
Белок-белоктық 

әрекеттесулер



Ақуыздардың өзара әрекеттесулері (PPI) - бұл электростатикалық

күштерді, сутектік байланыстарды және гидрофобты эффектілерді қамтитын

өзара әрекеттесу нәтижесінде пайда болатын биохимиялық процесстер

нәтижесінде екі немесе одан да көп ақуыз молекулалары арасында пайда

болатын жоғары физикалық байланыстар.

Бұл физиологиялық өзара әрекеттесулер организмнің интерактомикасы

деп аталаты

Белок-белоктық әрекеттесулер



Ақуыздар бір-бірімен «уақытша» байланысуы немесе «тұрақты»

мультибелокты кешендер түзуі мүмкін. Бұл жағдайда ақуыз

кешендері гетеро- және гомо-олигомерлі болуы мүмкін. PPI

классикалық мысалдары - бұл фермент-ингибиторы және антидене-

антигенінің өзара әрекеттесуі, бірақ сонымен қатар PPI екі домен

немесе домен мен пептид арасында болуы мүмкін

Гомо- және гетеро-олигомерлер

Тұрақты және уақытша өзара әрекеттесу



Электронды тасымалдау ақуыздары

Көптеген метаболикалық реакцияларда электронды тасымалдаушы

рөлін атқаратын ақуыз оның редуктазасына әсер ететін ферментпен

байланысады. Ол электронды алғаннан кейін диссоциацияланып, содан

кейін оның оксидазасына әсер ететін келесі ферментпен байланысады

(яғни электрон акцепторы). Ақуыздардың өзара әрекеттесуі

электрондардың тиімді тасымалдануын қамтамасыз ету үшін белоктар

арасындағы ерекше спецификалық байланыс арқылы байланысады.

Мысалы: митохондриялық тізбектің тотығу фосфорлану жүйесінің

компоненттері: цитохром с-редуктаза/цитохром с/цитохром с-оксидаза;

P450 микросомалық және митохондриялық жүйелер.



Сигнал беру

Жасушаның белсенділігі экстраклеткалық сигналдармен реттеледі.

Жасушалардың ішіндегі және/немесе ішіндегі сигналдардың

таралуы әр түрлі сигнал беретін молекулалар арасындағы PPI-ге

тәуелді. PPI арқылы сигнал беру жолдарының белсендірілуі

сигналдың трансдукциясы деп аталады және көптеген биологиялық

процестерде және көптеген ауруларда, соның ішінде Паркинсон

ауруы мен қатерлі ісіктерде негізгі рөл атқарады.



Мембраналық тасымалдау

Ақуыз басқа ақуызды тасымалдай алады (мысалы, цитоплазмадан

ядроға дейін немесе керісінше, ядродан цитоплазмаға).

Жасушалық метаболизм

Көптеген биосинтетикалық процестерде ферменттер өзара

әрекеттесіп, кішігірім қосылыстар немесе басқа макромолекулалар

түзеді.

Бұлшықеттің жиырылуы

Бұлшықеттің жиырылу физиологиясы бірнеше өзара әрекеттесуді

қамтиды. Миозин жіпшелері молекулалық қозғалтқыштардың

рөлін атқарады және актинмен байланысып, жіптердің сырғуына

мүмкіндік береді.



Ақуыз домені - бұл белоктар тізбегінің қалған

бөліктеріне тәуелсіз дамып, жұмыс істей және өмір

сүре алатын берілген белоктар тізбегінің және үшінші

құрылымның сақталған бөлігі. Әрбір домен шағын

көлемді құрылымды құрайды және көбінесе дербес

тұрақты және бүктелуі мүмкін. Көптеген ақуыздар

бірнеше құрылымдық домендерден тұрады. Бір домен

көптеген әр түрлі белоктарда болуы мүмкін.



PPI қатысатын құрылымдық домендер

Фосфорланған ақуыздарды байланыстыратын SH2 домені;

 Пролинге бай тізбектерге арналған SH3 домені;

Фосфотирозин тобы бар тізбектермен өзара әрекеттесетін PTB 

домені;

 Цистеинге бай мырыш саусақ мотиві бар және PDZ доменімен

байланыстыруға қабілетті LIM-домені;

 Құрамында осы домен жоқ белоктарды байланыстыратын

SAM-домені;

 Ақуыздың C-терминалындағы S/TXV мотивін, сондай-ақ LIM-

домендерін немесе сол сияқтыларды танитын PDZ-домені;

 PI(4,5)P2 (фосфоинозитол-4,5-бисфосфат) байланыстыруға

қабілетті FERM домені





 Мырыш саусағы - ақуыздағы аминқышқылдарының қалдықтарымен

үйлестірілген бір немесе екі мырыш ионымен тұрақталған ақуыздың

кішігірім құрылымдық мотиві. Әдетте мырыш саусағында шамамен 20 амин

қышқылы бар, мырыш ионы 2 гистидин мен 2 цистеинді байланыстырады.

Мырыш саусақтары - ДНҚ, РНҚ, басқа ақуыздармен немесе ұсақ

молекулалармен әрекеттесетін ақуыз модульдері.

