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Streszczenie: Białka inherentnie nieuporządkowane (ang. Intrinsically Disorder Proteins, IDPs) są 
klasą białek charakteryzujących się brakiem ustalonej struktury trzeciorzędowej. Najczęściej występu-
ją jako zespół struktur pozostających ze sobą w równowadze. Ich specyficzna, dynamiczna budowa 
zapewnia im szereg zalet, które ułatwiają im udział w takich procesach jak: szlaki regulacji, kontroli 
i przekazywania sygnału w komórce. Co więcej, IDPs są szeroko rozpowszechnione w proteomach 
eukariotycznych. Białka te, oddziałują specyficznie i w większości odwracalnie z wieloma biomole-
kułami przechodząc przy tym ze stanu nieuporządkowania w stan uporządkowany. Funkcje IDPs są 
w większości realizowane w procesie molekularnego rozpoznawania i regulowane między innymi na 
drodze potranslacyjnych modyfikacji i alternatywnego wycinania intronów. IDPs dużo częściej niż 
białka globularne ulegają procesom błędnego fałdowania i agregacji. Dlatego też wiele białek z grupy 
IDPs jest zaangażowanych w patogenezę chorób neurodegeneracyjnych. 

Słowa kluczowe: białka inherentnie nieuporządkowane, molekularne rozpoznawanie, sprzężone 
wiązanie i fałdowanie, selekcja konformacyjna, mechanizm fly-casting, choroby neurodegeneracyjne

Summary: Intrinsically disorder proteins (IDPs) are the class of proteins that lack 3D structure. Usually 
they exist as a continuum of structures that are in the equilibrium. The peculiarities of its dynamic 
structure equipped them with a few functional advantages and so they predominate in the regulation, 
control and signaling pathways in the cell. Furthermore, they are widely spread in eukaryotic pro-
teomes. IDPs are able to interact specifically and mostly with low affinity with wide range of different 
biomolecules. This process is often associated with the transition from disorder to order state. IDPs 
functions are mostly performed via molecular recognition and regulated by posttranslational modi-
fications and alternative splicing. IDPs are more prone to misfolding and aggregation than globular 
proteins. Many IDPs are involved in the pathogenesis of neurodegenerative disorders. 

Key words: intrinsically disorder proteins, molecular recognition, coupled folding and binding, confor-
mational selection, fly-casting mechanism, neurodegenerative disorders
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Wykaz stosowanych skrótów: BRCA1 – białko związane z nowotworem piersi typu 1, CBP – białko 
wiążące czynnik transkrypcyjny wiążący element odpowiedzi na cykliczny adenozynomonofosforan 
(CREB), CDK – kinazy zależne od cyklin, 4EBP1 – białko wiążące czynnik inicjacji translacji 4E, 
FlgM – inhibitor czynnika transkrypcyjnego sigma 28, GAPDH – dehydrogenaza aldehydu 3-fos-
foglicerynowego, GSK3B – kinaza syntazy glikogenu 3 beta, HSA – ludzka albumina osocza, IDP 
– białko inherentnie nieuporządkowane, IDR – region inherentnie nieuporządkowany, IRS-1 – sub-
strat receptora insulinowego 1, KID – indukowana kinazą domena czynnika transkrypcjnego CREB, 
KIX-indukowana kinazą domena białka CBP, LDH – dehydrogenaza mleczanowa, MAPK – kinazy 
aktywowane mitogenami, nNOS – neuronalna syntaza tlenku azotu, PKC – kinaza białkowa C, pKID 
– ufosforylowana domena KID, p27 – cyklinozależny inhibiotor kinaz, p53 – białko supresorowe 53, 
RFT – reaktywne formy tlenu, S100ββ – białko wiążące wapń rodziny S-100 podjednostka β

WSTĘP

Przez ostatnią dekadę uwaga badaczy na całym świecie skupiona była na gru-
pie białek o „nietypowej”, dynamicznej, nieustalonej strukturze określonej, jako 
stan inherentnego nieuporządkowania (ID) (ang. Intrinsically Disorder). Ogólną 
charakterystykę białek tej grupy po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim, opi-
sano w doskonałym artykule przeglądowym autorstwa Dziedzic-Letka A. i wsp. 
(2012) [23]. Niniejsza praca oprócz podstawowych właściwości przedstawia 
przykłady tych białek z opisem ich funkcji w aspekcie inherentnego nieuporząd-
kowania. Białka inherentnie nieuporządkowane (IDPs) (ang. Intrinsically Disor-
der Proteins) stanowią odrębną klasę białek, której podstawową cechą jest brak 
ustalonej, stałej struktury trzeciorzędowej w stanie natywnym [33, 79, 92]. Cecha 
ta dotyczyć może całego białka lub tylko jego fragmentu o długości od kilku do 
kilkudziesięciu aminokwasów. Jeśli nieuporządkowanie dotyczy fragmentu biał-
ka, mówimy wtedy o regionie inherentnie nieuporządkowanym (IDR) (ang. In-
trinsically Disorder Region). W warunkach fizjologicznych IDPs występują jako 
zespół konformerów, w których pozycje atomów, a także kątów torsyjnych φ (fi) 
i kątow ψ (psi) ulegają ciągłym zmianom bez wyraźnego stanu równowagowego 
[62, 93]. IDPs mogą przejść ze stanu nieuporządkowanego w stan uporządkowany 
na skutek oddziaływań z innymi białkami, kwasem nukleinowym, jonami metali 
itd. Jednak nawet wtedy ich struktura różni się od struktury klasycznych białek 
uporządkowanych takich jak białka globularne, fibrylarne czy membranowe [49, 
51, 84]. Ogromne zróżnicowanie nazewnictwa IDPs wynika z ich dużej dynami-
ki i elastyczności strukturalnej, a także podobieństwa do stanu zdenaturowane-
go białek globularnych [23, 56]. Niektóre z częściej stosowanych w literaturze 
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terminów określających IDPs to: inherentnie nieustrukturyzowane (ang. intrinsi-
cally unstructured), natywnie niesfałdowane (ang. natively unfolded), natywnie 
nieuporządkowane (ang. natively disorder) i wiele innych [23, 56, 88]. 

IDPs łamią klasyczne założenie w biochemii dotyczące zależności między 
strukturą białka i jego funkcją, które mówi o tym, że jedynie ściśle zdefiniowa-
na struktura trzeciorzędowa białka jest wyznacznikiem określonej funkcji [59]. 
Model ten bazuje na założeniach Emila Fishera nazywanych teorią „zamka i klu-
cza”. Teoria ta mówi, iż aby mogła zajść katalizowana przez dany enzym reakcja, 
zarówno enzym jak i substrat muszą do siebie „geometrycznie” pasować [89]. 
Model ten sprawdza się w przypadku białek o funkcji katalitycznej. Obecnie wia-
domo, iż do pełnienia niektórych funkcji takich jak regulacja czy przekazywanie 
sygnału, inherentne nieuporządkowanie białek jest cechą uprzywilejowaną, je-
śli nie niezbędną. Pozwala bowiem na oddziaływania o słabym powinowactwie, 
ale wysokiej specyficzności, niezbędnych do pełnienia ww. funkcji [10, 83, 88]. 
Dlatego liczni badacze postulują o zmianę klasycznego dogmatu biologii struktu-
ralnej: sekwencja aminokwasowa – struktura trzeciorzędowa – funkcja białka na 
taki, który uwzględnia obecność IDPs, mianowicie: sekwencja aminokwasowa – 
ustalona lub zmienna struktura – funkcja białka [20, 62].

OD SEKWENCJI AMINOKWASOWEJ DO STRUKTURY IDPs

Porównując sekwencje aminokwasowe białek o określonej strukturze 3D 
z sekwencją białek o udowodnionej eksperymentalnie strukturze nieuporządko-
wanej, udało się podzielić aminokwasy na tzw. „promujące” uporządkowanie lub 
nieuporządkowanie strukturalne [8, 93, 89] (ryc. 1). Do pierwszej grupy należą 
między innymi aminokwasy hydrofobowe zarówno alifatyczne jak i aromatyczne 
takie jak: Ile, Leu, Val, Trp, Tyr, Phe. Warunkują one obecność hydrofobowego 
rdzenia, dzięki któremu może dojść do przyjęcia przez białko globularne określo-
nej, uporządkowanej struktury. Oprócz aminokwasów hydrofobowych duże zna-
czenie odgrywa także Cys, która stabilizuje strukturę trzeciorzędową dzięki two-
rzeniu mostków dwusiarczkowych. Do promujących nieuporządkowanie można 
zaliczyć aminokwasy o właściwościach polarnych takie jak: Arg, Gln, Ser, Lys, 
Glu. Istotne znaczenie w sekwencji białek IDPs posiada prolina, która nie sprzyja 
tworzeniu struktur drugorzędowych [91]. Co więcej, w sekwencji IDPs zaobser-
wować można prawie dwukrotnie większy stosunek aminokwasów promujących 
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nieuporządkowanie do tych, które promują ustaloną strukturę (tab. 1). Konse-
kwencją charakterystycznego składu sekwencji aminokwasowej białek inherent-
nie nieuporządkowanych jest wysoki ładunek netto (określany, jako stosunek 
sumy aminokwasów obdarzonych ładunkiem dodatnim i ujemnym w pH=7, do 
całkowitej ilości reszt aminokwasowych w cząsteczce) oraz niska hydrofobowość 
[17, 91] (tab. 1). Sprzyja to przyjęciu przez te białka nieupakowanej struktury, 
między innymi dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym, a ściślej, wzajemne-
mu odpychaniu się reszt aminokwasowych obdarzonych takim samym ładunkiem. 
Tak więc to, czy dany polipeptyd ulegnie sfałdowaniu i przyjmie określoną struk-
turę 3D, czy pozostanie w stanie nieuporządkowania jest wewnętrznie zakodowane 
w jego sekwencji aminokwasowej [88]. 

