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1. Bevezetés 

1.1. A szerin proteázok 

A doktori munkám során vizsgált szerin proteázok a fehérjebontó enzimek legnépesebb 

csoportját képezik, ide tartozik a proteázok több, mint harmada. Vírusokban, baktériumokban, 

archeákban és eukariótákban egyaránt előfordulnak. Nélkülözhetetlen funkciót töltenek be 

számos életfolyamatban, mint például az emésztés, az immunrendszer működése, a véralvadás 

és a fibrinolízis, az apoptózis, a szaporodás és az egyedfejlődés. Működésük szigorú 

szabályozás alatt áll, amelynek nem megfelelő működése súlyos betegségek kialakulásához 

vezethet. A szabályozás több szinten is megvalósulhat: a szervezet változtathatja a proteázok 

génátíródásának mértékét, a zimogének aktivációjának ütemét, a felaktivált enzim aktivitását 

kofaktorok, illetve inhibitorok révén, valamint a fehérjék életidejét is. Ezek közül különösen 

fontos, hogy a szerin proteázok döntő többsége inaktív vagy csökkent aktivitással rendelkező 

zimogén formában termelődik és egy másik proteáz molekula szükséges ahhoz, hogy az 

aktivációs peptidkötést elhasítva felaktiválja az enzimet. A hasítást szerkezetváltozás követi, 

amely nélkülözhetetlen a teljes aktivitás eléréséhez. Az aktivációs peptid vagy leválik, vagy a 

proteázhoz diszulfidhídon keresztül kötve marad és jelentős szereppel bír a proteáz 

szerkezetének stabilizálásában, és ezáltal az enzimaktivitásban. 

A szerin proteázok nevüket a peptidkötés hidrolízisében kulcsfontosságú szerepet betöltő 

Ser aminosavról kapták, amely minden ilyen enzimnél részt vesz a katalitikus centrum 

kialakításában. Többféle katalitikus centrum ismert, de a szerin mellett leggyakrabban egy His 

és egy Asp alkotja a katalitikus apparátust. A klasszikus Ser-His-Asp triádot is legalább négy, 

különböző térszerkezettel rendelkező fehérje klán használja. Ezek mellett számos egyéb, szerin-

alapú katalitikus diádot és triádot is leírtak. Mindez jól mutatja, hogy a szerin proteázok több, 

különböző útvonalon, konvergens evolúció révén jöttek létre. A szerin proteázok döntő 

többségét a PA klán foglalja magába, melyet típus-enzime után kimotripszin-szerű 

proteázoknak is neveznek. A szerin proteázok legintenzívebben tanulmányozott modell 

enzimei, a tripszin, a kimotripszin és az elasztáz a klán legnagyobb családjába, az S1 proteázok 

közé tartoznak. 

A kimotripszin-szerű proteázokat két, egyenként hat szálból álló β-hordó építi fel. A 

β-hordók közötti árokban található a katalitikus és a szubsztrátkötő apparátus. A 

fehérjetermészetű szubsztrátok és inhibitorok ebbe az árokba fekszenek bele, oldalláncaik pedig 
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kölcsönhatásba lépnek az enzim felszínén található kötőzsebekkel. A Schechter-Berger 

nevezéktan (1. ábra) (1) szerint az enzim által elhasított kötéstől N-terminális irányban található 

aminosavakat P1-től, a C-terminális felé eső oldalláncokat pedig P1’-től számozzuk. Az enzim 

kötőzsebeit S betűvel és a megfelelő szubsztrát vagy inhibitor oldallánc számával jelöljük.  

1.2. A szerin proteázok specifitása 

A szerin proteázok rendkívül változatos funkcióik ellátásával összhangban egy igen széles 

specifitási skálát fednek le. A specifitás vizsgálatára irányuló korai kutatások az S1-P1 

kölcsönhatás jellemzésére fókuszáltak, mivel a kölcsönhatás szempontjából nagyrészt az enzim 

S1 kötőzsebét és a szubsztrát vagy szubsztrát-szerű inhibitor P1 aminosavcsoportját tekintették 

meghatározónak. A legtöbb esetben a P1 oldallánc valóban domináns szerepet tölt be a 

kölcsönhatásban, a P1-S1 kölcsönhatás a kötési energia akár több, mint 50°%-át is biztosíthatja 

(2,3). Azonban az interakció specifitását a szubsztrát vagy szubsztrát-szerű inhibitor részéről 

nem kizárólag a P1 aminosav határozza meg, abban a P3-P3’ szakasz többi oldallánca, illetve 

a hasadó kötéstől távol eső régiók is szerepet játszhatnak. Ezen felül bizonyos esetekben nem a 

P1-S1 kapcsolat dominál a specifitás meghatározásában (4). Egyes Pacifastin családba tartozó 

inhibitorok, illetve BPTI (bovine pancreatic trypsin inhibitor) variánsok vizsgálata során 

kiderült, hogy a P1’ csoport szerepe összemérhető lehet a P1 oldalláncéval (5,6).  

A szerin proteázok intenzíven vizsgált modell-enzimei, a tripszin, a kimotripszin és az 

elasztáz, emésztőenzimek. Fiziológiás funkciójuknak megfelelően rendkívül széles specifitás 

jellemzi őket, amit általában a P1-S1 kapcsolat dominál. Alapvetően olyan szubsztrátok és 

inhibitorok megkötésére képesek, melyek P1 oldallánca megfelelő a proteáz S1 zsebe számára. 

1. ábra. A Schechter-Berger nevezéktan. A szubsztrát vagy inhibitor oldalláncait P betűvel jelöljük és a hasadó 
kötésétől N-terminális irányba P1-től, C-terminális irányba pedig P1’-től növekvő módon számozzuk. Az enzim 
megfelelő kötőzsebeit S-sel és a zsebbe nyomuló oldallánc számával jelöljük. 
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Ezeknek az enzimeknek emlősökben sokszor többféle izoformájuk termelődik, melyek száma 

és specifitása az egyes fajokban eltérő lehet. Az emésztő enzimek a hasnyálmirigyben, zimogén 

formában termelődnek, majd a vékonybélbe kerülve aktiválódnak. Az aktivációjukat szintén 

proteázok végzik, melyek lehasítják a proenzimek aktivációs peptidjét.  

Munkám során szarvasmarha tripszinnel és kimotripszinnel, illetve sertés és humán 

elasztázokkal foglalkoztam, ezért a következőkben ezek specifitását részletesebben bemutatom. 

1.2.1. A tripszin 

A tripszin specifitását elsősorban az S1 kötőzseb jellege határozza meg: a zseb alján 

található Asp189-nek (kimotripszinogén számozás, az értekezésben végig ezt fogom követni) 

köszönhetően az enzim bázikus aminosavak, Arg és Lys után hasít. A kötési energiához a P1-

S1 kapcsolat kétféleképpen is hozzájárul: egyrészt az Asp189 és a P1 Arg/Lys között létrejövő 

ionpár által, másrészt a P1 oldallánc hidrofób részének eltemetődésével (7). Utóbbi miatt az 

enzim S1 zsebe képes hidrofób aminosavakat is befogadni, ám azokat legalább 5 

nagyságrenddel gyengébben köti, mint a pozitív töltéssel rendelkezőket.  

