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1. A kutatási téma el zményei 
A szerin proteázok és ezek inhibitorai évtizedek óta intenzív kutatás célpontjai. Az 

ELTE Biokémiai Tanszékén témavezet m, Gráf László kezdte el ezeknek a fehérjéknek a 

rekombináns DNS technikákon alapuló kutatását. A szerin proteázok legváltozatosabb 

inhibitorai az úgynevezett reverzibilis inhibitorok, amelyeknek eddig 18 különböz  inhibitor 

klánját fedezték fel. Ezek evolúciósan egymástól függetlenül alakultak ki, és eltér  

térszerkezettel rendelkeznek. A reverzibilis inhibitorok szubsztráthoz hasonló módon kötnek a 

proteázhoz, de ahelyett, hogy teljesen lebomlanának, termodinamikai egyensúly áll be az ép 

és az egyetlen szelektív pozícióban behasított inhibitor formák közt. Mind az ép, mind a 

hasított inhibitor forma aktív, és jól definiált komplexet alakít ki az enzimmel.  

Az ezzel a mechanizmussal m köd  inhibitorok egy merev felszíni hurokkal, a reaktív 

hurokkal, rendelkeznek, amivel a proteázhoz kötnek. Ez a hurok kanonikus szerkezettel bír, 

ezért kanonikus inhibitoroknak szokták az ilyen inhibitorokat nevezni. A hurkot az enzim a 

P1 és P1’ oldalláncok közt hasítja el, a P1 oldallánc az, amelyik az enzim szubsztrát köt  

zsebébe köt. Az S1 proteázok estében a P1 kulcsfontosságú szereppel bír az enzim specifitását 

illet en. Az Arg vagy Lys P1 csoporttal rendelkez  molekulák a tripszinszer  proteázokat, 

míg a hidrofób csoporttal rendelkez k a kimotripszinszer eket gátolják. 

A kanonikus inhibitorok a jelenleg elfogadott felfogás szerint a „kulcs-zár” modellt 

követve köt dnek a cél proteázukhoz, a folyamat során nincs szerkezeti átrendez dés a 

molekulákban. Ennek a paradigmának a nyomán Laskowski és munkatársai pár egyszer  

szabályt állítottak fel a kanonikus inhibitorok m ködését illet en. Az els  szabály szerint a 

kanonikus hurok oldalláncai egymástól függetlenül hatnak kölcsön a proteázzal, így a kötési 

energiához való hozzájárulásuk összeadódik. A második fontos szabály szerint az inhibitor 

szerkezete passzív módon vesz részt a gátlásban. Egyetlen szerepe a gátlásban az, hogy a 

kanonikus hurok merevségét biztosítja. A harmadik szabály, az „interscaffolding additivity”, 

tehát a vázszerkezetek közötti független összeadhatóság az els  két szabályt ötvözi. Azt 

állítja, hogy azonos oldalláncok, azonos kanonikus hurok pozíciókban de két különböz  

vázszerkezeten elhelyezkedve ugyanolyan módon fognak hozzájárulni a kötési energiához 

ugyanazon enzim gátlása során. Más szóval, a kanonikus hurkok felcserélése két vázszerkezet 

között az aktivitás felcserélését eredményezi. Az egyik inhibitor m ködésére vonatkozó 

szabályok tehát igazak lesznek a másik m ködésére is.  

Az SGPI-1 és az SGPI-2 kisméret  (35 aminosavas), egydoménes, reverzibilis szerin 

proteáz inhibitorok, amiket els k között a Gráf csoportban izoláltak a Schistocerca gregaria 



vándorsáska hemolimfájából, és karakterizáltak bioanalitikai és kinetikai módszerekkel. A két 

fehérje egymással homológ, fehérjeszekvenciájuk 50 %-ban azonos. A disszulfidhidak 

elrendez dése, harmadlagos szerkezetük topológiája, és peptidgerincük lefutása szinte 

teljesen megegyezik. Ezzel szemben a két molekula hidrofób magja eltér , az SGPI-1-ben az 

úgynevezett I. típusú magot a K10-W26, az SGPI-2-ben ezzel szemben a II. típusú magot az 

F10-A26 aminosav pár alkotja. 

