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1. Bevezetés 
 
A rendezetlen fehérjék szokatlan tulajdonságaira történő utalások már a ’80-as évekre 
visszamenőleg megtalálhatóak a tudományos szakirodalom cikkeiben. Ezek után számos 
munkában olvashatunk a rendezetlen fehérjék vizsgálatáról, és felfedezéséről, bár akkor még 
a szerkezeti rendezetlenség nem volt ismert fogalom. Azt 1998-ban definiálták [1]. Ennek 
köszönhető, hogy e terület felderítése számottevően felgyorsult. A rendezetlen fehérjék  
(IDP-k) kutatása több, mint 20 éves múltra tekint vissza, habár biokémiai jellemzésük, illetve 
a funkcióik felderítése még nem teljeskörű. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy számos 
fehérjéről ismeretes annak rendezetlensége, de azok pontos funkciói vagy a fehérjék 
molekuláris mechanizmusai még nem ismertek, azonban az IDP-kkel kapcsolatos ismereteink 
széles körben bővültek. A Tompa Péter által vezetett Rendezetlen Fehérjék Kutatócsoport már 
a kezdetek óta a rendezetlenség kutatásával foglalkozik. A csoport célja a rendezetlen fehérjék 
vizsgálata és annak feltárása, hogyan töltik be ezen fehérjék funkcióikat az egyedi biofizikai 
tulajdonságaikkal. 
Doktori disszertációm a rendezetlen fehérjék és motívumok jellemzésére összpontosít két 
különböző hatásmódon keresztül, ahol a funkció egy átmeneti, „rendezetlenből-rendezetté” 
átalakulással nyerhető el a fehérjeszegmensek kötődésekor történő transzformáció által, 
illetve egy másik esetben, amikor a funkció a fehérjében található domének között 
elhelyezkedő rendezetlen összekötő régióból származik.  Dolgozatomban egy rendezetlen 
chaperone fehérje, név szerint az Early Response to Dehydration 14 (ERD14) szerkezet-
funkció összefüggéseinek feltárását tűztem ki célul, és egyúttal azt kívántam megvizsgálni, 
hogy a rendezetlen linker régiók hogyan jelenthetnek előnyt és segíthetik elő a processzív 
enzimek működését. Doktori munkámban arra kerestem a választ, hogy a funkcionalitás 
hogyan alakulhat ki a fehérje rendezetlen állapotából. 
 
 
2. Irodalmi háttér 

 
Hosszú ideig az a modell volt elfogadott, miszerint a fehérjéknek csak rendezett natív és 
rendezetlen denaturált szerkezetei léteznek, melyek közt az átment reverzibilis „minden vagy 
semmi” elven lehetséges [2]. A denaturált, biológiailag inaktív formát szintetikus polimerek 
random coil állapotával egyenértékűnek, míg a natívat rendszerint egy merev és 
nagymértékben rendezett struktúrájú, kompakt globuláris konformációval azonosították, 
amely jól definiált szerkezettel rendelkezik. Ennek a merevségnek köszönhetően számos 
fehérje kristályosítható, ami lehetővé tette 3D szerkezetük röntgen alapú meghatározását. A 
századfordulón azonban nagyban változott ez a nézet, mivel szisztematikusan kimutatták, 
hogy számos fehérje nem rendelkezik jól definiált szerkezettel vizes közegben, vagyis részben 
vagy teljesen letekeredett állapotban találhatóak, mégis képesek ellátni biológiai funkciókat 
[3]. 

A rendezetlen régiókat először röntgenkrisztallográfiai vizsgálatok során azonosították, 
mint a kristályszerkezet láthatatlan régióit. Ezek a régiók nagy flexibilitással és számos 
egymástól nagymértékben eltérő szerkezettel rendelkeznek a kristályon belül is, ezért azok 
láthatatlanok krisztallográfias technikákkal. Később NMR segítségével is azonosítottak 
szerkezet nélküli régiókat, majd olyan natív fehérjéket is tálaltak, amelyek teljes egészükben 
rendezetlenek voltak. 
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A rendezetlen fehérjék gyakran nem a teljes polipeptidlánc hosszúságában rendezetlenek, 
hanem tartalmaznak lokálisan kialakuló tranziens vagy permanens másodlagos szerkezeteket, 
vagy ennél kompaktabb, másodlagos szerkezetek laza halmazaként épülnek fel. Ezeket a 
szerkezeteket a nagy flexibilitásuk következtében szabadon képesek bejárni, natív 
körülmények között. A ma elfogadott nézet szerint, a rendezetlen fehérjék a polipeptid lánc 
által energetikailag megengedett szerkezetek mindegyikét, azonos valószínűséggel, 
egyensúlyi állapotban veszik fel. Ez a definíció a rendezetlen fehérjék „szerkezeti sokaság” 
definíciójaként ismert. A szerkezet ilyen szabad átalakulását a „fehérje szentháromság”, 
illetve a „fehérje kvartett” modell írja le [4]. 