A tripszin S4 és S3 zsebei kevéssé specifikusak mind peptidszubsztrátokkal (8), mind 

inhibitorokkal szemben (9,10). A tripszin S2 zsebe egy sekély mélyedés, mely ennek 

megfelelően kisméretű, poláros vagy hidrofób oldalláncokat részesít előnyben. Egy nagy 

áteresztőképességű esszében peptidszubsztrátokat vizsgálva azt találták, hogy a tripszin P2 Ser, 

Asn és His oldalláncokat preferált, illetve P1 Arg esetében P2 Thr-t, P1 Lys esetében P2 Ala-t 

tartalmazó peptideket is hasított (11). Ugyanebben a kísérletben az S3 zseb szélesebb specifitása 

is megmutatkozott: Lys, Gln, Arg, Met, Asn, Ser és Thr oldalláncokat is elfogadott.  

A hidrolizált peptidkötéstől C-terminális irányban elhelyezkedő „vesszős” pozíciók 

szerepét peptidszubsztrátok hasításán keresztül tanulmányozva arra jutottak, hogy az enzim-

inhibitor vagy enzim-szubsztrát komplexben a P1’ és P3’ oldalláncok azonos irányba mutatnak, 

és a tripszin azonos felszíni régiójával, azaz egy közös S1’/S3’ zsebbel lépnek kapcsolatba (2. 

ábra) (12,13). A tripszin S1’/S3’ kötőzsebe nagyméretű hidrofób aminosavakat részesít 

előnyben, azon belül is az alifás oldalláncokat preferálja az aromásokkal szemben. Azonban a 

megosztott kötőfelszín miatt a P1’ és P3’ pozíciók nem függetlenek egymástól, ha az egyiken 

nagy kiterjedésű oldallánc található, a másikban már csak kisméretű aminosavak fordulhatnak 

elő. Mivel a P2’ oldallánc a komplexben az előzőekkel ellentétes irányban áll, itt lehetőség 

nyílik az előzőektől független, specifikus P2’-S2’ kölcsönhatások kialakítására. A tripszin S2’ 
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kötőfelszíne az S1-hez hasonlóan egy mély zseb, mely fontos szerepet tölt be az inhibitorokkal 

való kölcsönhatásban (2. ábra) (14). 

1.2.2. A kimotripszin 

A kimotripszin tág, hidrofób aminosavakat tartalmazó S1 zsebe aromás (Tyr, Phe, Trp) és 

nagyméretű alifás (Leu, Met) oldalláncokat fogad. Azonban a további kötőhelyek szerepét jól 

mutatja, hogy az enzimkötés szempontjából kedvezőtlen P1 Arg vagy Lys csoportot hordozó 

inhibitorok is szubnanomólos affinitással képesek a kimotripszinhez kötni (14). Ekkor a pozitív 

töltésű oldalláncok egy alternatív konformációt vesznek fel az S1 zsebben, az enzim és az 

inhibitor között létrejövő egyéb kölcsönhatások pedig ellensúlyozzák az energetikailag 

kedvezőtlen S1-P1 kölcsönhatást. 

Peptidszubsztrátokon végzett kísérletek (15) alapján a P5 és P4 oldalláncok nem járulnak 

jelentősen hozzá az enzimmel való kölcsönhatáshoz. A P3 pozíció esetében az enzim és a 

szubsztrát főlánca között jön létre két hidrogénhíd, melyek közül az egyik a kimotripszin 

Gly216 oxigén atomja és a P3 aminosav amid csoportja között alakul ki. Emiatt az egyébként 

alacsony szelektivitást mutató S3 zseb nem tolerál P3 Pro-t, mivel az nem rendelkezik a 

kölcsönhatás kialakításához szükséges amid hidrogénatommal. Az előzőhöz hasonlóan a P2 

pozíció is főlánc hidrogénhidat képez az enzim Gly216 csoportjával, de ez esetben a 

kimotripszin főlánc amid csoportja lép kölcsönhatásba a szubsztrát, vagy inhibitor karbonil 

oxigénjével, ami nem zárja ki a Pro-t a P2 pozícióban. Emellett a kimotripszin a nagyobb méretű 

P2 oldalláncokat részesíti előnyben.  

A kimotripszin a hasadó kötéstől C-terminális irányban található pozíciókban jóval 

kifejezettebb preferenciát mutat, mint a nem vesszős oldalon. A tripszinhez hasonlóan az S1’ 

2. ábra. A tripszin szubsztrátkötő zsebei és az azokkal kölcsönható oldalláncok. Az ábra a szarvasmarha 
tripszin BPTI-vel alkotott komplexének (PDB: 4Y0Y) részletét mutatja. Jól látszik, hogy az S1’ és S3’ kötőzsebek 
nem különülnek el élesen, illetve, hogy a P1’ és P3’ oldalláncok ezzel a közös kötőfelszínnel lépnek kapcsolatba. 
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és S3’ zseb kimotripszin esetében is átfed, ami a P1’ és P3’ oldalláncok kötőfelszínért való 

versengéséhez vezet (12). Azonban a két enzim P1’/P3’ preferenciája jelentősen eltér. A tripszin 

hidrofób S1’/S3’ kötőzsebével szemben a kimotripszin pozitív aminosavakat részesít előnyben 

(16), melyek a kimotripszin Asp64 oldalláncával ionos interakciót létesíthetnek (3. ábra) (13). 

Ezt a kimotripszin inhibitorokkal alkotott komplexeinek kristályszerkezetei is megerősítik: a 

SPINK1 (17) és az eglin c (18) P3’ Arg oldallánca és az Asp64 között közvetlen, míg az 

OMTKY3 esetében egy vízmolekula közvetítette elektrosztatikus interakció figyelhető meg 

(19). A P1’ és P3’ oldalláncok közötti versengést jól mutatja, hogy a kimotripszin P3’ Ala 

esetében pozitívan töltött P1’ oldalláncokat preferál (13), és fordítva, pozitív töltésű P3’ 

aminosavak mellett kis, hidrofób oldalláncokat részesít előnyben a P1’ pozícióban (12). Az S2’ 

kötőfelszín itt is a szubsztrátkötő árok S1’/S3’ zsebbel ellentétes oldalán található, így a P2’ 

oldallánc a kimotripszin esetében is intramolekuláris kompetíció nélkül tud specifikus 

kölcsönhatást kialakítani az S2’ zsebbel (12). Ezen kívül a P2’ főlánc hidrogénhidat hoz létre a 

kimotripszin Phe41 főlánc csoportjával (19). A kimotripszin S2’ zsebe a tripszinéhez hasonlóan 

hidrofób jellegű, ám annál tágabb (14). 

  

3. ábra. Elektrosztatikus kölcsönhatás a kimotripszin Asp64 oldallánca és különböző inhibitorok P3’ Arg 
aminosavcsoportja között. SPINK1: zöld, eglin c: kék, OMTKY3: szürke 
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1.2.3. A kimotripszin-szerű elasztázok 

A hasnyálmirigy által termelt elasztázokat kimotripszin-szerű elasztázoknak nevezik. Az 

elasztáz név az elasztin fehérje hasításának képességére utal. A család legrégebb óta ismert tagja 

az elasztáz 1 (CELA1), melyet először sertésből izoláltak (20). Érdekes módon az emberi 

hasnyálmirigyben nem fejeződik ki CELA1 enzim az 5’ promóter és enhancer régiókban 

található mutációk miatt (21,22). Ezzel szemben a bőr bazális rétegében található 

keratinocitákban kimutatták a fehérje jelenlétét (23).  

