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Bevezetés 

A fehérjék az élőlényekben zajló biokémiai folyamatok nélkülözhetetlen résztvevői. 

Szerkezetüket elsősorban az őket felépítő aminosav monomerek szekvenciája határozza 

meg, funkciójukat pedig a ligandumaikkal való kölcsönhatásaik során fejtik ki, átmeneti 

vagy stabil komplexeket képezve. A fehérjék és fehérjekomplexek tökéletes működését 

biztosító flexibilitás és stabilitás egyensúlya a modern szerkezeti biokémia egyik 

alapkérdése. Az alkalmazott biokémiai kutatások jelentős része e két tulajdonság 

módosítására épül, céljuk pedig a biotechnológiai jelentőségű fehérjék denaturáló hatásokkal 

szembeni ellenálló képességének fokozása, illetve a biológiai funkciót közvetítő 

kölcsönhatások javítása vagy módosítása. 

A szerin proteázok a proteolitikus enzimek legszélesebb körben elterjedt és 

legváltozatosabb csoportja. A felesleges fehérjék proteolitikus degradációja mellett számos 

különböző élettani folyamat (véralvadás, immunválasz, emésztés, jelátvitel stb.) specifikus 

proteolízis útján történő szabályozásában is részt vesznek. Működésük pontos szabályozást 

igényel, melynek egyik lehetséges módja az egyes proteázok specifikus inhibitoraikkal 

történő szabályozott gátlása. A szerin proteázok és természetes, fehérje alapú inhibitoraik 

tanulmányozása nagyban hozzájárul a proteolízist alkalmazó fiziológiai folyamatok 

megértéséhez, az általuk képzett komplexek pedig napjainkig talán a legtöbbet vizsgált 

modellek a fehérje-fehérje kölcsönhatás szerkezeti hátterének a tanulmányozásában. A Gráf 

László témavezetésével működő kutatócsoport a 80-as évektől kezdve foglalkozik ezen 

fehérjék szerkezeti és funkcionális analízisével. A korábbi kutatások célja elsősorban a 

molekuláris flexibilitás, a katalitikus mechanizmust valamint szubsztrát- és 

inhibitorspecifitást befolyásoló szerepének meghatározása volt. Nemzetközi 

együttműködéseknek köszönhetően a kutatócsoportnak több, különleges enzim és inhibitor 

molekula tanulmányozására is lehetősége nyílt. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak 

a sivatagi sáskából (Schistocerca gregaria) izolált proteáz inhibitorokkal és a kecskerák 

(Pontastacus leptodactylus) gyomornedvéből izolált tripszinnel végzett kísérletek. Fodor 

Krisztián doktori munkáját dicséri az első atomi felbontású proteáz-kanonikus inhibitor 

komplex röntgenszerkezet (CFT-SGTI), ami több új, a szerin proteázok katalitikus 

mechanizmusa, valamint a szubsztrátok és inhibitorok szerkezete közti összefüggés 

tisztázásához vezetett. A kutatómunka folytatásaként a kecskerák tripszin (CFT; crayfish 

trypsin) szarvasmarha hasnyálmirigy tripszin inhibitorral (BPTI) való interakciója került az 

előtérbe. A specifitásvizsgálatok során kiderült, hogy az inhibitor a szarvasmarha tripszinnel 
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nagyságrendileg megegyező hatékonysággal (Ki ~ 10-13 M) gátolta az ízeltlábú tripszint. 

Ennél fontosabb felfedezés volt azonban, hogy a kölcsönhatás során egy rendkívül stabil, 

SDS-kezelésnek és bizonyos mértékig a forralásnak is ellenálló fehérjekomplex alakult ki. 

Bár a létrejött szerkezet biológiai szempontból nem releváns, tanulmányozása az említett 

biotechnológiai vonatkozások tekintetében mégis hasznos lehet. Doktori munkám egyik 

célja így a CFT-BPTI fehérjekomplex rendkívüli stabilitásának hátterében álló szerkezeti 

tulajdonságok felderítése lett. 

