hélixek távolságában és relatív dőlésszögükben különböznek. Ugyanakkor a 16
transzmembrán régiónál többet tartalmazó láncot (1 darab) a számítási idő csökkentése
miatt vettem ki, így végeredményben egy 124 elemű teszthalmazhoz jutottam.

A statisztikus potenciál (θ) által magába foglalt aminosav - aminosav párok és az aminosav
- membrán lipid kölcsönhatási energiákat az ENERGI algoritmus módosított verziójával
határoztam meg [108]. A módszer lényege, hogy a natív szerkezetek valószínűségét
maximalizáljuk az alternatív, nem natív szerkezetek felett. Ezen alternatív szerkezeteket
az egyes régiókban megfigyelhető aminosav szekvencia véletlenszerű keverésével kaptam.

Két aminosavat akkor tekintettem egymással kontaktusban levőnek, ha Cß atomjaik (a
glicin esetén Cα) távolsága kevesebb, mint 5Å és a szekvencia mentén 4 aminosavnál
távolabb helyezkednek el. Továbbá definíciónk szerint, ha egy aminosav nehézatomja egy
1,4Å sugarú gömb által hozzáférhető a fehérjefelszín felől a membránrégióban, akkor az
adott aminosavat a membránkörnyezettel kölcsönhatónak tekintettem.

Az alkalmazott energia függvény egy szekvenciára a következő:

E
(
cprot, sprot, θ

)
=

N∑
i=0

N∑
j≥i

nijεij +
N∑
i=0

mihi , (4.3)

ahol a cprot és sprot egy adott fehérje konformációja és szekvenciája, N=20 aminosavak
száma, εij és hi θ elemei, melyek az i-edik és a j-edik típusú aminosavak, illetve az i-edik
típusú aminosav és a lipid közti párkölcsönhatási energiáját írja le. Továbbá nij és mi az
i-edik és a j-edik típusú aminosavak, valamint az i-edik típusú aminosav és a membránlipid
között kialakított kontaktusok számát adják meg.

Thomas és Dill [108] munkájának megfelelően a legnagyobb valószínűség elvét követve az
alábbi alakban írható fel a maximalizálandó kifejezést:
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L=
R∏

prot=1
p
(
cprot| sprot, θ

)
, (4.4)

ahol R a reprezentatív szerkezeti halmaz mérete. Az egyenlet negatív logaritmusát véve
bevezetjük Ω(Θ)-t, mely az iteráció célfüggvénye:

Ω (θ) :=− lnL=− ln
R∏

prot=1
p
(
cprot | sprot, θ

)
, (4.5)

Ω (θ) =−
R∑

prot=1
ln p

(
cprot | sprot, θ

)
, (4.6)

A belső függvényt – mely egy adott konformáció valószínűségét írja le – kifejtve az alábbi
kifejezéshez jutunk:

Ω (θ) =−
R∑

prot=1
ln

exp
[
−E(cprot,sprot,θ)

kBT

]
∑Aprot
a exp

[
−E(a,sprot,θ)

kBT

] , (4.7)

ahol a az alternatív szerkezetek halmazának (Aprot) egy eleme, melyben a natív szerkezet
is megtalálható, kB a Boltzmann-állandó és T az abszolút hőmérséklet. Ennek megfelelően
a célfüggvény teljes differenciálja a következőképpen írható fel :

dΩ (θ) = 1
kBT

R∑
prot=1


N∑
i=0

N∑
j≥i

(nij−〈nij〉) dεij +
N∑
i=0

(mi−〈mi〉) dhi

 . (4.8)

Eddig nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy az egyes transzmembrán fehérjeláncok
nem csupán monomer állapotban fordulnak elő. Az alfa-helikális transzmembrán
fehérjék jellemzően valamilyen oligomer formát öltve látják el biológiai szerepüket.
Mivel a szerkezeti templátok a teljes negyedleges szerkezet membránba ágyazott részét
tartalmazzák, lehetőségünk nyílik megkülönböztetni a lipiddel, illetve más láncokkal
kontaktusban lévő felszíni elemeket, aminosavakat és ezt figyelembe véve keresni az
optimális paraméterkészletet.

Homo-oligomer szerkezetek esetén a környező láncok hatását az adott biomolekula
szimmetriájának megfelelő periodikus határfeltétellel vettem figyelembe. Ilyen esetekben
egyértelmű hozzárendelést tudunk végezni két alegységben lévő aminosavpozíció között,
így lényegében a láncon belüli kölcsönhatásokkal megegyező módon vehetők figyelembe
az így kialakított kontaktusok a számítások során.

Hetero-oligomer transzmembrán fehérjék esetében a környező láncok egyes aminosav

48



4. Eredmények

pozícióit egy z koordinátafüggő aminosav eloszlással közelítettem. Ezen átlagos
eloszlásokat a reprezentatív szerkezeti halmazból származtattam a következőképpen. A
szerkezetekben a membrán régió az xy síkkal párhuzamos, továbbá a z tengely origóját
a membránrégió középsíkjában rögzítettem. A teret z tengely mentén 1Å-ös szeletekre
osztottam -15Å és 15Å között, az egyes aminosavakat |zCβ|, a rezidum Cβ (glicinek esetén
Cα) szenének z koordinátájának abszolutértéke szerint. |z |-nek megfelelően 15 darab
csoportba soroltam. Az így létrejövő szeletekben meghatároztam az aminosavtípusok
normalizált eloszlását. Ezt a z koordinátafüggő aminosaveloszlást használom a környező
láncok hiányzó információinak pótlására az adott |zCβ| értékhez tartozó eloszlással.

Hetero-oligomer szerkezet láncközi energiajárulékát az alábbiak szerint számíthatjuk:

EHETERO =
L∑
i=0

20∑
aa=1

vsurr (aa, z) εsprot[i],aaδ
INTER
i (4.9)

ahol L a szekvencia hossza, vsurr(aa,z) a z koordinátafüggő átlagos eloszlás, aa a 20
sztenderd aminosav futó indexe, z a membránközép síkjától mért távolság, sprot[i] a
szekvencia i-edik pozíciójában található aminosav típusa, míg δINTER a kontaktusvektor
(δi

INTER=1, ha az adott pozíció kontaktusban van egy környező lánccal, ellenkező esetben
pedig 0).

