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1. BEVEZETÉS 

Az elmúlt 15-20 évben számos fehérjéről és fehérje-doménről írták le NMR vizsgálatok során, 

hogy a funkcionálisan aktív formájuk inkább a globuláris fehérjék denaturált állapotához hasonlít, 

úgymond rendezetlenek, és ezt a szerkezeti sajátosságot más fizikokémiai módszerrel (cirkuláris 

dikroizmus spektroszkópia, gélfiltrálás, differenciál pásztázó mikrokalorimetria, SAXS stb.) is 

alátámasztották. A leírt fehérjék között találhatunk sejtciklus szabályozókat (p21
Cip1

/p27
Kip1 

[5]), 

génexpresszióban szerepet betöltő fehérjéket (FlgM [6]), inhibítorokat (kalpasztatin [7]), 

chaperonokat (riboszomális S12 fehérje [8]), jelátviteli fehérjéket, és a transzkripciós faktor 

fehérjék transzaktivátor doménjét [9] is.  

A rendezetlen fehérjék megismerése sok új kérdést vet fel a fehérjék funkcionalitásával 

kapcsolatban. Létük nem illeszthető be a Fisher alkotta kulcs-zár típusú szerkezet-funkció 

paradigmába [10], így annak kiterjesztése, újragondolása szükséges. A kibővített elmélet 

felállítása viszont csak akkor lehetséges, ha statisztikailag megfelelő számú rendezetlen fehérjét 

tanulmányozunk. Problémát jelent azonban, hogy csekély számú fehérjéről illetve fehérje régióról 

áll rendelkezésre a rendezetlenséget bizonyító szerkezetvizsgálati eredmény, mivel azonosításuk 

mind a mai napig véletlen megfigyeléseken alapul. A rendezetlenséget jósoló predikciós 

algoritmusok azonban azt sugallják, hogy a különféle proteomokban jóval több a rendezetlen 

fehérje, mint amennyit ismerünk. Kim és mtsi [11] úgy találták, hogy a különféle proteomok egy 

jelentős részét (a Jurkat sejtek extraktumának 20%-át, a humán szérum 70%-át) hőstabil fehérjék 

alkotják, ami a rendezetlen fehérjék esetében alapvető tulajdonság. A PONDR predikciós 

algoritmus szerint a Swiss-Prot adatbázisban található összes fehérje 11%-a, a különféle 

proteomok által kódolt fehérjének pedig 6-17%-a teljesen rendezetlen [11], valamint a predikció 

szerint a fehérjék 50-67%-a tartalmaz egy 50 aminosavnál hosszabb rendezetlen régiót.  

 

 

1.1.  CÉLKITŰZÉS 

Doktori értekezésem célkitűzése az volt, hogy kidolgozzak egy egyszerű módszert, egy új 

diagonális kétdimenziós gélelektroforézis technikát, amellyel különféle organizmusokból nagy 

számmal lehet rendezetlen fehérjéket a globuláris fehérjéktől elválasztani, és MALDI-TOF 

tömegspektrometriával kombinálva azonosítani. A módszer elvi hátterét a rendezetlen fehérjék két 

lényeges tulajdonságára (hőstabilitás, erős denaturáló szerekkel szemben mutatott ellenállás) 

alapoztam. Célom volt továbbá, hogy már leírt, illetve új rendezetlen fehérjék azonosításán 

keresztül a módszerem hatékonyságát bizonyítsam. Eschericia coli, Saccharomyces cerevisiae és 

Drosophila melanogaster sejtkivonatokkal folytatott vizsgálataim azt mutatják, hogy a technika a 

bonyolultabb eukariota elegyeknél is alkalmas rendezetlen fehérjék azonosítására, és bonyolultabb 

organizmusok esetében akár a fajokon belül a különféle fejlődési stádiumokban kifejeződő 

fehérjék minőségi összehasonlítására is használható.  

A fehérjék részletes szerkezetvizsglata során figyeltem fel arra, hogy mennyiségi 

meghatározásuk az általános laboratóriumi gyakorlatban használt egyszerű és gyors mennyiségi 

meghatározási módszerekkel, mint Bradford módszere vagy a BCA módszer, rendre furcsa, hibás 

eredményeket szolgáltat. Ezért célul tűztem ki, a fehérjekoncentráció meghatározására használt 

technikák behatóbb tanulmányozását és annak bizonyítását, hogy alkalmazásuk nagy 

szisztematikus hibával jár rendezetlen fehérjékre. 
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2. IRODALMI HÁTTÉR 

 

Rendezetlen fehérjék 

A rendezetlen fehérjék leginkább a globuláris fehérjék denaturált állapotaihoz hasonlíthatók, 

gyakran jellemzik őket random coil-szerű fehérjékként [12,13], annak ellenére, hogy erős 

denaturáló körülmények között sem létezik tényleges random coil szerkezet [14]. A 

rendezetlenség ezekben a fehérjékben azonban nem környezeti hatások következménye, hanem a 

fehérjék funkcionális szempontból fontos sajátossága. Pontosabb tehát úgy fogalmazni, hogy a 

rendezetlen fehérjék olyan fehérjék, melyek a hiányzó harmadlagos kölcsönhatásoknak 

köszönhetően nagyszámú, egymásba gyorsan átalakuló szerkezettel jellemezhetők. A 

szakirodalom „intrinsically unstructured protein” (IUP) vagy „intrinsically disordered protein” 

(IDP) néven tartja számon őket. 

