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1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedben bebizonyosodott a rendezetlen 

fehérjék (IDPk) alapvető szerepe számos fontos 

sejtfolyamatban, és megdöntötte a szerkezet-funkció 

paradigmát [1]. E fehérjék jellemzően flexibilis molekulák, és 

nem rendelkeznek jól definiált másodlagos vagy harmadlagos 

szerkezettel. Dinamikus viselkedésük miatt az NMR 

spektroszkópia jól alkalmazható módszernek bizonyult 

szerkezeti hajlamaik atomi szintű vizsgálatára, valamint 

szerkezetük, dinamikai viselkedésük és funkciójuk 

kapcsolatának feltérképezésére [2]. 

A fehérje NMR sokoldalú módszer, amivel nemcsak a 

fehérjék lokális szerkezete tanulmányozható, hanem fehérjék 

és peptid-bicella rendszerek globális paraméterei is 

meghatározhatóak, melyek összefüggnek a 

molekulaméretükkel, feltekeredettségükkel, alakjukkal és 

morfológiájukkal. Az NMR spektroszkópia ötvözése a kisszögű 

röntgenszórással (SAXS) előnyös a szerkezeti jellemzés terén. 

Kutatásaink során olyan rendszereket vizsgáltunk, melyek 

biológiai jelentőséggel bírnak: a MAPKinázokkal kölcsönható 

lineáris motívumok a sejten belüli jelátadási folyamatokban 

játszanak szerepet [3]; a p53TAD-S100A4 komplex a 

bioszenzor-fejlesztésben [4] fontos, és létrejötte elősegítheti a 

metasztázist; a membrán-fehérje kölcsönhatások és 

következményeik pedig a hatóanyagok sejtbe juttatásánál 

lényegesek.  

A felsorolt rendszerekkel kapcsolatos eredményeink 

nagymértékben hozzájárulnak a fehérjeszerkezet kutatásának 

aktív és gyorsan fejlődő területéhez.  



2. Alkalmazott módszerek 

Vizsgálataink alátámasztották, hogy NMR spektroszkópiai 

módszerekkel fehérjék és fehérje-bicella rendszerek 

szerkezetét lokálisan és globálisan is jellemezhetjük: NMR 

mérések segítségével vizsgáltuk jelöletlen MAPKináz lineáris 

motívumok lokális szerkezeti hajlamait. Homonukleáris COSY, 

TOCSY és NOESY spektrumokat vettünk fel, és a magas 

mintakoncentráció lehetővé tette 1H-15N HSQC és 1H-13C HSQC 

mérések elvégzését is. Az asszignációt SCS analízis követte.  

Tanulmányoztuk a 15N- és 13C, 15N-jelölt p53TAD fragmens 

szerkezeti hajlamait az S100A4-gyel alkotott komplexben. Az 

izotópjelölés lehetővé tette, hogy sokféle mérést végezzünk, és 

számos olyan paramétert határozzunk meg, amellyel a 

szerkezet jellemezhető. A nem elegendő számú NOE 

kényszerfeltétel miatt a szerkezetszámolás helyett MD 

szimulációkat alkalmaztunk. 

A PFG-NMR módszer segítségével diffúziós együtthatókat 

(D)[5] és hidrodinamikai sugarakat (rH) mértünk feltekeredett, 

rendezetlen és denaturált fehérjék valamint fehérje-

membránmimetikum rendszerek globális szerkezetének 

jellemzéséhez. Elsőként egy reprezentatív fehérjekészletet 

vizsgáltunk ugyanolyan kísérleti körülmények között, optimált 

mérési paraméterekkel. Később ezt a módszert ötvöztük a 

SAXS technikával, hogy kövessük globális biofizikai 

paraméterek - girációs sugár (rG), rH és az rG/rH [6] arány – 

változását bicella-modellpeptid kölcsönhatások során. 

 

 



3. Eredmények 

3.1. MAPKAPK lineáris motívumok 

 

A kutatómunkánk során a MAPK-MAPKAPK enzim-szubsztrát 

komplex kialakulásának szerkezeti részleteivel foglalkoztunk, 

különös tekintettel a rövid lineáris motívumokra (NFAT, 

MNK1, MK2, RSK1, RSK1_S/A).  

 

1. ábra MAPKAPK lineáris motívumok szerkezete oldatban és 

MAPKinázzal alkotott komplexben. 

Oldatfázisú NMR méréseken alapuló SCS analízist végeztünk a 

szabad lineáris motívumok esetében, hogy választ kapjunk a 

kérdésre, milyen szerkezeti oka lehet a specifikus 

kötődésüknek. 

I/1. Azt tapasztaltuk, hogy oldatban minden lineáris motívum 

rendezetlen. Naszcens helicitású régiókat azonosítottunk, és 

megállapítottuk, hogy e régiók felelősek a specifikus 



kötődésért, míg hiányukban promiszkuus kötődés jellemző. 

Eredményeink alapján tehát kapcsolatot találtunk a szerkezet 

és a specifikus kötődés, valamint a specifikus kötődés és a 

funkció között.  