Többszörös illesztés esetén az energia függvény a következőképpen alakul, mely az eredeti
energia függvény több fehérjére vett lineáris kombinációja:

EMSA
(
cprot, sMSA, θ

)
= 1
M

M∑
k=1

E
(
cprot, sprotk , θ

)
(4.10)

ahol sMSA egy M elemű többszörös szekvenciaillesztés, melyet a PSI-BLAST program
segítségével (E-value=10-5, iterációk száma=3) generáltam a UniRef50 adatbázis (release
2014-02) felhasználásával. A fenti kifejezésnek megfelelően a célfüggvény, többszörös
illesztés esetén az alábbi alakot ölti :

dΩ(θ) = 1
kBT

R∑
prot=1


N∑
i=0

N∑
j≥i

(ni−〈nij〉) dεij +
N∑
i=0

(mi−〈mi〉) dhi

 , (4.11)

ahol

nij = 1
M

M∑
k=1

nkij (4.12)

és
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mi = 1
M

M∑
k=1

mk
i , (4.13)

ahol nij
k és mi

k a többszörös illesztés k-adik szekvenciája alapján meghatározott
értékeket jelölik. Az optimalizációt egy hagyományos ‘steepest descent’ algoritmussal
végeztem, mely lépésenként az aktuális a negatív gradiensnek megfelelően változtatja
a paramétereket, így keresve az adott célfüggvény lokális minimumát.

4.3.3. Grammatikai szűrés

A topológia a transzmembrán fehérjék régióinak membrán, citoszólikus vagy
extra-citoszólikus lokalizációját írja le. Ezt felhasználva bevezethetjük a grammatika
fogalmát, mely az egyes régiók lefutását jelenti. Példaként tekintsük az alábbi
topológiájú szekvenciát, melyben minden egyes pozíció egy aminosav lokalizációját
jelöli : 11111MMMMMM22222MMMMMM22222MMMMMM11111. Az egymást követő
azonos karakterek összevonásával a grammatika a következőképpen adódik: 1M2M2M1.
A grammatikai szűrés során a keresőszekvencia és a szerkezeti templát grammatikáját
illesztem, s ez alapján számítom a grammatikai hasonlóságot a következő képlet alapján:

GS = max (N11 +N22, N12 +N21)
L−NM

, (4.14)

ahol N 11 és N 22, valamint az N 12 és N 21 az 1-es és 2-es oldalak az illesztésben vett
együttes előfordulásának számát jelölik, L az illesztés hossza, NM pedig a membránrégiók
száma. Ezzel lényegében az egyes oldalak lefutásának egyezését vizsgáljuk. Egy templát
szerkezetet csak akkor alkalmazunk, ha a számított grammatikai hasonlósági érték (GS)
nagyobb, mint 0,9.

Így elkerülhetjük, hogy az inkompatibilis szerkezeteken is végigpróbáljuk a
keresőszekvenciát, ezáltal gyorsabbá és biztosabbá téve a becslét.

4.3.4. A threading algoritmus

A legmélyebb energiaállapot meghatározásához a kereső szekvencia membránrégióit
szisztematikus módon a templát szerkezetekre illesztettem. Minden egyes régiót különböző
eltolásokkal (s) a szerkezeti fragmensekre helyeztem. Az eltolás, s ∈[(Lstr_i-Lqry_i)/2-2;
(Lstr_i-Lqry_i)/2+2], ahol Lstr_i és Lqry_i rendre az i-edik membránrégió hosszát jelöli
a szekvenciában és a szerkezetben. NTM darab membránrégió esetén ez 5NTM darab
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illesztést jelent. Annak érdekében, hogy az eltolások során ne jöjjenek létre üres pozíciók
a szegmenshatároknál, a membránrégiót megelőző és azt követő 10-10 karakter hosszú
szekvenciadarabot is figyelembe vettem.

4.3.5. A TMFoldRec algoritmus

A módszer főbb lépéseit az 4.5. ábrán foglaltam össze. Az ismeretlen térszerkezetű
transzmembrán fehérjék szekvenciájához a PSI-BLAST algoritmus felhasználásával
többszörös illesztést készítettem. A statisztikus potenciál fejlesztésekor a szükséges
topológia információt a PDBTM adatbázisból emeltem át, ugyanakkor a módszer
tesztelésekor egy nemrégiben kifejlesztett konszenzus predikciós módszerrel, a CCTOP
algoritmus segítségével becsültem meg. A szekvencia becsült topológiájának megfelelően
az algoritmus kiszűri az alkalmatlan szerkezeti templátokat, a számítás gyorsabb
elvégzésének és a megbízhatóbb végeredmény érdekében.

A templátszerkezetek a teljes negyedleges szerkezet membránba ágyazott részét
tartalmazza, így az energiaszámítások során a vizsgált lánc membrán- és
fehérjekörnyezetét is figyelembe tudjuk venni, melyek döntő jelentőségűek az
energiaszámításkor és így a szerkezetek rangsorolásakor is.

Homo-oligomer szerkezetek esetén a biomolekula szimmetriájával megegyező periodikus
peremfeltétel segítségével határozhatjuk meg a láncközi kölcsönhatásokat, míg
hetero-oligomer esetében egy előzőleg meghatározott z koordinátafüggő aminosav
eloszlással pótoljuk a környező láncokkal kialakított kontaktusok energiajárulékait.

A TMFoldRec algoritmust az úgynevezett "jacknife" módszerrel validáltam, melyben az
adathalmazt 10 közel egyenlő részre osztottam, 9/10-én tanítottam a módszert és a
maradék 1/10-en teszteltem. Az esetek 77%-ban az eljárás a natív szerkezetet sorolta
az első helyre, azaz a natív szerkezethez rendelte a legalacsonyabb energiát, míg az
alternatív szerkezetek magasabb energiaértéket kaptak (4.6. ábra). A grammatikai szűrést
alkalmazása ~5%-os teljesítménynövekedés okoz a módszer pontosságában.

