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1. Irodalmi áttekintés 

A fehérjekutatást hosszú ideig a szerkezet-funkció paradigma vezérelte - azonban nemrég 

újra kellett értékelni ezt az alaptételt olyan fehérjék kapcsán, amelyek még fiziológiás 

körülmények között sem rendelkeznek stabil térszerkezettel, mégis képesek biológiai 

funkciójuk betöltésére. A rendezetlen fehérjék (Intrinsically Disordered Proteins - IDPs) 

monomer formában sem rendelkeznek egy jól definiálható, 3D-s szerkezettel, ehelyett 

szerkezeti sokasággal jellemezhetjük őket, mely segít biológiai szerepük ellátásában. 

Bioinformatikai vizsgálatok alapján tudjuk, hogy az eukarióta fehérjék több, mint 50%-ában 

fordulnak elő hosszabb (legalább 30 aminosav hosszú) rendezetlen szakaszok, igazolva ezzel a 

rendezetlen fehérjék kutatásának létjogosultságát. Továbbá ezen fehérjék esszenciális szereplői 

a fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatoknak, kiemelkedő szerepet játszanak a jelátvitelben, sőt, 

a különböző betegségekben betöltött szerepük is világossá vált. 

Bár a rendezetlen fehérjék igencsak gyakoriak az élő sejtben, felismerésük sokáig váratott 

magára a klasszikus kísérletes technikák miatt, melyek a rendezett fehérjékre lettek optimálva. 

Ezzel ellenben a rendezetlen fehérjék speciális aminosavösszetétellel rendelkeznek, alacsony 

hidrofobicitás és nagy nettó töltés jellemezi őket, nagyfokú flexibilitás mellett.  Ellenállóbbak 

a hődenaturációval szemben, nehezebben csapódnak ki oldatban, az SDS-gélen lassabban 

futnak, mint rendezett társaik, és érzékenyebbek a proteolitikus hasításra is. Szerkezeti 

tulajdonságaik vizsgálatára az NMR technikák a legalkalmasabbak. 

A rendezetlen funkciói ellátása során gyakran hatnak kölcsön más fehérjékkel vagy egyéb 

nem-fehérje molekulákkal. A flexibilis szerkezet és a rendezetlenség teszi képessé őket arra, 

hogy rendezett fehérjékhez kötődjenek (coupled folding and binding), mely során a rendezett 

fehérje felszínét mintaként használva alakítanak ki kölcsönhatásokat. Ezen kívül számos 

rendezetlen fehérje más rendezetlen fehérje partnerekkel is képes rendezett komplexet 

kialakítani (Mutual Synergestic Folding - MSF). Az egymást kölcsönösen rendező fehérjék 

által kialakított végső szerkezet rendezett, azonban monomer formában minden fehérjelánc 

rendezetlen. 
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2. Célkitűzések 

A rendezetlen fehérjék kiemelt biológiai szerepe arra sarkall minket, hogy az általuk 

kialakított kölcsönhatásokat mélyrehatóbban vizsgáljuk. A ismert rendezetlen 

fehérjeszakaszokból felépülő komplexek száma azonban messze elmarad a várható értékétől, 

nem kizárólag ezen kölcsönhatások kísérletes vizsgálati nehézségei miatt.  

A rendezetlen fehérjék nagyskálás elemzése eddig váratott magára, ugyanis nem állt 

rendelkezésre a megfelelő elemszámú, annotált és ellenőrzött adatbázis. Céljaim között 

szerepelt rendezetlen fehérjék kölcsönhatásait összegyűjtő adatbázisok készítése - majd az 

ebben található adatok segítségével részleteiben vizsgálni a rendezetlen fehérjék kölcsönható 

részeit annak érdekében, hogy a feltekeredés és kötődés közötti összefonódást megértsem, és 

biológiai funkciók szempontból vizsgálhassam. 

A doktori munkám az alábbi kérdésekre és célkitűzésekre fókuszál: 

1. Az IDP kölcsönhatások részletes elemzéséhez nagyskálás adatokra van 

szükségünk, azonban szisztematikusan gyűjtött, szerkezetalapú adatbázisok nem 

állnak rendelkezésre, sem a coupled folding and binding, sem az MSF komplexek 

esetén. Ezért kiindulásként célul tűztem ki rendezetlen fehérjék kölcsönhatási 

adatbázisainak létrehozását. 

