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Bevezető
Az LC8 fehérje  egy erősen  konzervált  intracelluláris  molekula,  melyet  először  a  dienin

könnyű láncában azonosítottak. Pontos biológiai funkciója máig tisztázatlan, rengeteg különböző

fehérjét képes kötni egy rövid lineáris motívumon keresztül. A humán LC8 fehérjének közel 70

kötőpartnerét  ismerjük,  további  szubsztrátok  felismerése  segíthet  megérteni  a  fehérje  pontos

működését, illetve segíthet a lineáris motívum mediált fehérje—fehérje kölcsönhatások pontosabb

megismerésében is. 

1. Irodalmi áttekintés

1.1 LC8

Az LC8 fehérjét (más néven DYNLL) először a dinein fehérje komplex könnyű láncában

azonosították. A komplex funkciója az intracelluláris transzport, így nem meglepő, hogy az LC8

ismert kötő partnerei például a dinein és a miozin 5a motor fehérje is. Ismert még, hogy képes

gátolni a neurális  nitrogén-oxid-szintetáz enzimet, illetve az NF-κB-t (nuclear factor kappa-light-

chain-enhancer of activated B cells), amely egy DNS transzkripciót irányító fehérje komplex. Ezen

felül rengeteg,  különböző funkciót ellátó fehérjénél is kimutatható az LC8-cal való kapcsolódás

[9,10], így bizonyos, hogy a fehérje nem csak a dienin komplexben megismert motoros és szállító

funkciókat látja el a sejtben.

1.2 Felépítése és funkciója

Az  LC8  egy  kb.  15  kDa  molekulatömegű  homodimer,  melynek  monomerjei  két  alfa

helikális, és öt béta redős szerkezetből állnak (1. ábra). A dimerizációért két antiparallel lefutású

béta redő felelős, és a szubsztrát kötés is ebben a régióban történik (2. ábra).
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1. Ábra: LC8 dimer (PDBID: 2XQQ), monomerek külön színezve

 

A fehérjének az emberben két paralógja található (DYNLL1 és DYNLL2) meg, ám ezek

mindössze hat aminosavban térnek el egymástól (89-ből), és ez a hat aminosav a szubsztrát kötésért

felelős  régiótól  távol  helyezkedik  el,  ezért  a  továbbiakban ezen két  típus  megkülönböztetésétől

eltekintünk. Az LC8 nagyon erősen konzervált, az eukariótákban megtalálható ortológok 90%-nál is

több szekvenciális hasonlóságot mutatnak [1]. 

A fehérje funkciója nem tisztázott, régen motor vagy szállító fehérjének tekintették [11,12],

ám  a  dinein  és  a  miozin  5a  kötésén  kívül  közel  70  másik  fehérjével  való  kapcsolódását  is

kimutatták.  A  szubsztrátjait  úgynevezett  rövid  lineáris  motívumon  (Short  Linear  Motif,

továbbiakban  SLiM)  keresztül  köti.  A SliM-ek  olyan  3-11  aminosav  hosszú,   fehérje-fehérje

kölcsönhatásért  felelős  szakaszok,  melyek  többnyire  rendezetlen  régiókban  fordulnak  elő,  és  a

kötődés után gyakran rendezett másodlagos szerkezetet vesznek fel: az LC8 partnerei esetében ez

egy kiegészítő béta szál. 

A SliM-eket általában reguláris kifejezésekkel szokás leírni. Az LC8 szubsztrátjaiban egy

kanonikus  TQT  motívum  található.  A  motívum  közepén  elhelyezkedő  centrális  glutamin  a

legerősebben konzervált aminosav, melynek szubsztitúciója nagyon ritka. A -1 és +1-es pozíciókban
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található treonin szintén konzervált (gyengébben mint a glutamin), de több példa is akad a -1-es

pozíció valinra cserélődésére. Érdemes megemlíteni, hogy sok partnerben a glutaminhoz képesti -3-

as pozícióban megjelenik egy lizin, így a kötőpartnereket gyakran jellemzik [KxTQT] motívummal,

ahol  az  x  bármilyen  aminosav  lehet.  Irodalmi  adatokban  sok  különböző  reguláris  kifejezéssel

találkozhatunk,  melyekkel  az  LC8  kötőpartnerek  egy  részét  jól  lehet  azonosítani,  de

meghatározásukhoz egyetlen reguláris kifejezés nem elegendő. Az ilyen tanulmányok általában 8-

11  hosszú  szekvenciát  vizsgálnak  kötőrégióként,  ahol  a  kanonikus  TQT  a  motívum  végén

helyezkedik el (pl.: TSQEDKATQTL).