 Aminosav összetételük jelentősen eltér a globuláris fehérjékétől, mivel jellemzően több 

töltött, főleg hidrofil, ún. „rendezetlenséget-támogató” aminosavat, és lényegesen kevesebb 

hidrofób, ún. „rendezettséget-támogató” aminosavat tartalmaznak [15]. 

 Ellátott funkciójukat tekintve két nagyobb csoportra oszthatjuk az IUP-okat. Az egyikbe 

azok a fehérjék tartoznak, amelyek funkciójuk ellátása során nem kötődnek partnerhez. Ezek az 

ún. entrópikus láncok vagy a szerkezeti változásokkal szemben fejtenek ki ellenállást, vagy a 

hozzájuk kapcsolódó domének orientációját/lokalizációját befolyásolják. A másik csoportba a 

molekuláris felismerésben részt vevő fehérjék tartoznak, azaz amelyek tartósan vagy átmenetileg 

más makromolekulákhoz kötődnek. Az ebbe a csoportba tartozó fehérjéket az ellátott funkció 

alapján további öt alcsoportra oszthatjuk: bemutató helyek, chaperonok, effektorok, 

összeszerelők, raktározók.  

A globuláris szerkezet hiánya a fehérje szempontjából jelentős előnyökkel járhat. Egyik 

előny a reverzibilis, mégis specifikus kölcsönhatás kialakítása. Ez a bennük található lokális 

szerkezeti elemeknek köszönhető, amelynek hatására a kölcsönhatás során a partner lokális 

rendeződést indukál. Az így bekövetkező rendeződés során a fehérje konformációs entrópiája 

csökken és a kötődés specificitása és erőssége elválik egymástól (a nagy specificitás kis 

affinitással párosul). További előnyt jelent, hogy jóval gyorsabban, azaz lényegesen nagyobb 

kötődési sebességgel képesek partnerükkel kölcsönhatni, ami annak köszönhető, hogy a 

rendezetlen fehérjék nagy távolságból és kezdetben akár aspecifikusan is kötődhetnek 

partnerükhöz. Ez a tulajdonság a szabályozó funkciók ellátásában játszhat komoly szerepet. Ezen 

túlmenően, a nagy, nyitott kölcsönható felszín lehetővé teszi, hogy a fehérje több ponton, 

specifikusabban kötődjön a partneréhez, és/vagy egyszerre nagyszámú partnert kössön. Ez a nagy 

komplexek összeszerelésekor illetve a különböző partnerek térbeli koordinálásakor előnyös 

tulajdonság. A rendezetlenség magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy a fehérje 

különböző partnerekhez adaptálódjon, és akár többféle funkciót is el tudjon látni. Ez 

nagymértékben megnövelheti a fehérje-kölcsönhatások komplexitását a gének számának 

növekedése nélkül. 

A rendezetlenséget kísérletes úton mintegy ötszáz fehérje esetében igazolták [16], amelyek 

többségénél arra is rámutattak, hogy rendezetlenségük a funkció szempontjából kulcsfontosságú. 

Ismert például, hogy a p53 tumorszupresszor fehérje transzaktivátor doménje, amely a 

sejtosztódás-szabályozása, illetve az apoptózis során alakít ki fontos kölcsönhatásokat, teljesen 

rendezetlen. A mellrák kialakulásában szerepetjátszó BRCA1 fehérje hosszú, DNS-el, p53-al, c-

myc-el, Rad50-el kölcsönhatásokat kialakító középső szakasza nagymértékben rendezetlen. Az 

RNS-polimeráz II komplex röntgenszerkezetéből a legnagyobb alegység C-terminális doménjének 

koordinátái hiányoznak, azaz a domén teljesen rendezetlen. Funkcionális vizsgálatokból 

ugyanakkor tudjuk, hogy ez a régió a mRNS-érés sokrétű folyamatának összehangolásáért felelős, 

eltávolítása az élettel összeegyeztethetetlen (letális mutáció). 
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3.  A LEGFONTOSABB ANYAGOK ÉS KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

3. 1. A legfontosabb anyagok 

SDS-PAGE pufferei 

 

Felső (tömörítő) gél puffer: 60,6 g TRIS; 4,0 g SDS; végtérfogat 1 l pH= 6,8,  

Alsó (szuszpendáló) gél puffer: 181,7 g TRIS; 4,0 g SDS;  végtérfogat 1 l;  pH= 8,8,  

Akrilamid törzsoldat:  100 g akrilamid; 2,64 g N, N'-metilén-bisz akrilamid;  

végtérfogat: 330 ml; szűrjük 

Futtató puffer (10× tömény): 60,6 g TRIS; 288,2 g glicin; 20,0 g SDS;  

végtérfogat: 2 l, futtatáshoz 10×  hígítjuk  

 

Natív PAGE pufferei:   

Megegyeznek az SDS-PAGE puffereivel. A különbség, hogy SDS-t nem tartalmaznak. 

