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1. Előzmények és célkitűzések
A jelen disszertáció a molekuláris biológia és a matematikai modellezés területeit
öleli fel és a fehérjekötődési modelleket mutatja be. A fehérje-ligand kötődés közel
minden molekuláris folyamathoz szükséges, emiatt óriási jelentőséggel bír a kötődés
manipulálásának képessége, viszont annak költséghatékony megvalósítása jelentős
kihívást jelent. A természetes evolúció egy hatékony módja a kötődési jellegzetessé-
gek megváltoztatása, amelynek két fő típusa: a fehérjestruktúrát és a kötési oldalakat
befolyásoló, véletlenszerű mutáció, illetve a meglévő struktúrák megtöbbszörözése.
Az ismétlődő fehérjestruktúrák drasztikus mértékben eltérő kötődési jellegzetessé-
gekkel rendelkeznek. Két ismétlődő struktúrájú molekula kötődését nevezzük mul-
tivalens kötődésnek. A jelen disszertáció bemutatja, hogy hogyan használható egy
részletes számítási modell a multivalens kötődések vizsgálatára, illetve kitér a modell
előnyeire, korlátaira határaira és jelentőségére is.

1.1. A kihívások összefoglalása
A fehérjetervezés területén számos kihívás létezik. Ezek közül az alábbiak azok, ame-
lyek a disszertáció szempontjából a legfontosabbak.

1. Életképes alternatíva biztosítása a monoklonális antitestekkel szemben: A
monklonális antitestek a kutatás és az orvostan ideális eszközei, mivel tetszőle-
ges potenciális célponttal szemben előállíthatóak. A kihívás abban rejlik, hogy
az előállítás sebessége és költsége csökkenthető-e. Ez a technológia fejlesztésé-
vel, vagy egy olyan alternatíva biztosításával valósítható meg, amely gyorsabb
vagy alacsonyabb költségű előállítást tesz lehetővé.

2. A kötőfehérjék specificitásának javítása: nehéz olyan fehérjét találni vagy ki-
fejleszteni, amely szorosan köti az adott célpontot, miközben bármilyen más
"in vivo" molekulákhoz kisebb eséllyel kapcsolódik.

3. A kötőfehérjék kötőerejének javítása: kihívást jelent a fehérjék kötődési ere-
jének a javítása a kötőhelyek módosításával, így szükséges egy életképesebb
alternatívára.

4. A multivalens kötődés mögötti folyamatok megértése: Jelenleg nem áll rendel-
kezésre egyetlen általános modell sem, mely megfelelően írná le a multivalens
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kötődési folyamatokat, illetve az egyszerűbbmodellek használata bizonyos fel-
tételek mellett hamis következtetésekhez vezet.

5. Egy multivalens kötődést modellező keretrendszer felállítása: lehetővé teszi a
lehetséges multivalens konformációk kísérletes mérési folyamatának felgyor-
sítását.

1.2. Problémakörök és személyes hozzájárulás
A kutatásomat hallgatóként a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken,
a fehérje-fehérje interakciós hálózatok és az öregedéssel kapcsolatos genetikai adat-
elemzéssel kezdtem. Meglepő volt számomra a nagyméretű hálózatokkal kapcsolatos
ismereteink hiánya, illetve a meglévő tudásunk megbízhatóságának alacsony mérté-
ke. A doktori értekezésem egy olyan újszerű általános multivalens kötődési keret-
rendszert mutat be a komplex fehérje-fehérje interakciókkal kapcsolatban, amelynek
gyakorlati jelentősége sem elhanyagolható. Mind a disszertáció, mind pedig a tézis-
pontok struktúrája következő három fő pontot öleli fel.

1. Egy általános multivalens kötődés-kinetikai keretrendszer kialakítása

2. Keretrendszer paraméterezése

3. Keretrendszer alkalmazása

(a) MVsim alkalmazás által történő fehérjemodellezés
(b) Kísérleti adatvalidálás és paraméterillesztés

A multivalens keretrendszer első változatát 2016-ban, a Minnesota-i Egyetemen
cserediákként eltöltött félév során hoztuk létre Casim A. Sarkar, a Molekuláris Sejt-
modellezési Laboratórium munkatársának irányítása mellett. A későbbi verzióit az
utóbbi években megjelent két tanulmányban mutattuk be.

A multivalens kötődés tanulmányozásához leginkább a multivalens keretrend-
szer kialakításával tudtam hozzájárulni. Bevezettem a keretrendszer alapjául szolgá-
ló, mögöttes egyenleteket, illetve teszteltük a modell gyakorlati alkalmazhatóságát
valós adatok modellezésével. Személyes közreműködésként kialakítottam a modellt
Casim A. Sarkar instrukciói és Wesley Errington kísérletes tapasztalata segítségével,
melyek a modell követelményeinek meghatározásában és a legfontosabb gyakorlati
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alkalmazási területek tervezésére vonatkoztak. A modell paraméterezésének kísér-
leti és modellezési részei is voltak. A kísérleteinket Wesley Errington hajtotta végre.