Továbbá megvizsgáltam, hogy a módszer pontossága függ-e a membránrégiók számától
(NTM ). A 4.7. ábrán jól látható, hogy a két mennyiség független egymástól,
szisztematikus változás nem figyelhető meg.

A 2 transzmembrán régióval rendelkező láncok esetén a gyenge teljesítményt valószínűleg
a kisszámú kontaktus okozza, míg a 6 transzmembrán régióval rendelkezők esetén
feltehetőleg a hibás oligomerizációs állapotukra vezethető vissza. A 4c9g_A, 3h90_A,
és 2c3e_A láncok esetén, a többi megfigyeléshez képest kiugróan rossz sorszámot rendelt
a TMFoldRec eljárás a natív szerkezetekhez (>6).
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4.5. ábra – A TMFoldRec algoritmus főbb lépései
A lépések fentről lefelé: profilkészítés, topológia becslés, membránrégiók kivágása,
szerkezeti templátok szűrése a topológia alapján, majd végül a szekvenciák szerkezetre
való illesztése.
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4.6. ábra – A TMFoldRec eljárás pontossága
A TMFoldRec eljárás pontosságát 124 (2 < NTM ≤ 16) TM fehérjén vizsgáltuk. A kék
oszlopok a becslés során kapott natív szerkezetek rangsorának gyakoriságát jelzik, míg a
narancssárgák a véletlen becslés során kapott eredményeket mutatják. A zöld oszlopok a
grammatikai szűrés alkalmazásakor mért pontosságot ábrázolják, a sárga pedig az ebben
az esetben kapott véletlen becslés pontosságát.

Mivel a 9 transzmembrán hélixet tartalmazó fehérjék esetében csupán egyetlen szerkezet és
így egyetlen fold osztály volt, nem meglepő, hogy egy véletlen becslésben mindig helyesen
rendeljük hozzá a szerkezetet. A 16 membránrégiót tartalmazó szerkezet esetében pedig
egy hibás topológiabecslés eredményeképpen a módszer a 15 membránrégiós templátokra
próbálta felilleszteni a keresőszekvenciát. Ha a mérésből kizárjuk az utóbbi két egyelemű
osztályt, a módszer pontossága megközelítőleg 77% marad.

4.3.6. A megbízhatóság mértéke

Tekintettel arra, hogy transzmembrán fehérjék esetén megközelítőleg a létező foldok
csupán egyötödét ismerjük, egy megbízhatósági faktor bevezetése is elengedhetetlen,
melynek segítségével megállapítható, hogy a kapott, becsült eredmény valóban a
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4.7. ábra – A TMFoldRec pontossága a transzmembrán régiók számának
(NTM ) függvényében
A zöld és kék oszlopok a grammatikai szűréssel és anélkül kapott becslések pontosságát
jelölik, míg a sárga és a naracssárga oszlopok a hozzájuk tartozó véletlen becslések
pontosságát mutatják.

keresőszekvenciához tartozó natív fold-e vagy csupán a meglévő szerkezeti szetten mérhető
legmélyebb energiához tartozó szerkezet és a tényleges szerkezet jelenleg ismeretlen.

Korábban kidolgozott szerkezetpontozó módszerek, mint például a ProQM [133], IQ [134]
and QMEANBrane [135] ez esetben sajnos nem alkalmazhatóak a kérdés eldöntésére,
ugyanis azokhoz a fehérje teljes atomi leírása volna szükséges, a TMFoldRec eljárás
eredménye azonban csak a Cβ atomok térbeli helyzetét adja meg.

Ezért bevezettem E red, redukált energiát, mely egy adott szerkezetre számolt energia
(E) és a membránrégiók számának (NTM ) hányadosa. Ezen értékeket minden szekvencia
esetén meghatároztam a natív és a hozzá tartozó legmélyebb energiájú nem-natív foldra.
A kapott natív és nem-natív mennyiségek kumulatív hisztogramját vettem, melyet a

H = erf (EredA−B)+1
2 (4.15)
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függvénnyel illesztettünk, melyben A és B az Gauss-féle hibafüggvény és így az illesztés
paraméterei. A natív és nem-natív (decoy) esetekre rendre az Anative = 1,380, Bnative =
-2,473, Adecoy = 2,050, Bdecoy = -3,145 értékeket kaptam (4.8. ábra).

Az így meghatározott elméleti görbék segítségével kifejezhető, hogy egy adott E red értéknél
kisebb esetekben milyen arányban találunk natív szerkezeteket az alábbi képlet szerint:

Rel = Hnative

Hnative +Hdecoy
, Rel ∈ [0,5; 1] (4.16)

A TMFoldRechez kidolgozott mérőszám alkalmazásával az alábbi pontossággal
különböztethetőek meg a natív és nem-natív szerkezetek. Ha a fentiekben
bevezetett megbízhatósági érték szerint csökkenő sorrendbe rendezzük a predikciókat,
megfigyelhetjük, hogy a felső 20% esetén 80%-os, a 40%-ban pedig 70%-os pontossággal
tudjuk megkülönböztetni a natív szerkezeteket (4.8. ábra).

A kidolgozott mérték egyik legfontosabb tulajdonsága annak abszolút voltában rejlik,
azaz nem függ a templát szerkezetek számától, úgy mint a sokaságalapú mennyiségek
(pl. : z-score).

4.3.7. A TMFoldRec összehasonlítása más módszerekkel

A kidolgozott TMFoldRec eljárást a HHalign [92, 93], Jackhmmer [94, 97] és
pGenTHREADER [98] módszerekkel vetettem össze. Az eredményeket a TMFR
algoritmussal[80] is össze szerettem volna mérni, azonban többszöri kérésre sem tették
elérhetővé a programot.

Fontos kiemelnem, hogy a felsorolt módszerek nem transzmembrán-specifikus eljárások.
Ez egyfelől hátrány, hiszen ily módon várhatóan rosszabbul teljesítenek, mint az általam
kidolgozott eljárás. Másfelől, a TMFoldReckel ellentétben nem csupán a membránrégiók
szekvenciális információja alapján határozzák meg a natív foldot, ami által némi előnyre
tesznek szert megközelítésünkkel szemben. Annak érdekében, hogy e hatást lecsökkentsem
a teszt során a Pfam adatbázisban [111, 112] annotált doménekkel homológ régiókat
kivágtam a szekvenciákból, ha azok nem fedtek át membránrészekkel. Nyilvánvalóan
szolubilis részeket ezek után is tartalmaztak a szekvenciák.

