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1. Bevezetés

1. Bevezetés

A transzmembrán fehérjék számos biológiai folyamatban vesznek részt, rendḱıvül sok be-

tegséggel kapcsolatba hozhatóak, illetve a betegség gyógýıtásához szükséges gyógyszerek és

metabolitok célba juttatásában segédkeznek. A ma forgalomban levő gyógyszerek több mint

fele valamilyen transzmembrán fehérjén fejti ki hatását, vagy hat vele kölcsön a ḱıvánt hatás

eléréséhez. Ezért az új, hatásos gyógyszerek tervezéséhez elengedhetetlenül fontos a transz-

membrán fehérjék szerkezetének ismerete. A szerkezet ḱısérletes úton történő feltárása

azonban számtalan problémába ütközik és sokszor kivitelezhetetlen, ı́gy számı́tógépes

módszerek alkalmazása sokszor az egyetlen lehetőség a szerkezet meghatározására.

A transzmembrán fehérjék a sejteket, illetve az egyes sejt organellumokat határoló

kettős lipidrétegű membránokba ágyazódva helyezkednek el, úgy, hogy a membrán mindkét

oldala (
”
kint” és

”
bent”) felé kinyúlnak a membránból, ezáltal képesek a membrán két oldala

közötti anyag- és információáramlásban iránýıtott módon részt venni. A transzmembrán

fehérjéknek ezt a reprezentációját, mely a membránrégiók helyét és orientációját adja

meg topológiának nevezzük. A topológia meghatározása kiindulópontja lehet különböző

molekuláris biológiai ḱısérleteknek, a fehérjék 3 dimenziós modellezésének, valamint a

nagyskálás vizsgálatoknak.

A rendezetlen fehérjék/szakaszok nem rendelkeznek időátlagban állandó harmadlagos

szerkezettel, hanem több konformáció közötti gyors, folyamatos átalakulásban vannak.

Nagyfokú flexibilitásuknak köszönhetően számos funkciót képesek ellátni: molekuláris

felismerésben vesznek részt, különböző régiók között flexibilis kapcsolatot biztośıtanak vagy

lineáris mot́ıvumok seǵıtségével iránýıtják a poszttranszlációs módośıtásokat, stb. Ezeket

a régiókat korábban kevert halmazokon vizsgálták, melyekben a transzmembrán fehérjék

száma alacsony volt más t́ıpusú fehérjékhez képest. A transzmembrán fehérjéken belüli

tulajdonságaikról és ott betöltött funkciójukról azonban kevés információ áll rendelkezésre.



1. Bevezetés

A különböző új-generációs szekvenálások eredményeként nemcsak az emberi genom pon-

tos nukleotid szekvenciáját határozták meg, hanem az emberi populációban természetesen

előforduló, illetve a különböző megbetegedések során megjelenő öröklődő szekvencia

variációkat is. Ezen nukleotid szekvencia variációk egy része a nukleotidok által kódolt

aminosavak között is változást okozhat, amelyek az általuk kódolt fehérjék fenot́ıpusát be-

folyásolhatják. Ezeknek a variációknak a fehérjeszerkezeten történő vizsgálata seǵıt feltárni

a fehérjék funkcionálisan fontos régióit. Ezeknek a sérülékeny szerkezeti elemeknek a felis-

merése seǵıtséget jelenthet a pontosabb becslőeljárások kidolgozásában, amelyek a személyre

szabott orvoslás fontos támpontjai lehetnek.
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2. Célkitűzés

A bevezetőben emĺıtett elméleti és gyógyászati igények ellenére a transzmembrán fehérjékről

kevés szerkezeti információ áll rendelkezésre, ráadásul ezek elszórva találhatóak meg

különböző adatábázisokban és a szakirodalomban. A már létező predikciós módszerek pon-

tossága évről évre jobb, azonban ezek még mindig sokszor ellentmondanak a különböző

ḱısérletes eredményekkel. Ezért az α-helikális transzmembrán fehérjék vizsgálatával kapcso-

latban a következő célokat tűztem ki a doktori munkámban:

• Első célom egy olyan topológiabecslő eljárás elkésźıtése volt, amely nem csak pon-

tosabb a korábbi módszerekhez képest, de a becslés során képes figyelembe venni

a transzmembrán fehérjékkel kapcsolatos korábbi megfigyeléseket, becsléseket. Ezek

szerkezeti információk korábbi röntgen diffrakció és nukleáris mágneses magrezonan-

cia ḱısérletek adatai; molekuláris biológiai ḱısérletek eredményei, amelyek egy adott

szegmens lokalizációját határozzák meg; a membránnak mindig ugyanazon oldalán

megjelenő domének; a legpontosabb topológiabecslő eljárások eredményei.