A sertés CELA1 S1 zsebének felső részét a Val216, alját pedig a Thr226 oldallánca szűkíti 

le (24). Ezzel összhangban kisméretű, alifás P1 csoportokat preferál. Peptid-, illetve 

fehérjeszubsztrátokon végzett kísérletekben Ala, Val, Leu, Met, Ile, Gly, Thr és Ser oldalláncok 

mellett írtak le hasítást (25–28).  

A CELA1 a szubsztrátjaival kiterjedt módon, a P5-P3’ pozíciókon keresztül hat kölcsön 

(29,30). Zsebei általánosságban véve hidrofób karakterűek. A nem-vesszős oldalon az S4 és S3 

zsebeknek kiemelkedő szerepe van a kölcsönhatás affinitása szempontjából (30,31). Az enzim 

S1’ zsebe hidrofób, illetve pozitív csoportokat preferál: Leu, Ala, Met, Val, Lys és Arg 

oldalláncokat is elfogad a P1’ pozícióban (29,30,32), azonban a P1’ Gly csoportot nem tolerálja 

(32). Hidrofób S2’ zsebe a Phe csoportot részesít előnyben alaninnal szemben (29,30), míg a 

P3’ helyen aromás aminosavakat preferál (33).  

A CELA1-et követően izoláltak egy második elasztolitikus enzimet is, mely sertésben és 

emberben is megtalálható. Szubsztrátspecifitása meglepő módon a kimotripszinéhez hasonló: 

Ala és Val helyett inkább Leu, Met, Phe és Tyr oldalláncok után hasít (34,35). A humán CELA2 

enzim klónozása során kiderült, hogy két izoformája is létezik, melyek génduplikációval jöttek 

létre (36). A két izoforma közül azonban csak a CELA2A génjéről íródik át fehérje. A CELA2B 

izoforma csak mRNS szinten jelenik meg, a fehérjét eddig nem sikerült detektálni. A 

rekombináns úton előállított CELA2B nem mutatott proteolitikus aktivitást (37).  

Az emberi hasnyálmirigy által termelt harmadik elasztáznak génduplikáció miatt szintén két 

izoformája létezik, a CELA3A és a CELA3B, melyek nagyjából egyforma mennyiségben 

vannak jelen a hasnyálban (38,39). A CELA3 enzimeket korábban proteináz E-nek, elasztáz 1-

nek, illetve koleszterin-kötő fehérjének is hívták. A sertés CELA3 enzimek 

fehérjeszubsztrátokat leginkább P1 Val, Ala, Ser és Thr után hasítják, de megfigyeltek hasítást 

Ile, Tyr, Gly, Gln és Glu csoportok után is (40). Az emberi CELA3B esetében Ala, Val, Leu, 

Ser, Thr és His oldalláncok után mutattak ki hidrolízist (41). A humán CELA3 enzimek S1-en 
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kívüli kötőhelyeinek szerepét és a két izoforma specifitása közötti különbségeket azonban nem 

vizsgálták részletesen. 

A CELA3 gének duplikációja főemlősökben következett be, ezért különösen érdekes 

kérdés, hogy az evolúció során specifitásuk milyen mértékben vált szét (4. ábra). Az emberi 

CELA1 homológ hiánya pedig felveti annak lehetőségét, hogy az egyik CELA3 izoforma tölti 

be a hiányzó CELA1 szerepét. Doktori munkám egy részében ezekre a kérdésekre kerestem a 

választ egy szubsztrát-szerű inhibitor, az SGPI-2 (Schistocerca gregaria protease inhibitor) 

irányított evolúcióján keresztül.  

CELA3A 1    VVHGEDAVPYSWPWQVSLQYEKSGSFYHTCGGSLIAPDWVVTAGHCISRDLTYQVVLGEY  60 

              *                                             ***              

CELA3B 1    VVNGEDAVPYSWPWQVSLQYEKSGSFYHTCGGSLIAPDWVVTAGHCISSSRTYQVVLGEY  60 

 

CELA3A 61   NLAVKEGPEQVIPINSEELFVHPLWNRSCVACGNDIALIKLSRSAQLGDAVQLASLPPAG  120 

            **              **                                                

CELA3B 61   DRAVKEGPEQVIPINSGDLFVHPLWNRSCVACGNDIALIKLSRSAQLGDAVQLASLPPAG  120 

 

CELA3A 121  DILPNKTPCYITGWGRLYTNGPLPDKLQQARLPVVDYKHCSRWNWWGSTVKKTMVCAGGY  180 

                 *                      * *      *          *          *      

CELA3B 121  DILPNETPCYITGWGRLYTNGPLPDKLQEALLPVVDYEHCSRWNWWGSSVKKTMVCAGGD  180 

 

CELA3A 181  IRSGCNGDSGGPLNCPTEDGGWQVHGVTSFVSGFGCNFIWKPTVFTRVSAFIDWIEETIA  240 

                                            *    ***                          

CELA3B 181  IRSGCNGDSGGPLNCPTEDGGWQVHGVTSFVSAFGCNTRRKPTVFTRVSAFIDWIEETIA  240 

 

CELA3A 241  SH  242 

                    

CELA3B 241  SH  242 

4. ábra. A génduplikációval keletkezett CELA3 enzimek aminosavszekvenciájának eltérései. Az ábra felső 
részén a szarvasmarha proproteináz E szerkezetén (PDB: 1FON) zöld színnel jelöltem azokat a pozícióikat, 
melyekben az emberi enzimek aminosavszekvenciája eltér. Az enzim szerkezetére illesztettem a kimotripszin-
PMP-C komplex szerkezetét (1GL1). A PMP-C egy Pacifastin inhibitor, mely az SGPI-2 közeli rokona. Az 
inhibitort az ábrán pirossal tüntettem fel. Látható, hogy a kanonikus hurok közvetlen közelében nincs az enzimek 
aminosavcsoportjai között különbség. Lent az emberi CELA3A és CELA3B aminosavszekvenciája szerepel 
egymás alatt, melyek között az eltéréseket piros csillag és szürke háttér jelzi. 
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1.3. A kanonikus szerin proteáz inhibitorok 

A szerin proteázok számos életfolyamatban nélkülözhetetlen szereppel bírnak, azonban 

fehérjebontó aktivitásuk miatt potenciális veszélyforrást is jelentenek a sejtek, szövetek 

számára. Működésük ezért szigorú szabályozás alatt áll, amelyben kiemelt fontosságúak az 

enzimaktivitást gátló szerin proteáz inhibitorok. Ezeknek három csoportját különböztetjük meg: 

a szerpineket, a kanonikus és a nem-kanonikus inhibitorokat. A továbbiakban csak a kanonikus 

inhibitorokkal foglalkozom, ahova a szerin proteáz inhibitorok döntő többsége tartozik.  