RYCINA 1. Porównanie składu aminokwasowego regionów inherentnie nieuporządkowanych o dłu-
gości 10 lub więcej aminokwasów względem składu aminokwasowego zbioru białek globularnych. 
Badana grupa regionów nieuporządkowanych pochodziła z białek inherentnie nieuporządkowanych 
zdeponowanych w DisProt 1.0 (152 białka-ciemnoszare słupki) oraz DisProt 3.4 (460 białka-jasne 
słupki). Utworzono na podstawie [61], zmodyfikowano 
FIGURE 1. The comparison of amino acid composition of intrinsically disorder regions 10 or more 
amino acid long relative to the amino acid composition of the set of globular proteins. The set of an-
alyzed intrinsically disorder regions were selected from intrinsically disorder proteins deposited in 
DisProt 1.0 (152 proteins - dark gray bars) and DisProt3.4 (460 proteins – light gray bars). Adapted 
and modified from [61]



Pu
nk

t i
zo

el
ek

tr
yc

zn
y

bi
ał

ka
(c

ał
ko

w
ity

 ła
du

ne
k

bi
ał

ka
 w

 p
H

=7
,4

)

pI
= 

8,
52

(+
)

pI
=8

,2
2

(+
)

pI
=5

,6
7

(-
)

pI
=4

,6
7

(-
)

pI
=8

,2
4

(+
)

pI
=9

,7
8

(+
)

pI
=9

,3
3

(+
)

St
os

un
ek

  p
ro

ce
nt

ow
ej

 
za

w
ar

to
śc

i
re

sz
t a

m
in

ok
w

as
ow

yc
h

pr
om

uj
ąc

yc
h

ni
eu

po
rz

ąd
ko

w
an

ie
do

 r
es

zt
 a

m
in

ok
w

as
ow

yc
h

pr
om

uj
ąc

yc
h 

up
or

zą
dk

ow
an

ie

0,
91

0,
92

1,
12

1,
68

2,
71

2,
65

2,
07

Pr
oc

en
to

w
a 

za
w

ar
to

ść
re

sz
t 

am
in

ok
w

as
ow

yc
h

pr
om

uj
ąc

yc
h

ni
eu

po
rz

ąd
ko

w
an

ie
:

M
et

, G
ln

, S
er

, L
ys

,
Pr

o,
 G

lu
, A

rg

28
,2

33
,2

37
,4

37
,3 45 55
,4

48
,8

Pr
oc

en
to

w
a

za
w

ar
to

ść
re

sz
t a

m
in

ok
w

as
o-

w
yc

h 
pr

om
uj

ąc
yc

h
up

or
zą

dk
ow

an
ie

:
Tr

p,
 T

yr
, P

he
, L

eu
,

Il
e,

 V
al

, C
ys

30
,9

36
,2

33
,4

22
,2

16
,6

20
,9

23
,6

Z
aw

ar
to

ść
st

ru
kt

ur
y

dr
ug

or
zę

do
w

ej

α-
he

lis
a:

 3
1%

st
ru

kt
ur

a 
be

ta
: 2

7%
bi

ał
ko

 g
lo

bu
la

rn
e

α-
he

lis
a:

 4
5%

st
ru

kt
ur

a 
be

ta
: 1

8%
bi

ał
ko

 g
lo

bu
la

rn
e

α-
he

lis
a:

 7
0%

st
ru

kt
ur

a 
 

ni
eu

po
rz

ąd
ko

w
an

a:
 1

%

st
ru

kt
ur

a 
ni

eu
po

rz
ąd

ko
w

an
a:

10
0 

%
 ID

P

st
ru

kt
ur

a 
 

ni
eu

po
rz

ąd
ko

w
an

a:
  

10
0%

 ID
P

st
ru

kt
ur

a 
ni

eu
po

rz
ąd

ko
w

an
a:

10
0%

 ID
P

st
ru

kt
ur

a 
up

or
zą

dk
ow

an
a:

α-
he

lis
a:

 4
7%

st
ru

kt
ur

a 
be

ta
: 1

1%
st

ru
kt

ur
a 

ni
eu

po
rz

ąd
ko

w
a-

na
: 4

2%

Il
oś

ć 
re

sz
t  

am
in

ok
w

as
ow

yc
h 

bi
ał

ka
 (a

a)
/m

as
a 

bi
ał

ka

33
2 

aa
35

,6
5 

kD
a

33
1 

aa
36

,4
3 

kD
a

58
5 

aa
66

,4
7 

kD
a

14
0 

aa
14

,4
6 

kD
a

44
1 

aa
45

,8
5 

kD
a

10
1 

aa
11

,6
4 

kD
a

76
4 

aa
90

,5
9 

kD
a

R
od

za
j b

ia
łk

a,
ko

d 
do

st
ęp

u 
ba

zy
 

un
iP

ro
tK

B
 i/

lu
b 

D
is

Pr
ot

G
A

PD
H

 (k
ró

lik
)

P4
64

06
te

tr
am

er
L

D
H

A
 (k

ró
lik

)
P1

34
91

te
tr

am
er

H
SA

iz
of

or
m

a 
–1

P0
27

68
 –

1
D

P0
05

15
lu

dz
ka

α 
–s

yn
uk

le
in

a
P3

78
40

D
P0

00
70

B
ia

łk
o 

ta
u 

 
iz

of
or

m
a 

ta
u-

F
P1

06
36

-8
D

P0
01

26
B

ia
łk

o 
Ta

t
(H

IV
 1

)
Q

1P
A

B
4

D
P0

06
50

To
po

iz
om

er
az

a 
D

N
A

 ty
pu

 1
P1

13
87

D
P0

00
75

TA
B

EL
A

 1
. P

or
ów

na
ni

e 
sk

ła
du

 a
m

in
ok

w
as

ow
eg

o 
or

az
 w

ła
śc

iw
oś

ci
 st

ru
kt

ur
al

ny
ch

 b
ia

łe
k 

up
or

zą
dk

ow
an

yc
h 

i c
zę

śc
io

w
o 

lu
b 

ca
łk

ow
ic

ie
 n

ie
up

or
zą

dk
ow

an
yc

h
TA

B
LE

 1
. T

he
 c

om
pa

ris
on

 o
f a

m
in

o 
ac

id
 c

om
po

si
tio

n 
an

d 
st

ru
ct

ur
al

 p
ro

pe
rti

es
 o

f o
rd

er
ed

 p
ro

te
in

s a
nd

 p
ar

tia
lly

 o
r f

ul
ly

 d
is

or
de

re
d 

pr
ot

ei
ns



606 J. STRUMIŁŁO, A. RODACKA, M. PUCHAŁA

Strukturę białek inherentnie nieuporządkowanych często porównuje się do sta-
nów przejściowych procesu fałdowania białek globularnych. Mówimy więc o na-
tywnym kłębku (ang. native coil), natywnej stopionej globuli (ang. molten globule) 
czy stanie pośrednim między tymi dwiema konformacjami – natywnej pre-stopionej 
globuli (ang. pre-molten globule). Natywny w tym wypadku oznacza funkcjonalny. 
Podział ten został zaproponowany przez Uversky’ego i łączy on strukturę z funkcją 
białka, uwzględniając także zjawisko inherentnego nieuporządkowania [89]. Teoria 
„Białkowego Kwartetu” zawierająca oprócz wyżej wspomnianych trzech konfor-
macji, czwartą – strukturę białka uporządkowanego, mówi o tym, iż funkcja biał-
ka może wynikać z dowolnej z czterech wymienionych wyżej konformacji/struk-
tury lub ze zmiany jednej konformacji/struktury w drugą (ryc. 2) [90]. To, która 
z konformacji przeważa w ogólnej dynamicznej strukturze IDP określa czy mamy 
do czynienia z inherentnym nieuporządkowaniem w postaci nieupakowanej (ang. 
extended disorder) czy upakowanej (ang. collapsed disorder) (tab. 2) [93].

RYCINA 2. Model „białkowego kwartetu” zakładający, iż funkcja białka może wynikać z dowolnej 
z czterech konformacji/struktury lub przejścia jednej konformacji/struktury w drugą. Utworzono na 
podstawie [89, 95], zmodyfikowano
FIGURE 2. The Protein Quartet model assuming that protein function may arise from one of the four 
conformations/structures or from the transition between them. Adapted and modified from [89, 95]
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TABELA 2. Podsumowanie najważniejszych cech dynamicznej struktury białek inherentnie nieupo- 
rządkowanych. Utworzono na podstawie [93], zmodyfikowano
TABLE 2. The overview of the most significant features of the dynamic structure of intrinsically dis-
order proteins. Adapted and modified from [93]

IDPs – główne cechy struktury

Nieuporządkowanie typu 
upakowanego
(compact disorder)
większa w porównaniu 
z nieuporządkowaniem 
typu nieupakowanego 
zawartość aminokwasów 
hydrofobowych

Nieuporządkowanie typu nieupakowanego
(extended disorder)

duża zawartość aminokwasów polarnych obdarzonych ładun-
kiem, niska zawartość aminokwasów hydrofobowych

Natywna stopiona globula
(native molten globule)

Natywna pre-stopiona globula
(native pre-molten globule)

Natywny kłębek
(native coil)

- znaczny udział struktury 
II-rzędowej
- struktura upakowana 
globularna

- umiarkowana zawartość struktury  
II-rzędowej
- forma pośrednia między strukturą 
upakowaną a nieupakowaną
- nieglobularna

- struktura II-rzędowa 
obecna jedynie 
przejściowo 
- struktura 
nieupakowana 
- nieglobularna

Możliwość przejścia ze stanu nieuporządkowanego w uporządkowany w czasie oddziaływania 
z ligandem

SKĄD CZERPIEMY INFORMACJE NA TEMAT STRUKTURY  
I FUNKCJI BIAŁEK INHERENTNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH?

METODY EKSPERYMENTALNE

Obecnie dostępnych jest wiele metod i technik badawczych, które pozwalają 
badać dynamiczną strukturę IDPs. Żadna z nich nie jest na tyle doskonała, aby opi-
sać unikalną strukturę IDPs w stanie niezwiązanym [66, 88]. Mimo to na ich pod-
stawie możemy uzyskać szereg ważnych informacji na temat poziomu upakowania, 
kształtu cząsteczki, obecności przejściowej struktury drugorzędowej [93]. Dlatego 



608 J. STRUMIŁŁO, A. RODACKA, M. PUCHAŁA

najczęstszym podejściem w badaniach nad IDPs jest jednoczesne wykorzystanie 
szeregu technik i określenie wielu parametrów dotyczących tych białek. Możliwo-
ści wykorzystania niektórych z nich omówiono poniżej.