2. Az adatbázisok fontos mérföldkövei a rendezetlen fehérjék átfogóbb 

vizsgálatának, lehetővé téve a következő kérdések megválaszolását: Milyen 

lényegi különbségek figyelhetőek meg a rendezetlen fehérjék kölcsönhatásainak 

révén történő rendeződés során, szekvenciális, szerkezeti és funkcionális 

szempontból? Milyen szekvenciális eltérések vannak a csak rendezett fehérjékből 

felépülő, a coupled folding and binding, és az MSF-en keresztül kialakuló 

rendezett komplexeknek? Vannak-e eltérések a szerkezeti jellemzőket és az 

ellátott funkciókat tekintve a három kölcsönhatási fehérjeosztály között a sejtben? 

3. Vannak-e “valódi” csoportok az MSF komplexek között? Lehet ezeket a 

csoportokat egyértelműen definiálni? Megkülönböztethetőek-e szekvenciális, 

szerkezeti vagy funkcionális szempontból egymástól? Milyen szabályozási 

módok jellemzik ezeket a fehérjéket és kölcsönhatásaikat? 
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3. Adatok és módszerek 

A bioinformatikai kutatások gyakorlatának megfelelően, munkám nagymértékben 

támaszkodik különböző számítógépes módszerekre és adatbázisokra. A standard 

bioinformatikai eszközök (mint például BLAST vagy DSSP) használatán kívül minden 

feladatra egyedi módszert és protokollt fejlesztettem ki.  Sőt, munkám egyik fő célja két 

adatbázis és webszerver összeállítása volt.  

A számításigényes programokat, az adatsorok összeállítását és a statisztikai számításokat 

főként Perl5 és Python 3.6 nyelven írtam, az adatbázisok backend részét PHP és MySQL 

nyelven implementáltam Linux, illetve Windows rendszer alatt.  Az adatbázisok felhasználói 

élményét több, már létező könyvtárral egészítettem ki, melyet a célnak megfelelően 

módosítottam. 

 

Programozási nyelvek: 

Perl, Python 3.6, PHP, JavaScript, Ruby, R, MySQL 

 

Az ábrák készítésénél használt programok: 

UCSF Chimera, Python matplotlib könyvtár, R, MS PowerPoint és Excel, Wordle (szófelhő) 

 

Felhasznált adatbázisok: 

• PDB: https://www.rcsb.org/ 

• UniProt és UniRef90: http://www.uniprot.org/ 

• DisProt: http://www.disprot.org/ 

• IDEAL: http://www.ideal.force.cs.is.nagoya-u.ac.jp/IDEAL/ 

• Pfam: https://pfam.xfam.org/ 

• Gene Ontology: http://www.geneontology.org/ 

• CATH: http://www.cathdb.info/ 

• ELM: http://elm.eu.org/ 

• PhosphoSitePlus: http://www.phosphosite.org 

 

Használt bioinformatikai eszközök: 

• BLAST 

• DSSP 

• Naccess 

• FoldX 
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4. Eredmények és diszkusszió 

A rendezett fehérjék által kialakított kölcsönhatásokat jól ismerjük, azonban a rendezetlen 

fehérjék nagy száma és funkcióik fontossága arra sarkall minket, hogy az általuk kialakított 

kölcsönhatásokat elemezzük - ehhez azonban nagyskálás adatokra van szükségünk. 

4.1. Az MFIB és DIBS adatbázisok összeállítása 

A megfelelő méretű és minőségű adatsor volt az elsődleges motiváció a két adatbázis 

összeállításakor: az MFIB (Mutual Folding Induced by Binding) kizárólag rendezetlen fehérjék 

által kialakított kölcsönhatásokat gyűjt, míg a DIBS (DIsordered Binding Sites) adatbázis 

coupled folding and binding során rendeződő rendezetlen fehérjék kölcsönhatásait listázza. 

Kiindulópontként a PDB adatbázist használtam, a stabil térszerkezet feltétele volt az 

adatbázisokba kerüléshez. Az 1. ábra egyszerűsített folyamatábrája mutatja az összeállítások 

során használ szűrési és annotálási lépéseket. 

 

Mindkét adatbázis szabadon elérhető a hozzájuk tartozó webszervereken keresztül. Az 

MFIB a http://mfib.enzim.ttk.mta.hu/, míg a DIBS a http://dibs.enzim.ttk.mta.hu/ alatt 

található. 