Munkacsoportunk korábbi kísérlete során kiderült, hogy a két nagyon hasonló 

szekvenciájú és térszerkezet  SGPI-1 és SGPI-2 nem követi a vázszerkezetek közötti 

független összeadhatóság Laskowski-féle szabályát. Míg az SGPI-2 „normálisan viselked ” 

inhibitor, addig az SGPI-1 nem. Az SGPI-1-ben a P1-es pozícióban Arg van, és eszerint 

tripszin inhibitor kell, hogy legyen. Az eml sökb l származó tripszineket mégis alig gátolja. 

Ugyanakkor remek inhibitora az ízeltlábúakból izolált enzimeknek. Az SGPI-1 tehát törzs-

specifikus. Amikor az SGPI-1 kanonikus hurok régióját áthelyezték az SGPI-2-es molekulára, 

akkor ez utóbbi hatékony eml s tripszin inhibitornak bizonyult. Az „interscaffolding” 

additivitás hiánya a szinte teljesen megegyez  szerkezet fényében rejtélyes volt. 

A PhD munkám f  célja az SGPI-1 különös, nem kanonikus viselkedésének feltárása 

volt, amelyhez egyrészt NMR spektroszkópiát, másrészt egy irányított evolúciós 

megközelítést, a fágbemutatást alkalmaztam.  



2. Célkit zések 
 

Mint az el zményekben vázoltam, doktori munkám alapvet  célja az volt, hogy 

feltárjam, vajon milyen szerkezeti okok húzódnak meg a Pacifastin családba tartozó SGPI-1 

nem-kanonikus viselkedése mögött. A listaszer en felsorolható konkrét célkit zések a 

következ k voltak. 

 

 A Schistocerca gregaria sivatagi vándorsáskában kifejez d  SGPI-1 és SGPI-2 

inhibitorok klónozása kés bbi rekombináns munkákhoz.  

 

 Egy olyan fehérje-expressziós rendszer beállítása, amivel biokémiai és NMR 

spektroszkópiai vizsgálatokhoz alkalmas fehérjét lehet el állítani.  

 

 15N és 13C jelölt fehérje el állítása az NMR spektroszkópiai mérésekhez. 

 

  NMR spektroszkópiai mérésekkel adatot gy jteni arról, hogy az inhibitorok 

szerkezetének dinamikája miként változik a proteázhoz való köt dés hatására. 

 

 Fágbemutatás módszerével kideríteni, hogy az SGPI-1 molekulának mely csoportjai 

felel sek a példátlan mérték  törzs-specifitás kialakításában. Ehhez el bb be kellett 

állítani a fágbemutatás rendszerét az ELTE Biokémiai Tanszéken. 

 

 Amennyiben a funkcionálisan fontosnak csoportok azonosíthatók, annak kiderítése, 

hogy ezek egymástól függetlenül fejtik ki a hatásukat, vagy esetleg interakciós 

hálózatokat alkotnak. 



3. Módszertani áttekintés 
 
A széleskörben elterjedt laboratómiumi metodikák (klónozás, irányított mutagenezis, 

rekombináns fehérjeexpresszió, fehérjeizolálás és tisztítás affinitáskromatográfiás és HPLC 

módszerekkel, gélelektroforézis, fotometriás és fluorimetriás kinetikai mérések valamint 

inhibíciós állandó meghatározás) mellett két különlegesebb eljárást alkalmaztam: az NMR 

spektroszkópia egy olyan válfaját, amelyben egy izotópjelölt molekula dinamikai 

tulajdonságait vizsgálhatjuk, és egy irányított evolúciós módszert, a fágbemutatást..  

Ezeknek olyan verzióját használtam, amelyekben a proteázt inhibitorral titráltuk. A dinamikai 

mérések során homo- illetve heteronukleáris pulzus szekvenciákat alkalmaztunk. 