Jedną z podstawowych technik biologii strukturalnej i doskonałym narzędziem 
do określania struktury 3D białek jest krystalografia rentgenowska. Problem z za-
stosowaniem tej metody w przypadku określania struktury białek inherentnie nie-
uporządkowanych wynika między innymi z faktu, iż cząsteczki lub ich fragmenty 
są w ciągłym ruchu. Dlatego po przejściu wiązki promieniowania przez kryształ 
zawierający IDPs, nie są obserwowane na mapach gęstości elektronowe atomów 
tworzących te makromolekuły [40]. Poza tym, spora część tych białek nie krystali-
zuje, czego pośrednią przyczyną może być zwiększona skłonność do ich degradacji 
proteolitycznej w czasie procesu oczyszczania z homogenatów komórkowych [22]. 
Metoda ta pozwala jedynie śledzić obecność regionów inherentnie nieuporząd-
kowanych w białkach uporządkowanych, bądź obecność jednej ze struktur, jaką 
przyjmuje IDP po związaniu z partnerem i przejściu ze stanu nieuporządkowane-
go w uporządkowany. Zakłada się, iż spora część struktur zdeponowanych w PDB 
(Protein Data Bank), dla których brakuje gęstości elektronowych atomów pochodzi 
właśnie od regionów inherentnie nieuporządkowanych. W badaniach, w których 
analizowano sekwencje białek o znanej strukturze uzyskanej dzięki metodzie kry-
stalografii oraz spektroskopii NMR wykazano, iż prawie 40% z nich posiada krót-
kie, od 10 do 30 aminokwasów, regiony inherentnie nieuporządkowane [44]. 

Obecnie, jako podstawową technikę do badań strukturalnych IDPs stosuje się 
spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Ogromną zaletą tej 
techniki jest możliwość badania białka w roztworze [10, 48]. Zastosowanie tej me-
tody w odniesieniu do IDPs przez dłuższy czas było ograniczone trudnością uzyska-
nia niezachodzących na siebie, pojedynczych pasm widma rezonansów protonów 
w jednowymiarowym widmie NMR [67].

Problem ten rozwiązano m. in. dzięki zastosowaniu nowych metodologii, wie-
lowymiarowych widm NMR, analizowaniu przesunięć chemicznych pochodzących 
nie tylko od protonu 1H, ale także jąder innych atomów w tym: 13C, 15N (tzw. potrój-
ny rezonans), znakowaniu izotopowemu cząsteczki białka oraz ciągłemu doskona-
leniu samych spektroskopów NMR [67]. Podstawowym parametrem w tej technice 
jest tzw. przesunięcie chemiczne, czyli przesunięcie sygnału absorpcji w widmie 
NMR uzależnione od fizykochemicznego otoczenia jądra atomu. Analizując tzw. 
drugorzędowe przesunięcie chemiczne, będące odchyleniem od ustalonego eks-
perymentalnie przesunięcia chemicznego dla modelowego kłębka statystycznego 
można określić obecność przejściowej struktury drugorzędowej w zbiorze kon-
formerów IDP [75]. Ponadto analiza takiego parametru NMR jak jądrowy efekt 
Overhousera (NOE) pozwala badać wewnętrzną dynamikę cząsteczek IDPs. Meto-
da ta jest natomiast niewystarczająca do określania ogólnej topologii cząsteczki, tak 
jak to ma miejsce w przypadku białek uporządkowanych. Dla białek nieuporządko-
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wanych dane te można uzyskać stosując odpowiednie znaczniki spinowe i technikę 
protonowego wzmocnienia relaksacji (PRE) [10, 25, 75]. Użycie techniki NMR 
do ustalenia struktury białka globularnego ma zastosowanie w przypadku białek 
o małych masach cząsteczkowych. Większe cząsteczki białka znacznie komplikują 
lub wręcz uniemożliwiają analizę sygnałów na widmach NMR powodując ich wza-
jemne nakładanie [75]. W przypadku IDPs dodatkowym czynnikiem ograniczają-
cym analizowanie widm NMR jest małe zróżnicowanie lub długie powtarzające się 
fragmenty reszt aminokwasowych w sekwencji tych białek [67]. Obecnie postęp 
w technikach NMR spowodował, iż możliwe jest scharakteryzowanie struktury ze-
społu konformerów nawet dla większych cząsteczek. Dzięki technice NMR udało 
się przypisać rezonansy pochodzące od jąder atomów aminokwasów tworzących 
szkielet izoformy białka tau zawierającego aż 441 reszty aminokwasowe [34, 53]. 
Ponadto w badaniach nad dynamicznymi cząsteczkami IDPs stosuje się metodolo-
gię przypisywania rezonansów jąder dla mniejszych fragmentów, a następnie anali-
zowanie ich w odniesieniu do całej cząsteczki białka. Powoduje to, że ograniczenia 
wynikające z masy białka, nie są aż tak istotne przy analizowaniu IDPs jak to ma 
miejsce w przypadku białek sfałdowanych o sciśle zdefiniowanej strukturze, dla 
których nie można zastosować powyższej strategii [53]. 

Ogromnym postępem w dziedzinie spektroskopii NMR jest także możliwość 
obserwacji IDPs w warunkach in vivo. Na przykład używając znakowanego azotem 
15N białka tau śledzono przy użyciu tej techniki potranslacyjne modyfikacje tego 
białka w oocytach Xenopus. Poznanie dokładnych mechanizmów tych modyfikacji 
jest ważne z punktu widzenia udziału zmodyfikowanego białka tau w patogenezie 
choroby Alzheimera [1].

Kolejną metodą wykorzystywaną do badania białek inherentnie nieuporząd-
kowanych jest spektroskopia dichroizmu kołowego. Analiza widm CD białek in-
herentnie nieuporządkowanych w zakresie dalekiego UV (185-260 nm), pozwala 
stwierdzić charakterystyczne minimum eliptyczności przy długości fali 200 nm, 
oraz wartość bliską zeru dla długości fali 220 nm, jako cech charakterystycznych 
dla konformacji białek nieuporządkowanych [36]. 

Fakt, iż cząsteczki IDPs są niesfałdowane skutkuje tym, iż mają znacznie więk-
szy promień hydrodynamiczny niż białka globularne [95]. Właściwość ta wyko-
rzystana jest w badaniach z użyciem takich technik badawczych jak: niskokątowe 
rozpraszanie promieniowania X (SAXS), dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), 
czy filtracja żelowa [67]. 

Wykazano, iż IDPs prawdopodobnie dzięki wysokiemu ładunkowi cząsteczki 
wiążą znacznie mniej soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS), przez co migrują zu-
pełnie inaczej w SDS-PAGE niż białka globularne o tej samej masie. Konsekwencją 
tak zmienionej mobilności są znacząco wyższe wartości ich mas cząsteczkowych 
w porównaniu z masą oznaczoną przy użyciu innych metod [93]. Poza wyżej wy-
mienionymi metodami biofizycznymi także metody biochemiczne wykorzystują-
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ce specyficzne właściwości IDPs mogą okazać się pomocne w czasie izolacji lub 
identyfikacji tych białek. Należą do nich m.in.: i) oporność na wysoką temperatu-
rę; ii) oporność na działanie kwasu trichlorooctowego (TCA) i perchlorooctowego 
(PCA); iii) zwiększona wrażliwość na enzymy proteolityczne [91].

METODY BIOINFORMATYCZNE

Dostępność coraz większej ilości sekwencji aminokwasowych oraz wykorzy-
stanie specyficznego składu aminokwasowego IDPs otworzyło możliwość przewi-
dywania nieuporządkowania z użyciem całej gamy narzędzi bioinformatycznych 
– predyktorów [3, 102]. Do najczęściej używanych predyktorów należą: PONDR 
(ang. Predictor Of Naturally Disordered Regions) – pierwszy predyktor do przewi-
dywania regionów nieuporządkowanych w białkach i jego późniejsze modyfikacje 
[35], oraz: FoldIndex, GlobPlot2, DisEMBL, IUPred [17, 46, 56]. Każdy z nich za-
programowany jest wykorzystując nieco inne atrybuty IDPs. Dzięki zastosowaniu 
predyktorów i porównaniu sekwencji aminokwasowych genomów prokariotycz-
nych jak i eukariotycznych ustalono między innymi, że zjawisko nieuporządkowa-
nia białek jest wszechobecne [74]. Co więcej, porównując gatunki archea, prokario-
tyczne i eukariotyczne zauważono wyraźny wzrost nieuporządkowania u Eukaryota 
[102]. Stwierdzono, że ponad 30% białek eukariotycznych zawiera długie regiony 
nieuporządkowane [102]. Natomiast w samej tylko grupie organizmów eukario-
tycznych zaobserwowano, iż wzrost nieuporządkowania nie zawsze koreluje ze 
wzrostem złożoności organizmu [73, 102]. Istnieją także predyktory pozwalają-
ce przewidywać elementy funkcjonalne obecne w IDPs. Na przykład MoRF-Pred 
przewiduje występowanie w sekwencji IDPs elementów służących molekularnemu 
rozpoznawaniu i przejściu ze stanu nieuporządkowanego w uporządkowany [18]. 
Metody bioinforomatyczne, mimo, iż opierają się na przewidywaniach, to jednak 
dostarczają wielu cennych informacji na temat IDPs. Obecnie dokładność przewi-
dywania inherentnego nieuporządkowania z użyciem metod bioinformaycznych 
sięga nawet 80% i jest stale udoskonalana [19]. 