Az Anfisen paradigma szerint a fehérje térszerkezetét az aminosav szekvencia 
határozza meg. Ez érvényes a rendezetlen fehérjék esetében is, ahol az aminosav összetétel 
meghatározó a rendezetlenség kialakulásához. Szekvenciáukban jellemzően gyakoriak az Ala, 
Arg, Gly, Gln, Ser, Pro, Glu, és Lys aminosavak, melyek „rendezetlenséget támogató" 
aminosavaknak nevezzük. [5,6]. A rendezetlen fehérjékben kis arányban fordulnak elő a 
hidrofób aminosavak, és nagy arányban a poláris aminosavak. A szerkezeti rendezetlenséget a 
nagy nettó töltés és az alacsony átlagos hidrofobicitás mellett a prolinok nagy száma is 
biztosítja [7]. 

A rendezetlen fehérjék jelentős részére jellemző, hogy ismétlődő szakaszokat 
tartalmaznak, amelyek úgynevezett „repeat expansion” útján jönnek létre [8]. Ezek a régiók 
létrejöhetnek egy aminosav ismétlődéséből, vagy akár 10-15 aminosav hosszú régió 
többszöröződésével. Nagy számban tartalmaznak S, T, P vagy Q aminosavakat, esetenként 
erősen savas, vagy bázikus jelleget mutatnak. Az ilyen régiókat alacsony komplexitású 
doméneknek nevezzük, amelyek többnyire rendezetlen régiókban találhatók meg, illetve 
maguk is rendezetlenek.  A rendezetlen fehérjéket eltérő biofizikai tulajdonságaik 
következtében számos módszerrel lehet megkülönböztetni a globuláris fehérjéktől. 
Szerkezetnélküliségre utalhat például a CD-spektrum, az extrém proteolitikus érzékenység, 
röntgenkrisztallográfia illetve számos nem műszeres vizsgálat is. A másodlagos szerkezeti 
elemek hiányára az NMR vagy a Fourier-transzformált infravörös spektrumok utalhatnak [7]. 

Azt találták, hogy a szerkezeti rendezetlenség elterjedt jelenség a fehérjék körében. Az 
eukarióta genomok 30-40%-ban tartalmaznak olyan fehérjéket, amelyek 50 aminosavnál 
hosszabb rendezetlen régióval rendelkeznek, és mintegy 6-17%-ot tesznek ki a teljesen 
rendezetlen fehérjék [9]; például az Arabidopsis thaliana fehérjéinek 23%-a teljesen 
rendezetlen [10]. Ezek alapján azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy a rendezetlenség gyakori 
jelenség az élővilágban.  

A rendezetlen fehérjék legtöbb ismert funkciója molekuláris kölcsönhatáson alapul, 
aminek feltétele (vagy következménye) a lokális szerkezet kialakulása. Ezen fehérjék nagy 
specificitású, de kis affinitású kötést alakítanak ki [7]. A jelenlegi ismereteink szerint a fehérje 
kötődése egy kevésbé mozgékony magból indul ki, az úgynevezett MoRE-ből (Molecular 
Recognition Element), amely az első kölcsönhatási felület a két molekula között. Ez az 
elsődleges kötődés indukálja a szerkezet további kialakulását, amely stabilizálja a két 
molekula kötődését [11]. A fent említett mechanizmust indukált feltekeredésnek nevezzük. A 
fehérjék kettős funkciója, úgynevezett moonlighting tulajdonsága már régóta ismert a 
biokémiai körében. Az ilyen tulajdonsággal rendelkező fehérjék egynél több egymástól eltérő 
funkciót képesek ellátni. A globuláris fehérjék esetében a funkció ilyen formájú divergenciája 
a fehérjék felszínén sztérikusan különálló kötőhelyek kialakulása esetében jöhet létre. A 
rendezetlen fehérjék ettől eltérő, sok esetben átfedő kötőhellyel rendelkeznek, és funkciójuk 
tekintetében számos esetben ugyanarra a szubsztrátra gyakorolnak ellentétes hatást, a 
körülményektől függően [12]. 