 

Az MFIB jelenlegi verziója 205 különböző komplex 1406 szerkezetét tartalmazza, 

melyeket jellemzően 2-6 lánc alkot, nagyrészt lefedve ezzel a biológiailag releváns oligomer 

állapotokat. Az MFIB komplexei lefedik az élővilág mindhárom doménjét, sőt, több 

vírusfehérjét is találunk az MFIB-ben, illusztrálva az MSF fontosságát a hoszt-patogén 

kölcsönhatások során. A szerkezetek ezen felül lefedik a teljes rendezetlenségi spektrumot is, 

alátámasztva a tényt, hogy a rendezetlenség nem egy bináris tulajdonság. Az adatbázis a 

teljesen szerkezet nélküli fehérjétől kezdve a molten globula állapoton keresztül olyan, 

majdnem rendezett fehérjéket is tartalmaz, ahol a monomer láncok csupán minimális 

aminosavcserével stabilizálhatóak. 

 

A DIBS adatbázis jelenlegi verziója 1577 szerkezetet csoportosít 773 kölcsönhatáshoz, hasonló 

elven, mint az MFIB. A rendezetlen fehérjék által közvetített kölcsönhatások igencsak 

gyakoriak az eukariótákban, éppen ezért a DIBS lefedi a magasabb rendű élőlények széles 

spektrumát. Ezen kívül számos baktérium és cross-domén kölcsönhatást tartalmaz, amelyeknél 

a kölcsönható fehérjeláncok eltérő taxonómiai doménekhez tartoznak. A szerkezetek nagy 

http://dibs.enzim.ttk.mta.hu/
http://mfib.enzim.ttk.mta.hu/
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részénél ismertek a disszociációs konstansok is (Kd), melyek széles, nagyjából 7 

nagyságrendnyi spektrumot fednek le. 

 

1. ábra - Az adatbázisok összeállításának egyszerűsített szűrési és annotációs lépései. 



4. Eredmények és diszkusszió 

6 

 

4.2. A különböző fehérje kölcsönhatási osztályok szekvenciális, 

szerkezeti és funkcionális összehasonlítása 

Az MFIB és DIBS adatbázisokban található információk segítségével először nyílik 

lehetőségünk arra, hogy teljes képet kapjunk a rendezetlen fehérjék kölcsönhatási módjairól, 

feltárjuk a rendezetlen fehérjék által kialakított kölcsönhatás-típusok közötti eltéréseket. Az 

elemzés során három fehérje kölcsönhatási osztályt vizsgáltam. Ezek a kategóriák a résztvevő 

láncok rendezetlenségi állapota alapján kerültek kialakításra: 

▪ 691 szerkezet (továbbiakban: rendezett/rendezett komplexek), ahol a résztvevő 

fehérjeláncok monomer állapotban is rendezettek. 

▪ 773 szerkezet a DIBS adatbázisból (továbbiakban: rendezetlen/rendezett komplexek), 

ahol egyetlen rendezetlen fehérje lánc coupled folding and binding során, rendezett 

fehérjepartner(ek)hez kötődve rendeződik. 

▪ 205 szerkezet az MFIB adatbázisból (továbbiakban: rendezetlen/rendezetlen 

komplexek), ahol a rendezett komplexek kialakításában kizárólag monomerként 

rendezetlen fehérjék vesznek részt, és a kölcsönhatás során kölcsönösen rendeződnek. 

 

Az alapvető szekvenciális és szerkezeti különbségek azt mutatják, hogy a kölcsönható 

rendezetlen fehérjék nem mindig mutatnak egyezést a rendezetlen fehérjékről alkotott általános 

elképzeléssel - sőt, a szekvenciájuk inkább a kölcsönható partner rendezettségi állapotától függ. 

Az extracelluláris teret főleg a rendezett/rendezett fehérjekölcsönhatások uralják, ám 

ahogy közeledünk a sejtmaghoz, egyre több rendezetlen/rendezett kölcsönhatás is megjelenik. 

Általában elmondható, hogy a rendezetlen fehérjék által közvetített kölcsönhatások tipikusan a 

DNS-hez kapcsolódnak. A DNS közelében feldúsulnak a rendezetlen/rendezetlen 

kölcsönhatások, még a rendezetlen/rendezett komplexekhez is képest, sőt, jellemzően direkt 

kölcsönhatásba is lépnek a DNS-sel. Ez alátámasztja azt a tényt, hogy ezen kölcsönhatások 

gyakran valamilyen transzkripciós folyamatokhoz kapcsolódnak. 