A korrekt összehasonlítás érdekében az illesztésen alapuló módszereket is az általam
használt többszörös illesztés szekvenciahalmazán vizsgáltam.

A pGenTHREADER algoritmust a saját templátkönyvtárával (05/01/2015) alkalmaztam,
becsléseit 40%-os szekvenciális azonosságra szűrtem a keresőszekvencia között (124-ből
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4.8. ábra – Natív és nem natív szerkezetek szétválasztása
A zöld és piros pontok a natív és nem natív redukált energiaértékek (Ered) normalizált
kumulatív hisztogramját jelölik, míg a folytonos vonalak az illesztett elméleti görbéket
mutatják. A kék pontok a kumulatív hisztogramok arányát mutatják a fenti képletnek
megfelelően, míg a folytonos kék vonal az elméleti görbét mutatja.

110 esetben volt legalább egy ilyen szekvencia). Egy becslését akkor mondtam helyesnek,
ha a valódi fold és a predikció között mért TM-score nagyobb volt, mint 0,6. A 110 esetből
69 esetben kaptam 0,6-nál nagyobb értéket.

Ahogy az 4.1. táblázatban is jól látható, a TMFoldRec algoritmus jelentősen felülmúlja a
többi módszer teljesítményét. Azonban nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy
a reprezentatív adathalmazunk tartalmaz egy elemű klasztereket, melyek azonosítására
az illesztésen alapuló módszerek definíció szerint nem alkalmasak. E tény is jelzi a
szerkezetalapú foldfelismerés fontosságát.

Ha a teszthalmazból kiválogatjuk azon elemeket, melyek egy elemű klaszterekben vannak
vagy 25%-os szekvenciális hasonlóságnál közelebbi rokonokkal rendelkeznek, egy 26 elemű
halmazt kapunk. Nyilvánvalóan ezen az új halmazon az illesztésen alapuló módszerek
pontossága nőtt, míg a TMFoldRec eljárásé változatlan maradt. A Jackhmmer és
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4.1. táblázat – A TMFoldRec eljárás összehasonlítása más módszerekkel

módszer neve pontosság
Jackhmmer 43%
HHalign 54%
RaptorX 54%
pGenTHREADER 63%
TMFoldRec 77%

HHalign módszerek pontossága 58% és 88% volt. Ebben a speciális esetben – az eredeti
adathalmaz 21%-án – a HHalign megelőzi a TMFoldRec algoritmust. Azonban nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy módszerünk nem függ az ismert szekvenciák számától,
továbbá, hogy az egyes szerkezeteket pontozza, s így az esetlegesen hibás szerkezeteket
jelezze (pl. : néhány 6 TM régiót tartalmazó fehérje esetében).

Hogy jobban bemutassam a kidolgozott módszer létjogosultságát, a TMFoldRec
eredményeit összevetettem az egyik legelterjedtebb távoli homológ kereső eljárás, a
HHsearch becsléseivel is. Az összehasonlítást a HTP (Human Transmembrane Proteome)
adatbázis felhasználásával végeztem [5]. Az adatbázisból 2071 transzmembrán fehérje
láncot választottam ki, melyek kettőnél több membrán régiót tartalmaztak és a PDB
adatbázisból nem társítható hozzájuk szerkezet. A PDBTM adatbázisból a HHsearch
leírásának megfelelően egy megfelelő szekvencia-adatbázist építettem, melyben a
HTP-ből kiválasztott, meghatározott szerkezettel nem rendelkező fehérjék távoli rokonait
próbáltam felkutatni. Ugyanezen fehérjéken, a TMFoldRec segítséségvel, foldfelismerést
hajtottam végre.

Megvizsgáltam, hogy a két módszer az esetek hány százalékában mond azonos
membránrégió számot. A 2071-ből 987 esetben a HHsearch a CCTOP-pal megegyező
membránrégió számú fehérjeláncot adott, azonban a többi esetben jókora eltéréseket
kaptunk, nem is beszélve a nagy szekvencia-, hosszúságbeli különbségekről. Ha a
80%-nál alacsonyabb valószínűségű találatokat kizártam, továbbra is az 1690 esetből
740-ben tapasztaltam hibás becslést. Továbbá 57 esetben, mikor a HHsearch módszer
magas valószínűségű találatot adott, a TMFoldRec eljárás topológiai ütközést jelzett a
reprezentatív szett minden elemével, azaz a HHSearch eredménye nagy valószínűséggel
hibás ezekben az esetekben.

Ezen eredmények jól jelzik, mivel a HHsearch eljárás a globuláris részeket is
figyelembe veszi a becslés során, ez a többletinformáció félreviheti a predikciót, mivel
a transzmembrán fehérje szekvenciák ~75%-a globuláris részeket ír le. Így ezen becslések
automatikus alkalmazása a membránrégiókra nézve hibás szerkezeti modellhez vezethet.

Bár a szekvenciális azonosság azonos foldba tartozó láncok között a globulárisoknál
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megfigyelthez képest jóval alacsonyabb is lehet [77], az állítás megfordítását eddig még
nem vizsgálták. Azaz, alacsony szekvenciális azonosságú transzmembrán fehérje láncok
nem feltétlenül vesznek fel azonos szerkezetet. Ennek megfelelően az azonosság mellett
más kritériumot is teljesíteniük kell, hogy a szerkezeti hasonlóságot feltételezhessük, ilyen
lehet például a membránrégiók számának egyezése.

Láthattuk, hogy enélkül a feltétel nélkül egy olyan kifinomult módszer, mint a HHsearch is
könnyen megtéveszthető. Eddigi tapasztalatunk szerint a HHsearch és a programcsomag
más tagja is kimagasló hatékonysággal és pontossággal bír, azonban a fenti vizsgálat
alapján a transzmembrán fehérjék esetén rendkívül optimista becsléseket ad. Éppen
ezért előnyösebbnek tűnik a TMFoldRec algoritmus, mely mértéktartó megbízhatósági
értékével, más módszerektől eltérően csak a membránrégióban kialakuló térszerkezetet
vizsgálja és minősíti. Így a HHsearch valószínűségi érték ismeretében is érdemes lehet
külön lefuttatni a TMFoldRec algoritmust, hogy globális és lokális szempontból is
megbízható eredményt kapjunk.