DISPROT, JAKO BAZA BIAŁEK  
INHERENTNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH

Sekwencje białek inherentnie nieuporządkowanych, w których potwierdzono 
eksperymentalnie obecność przynajmniej jednego regionu nieuporządkowanego 
zdeponowane są w bazie DisProt (Database for Protein Disorder) [77]. Jest to baza, 
która zawiera informacje na temat struktury, metod eksperymentalnych użytych do 
badania oraz funkcji IDPs.
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TABELA 3. Charakterystyka funkcjonalna białek i/lub regionów inherentnie nieuporządkowanych.  
Utworzono na podstawie [77, 83], zmodyfikowano
TABLE 3. The functional characteristic of intrinsically disordered proteins and/or regions. Adapted 
and modified from [77, 83]

Główne funkcje IDPs

Wiązanie
(DNA, RNA, białko, ligand) Regulacja Rozpoznawanie Kontrola

Główne klasy funkcyjne

Białka składające
(assemblers)

– składają, regulują i stabilizują kompleksy wielobiałkowe
 np. histon H5, białko kapsydu południowego wirusa mozaiki fasoli 
(SBMV), kaldesmon, tymozyna ß, domena transaktywująca białka CREB, 
p21, p53

Białka opiekuńcze
(chaperons)

– nadzorują prawidłowe fałdowanie innych białek lub RNA, zapobiega-
ją agregacji białek 
np. dehydryna ERD10, białko szoku cieplnego beta-1 (HspB1), białko 
rybosomalne S12

Miejsca prezentujące 
(display sites)

– eksponują miejsca w białku podlegające modyfikacjom 
potranslacyjnym 
np. podjednostka B kalcyneuryny typu 1, N-końcowa domena cykliny B, 
białko tau

Efektory
(effectors)

– regulują aktywność innych białek, z którymi wchodzą w interakcje, 
uczestniczą w przekazywaniu sygnału
 np. kalpastatyna, inhibitor fosfatazy białkowej 3, 4EBP1, FlgM

Zmiatacze
(scavengers) – przechowują i/lub neutralizują małe cząsteczki (ligandy)

 np. kazeina, białka bogate w prolinę (PRP)

Łańcuchy entropowe
(entropic chains)

– funkcjonują w stanie nieuporządkowania strukturalnego najczęściej, 
jako łączniki regulujące odległość między uporządkowanymi domenami 
w białku
 np. białko tytyny, podjednostka beta-1 regulowanego napięciem kanału 
potasowego (izoforma KvB1.1), domena KSP neurofilamentu H 

Punkty kontroli i regulacji funkcji IDPs

Modyfikacje potranslacyjne Alternatywne wycinanie intronów Degradacja
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RÓŻNORODNOŚĆ FUNKCJONALNA BIAŁEK I REGIONÓW  
INHERENTNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH

Na podstawie sekwencji aminokwasowych zawartych w bazie SwissProt, do-
konano podziału procesów komórkowych, w których dominują białka o strukturze 
uporządkowanej lub nieuporządkowanej [81]. IDPs odgrywają dominującą rolę 
w procesach związanych z regulacją, kontrolą i przekazywaniem sygnału, czyli 
takich jak: transkrypcja, cykl komórkowy, kontrola i regulacja wzrostu, apoptoza, 
różnicowanie, obróbka mRNA. Wśród procesów zdominowanych przez białka upo-
rządkowane znalazły się: kataliza, transport, metabolizm, czyli wszelkie procesy 
enzymatyczne oraz takie, w których ściśle określona, ustalona struktura białka jest 
niezbędna do pełnienia funkcji. IDP może realizować swoje funkcje będąc całko-
wicie w stanie inherentnego nieuporządkowania np. jako tzw. łańcuch entropowy 
(ang. entropic chain). Przykładem może być inherentnie nieuporządkowany region 
spełniający rolę elastycznego łącznika regulującego odległość między uporządko-
wanymi domenami w danym białku [13, 22]. O wiele częściej jednak funkcje IDPs 
wiążą się z przejściem ze stanu nieuporządkowania w uporządkowany [13, 81] 
w czasie oddziaływań typu: białko-białko, białko-DNA, białko-RNA, białko-ligand 
[15, 22, 30, 31, 80]. Główne klasy funkcyjne IDPs przedstawia tab. 3.

Ustalono również, iż w patogenezę niektórych stanów chorobowych częściej za-
angażowane są IDPs niż klasyczne białka globularne [57, 90, 96, 97]. Do chorób tych 
należy: cukrzyca (białko amylina), choroby sercowo-naczyniowe (białka hirudyna 
i trombina), choroby nowotworowe (białka BRCA1 i p53), czy choroby neurodege-
neracyjne (białko tau, α-synukleina, monomery β-amyloidu) [92]. W nawiasach po-
dano przykładowe białka całkowicie lub częściowo nieuporządkowane, które uczest-
niczą w procesach związanych z danym stanem chorobowym.

MOLEKULARNE ROZPOZNAWANIE Z UDZIAŁEM IDPs

Jak wspomniano powyżej IDPs z większym zróżnicowaniem niż białka globu-
larne, zaangażowane są w pełnienie określonych funkcji w komórce. Jest to moż-
liwe między innymi dzięki ich strukturalnej plastyczności oraz możliwości szyb-
kiego i odwracalnego odpowiadania na zmiany zachodzące w komórce. Większość 
funkcji IDPs realizowana jest w procesie molekularnego rozpoznawania [91]. Jest 
to proces, w którym dochodzi do specyficznej interakcji między dwiema makromo-
lekułami, lub makromolekułą i mniejszym ligandem. Efektem tego oddziaływania 
jest powstanie kompleksu. Kompleks taki może być odpowiedzialny za określo-
ną funkcję, ale może także uczestniczyć w procesie regulacji lub w przekazywaniu 
sygnału [52]. Molekularne rozpoznawanie nie jest procesem charakterystycznym 
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jedynie dla białek nieuporządkowanych. Jednakże proces, w czasie którego dochodzi 
do powstania kompleksów między regionem lub białkiem inherentnie nieuporząd-
kowanym a inną makromolekułą ma szereg zalet takich jak np. większa szybkość 
asocjacji i dysocjacji, zmniejszona siła wiązania przy jednoczesnej wysokiej jego spe-
cyficzności, możliwość wiązania z wieloma różnymi partnerami czy wiązanie wielu 
różnych białek i regionów inherentnie nieuporządkowanych z jednym, tym samym 
partnerem [33, 39, 58]. Cechy te mają szczególne znaczenie w sieci oddziaływań biał-
ko-białko PPI (ang. Protein-Protein Interaction), gdzie IDPs często pełnią rolę tzw. 
białek węzłowych (ang. hub proteins) koordynujących przekazywanie sygnału [11, 
37, 76]. Dlatego dysfunkcja białka IDP może przyczynić się do jednoczesnego za-
burzenia funkcji wielu białek i różnych szlaków sygnalizacyjnych i regulatorowych. 

Większości oddziaływań IDPs towarzyszy przejście ze stanu nieuporządkowa-
nia w uporządkowany (ang. disorder to order transition) inaczej nazwane fałdowa-
niem sprzężonym z wiązaniem (ang. coupled folding and binding) [13]. Model ten 
można traktować, jako alternatywny do modelu „zamka i klucza” (ang. lock and key) 
oraz indukowanego dopasowania (ang. induced fit) zarezerwowanego dla klasycz-
nych białek uporządkowanych. Badania Tompa i Fuxreiter [84] pokazują jednak, iż 
nawet po utworzeniu kompleksów, niektóre białka i regiony nieuporządkowane za-
chowują znaczny stopień nieuporządkowania, dlatego kompleksy tworzone przez 
IDPs określili jako „rozmyte” (ang. fuzzy complexes). Poziom nieuporządkowania 
w kompleksie może być na tyle duży, iż w ogóle nie dochodzi do fałdowania białka. 
Ten skrajny przypadek Sigalov [78] zaobserwował w badaniach nad molekularnym 
rozpoznawaniem z udziałem białek uczestniczących w przekazywaniu sygnału im-
munologicznego. Inherentnie nieuporządkowane, cytoplazmatyczne łańcuchy: ζ, ε, 
δ, γ białek kompleksu CD3 limfocytów T, nie ulegają fałdowaniu w czasie wiązania 
z inną cząsteczką IDP, oddziaływania z dwuwarstwą lipidową błony komórkowej lub 
białkiem uporządkowanym.

MOTYWY FUNKCJONALNE W STRUKTURZE  
IDP I MECHANIZMY WIĄZANIA

Dokładny mechanizm przejścia ze stanu nieuporządkowanego w uporządkowa-
ny z udziałem IDP jest wciąż nie do końca poznany [100]. Najczęściej rozpatruje 
się tzw. indukowane fałdowanie (ang. induced folding) lub selekcję konformacyjną 
(ang. conformational selection) [58, 100]. Coraz częściej mówi się także o syner-
gistycznym udziale obu tych procesów [26]. Pierwszy model dotyczy fałdowania 
białka lub regionu inherentnie nieuporządkowanego w momencie związania z part-
nerem, który stanowi matrycę dla IDP determinującą przyjęcie określonej struktu-
ry. Model drugi zakłada obecność przejściowej struktury drugorzędowej, która jest 
obecna przed utworzeniem docelowego kompleksu. W momencie jego powstawa-
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nia dochodzi do przesunięcia stanu równowagowego i „wyboru” konformeru struk-
turalnie pasującego do docelowego partnera [26, 58, 100]. Model konformacyjnej 
selekcji przedstawiony na ryc. 3 obrazuje proces fałdowania fosfatazy białkowej 
I (PPI) w czasie oddziaływania z białkiem globularnym spinofiliną.