Kutatócsoportunk egy másik projektje - a Nelson Mandela Metropolitan University 

kutatócsoportjával együttműködésben - a Dél-Afrikában őshonos mimózaformák 

(Mimosoideae) alcsaládjába tartozó növények proteáz inhibitorainak szerkezet-hatás 

vizsgálata volt. Ezek a fehérjék legtöbbször az emésztőenzimek gátlásán keresztül a 

herbivórok elleni védekezésben játszanak fontos szerepet. A napjainkig azonosított 

pillangósvirágú növényekből származó inhibitorok legtöbbje a kanonikus Kunitz-P, illetve 

a Bowman-Birk inhibitorcsalád tagja. Ezek közös jellemzője, hogy proteázgátló hatásukat 

egy vagy több kanonikus szerkezetű, merev felszíni kötőhurok segítségével fejtik ki, amely 

olyan fokú komplementaritást mutat a proteázok szubsztrákötő felszínével, hogy a reakció 

megfeleltethető egy egyszerű „kulcs-zár” modellnek. Célproteázuk a kölcsönhatás során a 

kötőhurok közepén található P1-P1’ peptidkötést hasítja egy reverzibilis, egyensúlyra vezető 

reakcióban. A reakció specifitását az inhibitor részéről elsősorban a P1 oldallánc határozza 

meg. Kutatásunk egyik vizsgált objektuma az Acacia karroo fafaj terméséből izolált, proteáz 

inhibitor aktivitást mutató fehérje lett. Az AkCI/1-nek (Acacia karroo Chymotrypsin 

Inhibitor) elnevezett inhibitor nagy hatékonysággal, és közel azonos affinitással gátolta a 

tripszint és a kimotripszint. Az említett növényi inhibitoroknál nem egyedi eset a bi-, illetve 

multispecifikus proteázgátló hatás, de a különböző proteázok esetében mért egyensúlyi 

gátlási állandók között mindig egy vagy több nagyságrendbeli eltérést tapasztaltak. Doktori 

kutatómunkám során az AkCI/1 különösen hatékony gátlási mechanizmusainak felderítésére 

törekedtem. 
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Célkitűzések 

A bevezetőben felvázolt előzetes ismereteink alapján a fehérjék flexibilitása, 

stabilitása és funkciója közti összefüggések feltárása érdekében kutatómunkám célkitűzései 

a következők voltak: 

 

 A CFT és a szarvasmarha tripszin, valamint BPTI-vel képzett komplexeik 

hő- és kémiai stabilitásának meghatározása és összehasonlítása  

 A CFT-BPTI komplex térszerkezetének meghatározása 

röntgenkrisztallográfiával 

 Különböző, ismert tripszin-inhibitor fehérjekomplexek összehasonlításával 

a szokatlanul nagy hő- és kémiai stabilitás hátterében álló szerkezeti 

jellegzetességek, kölcsönhatások felderítése 

 Az AkCI/1 szerkezetének meghatározása és összevetése más - 

pillangósvirágúakból izolált - növényi inhibitorokéval. 

 A reaktív kötőhely és a P1-P1' hasadó kötés(ek) azonosításán keresztül az 

inhibitor molekula működésmechanizmusának felderítése. 
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Módszerek 

Fehérjék izolálása természetes forrásból 

A mérésekhez használt CFT-t kecskerákok gyomornedvéből izoláltam affinitás- 

és ioncserélő kromatográfia segítségével. Az AkCI/1 inhibitort Akacia karroo 

magőrleményből extrahálva szintén affinitás kromatográfiával és fordított fázisú 

HPLC kromatográfiával állítottuk elő homogén formában. 

Detergenssel és redukáló hatással szembeni ellenálló képesség vizsgálata 

Az ízeltlábú- és a gerinces tripszinek, illetve BPTI inhibitorral képzett 

komplexeik detergenssel szembeni ellenálló képességét redukáló és nem 

redukáló körülmények között SDS-PAGE kísérletekkel teszteltem.  