Az entrópikus láncok osztályában kötődési esemény hiányában találhatunk példákat a 
rendezetlen fehérje működésére. Az entrópikus láncok funkcióit a szerkezeti rendezetlenségből 
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közvetlenül származó előny határozza meg. Anélkül működnek, hogy szerkezetet vennének 
fel. Ebbe a csoportba tartoznak a távtartók, amelyek szabályozzák a távolságot a domének 
között található rugalmas linker régiók, amelyek összekötik a doméneket és egymáshoz 
viszonyított helyzetüket szabályozzák. 

A replikációs fehérje A 70 kDa-os alegységében található flexibilis linkerek 
családjának vizsgálata azt bizonyította, hogy a rugalmasság funkcionális jellemző, amelyet 
fenn kell tartani. Ezek a linkerek konzervált dinamikus viselkedést mutatnak, míg 
szekvenciájuk megőrzése elhanyagolható [13]. Valójában az IDR-ek sok multidoménes 
alloszterikus fehérjében is léteznek rendezetlenből rendezett átmenet nélkül. Például a polo-
szerű kináz 1, egy szerin / treonin kináz, amely szabályozza a sejtek foszforilezés útján történő 
szignalizálását, tartalmaz egy hosszú, rendezetlen, 51 aminosavból álló linkert a kináz domén 
és a polobox domén között. Hasonlóképpen, a PIN1, CaN, PKA, PCK, SRC és CDK2 auto-
gátolt alloszterin-kinázok, különböző hosszúságú doménközi linkerekkel. Általában a legtöbb 
multidoménes alloszterikus fehérje alapvető architektúrája két doménből áll, amelyeket egy 
rendezetlen linker köt össze, és a két domén zárt (kötött) vagy nyitott (nem kötött) állapotot 
képes felvenni, ahol az egyensúlyt az alloszterikus ligandum befolyásolja [14]. 

A rendezetlen fehérjék ismert funkcióinak többsége molekuláris kölcsönhatásokon 
alapul, amelyek követelménye (vagy következménye) a legtöbb esetben egy helyi szerkezet 
kialakulása. A strukturális átmenet termodinamikai jelentőségét és annak funkcionális 
következményét először Schulz termodinamikai kísérlete írta le [1]. A kísérlet azon a tényen 
alapult, hogy a sztérikusan gátolt fehérje-fehérje kölcsönhatás kialakulása során az egyik 
partner strukturális változáson megy keresztül, amelyet energetikai változás kísér. 
Mai ismereteink szerint a fehérjekötés egy kevésbé mozgékony magból indul ki, az 
úgynevezett MoRE-nak (Molecular Recognition Element), amely az első interfész a két 
molekula között. Ez az elsődleges kötés további szerkezetképződést indukál, amely stabilizálja 
a két molekula kötődését [15]. A fent említett mechanizmust indukált feltekeredésnek 
nevezzük. 
Schulz termodinamikai elképzeléséből az következik, hogy a rendezetlen fehérjék többnyire 
magas specificitású, de alacsony affinitású kötést alakítanak ki partnereikkel. A szerkezeti 
változás és maga a kötődés csökkenti a fehérje entrópiáját, ami kedvezőtlen, de az interakció 
kialakulása stabilizálja a szerkezetet. Ezenkívül számos esetben megerősítést nyert, hogy a 
természetes ligandumokkal való kölcsönhatás megváltoztatja a rendezetlen fehérje nettó 
töltését és hidrofóbicitását, ami a polipeptidlánc feltekeredését eredményezi [16]. Az ilyen 
típusú interakciók hatékony eszközök a sejtszabályozó mechanizmusokhoz. A rendezetlen 
fehérjék megkötésének másik fontos tulajdonsága, hogy több helyen kötődhetnek a partner 
molekulához. [17]. 
 

