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Bevezetés

A sejten belüli transzport megoldására a molekuláknál nagyobb struktúrák

(pl. membránvezikulumok, sejtszervecskék) illetve nagyobb távolságok (pl.

axon, �agellum) esetén nem elegend® a di�úzió. A nyolcvanas években fedez-

ték fel a motorfehérjéknek egy olyan csoportját, amiknek egy része ennek a

feladatnak a megoldására specializálódott [1]. Az új fehérjecsaládot kinezin-

nek nevezték el.

A kinezin-1 homodimer motorfehérje két fejével mikrotubulushoz kapcso-

lódva képes azon lépkedni és a szárára kapcsolt terhet elszállítani. Kísér-

leti úton sikerült megmutatni, hogy a kinezin-1 a mikrotubulus mentén a

�hand over hand� modell szerint halad, mégpedig oly módon, hogy az egyik

fej balról, a másik jobbról el®zi a mikrotubulushoz kötött fejet. A mozgás

részletesebb mechanizmusa azonban csak nagy vonalakban ismert, sok kér-

désben még nem született megegyezés. Ezek közé tartozik a neck linker pon-

tos szerepe, a neck linker dokkolásának szabadenergiája, az egy lépés során

elhidrolizált ATP-k száma vagy egy átlagos lépés trajektóriája a kinezin-1

állapotterében.

Célkit¶zések

Az eddigi kinetikai modellek általában túl egyszer¶ kinetikai hálózattal dol-

goztak, ezen felül a kinetikai állandók megadásánál nem voltak tekintettel a

termodinamikára. Az utóbbi években elég sok adat halmozódott fel ahhoz,

hogy lehet®vé váljon egy olyan modell felépítése, aminek bemen® paraméte-

rei kell®en megalapozottak, ugyanakkor szerepel benne az összes, monomer

állapotok direkt szorzatából képzett dimer állapot. Munkánk célja egy olyan

termodinamikailag konzisztens modell megalkotása volt, ami eleget tesz ezek-

nek a kritériumoknak.
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A modell paramétereinek �ttelésére és a modell ellen®rzésére az irodalom-

ban fellelhet® sebesség, lépésid®, lépésenkénti ATP hidrolízis és randomness

adatokat használtuk. Reprodukáltunk mutáns kinezines kísérleti adatokat,

valamint igyekeztünk fényt deríteni a kinezin-1 m¶ködésének közvetlen kí-

sérletekkel nehezen hozzáférhet® kérdéseire. További cél volt a bevezetésben

említett részletek tisztázása.

Módszerek

Modellünkben hat monomer állapotot különböztettünk meg, amik a neck

linker állapotában, a fej nukleotid-tartalmában és a fej mikrotubulushoz va-

ló kötöttségében különböztek. A dokkolt- és nem dokkolt állapotok között

egyensúlyt tételeztünk fel. A dimer állapotok az egyfejes állapotok nem kom-

mutatív direkt szorzataként álltak el®.

Az állapotok közti kinetikai állandók kísérletekb®l, polimermodellezési

számításokból és termodinamikai megfontolásokból származtak.

Egy kinetikai állandó er®függése mindig valamilyen molekuláris szerkeze-

ti elmozduláshoz kapcsolódik. Ha ez az elmozdulás kicsi, a függés nem lehet

er®s. Mivel nagy szerkezeti elmozdulásra a kinezin-1 esetében egyedül a neck

linker dokkolása során kerül sor, egy adott állapot kinetikai állandóit vehet-

jük er®függetlennek, ugyanakkor a dokkolt és dokkolatlan állapotok kinetikai

állandói között nagy eltérést engedhetünk meg.

A modellt C-ben megírt kinetikai Monte Carlo algoritmusként implemen-

táltuk. A szabad neck linkerek vég-vég eloszlását Mathematica segítségével

számítottuk ki.

Polimermodell

A két fejet összeköt® két neck linker modellezéséhez a freely jointed chain

polimermodellt használtuk, amiben fontos, hogy a neck linker megnyúlása

véges. Ennek segítségével a fej lekötésének sebességi állandóját és a neck

linker dokkolási valószín¶ségét tudtuk meghatározni.