 

Ureás PAGE pufferei:  Natív-PAGE oldatai + 8 M urea 

 

3. 2. Az új diagonális kétdimenziós gélelektroforézis  

Az új gélelektroforézis technika kidolgozásának alapjául két jellemző IUP tulajdonság, a 

hőstabilitás és a denaturálószerekkel, pl. 8 M ureával szembeni ellenállóképességük szolgált [1]. E 

két tulajdonságot kiaknázó 1-1 elektroforetikus lépés kombinálása teszi lehetővé az IUP-k 

egymástól és a rendezett fehérjéktől való hatékony elválasztását. A hőkezelés során a globuláris 

fehérjék jelentős része denaturálódik, így centrifugálással eltávolíthatók a sejtkivonatból, ezért a 

rendezetlen fehérjék detektálását nem zavarják.  

Az elemezni kívánt, hőkezelt sejtkivonatot először natív gélen (első dimenzió) futtatjuk 

meg, melyen a hőrezisztens globuláris- és a hőstabil rendezetlen fehérjék elegye a töltés/tömeg 

arányuknak megfelelően szeparálódik.  

Az elsődleges szeparációt (első dimenzió) követően a fehérjéket tartalmazó sávot a gélből 

kivágjuk, és 45 percig ureás felső gélpufferben áztatjuk. Erre azért van szükség, hogy a megfelelő 

tömörítő hatást elérjük, azaz az elsődlegesen elválasztott fehérjék diszkrét pontként lépjenek be a 

második dimenzióba. 

Az ureás felső gélpufferes kezelést követően az első dimenziót az eredeti futási irányra 

merőlegesen, az elsővel azonos akrilamid tartalmú, de 8 M ureát tartalmazó denaturáló gélre 

(második dimenzió) helyezzük és futtatjuk, melyben a kémiai denaturációnak is ellenálló 

rendezetlen fehérjék ugyanakkora utat tesznek meg, mint az első dimenzióban (ha a futtási idő, a 

hőmérséklet, a gél akrilamid tartalma stb. nem változik), így az átlóba pozícionálódnak. Ezzel 

szemben a hőrezisztens globuláris fehérjék a 8 M urea hatására letekerednek, ezáltal 

elektroforetikus mobilitásuk csökken, ezért rövidebb utat képesek megtenni, így az átló fölé 

érkeznek. 
 

3. 3. A rendezetlen fehérjék szerkezetvizsgálatára szolgáló alap módszerek 

Az irodalomban leírt alap szerkezetvizsgálati módszerek [17] alkalmazása, kivitelezése a 

következő cikkekben találhatók meg:  

 Csizmok V. et al. (2006). „ A novel two-dimensional electrophoresis technique for the 

identification of inrinsically unstructured proteins.” Mol. Cell Proteomics 5(2): 265-273  

 Szőllősi, E. et al. 2008. „Intrinsic structural disorder of Df31, a Drosophila protein of 

chromatin decondensation and remodeling activities.” J. Proteome Res. 7: 2291-2299 
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4. EREDMÉNYEK 

A doktori dolgozatomban bemutatott munka két területet ölel fel. Az egyik új rendezetlen fehérjék 

sejtkivonatokból történő azonosítása egy új diagonális kétdimenziós gélelektroforézis technikával, 

a másik a rendezetlen fehérjék mennyiségi meghatározására alkalmazott jól bevált laboratóriumi 

módszerek pontatlanságára irányuló vizsgálatok. Az alábbiakban az egyes témakörökben elért 

eredményeimet foglalom össze.  

4. 1. E. coli és S. cerevisiae kivonatok 2DE vizsgálata   

Miután a 2D-s technika optimalizált paramétereivel meggyőződtünk a módszer elvi helyességéről 

[1], ismeretlen rendezetlen fehérjék azonosítása céljából E. coli és S. cerevisiae sejtkivonatokat 

vetettünk alá elemzésnek [1]. A sejtkivonatokból elválasztott fehérjéket MALDI-TOF MS 

azonosításra küldtük. Ezt követően a kísérleteinkhez használt valamennyi kontroll és újonnan 

azonosított fehérje szekvenciáját elküldtük PONDR predikcióra, illetve vizsgáltuk ezeknek a 

fehérjéknek az Uversky plot-on való elhelyezkedését. A szekvencia alapú rendezetlenség 

becslések alapján több fehérje esetében is igen ellentmondó eredményeket kaptunk. Azért, hogy 

az ellentmondásokat tisztázzuk, kiválasztottunk számos fehérjét, amelynél a rendezetlenség 

eldöntése bizonytalan, illetve olyanokat is, amelyeknél egyértelmű volt a kategorizálás. Ezeket 

klónoztuk, expresszáltuk és a rendezetlenség eldöntéséhez különböző módszereket: a 2D gélen 

elfoglalt pozíció (átlóban/átló felett), PONDR, elhelyezkedés az Uversky plot-n, rendezetlenség 

százaléka a CD alapján, látszólagos molekulatömeg a gélfiltrálás alapján, hívtunk segítségül (1. 

táblázat).  