RYCINA 3. Model konformacyjnej selekcji na przykładzie interakcji fosfatazy białkowej I (PPI) biał-
ka uporządkowanego ze spinofiliną, białkiem inherentnie nieuporządkowanym. U góry zamieszczono 
populację trzech najczęściej występujących konformerów spinofiliny. Spinofilina w czasie tworzenia 
oddziaływania z białkową fosfatazą I przechodzi ze stanu nieuporządkowanego w formę w pełni upo-
rządkowaną. Utworzono na podstawie [49], zmodyfikowano
FIGURE 3. The conformational selection model on the basis of interaction between protein phosphatase 
I (PPI) the ordered protein and spinophilin the intrinsically disordered protein. From the top one can see 
the three most highly populated conformers of spinophilin. While interacting with protein phosphatase 
I spinophilin changes from disorder to fully ordered state. Adapted and modified from [49]
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W przejściu ze stanu nieuporządkowanego w uporządkowany uczestniczą 
krótkie regiony wiążące (5-25 reszt aminokwasowych), umiejscowione w dłuż-
szym regionie nieuporządkowanym i określone jako MoRF (ang. Molecular Re-
cognition Feature) [18, 58]. Analizy MoRF z użyciem bioinformatycznych pre-
dyktorów inherentnego nieuporządkowania, wykazały istnienie różnych odmian 
tych krótkich sekwencji [52]. Po utworzeniu docelowego kompleksu, regiony in-
herentnie nieuporządkowane, które uczestniczą w przejściu ze stanu nieuporząd-
kowanego w uporządkowany mogą przyjmować różne rodzaje struktur drugorzę-
dowych: α-helisy (α-MoRF), β- harmonijki (β-MoRF), struktury nieregularne (ι 
–MoRF), albo kombinacje wyżej wymienionych struktur (complex – MoRFs) [52].

RYCINA 4. Różne rodzaje MoRF dla kompleksów jakie tworzy C-końcowy nieuporządkowany region 
białka p53 ze swoimi białkowymi partnerami: sirtuiną, CBP, S100ββ oraz cykliną A2. Utworzono na 
podstawie [90], zmodyfikowano 
FIGURE 4. Various types of MoRF for the complexes between C-terminal disordered region of p53 pro-
tein and its interacting partners: sirtuin, CBP, S100ββ and cyclin A2. Adapted and modified from [90] 
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Jednym z częściej cytowanych w literaturze przykładów białka inherentnie 
nieuporządkowanego wykorzystującego różne rodzaje MoRF w czasie tworzenia 
kompleksów z różnymi „partnerami” jest białko supresorowe p53 [38, 52, 54, 90]. 
Jest to czynnik transkrypcyjny znany ze swojej funkcji jako „strażnika genomu”, 
ale także dobrze poznany przykład tzw. białka węzłowego (ang. hub protein) sie-
ci oddziaływań wewnątrzkomórkowych [52]. Białko p53 składa się z: domeny 
wiążącej DNA, N-terminalnej domeny transaktywującej i C-terminalnej domeny 
regulatorowej. W obrębie zarówno domeny N- jak i C- terminalnej, obu inherent-
nie nieuporządkowanych, potwierdzono obecność sekwencji odpowiadających 
MoRF. Przykładowo region C-terminalny p53 (reszty aminokwasowe od 374 do 
388) może tworzyć kompleksy z czterema różnymi białkami: S100β, sirtuiną, cy-
kliną A, CBP, gdzie struktura drugorzędowa MoRF dla każdego z nich wyraźnie 
się różni [52, 54] (ryc. 4). Ponadto analizując zdeponowane w Protein Data Bank 
struktury 14 kompleksów p53 z różnymi białkami, zauważono, że aż 10 z nich po-
wstaje z udziałem regionów inherentnie nieuporządkowanych na drodze przejścia 
ze stanu nieuporządkowanego w uporządkowany [54]. 

Ciekawym przykładem fałdowania białek w czasie tworzenia kompleksów jest 
kalmodulina. Kalmodulina jest wszechobecnym u Eukaryota białkiem regulato-
rowym, składającym się z dwóch globularnych domen połączonych elastycznym, 
nieuporządkowanym łącznikiem [42, 62]. Łącznik ten, będący dobrym przykła-
dem łańcucha entropowego, w czasie tworzenia kompleksów z innymi białkami 
ulega uporządkowaniu i tworzy α-helisę [62]. Analiza bioinformatyczna sekwen-
cji aminokwasowych partnerów kompleksów białkowych kalmoduliny wykazała, 
że spora ich część należy do klasy białek nieuporządkowanych, a w czasie two-
rzenia tych kompleksów zarówno kalmodulina jak i jej partnerzy przechodzą ze 
stanu nieuporządkowanego w uporządkowany. Wśród nieuporządkowanych part-
nerów kalmoduliny wyróżnić można: kalcyneurynę, n-NOS, IRS-1 [62]. 

Przykładem alternatywnego mechanizmu przejścia ze stanu nieuporządkowania  
w uporządkowany w czasie molekularnego rozpoznawania jest mechanizm indu-
kowanego fałdowania inaczej nazwany „fly-casting” [100]. W procesie tym biał-
ko pierwotnie niesfałdowane oddziałuje niespecyficznie ze swoim docelowym 
partnerem wykorzystując elastyczność i dużą powierzchnię oddziaływania swojej 
nieuporządkowanej cząsteczki. Natomiast do jego fałdowania dochodzi dopiero 
w momencie „napotkania” przez niespecyficznie związane regiony właściwego 
miejsca wiążącego docelowego partnera. Wtedy też dochodzi do szybkiego zwija-
nia (fałdowania) białka i przyjęcia przez nie ostatecznej struktury. Stąd w nazwie 
mechanizmu fly-casting nawiązanie do techniki łowienia ryb tzw. wędkarstwa 
muchowego [33]. Miejsce wiążące niesfałdowanego białka porównuje się do ha-
czyka, a całą cząsteczkę do żyłki wędki, która w odpowiednim momencie zostaje 
nawinięta na kołowrotek [33].
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Najlepiej poznanym kompleksem białek, w którego tworzenie zaangażowany 
jest mechanizm fly-casting jest kompleks czynnika transkrypcyjnego CREB z biał-
kiem CBP (ang. CREB Binding Protein) lub jego paralogiem p300 [39]. Ufosfory-
lowana domena KID (pKID) części transaktywującej CREB, która jest nieuporząd-
kowana w stanie wolnym, tworzy z domeną KIX białka CBP kompleks poprzez 
tworzenie pośrednich przejściowych asocjatów, w których powstanie zaangażowa-
ne są między innymi oddziaływania hydrofobowe. Finalnie po związaniu z miej-
scem wiążącym domeny KIX, nieuporządkowana pKID ulega sfałdowaniu i tworzy 
dwie α-helisy (ryc. 5) [78].

RYCINA 5. Model indukowanego fałdowania na przykładzie tworzenia kompleksu między domenami 
KIX i pKID białek CBP i CREB. (1) – wolne białka, (2) – pKID inicjuje kontakt z KIX za pomocą 
C-końca, (3) – stan pośredni, w którym pKID oddziałuje niespecyficznie z KIX na całej długości, (4) 
– kompleks KIX-pKID, fałdowanie pKID i utworzenie dwóch α-helis. Utworzono na podstawie [100], 
zmodyfikowano  
FIGURE 5. The induced folding model on the basis of interaction between KIX and pKID domains of 
CBP and CREB proteins. (1) – free proteins, (2) – pKID initiates contact with KIX using its C-terminal 
end, (3) – intermediate state where full length of pKID interacts nonspecifically with KIX, (4) – KIX-
pKID complex, folding of pKID and creation of two α-helices. Adapted and modified from [100]
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W mechanizmie fly-casting zwiększona jest szybkość wiązania białek z doce-
lowym partnerem w czasie powstawania kompleksów [58]. Przewaga kinetycz-
na mechanizmu „fly-casting” nad klasycznym rozpoznawaniem z udziałem bia-
łek uporządkowanych polega na tym, iż fałdowanie białka dopiero w momencie 
związania z docelowym miejscem wiążącym znacznie przyspiesza utworzenie 
całego kompleksu [39]. Mechanizm fly-casting może zachodzić m.in w czasie 
przekazywania sygnału na poziomie chromatyny lub w czasie powstawania ma-
kromolekularnych kompleksów białkowych [80]. 

ALTERNATYWNE WYCINANIE INTRONÓW Z pre-mRNA  
DLA BIAŁEK INHERENTNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH  

JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY ICH  
RÓŻNORODNOŚĆ FUNKCJONALNĄ

Alternatywne wycinanie intronów z cząsteczki pre-mRNA będącej produktem 
pojedynczego genu, powoduje powstanie przynajmniej dwóch lub więcej cząste-
czek mRNA, a w konsekwencji różnych strukturalnie cząsteczek białek nazywa-
nych izoformami. Jest to dobrze poznany mechanizm zwiększający różnorodność 
funkcjonalną białek organizmów wielokomórkowych [68]. Dowiedziono, iż wśród 
produktów alternatywnego wycinania intronów ludzkich genów przeważają białka 
inherentnie nieuporządkowane [43]. Romero i wsp. [67] badając scharakteryzowa-
ne ludzkie białka zawierające regiony uporządkowane i nieuporządkowane, a będą-
ce produktami alternatywnego wycinania intronów 46 genów wykazali, iż 81% z 75 
takich produktów zawierało regiony lub było w pełni nieuporządkowane. Przewagę 
białek inherentnie nieuporządkowanych w produktach alternatywnego wycinania 
intronów tłumaczą między innymi eliminacją potencjalnego problemu fałdowania 
izoform białek nieuporządkowanych w stosunku do białek globularnych. Najczęst-
szą bowiem konsekwencją niewłaściwego fałdowania izoform białek uporządko-
wanych jest ich agregacja i utrata funkcji.

