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Jegyzőkönyv 
 

 

2015.05.08 

 

Figyelembe véve a következő kritériumokat: peptid oldhatóság, konzerváltság, kötőpartnerekben 

eddig nem szerepelt aminosav, négy peptidet választottunk ki egy hely specifikus pontozó mátrix 

alapján, amelyet az ismert LC8 kötő fehérjék kötőmotívumának aminosav eloszlásából 

származtattunk. Egy peptidet evolúciós adatok alapján választottunk ki (Pajkos Mátyás 

javaslatára), valamint öt peptidet javasolt a kísérletes méréshez a Nyitray kutatócsoport, ebből 

egy kontroll interakciós partner volt a Bmf.  A predikciós adatok megtalálhatóak 

http://gerdos.web.elte.hu/data/lc8/possible_bindings_new.html weboldalon. 

 

Minta előkészítés 

 

A méréshez korábban termelt 6His-tag-gel ellátott DYNLL2 fehérjét használtunk, ezt -80°C-on 

tároltuk. A fehérje AKTA elúciós pufferben volt, a mérésekhez HEPES pufferben hígítottuk. A 

mérés előtt az aliquotok koncentrációját spektrofotométerrel ellenőriztük, ez 50µM-os 

koncentráció volt.  

 
 Abszorbancia Hullámhossz (nm) 
Vak oldat (AKTA puffer) 0,026 

280 Fehérje frakció 
0,916 

1. táblázat spektrofotometriásan mért LC8 abszorbancia 280 nm-en 

 

A peptidek liofilizált formában álltak rendelkezésre, 3 mg-os tömegben, 80% fölötti tisztaságban. 

Az egyes peptidekből 5mM-os koncentrációjú oldatokat készítettük, a 4-es, 5-ös, 8-as peptidek 

esetében pontos koncentrációt mértünk spektrofotométerrel. A mérések során ezeknél a 

peptideknél a 2-ik táblázatban található korrigált koncentrációkkal dolgoztunk, míg a többi 

peptid esetében a bemérési tömeg alapján kalkulált névleges koncentrációkat használtuk. 
 

Peptid  Peptid szekvencia Abszorbancia 

280 nm-en 

Extinkciós koefficiens 

(M*cm) -1 

Peptid tömeg  

(mg) 

Peptid oldat koncentráció  

(mM) 

4 CTYADKYTQTP 0,2618 2560 3 6,138 
5 RLKMYNKEVQTV 0,2032 1280 3 4,7625 
8 KIFKNWGTQTE 0,2669 5690 3 5,629 

2. táblázat peptid koncentráció mérés 

 

Mérési körülmények beállítása 
 

A kísérlethez ProteOn XPR36 készüléket használtuk HTG chippel. A rendszerhez használt alap 

puffer 20mM Hepes pH 7,5, 150mM NaCl, 0,05% Tween-20 (detergens), 0,1mM TCEP 

(redukálószer), 50μM EDTA. 

150μl 10mM-os NiCl2-al 300s-ig aktiváltuk a felületet 30μl/min áramlási sebesség mellett. Majd 

az aktivált felületre három csatornán L1-L3-ig 0.5, 0.25, és 0.125μM-os koncentrációban LC8 

http://gerdos.web.elte.hu/data/lc8/possible_bindings_new.html
http://gerdos.web.elte.hu/data/lc8/possible_bindings_new.html
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ligandot immobilizáltunk, L4-L6-ig kontroll sorokat hagytunk HEPES pufferrel mosva. A ligand 

megkötését 3 lépésben végeztük amíg L1-en el nem értünk 1500 RU értékig. 

 

 
1. ábra.  A 0,5μM koncentrációjú LC8 ligand kötődése az L1-es csatornán a chip felszínén. 

Harmadik lépés után eléri az 1500 RU feletti értéket, így a chip lefedettsége megfelelővé válik 

az analit (peptid) kötődés vizsgálatra. 
 

Az asszociációs és disszociációs sebességi állandókat (ka, kd) és a Kd értéket az egyes peptidekre 

hígítási soron mért adatok alapján határoztunk meg a legegyszerűbb kötődési modellt használva, 

mely 1:1 kötődést feltételez (A+B=AB; 1:1 Langmuir interakciós modell). Az így kapott Kd 

értéket ellenőriztük az egyensúlyi állapotban mért RU értékek és a koncentrációkból számított 

Kd értékkel.  