3. Célkitűzések 
 

Munkám fő célja a rendezetlen régiók által betölthető mechanizmusok jellemzése különböző 
funkcionális relevanciájú fehérjékben, valamint az ezen vizsgálatokhoz alkalmas módszerek 
kidolgozása és fejlesztése volt. A kutatás két téma köré csoportosult, a vizsgált régiók két fő 
funkciójával összefüggésben: 
 
1. A rendezetlen szegmensek szerepe az ERD14 védő funkciójában 

• Az ERD14 védőhatásának vizsgálata in vivo. 
• A partnerek felismeréshez szükséges kulcs szerkezeti elemek meghatározása in vivo. 
Szerkezeti vizsgálatok és a funkcióért felelős régiók feltárása: 
o Az ERD14 strukturális elemzéséhez részletes in vitro és in-cell NMR méréseket 
végeztem különböző körülmények között, ideértve a megfelelő izotóposan jelölt 
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minták előkészítését a kísérletekhez, a fehérje minták rögzített adatainak mérését, 
elemzését és értékelését (WT ERD14 és Full-Scr konstrukció). 
o A fehérjében funkcionálisan releváns szekvenciák azonosításához létrehozott deléciós 
és kevert szekvenciájú mutáns ERD14 fehérjék vizsgálata. A vad típusú ERD14-hez 
képest a védőhatás vizsgálata sejtek túlélési tesztjeiben. 
• Van-e valamilyen szubsztrát-specifitása az ERD14-nek, vagy a védőhatás nem 
kifejezett a sejteken belüli pontos partnerekre? 
• A konzervált motívumok hozzájárulása az ERD14 működéséhez 
 

2. A DLD típusú enzimek processzivitásának vizsgálata a jelenlevő szerkezeti rendezetlenség 
tekintetében 

• A rendezetlen linkerek szerepének meghatározása a DLD típusú processzív 
enzimekben 
• A különböző linker régiók jellemzése aminosav-összetételük tekintetében 
• A processzív linkerek sajátos szekvenciajellemzőinek meghatározása 

 
 

Kísérleti és/vagy számítási módszerek 
 

 A vad típusú ERD14, illetve a fehérje különböző deléciós és szekvenciálisan kevert 
konstrukcióinak létrehozása, majd ezen fehérje variánsok védőhatásának mérése volt a 
célom a felállított sejttúlélés vizsgálati módszerrel. A módszer lényege, hogy az 
alkalmazott stressz hatás során túlélő sejtek proliferációját követjük abszorbancia 
méréssel és ez alapján megállapítjuk a túlélési arányokat az egyes fehérje konstrukciókat 
tartalmazó sejtek esetében. A fehérje-szerkezet funkció összefüggéseinek feltárását 
irányozták ezen mérések. 

 Továbbá a vad típusú ERD14 és  Full-Scr ERD14 fehérjét, mely egy szekvenciálisan 
kevert mutáns variáns, mind in vitro, mind in-cell NMR mérésekkel vizsgáltam. Ezen 
kísérletek célja a fehérje esetleges szerkezeti elemeinek feltárása és a partnerekkel történő 
kölcsönhatás tanulmányozása volt. 

 A domén-linker-domén típusú processzív enzimeket irodalom kutatással választottuk ki, 
majd bioinformatikai módszerekkel vizsgáltuk, melyek során a linkerek szerkezeti 
rendezetlenségét, a linker flexibilitását, aminosav kompozícióját és hossz eloszlását 
tanulmányoztam. Megállapítottam a töltés-eloszlásokat és κ-értékeket számítottam a 
következtetések levonásához. Emellett vizsgáltam a linkerek variabilitását és 
konzerváltságát. 

 
 

 Eredmények 
 

1. Az ERD14 fehérje szerkezet-funkció összefüggésének jellemzése 
 
Eredményeim bizonyítékokat szolgáltatnak egy rendezetlen dehidrin, az ERD14 in vivo 
chaperone aktivitására heterológ rendszerben hőstressz, mint modelezett abiotikus stresszhatás 
esetében. A molekuláris aktivitásnak a sejtek belsejében fennmaradó rendezetlenséggel való 
összekapcsolódása számos érdekes következménnyel jár általában az IDP-k és különösen az 
rendezetlen stresszfehérjék (IDSP) mechanizmusának tekintetében. Először is megmutattam, 
hogy az ERD14 nagyrészt rendezetlen in vivo, ami azt sugallja, hogy a rendezetlen fehérjék 
nem tekerednek fel a sejten belül jelenlevő sűrű közegben, vagyis a strukturális rendezetlenség a 
natív, fiziológiás állapot. Nagyszámú kötőpartner (potenciális kliens/szubsztrát) [18] 
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azonosítása azt sugallja, hogy az IDSP-k (LEA fehérjék, hidrofilinek stb.) Meglehetősen széles 
szubsztrát-specifitással rendelkező chaperonok lehetnek [19, 20]. Ez az új meglátás rámutat, 
hogy a strukturális rendezetlenség kompatibilis lehet a fehérje működésével sejtszintű 
összefüggésben. 
 