58



4. Eredmények

4.4. TMFoldWeb web szerver

Annak érdekében, hogy a TMFoldRec módszer minél több kutató számára elérhetővé és
használhatóvá váljon, létrehoztam az eljárás webszerver verzióját is a http://tmfoldweb.
enzim.ttk.mta.hu címen. Egy könnyen kezelhető, letisztult és átlátható felületen
küldhetik be a felhasználók a vizsgálni kívánt ismeretlen térszerkezetű transzmembrán
fehérjék szekvenciáját.

Az előző alfejezetben ismertetett TMFoldRec eljárásnál használt reprezentatív
adathalmaztól eltérően, ebben az esetben más szempontok szerint generáltam a templát
adathalmazt. Jelen esetben ugyanis az elsődleges célom nem csupán a jó minőségű
szerkezetek kiválasztása volt, sokkal inkább az eddig feltárt szerkezeti tér egyenletes
mintavételezése. Ennek érdekében a PDBTM adatbázist 99%-os szekvenciális azonosságra
leszűrtem és az így kapott szerkezeteket membránrégió számuk szerint csoportosítottam.
Az egyes csoportokból kiszűrtem azon szerkezeteket, melyek egy másik szerkezettel 0,6-os
TM-score-nál nagyobb hasonlóságot mutat. Ezt egy olyan iteratív folyamatban végeztem,
mely során minden egyes ciklusban a legtöbb rokonnal rendelkező elemet eltávolítottam.
Mindezt addig folytattam, míg a halmaz egyetlen elemének sem volt a fenti küszöbértéknél
közelebbi szerkezeti rokona.

A felhasználónak csupán be kell táplálnia a vizsgálni kívánt szekvenciát FASTA
formátumban (4.9. ábra). A hozzá tartozó topológiát az alatta található szövegmezőben
adhatja meg. Ha nem áll rendelkezésére topológiai információ, a szerver a CCTOPmódszer
segítségével becslést ad arra (ez utóbbi az alapértelmezett működés).

A betáplált információt folyamatosan ellenőrzi a rendszer: a szekvencia a 20 standard
aminosav egybetűs kódján kívül nem tartalmazhat más karaktert, a topológiát pedig
csupán I, O, M, L betűkkel kódolhatjuk, melyek a kinti, benti, membrán és visszahurkoló
régiókat jelölik.

A "Submit" gombot megnyomva a rendszer feldolgozza a betáplált adatokat és a
felhasználót átirányítja egy új oldalra, melyen valós időben kísérheti figyelemmel a
számítás állását, éppen futó lépéseit. Az elvégzett és a hátralévő feladatok arányát egy
folyamatjelző sáv teszi még szemléletesebbé.

A számítások végeztével egy összefoglaló oldal mutatja be az eredményeket (4.10.
ábra), mely tartalmazza a betáplált keresőszekvenciát, a beadott vagy a CCTOP által
megbecsült topológiát, továbbá az egyes energia- és megbízhatósági értékek által sorba
rendezett szerkezeti templátokat. A becsült natív, legmélyebb energiájú térszerkezet
szignifikanciáját a számított energiaértékekből készített hisztogram segítségével teszi a
szerver még szemléletesebbé.
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4.9. ábra – A TMFoldWeb webszerver bemeneti felülete
A felső szövegdobozba a keresőszekvenciát, míg az alsóba – ha rendelkezésre áll – a hozzá
tartozó topológiát kell megadni. Alapértelmezésként a "Predict topology using CCTOP"
kapcsoló be van kapcsolva, ekkor az alsó szövegmező nem látszódik.

Az eredménylista minden egyes sora az adott szerkezeti templát PDB és lánc azonosítóját,
fold osztályát, adott szerkezeten vett legmélyebb energiáját, a becslés megbízhatóságát,
valamint az adott energiaérték Z-score-ját tartalmazza. A sorok színe az adott becslés
megbízhatóságát jelzi : a 0,8-nál magasabb megbízhatósági értékkel rendelkező sorok zöld
a megbízható, a 0,8 – 0,6 közötti sárga a feltételezhetően jó, míg a 0,6 és annál alacsonyabb
értékek esetén piros szín jelöli a bizonytalan becsléseket.

A "Show" gombra kattintva, egy felugró ablakban a PV, molekulamegjelenítő segítségével
a templát lánc szerkezete jelenik meg, melyben a környező láncok elhelyezkedése és
a sematikus membránkörnyezet is megfigyelhető. A templát lánc színezése a PDBTM
adatbázisnak megfelelő módon történik, míg a környező láncokat a szürke különböző
árnyalataival jelöli a szerver.

Az "Alignment" gombra kattintva, a legördülő ablakban az adott sorhoz tartozó
legjobb szekvencia-szerkezet illesztést vizsgálhatjuk meg. A megjelenő illesztés a teljes
keresőszekvenciát és a szerkezet membránba ágyazódott részeit tartalmazza.

A felhasználó által beküldött feladatok egy hétig elérhetőek maradnak és az oldal alján
elhelyezkedő panelban tételesen, időrendi sorrendben látható a beküldés dátuma, a
szekvencia neve, a feladat aktuális állapota és egy gomb, mely az eredmények oldalra
vezeti át a látogatót. A sorok végén található piros gombokkal pedig a feleslegessé vált
elemek törölhetők az előzményekből.
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A web szerver motorja PHP és Python nyelven íródott. A kliensoldali felületet
JavaScript függvények teszik funkciógazdagabbá és a Bootstrap CSS könyvtár segítségével
alakítottam ki a koherens megjelenést. A szerkezetek megjelenítését a PV, WebGL-alapú
molekulamegjelenítővel végezzük. A beérkező kérések egy adatbázisba kerülnek, melyet
egy szerveroldali Python program ciklikusan ellenőriz új kérések után kutatva. Új feladat
esetén, WSDL leíró nyelv segítségével SOAP protokollon keresztül küldi be az új feladatot
a csoport által működtetett nagyteljesítményű, 256 magos számítógép klaszternek. A
nagyteljesítményű klaszteren futó feladatkiosztó szolgáltató programot (web service),
csoportunk munkatársa, Reményi István készítette.