Hőstabilitás vizsgálatok 

A vizsgált fehérjék hődenaturációs profilját differenciális pásztázó 

kalorimetriával (DSC) határoztuk meg. 

Az urea-indukált denaturáció nyomonkövetése 

Az urea denaturácó hatására bekövetkező szerkezetváltozásokat diszkontinuus 

urea grádiens gélelektroforézissel, fluoreszcencia spektroszkópiával és analitikai 

gélszűréssel vizsgáltam. 

Szerkezetvizsgálatok 

A CFT-BPTI komplex szerkezetét függőcsepp módszerrel történő kristályosítást 

követően röntgendiffrakciós módszerrel határoztuk meg. 

Aminosav szekvenálás 

A homogén formában izolált AkCI/1 elsődleges szerkezetét N-terminális Edman 

lebontással határoztuk meg. 

Kinetikai mérések 

Különböző szintetikus szubsztrátok felhasználásával meghatároztuk az AkCI/1 

tripszinre, illetve kimotripszinre vonatkoztatott egyensúlyi gátlási állandóinak 

(Ki) értékét. 

Az AkCI/1 P1-P1’ hasadó kötésének felderítése 

Az inhibitor hasadó kötéseit 2 különböző limitált proteolízises kísérlettel 

próbáltuk meghatározni, illetve szilárd fázisú peptidszintézissel előállítottunk 

egy peptidet, amellyel a hasadó kötéseket modelleztük. 
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Eredmények és következtetések 

Az extrém stabil CFT-BPTI komplex vizsgálata 

Gélelektroforézises vizsgálataink során összehasonlítottuk a CFT és a szarvasmarha 

tripszin intakt, valamint BPTI-vel komplexált formájának SDS-sel szembeni ellenálló 

képességét. Megállapítottuk, hogy az ízeltlábú tripszin szobahőmérsékleten ellenáll az 

anionos detergenssel való kezelésnek, BPTI jelenlétében stabilitása pedig tovább fokozódik 

(akár 15 perces forralásnak is ellenálló komplexet képez). A tapasztalt SDS-rezisztencia 

alapján feltételezhető, hogy a CFT stabilitása kinetikailag kontrollált, a BPTI-vel pedig 

rendkívül szoros komplexet képez. A szarvasmarha tripszin esetében nem tapasztaltunk 

SDS-rezisztenciát sem az intakt sem a BPTI-vel képzett komplex esetében. 

Az inhibitor hiányában mért olvadáspontok alapján a CFT alacsonyabb 

termodinamikai stabilitással rendelkezik, mint a szarvasmarha tripszin. A BPTI hozzáadását 

követően mindkét proteáz olvadáspontja megemelkedett, de a CFT estében jóval drámaibb 

mértékű stabilitásnövekedést tapasztaltunk.  A keletkező komplex stabilitása még a 

korábban vizsgált, igen kiterjedt kölcsönhatással jellemezhető CFT-SGTI komplexét is 

felülmúlta, ami rendkívül szoros enzim-inhibitor kölcsönhatásra utal. 

A fehérjék letekeredését megvizsgáltuk egy SDS-től eltérő hatásmechanizmusú 

denaturálószer, az urea alkalmazásával is. Megállapítottuk, hogy a CFT BPTI-vel képzett 

komplexe az urea koncentrációtól függetlenül megőrzi kompakt, natív szerkezetét. Az 

inhibitor nélküli kísérletek során megfigyeltük, hogy a CFT denaturációja nem írható le a 

szarvasmarha tripszinre is jellemző két-állapotú modellel, mivel a folyamat során több - 

eltérő szerkezetű - termék keletkezik. N-terminális szekvenciájuk meghatározásakor 

kiderült, hogy ezek a ráktripszin autolízise során képződő fragmentumok. A kapott 

eredményekből arra a következtetésre jutottunk, hogy a CFT molekulák kisebb hányada 

magasabb (akár 9 M) urea koncentráció mellett is megőrzi autokatalitikus aktivitását és 

képes proteolitikusan hasítani a már részben vagy teljesen denaturált konformációs 

állapotokat.      

