
Humán transzmembrán proteom topológiájának 

meghatározása kombinált kísérleti és elméleti 

módszerekkel 

 

Doktori értekezés tézisei 

 

Langó Tamás 

 

Szerkezeti Biokémia Program, Biológia Doktori Iskola 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 

 

A doktori iskola vezetője: Prof. Erdei Anna, DSc, egyetemi tanár 

A program vezetője: Prof. Kovács Mihály, DSc, egyetemi tanár 

 

Témavezető: 

Dr. Tusnády Gábor, PhD, kutatócsoport vezető 

Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport, Enzimológiai Intézet 

Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont 

 

 

 
Budapest 

2018 



1 Bevezetés 

1 Bevezetés 
Az élő szervezetben minden sejtet, valamint sejtszervecskét kettős lipid réteg választ 

el a környezetétől. A transzmembrán (TM) fehérjék olyan fehérjék, amelyek egyes 

szegmensei a kettős lipid rétegbe ágyazódnak, a polipeptid láncuk legalább egyszer keresztezi 

a membránt. 

 

1. ábra: Egy α-helikális TM fehérje topológiájának megjelenítése (kék: extra-citoszólikus 

szakaszok, sárga: TM szegmensek, piros: citoszólikus régiók, Forrás: 

http://topdb.enzim.hu) 

 

A TM fehérjék molekuláris „kapuként” funkcionálnak a membránokban, 

kulcsfontosságú szerepet játszanak a sejt különböző jelátviteli folyamataiban, anyagcsere 

folyamataiban, a sejt külső és belső környezete közötti dinamikus egyensúly fenntartásában. 

Sok betegség gyógyítása úgy lehetséges, ha ezeket a kapukat használjuk a hatóanyag célba 

juttatásához. A jelenleg forgalomban lévő gyógyszerhatóanyagok több mint fele, ilyen 

fehérjékkel hat kölcsön. Az új gyógyszerhatóanyag fejlesztések elősegítéséhez 

elengedhetetlen, hogy minél jobban megismerjük ezeket a fehérjéket, milyen orientációban 

találhatóak, milyen a szerkezetük a természetes biológiai membránokban. 

A különböző genomok által kódolt fehérjék megközelítőleg negyede TM fehérje. 

Jelentős mennyiségük és biológiai szerepük ellenére, nagyon kevés szerkezetet sikerült 

megoldani speciális fiziko-kémiai tulajdonságaik miatt. A nagy felbontású 3D szerkezet 

meghatározás technikai korlátjai következtében alternatív módszereket fejlesztettek, melyek 

elősegíthetik az alacsony felbontású szerkezeti jellemzésüket és modellezésüket. 

Az alacsony felbontású szerkezet egyik leggyakrabban használt reprezentációja a 

topológia, amely megadja az adott TM fehérje TM szegmenseinek a számát, valamint azok és 

a köztük levő részek membránhoz viszonyított orientációját (1. ábra). Ennek részleges vagy 
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teljes meghatározására számos kísérleti és bioinformatikai becslő módszert fejlesztettek ki. 

Egyes becslő algoritmus pontosságát megbízható kísérleti topológiai adatok segítségével 

jelentősen lehet növelni. 

A pontosabb topológia ismerete megkönnyítheti a TM fehérjék 3D modellezését és így 

számos más kutatási területhez segítséget nyújthat. Így többek között a hozzáférhető 

fehérjerégiók pontosabb meghatározása által a TM fehérjére specifikus antitest tervezéseket 

vagy az új kismolekulás hatóanyag-fejlesztéseket is segítheti. 
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2 Célkitűzések 

A TM fehérje szerkezetek jelentős része még nem ismert, ezért új elméleti és kísérleti 

technikák kidolgozására volt szükség, amelyek segíthetik az alacsony felbontású szerkezetük 

meghatározását. 