Én a modell alapú paraméterbecsléshez járultam hozzá: létrehoztam az MVsim
alkalmazást, amely a keretrendszer fehérjemodellezésre történő alkalmazását teszi
lehetővé. Wesley Errington készítette a dizájn- és grafikai elemeket. A Wesley Er-
rington által elvégzett kísérleteinkből származó adatokat használtuk fel, a validáció
során pedig nyilvánosan elérhető adatokra is támaszkodtunk. A kialakított keret-
rendszer hozzájárul a fehérjemodellezéshez és a nagyméretű fehérje-fehérje interak-
ciók minőségének javításához is.

1.3. A fehérjekötődés kutatása
1.3.1. A fehérjekötődés jelentősége

A fehérjemodellezés egy fiatal, mindössze 40 éves múlttal rendelkező diszciplína. A
célja új, vagy továbbfejlesztett fehérjék létrehozása, amelyeket elsősorban a biotech-
nológia vagy az orvostan területén végzett kutatások során használnak fel. Ezek a
fehérjék számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, például képesek specifikus li-
gandokhoz kötődni vagy kémiai reakciókat katalizálni. Ugyanakkor különleges terü-
leteken is felhasználhatóak, tekintettel arra, hogy képesek akár világítani vagy egyes
specifikus fizikai tulajdonságai miatt alkalmazhatóak a nanotechnológiában.

Mind az orvostanban, mind pedig a molekuláris biológiában az egyik legfonto-
sabb alapeszközként ugyanazt a specifikus antitest-antigén kötődésre épülő koncep-
ciót használják, amelyet 1975-ben dolgoztak ki, és amelyet 9 évvel később Nobel-
díjjal ismertek el. A technológia az antitesteknek a kívánt antigének számára, vélet-
lenszerű eseményekre támaszkodva, idő- és költségigényesen történő létrehozásának
technológián alapul. A specifikus antitestek azáltal, hogy a fehérjék elkülönítésének,
megjelölésének, érzékelésének vagy lokalizálásának eszközei, hozzájárultak a bioló-
gia tudományterületének egyik legjelentősebb előre lépéshez.

Az antitestek mellett bármely fehérje, amely kötődik egy másik fehérjéhez fel-
használható ugyanezekre a célokra. Ezáltal nagy jelentőséggel bír, hogyha specifi-
kus kötőfehérjéket költséghatékonyabb módon tudunk létrehozni. Ebben az esetben
a fehérjéket, amelyek specifikus kötődési képességgel rendelkeznek, receptoroknak,
míg a specifikus ligandokat célpontoknak hívhatjuk.

A legfontosabb alkalmazásai a specifikus kötődési képességgel rendelkező fehér-
jéknek a következők:
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• A célpont molekulák elkülönítése: A molekulák elkülönítésének vagy a kon-
centrálásának egyik alkalmazása például az immunoprecipitációnak egy ana-
lóg technikával történő alkalmazása, amely során a célreceptor komplexet egy
oldatból kicsapják. [BDS99]

• Képesség egy adott célpont jelenlétének kimutatására: A komponenseknek
a jelerősítő tulajdonságokkal rendelkező receptorokhoz történő kötésére egy
példa egy analóg technika, a Western Blot [MY12] alkalmazása annak érdeké-
ben, hogy nagyon alacsony koncentrációjú célpontokat mutathassunk ki.

• A célpont jelenlétének mérésére való képesség: A receptorok révén a célpon-
tokat bármilyen, a molekuláris biológiában alkalmazott markerrel meg lehet
jelölni. Például a receptor enzimekhez köthető annak érdekében, hogy szín-
vagy a fényintenzitás-változást katalizáljon az oldatban, továbbá, a receptor
más markerekkel együtt radioaktív vagy fluorogén riporterekhez is köthető.
Ezek eredményeként a célpont koncentrációjával arányos jelet kapunk.

• A célpont lokalizálásának képessége: A célpontnak egy enzimhez kapcsolt re-
ceptorral történő megjelölése által, mint amilyen az immunohisztokémia vagy
fluoreszcens molekula, érzékelhető a helyspecifikus szín- vagy fényintenzitás-
változás, így lehetséges a szöveteken és sejteken belüli célpontoknak a mik-
roszkóppal történő lokalizálása.

• A célpont inaktiválásának képessége: A receptor azáltal, hogy egy célponthoz
kötődik, általában megakadályozza a célpont biológiailag leginkább releváns
funkcióinak betöltését. Ez az alapja monoklonális antitest kezeléseknek, amely
kategóriába az Egyesült Államokban a 15 legkelendőbb gyógyszerébe tartozik.
[Phi19].

Az előzőekben leírtak miatt a kötéserősség megértése és előrejelzése óriási jelen-
tőséggel bír a biológiában, biotechnológiában és az orvostudományban.

1.3.2. Fehérjék tervezése

A fehérjék tervezése új, vagy fejlettebb fehérjék valamilyen specifikus alkalmazási
célból történő létrehozását jelenti, mivel a kifejlesztett fehérjék jól alkalmazhatóak a
biotechnológiában és az orvostudományban. A fehérjetervezés a rekombináns DNS
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technológián alapul, amely során a gének módosítása a kívánt tulajdonságokért fele-
lős fehérjeszekvenciák változásában mutatkozik meg[Ali+16]. A fehérjetervezésnek
két ága van. A fehérjetervezés első ága, a Racionális Módszertan korábbi, a fehér-
jestruktúrára, funkcióra vagy más karakterisztikára vonatkozó tudásra támaszkodik
és megbecsli a módosított fehérjék tulajdonságait. A fehérjetervezés második ága,
az Irányított Evolúciós megközelítés, amely a természetes evolúció folyamatát mi-
mikálja azáltal, hogy a kívánt kimenetet valamilyen szelektív folyamaton keresztül
kényszeríti ki.