1. ábra: ERD14 nagyrészt rendezetlen sejten belül in-cell NMR mérések alapján. 
Az ERD14 fehérje sejtekben 13C- és 15N-jelölés mellett rögzítettin vitro (lila) és in-cell (zöldeskék)  
1H-15N HSQC spektrumainak egymásra helyezése. Mérés 700 MHz-en, 277K pH 7,7-nél. A kapott jelek 
kevéssé diszpergálnak a proton dimenzióban, egy jól meghatározott sávban oszlanak el (8,1-8,8 ppm), mely 
azt jelzi, hogy a fehérje nagyrészt rendezetlen a sejt citoplazmájában. Kinagyítva a kölcsönhatásokban 
leginkább érintett régió. 
 

Az ERD14 in vitro és in vivo spektrumainak általános hasonlósága azt mutatja, hogy az 
ERD14 többnyire rendezetlen egy élő sejt citoplazmájában, melyet megvéd a stressztől (1. 
ábra). Ez alátámasztja, hogy a rendezetlenség ennek a chaperonnak a natív, funkcionális 
állapota. Ezenkívül az in-cell NMR azt mutatja, hogy a fehérje nem teljesen rendezetlen, de 
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rugalmas linkerekkel összekötött motívumokkal rendelkezik. A kapott eredmény kiegészíti 
azokat a tanulmányokat, melyek az IDP-k szerkezeti állapotáról a sejt belsejének szélsőséges 
makromolekuláris koncentrációja alatt készültek és azt mutatja, hogy a natív állapota is lehet 
rendezetlen egy fehérjének sejten belül. 

Eredményeim rámutatnak az ERD14 rövid szakaszainak (motívumainak) fontosságára 
védő funkciójában, különös tekintettel a Ka-, Kb- és Kc-szegmensekre, valamint a H- és S- 
szegmensekre. A dehidrinekben lévő K-szegmensek fontosságára számos korábbi bizonyíték 
van. Míg a K- (és H-) szegmensek motívumokon keresztüli interakciója a partnerekkel 
eredményeimből és számos korábbi megfigyelésből következik, a kliens fehérjékkel való 
interakció pontos módja továbbra is nyitott kérdés. Az interakció részletes jellege nem 
állapítható meg in vivo elemzésekből, de a hagyományos chaperonok részletes vizsgálata azt 
sugallja, hogy a hidrofób kölcsönhatásoknak fontos szerepet kell játszaniuk. Összességében 
elmondható, hogy az indukált feltekeredés fontos eleme a partnerfelismerésnek az ERD14 kötő 
motívumai révén. 

A különböző szegmensek sejtvédő funkcióhoz való relatív hozzájárulásának elemzéséből 
és összehasonlításából részletesebb betekintést nyerhetünk. (i) Az ERD14 funkciója megoszlik a 
szekvenciában, vagyis a rendezetlen chaperone gyakorlatilag minden régiója hozzájárul a 
működéséhez. Vagyis a feltekeredett fehérjékkel, enzimekkel vagy klasszikus chaperonokkal 
ellentétben egyik régió deléciója sem szünteti meg az aktivitást, és önmagában egyetlen régió 
kötődése sem elegendő a sejtvédelemhez. (ii) A különböző régiók különböző funkcióval 
rendelkeznek: S és Kc a legerősebb, Ka pedig a leggyengébb. (iii) A megoszlás abból is fakad, 
hogy több régió mindig nagyobb mértékben járul hozzá a hatáshoz. (iv) Mivel a Kc (a 
partnerekhez kötődő régió) és S (egy olyan régió, amely továbbra is rendezetlen) – 
szegmensnek van a legnagyobb szerepe a védőhatás kifejtésében, feltételezhető a kötő és 
rendezetlen régiók funkcionális kölcsönhatása az ERD14 sejtes chaperone funkciójában. (vi) 
Ami a funkcionálisan fontos és konzervált [21] S szegmenst illeti, a rendszerünkben továbbra 
sem kötött és rendezetlen, így valószínűleg hozzájárul az ERD szolvatációs potenciáljának 
növeléséhez. Továbbá, mivel a dehidrinekről - köztük az ERD14-ről - ismert, hogy 
foszforilezéssel szabályozhatók, az ERD14-et a S-szegmensben lévő szerinek foszforilezésével 
lehet a leghatékonyabban szabályozni. 