A bionformatikai megközelítésen alapuló topológia becslő eljárások univerzálisan 

használhatók az összes TM fehérje jellemzésére, azonban egyes esetekben eltérő 

eredményeket szolgáltatnak a meglévő kísérleti eredményekkel. Léteznek azonban olyan 

becslő módszerek is, amelyek képesek figyelembe venni a kísérleti topológiai 

megfigyeléseket, ezáltal pontosabb topológiát szolgáltatni az egyes TM fehérjékre. Így az 

elsődleges célja a munkámnak: 

 

 A tudományos irodalomban olyan kísérleti eljárások összegyűjtése, amelyek 

alkalmasak arra, hogy topológiai adatot szolgáltassanak a TM fehérjékről 

(fúziós fehérjék, poszt-transzlációs módosítások, immuno-lokalizáció, proteáz-

védelem stb.). 

 Az általuk szolgáltatott adatok rendszerezése és a csoport korábbi topológiai 

adatokat összegyűjtő TOPDB adatbázisának frissítése. 

 

A megismert topológia meghatározásához használható kísérleti eljárások sokszor csak 

egy-egy TM fehérje topológiájáról szolgáltatnak limitált információt, kivitelezésük 

időigényes, olykor a fehérje lokalizációját, funkcióját is megváltoztatják. Az egyes módszerek 

által adott eredmények ráadásul nem mindig egyértelműek. A humán TM fehérjék több mint 

50%-áról egyáltalán nem találtunk topológiai adatot a TOPDB adatbázis frissítése során. Így 

további célul tűztem ki: 

 

 Egy olyan kísérleti módszer kifejlesztését (továbbiakban: MSTOP), amely 

gyors és egyszerre akár több száz TM fehérje topológiájáról képes információt 

adni. Ezen belül: 

o A módszerfejlesztés kezdeti szakaszában vörösvértestek felszíni 

fehérjéin a kísérlet egyes paramétereinek beállítását 

o Az MSTOP módszer egyes szakaszainak kontroll kísérleteinek 

kidolgozását és alkalmazását 
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o A kísérlet egyes lépéseinek optimalizálását, úgy, hogy a kidolgozandó 

módszer minél több TM fehérjét jellemezzen 

o Az MSTOP módszer kiterjesztését sejtvonalakra (HL60, K562) 

o Az azonosított jelölt lizin pozíciók szekvenciális környezetének 

elemzését 

o Az MSTOP módszer által szolgáltatott topológiai adatok 

pontosságának jellemzését (összehasonlítva a korábbi kísérleti 

adatokkal) 

o A módszer által kapott adatoknak a topológia becslés pontosságára 

gyakorolt hatásának meghatározását 
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3 Módszerek 
Az elsődleges cél megvalósításához különböző nyilvánosan elérhető adatbázisok 

adatait elemeztük. Ezek: UniProt (Universal Protein Resource, http://www.uniprot.org), PDB 

(Protein Data Bank, http://www.rcsb.org/pdb), PDBTM (Protein Data Bank of 

Transmembrane Proteins, http://pdbtm.enzim.hu), PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

A kísérleti topológiai adatokat szolgáltató MSTOP módszer fejlesztéséhez felhasznált 

sejtek, anyagok, módszerek és készülékek a következők voltak: 

 Használt sejtek: Vörösvértest, HL60, K562 és CHO. 

 Sejtek felszínén hozzáférhető primer aminok jelölése a Szulfo-NHS-SS-biotin 

reagenssel. 

 A sejtek felszíni biotinálódásának, illetve membrán-impermeabilitásának 

vizsgálata FITC konjugált anti-biotin antitest vagy TexasRed konjugált 

Sztreptavidin használatával. A festékek sejtenkénti intenzitásának vizsgálata 

FACS Attune® Acoustic Focusing Cytometer készüléken, a sejten belüli 

elhelyezkedésük meghatározása Zeiss LSCM 710 konfokális mikroszkóppal. 

 A sejtek feltárása hipotóniás lízis pufferben, majd membránpreparátumok 

készítése Beckmann L7-55 ultracentrifuga segítségével. Fehérjetartalom 

meghatározása Lowry-módszerrel. A preprátumok minőségi elemzése SDS-

PAGE módszerrel, biotináltságának vizsgálata Western-blot és dot-blot 

módszerrel, HRP –konjugált avidin felhasználásával. 