A webes felhasználói felület mellet közvetlen hozzáférést is biztosítunk a szolgáltatáshoz,
mely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy saját programjukból, közvetlenül, a
webfelület kikerülésével hívhassák a rendszer funkcióit. Ennek segítségével lehetőség nyílik
nagymennyiségű adat ellenőrzött feldolgozására, például genomi vizsgálatok lefolytatására
is.

4.10. ábra – A TMFoldWeb webszerver eredményt összegző oldala
Az eredményeket összefoglaló oldal elemei fentről lefelé: vizsgált szekvencia és a hozzá
tartozó becsült vagy megadott topológia, az egyes templátokra számított energiaértékek
hisztogramja, majd az energiaértékek szerint sorbarendezett szerkezeti templátok listája
a megbízhatóságuk szerint színezve.
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Az elméleti kutatómunka kiindulópontja az a megbízható adathalmaz, amelyen
vizsgálatainkat folytathatjuk, s amely alapján felállíthatjuk modellünket. Transzmembrán
fehérjék eseten ez a megbízható információforrás a PDBTM adatbázis, mely a PDB
kizárólag transzmembrán fehérjéket tartalmazó részhalmaza. Nagy előnye, hogy a
szerkezeti adatokon túl fontos információt tartalmaz az adott transzmembrán fehérje
régióiról, azok határairól és a fehérje membránhoz viszonyított relatív helyzetéről is. Az
adatbázis létrehozásához, és folyamatos frissítéséhez a TMDET algoritmust alkalmazzuk,
mely a fent felsorolt adatokat automatikusan nyeri ki a fehérjék térszerkezeteiből. A
tudományterület rohamos fejlődése és a transzmembrán fehérjék kutatását serkentő egyre
növekvő érdeklődés következtében számos olyan új igény merült fel, mely a TMDET és
a hozzá szorosan kapcsolódó adatbázis kiegészítését, továbbfejlesztését tette szükségessé.
Ezeket a kiegészítéseket a doktori munkám kezdetekor, annak részeként hoztam létre.

Egy megbízható adatbázisra támaszkodva az α-helikális transzmembrán fehérjék
szerkezetbecslését eleinte különböző korrelált mutációs analízisen alapuló kontaktus
predikciókkal kívántam megvalósítani. A felhasznált módszerek azonban rendre
alkalmatlannak bizonyultak, hol az alacsony pontosság, hol pedig a hatalmas
bemeneti adatszükséglet (lánconként néhány ezer homológ szekvencia) nehezítette
alkalmazhatóságukat. Annak érdekében, hogy feltárjam e megközelítések limitáló
tényezőit, a kontaktus prediktorok intuitív vizsgálatára létrehoztam a CMWeb
webszervert, mely integrált módon jelenít meg számos szerkezeti, szekvenciális
szempontból fontos információt és statisztikát. Az dolgozatban nem tárgyalt eredmények
alapján – mely a kutatásaink közben más kutatók tollából közlésre került –
megbizonyosodhattunk afelől, hogy a CMWeb webszerverbe integrált, úgynevezett lokális
módszerek lényegükből fakadóan nem képesek a korreláltan mutálódó párok felkutatására,
ha azok többszörös interakcióból fakadnak, ami az esetek meghatározó hányadára igaz is.
Továbbá az aminosavak közötti indirekt kapcsolatok is jelentősen csökkentik a különböző
becslések eredményességét.

Végül transzmembrán fehérjékre kifejlesztett statisztikus potenciálok segítségével
közelítettem a kitűzött célt. Egy saját fejlesztésű keretrendszer segítségével végeztem
az alacsonyfelbontású kölcsönhatási energiák optimalizálását és ennek felhasználásával
az ismeretlen szerkezetű szekvenciák foldfelismerését is. A megvalósított módszerhez egy
webszervert is létrehoztam annak könnyebb használhatósága érdekében.

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

I. Létrehoztam a PDBTM transzmembrán fehérjeszerkezeteket tartalmazó adatbázis
felújított változatát és a szerkezeti elemeket detektáló TMDET eljárást úgy
módosítottam, hogy az újabb szerkezeti elemek (visszahurkoló régiók, határfelületi
hélixek) azonosítására is képes legyen. [T1]

II. Létrehoztam a CMWeb integrált rendszert a kontaktusbecslő módszerek átfogó
vizsgálatára, hogy a szerkezetbecslésben való alkalmazhatóságukat könnyebb,
átláthatóbb módon analizálható legyen. [T2]

III. Kidolgoztam a TMFoldRec, fold felismerő eljárást, mely a transzmembrán
fehérjék membránba ágyazódott részeinek szerkezetét becsüli meg és a predikció
megbízhatóságát egy megfelelő mérőszámmal jellemzi. [T3]

IV. Létrehoztam a TMFoldWeb webszervert a kifejlesztett szerkezetbecslő módszer
népszerűsítésére és egyszerűbb felhasználása érdekében. [T4]

Kapcsolódó publikációk

[T1]
Kozma D, Simon I, Tusnády GE.
PDBTM: Protein Data Bank of transmembrane proteins after 8 years
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 41 :(D1) pp. D524-D529. (2013)

IF: 8,8, H: 47

[T2]
Kozma D, Simon I, Tusnady GE.
CMWeb: an interactive on-line tool for analysing residue-residue contacts and contact
prediction methods.
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 40 :(W1) pp. W329-W333. (2012)

IF: 8,8, H: 8
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[T3]
Kozma D, Tusnady GE.
TMFoldRec: a statistical potential-based transmembrane protein fold recognition tool.
BMC BIOINFORMATICS 16 :(1) pp. 201-209. (2015)