2. Ábra: LC8 Monomer a kötőmotívummal (PDBID: 2XQQ). Zöld, piros: LC8 dimer monomerenként színezve; kék:

szubsztrát motívumok [RGTQTE]
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1.3  Rövid lineáris motívumok (Short Linear Motifs [SliM] )

A SliM-ek fontos szerepet játszanak mind fehérje-fehérje kölcsönhatásokban [7], mind pedig

regulációs és jelátviteli folyamatokban. A nevükben szereplő lineáris tulajdonság alatt azt értjük,

hogy a globuláris doménektől eltérően a kötésért felelős aminosavak szekvenciálisan közel vannak

egymáshoz. Általában globuláris doménhez kötnek, de ismertek olyan motívumok is, melyek más

rendezetlen részekhez, RNS-hez vagy lipidekhez kötődnek. Felfedezésük megváltoztatta a fehérje-

fehérje kölcsönhatásokról alkotott képet, az őket összegyűjtő adatbázisban (ELM adatbázis) már

több mint 1400 lineáris motívumon keresztüli interakciót írtak le, és ennél feltételezhetően jóval

több a SliM mediálta fehérje-fehérje kapcsolat. A jól karakterizált, ezért szekvenciálisan könnyen

azonosítható  globuláris  doménekkel  szemben  a  lineáris  motívumok  meghatározása  napjainkban

nem triviális feladat. 

1.4 Szubsztrátok meghatározásának nehézségei

A lineáris  motívumokat  általában egy vagy több reguláris  kifejezéssel  jellemzik,  melyek

azonban motívumkeresési eljárásoknál rengeteg fals pozitív találatot eredményeznek. Biológiailag

releváns találatok meghatározásához figyelembe kell venni a vizsgált fehérje egyéb tulajdonságait

is, mint például a sejten belüli elhelyezkedés. E mellett új kötőpartnerek meghatározásához gyakran

használank  úgynevezett  helyspecifikus  pontozómátrixokat  is,  melyekkel  megfelelő  mennyiségű

ismert adat esetén a potenciális partnerek pontosabban azonosíthatóak, sőt, ez a módszer képes a

kanonikus kötőmotívumoktól eltérő szubsztrátok meghatározására is. 

2. Célkitűzés

A kutatás célja új humán LC8 kötőpartnerek predikciója volt bioinformatikai módszerekkel,

melyeket a későbbiekben laboratóriumi vizsgálatokkal igazolunk. A munka során az eddig ismert

partnerektől  szekvenciájukban  eltérő  peptideket  határoztam  meg.  A hosszútávú  cél  egy  olyan

általános módszer  kifejlesztése,  amely  képes  lineáris  motívumon keresztül  kötő  új  szubsztrátok

azonosítására más fehérjék esetében is.
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3. Eszközök és módszerek

3.1 Ismert kötőpartnerek vizsgálata

Az  ismert  kötőpartnerek  UNIPROT-ból  vett  szekvenciáit  felhasználva  előállítottam  egy

szűrési kritériumrendszert,  mely jól jellemzi az ismert partnereket.

Lineáris  motívumok csak  nagyon  ritka  esetben  helyezkednek  el  jól  karakterizált  domén

belsejében  [13],  ezért  először  megvizsgáltam,  hogy  az  ismert  partnerek  kötőmotívuma  hol

helyezkedik el. A domének meghatározásához a PFAM [6] algoritmust használtam.

A SliM-ek több mint  80%-a a  fehérjék  rendezetlen  régióira  esik  [13].  A rendezetlenség

meghatározására  az  IUPred  [15]  algoritmust  használtam,  rendezetlen  kötőrégiók  predikciójához

pedig az ANCHOR [16] programcsomagot alkalmaztam.

Korábbi publikációkban [1-3] leírták, hogy az LC8 dimerhez való kötés elősegíti, stabilizálja

a  szubsztrátban  a  coiled-coil  szerkezet  kialakulását,  ezért  egy  NCOILS  nevű  algoritmussal

megvizsgáltam, hogy a motívumokat tartalmazó fehérjékben található e coiled-coil szerkezet.

