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Fehérjeszerkezet analízis 

• Protein Data Bank (PDB) 
       http://www.rcsb.org/pdb           
• ~ 35 701 szerkezet 
•  közepes felbontás 
    1552 szerkezet d ≤ 1.5 Å 
      160 szerkezet d ≤ 1.0 Å 
        10 szerkezet d ≤ 0.8 Å (atomi felbontás) 

modell 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezet 

• globális minimum? E 

• funkció   ⇔   szerkezet 

• szerkezet nélküli fehérjék 

• flexibilitáshoz kötött funkció 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

E 

Hogyan találja meg a fehérje a natív 
szerkezetet a csillagászati számú 
konformáció közül rövid (ms-min)  
idő alatt? 
(Levinthal paradoxon) 

100 aminosav – 1049 konformáció 
10-11 s / konformációváltozás 

A folding probléma 

1029 év kell a natív szerkezethez 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Lehetséges megoldás: „folding funnel” 

A folding probléma 

a fázistér kis része vesz részt 
a feltekeredésben 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Lehetséges feltekeredési módok 

denaturált állapot natív állapot 

nukleáció-kondenzáció 

hidrofób  
összeesés 

„framework” 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Módszerek 
• ab initio módszerek  
         - potenciálfüggvény  
         - konfigurációs tér feltérképezése 
           (MD,MC) 
         - célfüggvény 
• threading 
         - szerkezeti adatbázis 
         - fittelés motívumokhoz 
         - célfüggvény 
• összehasonlító modellezés,  
   homológia modellezés 
         - szekvencia adatbázis 
         - potenciálfüggvény 
         - optimáló algoritmus 

Szekvencia- 
hasonlóság 
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Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Ab initio módszerek 

Korai módszerek 
          •  rács modelllek 
          •  1 aminosav-1láncszem 
          •   csak a hidrofil-hidrofób tulajdonságok 
          •   Monte Carlo optimizálás (T változtatás) 

kompakt mag 

Probléma: potenciálfüggvények pontossága 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Ab initio módszerek 

All-atom megközelítések 

Molekuladinamika  
          •  100 ns  
          •  főleg széttekeredés (unfolding) (barnáz, protein A) 

Problémák           
•  rövid 

•  statisztikus viselkedés 
•  potenciálfüggvény 
•  célfüggvény 

Megoldás        
különböző kiindulópontok 
egyszerűsített oldószer-modell 
több, párhuzamos trajektória 
nagyobb adatbázisok 
natív kontaktusok 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Összehasonlító módszerek 

Menete 

1.  rokon szerkezetek keresése, 
2.  templát választása 
3. vizsgált szekvencia és a templát szerkezet egymáshoz 
    rendelése 
4. modellépítés (templátból származó információ felhasználásával) 
5. modell értékelése 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Összehasonlító módszerek 

• funkció hozzárendelése szerkezet (fold) alapján 
• kötőhely, aktív hely keresése motívumok alapján 
• NMR szerkezet finomítás 

Alkalmazások 
szekvencia  
azonosság 

30 % 

 60 % 

100 % 

• mutánsok vizsgálata 
• mutációs kísérletek értelmezése 
• krisztallográfiai modell (molecular replacement)  

• ligandumok kötődésének vizsgálata 
• alacsony felbontású szerkezeti modell 
• specificitás vizsgálata  

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Összehasonlító módszerek 

Rokon szerkezetek keresése 

•   ~ 500 000 ismert szekvencia 
•   30 000 szerkezet 

•  szekvencia keresés: FASTA, BLAST, PSI-BLAST 
•  szerkezet keresés: PDB, SCOP, DALI, CATH 
•  típusok keresése (threading) 

• evolúciósan rokon fehérje-család 
• hasonló körülmények között nyert szerkezet 
• szerkezet minősége 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Összehasonlító módszerek 

Szekvencia és templát szerkezet egymáshoz rendelése 

•   40% fölött általában jó 
•   30 % alatt „twilight zone” 
    (30% szekvencia homológia esetén az aminosavak 20%-a 
      van helyesen összerendelve) 
•   CLUSTAL 
•  eltemetett részek, másodlagos szerkezeti elemek figyelembe 
    vétele 
•  több összerendelés (alignment) 
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Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Összehasonlító módszerek 

Modellépítés 

•   rigid-body (COMPOSER) 
    (mag →hurkok  → oldalláncok) 
           - Cα atomok fittelése 
           - konzervált részeken erősebb kényszer 
           - hurkok adatbázisokból 
           - oldalláncok konformációs preferenciák szerint 
           - energiaminimalizálás  
•   szegmens-illesztés (SEGMOD) 
          - rövid szegmensekből épít 
          - oldalláncok a főlánccal együtt fittelve 
          - energiaminimalizálás 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezetjóslás 

Összehasonlító módszerek 

Modellépítés 

•   távolság kényszerek felhasználása (MODELLER) 
           - homológia alapú távolság-kényszerek 
           - sztérikus kényszerek 
           - optimálás 

a távolságkényszerek spektroszkópiai módszerektől is 
származhatnak: NMR, cross-linking, FRET, EM, 
 mutációs kísérletek 

Összehasonlító módszerek 

oldallánc konformáció függ a másodlagos szerkezettől 

Alkalmazások 

• szekvencia azonosság < 30 %,  fold ugyanaz,  
   oldallánc elrendeződés teljesen más 
• gerinc RMSD = 2 Å, jósolt oldallánc konformáció különböző 