A kanonikus inhibitorokat szekvenciális és térszerkezeti alapon 18 családra osztják fel, 

melyek konvergens evolúció útján jöttek létre. Az inhibitorok különlegessége, hogy a 

proteázkötő hurok konformációja a 18-féle különböző globuláris szerkezet ellenére is mindig 

szinte teljesen azonos, azaz kanonikus (5. ábra) (42). Az inhibitor többi része, az inhibitor váz 

felelős a hurok megfelelő konformációjának kialakításáért.  

1.4. A szerin proteázok és kanonikus inhibitoraik kölcsönhatása 

A kanonikus inhibitorok mind azonos módon, az úgynevezett standard- vagy Laskowski 

mechanizmus szerint lépnek kapcsolatba a célenzimeikkel (43). Az inhibitorok a kanonikus 

hurkon keresztül reverzibilisen kötnek az enzim szubsztrátkötő árkába. A proteáz az inhibitor 

hurok P3-P3’ lineáris epitópját ismeri fel. A kölcsönhatásban inhibitor családtól függően más 

oldalláncok is részt vehetnek. Bizonyos esetekben a proteázkötő huroktól távol is 

megfigyelhetőek enzimmel kölcsönható pozíciók, melyek az úgynevezett másodlagos 

kötőfelszínt alkotják.  

5. ábra. A kanonikus inhibitor hurok. Eltérő családokba tartozó kanonikus inhibitorok kimotripszinnel alkotott 
komplexeinek szerkezetét illesztettem egymásra. 
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A proteáz és inhibitor kölcsönhatásakor a P1 oldallánc a mély S1 zsebbe nyomul, a P1 

aminosavcsoport és az S1 zseb között számos hidrogénhíd jön létre. Inhibitorok 

röntgenkrisztallográfiás vizsgálatai kimutatták, hogy a P1 oldallánc akkor is az S1 zsebbe 

nyúlik be, ha az oldallánc jellege kifejezetten előnytelen a kötés szempontjából (3). 

Az enzim-inhibitor komplex létrejöttekor egy rövid antiparallel β-redő alakul ki az inhibitor 

hurok P3-P1’ régiója és az enzim 214-216 részlete között, illetve számos egyéb hidrogénhidas 

kapcsolat is létesül az inhibitor és a proteáz között. Ilyen a korábban már említett P3-Gly216, 

P2-Gly216 és a P2’-Phe41 hidrogénhidak kialakulása, illetve a P1 és az enzim aktívhelye között 

létrejövő számos hidrogénhíd.  

Az enzim és az inhibitor gyors asszociációját követően a proteáz rendkívül lassan hasítja el 

a kanonikus hurok reaktív P1-P1’ peptidkötését. A hidrolízis egyensúlyra vezet, melynek 

egyensúlyi állandója 1-hez közeli, tehát az enzim nem csak a hidrolízist, hanem az ellentétes 

reakciót, a peptidkötés reszintézisét is katalizálja. Ennek feltétele, hogy a hasadt inhibitor az 

érintetlen formához hasonló affinitással képes az enzimhez kötni, illetve hogy az inhibitor a 

hasítás által létrejött N-terminust a szintézishez megfelelő orientációban tartja (44). 

A szerin proteázok és kanonikus inhibitoraik kölcsönhatását sokáig a kulcs-zár modell (45) 

klasszikus példájának tekintették. Ezt a szabad és a komplexben lévő inhibitorok, illetve 

enzimek kristályszerkezeteinek hasonlóságára alapozták, amelyekben az enzim zömmel az 

alapmodellnek számító, nyitott kötőárokkal rendelkező, viszonylag széles specifitású tripszin, 

kimotripszin, vagy elasztáz volt. Mára világossá vált, hogy az ezeknél jóval specifikusabb, a 

kötőárkot nagy felszíni hurkokkal, vagy esetleg kifejezetten öngátló peptid-szakasszal blokkoló 

enzimek esetében a kölcsönhatás révén megváltozhat az inhibitor és/vagy a proteáz 

konformációja. Jó példa erre az SGMI-2 – az SGPI-2 irányított evolúciójával létrehozott 

MASP-2 inhibitor – és a MASP-2 enzim kölcsönhatása, ahol a komplexben lévő enzim és 

inhibitor térszerkezete is torzult a szabad formák kristályszerkezetéhez képest (46). A D-faktor, 

a komplementrendszer egyik szerin proteáza, szintén jelentős konformációváltozáson megy 

keresztül egyetlen ismert természetes szubsztrátjával, a C3bB-vel való kölcsönhatása során 

(47,48).  

A konformációváltozással járó kölcsönhatások leírására két fő modell szolgál, az indukált 

illeszkedés (49) és a konformációs szelekció (50). Indukált illeszkedés esetén a fehérje 

szerkezete a ligandum kötés hatására változik meg, míg a konformációs szelekció modellje 

szerint a fehérje többféle konformációban van jelen az oldatban, melyek közül a ligandum a 
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számára megfelelő állapothoz köt. Az elmúlt évek kinetikai, NMR és egyedi molekula mérései 

a konformációs szelekció mechanizmusát helyezték előtérbe megkérdőjelezve az indukált 

illeszkedés ligandumkötésben betöltött szerepét (51–53).  

A szabályzó szereppel bíró kimotripszin-szerű enzimek egy része esetében kimutatták, hogy 

azok a konformációs szelekció elvén működnek (54). Mind a zimogének, mind a felaktivált 

proteázok konformációsan heterogének lehetnek, különböző proteolitikusan aktív és inaktív 

formák keverékeként lehetnek jelen az oldatban. A processzált proteázok inaktív formáira 

jellemző, hogy az enzim 215-217 szegmense összeomlik és hozzáférhetetlenné teszi az 

aktívhelyet. Komplexképződéskor a konformációs sokaságból a szubsztrát vagy inhibitor a 

számára kedvező konformációjú aktív formához köt. A klasszikus emésztőenzimek, a tripszin, 

a kimotripszin és az elasztáz processzált formái esetén ilyen típusú szabályozás nem ismert, ott 

a kulcs-zár modellt tekintik érvényesnek. 

Kanonikus inhibitorok NMR vizsgálatai (44,55–58) arra is rávilágítottak, hogy ezek a 

korábban teljesen merev szerkezetűnek gondolt fehérjék valójában sokszor dinamikus 

természetűek, és szabad formában az enzimekhez hasonlóan számos konformációs állapot 

között mozognak. Az enzimek ebből a repertoárból választják ki a számukra legmegfelelőbbet, 

tehát a kölcsönhatás az inhibitort tekintve szintén a konformációs szelekció szerint zajlik. Az 

NMR vizsgálatokból az is kiderült, hogy inhibitorok kanonikus hurok régiója flexibilis, és a 

proteázhoz kötés során válik merevvé és veszi fel a kanonikus konformációt. 