Az LC8 intracelluláris fehérje, ezért a potenciális partnereket is itt kell keresnünk. A fehérjék

sejten belüli lokalizációját összetett módon határoztam meg. Amennyiben egy fehérje rendelkezik

szignálszekvenciával  (SIGNALP  algoritmus  alapján),  és  nem  tartalmaz  transzmembrán  régiót

(PHOBIUS programcsomag alapján), akkor azt extracellulárisnak tekintettem. Szignálszekvencia

hiányában a PHOBIUS algoritmusra hagyatkoztam, és sejten belülinek tekintettem minden olyan

motívumot,  melynél  vagy  a  teljes  fehérje,  vagy  a  fehérje  motívumot  tartalmazó  része

(transzmembrán fehérjék esetén)  intracellulárisnak mutatkozott.

Az  így  kapott  szűrési  kritériumok  még  nem  elegendőek  ahhoz,  hogy  új  potenciális

szubsztrátokat találjunk. Ezekkel a kritériumokkal az UNIPROT humán proteomjából több millió

találatunk lenne, amelyeket ezen paraméterek alapján nem tudunk rangsorolni.
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3.2 Hely specifikus pontozási mátrix (Position Specific Scoring Matrix 

[PSSM])

A potenciális találatok további szűrésére bevezettünk egy helyspecifikus pontozómátrixot [8]

(továbbiakban PSSM), mellyel jelentősen csökkenteni tudtuk a találatok számát és a fals pozitív

eredmények arányát, valamint a találatok rangsorolása is lehetővé vált (4. ábra).

A mátrix  előállításához  kiszámoltam  az  ismert  kötőmotívumok  minden  pozíciójára  (11

hosszú  szekvenciák)  az  egyes  aminosavak  előfordulásának  relatív  gyariságát,  majd  ezt

normalizáltam  az  UNIPROT  humán  proteomjában  előforduló  véletlen  aminosav  eloszlásával

(háttérgyakoriság), majd a kapott értékek logaritmusát vettem.

 log(
A i , j

Di , j

)

Ahol Ai,j az ismert motívumok i. pozíciójában a j aminosav relatív gyakorisága, Di,j pedig háttér 

peptidek i. pozíciójában vett j aminosav relatív gyakorisága.

Mivel a 68 ismert motívum nem tartalmazott minden pozícióban minden aminosavat, ezért a

mátrixban  előfordultak  0  elemek,  ami  a  logaritmusnál  problémát  okozott  volna,  ezért  egy

úgynevezett pszeudocount-tal [4] korrigáltam az ismert motívumokban az aminosav előfordulásokat

a következő képlet szerint

Pi , j =
C i , j +

B
20

m + B

Ahol P az egyes aminosavak előfordulási valószínűség értéke a pszeudo értékkel korrigálva,

C az egyes aminosavak előfordulásának darabszáma az i. helyen a j aminosavra, 20 a lehetséges

variációk  száma (20 féle  aminosav),  m az  elemszám (esetünkben 68),  B pedig  a  pseudocount,

értékét 10-re állítottam.

A háttérgyakoriságot adó UNIPROT humán proteomon is  elvégeztük a rendezetlenségre,

PFAM doménekre, és az intracelluláris lokalizációra vonatkozó szűréseket. 

Létrehoztunk  két  további  PSSM-et  is:  az  egyik  egy  evolúciós  alapú  PSSM,  melynél  a

hátteret nem változtattuk meg, de az ismert motívumokhoz hozzáadtuk az erősen konzervált ortológ

kötőmotívumokat  is;  a  másik  PSSM-et  pedig  egy  korábbi  publikáció,  illetve  egy  doktori

disszertáció alapján rekonstruáltam [1-3]. 
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3.3 Potenciális új kötőmotívumok kiválasztása

Az  új  kötőpartnerek  feltérképezéséhez  további  szűrési  feltételeket  vezettem  be  annak

érdekében, hogy a fals pozitív találatok számát még tovább csökkenteni tudjam.

• Kiválogattuk  azokat  a  találatokat,  amelyekre  elérhető  kísérletesen  igazolt  fehérje—

fehérje kölcsönhatási adat az IntAct adatbázisban (high throughput adatok).

• Mivel olyan motívumokat kerestünk, melyek eltértek az eddig ismertektől, kiszelektáltuk

azokat,  melyek  hét  vagy  több  aminosavban  megegyeznek  bármelyik  már  ismert

kötőmotívummal.