3 
 

Előzetes mérés 

 

A Kd, kon és koff értékek meghatározásához egy előzetes mérést végeztünk, amiben az egyes 

peptidekre meghatároztuk, hogy milyen koncentrációjú peptid oldatból kell kiindulnunk hígítási 

sor készítésekor. Az előzetes mérésben kapott becsült Kd értéknél egy nagyságrenddel nagyobb 

koncentrációjú oldatokból csináltunk felező hígítást. Emellett előzetes eredményeket kaptunk az 

egyes peptidek kötődési affinitásáról is. 

A A1-A5-ig felvittük a peptideket 5μM-os koncentrációban, a hatodik csatornát csak pufferrel 

mostuk. Az előzetes mérés alapján meghatározott Kd értékek néhány peptidnél fals eredményt 

adtak így itt ismételt mérések során korrigáltuk a bemérési koncentrációkat. A kapott előzetes 

eredmények a 3. táblázatban láthatóak, a bemérési koncentrációk már korrigált értékekkel 

szerepelnek. Az előzetes mérés szenzogrammjai a mellékletben találhatóak. 
 

 

 Peptid szekvencia Előzetes 

mérésben kapott 

Kd (µM) 

Kötött/ nem kötött Bemért koncentráció 

SPR méréshez 

(µM) 

1 HGSRDGSTQTE 1*10-6 igen 5 
2 PPKHHRGTQTK - aspecifikus - 
3 FKLTTEATQTP - nem - 
4 CTYADKYTQTP 9*10-8 igen 1 
5 RLKMYNKEVQTV 3*10-6 igen 50 
6 KIIGDASTQTD 2*10-8 igen 10 
7 PHTQNKECQTE 8*10-7 igen 5 
8 KIFKNWGTQTE 1*10-6 igen 10 
9 SQSKTSVTQTH - nem - 
10 TSQEDKATQTL 1*10-6 igen 5 
11 CLENTKMTQTP 1*10-9 igen 1 

 

3. táblázat. Kiválasztott peptid szekvenciák, az előzetes SPR mérés alapján becsült Kd 

értékek, ez alapján készített hígított kezdeti bemérési koncentrációk  
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2. ábra. 0,5µM ligand felszínhez kötődő peptidek: 10-es peptid piros, 1-es peptid 

magenta, 2-es peptid cián, 3-as peptid zöld, 4-es peptid kék, vak minta okker színű. 
 

 
 

 
3. ábra. 0,25µM ligand felszínhez kötődő peptidek: 10-es peptid piros, 1-es peptid 

magenta, 2-es peptid cián, 3-as peptid zöld, 4-es peptid kék, vak minta okker színű. 
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4. ábra. 0,125µM ligand felszínhez kötődő peptidek: 10-es peptid piros, 1-es peptid 

magenta, 2-es peptid cián, 3-as peptid zöld, 4-es peptid kék, vak minta okker színű. 

 

 

 
5. ábra. A 0,5 µM ligand felszínhez kötődő további peptid szekvenciák: 5-es peptid piros, 

6-es peptid magenta, 7-as peptid cián, 8-es peptid zöld, 9-es peptid kék, vak minta 

okker színű.  
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6. ábra. 0,5µM ligand felszínhez kötődő 11-es peptid. 
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Eredmények 
 

A 11 peptidből 2-nél nem sikerült interakciót kimutatnunk a liganddal, egy esetben, a hármas 

peptidnél aspecifikus kötődést tapasztaltunk. A többi peptidre kapott Kd, ka és kd értéketeket a 4-

es táblázatban foglaltuk össze. 

 

Peptid Peptid szekvencia 

Szekvenciát 

tartalmazó 

fehérje 

molekula 

töme 
töltés 

isoelektromo

s pont 

Válaszjel 

(RU) ka kd Kd(M) 

pep1 HGSRDGSTQTE LCCP 
1174.15 

g/mol 
-1 5.21 80 1,5*104 1,7*10-2 1*10-6 

pep2 PPKHHRGTQTK 

TRAF3-

interacting 

protein 3 

1286.46 

g/mol 
+3 11.64 - - - 

Aspecifikusan 

köt 

pep3 FKLTTEATQTP NuSAP 
1236.39 

g/mol 
0 6.94    Nem köt 

pep4 CTYADKYTQTP 

Coiled-coil 

serine-rich 

protein 2 

1290.42 

g/mol 
0 6.08 90 1,1*104 5,9*10-4 

5*10-8 

 