A fehérjék tervezésének mindkét típusa tudásalapú, viszont a mesterséges in-
telligencia modell-alapú megközelítése további előrelépést jelenthet. Az irányított
evolúció a gépi tanulás által irányított módszerekkel [YWA19] optimalizálható, a ra-
cionális módszertan pedig a modell-alapú tervezésekből profitál.

1.3.3. Multivalens fehérjék

Általánosságban a multivalencia a biomolekulák ismétlődő struktúráinak a követ-
kezménye. A multivalens interakciók bizonyos szintig egy kirakós játékra hasonlíta-
nak, mivel a molekuláknak kötőhelyei (lyukak) és ligandjai (fogak) vannak, amelyek
bonyolult kapcsolatokat képeznek. Például könnyebb megtalálni három kapcsolódó
darabka helyét, viszont nehezebb őket eltávolítani egy önálló darabkával szemben.
Természetesen a folyamat ennél bonyolultabb, főleg a síkhoz képest bonyolultabb
térbeli komformációk miatt, amelyek egyedi és sokszor nem intuitív jellegzetessége-
ket eredményeznek. Az alábbi ábra a multivalens molekulák egy sematikus verzióját
mutatja: 1.

A multivalens reakciókban az aviditás kifejezést használjuk a multivalens reak-
ció kötéserősségének a leírására és az egyetlen molekulához való kötődést pedig az
affinitás szóval írjuk le. Az erősebb kötéserősség mellett a multivalens kötődésnek
további specifikus jellemzői is vannak, amelyek a multivalens kölcsönhatások elter-
jedtségét támasztják alá [Per81; Var+15; MCW98; VC13], , mint például a magas avi-
ditású kölcsönhatások ultraérzékenysége, [CDF16] valamint amolekuláris felismerés
dinamikája és szelektivitása [OAR18; Kan+13; Cue+10].

A valencia szempontjából a kölcsönhatást a partnerek kötődési helyeinek száma
alapján tudjuk megkülönböztetni, ezek általában bi-, tri-, tetra-, penta- vagy deka-
valensek, illetve sok esetben magasabb, nem meghatározott valenciájúak.

A legismertebb példák a bivalens IgD, IgE, IgG antitestek, a tetravalens IgA, il-
letve a pentavalens IgM antitestek. A természetben a multivalenciának az elsődleges
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Receptor Ligand Linker

Monovalent

Bivalent

Trivalent or 
trivalent-trivalent

Trivalent-bivalent

1. ábra. A multivalens kölcsönhatásoknak számos formája van, de ezen az ábrán
csak a ligandokat és a receptorokat linkerrel összekötött változatai láthatóak. A mul-
tivalens kötődésnek az értekezésben használt kifejezései a következőek: elsőként a
receptor valenciája, utána a ligand valenciája: amennyiben a kettőnek azonos a va-
lenciája, akkor azt használjuk a kötődés leírására.
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jelentősége a molekulák kötődési affinitásának növelése [MCW98], mivel a fehérje
egy egységének megtöbbszörözése evolúciósan jóval valószínűbb, mint egy meglévő
molekula affinitásának növelése, vagy egy új fehérje kialakulása.

1.3.4. Tervezett multivalens fehérjék

A multivalencia egy tervezett fehérje-rendszerek egy rendkívül hasznos, könnyen
megvalósítható módszere. A terápiás antitestek [Cue+10] és a kapcsolódó biológia
készítmények [MCW98] arra használják multivalencia hatást, hogy ultra-nagy affi-
nitást (aviditást) és szelektivitást érjenek el. Ezen felül új ligandok és mintázatok is
létrehozhatóak a sejtek differenciációjának befolyásolása [Con+13], mintázatok ki-
alakítása [Yan+14] vagy szövetek létrehozása [Pet+10] céljából.

Amultivalens rendszerek modellezése kihívást jelent a ezen rendszerek szerkeze-
ti és kombinatorikai komplexitásuk miatt. Így a fehérjék tervezése gyakran támasz-
kodik intuícióra és a többszörös próbálkozásokra, mint a legkézenfekvőbb megköze-
lítésre multivalens tulajdonságokat beépítésére szintetikus rendszerekbe [Nun+15].
A kihívások ellenére a multivalencia jelentős gyakorlati haszna miatt számos kí-
sérletes rendszer vagy számítógépes modell került kifejlesztésre hogy leírja, előre-
jelezze és feltérképezze valamely kiemelt aspektusát a multivalens interakcióknak.
Mivel azonban a biofizikai jellemzők minden kölcsönhatáspár esetében egyediek, a
multivalens modelleket sokszor rendszer-specifikus módon [Pot+17] alakítják ki. A
folyamat során a paramétertér egy részhalmazára nagy mértékben fókuszálnak és
illesztett paramétereket használnak a nem ideális viselkedés vagy a nem mérhető
tulajdonságok figyelembevételére [XS16; Dub+15]. Például számos leírás összponto-
sított a valencia kritikus szerepére az olyan komplexek kötődési mechanizmusaiban,
mint például a dimer cink-ujj transzkripciós faktorok vagy a bivalens IgG antitestek
[Mul94].