 

 Fehérje 2D 

pozíció 

PONDR 

(%) 

Uversky 

plot 

coilCD  

(%) 

Mw,app/Mw 

K
o
n

tr
o
ll

o
k

 ERD10 

átlóban 

64,23 8,68 82,8 5,0
a 

NACP 37,10 -1,67 81,3 4,5 

CSD1 81,56 2,95 78,8 4,5 

MAP2c 74,95 0,71 88,6 5,0 

b-kazein 41,15 -6,13 74,5 4,0 

IPMDH 
átló fölött 

59,42 -7,37 28 1,8
a,b 

ovalbumin 27,72 -6,92 32,0 1,0 

E
. 
co

li
 dnaKs 

átlóban 

39,07 3,67 26,8 2,7 
yhgI 41,36 1,37 30,0 2,0 

ORF1 69,14 7,98 80,8 4,0
a 

GlyH 53,49 -0,87 26,4 2,0 

ORF2 átló fölött 15,73 -0,81 4,5 4,7
c
 

él
es

zt
ő

 sRib 

átlóban 

20,69 0,32 41,6 4,9 
TFIIA 63,29 6,26 76,1 4,4

a 

tropoM 49,25 12,46 12,6 2,0 

Ubi6 51,70 18,13 30,9 2,0 

CaM átló fölött 52,38 0,54 31,7 2,0 
 

1. táblázat: A kiválasztott fehérjék rendezetlenségének meghatározása különböző 

módszerekkel. a
 Néhány fehérje esetében a gélfiltrációt megismételtük 1 M NaCl-t tartalmazó pufferben, hogy 

megbizonyosodjunk róla hogy a nagy molekulatömeg nem aggregáció következménye. 
b
 Az IPMDH esetében a látszólagos (Mw,app) és tényleges molekulatömeg (Mw) aránya: Mw,app/ Mw =1,8 érték dimer 

képzésre utal, amely ellenáll a nagy sókoncentrációnak is. 
c
 Az ORF2 esetében tapasztalt nagy Mw,app / Mw érték valószínűleg a fehérje coiled-coil szerkezetéből adódhat, mint 

ahogy azt a CD mérések is bizonyítják. 

 

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a kétdimenziós technika alkalmas a globális 

rendezetlenség eldöntésére, hiszen jól korrelál mind az irodalmi adatokkal, mind a 

szerkezetvizsgáló módszerekkel (CD mérés, gélfiltráció) kapott értékekkel is.   
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4.2. Lárva és imágó Drosophila melanogaster kivonat 2DE vizsgálata   

A Drosophila melanogaster sejtkivonatokból 2D gélelektroforézissel szeparált fehérjék 

szekvenciáját MALDI-TOF MS azonosítást követően elküldtem PONDR, IUPred predikcióra, 

illetve vizsgáltam ezeknek a fehérjéknek az Uversky plot-on való elhelyezkedését [2]. A 

rendelkezésre álló adatok alapján csak a szerkezetileg és funkcionálisan érdekes fehérjéket 

(CG9894-PA, Df31 és tropomiozin) vetettem alá további szerkezetvizsgálatnak.  

A rendezetlenség kimutatására globuláris kontroll fehérjével szemben elvégzett egyszerű, 

közvetett szerkezetvizsgálati módszerek (hőstabilitás vizsgálat és a limitált proteolízis) nem 

cáfolták az elemzett D. melanogaster fehérjék rendezetlen karakterét.   

A cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópiával kapott eredmények alapján a három natív 

állapotú (pH=7,5) D. melanogaster fehérje közül a Df31 és a CG9894-PA fehérje CD spektruma 

tipikusan rendezetlen szerkezetet mutatott (200 nm-nél nagy negatív minimum az ellipticitásban), 

és mivel a spektrumból hiányzott az -helikális szerkezetre jellemző 210-230 nm között 

jelentkező váll, arra következtethetünk, hogy a két fehérje még részlegesen sem tartalmaz 

másodlagos szerkezeti elemeket.  A tropomiozin CD spektrumában azonban ez a váll megjelent, 

ami arra utal, hogy másodlagos szerkezeti elemeket is tartalmaz a fehérje.  

Egydimenziós 
1
H NMR spektroszkópiával is alátámasztottuk a CD spektroszkópiával kapott 

eredményeket. A Df31 fehérje spektrumában a kémiai eltolódások igen kicsi diszperziót mutattak, 

és sem az alacsony (pl. NH rezonancia), sem a magas ppm tartományban (pl. Val, Ile vagy Leu 

metil rezonanciája) nem volt detektálható NMR jelként proton rezonancia [2]. A tropomiozinban 

azonban a jelek erőteljes átfedést mutattak, ami inkább a globuláris fehérjék sajátossága. Az NMR 

jelek alapján megállapítást nyert, hogy a tropomiozinban több, stabil másodlagos szerkezeti elem 

is található, míg a Df31 inkább random coil állapotú. 