pep5 RLKMYNKEVQTV 
Round spermatid 

basic protein 1 
1508.81 

g/mol 
+2 10.17 110 7*103 2,6*10-2 3,6*10-6 

Pep6 KIIGDASTQTD 

Zinc finger 

MYM-type 

protein 4 

1148.24 

g/mo 
-1 3.88 40 9*103 6,8*10-2 7*10-6 

Pep7 PHTQNKECQTE 

Zinc finger 

MYM-type 

protein 4 

1314.4 

g/mol 
-1 5.3 . 90 4,3*103 2,6*10-2 6*10-6 

pep8 KIFKNWGTQTE 
M-phase 

phosphoprotein 9 
1351.53 

g/mol 

1 

 
9.88 120 2,98*104 3,5*10-2 1,35*10-6 

pep9 SQSKTSVTQTH Aczonin 
1203.27 

g/mol 
+1.1 10.1    Nem köt 

pep10 

 

TSQEDKATQTL 

(Bmf) 

Bmf 

(referencia) 
1221.29 

g/mol 
-1 4.07 70 3,5*103 4,4*10-3 2*10-6 

pep11 CLENTKMTQTP 

HERV-K_10p14 

provirus Rec 

protein 

1265.47 

g/mol 
0 6.28 80 2,8*103 6,0*10-3 2*10-6 

 

4. táblázat. A prediktált peptidek mért átlagos Kd egyensúlyi állandók értékei táblázatba 

foglalva és néhány minőségi jellemzőjük.   
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A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a legtöbb Kd a µM-os tartományba esett. A 2-es 

peptid aspecifikus kötődést mutatott, 5μM-os koncentrációnál. Ez a két His miatt lehet, a ligand 

mentes csatornán kötődik nagy affinitással a Ni-NTA felszínhez. Az aspecificitásban a pozitív 

töltöttség is szerepet játszhat. 

A 4-es peptid erősebb kötődést mutatott. Itt a Kd érték 5*10-8 lett, emellett a kd (5,9*10-4) érték 

alapján elmondható, hogy a keletkezett komplex stabilabb a többi analittal alkotott DYNLL2 

komplexnél. A stabilitáshoz esetleg hozzájárulhat a -5 pozícióban lévő Ala, ami hasonlóságot 

mutathat a korábban mért -5 pozícióban lévő Val affinitás növelő szerepével, emellett a -4,-3,-2 

pozíciókban is konzervált aminosavak vannak. A lánc elején található Cys szerepe a komplex 

stabilitás növekedésében nem lehet jelentős, valószínűleg mert ebben a pozícióban a 11-es peptid 

is Cys-t tartalmaz viszont ennek a peptidnek a kd értéke nem tér el a Bmf kd értékeitől jelentősen. 

Az 5-ös peptid VQT motívumot tartalmaz, de ez nem igazán adott eltérő eredményt a többi TQT 

motívumos peptidtől, Itt a Bmf-hez képest a kd érték egy nagyságrenddel kisebb, de ez 

megfigyelhető a többi peptidnél is a Bmf-hez viszonyítva. Ennek a peptidnek az érdekessége, 

hogy más VQT motívumot tartalmazó hasonló szekvenciához képest, ebben konzervált Lys és 

Asn található a -3-as és -4-es pozícióban, melyeknek a konzerváltsága nem jellemző más VQT 

motívumos fehérjére. Emellett ez a peptid nem ismert LC8 interakciós partnerben található.  

A 6-os és 7-es peptidnél közel azonos Kd-t kaptunk viszont mind a ka, mind pedig a kd értékben 

eltérés volt egymáshoz képest. A 6-os peptidnél mind a komplex képződése mind pedig annak 

elbomlása nagyjából kétszerese a 7-es peptidnél mérthez képest. A kapott eredményeknek 

esetleg lehet köze a TQT és a CQT motívumok közti különbséghez.  

A 8-as és az 1-es peptid szintén párba állítható a hasonló kinetikai értékeik mentén. Itt a ka 

magasabb értéket vett fel, mint a többi peptidnél (10-4), ellenben a 4-es peptiddel itt nem volt a kd 

érték alacsony így az egyensúlyi állandó1 µM-os értéket vett fel. 

A 11-es peptid hasonló kinetikai értékeket adott, mint a Bmf. Ezekhez képest a többi peptid 

majdnem egy nagyságrenddel nagyobb kd értéket adott ami, kisebb stabilitású komplexek 

kialakulására utal.   