1.3.5. Multivalens modellek

Amultivalencia kiterjedt hasznossága számos számítási megközelítést ösztönzött ar-
ra, hogy a multivalens kölcsönhatások aspektusait leírja. [MAP98; KB03; Kan10;
CDP19; Mar+20; XS16; Hei+20; ML16].

Azokban a rendszerekben, ahol magasabb valenciák vagy komplexebb, hetero-
génebb topológiák fordulnak elő, a multivalens kölcsönhatásokat gyakran kétféle-
képpen [CDF16; KB03] egyszerűsítik le. Egy "rendezetlen" multivalens rendszerben
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nincsenek olyan sztérikus hatások, amely állapotoknak egy részhalmazát a többihez
képest előnyben részesítenek (azaz az összes lehetséges kötődési konfigurációt egy-
formán valószínűnek tekintik). Ezzel szemben egy "merev" multivalens rendszer csak
olyan receptor-ligand kölcsönhatásokat enged meg, amelyek pontosan regisztráltak
(azaz a szomszédos receptorkötő, illetve ligandkötő domének közötti intramolekulá-
ris távolságok rögzítettek és egyenlőek).

Ugyanakkor, a multivalens molekulák - különös tekintettel a több-doménű fe-
hérjékre és még a többláncú antitestekre - különböző topológiákkal rendelkeznek,
konformációs rugalmasságuk változó és kölcsönhatási domének sztérikus térfogattal
(azaz változó, nem nulla helyet foglalnak el) rendelkeznek. Így a multivalens kötő-
dési jelenségek egy kontinuumon léteznek, amely a teljesen rendezetlentől az merev
rendszerekig terjed, ami viszont az egyes állapotok hozzáférhetőségét hangolja be
kombinatorikus kölcsönhatási lehetőségek terében.

Az első meghatározó munkánkban [EBS19] kifejlesztettük a multivalenciának
egy koncepcióját, amely a multivalens receptor-ligand kölcsönhatások nem kano-
nikus viselkedését a konfigurációs mikroállapotok összekapcsolt hálózatán keresztül
történő áramlásként írta le.

Ez a megközelítés nagyfelbontású mechanisztikus betekintést nyújtott az egysze-
rű multivalens kölcsönhatások hátterében álló dinamikai eseményekbe és egy olyan
eszközt kínált, amellyel a már létező kísérleti technikák köre - mint például a felü-
leti plazmon-rezonancia (surface plasmon resonance, SPR) - kiterjeszthető a mak-
romolekuláris rendszerekre, amelyek korábban a komplexitásuk és heterogenitásuk
[Zek+09] miatt a kvantitatív elemzés körén kívül estek.

A közelmúltban beadott tanulmányunkban [BES22] bemutattuk a fehérjék közti
monospecifikus multivalens kölcsönhatásoknak a multispecifikus multivalens köl-
csönhatásokra való kiterjesztést és létrehoztunk egy olyan alkalmazást, amellyel a
molekuláris rendszerek szélesebb köre rövid idő alatt és hatékonyan vizsgálható és
tervezhető [BK17; Koe+21; DM16].

1.3.6. Fehérje kötődési kinetika

Ahhoz, felhasználhatóak legyenek az aktív állapotok és a megfigyelhető kimenetek
közötti kapcsolatok, szükséges ismerni az aktív állapotok koncentrációját pontosab-
ban az alkotórészeinek koncentrációját. Erre a célra a reakciósebességi törvény vagy
sebességegyenlet használható, amely a kémiában mind a reakciót, mind pedig a kö-
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tődési sebességet egy egyenlet formájában írja le a kezdeti vagy előremutató reak-
ciósebesség és a reakciópartnerek koncentrációinak felhasználásával.

v0 = k[A]a[B]b

Ahol v0 a kezdeti reakciósebesség, k a reakciósebességi állandó, [A] és [B] a reak-
ciópartnerek koncentrációi és a és b a tapasztalati hatványkitevők avagy a részleges
reakciórendek.

Ez az egyenlet képezi a széleskörben használt fehérje-ligand kötési sebesség
egyenleteknek az alapját, ahol a fehérje P (máshol R mint receptor vagy E mint en-
zim) és a ligand L (máshol A mint analit vagy egyéb irodalomban P mint produktum)
egy fehérje-ligandum komplexet - PL - képeznek és egyensúlyi állapotban (pontosab-
ban állandósult állapotban, ahol az asszociáció sebessége egyenlő a diszasszociáció
sebességével) a következő egyenlettel írható le:

koff [PL] = kon[P ][L]
A legtöbb esetben a fehérje és a ligand részleges reakciórendjét 1 értékűnek te-

kintjük. Az egyenlet két oldala megadja a fehérje-ligand komplex asszociációjának
és a diszasszociációjának reakciósebességét és szinte minden kinetikai szimulációban
ezt az egyenletet használják.