1.5. A vázszerkezet függetlenség modellje 

A szerin proteázok és kanonikus inhibitoraik kölcsönhatását Laskowski és munkatársai több 

évtizeden keresztül rendkívüli részletességgel vizsgálták. A kölcsönhatás molekuláris 

mechanizmusát is ez a csoport tárta fel, ami miatt a kanonikus inhibitorokat Laskowski 

inhibitoroknak, a kölcsönhatásukat pedig Laskowski mechanizmusnak is nevezik. Kutatásaik 

középpontjában a Kazal család, azon belül is az ovomukoid inhibitorok álltak. Az ovomukoidok 

madártojásban nagy mennyiségben megtalálható glikoproteinek, melyek három Kazal 

doménből állnak. A Laskowski laboratóriumban 153 különböző madárfaj ovomukoid harmadik 

doménjét izolálták limitált proteolízissel (59–61), és vizsgálták ezek kölcsönhatását hat szerin 

proteázzal (62). Ezt követően létrehozták a pulyka ovomukoid harmadik domén, azaz 

OMTKY3 (turkey ovomucoid third domain) 20 fehérjealkotó, és 5 nem-fehérjealkotó P1 

aminosav variánsát, majd meghatározták az inhibitorok affinitását a már említett hat szerin 

proteázzal szemben (2,63). Egy következő munkában megmérték egy másik családba (potato I 
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család) tartozó inhibitor, az eglin c 7-féle P1 mutánsának kötéserősségét ugyanezekhez az 

enzimekhez (3). 

Az eredmények alapján két fő következtetést vontak le: 1. a P1 aminosavon kívül más, az 

enzimmel kölcsönható oldalláncok is beleszólhatnak az inhibitorok affinitásába és 

specifitásába, azonban azok az aminosavak, melyek nincsenek közvetlen kapcsolatban az 

enzimmel, nem befolyásolják a kölcsönhatást, 2. a P1 aminosav csoport a kanonikus hurok többi 

részétől és az inhibitor váztól teljesen függetlenül viselkedik, tehát additív a hozzájárulása a 

kötési energiához.  

Két vagy több mutáció hatása additív, ha a többszörös mutánshoz tartozó szabadenergia 

változás értéke megegyezik az egyedi mutációk által okozott szabadenergia változások 

összegével (64). Az additivitás nem teljesül, ha a kérdéses aminosav oldalláncok közvetlenül 

vagy közvetett módon kölcsönhatnak, azaz nem függetlenek egymástól. Ez általában térben 

egymáshoz közeli aminosavak esetében lép fel, melyek között hidrogénhidas, elektrosztatikus 

vagy hidrofób kölcsönhatás van, de ide tartozik az is, ha az egyik aminosavcsere a fehérje 

szerkezetében komoly változást okoz.  

A Laskowski laborban vizsgálták a különböző ovomukoid harmadik domén ortológokban 

végrehajtott P1 aminosavcserék energetikai hatását. Azt találták, hogy inhibitor családon belül 

az azonos aminosavcserék egy adott enzimmel szemben nézve azonos szabadenergia változást 

okoznak. Ezt a jelenséget családon belüli additivitásnak („intrascaffolding additivity”) nevezték 

el (2). Az analóg P1 helyettesítések a két különböző családba tartozó inhibitor, az OMTKY3 és 

az eglin c esetében is hasonló hatással voltak az enzimkötésre (a prolin kivételével) (3). Ennek 

az „interscaffolding additivity", azaz vázszerkezet független additivitás, vagy röviden 

vázszerkezet függetlenség nevet adták.  

A vizsgált esetekben az additivitás gyakrabban teljesült családon belül, mint családok 

között. Azonban a kanonikus inhibitorok azonos működési mechanizmusára és a kanonikus 

hurok szerkezetének rendkívüli hasonlóságára alapozva kiterjesztették a vázszerkezet 

függetlenség elméletét az összes enzimmel kölcsönható pozícióra, mind a 20 természetes 

aminosavra és az összes kanonikus inhibitor családra (3). Ezzel összhangban azt állították, hogy 

a vázszerkezet nincs közvetlen hatással az inhibitor affinitására, habár a specifitását közvetett 

módon befolyásolhatja. Például az enzim és az inhibitor váz közötti térbeli ütközések 

megakadályozhatják a kölcsönhatást akkor is, ha a kanonikus hurok szekvenciája az enzim 

preferenciáinak megfelel (65). 
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Később bevontak két másik inhibitor családot is a vázszerkezet függetlenség vizsgálatába 

(7) még mindig kizárólag a P1 pozícióra fókuszálva. Az összehasonlító vizsgálatok során több 

kivétellel is találkoztak (3,5,7), amiből arra következtettek, hogy a mutációk környezetének 

szekvenciális és konformációs hasonlóságától és az adott mutációtól is függ, hogy megvalósul-e 

a családok közötti additivitás (7). A kivételek leírása ellenére nem vontak le következtetéseket 

arra vonatkozóan, hogy a vázszerkezet függetlenség modellje esetleg mégsem általános 

érvényű. 

A további kutatásaik során megállapították, hogy melyek az OMTKY3 enzimekkel 

kölcsönható pozíciói, majd létrehozták ennek a 10 pozíciónak az összes lehetséges egyszeres 

mutánsát. Ezt követően meghatározták mind a 190 OMTKY3 variáns és a vadtípusú inhibitor 

affinitását a már említett hat szerin proteázzal szemben (2,63,66). Az egyszeres mutánsokon 

kapott asszociációs konstansokat használva létrehoztak egy úgynevezett szekvencia-reaktivitás 

algoritmust („sequence to reactivity algorithm”) (66,67), amely megjósolta bármilyen Kazal 

inhibitor affinitását az általuk vizsgált hat proteázzal szemben. A szekvencia-reaktivitás 

algoritmus azon a két feltételezésen alapult, hogy az inhibitorok enzimmel kölcsönható pozíciói 

függetlenek egymástól, illetve, hogy az egyes mutációk hatása azonos családba tartozó 

inhibitorok esetén additív. Az algoritmust később arra használták, hogy meghatározzák a sertés 

pankreatikus elasztáz és a Streptomyces griseus proteáz B lehető legerősebb Kazal 

inhibitorainak szekvenciáját (68).  

A későbbiekben korlátozták az algoritmus alkalmazását azokra a Kazal inhibitorokra, 

melyek a P2 pozícióban Thr-t és/vagy a P1’ pozícióban Glu-t hordoztak, melyekre konkrét 

mérési adatokkal rendelkeztek. A szigorítás mögött az a megfigyelés állt, hogy az 

ovomukoidokban gyakran együtt előforduló P2 Thr és a P1’ Glu hidrogénhidat képez, ami miatt 

ezen aminosavak cseréjinek hatása nem lesz additív. Ezzel a korlátozással az algoritmus 

használhatóságát a Kazal szekvenciák körülbelül 10%-ára szűkítették (66,69).  

Laboratóriumunk számos olyan kutatást végzett, amelyek eredménye ellentmondott a 

Laskowski-féle családon belüli additivitás, illetve vázszerkezet függetlenség modelleknek. Az 

első ilyen eredmény akkor született, amikor két közeli rokon Pacifastin inhibitor irányított 

fehérjeevolúciós vizsgálata során még a családon belüli additivitás kritériumai sem teljesültek 

(70). Az egyik inhibitor képes volt emlős tripszinek gátlására, míg a másik nem. Amikor 

létrehozták a kétféle inhibitor összes lehetséges kiméra változatát, és különböző tripszineken 

szelektáltak, kiderült, hogy a taxon-szelektivitás hátterében egy összetett kölcsönhatási hálózat 

áll. Az inhibitorok hidrofób magját alkotó eltérő aminosavpár jellege meghatározta egy felszíni 
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főlánc kanyar konformációját, ezáltal befolyásolva, hogy milyen kanonikus hurok szekvencia 

volt optimális egy adott enzim gátlására.  