 
2. ábra: Az ERD14 chaperone aktivitásának általános modellje in vivo 
Az in vivo megfigyelések mellett racionalizálható egy olyan modellel, amely kombinálja a rövid konzervált 
motívumok kötődését és az űrkitöltést (entrópikus lánc funkciót) a szegélyező régiókkal. A modell a 
következő elemeket tartalmazza: (a) stressz nélküli körülmények között a nagyrészt rendezetlen ERD14 
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lazán kapcsolódik a natív fehérjékhez, multivalens kötődését rövid kötődési régiói közvetítik (példák: Kb és 
Kc), míg S szegmense nincs kötve. Stressz hatására a sejtben sok fehérje szerkezetileg kompromittálódik és 
hidrofób régiókat tár fel, így az ERD14 kapcsolódhat velük, nem pedig a sejtmembránhoz lokalizálódik(b). 
Az egyértékű kötés (c) nem eredményez védelmet, míg a többértékű kötés védi a fehérjepartnereket és a 
sejtet. A hatékony kötés egy partnerre irányulhat (d), de valószínűleg hatékonyabb, ha egyszerre több 
partneret is köt a fehérje(e). 

 
 

Az összes megfigyelés integrálásához javaslom az ERD14 in vivo chaperone hatásának 
mechanisztikus modelljét (2. ábra). (i) A stresszt megelőzően az ERD14 laza kapcsolatban áll 
a fehérjékkel, valószínűleg mintákat vesz a fehérjékből a gyors asszociáció és disszociáció 
útján (2a. ábra), ami a hagyományos chaperonok esetében is nyilvánvaló [22]. Az ERD14 
asszociációja többértékű (akár ugyanazon, akár több partnerrel, aminek következtében több 
motívuma eltűnik a sejten belüli NMR-spektrumból. A fehérje nagy része rendezetlen. (ii) A 
stressz és a rosszul feltekeredett/letekeredett fehérjék nagy mennyiségben való megjelenése az 
ERD14 újraeloszlását indukálja a szerkezetileg veszélyeztetett partnerek felé. A stressz utáni 
kötődésnek két- vagy többértékűnek kell lennie (2d. és 2e. ábra), összhangban az Scr-Kc 
aktivitásának hiányával (2c. ábra). Miközben a motívumokon keresztül kötődnek az ERD14 
molekulák, az összekötő régiók, köztük az S szegmens, kötetlenek és rendezetlenek maradnak 
(iii) Bármely két motívum együttes kötése meg fog valósulni, amint azt az a tény is mutatja, 
hogy bármely - vagy akár több - motívum törlése egy mutáns ERD14-et jelentős maradvány 
aktivitással bír. (iv) A Ka csökkent aktivitása o összhangban kell lennie marginális evolúciós 
konzervációjával (szemben a Kb-vel és a Kc-vel) (v) A rendezetlen régiók entrópiás 
összekötőként szolgálhatnak (2d. és 2e. ábra), a megkötött fehérjéket és / vagy az entrópikus 
sörtéket elkülönítve, a kötött partnereket és / vagy szolubilizálják. más (nem kötött) fehérjék 
távol tartása. Csak egyetlen motívumon keresztüli kötés (2. ábra), valamint a membránra és a 
membránvédelemre való transzlokáció (2b. Ábra) nem egyezik az adatainkkal. 
Összességében a vázolt kötődési mechanizmus alapján az ED14 egyes fehérjéket távoltart 
egymástól, más fehérje részeket pedig feltételezhetően térbeli közelségben, hogy 
megtörténhessen az újrafeltekeredés. Szolvatálja partnereit, és megakadályozza az 
aggregálódásra alkalmas hidrofób régióik expozícióját. Teljesen rendezetlen fehérjeként az 
ERD14 nem használ ATP energiát, nem működhet aktív „foldázokként” [5], de strukturálisan 
veszélyeztetett kliensét távol tarthatja, amíg a spontán újratekeredés nem sikerül. Az ilyen 
„holdáz” aktivitás összhangban áll az IDP-k chaperone funkciójának kiterjesztett 
“molekulapajzs” és entrópia-transzfer modelljeivel. A proteóm nagy részének védelme azt 
sugallja, hogy az ERD14 chaperon hatása széles specifitású, bár az enzimeket és az 
esszenciális fehérjéket erősen preferálja. 
 