Alternatywne wycinanie intronów skutkuje zmianami funkcji białek, wpływa 
na stabilność białka, lokalizację wewnątrzkomórkową, a także na zmianę partnera 
w wewnątrzkomórkowej sieci oddziaływań [3]. Na przykład obecność motywu Lys – 
Glu – Asn w jednej z izoform danego białka kieruje je na drogę degradacji, natomiast 
obecność sekwencji lokalizacji jądrowej NLS (ang. Nuclear Localization Sequence) 
powoduje przemieszczenie białka z cytoplazmy do jądra komórkowego [3]. 
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MODYFIKACJE POTRANSLACYJNE IDPs I ICH ZNACZENIE  
W PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU KOMÓRKI

Większa elastyczność cząsteczek białek nieuporządkowanych powoduje ich 
zwiększoną ekspozycję na oddziaływania z enzymami odpowiedzialnymi za potrans-
lacyjne modyfikacje [21, 33]. Potranslacyjne modyfikacje warunkują między innymi 
różnorodność funkcjonalną białek, właściwą ich lokalizację w komórce czy wreszcie 
regulację na drodze proteolitycznej degradacji. Najczęstszą modyfikacją IDPs jest 
fosforylacja, która zachodzi prawie dwa razy częściej niż w przypadku klasycznych 
białek uporządkowanych [33, 47]. Jest to odwracalna, kowalencyjna modyfikacja, 
polegająca na przyłączeniu grupy fosforanowej do reszt tyrozyny, seryny lub treoni-
ny [47, 86]. Ze względu na specyficzny skład aminokwasowy IDPs, w białkach tych 
fosforylacja zachodzi z reguły na resztach Ser i Thr [86]. Jest to podstawowa mo-
dyfikacja białek w komórkach eukariotycznych mająca wpływ na takie procesy jak 
przekazywanie sygnału, podział komórkowy, różnicowanie, apoptoza [86]. Obecność 
regionów nieuporządkowanych w sąsiedztwie reszt aminokwasowych ulegających 
fosforylacji niesie za sobą szereg korzyści. Podstawową cechą oddziaływań w przeka-
zywaniu sygnału jest oddziaływanie o wysokiej specyficzności i niskim powinowac-
twie. Przejście ze stanu nieuporządkowania w uporządkowany w czasie oddziaływań 
IDR z modyfikujących go enzymem powoduje niekorzystny spadek entropii układu, 
rekompensowany obniżeniem siły wiązania (powinowactwa) przy zachowanej specy-
ficzności. Ponadto większa elastyczność cząsteczek IDPs zapewnia możliwość łącze-
nia się danego białka w tym samym momencie z docelowym partnerem i modyfiku-
jącym ją enzymem, co ma kluczowe znaczenie w kaskadzie przekazywania sygnału 
z udziałem szeregu inherentnie nieuporządkowanych czynników transkrypcyjnych 
[22]. Wreszcie wprowadzenie ujemnego ładunku pochodzącego od grupy fosforano-
wej w otoczenie aminokwasów obdarzonych wysokim ładunkiem, jak to ma miej-
sce w IDR, zwiększa możliwość odziaływań elektrostatycznych i powstania różnych 
izomerów strukturalnych. Dlatego obecność wielu miejsc fosforylacji w obrębie IDR 
i ich selektywna modyfikacja stwarza możliwość oddziaływania z wieloma różnymi 
pod względem struktury partnerami [86]. 

Na podstawie analizy bioinformatycznej określono także inne modyfikacje, które 
występują znacznie częściej w białkach inherentnie nieuporządkowanych w porów-
naniu do białek uporządkowanych i są to: metylacja, ADP-rybozylacja, ubikwityna-
cja, acetylacja, glikozylacja, adenylacja, prenylacja [88]. 

Poniżej omówiono przykłady białek nieuporządkowanych oraz wzajemny 
wpływ fosforylacji i nieuporządkownia na funkcjonowanie komórki. 
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ROLA FOSFORYLACJI IDRs W PRZEKAZYWANIU SYGNAŁU  
NA PRZYKŁADZIE BIAŁKA p27

Proliferacja komórek i przejścia między poszczególnymi fazami cyklu komór-
kowego regulowane są przez liczne białka, z których najważniejsze to: cykliny, 
kinazy cyklinozależne i inhibitory kinaz cyklinozależnych. Jednym z takich inhi-
bitorów jest białko p27, które hamuje przekazywanie sygnału do podziału poprzez 
łączenie z kompleksami cyklina A i kinaza cyklinozależna (Cdk2), blokując w ten 
sposób przejście komórki z fazy cyklu G1 do fazy S [72]. Poziom tego inhibitora 
w jądrze komórkowym regulowany jest między innymi na drodze fosforylacji i pro-
teolizy zależnej od ubikwitynacji [30]. p27 w stanie wolnym jest białkiem w pełni 
nieuporządkowanym składającym się z domeny N-terminalnej (p27-KID, reszty 
aminokwasowe od 22 do 104) odpowiedzialnej za wiązanie i inhibicję kompleksów 
cyklina-kinaza cyklinozależna oraz domeny C-końcowej (p27-C, reszty aminokwa-
sowe od 105 do 198) zachowującej elastyczność nawet w stanie związanym i posia-
dającej liczne miejsca dla modyfikacji potranslacyjnych. Białko p27 w kompleksie 
Cdk2/cyklina A p27-KID przechodzi w stan uporządkowany oraz lokuje się w oko-
licy miejsca wiążącego ATP w kieszeni katalitycznej Cdk2, co hamuje funkcję 
kinazy Cdk2. Pierwszym sygnałem do odblokowania powstałego kompleksu jest 
fosforylacja Tyr 88 domeny p27-KID z udziałem niereceptorowych kinaz tyrozy-
nowych (NRKT). W następstwie zmian konformacyjnych dochodzi do częściowej 
reaktywacji zablokowanej kinazy Cdk2. Kinaza ta fosforyluje Thr 187 występującej 
w elastycznej C- końcowej domenie białka p27, co uruchamia kaskadę przekazywa-
nia sygnału i aktywację ligazy ubikwityny SCF/Skp2. Poliubikwitynacja p27 kie-
ruje to białko na szlak degradacji z udziałem proteosomu 26S, odblokowanie cyklu 
komórkowego i przejście z fazy G1 w fazę S. Nieuporządkowana domena p27-C 
dzięki wysokiej elastyczności w stanie związanym pełni rolę sensora stanu fosfory-
lacji Tyr 88 domeny p27-KID w kompleksie p27 z kinazą cyklinozależną i cykliną 
A. Ponadto zawiera liczne miejsca do modyfikacji potranslacyjnych w tym Thr 187 
i dlatego sama również uczestniczy w przekazywaniu sygnału [28, 29].

UDZIAŁ FOSFORYLACJI IDRs W MOLEKULARNYM  
ROZPOZNAWANIU I WIĄZANIU WIELU PARTNERÓW  

PRZEZ SIRTUINĘ 1 (SIRT1)

Sirtuiny (SIRT) należą do NAD+ zależnych deacetylaz. Wykazują homologię 
sekwencji aminokwasowej z drożdżowym, regulatorowym białkiem Sir2 (ang. Si-
lent information regulator 2). U ssaków wykazano obecność siedmiu typów sirtuin 
(SIRT 1-7). Wszystkie posiadają centralną domenę katalityczną o względnie stałej 
liczbie reszt aminokwasowych, a różnią się między innymi długością łańcucha po-
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lipeptydowego na C- i N- końcu, lokalizacją w komórce i funkcją [63]. Ostatnie 
przewidywania z użyciem dwóch predyktorów ANCHOR i DISOPRED2 wykaza-
ły, iż SIRT1 jest białkiem inherentnie nieuporządkowanym [12]. Ludzka SIRT 1 
jest największym białkiem z całej rodziny sirutin i zbudowana jest z 747 reszt ami-
nokwasowych. Składa się z centralnie położonej, globularnej domeny katalitycznej 
wiążącej NAD+ (reszty 273-517) oraz z dwóch nieuporządkowanych domen na C- 
i N- końcu, liczących około 250 reszt aminokwasowych. Na nieuporządkowanych 
końcach znajdują się sekwencje sygnałowe lokalizacji jądrowej NLS i sekwencje 
eksportu jądrowego NES (ang. Nuclear Export Signal) oraz liczne miejsca modyfi-
kacji potranslacyjnych. SIRT1 zlokalizowana jest głównie w jądrze komórkowym 
gdzie uczestniczy w procesach rearanżacji chromatyny poprzez deacetylację lizyn 
histonów: H1, H3 i H4. Dzięki możliwości migracji między jądrem komórkowym 
a cytoplazmą, SIRT1 bierze udział w procesach deacetylacji szeregu innych białek 
w tym ważnych czynników, regulatorów i kofaktorów transkrypcyjnych takich jak: 
p53, FOXO, p300, NF-κB [12, 27, 63].

Na nieuporządkowanych łańcuchach SIRT1 zlokalizowane są liczne miejsca 
fosforylacji, przy użyciu analiz bioinformatycznych oszacowano ich ilość na 70 
[12]. Fosforylacja reszt Ser27, Ser47, Thr530 przez kinazę JNK powoduje prze-
mieszczenie SIRT1 do jądra komórkowego, natomiast fosforylacja Thr530 i Ser540 
przez kompleks cyklina B/CDK1 wpływa na udział SIRT1 w prawidłowym prze-
biegu cyklu komórkowego. Co więcej, fosforylacja nieuporządkowanego C-końca 
SIRT1 w tzw. regionie ESA (ang. Essential for SIRT1 Activity) powoduje regulację 
centralnej domeny katalitycznej na drodze oddziaływania allosterycznego. Wpływa 
to między innymi na aktywność SIRT1 i zwiększa powinowactwo do substratów 
[27]. Fosforylacja reszt aminokwasowych SIRT1 z udziałem różnych kinaz w ob-
rębie IDRs ma znaczenie nie tylko dla funkcji i aktywności tego białka, ale przede 
wszystkim poprzez oddziaływania elektrostatyczne powoduje zmiany konforma-
cyjne w IDRs i możliwość molekularnego rozpoznawania wielu partnerów. Obec-
nie ustalono, iż ludzka SIRT1 uczestniczy w interakcjach z ponad 130 białkami 
w różnych kompartmentach komórkowych [12].