• Célom a fenti becslőeljárás seǵıtségével a lehető legpontosabban meghatározni a humán

transzmembrán proteomot és létrehozni egy adatbázist. Az adatbázist publikusan is

elérhetővé tenni és rendszeresen frisśıteni, hogy az ott megtalálható információk mindig

naprakészek legyenek.

Ha a kidolgozott predikciós módszerrel sikerül a citoszólikus és extracitoszólikus részeket

nagy megb́ızhatósággal meghatározni, akkor azok tovább vizsgálhatóak a rendezetlen régiók

szempontjából. Ezeket a régiókat számos funkcióval kapcsolatba hozták, azonban a transz-

membrán fehérjéken belüli tulajdonságaikat még nem vizsgálták nagyobb adathalmazokon.

• További célom, hogy a topológiabecslésből és a röntgen diffrakcióból származó ada-

tok kombinálásával megfigyeljem a rendezetlen régiók transzmembrán fehérjéken belül

betöltött szerepét. Amellett, hogy ı́gy jellemezhetjük ezeket a flexibilis részeket új

szempontok alapján, bepillantást nyerhetünk, hogyan modulálják ezek a részek a

transzmembrán fehérjék funkcióit.
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A szerkezet vizsgálata az egyik legbiztosabb útja annak, hogy megismerjük a fehérjék

funkcióját. A különböző új-generációs technikák elterjedésével nem csak az emberi genom

nukleotid szekvenciáját határozták meg, de a különböző természetesen előforduló szekven-

cia variációkat is. Azoknak a variációknak a vizsgálatával, melyek a fehérje funkciójának

változásával járnak, meghatározhatóak azok a szerkezeti elemek, amelyeknek fontos szerepük

van a funkció betöltése szempontjából.

• Végül célul tűztem ki, hogy a szerkezeti és a szekvencia variációkból származó ada-

tok összevetésével meghatározzam a funkcionálisan fontos elemeket, transzmembrán,

globuláris és rendezetlen fehérjéken belül.
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3. Módszerek

Doktori munkám során felhasznált adatok és módszerek mindegyike ingyenesen hozzáférhető.

Munkám során különböző adatbázisokat és programokat használtam és ezeket kombináltam,

ahogy az a bioinformatika területén megszokott. Az adatok feldolgozását Python scriptekkel

és C++ nyelven ı́rt programok seǵıtségével végeztem Linux operációs rendszer alatt. A

weboldalak kialaḱıtása C++ nyelven a Wt webtoolkit és XBuilder Application Program-

ming Interface (API) felhasználásával történt, a direkt hozzáférést egy PHP alapú felület

biztośıtja. Az adatok MySQL adatbázisban lettek rögźıtve.

Felhasznált adatbázisok:

Pfam (http://pfam.xfam.org)

PDB (Protein Data Bank) (http://www.rcsb.org/pdb)

UniRef (http://www.ebi.ac.uk/uniprot/database/download.html)

UniProt (http://www.uniprot.org)

TOPDB (http://topdb.enzim.hu)

TOPDOM (http://topdom.enzim.hu)

Felhasznált módszerek:

BLAST, PSI-BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov)

CD-HIT (http://weizhongli-lab.org/cd-hit)

ClustalW (http://www.genome.jp/tools-bin/clustalw)

DSSP (http://swift.cmbi.ru.nl/gv/dssp/)

HMMTOP (http://enzim.hu/hmmtop)

MemBrain (http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/MemBrain/)

Memsat (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/?memsatsvm=1)

Octopus, Pro, Prodiv, Scampi (http://topcons.cbr.su.se/)

Philius (www.yeastrc.org/philius/pages/philius/runPhilius.jsp)

Phobius (http://phobius.sbc.su.se/)

TMHMM (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/)

Wt web toolkit (http://www.webtoolkit.eu)

http://pfam.xfam.org
http://www.rcsb.org/pdb
http://www.ebi.ac.uk/uniprot/database/download.html
http://www.uniprot.org
http://topdb.enzim.hu
http://topdom.enzim.hu
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov
http://weizhongli-lab.org/cd-hit
http://www.genome.jp/tools-bin/clustalw
http://swift.cmbi.ru.nl/gv/dssp/
http://enzim.hu/hmmtop
http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/MemBrain/
http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/?memsatsvm=1
http://topcons.cbr.su.se/
www.yeastrc.org/philius/pages/philius/runPhilius.jsp
http://phobius.sbc.su.se/
http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/
http://www.webtoolkit.eu
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4. Eredmények

4.1. A Consensus Constrained TOPology predikciós módszer fej-

lesztése

Létrehoztam a Consensus Constrained TOPology (CCTOP) predikciós eljárást, amely egy

bemeneti fehérjeszekvencia alapján képes meghatározni a fehérje t́ıpusát (transzmembrán