A rendezetlenség megállapítására a legmegbízhatóbb és legelfogadottabb módszer a CD és 

NMR spektroszkópiás vizsgálatok elvégzése. Kiegészítő vizsgálatokat csak ritkán szoktak 

végezni. A Df31 fehérje esetében azonban szükség volt kiegészítő vizsgálatok (gélfiltráció, 

kereszkötés vizsgálat, DSC mikrokalorimetria) elvégzésére is, mert a fehérje látszólag 

egyértelmű rendezetlen karakterét alátámasztó tulajdonságait Crevel és mtsai globuláris fehérjék 

szempontjából igyekeztek megmagyarázni [18, 19].  

A gélfiltrációs vizsgálataim eredménye szerint a 18 kDa valós molekulatömegű Df31 

fehérje látszólagos molekulatömege 3,7× nagyobbnak, azaz 67 kDa-nak mutatkozott [2], ami arra 

enged következtetni, hogy a natív Df31 rendezetlen karakterű fehérje. Az általam mért és az 

irodalomban közölt (250 kDa) adatok közötti eltérés abból adódhatott, hogy a cikkben 

D. melanogasterből izolált, poszttranszlációs módosításokat is tartalmazó fehérjét használtak, én 

viszont rekombináns fehérjével dolgoztam [18].  

A nagy látszólagos molekulatömeg megmagyarázható a fehérje oligomerizációjával is. Az 

oligomer globuláris fehérjéket rutinszerűen keresztkötés vizsgálattal szokták azonosítani. A 

kísérlet során a Lys aminosavakkal kölcsönhatásba lépő dimetil-szuberimidát keresztkötő 

ágenssel a monomer állapotú, rendezetlen -synucleint (NACP), a homodimer globuláris PGM-t 

és a Df31 fehérjét kezeltem. A Df31 és az NACP esetében nem történt keresztkötés, amíg a PGM 

esetében új kötések alakultak ki, amelyet a gélben 2,5× magasabb molekulatömegnél megjelent új 

fehérje frakciók bizonyítottak. Ezek alapján  kijelenthető, hogy a Df31 fehérje monomer állapotú. 

A globális térszerkezetről, azaz rendezetlen fehérjék esetében a kooperatív „folding”-átmenet 

hiányáról nyerhetünk információt differenciál pásztázó mikrokalorimetriával (DSC) is, ami 

során a hőmérséklet folyamatos emelése mellett közvetlenül mérhető a denaturációs entalpia. 

Adott fehérje kalorimetriás görbéjében a hőabszorpciós csúcsok jelenléte, illetve hiánya a 

rendezett harmadlagos szerkezet meglétéről, illetve hiányáról közöl információt. Az elvégzett 

vizsgálat alapján a Df31 és a globuláris lizozim fehérje kalorimetriás görbéje jelentősen 

különbözött egymástól [2].  
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A lizozim 72°C-on egy kritikus exoterm átmeneti állapoton (olvadáson) ment keresztül, mely a 

globuláris fehérjék jellemző tulajdonsága, a Df31 esetében azonban ez az átmenet hiányzott. Így 

kijelenthető, hogy a kalorimetriás módszer szerint a Df31 fehérje rendezetlen karakterű.  

 

4.3. Rendezetlen fehérjék mennyiségi meghatározása 

A fehérjékkel folytatott kísérleti munka során számos esetben tapasztaltuk, hogy a 

laboratóriumi gyakorlatban elterjedt, fehérjekoncentráció meghatározására szolgáló módszerek 

szisztematikussan nagy hibát adnak rendezetlen fehérjék esetében [3]. A koncentráció pontatlan 

meghatározásából számos hiba származhat, ami meghamisítja a kísérleti eredményeket. 

Összehasonlítotunk négy egyszerű és a gyakorlatban elterjedt fehérjemeghatározási módszert 

(Bradford módszer, BCA-módszer, UV elnyelés, SDS-poliakrilamid gél denzitometriás 

vizsgálata), hogy bizonyítsuk alkalmazhatatlanságukat rendezetlen fehérjék esetében. A 

koncentráció meghatározáshoz kiválasztottunk kolorimetriásan már jellemezett [20,21] 3 savas és 

3 bázikus izoelektromos pontú globuláris fehérjét, és 4 savas és 4 bázisos izolektromos pontú 

rendezetlen fehérjét, melyekben az Arg tartalom 0 és 12% között, az aromás aminosav (Tyr, Trp, 

Phe) tartalom pedig 0-8,5 % között változik. Az egyes módszerekkel kapott eredményeket a 

2. táblázatban tüntettem fel.    