A Gene Ontology különböző annotációs szintjei azt mutatják, hogy mindhárom 

kölcsönhatási osztály részt vesz a különböző magas szintű biológiai folyamatokban, ezért 

precízen kell őket szabályozni. Mind a négy vizsgált poszttranszlációs módosítás (foszforiláció, 

acetiláció, metiláció és ubikvitináció) megfigyelhető a komplexeknél, és mind a rendezett, mind 

a rendezetlen fehérje szakaszokat érinti. A rendezetlen/rendezetlen fehérjékre jellemzők 

leginkább az ilyen módosítások, rámutatva arra, hogy ezen osztály szabályozási rendszere a 

legszigorúbb. 
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A vizsgált szekvenciális és szerkezeti paraméterek, egybevetve a különböző sejtbeli 

lokalizációkkal megerősítik azt az elgondolást, hogy a különböző biológiai folyamatoknak 

vannak preferált fehérje kölcsönhatási módjai. A rendezett komplexet vizsgálva, a kölcsönható 

partner rendezettsége rendkívüli módon befolyásolja a kialakuló komplex szekvenciális, 

szerkezeti és funkcionális jellemzőit. 

 

Az eddigi analízis a különböző jellemzők átlagos értékeit vette figyelembe, anélkül, hogy 

a heterogenitást vizsgálta volna a különböző fehérjeosztályok szemszögéből. A változatos 

szekvenciális tér általában valamelyest szűkebb szerkezeti teret von maga után, ugyanakkor a 

funkcionális szerepek lehetőségeit ez nem gátolja. A rendezetlen/rendezetlen fehérjék 

viszonylag egyensúlyt mutatnak a szekvenciális és funkcionális teret tekintve. A 

rendezett/rendezett fehérjék azonban korlátozott szekvencia-összetétel mellett látnak el 

változatos funkciókat, ezzel ellentétben a rendezetlen/rendezett kölcsönhatások többé-kevésbé 

szűk funkcionális teret fednek le, mindezt azonban változatos szekvenciákkal érik el. 

 

4.3. MSF kölcsönhatások csoportosítása 

A szekvenciális/szerkezeti heterogenitás vizsgálata rávilágított arra, hogy a 

rendezetlen/rendezetlen komplexek nem csak önmagukban értelmezhetők különálló 

kölcsönhatási osztályként, hanem azon belül további sajátos szekvenciális és szerkezeti 

jellemzőkkel bíró alosztályok létezhetnek.  

Korábban csak egy rendezett vagy rendezetlen láncot vizsgáltam, ezúttal azonban az MSF 

komplexek teljes egészét tekintettem a láncok helyett. Minden MSF komplexet egy 

tulajdonsági vektorral jellemeztem, melyben helyet kaptak szekvenciális és szerkezeti 

paraméterek. Ez alapján 5 fő osztály tudtam megkülönböztetni (közel rendezett, többláncú 

domének, coil/zipper, kompakt coil és hisztonszerűek), mindegyikhez legalább 30 kölcsönhatás 

tartozik. Sőt, ezen kívül egy hatodik osztályt is kialakítottam, ide kerültek azon egyéb 

komplexek, amelyek egyik kategóriába sem estek bele. Ha az így kialakult csoportok 

biológiailag értelmesek, akkor észrevehető különbségeknek kell lennie a szabályzásukat vagy 

a kölcsönhatási energiáikat tekintve, ezen felül pedig biológiai szerepeiknek is eltérőnek kell 

lenniük. 

 

Az eddigi jellemzőket figyelembe véve létrehoztam az MSF komplexek első 

szisztematikus klasszifikációját. Miközben szekvenciális és szerkezeti alapon csoportosítottam 
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őket, ez a megközelítés biológiai szempontból is értelmes volt, hiszen minden csoport sajátos 

szerepet tölt be az élő szervezetben, a sejtbeli lokalizációját, heterogenitását és szabályzási 

mechanizmusokat tekintve. A megközelítés kulcslépése volt a megfelelő csoportszám 

meghatározása, ez azonban tovább alkategóriák létrehozásának lehetőségét rejti magában. Ez a 

klasszifikáció - azon kívül, hogy az első megoldás az MSF fehérjék osztályozására - abban is 

segítségünkre lehet, hogy egy adott fehérjéről információt szerezzünk - pl. aggregációs hajlam, 

különböző patológiás állapotokban betöltött szerep -, és ezt egy másik, azonos osztályból 

származó komplexre értelmezzük. 
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