5.2. A rendezetlen összekötő régiók potenciális szerepe a processzív enzimek működésében 
 
A processzív enzimekre az a jellemző, hogy képesek többféle módosítást végrehajtani anélkül, 
hogy elengednék szubsztrátjaikat. Az ilyen típusú enzimek minden organizmusban 
megtalálhatók, és rengeteg biológiai folyamatban játszanak szerepet. Szubsztrátjaik hatalmas 
változatosságot mutatnak és az általuk végrehajtott kémiai változások is széles körűek. Ezek 
miatt a processzív enzimek funkciójának molekuláris részletei meglehetősen változatosak, 
mégis többnyire két alapvető elv kombinációjaként írhatók le. A széles körben ismert és jól 
jellemzett mechanizmus az enzimek kötésével történő strukturális “befogásra” támaszkodik. 
Más mechanizmust példáznak a mechanokémiai motorok, például a kinezin és a dynein, 
amelyek a tubulin polimer fehérje mentén mozognak. Ezek olyan dimer fehérjék, amelyek 
hosszú tekercses tekercsszárral és ATPáz-kötő doménekkel rendelkeznek, melyek konformációs 
változásokon mennek keresztül, ami a térbeli bezártság miatti disszociáció után erősen 
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preferálja a visszakapcsolódást. A processzormotorok utóbbi osztálya azt sugallja, hogy két 
(vagy több) rugalmas linker régióval összekapcsolt kötőelem jelenléte strukturális alapot adhat a 
processzivitáshoz. 
Számos processzív enzim található a természetben, és a különféle mechanizmusok 47 
processzív enziméből 12 olyan processzív rendszert azonosítottunk, amelyek a jelek szerint a 
domén-linker-domén (DLD) elrendezésre támaszkodik. Ezeknek az enzimeknek fontos 
jellemzője, hogy ATP-hidrolízis nélkül működnek, a mechanokémiai motoroktól alapvetően 
eltérő eljárási mechanizmust mutatnak be. 

Ilyen processzív enzim töbek között az MMP-9, a bakteriális cellulázok, a Cel7A, a 
celobiohidroláz I és a kitinázok. Amellett, hogy nem igényelnek ATP-t működésükhöz, közös 
jellemzőjük még, hogy doménjeik összekötő régiói rendezetlenek. Megállapításaink szerint a 
linker régiók specifikus fizikai-kémiai jellemzői magas lokális koncentrációt és viszonylag 
korlátozott konformációs keresést biztosítanak a kötődő domének kötőhelyei körül. Ennek az 
elrendezésnek a fontossága kiemelhető az I cellobiohidroláz esetében, melyben a linker 
deléciója drámai módon csökkenti a kristályos cellulóz lebontásának sebességét [23] és más 
glikozid-hidrolázoknál is [24], ahol a szénhidrát-kötő modul eltávolítása aktivitásuk jelentős 
csökkenéséhez vezet, anélkül, hogy közvetlenül befolyásolva lenne a katalitikus domén. 
A funkcionális fontosságot hangsúlyozva, a processzív enzimekben található linkerek hossza és 
flexibilitása konzervált, annak ellenére, hogy a maguk az IDP-k/IDR-k és más, nem processzív 
rendezetlen linkerrel rendelkező fehérjék gyorsan fejlődnek és változnak. 

 
3. ábra: DLD típusú processzív enzimekben található linker hossza a korrelál a lépés méretével. 
A DLD-típusú processzív enzimek domén összekötő részének aminosavaklánc hossza látható ábrázolva az adott 
szubsztráton található egység (lépés) méret függvényében. Az egységméret a szubsztrát geometriájából levezetett 
elemi egység nagysága, amely az enzim által az adott szubsztrát mentén elvégezhető elemi lépések méretének 
közelítése. A lineáris illesztés a kettő közötti korrelációt mutatja (R2 = 0,4998), míg a vízszintes szaggatott 
vonalak a DLD processzív enzimekben előforduló legrövidebb és leghosszabb linkert mutatják. 