 Мырыш саусағы бар ақуыздарының негізгі топтары - ДНҚ-мен

байланысатын транскрипция факторлары

Транскрипция факторлары - бұл мРНҚ синтезін, сондай-ақ ДНҚ

матрицасындағы РНҚ-ның басқа түрлерін басқаратын ақуыздар ДНҚ-ның

белгілі бір аймақтарымен байланысуы арқылы. Транскрипция факторлары өз

қызметін тәуелсіз немесе басқа ақуыздармен бірге орындайды. Олар РНҚ-

полимеразаның геннің реттеуші тізбектермен байланысуына әсер етеді

(төмендеуіне (репрессорлар) немесе жоғарылауына (активаторлар)



Цинковый палец типа Cys2His2

Комплекс трёх «цинковых пальцев»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD


Белок-белоктық әрекеттесулерді зерттейтін әдістер

Биохимиялық әдістер

Биофизикалық және теориялық әдістер

Генетикалық әдістер

Есептеу әдістері



Есептеу әдістері

 Rosetta Stone немесе Domain Fusion әдісі өзара әрекеттесетін ақуыздар

кейде басқа геномдағы бір ақуызға бірігеді деген гипотезаға негізделген.

Мысалы, геномдағы екі немесе одан да көп бөлек ақуыздарды басқа

геномдағы бір ақуызға біріктірілген болса олар функционалды байланысты

болады.

 Консервативті көршілік әдіс гипотезаға негізделген, егер екі ақуызды

кодтайтын гендер көптеген геномдардағы көршілер болса, онда олар

функционалды байланысты (және физикалық өзара әрекеттесуі мүмкін).

Филогенетикалық профиль әдісі гипотезаға негізделген, егер екі немесе

одан да көп белоктар бір уақытта бірнеше геномдарда болса немесе жоқ

болса, онда олар функционалды байланысты. Сондықтан өзара

әрекеттесетін ақуыздарды бірнеше геномдарда гендердің бар немесе

жоқтығын анықтау және әрқашан бірге болатын немесе болмайтын гендерді

таңдау арқылы анықтауға болады.



Интерактом - бұл молекулалық өзара әрекеттесудің

барлық жиынтығы

Бұл термин молекулалар арасындағы физикалық өзара

әрекеттесулерге қатысты (мысалы, ақуыздар арасындағы өзара

әрекеттесуі немесе молекулалар мен белоктар арасындағы),

сонымен қатар генетикалық өзара әрекеттесу.

Молекулалық өзара әрекеттесу әр түрлі биохимиялық

отбасыларға жататын молекулалар арасында болуы мүмкін

(ақуыздар, нуклеин қышқылдары, липидтер, көмірсулар және

т.б.).



Интерактомика - бұл биоинформатика мен биологияның қиылысында

жасуша ішіндегі ақуыздар мен басқа молекулалар арасындағы өзара

әрекеттесуді зерттейтін пән.

Осылайша, интерактомика осындай желілердің ерекшеліктерінің қалай

сақталатынын немесе өзгеретінін білу үшін түрлердің арасындағы және

олардың ішіндегі өзара әрекеттесу желілерін (яғни, интерактомалар)

салыстыруға бағытталған.

Интерактомикада жалпы геномдық және протеомдық мәліметтердің үлкен

жиынтығына жинақталып, әртүрлі молекулалар арасындағы корреляциясы

жасалынады. Алынған мәліметтер негізінде осы молекулалар арасындағы

кері байланыс туралы жаңа гипотезалар тұжырымдалады. Содан кейін бұл

гипотезаларды жаңа эксперименттермен тексеруге болады.



 RaptorX қашықтықтан гомологияны анықтау, 3D ақуызды модельдеу,

сайтты байланыстыруды болжау. Автоматтандырылған веб-сервер және

жүктелетін бағдарлама сервері

 FoldX энергиясын есептеу және протеин дизайны. Бағдарламаны

жүктеу

 Phyre және Phyre2 үлгісін қашықтықтан анықтау, туралау, 3D

модельдеу. Веб-сервері

 HHpred үлгісін анықтау, туралау, 3D модельдеу. Интерактивті веб-

серверді



 https://mint.bio.uniroma2.it/

 https://thebiogrid.org/

 Database of Interacting Proteins https://dip.doe-mbi.ucla.edu/dip/Main.cgi

 InterPro http://www.ebi.ac.uk/interpro/

 https://reactome.org/

https://mint.bio.uniroma2.it/
https://thebiogrid.org/
https://dip.doe-mbi.ucla.edu/dip/Main.cgi
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
https://reactome.org/


 RaptorX удаленное обнаружение гомологии, 3D-моделирование 

белков, прогноз места связывания Автоматизированный веб-сервер и 

загружаемая программа сервер и скачать 



 FoldX Расчет энергии и дизайн белков Скачиваемая программа 

скачать 

 Phyre и Phyre2 Удаленное обнаружение шаблонов, выравнивание, 3D 

моделирование, мультишаблоны, ab initio Веб-сервер 

 HHpred Обнаружение шаблонов, выравнивание, 3D моделирование 

Интерактивный веб-сервер 





Протеинкиназалар

 Протеинкиназалар- аминқышқылдарының қалдықтарын гидроксил

топтарымен (серин, треонин және тирозин) немесе гистидиннің

гетероциклді амин тобымен фосфорлану арқылы басқа белоктарды

өзгертеді.

Фосфорлану әдетте субстраттың қызметін өзгертеді, бұл ферментативті

белсенділікті, жасушадағы ақуыздың орнын немесе басқа ақуыздармен

әрекеттесуді өзгерте алады. Жануарлар жасушасындағы барлық

белоктардың 30% -на дейін протеинкиназалар өзгерте алады деп саналады.

Жасушада протеинкиназалар метаболизм жолдарын, сонымен қатар жасуша

ішіндегі сигнал беру жолдарын реттейді.

 Адам геномында барлық гендердің шамамен екі пайызын құрайтын бес

жүзге жуық протеинкиназа гендері бар