Ezen felül a laborunkban folyó kutatások több esetben is a vázszerkezet függetlenség 

elméletével ellentmondó eredményeket hoztak. A vázszerkezet függetlenség modellje szerint 

egy adott enzim kötéséhez egyetlen optimális kanonikus hurok szekvencia létezik, ami 

független az inhibitor váztól. Amennyiben ez valóban így van, akkor ebből az következik, hogy 

különböző családba tartozó inhibitorok irányított evolúciója során azonos hurok szekvenciát 

kellene kapni egy adott enzimmel szemben.  

Ezzel szemben a komplementrendszer két proteáza, a MASP-1 és a MASP-2 is különböző 

szekvencia mintázatot szelektált két eltérő családba tartozó inhibitor, a mindössze 14-

aminosavas SFTI (sunflower trypsin inhibitor, Bowman-Birk család) és a 35-aminosavas SGPI-

2 (Pacifastin család) irányított evolúciója során (46,71). A legfontosabb eltérések az inhibitorok 

P2, P1 és P1’ pozícióiban mutatkoztak meg. Ezen felül, míg az SFTI vázon nem sikerült MASP-

1 szelektív inhibitort létrehozni, (71), az SGPI-2 váz erre tökéletesen alkalmasnak bizonyult 

(46). Ezáltal sikerült feltárni a MASP-1 kulcsfontosságú szerepét a lektin út aktivációjában és 

a korábbi hibás aktiválási modellt korrigálni (72). A háttérben álló okokra az eltérések 

szerkezeti elemzése világított rá. 

A P2 csoport mindkét inhibitor családban konzervált, mivel az itt található Thr a kanonikus 

hurok szerkezetét stabilizáló hidrogénhíd kölcsönhatások kialakításában vesz részt, miközben 

metilcsoportja a gátolt enzim sekély S2 zsebébe köt. Az irányított evolúció során a Bowman-

Birk családba tartozó SFTI vázon mindkét enzimmel szemben Ser szelektálódott a P2 

pozícióban, míg az SGPI-2 esetén kizárólag Thr jelent meg. Mind a Thr, mind a Ser alkalmas a 

fehérje szerkezetét stabilizáló hidrogénhidak létrehozására, ám míg a P2 Thr metilcsoportja  

kölcsönhat a sekély S2 zsebbel, a P2 Ser esetében nem jön létre ilyen kölcsönhatás. A 

modellezés azt mutatta, hogy az SFTI, mely a természetben ismert legkisebb inhibitor vázzal 

bír, nem képes elmozdítani a MASP-2 enzimen azt a nagy, felszíni hurkot, ami elfedi az S2 

zsebet. Ugyanakkor a nagyobb SGPI-2 ezt a hurkot eltolva megnyitja az S2 zsebet, ezért lett 

ezen a vázon a Thr az optimális P2 csoport.  

Ismert szelektivitásának megfelelően a MASP-1 az SGPI-2 vázon kizárólag Arg oldalláncot 

fogadott el a P1 helyen, míg a MASP-2 esetében a Lys dominált, bár az Arg is előfordult. Ez a 

különbség nem mutatkozott meg az SFTI vázon, ahol mindkét enzim P1 Arg csoportot 

szelektált. Ennek oka, hogy az SGPI-2, a kiterjedt kötőfelszíne által, képes torzítani a MASP-2 
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S1 kötőzsebét, ami miatt a Lys előnyösebb lesz az enzimhez való kötés szempontjából. Ilyen 

szerkezeti változást a kevesebb kontakt pozícióval rendelkező SFTI nem tud előidézni.  

Az irányított evolúció során az SFTI P1’ pozíciójában a vadtípusú Ser konzerválódott, 

amely a hurok kanonikus szerkezetét stabilizáló hidrogénhíd hálózat kialakításában vesz részt. 

A P1’ Ser az intramolekuláris szerepe miatt azonban nem képes az enzimek S1’ zsebével 

kölcsönhatni. Ismert volt, hogy az SGPI-2 P1’ pozíciója nem vesz részt intramolekuláris hurok 

stabilizálásban, és így vélhetően szabadon fejleszthető. Ez a gondolatmenet helyesnek 

bizonyult, az SGPI-2 vázon mindkét MASP ellen sikerült specifikus inhibitort szelektálni, 

amelyek radikálisan eltérő P1’ oldallánccal bírtak.  

Az eltérő vázszerkezetekre visszavezethető különbségek arra utaltak, hogy a vázszerkezet 

függetlenség nem teljesülhet általánosan az összes kanonikus inhibitor családban, illetve az 

összes enzimmel kölcsönható pozícióban. Ezt a gondolatot a laboratóriumunk további 

eredményei is alátámasztották. Irányított fehérje evolúcióval egy másik szerin proteáz, a humán 

kimotripszin C ellen is sikerült nagy affinitású és szelektív SGPI-2 variánsokat létrehozni (73). 

Az SGPI-2 P2 pozíciójában az összes szelekció során rendkívül erős Thr dominanciát 

figyeltünk meg, ami mellett csak Ser jelenhetett meg. Ez a P2 Thr/Ser szükséglet egyértelműen 

jellemzi a Pacifastin inhibitor családot, és az S2-specifitás tekintetében korlátozza az inhibitor 

specifitását.  

Az előbb említett eredmények arra ösztönöztek minket, hogy immár célirányosan, és 

behatóbban is megvizsgáljuk a vázszerkezet függetlenség elméletét. Ez a kísérlet sorozat alkotja 

doktori munkám másik részét. Mivel a 14-aminosavas SFTI a legkisebb ismert tripszin 

inhibitor, ezért nem feltétlenül jól reprezentálja a kanonikus inhibitorokat. A MASP enzimek 

felszínükön nagy kiterjedésű kötőhurkokat hordoznak, ami miatt igen szelektívek. Ezen kívül 

komplexképződéskor szerkezeti változáson mennek keresztül, tehát nem a kulcs-zár modellnek 

megfelelően működnek. Így a MASP enzimek sem tekinthetők a szerin proteázok 

típuspéldáinak. Ezért a vázszerkezet függetlenség vizsgálatához két klasszikus modell enzimet, 

a szarvasmarha tripszint és kimotripszint, illetve két, különböző családba tartozó inhibitort, az 

SGPI-2 és a SPINK1 fehérjét választottuk ki.  
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1.6. Két kanonikus inhibitor, az SGPI-2 és a SPINK1 

Az SGPI-2 a Pacifastin inhibitor családba tartozó, 35-aminosavas fehérje, melyet az 

egyiptomi vándorsáska hemolimfájából izoláltak először (74). Az inhibitort három antiparallel 

β-szál építi fel, melyek egy β-lemezt képeznek (6. ábra). A fehérje kompakt szerkezetét 3 

diszulfid stabilizálja, melyek közül kettő a proteázkötő hurok kipányvázásában vesz részt a P3 

illetve a P3’ pozíciókban. A két diszulfidhídon felül egy összetett hidrogénhíd hálózat rögzíti a 

hurkot a vázhoz, illetve alakítja ki a kanonikus konformációt. A szabad inhibitor oldatban 

többféle konformációt vesz fel, a kanonikus hurok régiója flexibilis, a proteázhoz kötve válik 

merevvé (55,75,76).  