• Figyelembe  vettük  a  motívumokra  jósolható  másodlagos  szerkezeteket,  amelyeket

PSIPRED algoritmussal határoztunk meg, és elvetettük azokat a találatokat,   melyekre a

predikció helikális szerkezetet jósol.

• Kiszűrtük  a  nem  jól  konzervált  találatokat.  A konzerváltságot  a  SCORECONS  [5]

programcsomaggal számszerűsítettük, amihez a szükséges szekvenciaillesztéseket BLAST,

illetve MAFFT programok segítségével állítottam elő. 

• Az LC8 funkciójának jobb megértése  érdekében olyan új  kötőpartnereket  kerestünk,

melyeknek  funkciói  jól  karakterizáltak,  ezért  elvetettük  azokat  a  találatokat,  melyek

UNIPROT annotációs pontszáma négynél kisebb.

3.4 Kiválasztott peptidek kísérletes vizsgálata

A kiválasztásra  került  peptidet  megrendeltük,  majd  SPR  (Surface  Plasmon  Resonance)

vizsgálatnak vetettük alá, hogy megállapítsuk, köt-e az immobilizált DYNLL fehérjéhez. A HIS-

TAG-el ellátott LC8-at nikkel chiphez rögzítettük. 
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4. Eredmények

Elkészítettem egy adatbázist,  melyben korábbi publikációs adatokból gyűjtöttem össze az

ismert LC8 kötő peptideket. Az Eszközök és módszerek fejezetben leírt módon megvizsgáltam az

összegyűjtött 68 fehérjét, és a kapott adatokból felállítottam a szűrési kritériumokat, amelyek jól

jellemzik az ismert  partnereket:

• A motívum intracelluláris régióban van.

• A motívum IUPred pontszáma nagyobb mint 0.4.

• A motívum nincs PFAM domén régióban.

Továbbá az új találatok meghatározásának szempontjából fontos lehet, hogy a vizsgált 68

ismert  motívumból  35  olyan  fehérjében  van,  mely  a  motívumon  kívül  tartalmaz  coiled  coil

szerkezetet; 46 esetben a motívum erősen konzervált régióban van; 66 esetben pedig a motívumra

jósolt másodlagos szerkezet nem helikális. 

Az ANCHOR predikció az esetünkben nem bizonyult megfelelőnek, az ismert motívumok

kevesebb mint 50%-át tudta csak megfelelően azonosítani (3. ábra).

3. Ábra: Humán sperm-associated fehérje (UNIPROT: Q96R06) rendezetlenség profilja. Alul sárgával a kötőmotívum.

Jól látható, hogy míg az IUPred (piros) megfelelően felismeri a rendezetlen régiót az ANCHOR (kék) nem tudja

azonosítani a kötőmotívumot

A PSS mátrixokkal végigpontoztuk a teljes ellenőrzött UNIPROT humán proteomot, majd

egy köszöbérték  alatti  találatokat  kiszűrtem.  Ezt  a  küszöböt  úgy állítottuk  be,  hogy a  szűkített

találati listában az ismert partnerek több mint 90%-a benne legyen, így kb. 2000 motívum maradt.
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4. Ábra: Az ismert partnerekből elkészített PSSM. A pozíciók számozása a kanonikus TQT motívum centrális

glutaminját tekinti 0-ának. A színezés „hőtérkép” típusú, kék-fehér-piros átmenettel. Magasabb pontszám a

kötőmotívum adott pozíciójában nagyobb valószínűséggel előforduló aminosavakat jelzi. 

A 3.3-as  fejezetben  leírt  szűrési  feltételeket  alkalmazva  ezt  a  2000  motívumot  18-ra

csökkentettem,  melyből  hét  nem  tartalmazza  a  kanonikus  TQT  motívumot.  A  kísérletes

vizsgálhatóság szempontjaiból (oldhatóság stb...) kiválasztottunk négy peptidet (5. ábra), melyből

kettő egy azon fehérjéből származott, illetve egy ismert partnert kontrollként (Bmf [1]), majd ezt az