IF: 2,6, H: 0

[T4]
Kozma D, Tusnady GE.
TMFoldWeb: a web server for predicting transmembrane protein fold class.
BIOLOGY DIRECT 10 :(1) pp. 54-61. (2015)

IF: 4,66, H: 0

A doktori dolgozat témájában tartott előadások és
kiállított poszterek

Kozma D, Simon I, Tusnady GE.
Structure prediction of alpha-helical transmembrane proteins.
4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, Budapest (2011) – előadás

Kozma D, Simon I, Tusnady GE.
CMWeb: an interactive on-line tool for analysing residue-residue contacts and contact
prediction methods.
Protein Spring Prague, Prága, Csehország (2012) – poszter

Kozma D, Simon I, Tusnady GE.
CMWeb: an interactive on-line tool for analysing residue-residue contacts and contact
prediction methods.
Magyar Bioinformatikai Társaság éves gyűlése, Budapest (2012) – poszter

Kozma D, Simon I, Tusnády GE.
PDBTM: Protein Data Bank of transmembrane proteins after 8 years.
Hungarian Life Sciences Conference 2013, Siófok (2013) – poszter
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TMFoldRec: a statistical potential-based transmembrane protein fold recognition tool.
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A doktori dolgozathoz nem kapcsolódó publikációk
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Microscopic Rate Constants of Crystal Growth from Molecular Dynamic Simulations
Combined with Metadynamics.
ADVANCES IN PHYSICAL CHEMISTRY, 1–10. (2012)
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In-depth characterization and computational 3D reconstruction of flagellar filament
protein layer structure based on in situ spectroscopic ellipsometry measurements.
APPLIED SURFACE SCIENCE, 257(16), pp. 7160–7166. (2011)
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A doktori dolgozathoz nem kapcsolódó előadások

Kozma D, Tóth G.
Kristálynövekedés vizsgálata számítógépes szimulációkkal.
KeMoMo-QSAR 2009, Szeged (2009)

Kozma D, Tóth G.
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Szabadenergia módszerek workshop, Mátraháza (2011)
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7. Függelék

7.1. Korrelált mutációs analízis módszerek

7.1.1. Göbel-módszer

Kronológiailag a legelső módszer korrelált mutációk többszörös szekvenciaillesztésekből
történő azonosítására a Göbel-módszer volt [81]. Ennek lényege, hogy a többszörös illesztés
adott két oszlopában megvizsgálják a lehetséges változások közötti korreláció mértékét.
Az i-edik és j-edik pozíció között mérhető kovariancia:

rij = 1
N2

∑
kl

wkl(sikl−〈si〉)(sjkl−〈sj〉)
σiσj

, (7.1)

ahol N a többszörös illesztés elemszáma, wkl egy súlyfaktor a k-adik és az l-edik
szekvencia közötti szekvenciális hasonlóság kezelésére, sikl pedig az i-edik pozíció k-adik
aminosavának l-edikre történő kicserélődésének valószínűsége, pontszáma.

7.1.2. OMES (Observed Minus Expected Squared)

Az OMES módszer a χ2-tesztet használja olyan ij pozíciópárok felkutatására, amelyekre
nem teljesül a nullhipotézisünk, miszerint i és j pozíciók aminosavcseréi függetlenek [130].

χ2
ij =

20∑
k=1

20∑
l=1

(
NOBS

kl−N exp
kl
)

2

N expkl
, (7.2)

ahol k, l a 20 aminosav egyike, NOBS
kl és NEXP

kl a többszörös illesztésben megfigyelt és
a várható száma a kl aminosavpároknak. Teljesen konzervált oszlop esetén χ2

ij értéke 0.

Ha a χ2
ij értékből számított valószínűség egy bizonyos küszöbnél kisebb (2 · 10−2), i

és j pozíciók nem függetlenek, korreláltan változnak, így feltételezhetően egymással
kapcsolatban állnak.

7.1.3. SCA (Statistical Coupling Analysis)

Az SCA eljárás egy perturbáció alapú korrelált mutáció becslő eljárás [129]. Elsőként
definiálnak egy konzerváltság jellegű mennyiséget, K i-t, melyet az alábbi kifejezés szerint
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számítanak:

Ki =

√√√√ 20∑
a

(lnP a
i)2, (7.3)

ahol a a 20 sztenderd aminosav egyike, Pa
i pedig annak valószínűsége, hogy az i-edik

oszlopban megfigyelt a aminosav gyakorisága az átlaggal megegyezik. Ez az alábbi kifejez
szerint adódik:

P a
i = N !

na! (N−na)!
pna(1−pa)N−na , (7.4)

ahol N=100, na az i-edik pozícióban megfigyelt a típusú aminosav százalékos előfordulása,
pa pedig az a típusú aminosav átlagos gyakorisága a vizsgált adatbázisban. Az ij
pozíciópárok közötti csatolás mértéke a következőképpen adódik:

rij =
√√√√ ∑

x

(ln
P x

i|δj

P x
MSA|δj

− ln P x
i

P xMSA
)2 , (7.5)

ahol Pa
MSA és Pa

MSA|∆j valószínűségeket a 7.5. képletnek megfelelően számítják a teljes
többszörös illesztést alapul véve.

A j-edik pozícióban vett perturbáció e módszer esetén azt jelenti, hogy csak azon
szekvenciákat veszik figyelembe Pa

i|∆j kiszámításakor, melyek j-edik pozíciójában a típusú
aminosav szerepel. Ha ennek hatására az aminosav eloszlás az i-edik pozícióban jelentősen
megváltozik, feltételezhető, hogy a két pozíció korreláltan változik. Látható, hogy a
kifejezés nem feltétlenül szimmetrikus i, j párokra nézve.