Asszignációhoz kiindulási helyzetben homonukleáris TOCSY, NOESY, 3D-TOCSY-HSQC 

és NOESY-HSQC spektrumokat vettünk fel. A végpontban, az izotópjelölt inhibitor és a nem 

jelölt proteáz komplexált állapotának asszignációjához a következ  tripla-rezonancia 

spektrumokat vettük fel: HNCA, HNCOCA, HNCACB, COCACBNH. Az el bbiek mellett 

minden egyes titrálási pontban 1H-15N HSQC spektrumokat is felvettünk és ezeket is 

elemeztük. A jeleket 600 MHz Varia Inova NMR spektrométeren gy jtöttük. Az NMR 

relaxációs paramétereket (T1, T2, NOE) 500 MHz-en vettük fel. A felvett NMR spektrumokat 

az NMRPIPE programmal processzáltuk mindegyik dimenzióban négyzetes, 0 feltöltéssel. A 

tripla-rezonancia kísérletekben 13C dimenzióban visszafelé történ  jel asszignációt 

alkalmaztunk. A spektrumok analíziséhez az XEASY, a SPARKY, és a SYBYL program 

TRIAD modulját használtuk. 

A fágbemutatás során a Genentech cégt l származó fágmid vektorokat alakítottam át a 

projekt speciális céljainak megfelel en. Olyan SGPI-1/2 kiméra génkönyvtárat terveztünk, 

amit két degenerált, szintetikus oligonukleotid PCR eljáráson keresztüli összeépítésével 

hoztunk létre. A hatmilliárd különböz  klónt tartalmazó könyvtárat a speciálisan erre 

létrehozott SS320-as baktériumtörzsbe (Genentech) elektroporálással juttattam be. A 

szelekciók ELISA lemezekre kötött célfehérjéken az affinitáskromatográfia alapelvei szerint 

történtek. Az egyedi klónok fehérjevariánsainak azonosítása DNS szekvenáláson keresztül 

történt. A szekvenciák elemzése során OMES típusú páronkénti kovariancia-analízist, a 

statisztikai szignifikancia próbához pedig a BootStrap módszert alkalmaztam.  



4. Kutatási eredmények 
 

Kidolgoztam az SGPI-1 és SGPI-2 inhibitorok rekombináns úton, E. coli sejtekben történ  
el állítását. 
 

El állítottam a fenti két inhibitor 15N, 13C és 15N/13C (duplán jelölt) formáját az NMR 
vizsgálatokhoz szükséges nagy mennyiségben, homogén formában. 
 

Létrehoztam jelölt SGPI-1 és rák tripszin komplexét, amelyet NMR vizsgálatnak vetettünk 

alá. Bár számos vizsgálattal igazoltuk, hogy a komplex létrejött és stabil, a felvett spektrumok 

gyenge min sége arra engedett következtetni, hogy az inhibitor molekula számos alternatív 

konformációban is jelen lehet még a komplexen belül is. (Bár ez egy negatív eredmény abban 

a tekintetben, hogy pontos adatokkal nem szolgált, mégis el revisz minket az SGPI-1 

m ködésének megértésében.) 
 

Létrehoztam jelölt SGPI-2 és szarvasmarha kimotripszin komplexét is, amelyet szintén NMR 

vizsgálatnak vetettünk alá. Ebben az esetben a spektrumok elegend en jó min ség ek voltak 

ahhoz, hogy kvantitatív adatokat nyerjünk arról, hogy a komplexképzés milyen hatással van 

az SGPI-2 molekula dinamikai tulajdonságaira. Kiderítettük, hogy a proteázkötés hatására az 

inhibitor molekula szerkezetében a kanonikus huroktól távoles  területeken is lényeges 

dinamikai változások következnek be. Különösen nagy változás volt tapasztalható az inhibitor 

18-as aminosav csoportjánál. 
 

Kifejeztem aktív formában az M13 fág felszínén az SGPI-1 és az SGPI-2 inhibitorokat. 
 

Létrehoztam egy hatmilliárd variánsból álló SGPI könyvtárat, amely tartalmazta az összes 

létez  SGPI-1/SGPI-2 kimérát. 
 

A könyvtárat célmolekulákon szelektálva megállapítottam, hogy a két inhibitor típus eltér  

aminosav csoportjai milyen szerepet töltenek be a molekula termelhet ségében, rák és 

szarvasmarhatripszin gátlásában, illetve a szarvasmarha kimotripszin gátlásban. 
 