(TM)/nem-TM), a szignál szekvencia jelenlétét és a fehérje topológiáját. Más eljárásokhoz

hasonĺıtva a becslőmódszer pontossága a legnagyobb egy gondosan összeálĺıtott teszthalma-

zon, mind humán, mind egyéb organizmusokat figyelembe véve. A módszer különlegessége,

hogy bár pontossága alapbeálĺıtások mellett is a legmagasabb, a szerkezet meghatározásból, a

különböző molekuláris biológiai ḱısérletekből származó eredményeket és a mindig a membrán

azonos oldalán megjelenő doméneket is képes figyelembe venni a becslés során, ı́gy még

tovább növelve annak pontosságát. Az egyes predikciókhoz egy megb́ızhatósági értéket is

rendel, amely erősen korrelál a pontossággal, ı́gy minden egyes becslésről meghatározható,

hogy az mennyire megb́ızható.

A módszer publikusan is elérhető a http://cctop.enzim.ttk.mta.hu ćımen. Az

eredmények egy 6 panellel rendelkező ablakban kerülnek megjeleńıtésre. A legreprezen-

tat́ıvabb a ”2D” panel, ahol legfelül a végső predikció, alatta pedig az egyéb módszerek

eredménye, szerkezeti információk, molekuláris biológiai eredmények és a konzervat́ıv módon

mindig a membrán ugyanazon oldalán megjelenő domének láthatóak egymás alá illesztve (1.

ábra). A predikció tovább jav́ıtható a felhasználó által, az összegyűjtött információk (egy

részének) figyelmen ḱıvül hagyásával, vagy új ḱısérletes eredmények megadásával. [T1]

4.2. A Human Transmembrane Proteome adatbázis létrehozása

A fenti predikciós eljárást lefuttattam a human proteomon, ı́gy létrehoztam a Human Trans-

membrane Proteome adatbázist: http://htp.enzim.hu. A HTP-ben található adatok közel

feléhez tartozik ḱısérletes adat, ezen ḱıvül a megb́ızhatósági érték alapján az adatok 60%-hoz

98% pontos predikció tartozik. Összehasonĺıtva más hasonló forrásokkal a HTP a legponto-

sabb becslése a humán transzmembrán proteomnak. Az emberi proteomban a legelterjedteb-

http://cctop.enzim.ttk.mta.hu
http://htp.enzim.hu
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1. ábra. A CCTOP szerver grafikus kimenete egy példa fehérjére: legfelül látható a CCTOP
eredménye, alatta pedig a különböző módszerek és ḱısérletes eredmények láthatóak. (Kék:
extra-citoszólikus, piros: citoszólikus, sárga: membránrégió.)

bek a bitopikus TM fehérjék, melyek (többek között) a sejt-sejt kapcsolatok kialaḱıtásáért

felelősek és a 7 TM régióval rendelkező fehérjék - ide tartozik a legnagyobb fehérjecsalád, a G

protein kapcsolt receptorok. A HTP adatbázis (és a CCTOP eljárás) hasznos kiindulópont

lehet szerkezetmodellezéshez és molekuláris biológiai ḱısérletek megtervezéséhez. Ezek mel-

lett az általános használati módok mellett lehetővé teszi nagyskálás anaĺızisek elvégzését,

ahogy azt a következő pontokban bemutatom. [T2]
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4.3. Rendezetlen régiók vizsgálata transzmembrán fehérjékben

A TM fehérjék funkciójának pontosabb megértéséhez megvizsgáltam a rendezetlen régiók

helyzetét a fehérjéken belül, mivel a különböző szerkezeti elemek kölcsönhatása feltárhatja

a különböző mechanizmusokat, amelyek befolyásolják a fehérje funkcióját.

A rendezetlen régiók elsősorban a TM fehérjék N- és C-terminálisán helyezkednek el. Bár

a membránok között elhelyezkedő hurkokban kevesebb rendezetlen szegmens található, ezek

erős korrelációt mutatnak a pozit́ıvan töltött aminosavakkal, ahogy azt a membrán közepétől

való távolság vizsgálata mutatta. Ez a rendezetlen szerkezeti elemek egy eddig feltáratlan

szerepére enged következtetni: a rendezetlenség, amikor pozit́ıvan töltött aminosavak révén

valósul meg a TM régiók közötti hurkok lipidhez közel eső részén, a membránhoz való

kötődést és a stabilizálást seǵıti elő, mı́g a terminális régiókban a rendezetlenség a fehérje-

fehérje kölcsönhatásokban játszhat szerepet.