 
 % 

 Bradford 

módszer 

BCA 

módszer 
SDS-PAGE 205 nm 280nm 

Rendezetlen fehérjék      

-N 33±1 31±12 42±11 12±2 13±2 

      Caskin(603-804) 4±1 3±8 

 

7±1 26±1 13±2 

      CSDI 5±1 72±8 11±1 78±1 311±10 
      FlgM 25±4 50±22 10±3,5 36±3  

      GlyH 40±4 86±10 32±7 64±1 183±2 
      MAP2C 14±0 14±1 16±1 10±1 37±5 

      NACP 18±0 44±4 25±5 38±4 100±4 
      Titin(5805-6005) 28±5 39±5 31±5 39±1 52±6 

Globuláris fehérjék      

            ADH 69±3 85±9 101±5 111±2 94±9 

      BSA 97±2 104±13 108±10 102±2 80±2 

      CitokrómC 144±15 122±24 104±9 146±1 361±5 
      Mioglobin 130±5 102±18 139±34 130±6 238±1 

      Ovalbumin 66±3 137±20 129±8 161±2 146±5 
      Tripszinogén 66±18 129±25 69±10 117±6 80±7 

 

2. táblázat: A vizsgált koncentráció meghatározási módszerek eredményei [18]. Bradford 

módszerrel, BCA kit-tel, SDS-PAGE denzitometriás kiértékelésével és UV elnyeléssel történt 

koncentrációmeghatározás eredményei a vizsgált rendezetlen és globuláris fehérjék esetében. Caskin(603-804) 

kivételével (6 mg/ml-es törzsoldat) valamennyi fehérje törzsoldata 2 mg/ml koncentrációjú volt. Az eredmények 

összehasonlíthatósága végett 1 mg/ml-re normáltuk az értékeket.  

 

A rendezetlen fehérjékre valamennyi módszer legalább egy nagyságrenddel rosszabb 

eredményt szolgáltatott. Az egyes módszereket összevetve pedig megállapítható (főleg ha csak a 

globuláris fehérjéket nézzük), hogy a három tehnika közül Bradford módszere a legkevésbé 

megbízható. A savas és bázisos fehérjékkel kapcsolatban megállapítható, hogy az egyes 

módszerek bázikus fehérjékre közel azonos értékeket adtak, viszont a savas rendezetlen fehérjék 

esetében lényegesen jobb eredmények születtek a BCA kittel történő koncentráció meghatározás 

során [3].  

Összességében azonban ki kell jelentenünk, hogy a kolorimetriás technikák alkalmatlanok 

rendezetlen fehérjék pontos koncentrációinak meghatározására.  
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5. TÉZISEK 

 

1. Rendezetlen fehérjék azonosítása céljából olyan új, diagonális kétdimenziós gélelektroforézis 

technikát dolgoztam ki, amellyel különféle organizmusokból nagy számmal lehet rendezetlen 

fehérjéket egymástól és a globuláris fehérjéktől elválasztani, és MALDI-TOF 

tömegspektrometriával kombinálva azonosítani [1].  

2. E. coli és S. cerevisiae sejtkivonatokból újonnan azonosított rendezetlen fehérjék 

szerkezetvizsgálatán keresztül a módszer hatékonyságát bizonyítottam [1]. 

3. A technika reprodukálható, egyszerűen kivitelezhető, más kísérleti és bioinformatikai 

módszerekkel összehasonlítva még az ellentmondásos esetekben is megbízhatóan becsülhető 

vele a globális rendezetlenség [1, 4].  

4. D. melanogaster különböző fejlődési stádiumú sejtkivonatának az új technikával történt 

vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a D. melanogaster esetében jóval több fehérje 

bizonyult rendezetlennek [2], mint az E. coli vagy az élesztő sejtkivonatok esetében, ami azt a 

megfigyelést erősíti, hogy a rendezetlenség az organizmusok komplexitásával folyamatosan 

növekszik [11, 22].  

5. Az eredményeim egyértelmű bizonyítékot szolgáltattak arról, hogy amíg a kiválasztott és 

szerkezetileg jellemzett három fehérje D. melanogaster közül a tropomiozin inkább a 

coiled-coil szerkezettel összefüggésben álló -helikális szerkezeti elemeket tartalmazó 

fehérjék, addig a CG9894-PA és a Df31 fehérje egyértelműen a rendezetlen fehérjék 

családjába tartozik [2]. 

6. Az eredményei alapján megállapítottam, hogy a rendezetlen fehérjék mennyiségi 

meghatározására a tradicionális, jól bevált laboratóriumi módszerek nem a legmegfelelőbbek. 

Ismert rendezetlen és globuláris fehérjékkel kapott adatok elemzése egyértelművé tette, hogy 

IUP-k esetében valamennyi mennyiségi meghatározási módszer szisztematikusan, akár egy 

nagyságrendnyi eltéréssel is hibázhat, és ezt a hibát a kiértékelés során a levezetett 

paraméterekbe is bevisszük [3].  

7. A rendezetlen fehérjék pontos mennyiségi meghatározására ezért az általam javasolt 

módszerek a közvetlen tömegbemérés, a teljes N-tartalom meghatározása mikro-Kjeldahl 

módszerrel vagy a fehérjék hidrolíziséből származó aminosav tartalom UV meghatározása [3].   
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6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

6. 1.  A rendezetlenség igazolása az új 2DE technikával  

Bár az új 2D gélelektroforézis felbontóképessége nem hasonlítható össze a hagyományos 2D 

technikával, azonban két különböző, mégis egymáshoz kapcsolodó specifikus alkalmazást is 

lehetővé tesz.  