öt peptidet megrendeltük. 
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-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2
A -1,057 0,056 -0,016 -0,015 -0,103 -0,015 0,305 -1,056 -1,056 -0,579 -0,579
C -0,432 0,044 0,044 0,266 -0,433 -0,433 0,044 -0,434 -0,434 0,265 -0,434
D 0,041 -0,437 -0,437 -0,215 0,758 -0,915 -0,216 -0,438 -0,915 -0,438 0,576
E -0,993 0,237 -0,517 0,047 0,047 -0,517 0,047 -0,995 -0,995 -0,518 0,366
F -0,766 -0,766 -0,29 -0,29 -0,767 0,079 -0,767 -0,767 -0,767 -0,767 0,078
G -0,506 -0,139 -0,507 -0,285 -0,984 -0,985 0,534 -0,985 -0,508 -0,985 -0,286
H -0,571 0,273 0,127 -0,095 0,127 -0,572 -0,095 -0,573 -0,573 -0,573 -0,573
I 0,065 -0,191 -0,191 -0,191 -0,413 0,064 -0,89 0,34 -0,89 -0,89 -0,191
K 0,244 0,108 -0,088 -0,235 -0,934 0,657 -0,457 -0,935 -0,935 -0,935 -0,237
L -0,037 -0,675 -0,198 -0,111 -1,152 -1,152 -1,152 -0,674 -0,674 -0,674 -0,197
M -0,532 -0,015 0,622 -0,015 -0,015 -0,015 -0,493 -0,493 -0,016 -0,493 0,351
N -0,112 -0,113 -0,812 -0,113 0,229 0,033 -0,335 -0,812 -0,812 -0,812 -0,813
P 0,309 0,192 -0,922 -0,444 -0,444 -0,444 -0,921 -0,921 -0,921 -0,443 0,256
Q -0,112 0,143 0,033 0,23 -0,812 0,142 0,302 -0,812 1,278 -0,812 -0,113
R 0,019 0,106 -0,237 0,105 -0,936 0,343 -0,459 -0,936 -0,459 -0,936 -0,936
S 0,174 0,174 0,257 -0,15 0,328 -0,062 0,441 0,073 -0,626 -1,103 -0,062
T 0,347 -0,087 0,559 0,022 0,43 0,11 0,023 1,008 -0,931 1,114 -0,086
V 0,349 -0,02 0,14 0,388 -0,974 -0,02 -0,974 0,14 -0,974 -0,02 0,067
W -0,268 0,208 -0,27 0,207 -0,27 -0,27 -0,271 -0,271 -0,271 -0,271 -0,272
Y -0,64 -0,164 0,058 0,4 -0,642 0,057 -0,642 -0,642 -0,642 -0,642 -0,166



5. Ábra: A szűrési kritériumok a megrendelt 4 peptidre. Érdekes, hogy 2 feltételezett új kötő peptid egy fehérjén belül

található

PSSM: Ismert motívumokból generált PSSM-el kapott pontszám; IUPred: IUPred pontszám átlagolva a motívumra;

ANCHOR: ANCHOR pontszám átlagolva a motívumra; COLIS: Tartalmaz e a fehérje coiled-coil régiót [+: igen -:

nem]; PFAM: Hozzáférhető régióban (nem domén) található e a motívum [+: hozzáférhető]; SECONDARY_STRU:

Prediktált másodlagos szerkezet; CONSERVATION: konzerváltsági pontszám; SLIM: Szigetszerű konzerváltság

reguláris kifejezéssel, ahol a „.” bármilyen aminosav lehet; PPI: Irodalomban elérhető adat a DYNLL-el való

kapcsolatra (a partner UNIPROT kódjával jellemezve); ANNOTATION_SCORE: UNIPROT annotációs pontszám a

fehérjére; PHOBIUS: PHOBIUS predikció a fehérje lokalizációjára; UNIPROT_LOC: UNIPROT-ban található adat a

fehérje lokalizációjára

A megrendelt négy peptidből három a referencia peptidhez hasonló affinitással (μmol-os)

kötött  az  LC8-hoz,  a  negyedik  (5.  ábra,  Q9Y228  jelzésű)  peptid  azonban  két  hisztidint  is

tartalmazott,  melyek a  nikkel  chip még szabad régióihoz aspecifikusan kötődtek.  A táblázatban

látható  Q5VZL5  UNIPROT  azonosítóval  rendelkező  fehérjében  található  961-es  pozícióban

kezdődő motívum különösen érdekes, mivel itt a kanonikus TQT motívum helyett CQT található, és

ebben a konzervált pozícióban ciszteint még nem írtak le. 