Az emberi SPINK1, korábbi nevén PSTI (pancreatic secretory trypsin inhibitor) vagy TATI 

(tumor associated trypsin inhibitor), a Laskowski csoport által intenzíven vizsgált Kazal család 

tagja. Az 56-aminosavas inhibitort először a hasnyálmirigyből izolálták, később más 

szövetekben is kimutatták a jelenlétét. A hasnyálmirigyben feladata a tripszinogén idő előtti 

aktiválódásának megakadályozása (77). A SPINK1 génjének bizonyos mutációi hasnyálmirigy 

gyulladáshoz vezethetnek (78), illetve a SPINK1 expressziója számos különböző tumor esetén 

megemelkedik (79). A fehérjében egy α-helikális régió, illetve két rövid β-szál található meg 

(6. ábra). Ezt a szerkezetet is három diszulfidhíd merevíti, és ezek egyike a kanonikus hurkot 

szintén a P3 pozíción keresztül kapcsolja a vázhoz.  

A vázszerkezet függetlenség modelljét a teljes kanonikus hurok régió átfogó vizsgálatával 

még senki nem tesztelte, ezért ezt tűztük ki kutatásunk céljaként. Az inhibitorok összes, 

enzimmel kölcsönható hurokpozíciójának vizsgálata a klasszikus módon, rekombináns úton 

előállított, egyedi inhibitor variánsok mérésén keresztül nem lehetséges. Már az egyszeres 

aminosavcserét hordozó variánsok száma is 100 felett van, a többszörös aminosavcserés 

6. ábra. Az SGPI-2 és a SPINK1 térszerkezete. 
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variánsok száma pedig milliárdos nagyságrendű. Ezért az egyedi variánsok előállítása helyett 

egy teljesen más megközelítést választottunk. Az enzimek preferenciáját a két, eltérő vázzal 

rendelkező inhibitor hurokpozícióiban kombinatorikus mutagenezissel és fág-bemutatással 

kívántuk feltárni.  

1.7. A fág-bemutatás 

A fág-bemutatás egy irányított evolúciós megközelítésen alapuló, nagyáteresztőképességű 

eljárás, mely kiválóan alkalmas fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára (80–82). Többek 

között sikerrel alkalmazták nagy affinitású szerin proteáz inhibitorok létrehozására, illetve a 

szelektált inhibitorok által az enzimek specifitásának jellemzésére is (83).  

A fág-bemutatás során a vizsgálandó fehérje génjét hozzákapcsoljuk egy bakteriofág 

burokfehérje génjéhez. Az így keletkező fúziós fehérje beépül a bakteriofág fehérjeburkába, 

ezáltal a fág felszínéhez rögzítve megjelenik a vizsgálni kívánt fehérje, miközben a fág 

részecske belsejében megtalálható a fehérjét kódoló DNS. Tehát a fág részecske fizikai 

kapcsolatot teremt és tart fenn a fenotípus és a genotípus között (80).  

A fág-bemutatás fő lépéseit a 7. ábra mutatja be. Először kombinatorikus mutagenezissel 

létrehozzuk a vizsgált fehérje génjének variánsait tartalmazó, fágmid vektor alapú DNS 

könyvtárat. A mutációk helyét és az adott pozícióban használni kívánt aminosav készletet 

előzetes információk alapján határozzuk meg. A DNS könyvtárat elektroporálással 

baktériumsejtekbe juttatjuk. A sejteket helper fággal felülfertőzzük, amelynek genomja 

hordozza a bakteriofág összes fehérjéjének a génjét, ezáltal a felülfertőzött sejt képes a fágmid 

vektor fágburokba pakolására, és a fágrészecske kijuttatására. Így jön létre a fehérje-fág 

könyvtár, amelyben minden fágrészecske felszínén a vizsgált fehérje egyetlen variánsa jelenik 

meg, a fág belsejében pedig megtalálható az azt kódoló DNS.  

A második lépésben a könyvtárból kiválogatjuk a célmolekulához kötni képes klónokat. A 

fehérje-fág könyvtár és a partner fehérje kölcsönhatása történhet oldatfázisban, illetve szilárd 

fázishoz rögzítve. Oldatfázisú szelekció esetén a kötő klónokat a célmolekulán lévő címke 

segítségével izoláljuk az oldatból egy, a címkére specifikus affinitáskromatográfiás lépés során. 

Szilárd fázisú szelekció esetén egyszerűen lemossuk a nem, vagy gyengén kötő klónokat. A 

célmolekulához nagy affinitással kötő klónokat eluáljuk, majd baktériumsejtekben 

felszaporítjuk. Az izolált fágokat további szelekciós ciklusokban addig szelektáljuk, amíg a 

kapott fehérje-fág könyvtár kellőképpen fel nem dúsul funkcióképes, azaz a célmolekulához 

kötni képes klónokban. 
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Az egyedi klónok kölcsönhatását a célfehérjével fág-ELISA kísérletekben ellenőrizhetjük. 

Az egyes variánsok DNS-ének szekvenálásával megtudhatjuk, hogy a randomizált pozíciókban 

milyen oldalláncok tették lehetővé a partner fehérjéhez való kötést. A szekvenciák analízisével 

megállapíthatjuk, hogy az egyes pozíciókban mely aminosavak milyen mértékben járulnak 

hozzá a kölcsönhatáshoz. Az így kapott eredményeket szekvencia logók formájában ábrázolva 

könnyen átláthatóvá tehetjük (84).   

7. ábra A fág-bemutatás fő lépései. A vizsgálni kívánt fehérje génjét hozzákapcsoljuk a bakteriofág burokfehérje 
génjéhez. Kombinatorikus mutagenezis segítségével létrehozzuk az inhibitor variánsait, melyek megjelennek a fág 
burok felszínéhez kapcsolva. Az így kapott fehérje-fág könyvtár tagjai közül kiválogatjuk a célfehérjéhez kötni 
képes változatokat. Ezeket E. coli-ban felszaporítva megismételhetjük a szelekciós ciklust. 
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2. Célkitűzések 

Doktori munkám két fő téma köré csoportosult. Elsőként a humán CELA3 enzimek 

specifitását vizsgáltam egy szubsztrát-szerű inhibitor, az SGPI-2 irányított fehérjeevolúcióján 

keresztül. Az egyes pozíciók szerepének pontosabb megismerése érdekében számos inhibitor 

variánst állítottam elő, majd meghatároztam ezek affinitását több emberi emésztőenzimmel és 

a sertés CELA1 enzimmel szemben.  

Ezt követően a vázszerkezet szerepét tanulmányoztam szerin proteázok és kanonikus 

inhibitoraik kölcsönhatásában. E célból meghatároztam két eltérő vázszerkezetű inhibitor, az 

SGPI-2 és a SPINK1 optimális tripszin-, illetve kimotripszin-kötő hurokszekvencia mintázatát. 