Az egyik, hogy használatával eldönthető egy adott fehérjéről, hogy rendezetlen-e a karaktere 

[1]. Ehhez igen kevés és nem túl tiszta fehérje is elegendő, ami jelentős előny az olyan 

technikákhoz képest, mint például a CD és NMR spektroszkópia, amelyeknél csak nagyobb 

mennyiségű és tiszta fehérjével tudunk dolgozni.  

Az adott fehérje rendezetlenségének bizonyításához elegendő az ismeretlen fehérje és 2 ismert 

rendezetlen fehérje elegyét forralást követően a 2D elektroforázis tecnikával futtatni. Amíg az 

ismert rendezetlen fehérjék kijelölik az átlót, addig a denaturálódott globuláris fehérjék nem 

jelennek meg gélen, a hőrezisztens globuláris fehérjék pedig a kijelölt átló fölé futnak (4.ábra).  

Ezen túlmenően, akár közvetlenül sejtkivonatokon is bizonyítható adott fehérje 

rendezetlensége, ehhez azonban rendelkezésünkre kell álljon egy jó ellenanyag is. 
 

4

7

11

12

13

14

 

4. ábra: Az új 2D elektroforézis fehérjék szerkezeti jellemzésére [1] 
A hat fehérje elegyét (4, ERD10; 7. CSD1; 11, fetuin; 12, IPMDH, 13, BSA és 14, ovalbumin), mely fehérjékként 1-1 

g-ot tartalmazott, 10 percig forraltuk, majd 10000g-vel centrifugáltuk. A felülúszót mindkét dimenzióban 7,5% 

akrilamid koncentrációjú kicsi (8 × 6 cm) gélen futtattuk. A két rendezetlen fehérje egyértelműen kijelöli az átlót, a 

három globuláris fehérje (BSA, ovalbumin és a termofil eredete ellenére az IPMDH) a kiforralás során kicsapódott és 

ezért hiányoznak a gélről: a várt poziciójukat nyilakkal jelöltem. A szérum fetuin ellenállt a kiforralásnak, de az átló 

fölé futott a második dimenzióban. 

 

6. 2. Új rendezetlen fehérjék azonosítása sejtkivonatokból  

A kidolgozott új, diagolális 2D gélelektroforézis technika MALDI-TOF tömegspektrometriával 

kombinálva alkalmas különböző organizmusokból (Escherichia coli, Saccharomyces. cerevisiae, 

Drosophila melanogaster) készült sejtkivonatok elemzésésén kereszül új, rendezetlen fehérjék 

azonosítására. Ezen túlmenően pedig, lehetőséget nyit akár fajokon belül, a különböző fejlődési 

stádiumok minőségi jellemzésére is. 



 Rendezetlen fehérjék azonosítása és mennyiségi meghatározásuk problémái 

 

10 
 

A DOLGOZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖZLEMÉNYEK 

1. Csizmók, V., Szőllősi, E., Friedrich, P., Tompa, P. (2006). „A novel two-dimensional 

electrophoresis technique for the identification of inrinsically unstructured proteins.” Mol. 

Cell Proteomics 5(2): 265-273 (I.F.: 8,8; I.: 8) 

 

2. Szőllősi, E., Bokor, M., Bodor, A, Perczel, A., Klement, E., Medzihradszky K. F., Tompa, K., 

Tompa, P. (2008). „Intrinsic structural disorder of Df31, a Drosophila protein of chromatin 

decondensation and remodeling activities.” J. Proteome Res. 7: 2291-2299 (I.F.: 5,13; I.: 1) 

 

3. Szőllősi, E., Házy, E., Szász, Cs., Tompa, P. (2007). Large systematic errors compromise 

quantitation of intrinsically unstructured proteins.” Anal. Biochem. 360: 321-323  

(I.F.: 3,287; I.: 2) 

 

4. Szőllősi-Szitás E., Kalmár, L., Tompa Péter (2011). „Rendezetlen fehérjék nagy áteresztő 

képességű vizsgálata proteomikai és bioinformatikai módszerekkel.” Biokémia. Lektorálás 

alatt. 

 

 

A DOLGOZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ HAZAI KONFERENCIÁKON BEMUTATOTT 

POSZTEREK ÉS ELŐADÁSOK  

 

1. Csizmók Veronika, Szőllősi Edit, Friedrich Péter, Tompa Péter: Egy új kétdimenziós 

gélelektroforézis rendezetlen fehérjék azonosítására 

A Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának IX. Munka-értekezlete 

(Poszter szekció), Sopron, 2004. május 10-13. 

 

2. Szőllősi Edit: Új, 2D gélelektroforézis rendezetlen fehérjék azonosítására  

III. Doktoráns Konferencia BME, Budapest, 2006. február. 07. 

 

3. Szőllősi Edit: Új típusú 2D-s diagonális gélelektroforézis alkalmazása lárva és kifejlett 

Drosophila melanogaster sejtkivonatokra 

IV. Doktoráns Konferencia BME, Budapest, 2007. február 07. 

 

A DOLGOZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON 

BEMUTATOTT POSZTEREK   

 

1.  Csizmók Veronika, Szőllősi Edit, Friedrich Péter, Tompa Péter: Identification of intrinsically 

unstructured proteins by a novel 2D electrophoresis technique 

EMBO/HHMI Central European Scientist Meeting, Budapest, 2005. február. 