Oldalláncok modellezése 

nem lehet külön jósolni őket 

Lehetséges megoldások: pontosítani a szolvatációs tagot,  
                                        explicit H-kötés tagot bevezetni 

Összehasonlító módszerek 

Funkcionálisan fontos probléma 

Alkalmazások 

• fémion kötés 
• receptor fehérjék 
• immunoglobulin 
• mononukleotid kötő fehérjék 
• DNS kötő fehérjék 
• szerin proteázok 

Hurkok modellezése 

Összehasonlító módszerek 

• mini folding probléma 
• figyelembe kell venni 
           - csatlakozó részeket 
           - környezetet (oldószer) 
• sokféle jósló módszer lehetséges 
           - szisztematikus 
           - molekuladinamika (hőkezelés) 
           - Monte Carlo (multiple sampling) 
           - adatbázisok alapján (max. 5 aa) 
• közelítő energiafüggvény 
• célfüggvény 

Alkalmazások 

Hurkok modellezése 

Összehasonlító módszerek 

• csak nem-hidrogén atomok 
• implicit solvent 
• fehérje többi része hat a loop-ra, de fix 

Alkalmazások 
Hurkok modellezése (MODELLER) 
Menete 

Fehérje: 

Energiafv.: • nem valós fizikai fv. 
• sztérikus tag CHARMM potenciál 
• nemkötő tagok statisztika alapján 
• kényszerek és pszeudo-tagok összege 
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Összehasonlító módszerek 
Alkalmazások 

Hurkok modellezése (MODELLER) 
Fiser és mtsai, Protein Engineering (2000), 9, pp.1753-1773. 

R: aminosav típus, a: atomtípus, Δi szekvenciális távolság 
r,r’: van der Waals sugarak 

oldallánc torzió 

főlánc torzió 
főlánc torzió 
hurok 

távolság  
kényszerek 

Összehasonlító módszerek 
Alkalmazások 

Hurkok modellezése (MODELLER) 
Fiser és mtsai, Protein Engineering (2000), 9, pp.1753-1773. 

Optimálás: • kezdő konformáció 
        -  egyenlő távolságra elosztva 
        -  randomizálás 
• minimalizálás (conjugate gradient ) 
• MD fűtés 1000 K –re (200 lépés Δt=4fs) 
• MD hűtés 300 K –re (600 lépés Δt=4fs) 
• minimalizálás 

csak loop atomok 

Második optimálás: környező atomok hatását is tartalmazza az energiafv. 

50-500 optimálás 

Összehasonlító módszerek 
Alkalmazások 

Hurkok modellezése (MODELLER) 
Fiser és mtsai, Protein Engineering (2000), 9, pp.1753-1773. 

Eredmények: • loop hossza (kb 10 aa) 
• loop környezete 
• loop jellege (pontosság nem korrelál B-vel) 

Korlát: az energiafüggvény pontossága és nem az optimáló algoritmusé 

8aa loop RMSD < 2Å  

• 100 optimálás felett RMSD nem javul 
• ugyanaz az energiája natívtól különböző loopoknak 
• nem mindig a natív a legalacsonyabb energia 

Összehasonlító módszerek 
Korlátok, hibák 

Hibák: 
• oldallánc elrendeződés (ua. oldallánc – más konformáció) 
• hibák az összerendezésben  
• 9 aminosavnál hosszabb „gap” a templátban 
• lokális hibák 
• nem jó templát választás 

Jövő: összes fold típus meghatározása  

Fehérjeszerkezet analízis 

Modell minősége 

• felbontás 

• R faktor 

• B faktor 

• disorder 

• egyéb krisztallográfiai paraméterek 
  (pl. SFCHECK) 

Fehérjeszerkezet analízis 

Szerkezet-funkció analízis 

•  aktív hely oldalláncai 
•  katalitikus pozíció 
•   szerkezeti vizek 

Viadiu and Agarwal, Nat. Struct.Biol. (1998) 
5,pp.910-916. 
Fuxreiter és Osman, Biochemistry (2001) 
40, pp.15017-15023 

katalízis kristályban 

BamHI enzim aktív helye 
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Fehérjeszerkezet analízis 

Szerkezet-funkció analízis 
•  pre-reaktív formák 
• ” chemical sense” 

Pea seedling amine oxidase 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezet-funkció analízis 

BamHI 

Szubsztrát kötődés 

T4 Endonukleáz V 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezet-funkció analízis 

Szubsztrát kötődés 

• RMS a szabad és kötött fehérje között 
• gerinc, Cα atomok, nehézatomok, oldalláncok, 
   domének 
• hosszútávú kölcsönhatások  
         - H-kötés  ( 2.5 Å ≤ d ≤ 3.5 Å) 
         - ionpár  
         - S-S kötés 
         - cluster (pl. stabilizációs centrum) 

Milyen szerkezeti elemek játszanak szerepet?  

Hozzájárulás a kötődéshez → szabadenergia számolás 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezet-funkció analízis 

Flexibilitás 

• szubsztrát kötődés (PEP) 
• katalízis (Co Corrinoid mutase) 

• B faktor analízis 
• rendezetlen részek 
• hálók (pl. FIRST) 

Fehérjeszerkezet analízis 
Szerkezet-funkció analízis 

Hidrofil-hidrofób tulajdonságok 

• hozzáférhetőség (SASA) 
• elektrosztatikus potenciál 
• mélység 
• mikrokörnyezet 

gyakran rossz következtetések 