Ebben a reakcióban az asszociáció rendje másodrendű és a diszasszociációé pedig
elsőrendű, vagy pontosabban "ál-elsőrendű" (ami elsőrendűnek felel meg a komplex
molekulák esetében), mivel csak a komplex koncentrációjától függ.

1.3.7. A kötődési kinetika mérése

Amolekulák közti kötődés mérésére többféle módszer létezik, amelyeket biomoleku-
láris kölcsönhatás-elemzésnek (Biomolecular interaction analysis, (BIA) neveznek.

A különböző méréseket a szenzortípusók szerint csoportosíthatóak. Ilyenek pél-
dául az akusztikus, optikai, termál vagy elektrokémiai szenzorok. A leggyakrab-
ban használt szenzortípusok az optikai szenzor-alapú eszközök, mint például a fe-
lületi plazmon-rezonancia (Surface Plasmon Resonance, SPR), a felületi plazmon-
rezonancia képalkotás (Surface Plasmon Resonance Imaging, SPRi) és a biolayer in-
terferometria (Biolayer Interferometry (BLI). A kinetikai mérések leggyakrabban al-
kalmazott eszköze a felületi plazmon-rezonancia, könnyű kezelhetősége és a mért
vagy közelíthető paraméterek széles tartománya miatt.
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1.3.8. Felületi plazmon-rezonancia

A felületi plazmon-rezonancia technika egy optikai módszer, amelyet a fémfelületre
felvitt, megkötött vagy elnyelt anyag mennyiségének mérésére fejlesztettek ki. A
technikának egy általános felépítése a következő ábrán látható (2. ábra). Amint azt
az ábra mutatja az alapmechanizmus a felület tükröződési indexének mérése, amely
a fémfelületen meglévő anyag mennyiségétől és jellemzőitől függ.

Amikor a fény egy felületre esik és az egy teljes belső visszaverődést hoz létre,
általában az összes foton visszaverődik, azonban bizonyos körülmények közt egyes
fotonok képesek lehetnek arra, hogy a fotont elnyelő nagyon vékony réteg másik
oldalán plazmonokat (delokalizált elektronokat a fémfelületben) gerjesszen, amely a
visszavert fényben hiányzó sávot okoz. Ez a hatás növelhető bizonyos anyagoknak
a két felszín közti filmrétegben történő használatával, ilyen például egy meghatá-
rozott vastagságú aranylemez használata. A hiányzó sáv helye több paramétertől
függ, többek között az aranyréteg anyagától; ezen specifikus hiányzó sáv helye egy
töltés-csatolt eszközzel (CCD , Charge-coupled Device) [Pat05] mérhető.

A Biacore rendszer is ezt az elvet használja a törésmutató felülethez közeli mé-
résére annak érdekében, hogy hasznos információkat szerezzen a felületen található
bevont molekulákról. Szerencsére feltételezhető, hogy a különböző fehérjék fény-
visszaverődési indexe közel azonos és a felületen található fehérjék mennyisége kor-
relál az elnyelt sáv helyével, így a létrejött jel átváltható a szenzor felületén található
fehérje tömegére.

A Biacore speciális beállítást használ, amelyben az áramlási cellák az SPR fémfelü-
lettel (2. ábra) kapcsolódnak a chiphez, így lehetővé téve az áramlási cella belsejében
lévő receptorok, az ún. analitok áramlását. Ezek az analitok szét- és összekapcso-
lódhatnak azokkal a ligandokkal, amelyek a szerzor chiphez kapcsoltak. A kísérleti
elrendezésben, ahol egy kötődési reakció kinetikáját vizsgálják, a felület bevonható
liganddal és az analit átáramoltatható rajta, a felületen növekvő tömeget okozva. A
titrálások az analit koncetráció sorozatával végezhetőek el. Ezek a tömegkülönbsé-
gek a felülethez kötött tömeggel arányos jelet hoznak létre, lehetővé téve a reakció
asszociációs- és disszociációs reakciósebességi állandóinak kiszámítását.

1.3.9. Biacore szenzorgramok

Az eredmények elsődleges megjelenítése szenzorgramok formájában történik. A
szenzorgramok az SPR alapú kísérlet (2. ábra) asszociációs és diszasszociációs fá-
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zisainak grafikus ábrázolása és gyakran úgy ábrázolják, hogy ugyanannak a kísér-
letnek több szenzorgramját egy analit koncentrációsorozatával együtt, ugyanazon a
grafikonon ábrázolják.

A szerzorgram informatív részének két fázisból, az asszociációs és disszociációs
fázisból áll. Az asszociációs fázisban kon és koff , az asszociációs és disszociációs
reakciósebességi állandók egymás ellenében hatnak és egy idő után ezek a hatások
elérnek egy egyensúlyi állapotot, ahol az asszociáló molekulák tömege megegyezik
a disszociáló molekulák tömegével.