Kovariancia analízissel kapcsolat-hálózat modell készítettem az egyes variált csoportok 

funkciónális kapcsoltságáról, amely alapján jóslást tettem az SGPI-1 törzs-specifitásának 

szerkezeti okára vonatkozóan. 
 

Megvizsgáltam négy új variáns inhibiciós tulajdonságait az eml s és az ízeltlábó tripszinen. A 

négy új variáns közül hármat kizárólag a hálózati modell alapján terveztem meg, míg a 

negyedikbe egyetlen mutációt korábbi ismeretek alapján építettem be. A variánsok vizsgálata 

alapján sikerült igazolni a törzs-specifitás szerkezeti okára vonatkozó jóslást. 



5. Az eredmények értékelése 
 

Evolúciós kísérleteim egyértelm en azonosították a törzs-specifitás hátterében álló okot, 

már ami az egyes pozíciók funkcionális hozzájárulását jelenti. Az ilyen értelemben vett ok 

nem más, mint az I. típusú K10-W26 mag és az I. típusú T20-P21-T22 hurok 

kombinációjának összeférhetetlensége az eml s tripszinhez való nagy affinitású kötéssel. Ezt 

a fágbemutatáson alapuló felismerést az egyedi variánsokon végzett inhibíciós mérések is 

tökéletesen igazolták. Az irányított evolúciós megközelítés tehát megvilágította a 

funkcionálisan legfontosabb f szerepl ket, helyesen megjósolta, hogy azok milyen 

kombinációban fejtik ki a hatásukat, de maga a módszer természetesen nem képes 

megválaszolni, hogy az adott kombináció miért okoz törzs-specifitást. 

Ha alaposabban összevetjük az I. és II. típusú inhibitorok vázszerkezetét úgy, hogy a P3-

P3’ szakaszon illesztjük össze ezeket a molekulákat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a 20-

22-es hajt  radikálisan más pozícióban van az I. típusnál, mint a II. típusnál (lásd alábbi ábra).  

 

Az I. és II. típusú Pacifastinok 20-22 hurokrégiójának eltér  térhelyzete 
NMR (baloldalon) és röntgenkrisztallográfiás (jobboldalon) szerkezetek azt mutatják, 

hogy I. típusú (sárga) Pacifastin mag esetén a 20-22 hurok lényegesen kijjebb nyomódik, mint 
II. típusú (kék) mag esetén.  

A szerkezetek a P1 környéki hurok, és az abszolút konzervált 13-16 pozíciókban lettek 
összeillesztve. Felhasznált PDB fájlok: ID2F91, 1GL1, 1KGM és 1 KJ0 

 

Ezek alapján a legegyszer bb magyarázat a következ : a K10-W26 mag kifelé nyomja a 

T20-P21-T22 hurkot, és így az ütközni fog az eml s tripszin P173-as csoportjával. A 

modellünk tehát azt állítja, hogy a mag és egy felszíni hurok kombinációja okoz problémát.  

Az irányított evolúciós megközelítés erejét éppen ez mutatja: sokkal 

eredményesebben tárja fel a kombinációk okozta jelenségek hátterét, mint az egyedi 

mutációkat használó klasszikus fehérjemérnöki megközelítés. 

 

Bár a konkrét kérdésben nagy valószín séggel a mag + hurok kombinációs modell 

helytálló, ez nem jelenti azt, hogy a Pacifastin család kétféle típusának ne lehetnének olyan 



eltérései, amiket csak bonyolultabb modell magyarázhatna, például olyan, ami az eltér  

dinamikai sajátságokra alapoz. 

Ezt a gondolatot er síti az is, hogy a fágszelekció számos olyan funkcionális kapcsolatot 

tárt fel, amelyek nem közvetlen kontaktusban lév  csoportok között állnak fent. Ezeknél 

valószín , hogy a dinamikai sajátságoknak is szerepük van. Elképzelhet , hogy éppen ezekre 

a nehezen értelmezhet  kapcsoltságokra utal az a már említett NMR alapú eredmény is, 

miszerint az SGPI-2 kimotripszinhez való kötésekor az inhibitor molekulának a proteázköt  

helyt l távoli részei is komoly szerkezeti-dinamikai változásokat mutatnak.  