UDZIAŁ FOSFORYLACJI IDRs W TWORZENIU  
KOMPLEKSÓW BIAŁKOWYCH

Białko Rb (ang. Retinoblastoma protein) jest czynnikiem transkrypcyjnym i do-
brze poznanym białkiem supresorowym nowotworzenia. Podstawową funkcją Rb jest 
zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1 poprzez tworzenie kompleksu z czynni-
kiem transkrypcyjnym E2F. Utworzenie takiego kompleksu hamuje zależną od E2F 
ekspresję genów odpowiedzialnych za wejście komórki w fazę S cyklu komórkowego 
i następujący po niej podział [6]. Zainicjowanie dysocjacji kompleksu Rb/E2F nastę-
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puje poprzez fosforylację białka Rb przez kinazy zależne od cyklin. Poza tym białko 
Rb tworzy kompleksy z szeregiem innych białek, w tym białkowymi regulatorami 
struktury chromatyny i chromosomów oraz ligazą ubikwityny [5]. W budowie Rb 
wyróżnić można N-terminalną domenę (RbN) tzw. domenę kieszeniową (ang. pocket 
domain) stanowiącą „kieszeń”, w której lokują się białka, z którymi Rb wchodzi w in-
terakcje, oraz szereg regionów inherentnie nieuporządkowanych białka Rb. Do IDRs 
należą m. in. elastyczny łącznik (RbIDL), nieuporządkowana pętla między domenami 
kieszeniowymi (RbPL) oraz domena C-terminalana (RbC) [5, 6].

To właśnie fosforylacja reszt aminokwasowych w 13 miejscach w obrębie regio-
nów inherentnie nieuporządkowanych jest odpowiedzialna za znaczące zmiany kon-
formacyjne w białku Rb prowadzące do uwolnienia czynnika transkrypcyjnego E2F. 
Fosforylacja Thr373 w RbIDL, Ser608 w RbPL oraz Thr821 i Thr826 w RbC zmniej-
sza asocjację domeny transaktywującej E2F z domeną kieszeniową RbN. Ponadto 
powoduje przejście w stan uporządkowany regionów RbPL i RbIDL i ich dokowanie 
w domenie kieszeniowej, co dodatkowo osłabia siłę oddziaływania Rb i E2F [5, 6]. 

ZWIĄZEK MIĘDZY INHERENTNYM NIEUPORZĄDKOWANIEM 
BIAŁEK A PROCESAMI AGREGACJI – 
CHOROBY NEURODEGENERACYJNE

W patogenezie chorób neurodegeneracyjnych często dochodzi do zewnątrz- lub 
wewnątrzkomórkowej kumulacji neurotoksycznych agregatów białkowych [15, 
85]. W skład tych agregatów wchodzić mogą zarówno białka globularne (np. de-
hydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, kinaza kreatynowa, dehydrogena-
za mleczanowa) jak i białka inherentnie nieuporządkowane (np. białko tau, alfa-
synukleina, huntingtyna) [7, 69]. Jednakże, analizy bioinformatyczne wskazują, iż 
za większość chorób neurodegenracyjnych odpowiadają zmienione strukturalnie/
funkcjonalnie białka IDPs [64]. Duża skłonność obszarów cząsteczki IDP do mię-
dzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych oddziaływań jest jedną z przyczyn 
zwiększonej ich agregacji w porównaniu z białkami globularnymi [85]. Tak więc, 
brak uporządkowanej struktury IDPs, z jednej strony nadaje im funkcjonalną pla-
styczność, z drugiej może stać się przyczyną błędnego sfałdowania (ang. misfol-
ding) i w konsekwencji agregacji [84]. 

Proponowany molekularny mechanizm agregacji IDPs zakłada obecność stabi-
lizowanego, częściowo sfałdowanego konformeru będącego formą prekursorową 
powstającego agregatu. Strukturalnie forma ta jest zbliżona do konformacji pre – sto-
pionej globuli [89]. Cały proces, włącznie z rodzajem powstałych agregatów (fibrylle 
amyloidowe, rozpuszczalne oligomery, amorficzne agregaty), zależny jest od sekwen-
cji białka biorącego w nim udział, jak również od otaczającego go środowiska [90]. 
Stąd też agregacja białek nie zawsze jest wynikiem mutacji. Powyższy mechanizm 
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odnosi się także do białek globularnych, w przypadku których obecność konformacji 
pośredniej jest konsekwencją wstępnego rozfałdowania białka [85, 90]. W szeregu 
chorobach neurodegeneracyjnych zachodzi proces tworzenia agregatów o ściśle okre-
ślonej strukturze tzw. amyloidów. Niezależnie od wyjściowej struktury prekursoro-
wych białek lub peptydów, amyloid cechuje dość ujednolicona, upakowana budowa. 
Tworzą go protofibrylle (od 2 do 6 o średnicy 2-5 nm każda), które skręcają się wokół 
siebie tworząc strukturę wyższego rzędu – fibryllę o średnicy 7-13 nm [82]. Badania 
strukturalne amyloidów różnych białek pozwoliły ustalić, iż oprócz wysoce zorgani-
zowanego rdzenia, składającego się z równoległych lub anty-równoległych beta-kar-
tek, amyloid może zawierać także regiony nieuporządkowane strukturalnie (tab. 4) 
[82]. IDRs w strukturze amyloidu zbudowane są z reszt aminokwasowych, które nie 
sprzyjają uporządkowanej strukturze beta. Reszty te to między innymi reszty: Pro, 
Lys, Gln, Asp. Obecność stanu ID stabilizuje amyloid, gdyż ogranicza niekorzyst-
ne zmniejszenie entropii cząsteczki IDP w czasie przejścia natywnego białka w upo-
rządkowaną strukturę amyloidową. Co więcej, IDRs zapewniają możliwość szybkiej 
i wydajnej interakcji fibrylli amyloidowych z nieuporządkowanymi monomerami, 
oraz dzięki swojej elastyczności uczestniczą w oddziaływaniach między protofibryl-
lami [82]. Poniżej omówiono kilka białek inherentnie nieuporządkowanych zaanga-
żowanych w patogenezę chorób neurodegeneracyjnych, których amyloidowe agrega-
ty zawierają w swojej budowie regiony inherentnie nieuporządkowane. 

TABELA 4. Białka inherentnie nieuporządkowane, zaangażowane w patogenezę wybranych chorób 
neurodegeneracyjnych, które w strukturze amyloidowej zawierają regiony inherentnie nieuporządko-
wane. W tabeli uwzględniono reszty aminokwasowe zaangażowane w tworzenie uporządkowanego 
rdzenia amyloidowego oraz te, które pozostają nieuporządkowane. Struktura amyloidów wybranych 
białek została potwierdzona eksperymentalnie. Utworzono na podstawie [82], zmodyfikowano 
TABLE 4. Intrinsically disordered proteins involved in the pathogenesis of selected neurodegenerative 
diseases that contain intrinsically disordered regions in its amyloid state. Table contains information 
about the length of the regions involved in the formation of the ordered amyloid core and regions that 
remain disordered in the amyloid. The structure of the selected amyloids was determined experimental-
ly. Adapted and modified from [82]

Rodzaj choroby 
neurodegeneracyjnej

Białko lub peptyd 
tworzące amyloid 

(Uniprot)

Długość łańcucha 
aminokwasowego

Reszty aminokwasowe 
tworzące poszczególne 
elementy strukturalne 

amyloidu
 rdzeń                 IDRs

Choroba Parkinsona α-synukleina 
(P37840) 140 36-99 1-35, 100-140

Choroba Alzheimera peptyd Aß (P05067) 42 15-42 1-14

Choroba Alzheimera 
 i inne taupatie białko tau (P10636) 441 297-391 1-296,  

392-441
Ludzkie choroby 

prionowe
białko prionowe 

(P04156) 120 90-120 1-89
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BIAŁKA INHERENTNIE NIEUPORZĄDKOWANE TWORZĄCE 
AGREGATY AMYLOIDOWE ZAANGAŻOWANE W PATOGENEZĘ  

CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH

Amyloid β
Agregaty amyloidu β są głównym składnikiem płytek amyloidowych zlokali-

zowanych wewnątrzkomórkowo i odpowiedzialnych za jedną z najczęściej wystę-
pujących chorób neurodegeneracyjnych – chorobę Alzheimera. Choroba ta dotyka 
głównie osoby starsze, a charakteryzują ją demencja, zaburzenie funkcji poznaw-
czych oraz zmiany behawioralne, które są wynikiem śmierci znacznej ilości ko-
mórek nerwowych w OUN (ośrodkowy układ nerwowy) [104]. Peptyd amyloidu β 
powstaje z prekursorowego białka APP (ang. Amyloid Precursor Protein) zlokalizo-
wanego w błonie neuronów, które odpowiada m. in. za prawidłowe funkcjonowanie 
synapsy. APP posiada miejsca rozpoznawane przez trzy różne enzymy proteolitycz-
ne – sekretazy: α, β i γ. Powstanie patogennych, skłonnych do agregacji peptydów 
spowodowane jest proteolityczną obróbką APP z udziałem sekretaz β i γ. Sekretaza 
β będąca transbłonową proteazą aspartylową (BACE1) odcina N-końcowy, nieagre-
gujący fragment białka prekursorowego tzw. sAPPβ, odsłaniając fragment zakotwi-
czony w błonie komórkowej. W wyniku działania na odsłonięty fragment białka 
APP kompleksu γ sekretazy, który składa się z czterech podjednostek (preseniliny 
1 i 2, nikastryny, PEN-2, APH-1) uwalniane są do przestrzeni międzykomórkowej 
peptydy amyloidowe o długości od 38 do 43 reszt aminokwasowych. Końcowy 
C- terminalny fragment białka prekursorowego tzw. AICD pozostaje wewnątrz ko-
mórki i jest zaangażowany w regulację transkrypcji [45, 60]. Najczęstszym i jed-
nocześnie najbardziej toksycznym składnikiem płytek amyloidowych jest peptyd 
o długości 42 reszt aminokwasowych, stanowiący jedynie ok. 10% całkowitej puli 
generowanych peptydów amyloidowych [45]. W odpowiedzi na różne czynniki 
sprzyjające agregacji peptydów β amyloidu powstają neurotoksyczne oligome-
ry, które zaburzają prawidłową funkcję neuronu. W początkowym etapie procesu 
agregacji i fibrylacji nieuporządkowanych strukturalnie peptydów amyloidowych 
uczestniczą prekursorowe częściowo sfałdowane struktury o konformacji pre-sto-
pionej globuli. Dalsza stabilizacja tej przejściowo obecnej struktury β prowadzi do 
powstania włókien β-amyloidu [67]. Konsekwencją tych zmian jest między inny-
mi hiperfosforylacja białka tau i odkładanie w komórkach płytek neurofibrylarnych 
(NFT) oraz śmierć komórki.