Az y tengely értékei RU-ban (response unit, válaszegység) vannak meghatároz-
va, ami arányosak a chip felületén található analit tömegével. Ebben az esetben az
abszolútértékeket a kísérleti elrendezés határozza meg, de a görbék csak a kinetikai
konstansoktól függenek. A maximális RU arányos a maximális [RL] koncentrációjá-
val, amely megegyezik az R0 kezdeti receptor koncentrációjával és ha [L]=KD érté-
ket veszünk, akkor azt látjuk, hogy az [RL] koncentráció a kezdeti R0 koncentráció
fele lesz. Következésképpen, az a ligand koncentráció, amelynél az egyensúlyi pont
a maximális RU felének felel meg, a KD konstans. A KD meghatározza az egyen-
súlyi fázist, amelyet a szenzorgramban egy plató mutat, tehát a kon és koff arányát,
viszont nem nyújt információt a tényleges értékükről.

Ahhoz, hogymeghatározzuk a kon és koff értékeket, az asszociációs fázis kezdeti
részét és a disszociációs fázist szükséges megvizsgálni. Az asszociációs fázis kezdeti
részét a kon és a koff egyaránt meghatározza és - az egyensúlyi állapot eléréséig -
több molekula kötödik a felülethez, mint amennyi disszociál onnan. A disszociációs
fázist csak a koff határozza meg, így annak értéke a disszociációs fázisból jeléből
meghatározható.
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2. ábra. Az ábra egy SPR eszköz sematikus működését mutatja be. [Sab11]. Egy SPR
mérés a következő lépésekből áll: (0) a chip felületének előkészítése, (1) az asszociá-
ciós szakasz, (2) a diszasszociációs szakasz, (3) a regenerációs szakasz. [Bio17]

2. A tézisek összefoglalása
Ebben az értekezésben multivalens fehérjék kötődési kinetikájának modellezésre és
paraméterezésére kidolgozott keretrendszert kerül bemutatásra; továbbá a keret-
rendszer egy rugalmas fehérjetervezésre alkalmas eszközként is implementálásra ke-
rült. A modell lehetőséget nyújt kísérletek tervezésére, kísérleti hibák azonosítására
és kísérletes eredmények validálására. Az értekezés első része a multivalens keret-
rendszer kidolgozására összpontosít és bemutatja a kötődési kinetikát differenciál-
egyenletek formájában.

A modell meghatározza a monovalens és multivalens kötődési lépések közti kap-
csolatokat (Tézis 1.1), ismerteti a rendszert leíró közönséges differenciálegyenleteket
(ODEs) mátrix formában (Tézis 1.2), bemutatja hogy hogyan lehetséges a ligand idő-
beli koncentrációjának a változását figyelembe venni (Tézis 1.3), és a modell kime-
netét hogyan lehet kísérletes eredmények nem megfelelő formára hozni (Tézis 1.4).

A második rész az effektív koncentráció koncepcióját tárja fel, ami a multivalens
komplexeknek egy saját leírója. Az effektív koncentráció elképzelhető úgy, hogy
összehasonlítjuk hogymekkora a valószínűsége annak hogy a receptor-ligand komp-
lex saját magát köti vagy hogy mekkora valószínűséggel kötődik egy szabad ligand
a receptorhoz. A második része az értekezésnek így a monovalens és multivalens
reakciósebességi állandók közötti összefüggéseket mutatja be részletesen (Tézis 2.1),
majd az effektív koncentrációt definiálja és a becslésére alkalmas valószínűségszámí-

13



Bruncsics Bence PhD tézisfüzet

tási megközelítést mutatja be (Tézis 2.2). Ez a rész kitér a kötődés valószínűségének a
becslésére sűrűségfüggvények (PDF) szorzatának integráltjaként (Tézis 2.3) valamint
bemutatja hogy az egyes sűrűségfüggvények hogyan közelíthetőek (Tézis 2.4).

A harmadik része az értekezésnek a modell gyakorlati alkalmazhatóságát mutat-
ja be. Először egy könnyen használható MVsim nevű alkalmazás kerül bemutatásra,
mely lehetőséget nyújt akár trivalens interakciók modellezésére (Tézis 3.1). A modell
alkalmazásra került több kísérletes rendszerben és tapasztalt lehetőségek, előnyök és
limitációk be lettek mutatva (Tézis 3.2). Végezetül multivalens információk felhasz-
nálásával a fehérje-fehérje hálózatok adatainak javítására alkalmas koncepció került
tárgyalásra (Tézis 3.3).

2.1. Első Tézis
Az első tézispont bevezeti a multivalens kötődés modellezésére alkalmas általános
keretrendszert; a bemutatott keretrendszer előrelépést jelent a korábbi modellekkel
szemben azzal, hogy a követkető pontokat együttesen képes kezelni:

• Ugyanazon receptorhoz több ligand együttes kötődése
• Eltérő típusú ligandok kötődése a receptorhoz
• Eltérő kötőegységekből felépülő molekulák
• Ligand koncentrációjának egyenletlen változása a ligand diffúziójának a kö-
vetkeztében

• Lehetőség tetszőleges valencia modellezésére
• Átlátható és konzisztens nevezéktan a mikroállapotok leírására
• Lehetőség az állapottér reprezentáció nevezéktanának a használatára

A kapcsolódó fejezet ismerteti az alapvető receptor-ligand kötődési kinetikát; ki-
terjeszti multivalens rendszerekre multivalens reakciósebességi állandó és effektív
koncentráció bevezetésével. Lefekteti a nevezéktant az összes lehetséges multivalens
állapotra és reakciósebességi állandóra. Kiterjeszti a modellt tetszőleges valenciára
és a multivalens kinetikát egy könnyen implementálható mátrix formában mutat-
ja be. Továbbá bemutatja, hogy a modell kimenete, a mikoállapotok koncentrációja
hogyan hozható az SPR kísérleteknek megfelelő formára.