A Kd becsült értékeket kritikusan kell kezelni hígítási sor nélkül, mivel a rosszul becsült ka érték 

nagyban megváltoztathatják ezt. Emellett oda kell figyelni az RU értékekre, illetve a görbe 

alakjára ugyanis ezek szintén árulkodhatnak a rosszul becsült Kd értékekről, mivel ha a görbe 

alakja nem indokolja a túl nagy kon valószínűleg műtermék. Emellett a túl kicsi RU érték szintén 

azt mutathatja, hogy még nincs telítés, így valószínűleg a becsült Kd sem helyes, ilyenkor 

érdemes nagyobb koncentrációból készíteni a felező hígítást.  
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1.Peptid 
Az 1-es peptidnél az előzetes Kd becslés alapján sikerült jól meghatároznunk a bemérési 

koncentrációt, a Kd itt 1μM értéknek mutatkozott. Ez a hígítási sorral mért adatok alapján is 

ennyi lett.  

 

 
7. ábra. 1-es peptid felező hígításban: piros 5μM, magenta 2,5μM, cián 1,25μM, zöld 

0,625μM, kék 0,315μM, okker 0μM.  
 

 
 

8. ábra. L1-L3 ligand csatornákra számolt 1. peptid egyensúlyi görbe. Piros 0,5µM 

ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25µM ligand felszínhez, cián 0,125µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  
 

 

 

 

 

 



10 
 

2.Peptid 
A 2-es peptid aspecifikus kötődést mutatott, 5μM-os koncentrációnál. A 2-es peptid görbéje az 

előzetes mérése türkiz színnel van jelölve. Látszik az aspecifikus kötődése, mivel a liganddal 

nem borított felszínnel is kölcsönhatásba lép, az ábrán L1-L3-as csatornán liganddal borított 

felszínnel, az L3-L5 csatornán az aspecifikus kötődés látszik (a kép háttér és interspot 

substraction korrekció után készült). 
 

 
9. ábra. Aspecifikus kötődés az A3-as csatornán  

 

  

3.Peptid 
A 3-as peptid nem kötődött az LC8-hoz, az előző ábrán a zöld görbével jelölt A4-es csatornán 

mértük a peptidet, később megismételtük a mérést 50µM-os koncentrációjú oldatból, de akkor 

sem tapasztaltunk kötődést. 

 

4.Peptid 
A 4-es peptid erősen kötődött a ligandhoz. A kezdeti Kd-re 10-9M-os értéket kaptunk, de az 

ehhez készített 0.01μM -os koncentrációjú hígítási sorból nem kaptunk eredményt.  

Az előzetes mérésben elvégzett 5μM-os bemérésből látszik, hogy a 4. peptid erősen köt a 

ligandhoz (2, 3, 4 ábra). A telítési görbe nem éri el az egyensúlyt, így csak a Langmuir modellből 

származó Kd érték áll rendelkezésünkre. 
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10.  ábra. 4-es peptid felező hígításban: piros 1μM, magenta 0,5μM, cián 0,25μM, zöld 

0,125μM, kék 0,0625μM, okker 0μM.  
 

5. Peptid 
Az 5-ös peptid VQT motívumot tartalmaz. A Kd becslés sikerült a hígítási sor nélküli 

előmérésből, ez 10-6M-os értéket kaptunk. 

A hígítási sorból, amit 50μM-os koncentrációról indítottunk ezzel pontosan megegyező 

eredményt kaptunk, és az egyensúlyban meghatározott Kd is párhuzamos ezekkel az értékekkel. 

A kapott eredményeket a spektrofotometriásan meghatározott koncentráció értékkel korrigáltuk, 

ami nem mutatott a mérthez képest jelentős eltérést. 
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11.  ábra. 5-ös peptid felező hígításban: magenta 25μM, cián 12,5μM, zöld 6,25μM, kék 

3,125μM, okker 0μM.  
 

 
 

12.  ábra. L1-L3 ligand csatornákra számolt 5-ös peptid egyensúlyi görbéje. Piros 0,5µM 

ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25µM ligand felszínhez, cián 0,125µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  
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6.Peptid 
A 6-os peptidnél a kezdeti mérésben Kd-re 1*10-8-os értéket kaptunk, ami alapján 0.1 μM 

hígításból indultunk ki a további méréseknél. Ez hibásnak bizonyult, mert a Kd túl lett becsülve a 

túlbecsült 10*7-es ka értékekkel.  