 
Ez a funkcionális-kinetikus tulajdonság a kötőszakaszok hosszának viszonylag 

korlátozott tartományában is megfigyelhető, amelyek evolúciós kapcsolatban vannak az adott 
lépésmérettel a tipikus szubsztrátum mentén (3. ábra). Erre utal a kapcsolódó mechano-kémiai 
motorok kinesin-1 és kinesin-2 viselkedése is, amelyek processzivitásának mértéke élesen 
változik összekötő régióik hosszának megváltoztatásával [25]. Fontos megfigyelés, amely 
alátámasztja ezt az elképzelést, hogy a rövid és hosszú linkerek teljesen hiányoznak a DLD 
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típusú processzív enzimekből. 
Szélesebb funkcionális összefüggésben feltételezhetjük, hogy a processzív linkerek az IDP-k / 
IDR-ek entrópikus láncfunkcióinak speciális esetét képviselik, és a mechanizmusok, például a 
“fly-casting’[26] és a “monkey-bar” mechanizmus [27] fogalmi kiterjesztéseként jelennek meg. 
Úgy tűnik, hogy a processzivitás mindezen mechanizmusokra támaszkodik, és reprezentálja 
ezáltal a szerkezeti rendezetlenségből fakadó rugalmasság egyik elsődleges előnyét. Ez a fajta 
funkciót a strukturált fehérjék nem tudják támogatni, így vonzó kiterjesztése a strukturális 
rendezetlenség funkcionális arzenáljának.  
 
 
Alkalmazás, vagy alkalmazási lehetőség 
 
Az ERD14 fehérje szerkezeti és funkció vizsgálatai során felállított sejttúlélési mérés alkalmas 
lehet más, chaperon funkcióval ellátott fehérje védőhatásának in vivo mérésére bakteriális 
rendszerben. 
 A processzív enzimek esetében a felismert molekuláris viselkedés megértése lehetővé 
teheti a biotechnológia szükségleteihez nagyobb kapacitású enzimek tervezését és előállítását, 
melyek ugyanúgy követik a domén-linker-domén elrendezést megfelelő hosszúságú rendezetlen 
linker szakasz beiktatásával. 
 
 

Tézisek 
 

I.  Sejten belüli NMR mérésekkel igazoltam, hogy az ERD14 rendezetlen marad a 
citoplazmában. A strukturális rendezetlenség a fehérje funkcionális állapota. Egyedül 
partner kötésben résztvevő konzervált régiói vesznek fel jól definiált másodlagos 
szerkezetet. [P.I.] 

 
II.  Megmutattam, hogy az ERD14 chaperone hatásának mértéke lineáris összefüggést 

mutat a fehérje koncentrációjával a sejtekben, az A. thaliana esetében stressz 
körülmények között megfigyelt fiziológiás expresszió tartományon belül. Arra a 
következtetésre jutottam, hogy az ERD14 nem specifikus a fehérjepartnerekre, és a 
fehérjék széles skálájára képes hatni. [I] 

 
III.  Igazoltam, hogy a vad típusú ERD14 hatékonyan védi az E.coli sejteket hőstressz 

körülményekkel szemben, ami azt mutatja, hogy védő hatását in vivo egy heterológ 
rendszerben is képes kifejteni. Különböző mutánsok kombinációjával bizonyítani 
tudtam, hogy a teljes védőhatás a partner kötésekor indukált feltekeredésben résztvevő 
és a rendezetlenül maradó régiók szinergikus együttműködése biztosítja. [P.I., P.III.] 

 
IV.  Bioinformatikai módszerekkel elemezve a processzív enzimek linker régióinak 

szekvenciális tulajdonságait megmutattam, hogy a domén-linker-domén típusú enzimek 
linker régióinak rendezetlensége szükséges az enzim processzív 
funkciójához/mozgásához. Bizonyítottam, hogy a rendezetlen linker régió specifikus 
aminosav-összetétele és töltéseloszlása biztosítja a szükséges és megfelelő flexibilitást. 
[P.II., P.IV.] 

 
V.  Először szolgáltattam bizonyítékot arra, hogy a linker hossza optimalizált a processzív 

enzimek kötési egységeinek megfelelő elhelyezése érdekében, és hogy korrelál az adott 
szubsztráton a kötési helyek közötti távolsággal. [P.II.] 
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