Végül a monovalens és két bivalens eset szimbolikus megoldása került bemu-
tatásra valamint a multivalens KD disszociációs konstans koncepciója és bivalens
esetben az egyenlete került bevezetésre.
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A bevezetett keretrendszer pontosságának a demonstrálása érdekében bivalens
és trivalens-bivalens kötések lettek szimulálva és kísérletesen mérve (3. ábra A és B).
A mechanisztikus modell előnyeinek a bemutatása érdekében a kötés hátterében álló
mikroállapotok koncentrációi kerültek bemutatásra szenzorgram és hálózati formá-
ban (3. ábra C), így látható, hogy az egyes hasonló állapotok hogyan oszlanak meg
az asszociációs és disszociációs fázisokban.

Az első tézispontban megfogalmazott állítások a következők:
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3. ábra. (A) Szimulált multivalens kötődéskinetika (B). Kísérletesen mért szenzorg-
ramok bivalens-bivalens (bal), trivalens-bivalens (középső), és trivalens-trivalens
(jobb) receptor és peptid ligand interakciók. (C) A görbék hátterében álló mikro-
állapotok 2000 nM ligand-koncentráció esetében. (D) Hálózati ábrázolása mikroálla-
potok megoszlásának az asszociáció 150. másodpercében.
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Tézis 1.: A multivalens kötődés kinetikája modellezhető a mikroállapotok
koncentrációját leíró differenciál egyenletrendszer segítségével.

1. Kellően informatív mikroállapot-azonosítók definiálásával az összetett
mikroállapotok listája legenerálható és az állapotok közti lehetséges
átmenetek meghatározhatóak.

2. A multivalens kötődési lépések leírhatóak a mikroállapotok közti át-
menetek segítségével és ezek az átmenetek modellezhetőek általános
monovalens kötődés kinetikai differenciál-egyenletekkel:
d[RL]
dt = kon[R][L]− koff [RL]

ahol [L] a ligand, [R] a receptor és [RL] a receptor-ligand koncentráci-
ók, valamint a kon és koff a reakciósebességi állandók.

3. A multivalens rendszert leíró egyenletek egyszerűsítése céljából, vala-
mint hogy nagyobb redszerek ismodellezhetőek legyenek, az állapottér
reprezentációt leíró formula és nevezéktan használható.
A rendszer leírható az alábbi formában: az állapotvektor idő szerinti
deriváltja megegyezik az állapotmátrix és az állapotvektor szorzatával:
dx(t)
dt = A(t)x(t), ahol x(t) a mikroállapotok időfüggő koncentráció-

ját leíró vektor, A(t) a reakciósebességi állandókat és a szabad ligand
koncentrációját tartalmazó mátrix.
Továbbá, az állapotmátrix az asszociációs és a disszociációs fázisban
ideálisan egy kényszer nélküli elsőrendű lineáris rendszer. Ezzel szem-
ben, amennyiben a ligand-koncentráció időfüggő, mint ahogy amodel-
lezett MTL (mass transfer limitation) esetében azA(t) állapotmátrix is
időfüggő.

4. Kísérleti úton mért multivalens kötődéskinetika modellezése céljából
a modell kimenete ábrázolható a kísérleti felállásnak megfelelően az
y(t) = Cx(t) formula segítségével, ahol a C kimeneti mátrix meg-
felelő paraméterezésével a kimenet megfelel az SPR vagy tetszőleges
lineáris aktivitás-mérési kimenettel.
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Ve� Ve�
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4. ábra. Három különböző megközelítés sematikus ábrája az effektív térfogat becslé-
sére, amely közvetlen kapcsolatban áll az effektív koncentrációval.

2.2. Második Tézis
Amásodik tézispont bevezeti az effektív koncentráció becslésének a koncepcióját. Az
effektív koncentráció valószínűségi definiciója lehetővé teszi a különböző linkerek
hatásának modellezését multivalens receptor-ligand kötődés esetében. Az effektív
koncentrációt becslő módszer lehetővé teszi a tetszőleges kötőhelyeket leíró sűrű-
ségfüggvények (Probability Density Funciton, PDF) használatát. Például a kísérleti
úton meghatározott antitest karjainak pozicióját leíró PDF és az epitópot leíró PDF
közvetlenül használható az antitest aviditásának becslésére. Továbbá, a molekulákat
leíró PDF hiányában egy iteratív módszer segítségével a szükséges PDF-ek legenerál-
hatóak tetszőleges valencia esetében a receptor és ligand egységek, valamint ismert
flexibilitású linkerek használatával.