A hígítási sornál 10μM-os oldatból indultunk ki. Ez korrekt ka értékek mellett Kd-re 7*10-6M-t 

kaptunk. Az egyensúlyi állapot alapján kalkulált Kd az előzővel pontosan megegyezett. 

 

 
13.  ábra. 6-os peptid felező hígításban: piros 10μM, magenta 5μM, cián 2,5μM, zöld 

1,25μM, kék 0,625μM, okker 0μM.  
 

 
14.  ábra. L1-L3 ligand csatornákra számolt 6-os peptid egyensúlyi görbéi. Piros 0,5µM 

ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25µM ligand felszínhez, cián 0,125µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  
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7. Peptid  
A 7-es peptidre a kezdeti mérés alapján a Kd-t itt is túlbecsültük (10-7M). A hígítási sorokat itt 

5μM-os koncentrációról indítottuk. Az első méréshez képest valamennyivel alacsonyabb volt a 

kapott RU érték is. A Kd-k mind a Langmuir illesztéssel mind pedig az egyensúlyiban közel 

azonos értékűnek bizonyult.  
  

  
15.  ábra. 7-es peptid felező hígításban: piros 5μM, magenta 2,5μM, cián 1,25μM, zöld 

0,625μM, kék 0,315μM, okker 0μM.  
 

 
16. ábra. L1-L3 ligand csatornákra számolt 7-es peptid egyensúlyi görbe. Piros 0,5µM 

ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25µM ligand felszínhez, cián 0,125µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  
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8.Peptid 
8-as peptid jól kötődótt, gyorsan disszociált. Az első mérés alapján a Kd-t sikerült jól becsülni, 

így 10 μM-os hígításból indultunk ki, a Kd itt 10-6 M-nak mutatkozott, az egyensúlyi illesztéssel 

is ilyen értéket kaptunk. 

 

 
17.  ábra. 8-as peptid felező hígításban: piros 10μM, magenta 5μM, cián 2,5μM, zöld 

1,25μM, kék 0,625μM, okker 0μM.  
 

 
 

18. ábra. L1-L3 ligandcsatornákra számolt 8-as peptid egyensúlyi görbéje. Piros 0,5µM 

ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25µM ligand felszínhez, cián 0,125µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  
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9.Peptid 
9-es peptid nem kötődött a felszínhez. Nem mutatott kötődést, egy ismétlést csináltunk belőle 

50μM-os koncentrációval, de ekkor sem volt kimutatható a kölcsönhatás.  
 

10.Peptid 
A Bmf peptid jó kötődést mutatott, 10-6 M-os Kd volt mérhető mind a hígítás nélküli, mind pedig 

a hígítási soros méréssel. Ez alapján a hígítási sort 5μM-os koncentrációról indítottuk. Az 

egyensúlyi illesztésekkel is hasonló eredményt kaptunk, mint a Langmuir illesztéssel. 
 

 
19. ábra. 10 peptid felező hígításban: piros 5μM, magenta 2,5μM, cián 1,25μM, zöld 

0,625μM, kék 0,315μM, okker 0μM.  
 

 
20. ábra. L1-L3 ligand csatornákra számolt 10-es peptid egyensúlyi görbéje. Piros 0,5µM 

ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25µM ligand felszínhez, cián 0,125µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  
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11.Peptid 
11-es peptid jól kötődik a felszínhez. Az előzetes mérés alapján túl lett becsülve a Kd, itt 10-9 M-

os értéket kaptuk, de az ehhez tartozó hígítási sorral nem volt jelünk így végül 1μM-os oldatból 

indultunk ki, és így itt is 10-6 M-os Kd-t kaptunk, ami az eddigi mérésekhez illeszkedik. Az 

egyensúlyi illesztésnél az L1-es csatorna görbéje nem lett jó, az ez alapján számolt Kd érték eltér 

a Langmuir illesztéstől, viszont az L2 és L3 csatorna jobb eredményt adott bár az egyensúlyt 

ezeken sem feltétlenül értük el. 
 

 
21. ábra. 11. peptid felező hígításban: piros 1μM, magenta 0,5μM, cián 0,25μM, zöld 

0,125μM, kék 0,0625μM, okker 0μM.  

 

 
 

22. ábra. L1-L3 ligand csatornákra számolt 11. peptid egyensúlyi görbe. Piros 0,5µM 
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ligand felszínhez tartozó, magenta 0,25 µM ligand felszínhez, cián 0,125 µM ligand 

felszínhez tartozó egyensúlyi görbe.  