A fej lekötési sebességét arányosnak tételeztük fel a neck linker vég-
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vég vektorának köt®helyen felvett s¶r¶ségével. Az er®függéshez Boltzmann-

faktorral súlyoztuk a mikrotubulushoz kötött fej neck linkerének s¶r¶ségét.

A küls® er® a szabad fej neck linkerére nem hat. A két neck linker konvo-

lúciójából kapjuk a szabad fej s¶r¶ségét a mikrotubulus elüls® és hátulsó

köt®helyein.

A monomer fej dokkolási valószín¶ségének er®függését a dokkolt és dok-

kolatlan neck linker állapotösszegeib®l számítjuk.

Termodinamikai konzisztencia

A termodinamikai konzisztencia megkövetelése azt jelenti, hogy bármely két

állapot között bármely útvonalon az egyensúlyi állandók szorzata egyenl® a

két állapot közti szabadenergia-különbségb®l képzett Boltzmann faktorral.

Ennek segítségével egyfel®l a modell �zikailag érvényes lesz, másfel®l pedig

más módon csak nehezen számítható vagy mérhet® átmenetek sebességi ál-

landói is elérhet®vé válnak. Ilyen átmenet a neck linker dokkolása kétfejkötött

kon�gurációban vagy nukleotidfelvétel közben. Az ATP szintézis sebességi ál-

landóját az ATP hidrolízis szabadenergia-változásának ismeretében tudtuk

kiszámítani.

Eredmények

1. A modell olyan irányelveket fektet le (teljesség, termodinamikai kon-

zisztencia, a kinetikai paraméterek kell® megalapozottsága), amik a ké-

s®bbiekben más motorfehérjékre és egyéb hasonló rendszerekre is alkal-

mazhatók és alkalmazandók.

Az eddigi modellek gyakran termodinamikailag ellentmondásosak vol-

tak és az állapottérnek csak egy részével foglalkoztak.

2. A polimermodellb®l kapott eredmények alapján a Rice és munkatársai

által kapott dokkolási szabadenergia-különbségek [2] kicsinek bizonyul-

tak.

Polimermodellezési számítások alapján [3] a lépésid® alacsonyan tartá-
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sának érdekében a dokkolt állapotnak ATP-t tartalmazó fej esetén a

mértnél kedvez®bbnek kell lennie. Kinetikai modellünk ADP-t tartal-

mazó fej esetére magasabb szabadenergiájú dokkolt állapotot jósol.

3. A szimuláció segítségével elég jó h¶séggel sikerült reprodukálnunk Car-

ter és Cross [4] valamint Block [5] vad típusú kinezin-1-re vonatkozó

méréseit, továbbá több mutáns kinezin-1-re vonatkozó mérést [6].

4. Az el®re- és hátralépések hányadosának er®függésében némileg eltér®

eredményt kaptunk, mint Carter és Cross. Ennek a hányadosnak nagy

er®kre mutatott er®függése azonban elméletileg jól megalapozott, amivel

eredményeink egyeznek.

5. A �ttelt paraméterek mellett a kinezin-1 hátrahúzás során futilisan hid-

rolizál. Er®mentes esetben is valamivel több, mint 1 ATP használódik

el egy lépéshez.

A kinezin-1 hatékonysága régóta vita tárgya, többnyire az 1 ATP/lépés

nézet az elterjedt. A nagy hátrahúzásokra mért ATP-függ® lépésid®re a

futilis hidrolízis egyszer¶ magyarázat, amit szimulációnk is meger®sít.

6. A futilis hidrolízisnek csak azon része jelentkezik a randomnessben,

amelyik megjelenik a lépésid®ben is.

A lépésid®ket, és így a randomnesst mindig csak az egyik fejben zajló

hidrolízis befolyásolja.

7. A kinezin-1 lépésének mechanizmusa a �biased di�usion� és a �power

stroke� között van.

A neck linker dokkolással járó szabadenergia-változás értéke szimuláci-

ónk szerint nem kicsi, de nem is nagyon nagy.

8. Az ATP szintézis sebességi állandóját termodinamikai dobozból számol-

va jó egyezést kaptunk Hackney mérésével [7].
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