A második tézispontban megfogalmazott állítások a következők:
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Tézis 2.: A modell fő kihívása a multivalens kötődési állapotok közti reakció
sebességének a modellezésében a multivalens asszociációs reakciósebességi
állandó meghatározása. Ez becsülhető a monovalens asszociációs reakcióse-
bességi állandó és a valószínűségi effektív koncentráció szorzatával, amely
becsülhető a ligand és receptor két végpontja közti távolságot leíró PDF se-
gítségével.

1. A multivalens disszociáció becsülhető a monovalens disszociációs
reakció-sebességi állandóval; a multivalens asszociáció leírható kmv

on

multivalens asszociációs reakciósebességi állandóval, amely megkap-
ható a Ceff effektív koncentráció és a kon monovalens asszociációs
reakciósebességi állandó szorzataként:
kmv
on = kon · Ceff

2. A Ceff effektív koncentráció definiálható azzal az oldott ligand-
koncentrációval, ahol a tényleges multivalens kötődés valószínűsége
megegyezik annak a valószínűségével, hogy a receptorhoz egy Ceff

ligand koncentrációval rendelkező szabad ligand kössön:
P (binding|RL) = P (binding|R,LCeff

)
ahol RL a receptor-ligand komplex konformációja, R a receptor konfor-
mációja LCeff

pedig a szabad ligand koncentrációja, amely megegye-
zik az effektív koncentrációval.

3. A P (binding|RL) annak a valószínűsége, hogy a részlegesen kötött
receptor-ligand komplex esetében a ligand szabad vége és a receptor
szabad vége egy pozicíóban található, megadható a

∫
fL(x)fR(x)dx

szorzataként, ahol fL és FR a ligand és receptor két végpont egymás-
hoz viszonyított pozíciójának a sűrűségfüggvénye (PDF); továbbá, a
szabad ligand receptorhoz való kötődésének valószinűsége leegyszer-
üsíthető az 1 molos ligand PDF normalizációs konstansának segítségé-
vel.

4. Az fL(x) ligand és fR(x) receptor-molekulák két végpontját leíró PDF
- ahol mind a ligand, mind a receptor kötőegységekből és az őket össze-
kötő linkerekből áll -, megbecsülhető az egyes egységek PDF-jeinek
konvolúciójával, ekkor a kötőegység és linker PDF automatikusan ge-
nerálható vagy kísérleti úton határozható meg.
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2.3. Harmadik Tézis
A harmadik tézispont a modell használhatóságát mutatja be. A modell legjelentő-
sebb felhasználási területe a fehérjetervezés; ennek elősegítésére az MVsim program
került kifejlesztésre ( 5. ábra). Az MVsim alkalmas akár három különböző, akár triva-
lens rendszerek teljesen paraméterezhetőmodellezésére. Továbbá, a modell kifejlesz-
téséhez és validálásához használt kísérletek is bemutatásra kerülnek a tézisponthoz
kapcsolódó fejezetben. Ezen kísérletek mellett további példák is bemutatásra ke-
rülnek, amelyek esetében a modell alkalmas multivalens rendszerek nem-jellegzetes
viselkedésének előre jelzésére és magyarázatára.

A részletgazdag előrejelzések mellett a multivalens fehérjék kötődésével kapcso-
latos ismeretek felhasználhatók a potenciálisan multivalens fehérjék és mérési ered-
mények szemantikus megjelölésére. A multivalens információ különösen hasznos
lehet a hálózat-alapú felhasználásban, különös tekintettel azokra az esetekre, ame-
lyek esetében multivalens fehérjékhez a mérés jellege miatt gyenge fehérje-fehérje
kötések kerültek megjelölésre. Ebben az esetben a kötéserősség a rendelkezésre álló
információk függvényében automatikusan korrigálható.

A harmadik tézispontban megfogalmazott állítások a következők:
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5. ábra. Az MVsim modellválasztó és felhasználói bemeneteket megadó felületének
a vázlata
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Tézis 3.:A multivalens kötődési kinetikát modellező keretrendszer alkalmas
fehérje tervezésre, kötődési erősség és specificitás előre jelzésre, kísérlet-
tervezésre, validálásra, valamint lehetőséget nyújt a multivalens interakciók
mögött rejlőmehanizmusokmegértésére. Továbbá, a keretrendszermagyará-
zatot ad a multivalenciával kapcsolatos ellentmondásos kötődéserősségi ada-
tokra fehérje-fehérje hálózatokban.

1. Egy flexibilis eszköz került kifejlesztésre annak érdekében, hogy széle-
sebb körben alkalmazhatóvá váljon amultivalens fehérjékmodellezése,
kötődés predikciója mono-, bi- és trivalens rendszerek esetében.

2. Demonstrálásra került, hogy a modell alkalmas fehérje kötődés avidi-
tásának és specificitásának becslésére, valamint a kísérletes hibák és a
nem szokásos eredmények magyarázására mikroállapotok használatá-
val.

3. A fehérje-fehérje hálózatokmegbízhatósága javíthatómultivalenciával
kapcsolatos információ figyelembe vételével.
A rendelkezésre álló kötéserősségi adatok a méréstípustól függően,
vagy multivalens vagy monovalens állapotból származnak. A keret-
rendszer és elégséges struktúrális információ használatával a monova-
lens affinitás és a multivalens aviditás közti arány becsülhető, amely
elősegíti a rendelkezésre álló adatok használhatóságát.
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