7.1.4. ELSC (Expected Likelihood of Subset Co-variation)

E módszer az SCA-hoz hasonlóan a vizsgált többszörös illesztés (MSA) perturbációjával
próbálja meghatározni az egyszerre változó pozíciópárokat [82]. Annak valószínűsége, hogy
egy N total elemű többszörös illesztés, j-edik pozícióban N r,j darab r típusú aminosavat
tartalmazó illesztésből egy ntotal elemszámú részhalmazt választunk ki, melynek j-edik
pozíciójában nr,j darab r típusú aminosav van az alábbi kifejezés szerint számolható:

L〈i〉j =
∏20
r

(
Nr,j

nr,j

)
(
Ntotal
ntotal

) , (7.6)
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Ez esetben az i-edik oszlopban megfigyelt leggyakoribb aminosav sorainak kiválasztásával
generáljuk a részhalmazt. Ekkor a j-edik oszlopban várt r típusú aminosav száma mr,j,
melyre

mr,j ≈ fr,j = Nr,j

Ntotal
ntotal, (7.7)

ahol f r,j az r típusú aminosav valódi gyakorisága a részhalmaz j-edik pozíciójában. A
teljes egyenlőség a ∑20

r mr,j = ntotal feltétel miatt nem teljesül minden esetben. Első
körben meghatározzák a várhatóértékek egészrészét, majd az ntotal-tól vett eltérést iteratív
módon szétosztják a legnagyobb törtrésszel rendelkező értékektől kezdve. A részhalmazon
megfigyelt és várt valószínűségének aránya adja az i és j oszlopok közötti csatolódást.

Λ〈i〉j := L〈i〉j
L〈i〉j,max

=
20∏
r

(
Nr,j

nr,j

)
(
Nr,j

mr,j

) (7.8)

A fenti iteratív módon fenntartott ntotal-lal vett egyenlőség következtében némi
önkényességet visznek a számításokba, mely egyes esetekben a faktoriális kifejezések miatt
jelentősen torzíthatja az eredményt. Így az ismertetett CMWeb web szerverben, az általam
implementált verzióban Gamma-függvény segítségével számítottam a variációkat:

L〈i〉j,max =
∏
r [ ln Γ(Nr,j +1) − ln Γ(fr,j +1) − ln Γ(Nr,j−nr,j +1) ]

ln Γ(Ntotal +1) − ln Γ(ntotal +1) − ln Γ(Ntotal−ntotal +1) . (7.9)

7.1.5. MI (Mutual Information)

Két adatvektor közötti kölcsönös információtartalmat az alábbiak szerint definiálják [128] :

rij =
∑
a∈A

∑
b∈B

p (a, b) log p (a, b)
p (a) q (b) , (7.10)

ahol p(a) és q(b) A és B valószínűségi eloszlásai, továbbá p(a,b) az A és B együttes
valószínűségi eloszlása. Ha két vektor teljesen független egymástól, a mérőszám értéke
nulla, azaz nincsen közös információtartalmuk.
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7.2. Statisztikai mérőszámok

Bináris klasszifikáció esetén egy becslésnek négyféle kimenete lehet, melyet egy 2x2-es
kontingencia táblázatban foglalhatunk össze. A TP (true positive) és FP (false positive)
értékek azon becslések számát jelölik, melyeket helyesen vagy helytelenül pozitívnak
mondtunk, ezzel analóg módon értelmezhetők a TN (true negative) és FN (false negative)
negatív halmazra vonatkoztatott értékek.

A statisztikai mérőszámok egyszerűbb felírása érdekében definiáljuk az alábbi
mennyiségeket:

P = TP + FN

N = TN + FP

Ezeket felhasználva:

Pontosság (accuracy):

ACC = TP +TN

P +N
= TP +TN

TP +FP +TN+FN
(7.11)

Szenzitivitás (TPR: true positive rate):

TPR = TP
P

= TP
TP +FN

(7.12)

Specificiás (TNR: true negative rate):

SPC = TN
N

= TN
FP +TN

(7.13)

Precizitás (PPV: positive predictive value):

PPV = TP
TP +FP

(7.14)

FPR (false positive rate):

FPR = FP
N

= FP
FP +TN

(7.15)
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MCC (Matthews correlation coefficient):

MCC = TP ×TN−FP ×FN√
(TP +FP )(TP +FN)(TN+FP )(TN+FN)

(7.16)

F1:

F1 = 2
1

PPV + 1
TPR

= 2TP
2TP +FP +FN

(7.17)

ROC (receiver operating characteristic) görbe:

A módszerek kiértékelésének egyik legrészletesebb és legmegbízhatóbb módja, melyben az
FPR függvényében ábrázoljuk a TPR értékeket. Egy adott adathalmazon mérve, a modell
belső paramétereit állítgatva több TPR és FPR értékpárt mérhetünk, melyeket ábrázolva
kapjuk a ROC görbét. Véletlen becslések kiértékelésekor egy origóból kiinduló, egység
meredekségű egyenest kapunk. Egy ígéretes becslőeljárás ROC görbéje kis FPR értékeknél
gyorsan emelkedik, majd egy magas TPR értéknél lassan csökken a meredeksége.

Ebből származtatható egy másik fontos mérőszám, az úgynevezett AUC (area under
curve), mely a görbe alatti területet méri. Ennek értéke egy véletlen prediktor esetén
0,5 és a tökéletes módszer esetén éri csak el az 1-et.

Xd :

E mérőszám a korrelált és az összes aminosav pár (Cβ) távolságeloszlását hasonlítja
össze [136]. Jelölje Pia és P ic azon aminosavpárok százalékos gyakoriságát, melyek d i-1

távolsággal megegyező vagy annál távolabb, de d i távolságnál közelebb helyezkednek el
egymáshoz. Ekkor egy bizonyos dkrit távolság értéket n egyenlő részre tagolva Xd értékét
az alábbiaknak megfelelően kaphatjuk meg:

Xd=
n∑
i

Pic−Pia

din
(7.18)

A kifejezés értéke nulla, ha semmiféle szeparáció sem figyelhető meg a két eloszlás között,
azonban az Xd>0 értékek a korrelált párok kisebb távolságok felé való eltolódását jelzik.
Számításainkban az irodalomban gyakori dkrit = 60Å és n = 15 értékeket alkalmaztuk.
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7. Függelék

Z-score

A Z-score, más néven standard score egy érték átlagtól való eltérését méri szórás
egységekben, Gauss-eloszlást feltételezve. Az alábbi formula szerint számíthatjuk, ahol
x a vizsgált mennyiséget, µ az átlagot, míg σ a szórást jelöli :

Z = x−µ
σ

(7.19)

.
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