Peptydy amyloidowe mogą być zaangażowane także pośrednio w patogenezę 
choroby Alzheimera m. in. poprzez wiązanie z jonami metali przejściowych w tym 
Fe, Zn, Cu i generowaniu stresu oksydacyjnego. Reszty aminokwasowe koordynu-
jące przyłączane atomy metali w cząsteczce amyloidu to: His6, His13, His14 oraz 
Tyr10 [60, 104]. Reakcji tej towarzyszy przeniesienie elektronów z cząsteczki amy-
loidu na jon przyłączanego metalu i jego redukcji z wytworzeniem kationorodnika 
białkowego. Zredukowany jon metalu reagując z atomami tlenu przyczynia się do 
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powstania nadtlenku wodoru, który następnie m. in. w reakcji Fentona może stać się 
źródłem rodnika hydroksylowego i innych rodnikowych RFT. Nadprodukcja RFT 
i stres oksydacyjny upośledzają prawidłowe funkcjonowanie innych składników 
komórkowych, w tym nasilają agregację innych białek [104]. 

Białko tau
Natywnie niesfałdowane ludzkie białko tau inaczej MAPT (ang. Microtubule 

Associated Protein Tau) w warunkach fizjologicznych związane jest z mikrotubula-
mi aksonów komórek centralnego układu nerwowego, stabilizuje je oraz odpowia-
da za prawidłową morfologię komórki [34, 53]. W budowie tego białka wyróżnić 
można N-końcową domenę projekcyjną, region bogaty w prolinę, domenę wiążącą 
mikrotubule MTBR (ang. Microtubule Binding Region) oraz fragment C-końco-
wy. Białko to występuje w wielu izoformach, które różnią się ilością powtórzeń 
sekwencji aminokwasowych (zwykle od 3 do 4 powtórzeń) w domenie MTBR [24]. 
Agregaty powstałe z różnych izoform tau zaagażowane są w rozwój chorób ogólnie 
nazwanych taupatiami, w tym wyżej wspomnianą chorobę Alzheimera. O strukturze 
i skłonności do agregacji decyduje stopień ufosforylowania białka tau będący pod 
kontrolą kinaz (MAPK, CDK5, GSK-3 beta, PKC) i fosfataz. Przyjmuje się także, 
iż stres oksydacyjny wywołany toksycznym działaniem amyloidu β, może aktywo-
wać niektóre kinazy np. p38 MAPK i w ten sposób nasilać fosforylację białka tau 
[104]. Hiperfosforylacja tau sprzyja dysocjacji MAPT z kompleksu z mikrotubula-
mi i inicjuje jego etapową agregację. Proces ten rozpoczyna się od polimeryzacji tau 
i powstania wewnątrzkomórkowych, parzystych helikalnych filamentów PHF (ang. 
Paired Helikal Filaments), a końcowym jego produktem o dużej zawartości struk-
tury beta są tzw. splątki neurofibrylarne NFT (ang. Neurofibrillary Tangles) [45].

α-Synukleina
α-Synukleina (AS) jest nieuporządkowanym białkiem o 140 resztach aminokwa-

sowych zlokalizowanym między innymi w presynaptycznych częściach neuronów, 
które w warunkach neutralnego pH występuje w formie upakowanego, natywnego 
kłębka [2, 32, 85]. W białku tym można wyodrębnić N-końcowy fragment (reszty od 
1 do 60), który oddziałuje z błoną neuronalną, fragment środkowy tzw. region NAC 
tworzący hydrofobowy rdzeń amyloidu AS (reszty 61-95) oraz C-końcowy fragment 
(reszty 96-140) [82]. Białko to jest klasycznym przykładem białka wielofunkcyjne-
go, które oddziałuje z ponad 30 partnerami i uczestniczy między innymi w procesach 
regulacji i przekazywaniu sygnału w OUN [2]. Jest także nazywane białkiem „ka-
meleonem” (ang. chameleon protein) ze względu na to, iż zmiany w jego strukturze 
są bardzo podatne na zmiany otaczającego środowiska [96]. Do przesunięcia równo-
wagi konformacyjnej w kierunku tworzenia struktur inicjujących agregację dochodzi 
między innymi w warunkach obniżonego pH, podwyższonej temperatury, obecności 
jonów metali, interakcji z makromolekułami obdarzonymi ładunkiem, interakcji z in-
nymi białkami czy zwiększonego stężenia samego białka [2].
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Białko prionowe
Grupa białek prionowych jest zróżnicowana pod względem struktury, pochodze-

nia i funkcji. Są one najszerzej badane w aspekcie tzw. chorób prionowych, do któ-
rych zaliczamy: chorobę scrapie, gąbczastą encefalopatię bydła (BSE), czy ludzką 
neurodegeneracyjną chorobę Creutzfeldta-Jakoba [71]. Wszystkie te schorzenia spo-
wodowane są odkładaniem zagregowanego białka prionowego w postaci amyloidu 
w OUN [81]. Ludzkie niechorobotwórcze białko prionowe PrP C (ang. cellular Prion 
Protein) jest zbudowane z 253 reszt aminokwasowych, zawiera nieuporządkowany 
strukturalnie N-koniec (reszty aminokwasowe od 1 do 120) i globularną C-końcową 
domenę (reszty aminokwasowe od 121 do 230), którą tworzą trzy α-helisy i jedną 
anty-równoległą ß–kartkę [82]. Białko prionowe zlokalizowane jest na powierzchni 
błony neuronalnej, z którą łączy się za pomocą C-końcowej domeny wiążącej gliko-
zylofosfatydyloinozytol (GPI). Domena ta uważana jest również za czynnik inwazyj-
ny i umożliwiający rozprzestrzenianie patologicznego białka prionowego. Dokładna 
funkcja PrPC nie jest do końca poznana, chociaż przyjmuje się, iż może ono uczestni-
czyć w procesach adhezji, przepływu jonów na powierzchni błony czy neuroprotekcji 
[103]. Przemiana PrPC w patologiczne białko PrPSc prowadzi do utworzenia identycz-
nego pod względem sekwencji aminokwasowej konformeru, ale z większą zawarto-
ścią struktury beta, oraz opornością na większość enzymów proteolitycznych. Ponad-
to PrPSc odznacza się wysoką infekcyjnością i zdolnością do samopowielania [103].

Huntingtyna
Huntingtyna (Htt) jest białkiem cytoplazmatycznym, zlokalizowanym w neuro-

nach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, a jej zmutowana postać od-
powiada za rozwój neurodegeneracyjnej choroby Huntingtona. Zmienione w wyni-
ku mutacji białko (mHtt) zawiera w swojej sekwencji aminokwasowej wiele reszt 
glutaminy w N-końcowym fragmencie cząsteczki [99]. Choroba Huntingtona jest 
nieuleczalną, genetyczną chorobą dziedziczoną autosomalnie dominująco. Synteza 
mHtt jest skutkiem mutacji w genie HTT, w którym dochodzi do powielenia powyżej 
36 razy potrójnej sekwencji nukleotydowej CAG. Ilość reszt glutaminy w łańcuchu 
poliglutaminowym wykazuje znaczne zróżnicowanie i waha się u zdrowych osób od 
6 do 35, a u chorych od 36 do nawet 120 reszt tego aminokwasu [66]. Obecność poli-
glutaminowego łańcucha (powyżej 36 reszt Gln) w cząsteczce mHtt powoduje zwięk-
szoną skłonność do oligomeryzacji i fibrylacji tego białka. Agregaty mHtt odkładają 
się w jądrze komórki nerwowej tworząc tzw. wewnątrzjądrowe inkluzje neuronalne 
(NII) (ang. Neuronal Intranuclear Inclusions) [64]. Struktura domeny mHtt w skład, 
której wchodzi m. in. łańcuch poliglutaminowy wykazuje cechy inherentnego nieupo-
rządkowania. Region ten przejawia cechy konformacji kłębka statystycznego, α-heli-
sy, oraz nieupakowanej pętli, które to konformacje pozostają ze sobą w równowadze 
[41]. Obecność wydłużonego łańcucha poliglutaminowego w zmutowanej huntigty-
nie nadaje jej nowe, toksyczne dla komórki funkcje i zwiększa ilość partnerów w sieci 
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oddziaływań białko-białko. mHtt poprzez oddziaływania z jądrową acetylotransfera-
zą CBP/p300 zaburza transkrypcję wielu genów kontrolowanych przez to białko. Co 
więcej, odziaływania mHtt oraz jego toksycznych oligomerów z mitochondrialnym 
białkiem Drp1 zaburzają transport aksonalny oraz powodują niewłaściwą lokalizację 
i fragmentację mitochondriów, co skutkuje uszkodzeniem neuronów [66]. 

PODSUMOWANIE

Dynamiczna, nieuporządkowana struktura IDPs nadaje im szereg korzyści, 
dzięki którym białka te częściej niż białka uporządkowane zaangażowane są 
w realizację określonych funkcji w komórce. Do funkcji tych zaliczamy między 
innymi przekazywanie sygnału, regulację i kontrolę. Funkcje te wymagają od-
działywań o wysokiej specyficzności, ale słabej sile, a ponadto interakcji z wie-
loma partnerami. Z drugiej strony brak zdefiniowanej struktury może sprzyjać 
błędnemu fałdowaniu IDPs i dużej podatności do agregacji. Prawdopodobnie dla-
tego obserwuje się znaczącą przewagę IDPs w chorobach neurodegeneracyjnych. 
Sposób w jaki IDPs funkcjonują na poziomie molekularnym jest nadal wyjaśnia-
ny przy udziale stale udoskonalanych metod bioinformatycznych i eksperymen-
talnych. Wszechobecność białek inherentnie nieuporządkowanych w proteomach 
eukariotycznych powoduje, iż stanowią one odrębną klasę funkcjonalnych białek.
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