 

2.  Csizmók Veronika, Szőllősi Edit, Friedrich Péter, Tompa Péter: Identification of intrinsically 

unstructured proteins by a novel 2D electrophoresis technique 

      Gordon Research Conferences, ProteinsUSA, Plymouth, 2005. jún.  



 Rendezetlen fehérjék azonosítása és mennyiségi meghatározásuk problémái 

 

11 
 

IRODALOMJEGYZÉK 

1. Csizmók, V., Szőllősi, E., Friedrich, P., Tompa, P. , A novel two-dimensional electrophoresis 

technique for the identification of inrinsically unstructured proteins. Mol. Cell Proteomics, 

2006. 5(2): 265-273. 

2. Szőllősi, E., Bokor, M., Bodor, A, Perczel, A., Klement, E., Medzihradszky K. F., Tompa, K., 

Tompa, P., Intrinsic structural disorder of Df31, a Drosophila protein of chromatin 

decondensation and remodeling activities. J. Proteome Res., 2008. 7: 2291-2299. 

3. Szőllősi, E., Házy, E., Szász, Cs., Tompa, P. Large systematic errors compromise quantitation 

of intrinsically unstructured proteins. Anal. Biochem., 2007. 360: 321-323. 

4. Szőllősi-Szitás, E., Kalmár, L., Tompa, P. (2011). „Rendezetlen fehérjék nagy áteresztő 

képességű vizsgálata proteomikai és bioinformatikai módszerekkel” Biokémia. Lektorálás 

alatt. 

5. Kriwacki, R.W., et al., Structural studies of p21Waf1/Cip1/Sdi1 in the free and Cdk2-bound 

state: conformational disorder mediates binding diversity. Proc Natl Acad Sci. 1996. 93(21): 

11504-9. 

6. Daughdrill, G.W., et al., The C-terminal half of the anti-sigma factor, FlgM, becomes 

structured when bound to its target, sigma 28. Nat Struct Biol, 1997. 4(4):285-91. 

7. Konno, T., et al., A circular dichroism study of preferential hydration and alcohol effects on a 

denatured protein, pig calpastatin domain I. Biochim. Biophys. Acta, 1997. 1342(1): 73-82. 

8. Clodi, E., Semrad, K., and Schroeder, R. , Assaying RNA chaperone activity in vivo using a 

novel RNA folding trap. EMBO J., 1999. 18:3776-3782. 

9. Triezenberg, S.J., Structure and function of transcriptional activation domains. Curr. Opin. 

Genet. Dev., 1995. 5(2): 190-6. 

10. Fiescher, E., Einfluss der configuration auf die wirkung den enzyme. Berichte der Deutsche 

Chemie Gesichte, 1894. 27: 2985-2993. 

11. Dunker, A.K., et al., Intrinsic protein disorder in complete genomes. Genome Inform Ser 

Workshop Genome Inform, 2000. 11: 161-171. 

12. Schweers, O., et al., Structural studies of tau protein and Alzheimer paired helical filaments 

show no evidence for beta-structure. J Biol Chem, 1994. 269(39): 24290-7. 

13. Gast K, D.H., Eckert K, Schulze-Forster K, Maurer HR, Müller-Frohne M, Zirwer D, 

Czarnecki J, Damaschun G., Prothymosin alpha: a biologically active protein with random 

coil conformation. Biochemistry, 1995 34(40): 3211-8. 

14. Shortle, D., The denatured state (the other half of the folding equation) and its role in protein 

stability. Faseb J, 1996. 10(1): p. 27-34. 

15. Dunker, A.K., et al., Intrinsically disordered protein. J Mol Graph Model, 2001. 19(1):  26-59. 

16. Sickmeier, M., Hamilton, J.A., LeGall, T., Disperot: The database of disorder proteins. 

Nucleic Acids Res, 2007. 35: D786-D793. 

17. Receveur-Brechot, V., Bourhis, J. M., Uversky, V. N., Canard, B., Longhi, S., Assessing 

protein disorder and induced folding. Proteins, 2005. 62: 24-25. 

18. Crevel, G., Cotterill, S., Df31, a sperm decondensation factor from Drosophila melanogaster: 

purification and characterization. Embo J, 1995. 14: 1711-1717. 

19. Crevel, G., Huikeshoven, H., Cotterill, S., Df31 is a novel nuclear protein involved in 

chromatin structure in Drosophila melanogaster. J. Cell. Sci, 2001. 114: 37-47. 

20. Bradford, M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of 

protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 1976. 72: 248-54. 

21. Congdon, R.W., Muth, G. W., Splittgerber, A. G., The binding interaction of coomassie blue 

with proteins. Anal Biochem, 1993. 213: p. 407-413. 

22. Dunker, A.K., et al., Intrinsic disorder and protein function. Biochemistry, 2002. 41(21): 

6573-82. 

 



 Rendezetlen fehérjék azonosítása és mennyiségi meghatározásuk problémái 

 

12 
 

JEGYZETEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rendezetlen fehérjék azonosítása és mennyiségi meghatározásuk problémái 

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