Az  említett  Q5VZL5  jelzésű  fehérje  irodalmi  adatok  szerint  a  sejt  morfológiájának

szabályozásában, illetve a sejtváz rendezésében játszik szerepet, így nem meglepő az LC8-al való

kapcsolata. A Q9Y2J4 azonosítójú fehérje az aktin filamentumok felépítésért felelős, tehát könnyen

kapcsolatba  hozható  az  LC8-al.  Q9Y228  kódú  fehérje  funkciója  nem  teljesen  ismert,  de

feltételezhetően  a  JNK  mitogén  aktivált  protein  kinázok  aktiválását  segíti  a  TRAF3  fehérjén

keresztül, így az LC8-al való kapcsolódásának biológiai relevanciája kérdéses.

12

ID PROTEIN_NAME
Q9Y228 TRAF3-interacting JNK-activating modulator (TRAF3-interacting protein 3)
Q9Y2J4 Angiomotin-like protein 2 (Leman coiled-coil protein) (LCCP)
Q5VZL5 Zinc finger MYM-type protein 4 (Zinc finger protein 262)
Q5VZL5 Zinc finger MYM-type protein 4 (Zinc finger protein 262)

ID START MOTIF PSSM IUPRED ANCHOR COILS PFAM
Q9Y228 159 PPKHHRGTQTK 4,48 0,92 0,21 + +
Q9Y2J4 721 HGSRDGSTQTE 3,63 0,94 0,35 + +
Q5VZL5 918 KIIGDASTQTD 4,74 0,49 0,39 - +
Q5VZL5 961 PHTQNKECQTE 4,63 0,83 0,1 - +

ID SECONDARY STRU CONSERVATION PPI ANNOTATION SCORE PHOBIUS UNIPROT LOC
Q9Y228 Coils 0,63 P63167 4 Intracellular Membrane
Q9Y2J4 Coils 0,45 P63167 5 Intracellular Recycling endosome
Q5VZL5 Coils 0,41 P63168 5 Intracellular -
Q5VZL5 Coils 0,58 P63168 5 Intracellular -



5. Összefoglalás

Az LC8 fehérje pontos funkciója sok ismert  kötőpartnere ellenére ismeretlen.  A fehérje-

fehérje interakció az LC8 esetében egy rövid lineáris motívumon keresztül történik. Az ilyen típusú

kapcsolatok  megismerése  fontos  lehet  más  fehérjék  viselkedésének  megértésében.  További

szubsztrátok  felismerése  segíthet  az  LC8  funkcióinak  pontosabb  karakterizálásában,  és  a  SliM

mediált fehérje-fehérje interakciók vizsgálatában.

Felállítottunk egy szűrési kritériumrendszert, melynek használatával meghatároztunk több,

eddig meg nem figyelt aminosav összetételű potenciális új LC8 kötő partnert. A bioinformatikai

módszerekkel prediktált peptideket SPR készülékkel (Surface Plasmon Resonance) is vizsgáltuk.

Elkészítettem  egy  helyspecifikus  pontozómátrixot,  az  ismert  kötőpartnerek  motívum

szekvenciát  felhasználva,  mely  képes  kis  fals  pozitív  rátával  hatékonyan  meghatározni  további

potenciális szubsztrátokat.

A szűrési kritériumokkal, és a mátrixszal a teljes ellenőrzött humán proeomot feldolgozva

meghatároztam  18  potenciális  kötőpartnert,  melyek  aminosav  összetétele  eltér  az  eddig  ismert

partnerektől,  így  segíthet  az  LC8  sejten  belüli  funkciójának  pontosabb  megismerésében.  A 18

peptidből  négyet  kísérletesen  is  vizsgáltunk.  Három  peptidről  bebizonyítottuk,  hogy  valóban

kötőpartnere az LC8-nak, a negyedik aspecifikus kötődése miatt nem volt vizsgálható.

A későbbiekben ezt  a  módszert  szeretnénk kiterjeszteni  más olyan fehérjékre is,  melyek

szubsztrátjukat szintén rövid lineáris motívumokon keresztül kötik, továbbá szeretnénk vizsgálni,

hogy milyen adatok nyerhetőek az ilyen kötések szerkezeti szintű vizsgálatából. A lineáris motívum

mediált  fehérje-fehérje  kölcsönhatások  napjainkban  különös  figyelmet  élveznek,  a  modern

bioinformatikai vizsgálatuk segíthet megérteni, karakterizálni az ilyen jellegű kölcsönhatásokat.
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