Valószín leg fontos párhuzam az NMR-es és fág-szelekciós vizsgálat között ezügyben a 

18-as pozíció jellegzetes viselkedése. A fágszelekció során csak néhány pozíció adott 

drasztikus választ az eltér  szelekciós nyomásokra. A P1, a mag és a 20-22 hurok mellett 

éppenséggel a 18-as pozíció volt az, amelyik különleges módon viselkedett. Proteáz-szelekció 

nélkül, és a kimotripszines szelekcióban szinte elt nt innen az SGPI-2-re jellemz  R18, és 

helyette az egyik Pacifastinra sem jellemz  H18 jelent meg. Ehhez képest az eml s tripszin 

„visszaengedte” az R18 aminosavat, míg a rák tripszin kifejezetten preferálta azt. 

Összefoglalásképpen tehát a dolgozatom legfontosabb eredményének azt tekintem, hogy a 

fágbemutatással sikerült megtalálnom az SGPI-I típusú Pacifastinok nem-kanonikus 

m ködésének okát. Legjobb tudomásom szerint ez az els  olyan reverzibilis inhibitor, 

amelynél a mag szerkezete kifejezetten nagy hatást gyakorol a molekula felszíni 

tulajdonságaira, és ezen keresztül az inhibitor specifitására. Ezek az eredmények arra utalnak, 

hogy még számos olyan standard mechanizmussal m köd  proteáz inhibitor család létezhet, 

amelynek tagjai nem-kanonikus módon m ködnek, tehát amelyek leírására nem alkalmas a 

Laskowski-féle szekvencia-reaktivitás algoritmus. 

Még inkább általánosítva az eredményeket, ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy még a 

rendkívül egyszer  m ködés nek ítélt reverzibilis proteáz inhibitorok esetében sem lehet 

feltétlenül eldönteni pusztán a térszerkezet, és f ként a szekvencia alapján, hogy egy-egy 

adott molekula milyen funkcionális tulajdonságokkal rendelkezik.  

Különösen fontos ezt szem el tt tartani a genomprojektek és szerkezeti genomikai 

programok korában, amikor ilyen jelleg  predikciók özönével találkozunk. 

Végül szeretném kihangsúlyozni, hogy a munkám során vizsgált Pacifastin motívumok 

egy jellegzetes mérettartományt reprezentálnak valahol a kisstabilitású peptidek, és a kicsi, de 

stabil fehérjék egyfajta határmezsgyéjén. Míg a globuláris fehérjék natív szerkezete egy s r n 

pakolt, stabilitást biztosító hidrofób mag köré szervez dik, egy 35-tagú peptid topológiai okok 

miatt ilyen maggal nem rendelkezhet. Ezeknél csak egy minimalista bels  mag alakulhat ki, 



és a stabilitást optimális elhelyezkkedés , nagyszámú diszulfidhíd biztosítja. Ez természetesen 

azzal is jár, hogy itt a nagyobb olyan természetesnek t n  „mag” és „felszín” fogalmak is 

kissé elmosódnak. Mindenesetre a mi általunk „mag”-ként definiált két pozíció valóban azt a 

két csoportot jelentik, amelyek az oldószer számára a legkevésbé hozzáférhet ek. 

Pacifastin családba tartozó inhibitort most el ször sikerül m köd képes formában 

fágfelszínen bemutatni. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény új dimenziókat nyit majd ennek 

a különlegesen érdekes, nem-kanonikus viselkedési jegyeket mutató inhibitor családnak a 

vizsgálatában. Az el ítéletmentes evolúciós megközelítés és az ez alapján tervezett egyedi 

variánsok nagyfelbontású szerkezet-funkció vizsgálata még számos értékes eredménnyel 

szolgálhat. Kis méret, nagy stabilitás, nagy aktivitás, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek 

ezeket az inhibitorokat a makromolekuláris kölcsönhatások vizsgálatának különlegesen hálás 

modellrendszerévé teszik. S t, ezek a molekulák akár proteáz-gátláson alapuló gyógyszerek 

tervezésének kiindulópontjául is szolgálhatnak majd. 
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