 A preparátumok szolubilizálása (Rapigest, jódacetamid és ditioetanol 

jelenlétében), majd 2 órán keresztül PNGaseF és 16 órán keresztül 

fehérjebontó enzimekkel kezelése. Az emésztés leállítása után a jelölt peptidek 

dúsítása avidin-agarózgyöngyön, a jelöletlen peptidek lemosása után a jelölt 

peptidek redukálószerrel (DTT/TCEP) történő eluálása. 

 Az eluált peptidek alkilálása (jódacetamiddal), majd a C18 oszlopon történő 

tisztítása után, a minták két féle nano LC-MS/MS készülékkel és 

szoftvereikkel történő elemzése: 1. nanoAcquity UPLC rendszer, LTQ-

Orbitrap Elite tömegspektrométer, Proteome Discoverer v1.4, Pava script, 

ProteinProspector v5.14.1, 2. Dionex Ultimate 3000 NanoLC rendszer, 

CapativeSpray nanoBooster ionforrás, Bruker Maxis II ETD Q-TOF 

tömegspektrométer, Compass DataAnalysis 4.3, ProteinScape 3.1, Mascot. 

http://www.uniprot.org/
http://www.rcsb.org/pdb
http://pdbtm.enzim.hu/
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4.1 Topológia adatok gyűjtése 

A TM fehérjék jelentős hányadához nem vagy csak limitált mennyiségben áll 

rendelkezésre kísérleti topológiai adat, amelyek elszórtan találhatók meg a szakirodalomban. 

A fehérjék pontos szekvenciális pozíciójához rendelhető topológiai adatokat gyűjtöttünk több 

forrásból, úgymint irodalmi adatokból a PubMed felhasználásával, UniProt fehérje szekvencia 

adatbázisból, PDBTM adatbázisból, majd rendszereztük azokat. A feldolgozott források 

egyedi fehérje vizsgálatokat (TM fehérje térszerkezet meghatározás, egyes TM szegmensek 

membránhoz viszonyított helyzetének meghatározása molekuláris biológiai kísérletekkel) és 

nagyskálás, több TM fehérjét egy időben jellemző vizsgálatokat (N- és O- glikozilációs 

proteomikai adatok) is magukba foglaltak. 

A 3D szerkezet meghatározás mellett a legjelentősebb mennyiségben összegyűjtött 

egyedi fehérje topológiai adat generáló vizsgálatokat a következő csoportokba rendeztük: a 

fúziós fehérjék vizsgálatán alapuló módszerek, a poszt-transzlációs módosulások 

meghatározása vagy megváltoztatására épülő módszerek, fehérjebontó enzimek 

felhasználásán alapuló módszerek, TM fehérjék TM szegmensei között levő régiók 

elhelyezkedését immuno-lokalizációval meghatározó technikák, végül a specifikus kémiai 

aminosav módosításokat használó módszerek. 

 

4.2 A TOPDB adatbázis frissítése 

Az összegyűjtött adatokkal frissítettük a TOPDB adatbázist. Megközelítőleg 

háromszorosára növekedett mind a TM fehérjék, mind a kísérleti topológiai adatok száma az 

adatbázisban a korábbi verzióhoz képest. A frissített adatbázis publikusan elérhető a 

http://topdb.enzim.hu címen. Az adatbázis frissítéséhez - egy előszűrést követően - több ezer 

cikket rendszereztünk és értékeltünk manuálisan. A meglévő TOPDB bejegyzéseket 

kiegészítettük az új topológiai adatokkal, illetve az új fehérjékhez új TOPDB bejegyzéseket 

készítettünk és feltöltöttük a hozzájuk tartozó topológiai adatokat. 
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2. ábra: A TOPDB adatbázisban egy példa fehérje (Folsav transzporter 1, RFC, UniProt 

azonosítója: P41440) és a hozzá gyűjtött topológiai adatok. A „Topology” sorban látható a 

fehérje becsült topológiája, majd az alatta lévő sorokban a megfelelő forrásból származó 

topológiai adatok jelölve a fehérje megfelelő szekvenciális pozíciójában. (Kék: extra-

citoszólikus, sárga: membrán régió, piros: citoszólikus, Forrás: http://topdb.enzim.hu) 

 

A frissítés során a legnagyobb növekedést a poszt-transzlációs módosításoknál 

kaptunk, az N- és O- glikozilációs helyek meghatározásra fejlesztett HT (high-throughput) 

proteomikai kísérletek által. A legnagyobb topológiai adat mennyiséget az újonnan 

meghatározott 3D szerkezetek szolgáltatták. A különböző molekuláris biológiai kísérletből 

származó topológiai adatok által 1438 új TM fehérje került a TOPDB adatbázisba. A CCTOP 

topológia becslő algoritmust használtuk ezután a végső topológia meghatározására, amellyel 

az összegyűjtött kísérleti topológiai adatokat figyelembe tudtuk venni a becslés során. 