3.2. A p53TAD-S100A4 komplex 

NMR spektroszkópia segítségével jellemeztük a p53TAD régió 

szerkezeti hajlamait az S100A4-gyel alkotott komplexben. A 

p53TAD szerkezetét más fehérjékkel alkotott komplexekben 

már meghatározták és publikálták, ezek alapján azt akartuk 

vizsgálni, megőrzi-e szerkezeti változékonyságát komplexben, 

különös tekintettel a dinamikus ‘fuzzy’ régiókra. Legfontosabb 

eredményeinket az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 

II/1. A rendezetlen p53 TAD régiójában rendezetlen-rendezett 

átmenet játszódik le az S100A4-hez való kötődés során; ezt 

SSP és SCS adatok támasztják alá. A p53 TAD régió az S100A4-

gyel alkotott komplexben mobilis N terminális (M1-P13) és 

rövid C-terminális (E56-P60) szakaszokkal rendelkezik, 

melyek nem vesznek részt a komplexképződésben. Három 

α-hélix található a szerkezetében S20-E28, P36-P47, E51-T55, 

továbbá viszonylag dinamikus loop-régiók a hélixek között, 

valamint egy ilyen régió köti össze az első hélixet az N-

terminális résszel.  

II/2. A p53TAD helikális régiói nagyon hasonlóak a különböző 

fehérjékkel - NCBD, MDM2, RPA, Tfb1, S100A4 – alkotott 

komplexekben, ez arra utal, hogy a konzervált lokális 

szerkezet a p53 felismerésének egy jellegzetessége. 



 

2. ábra p53 TAD régiók 1-29 (TAD1), 30-47 (linker) and 48-56 (TAD2) PDB 

szerkezetekből kivágva (színes) az MD szimulációval kapott p53TAD-

S100A4 modellek megfelelő régióihoz igazítva (szürke). 

3.3. Diffúziós NMR-en alapuló bioanalitikai módszer 

feltekeredett, rendezetlen és denaturált fehérjék 

megkülönböztetésére 

A fehérjék jellemzésének egyik kulcskérdése a 

feltekeredettségük és a méretük meghatározása, ami 

összefüggésben van a diffúziós együtthatójukkal, amit mi 

diffúziós NMR mérésekkel határoztunk meg. Célunk volt az is, 

hogy egy egyszerű, kvantitatív módszert dolgozzunk ki, 

aminek segítségével a denaturáció sokat vitatott végpontja 

becsülhető. Legfontosabb eredményeink az alábbiak szerint 

foglalhatók össze: 

III/1. Megbízható D értékek alapján empirikus logD-logM 

összefüggéseket határoztunk meg, amik segítségével 

megkülönböztethetők a feltekeredett, rendezetlen és 

denaturált fehérjék. Ezek az egyenletek egyszerű analitikai 



eszközként is használhatók molekulatömeg elemzésére és 

aggregáció tanulmányozására. 

III/2. A denaturáló közegben – 8M karbamid oldatban – 

végzett kísérleteink azt mutatták, hogy az IDP-ket nem lehet 

denaturálni (lokális szerkezeti hajlamaik csökkenhetnek, de ez 

nem befolyásolja a globális hidrodinamikai paramétereiket), 

míg rendezett fehérjéknél ezek a mérések jelzik, hogy elértük-

e a végső rendezetlen állapotot, vagy ha nem, milyen mértékű 

a denaturáció.  

 

3. ábra Diffúziós együtthatók logaritmusa a molekulatömeg logaritmusának 

függvényében rendezett (piros kör), rendezetlen (kék négyzet), denaturált 

rendezett (üres zöld kör) denaturált rendezetlen (üres zöld négyzet) 

fehérjék esetében viszkozitáskorrekcióval.   



3.4. Bicellák és bicella-peptid rendszerek 

A membrán-fehérje kölcsönhatások változást okoznak a 

membrán biofizikai tulajdonságaiban. Ezeket a változásokat 

akartuk követni egyszerűsített rendszerek használatával: 

semleges és negatív töltéssel rendelkező bicellák és 

modellpeptidek (felületaktív melittin és transzmembrán 

KALP23). A bicella-peptid rendszerek globális paramétereit 

követtük az NMR és SAXS technikák ötvözésével, a módszert 

DHPC micellákra validáltuk. A  bicellák méretének változását  

az rH és rG értékek, míg a morfológiai változásokat  az a, b, ta és 

tb paraméterek jelezték, ez utóbbiakat a teljes SAXS-görbére 

illesztett lencse-modell alapján kaptuk. Legfontosabb 

eredményeinket az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 

IV/1. A gyógyszercélpont-membrán kölcsönhatások leírásának 

elegáns és egyszerű módja lenne egy számot – azaz az rG/rH 

alakfaktort – társítani egy adott rendszerhez. Eredményeink 

azonban azt mutatták, ez a megközelítés helytelen 

következtetésekhez vezethet, és helyette az rH és (b+tb) értéket 

használatát javasoljuk a globális jellemzéshez.  

IV/2. Peptidek jelenléte megváltoztatja a bicella globális 

paramétereit: a transzmembrán KALP23 méretnövekedést és 

nyújtottabb alakot okoz, míg a felületaktív jellegű melittin nem 

befolyásolja számottevően a semleges bicellákat. A negatív 

töltésű bicellák esetében az adatok értelmezése körültekintést 

igényel, mert a peptid össztöltése is befolyásoló tényező lehet. 

Emiatt nem tanácsos közvetlenül összehasonlítani a 

különböző peptidek hatását, helyette célszerű az “üres” 

bicellával összevetni ezeket.  
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