A szerkezeti analízisek során felfedeztünk néhány másodlagos kölcsönhatást a CFT-

BPTI szerkezetben, amely a szarvasmarha tripszin BPTI-vel képzett komplexében nem volt 

kimutatható. Nehezen elképzelhető azonban, hogy az extrém stabilitás kialakulása 

mindössze ezeknek a szerkezeti eltéréseknek köszönhető. Kutatócsoportunk korábbi 
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eredményeiből kiindulva feltételeztük, hogy az egyes kötőpartnerek flexibilitásának is 

fontos szerepe lehet a szoros kölcsönhatások kialakulásában. 4 tripszin-inhibitor szerkezet 

B-faktor mintázatának összehasonlítása során azonosítottunk egy régiót (150-180 

oldalláncok), ami CFT-BPTI komplexben a többi szerkezethez viszonyítva nagyobb 

flexibilitást mutatott. Feltételezésünk szerint ez a régió is meghatározó szerepet tölt be a 

stabilitás szempontjából. Emellett varianciaanalízist alkalmazva sikerült kapcsoltságot 

találnunk a további lokális flexibilitásbeli eltérések, valamint a komplexekben szereplő 

proteázok és inhibitorok eredete között.    

Az AkCI/1 proteáz inhibitor szerkezeti és funkcionális vizsgálata 

Az Acacia karroo nevű dél-afrikai fafaj magjából két proteáz inhibitor aktivitással 

rendelkező fehérjét izoláltunk. A nagyobb mennyiségben kinyerhető AkCI/1 inhibitor 

elsődleges szerkezetét fehérje szekvenálással határoztuk meg. Összehasonlító szekvencia-

homológia elemzésünk szerint az inhibitor a Kunitz-féle növényi inhibitorok, azaz a Kunitz-

P család tagjaival mutat közelebbi rokonságot. 

A funkcionális vizsgálatok során megállapítottuk, hogy az AkCI/1 nemcsak nagy 

affinitással kötődik a tripszinhez és a kimotripszinhez, hanem azokat - az ismert Kunitz-P 

inhibitoroktól eltérően - nagyságrendileg azonos hatékonysággal (Ki ~ 10-12 M) gátolja.  

Komplexképzési kísérleteink során az AkCI/1 1:1 sztöchiometriával kötődött mindkét 

proteázhoz, de a hármas komplex kialakulását nem tapasztaltuk. Eredményeink alapján tehát 

az inhibitor vagy egyetlen proteáz-kötőhellyel rendelkezik, vagy két kötőhelyének szimultán 

proteázkötése sztérikusan gátolt. 

A szerkezeti és funkcionális vizsgálatokat összegezve arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a tripszin-, illetve kimotripszin-kötőhelyek egymást átfedő szekvenciák, a két proteázra 

vonatkoztatott P1 pozíciók pedig egymással szomszédos aminosavak (Tyr67, Arg68) az 

AkCI/1 polipeptidláncában. 

A kanonikus inhibitorok működésére vonatkozó irodalmi adatok, valamint 

bioinformatikai elemzésünk szerint a kanonikus inhibitorok célproteázzal való 

kölcsönhatása egy jól definiált és stabil szerkezetű kötőhurkot igényel. A 67Tyr-Arg68 és a 

68Arg-Ile69 hasítóhelyek független működése tehát a kettős kötőhurok különböző 

konformációs állapotaihoz kötött. Az AkCI/1 különböző proteázokhoz való kötődése tehát 

a Laskowski-féle standard mechanizmusú inhibitoroktól eltérően a „kulcs-zár” modell 

helyett konformációs szelekciót és/vagy indukált illeszkedést feltételez. 
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