A TOPDB adatbázis a frissítés által a kísérleti módszerekkel meghatározott topológiai 

adatok legnagyobb tárhelyévé vált. 
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4.3 MSTOP módszer fejlesztése 

A topológiai adatok összegyűjtése és rendszerezése után nyilvánvalóvá vált, hogy a 

humán TM proteom ~50%-ához egyáltalán nem létezik kísérleti módszer által meghatározott 

topológiai adat. A nem jellemzett fehérjék számának csökkentése érdekében kifejlesztettük az 

MSTOP módszert, amellyel egyszerre több száz natív állapotú TM fehérjéről lehetséges 

topológiai adatot szolgáltatni (3. ábra). 

 

3. ábra: Az extra-citoszólikus térben hozzáférhető primer amin módosításra épülő topológiai 

adatot szolgáltató MSTOP módszer folyamatábrája. Az izolált sejteket membrán-

impermeábilis primer amin specifikus kémiai ágenssel (Szulfo-NHS-SS-biotin) jelöljük. A 

sejteket feltárjuk, a plazmamembrán frakciót tisztítjuk, majd szolubilizáljuk és emésztjük 

különböző proteolítikus enzimekkel. A módosított peptideket izoláljuk neutravidin-

agarózgyöngyön, majd eluáljuk és szekvenáljuk tandem tömegspektrométerrel. A jelölt 

pozíciókat extra-citoszólikus megszorításként tudjuk használni a CCTOP topológia becslő 

algoritmusban. 

 

A Szulfo-NHS-SS-biotin reagenssel lehetséges maximális sejtfelszíni jelölést áramlási 

citometriával határoztuk meg. Az optimális mennyiségű biotináló ágens sejtintegritásra 

gyakorolt hatását propídium-jodid felvétellel teszteltük és igazoltuk, hogy a jelölés nem 

befolyásolja azt. A sejt felszíni jelölés sikerességét és a jelölő molekula membrán 

impermeabilitását konfokális mikroszkóppal igazoltuk. 

A jelölt sejtekből membránpreparátumokat készítettünk, fehérjetartalmukat 

meghatároztuk. Ugyanazon sejttípusból egységes fehérjetartalmú, olykor különböző 
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időpontokban készített minták mintázatát SDS-PAGE módszerrel teszteltük, amellyel 

igazoltuk a preparálási folyamat reprodukálhatóságát. A preparátumok biotináltságának 

vizsgálatára redukálószer nélkül vittük fel a mintákat a gélre, így Western-blot módszerrel 

igazoltuk a fehérje sávok biotinálódását. A preparátumok szolubilizálását követő proteáz 

emésztés sikerességét szintén gélelektroforézissel igazoltuk. 

Meghatároztuk a biotinált minták teljes biotin tartalmának kikötéséhez elegendő 

avidin-agarózgyöngy mennyiségét is dot-blot módszerrel. Az aspecifikus háttér peptidek 

jelentős százalékát eltüntettük a biotinált peptideket is hordozó avidin-agarózgyöngy mosási 

lépéseinek számának és puffer összetételének megfelelő beállításával (dot blot módszert 

használtunk az egyes mosási frakciók biotin tartalmának monitorozására is).  

Az utóbbi két lépéssel a szakirodalomban a jelölő ágenssel sokszor teljes fehérjéket 

izoláló protokollokhoz képest jelentősen csökkentettük a minták komplexitását, amely ugyan 

kevesebb peptidet/fehérjét eredményezett, de csökkentette a hamis pozitív találatok 

lehetőségét. A folyamat végén keletkezett peptideket, két féle tandem tömegspektrométerrel 

elemeztük és a várt mesterséges módosulásainkat mindkét műszer lekereső algoritmusaival 

megtaláltuk. 