A rendezetlen régiók fontos szerepét már számos kutatás vizsgálta, azonban a tulajdonságaik

TM fehérjékben még nem ismertek. Mivel a rendezetlen fehérjék ḱısérletes vizsgálata

körülményes, a különböző predikciós eljárások fontos szerepet töltenek be ezen fehérjék

elemzésekor. Eredményeim alapján a predikciós módszerek pontossága jelentősen lecsökken

TM fehérjéket tartalmazó adatszetten és ezért alkalmatlanok a TM fehérjéken belüli rende-

zetlen régiók meghatározására. A klasszikus kiértékelési módszerekkel ellentétben, ahol nem

látható lényeges különbség az egyes módszerek között, jelentős eltérés van a becsült rende-

zetlen aminosavak térbeli eloszlásában. Az eredmények egyrészt felvetik az igényt új, TM

specifikus eljárások létrehozására, másrészt ráviláǵıtanak, hogy a hagyományos kiértékelési

módszerek mellett érdemes térbeli, biológiai és biofizikai tulajdonságokat is figyelembe venni.

[T3]

4.4. A betegséget okozó mutációk hatása a fehérjeszerkezetre

Az eddigi eredmények megmutatták, hogy a szerkezeti elemek biológiailag fontosak, azonban

ha figyelembe vesszük, hogy a megváltozásuk milyen funkcionális módosulásokkal jár, még

pontosabb képet kaphatunk betöltött szerepükről. Számos tanulmány vizsgálta a rákos meg-

betegedéseket okozó mutációkat, azonban ezek az adatok rendḱıvül zajosak. A cśıravonalbeli
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elváltozásokkal járó gyengébb fenotipikus mutációk vizsgálatának révén finomabb változások

is megfigyelhetőek. Elemeztem a semleges (Polymorphism, PM) és a betegséget okozó

mutációk (Disease causing mutation, DCM) hatását fehérje szerkezeteken. Az irodalmi ada-

tokból kiindulva vizsgáltam, hogy az egyes léırt esetek milyen hatással vannak a szerkezetre,

ezek között megfigyelhető-e valamilyen trend.

Megvizsgáltam az egyes variációk elhelyezkedését a 3 dimenziós szerkezeten: a temetett és

kölcsönhatásban részt vevő helyeken feldúsulnak a DCM-ek a PM-ekhez képest. A temetett

helyeken előforduló változások könnyen megbontják a fehérje integritását és ezek a részek

kevésbé tolerálják a betegséget okozó mutációkat, mint a hozzáférhető felsźın. Ez a megfi-

gyelés a kölcsönható részekre is igaz lehet (amikor egy komplex kialakul temetve vannak),

ezenḱıvül az itt történő változások befolyásolhatják a fehérje-fehérje kölcsönhatások kiala-

kulását.

A DCM-ek feldúsulása és ritkulása TM fehérjéken belül is erősen függ a szerkezeti elem

t́ıpusától. Politopikus fehérjék membránrégióiban a DCM-ek feldúsulnak, ellentétben bi-

topikus TM fehérjék membránrégióival - az egyszálú hélix szerkezete nehezen bontható meg,

illetve a mutáció által okozott szerkezetváltozásnak kisebb hatása van a funkcióra, ellentétben

a politopikus TM fehérjékkel, ahol szoros kölcsönhatásban állnak a TM hélixek, ı́gy a hélixen

belüli mutáció olyan szerkezeti változást okoz, ami a funkció elvesztésével jár. A citoszólikus

oldalon, a membránhoz közel eső részeken szintén feldúsulnak a DCM-ek. Ezeken a részeken

- a pozit́ıv-bent szabály értelmében - feldúsulnak a pozit́ıvan töltött aminosavak, amelyek-

nek fontos szerepük van a feltekeredés során és a fehérje stabilitásának kialaḱıtásakor. A

membrán közeli részek változásai leggyakrabban a transzport folyamatokat változtatják,

vagy szüntetik meg teljesen. A terminális régiókban ritkábbak a betegséget okozó mutációk,

amennyiben mégis előfordulnak ezek a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat befolyásolják.

A rendezetlen régiókban a DCM-ek ritkulását figyeltem meg, ami azzal magyarázható, hogy

ezek a flexibilis részek kevésbé függenek az egyes aminosav cseréktől. Az általános meg-

figyelés mellett két kitüntetett rendezetlen t́ıpus esetén változik a léırt trend: a membrán

közeli citoszólikus részeken a rendezetlen régiók mellett a DCM-ek is feldúsulnak, ahogy a

két rendezetlen partner által létrejövő fehérje-fehérje kölcsönhatások esetén is.

Az itt bemutatott eredményeknek erős predikt́ıv ereje van, amelyeket felhasználva a már
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elérhető predikciós módszerek pontossága új szintre emelhető. A variációk szerkezetre gya-

korolt hatásának megértése közelebb vihet a funkció megértéséhez, amely a személyre szabott

orvoslás fejlődését seǵıthetik elő. [T4]
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