A kifejlesztett MSTOP eljárást három sejttípuson, vörösvértesten és HL60 valamint 

K562 sejtvonalakon teszteltük. Az eddig elvégzett kísérletek során összesen közel 200 TM 

fehérjéhez 730 extra-citoszólikus pozíciót eredményezett a módszer. A homológ TM 

fehérjéket is figyelembe véve, a módszerünk által szolgáltatott jelölt peptidek, a UniProt 

adatbázison vizsgálva, 2776 humán TM fehérjére adtak legalább egy topológiai adatot. 

A módosított pozíciók ±10 aminosav hosszúságú szekvenciális környezetének 

aminosav összetételét elemeztük, hogy a jelölés és tömegspektrometriai azonosítás 

sikerességének lokális faktorairól információt nyerjünk. Az elemzés alapján az azonosított 

jelölt pozíciót gyakran követi egy pozitívan tölthető aminosav, valamint a legkisebb aminosav 

diverzitás a jelölt aminosav előtti és utáni (±1) pozícióban volt, amely utalhat arra, hogy a 

szomszédos aminosavak befolyásolhatják a kémiai reakciót a jelölési folyamat alatt. Továbbá 

összehasonlítottuk a jelölt lizineket tartalmazó extra-citoszólikus hurkok hosszeloszlását és az 

összes összekötő hurok hosszeloszlását. Igazoltuk, hogy a két hosszeloszlás között nincs 

szignifikáns különbség, amely így arra utal, hogy a Szulfo-NHS-SS-biotin reaktivitására nincs 

hatással az extra- citoszólikus szegmensek vagy domének hossza. 
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4.4 A módszer eredményeinek validálása, CCTOP topológia 
becsléshez való hozzájárulása 

A módszer által kapott topológiai adatok (jelölt szekvenciális pozíciók) validálásának 

érdekében, összehasonlítottuk a jelölt lizin aminosavak membránhoz viszonyított 

lokalizációját meghatározó független kísérleti topológia eredményekkel (TOPDB adatbázis). 

A vizsgálat folyamán 85 TM fehérjére nem találtunk korábbi kísérleti módszerrel 

meghatározott topológiai adatot a jelölt pozíciók szekvenciális helyein, azonban a 730 jelölt 

pozícióból 450 pozícióhoz (113 fehérjében) találtunk független kísérleti eredményt, amelyek 

megerősíthetik azok extra-citoszólikus lokalizációját. A 450 pozíció 98,7%-a összhangban 

van a korábban, más kísérleti módszerekkel meghatározott topológiai adatokkal. 

Megvizsgáltuk a fejlesztett módszer teljesítőképességének korlátját, ha egy 

fehérjehalmaznak tudnánk az összes extra-citoszólikusan elhelyezkedő lizinjét, akkor 

mennyivel tudnánk javítani a topológia becslés pontosságán. A számítások alapján a 

maximálisan elérhető növekedése a becslés pontosságának 23% (56%-ról 79%-ra). Az extra- 

citoszólikus lizinek 20%-át megszorításként használva a topológia becslés pontossága 14%-

kal növekedett (56%-ról 70%-ra), amely megegyezik az MSTOP topológiai adatszerző 

módszer által meghatározott lizinek százalékos arányával, az azonosított fehérje halmazon. A 

számítások továbbá igazolták, hogy a fejlesztett módszernek nagyon pontosnak kell lennie, 

ugyanis már 4% citoszólikus lizin extra-celluláris megszorításként való használata jelentősen 

csökkentette az elérhető maximális topológia becslés pontosság növekedést. Figyelembe véve 

a számításokat, a tandem tömegspektrométerekkel meghatározott fehérje halmazon 

azonosított extra-celluláris lizinek arányát, valamint azok lokalizációjának független 

kísérletekkel történő tanúsítását, a CCTOP topológia becslés pontossága akár 14%-kal is 

növelhető az MSTOP módszer által szolgáltatott topológiai adatok felhasználásával. 
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