Mindkét inhibitor vázon létrehoztam az enzim-kötő konszenzus variánsokat, illetve olyan 

hurokcserélt variánsokat, melyek a másik vázon optimalizált hurkot hordozták. Meghatároztam 

az egyes variánsok enzim-kötő képességét és termodinamikai stabilitását, illetve vizsgáltam a 

hurokcsere hatására bekövetkező szerkezeti változásokat a két inhibitor váz esetében. 

Mindkét kísérletsorozatban számos inhibitor variánst kellett előállítani. A rendelkezésemre 

álló fehérje expressziós rendszer nem bizonyult megfelelőnek, így szükségessé vált egy kis, 

diszulfidhidas inhibitorok nagymennyiségben és natív konformációban történő előállítására 

alkalmas fehérjetermelő rendszer kifejlesztése. Ezt egy különálló fejezetben fogom bemutatni. 

1. A humán CELA3 enzimek specifitás-vizsgálata során a következő kérdésekre kerestem 

a választ: 

• Milyen eltérések figyelhetők meg a CELA3A és CELA3B specifitásában? Lehetséges 

CELA3A-, illetve CELA3B szelektív inhibitorok kifejlesztése? 

• Azonos P1 oldalláncokat preferálnak a CELA enzimek kis peptidszubsztrátok illetve 

szubsztrát-szerű inhibitorok esetében?  

• Elmozdult-e valamelyik CELA3 enzim specifitási profilja az emberi hasnyálból hiányzó 

CELA1 specifitása felé, azaz átvehette-e valamelyik CELA3 izoforma a CELA1 

homológok emésztésben betöltött szerepét? 

2. A kanonikus inhibitorok vázszerkezetének az enzim-inhibitor kölcsönhatásban betöltött 

szerepét vizsgálva a következő kérdéseket igyekeztem megválaszolni: 

• Azonos vagy eltérő kanonikus hurokszekvencia optimális az enzimkötés szempontjából 

különböző inhibitor vázakon modell emésztőenzimekkel szemben? 
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• Amennyiben az optimális szekvencia vázfüggő, akkor milyen mértékben befolyásolja 

az inhibitorok affinitását, ha az optimális proteázkötő hurkot kicseréljük egy másik 

vázon kifejlesztett optimális proteázkötő hurokkal? 

• Ugyanezek a cserék milyen hatással vannak az inhibitorok stabilitására? 

• Milyen szerkezeti változásokat okoznak a fenti hurokcserék? 

• Mindezek alapján függ-e az inhibitorok specifitása a vázszerkezetüktől, és ha igen, 

milyen mértékben? 
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3. Anyagok és módszerek 

1.1. Alkalmazott vegyszerek és baktériumtörzsek 

Az általános vegyszereket a Sigma-Aldrich cégtől szereztük be, míg a molekuláris 

klónozáshoz szükséges reagensek a Thermo Fisher Scientific és a NEB (New England Biolabs) 

cégektől származtak. Az oligonukleotidokat a Sigma-Aldrich, illetve az IDT cégek 

szintetizálták. A szelekciók és fág-ELISA tesztek során használt szarvasmarha tripszint és α-

kimotripszint a Sigma-Aldrich cégtől szereztük be. A gátlási esszékben használt szarvasmarha 

tripszin a Sigma-Aldrich, az α-kimotripszin a Worthington cégtől származott. Az 

enzimaktivitás alapú mérésekhez a kromogén és fluorogén szubsztrátokat a Peptanova és a 

Sigma-Aldrich cégektől rendeltük. DNS szekvenáláshoz ABI PRISM BigDye Terminator v3.1 

kitet használtam.  

Az általános klónozási feladatokat Escherichia coli DH5α (Thermo Fisher Scientific) 

baktériumtörzs segítségével végeztem. A Kunkel mutagenezisekhez szükséges uracilos DNS-t 

CJ236 (NEB) sejtekben hoztam létre. A fágmid könyvtárakat SS320 (Lucigen) sejtekbe 

elektroporáltam. Az egyedi fág klónokat az XL1 Blue (Stratagene) törzs egy módosított 

változatában, az XL1 Blue ∆eco-ban szaporítottam. E törzsből laborunkban korábban kiütöttük 

az ecotint kódoló gént. Az M13KO7 helper fág a NEB cégtől származott. Az inhibitor variánsok 

termeléséhez BL21 Star (DE3) (Invitrogen), illetve SHuffle T7 Express (NEB) sejteket 

használtam.  

3.1. Fág-bemutatás 

3.1.1. Könyvtárkészítés  

Doktori munkám során két különböző inhibitor-fág könyvtárral dolgoztam. A két könyvtár 

az SGPI-2, illetve a SPINK1 variánsait tartalmazta M13 bakteriofág p8 burokfehérjéjéhez 

kapcsolva. Az SGPI-2 könyvtárban az enzimmel kölcsönható inhibitor hurok 6 pozíciója (P4, 

P2, P1, P1’, P2’, P4’) került teljes randomizálásra. A P3 és P3’ ciszteineket nem változtattuk 

meg, mivel ezek a vázszerkezet kialakításához nélkülözhetetlen diszulfidhidakat képeznek. A 

SPINK1 könyvtár a kanonikus hurok P2-P4’ szakaszát fedte le a P3’ cisztein kivételével, mely 

szintén diszulfidhíd képzésben vesz részt.  

Az inhibitor-fág könyvtárak alapját képező DNS könyvtárakat két, egymást követő Kunkel 

mutagenezis (85) lépésben hoztam létre. A könyvtárkészítést Sidhu és munkatársainak 
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protokollja alapján végeztem (86). Először a randomizálni kívánt pozíciókat stop kodonokra 

cseréltem, ezáltal ”stop templátot” hozva létre. A második, kombinatorikus mutagenezis lépés 

során a stop kodonokat a 32-tagú NNK kodon szett tagjaival helyettesítettem, melyek mind a 

20 aminosavat képviselik 1, 2, vagy 3 kodonnal.  

3.1.2. A fágmid vektorok 

Az SGPI-2 könyvtár készítéséhez a laborunkban korábban előállított Tag-SGPI-2-pGP8 

fágmid vektort használtam (70). A konstrukcióban az SGPI-2 fehérjét és a p8 burokfehérjét 

kódoló szekvencia fuzionálva van, amihez N-terminális irányból Flag-címke kódoló DNS 

szekvencia kapcsolódik.  

A SPINK1 könyvtár alapjául szolgáló DNS konstrukciót Szakács Dávid hozta létre. A 

SPINK1 E. coli-ra kodon-optimalizált szekvenciáját szintetikus génként rendelte meg és a 

megfelelő restrikciós endonukleázok segítségével fágmid vektorba juttatta. Az így létrejött 

vektorban a SPINK1 génjétől N-terminális irányban a Flag-címkét kódoló szekvencia, C-

terminális irányban pedig a p8 burokfehérje génje található.  

3.1.3. A Kunkel templát létrehozása 

A fágmid vektorokat E. coli CJ236 sejtekbe juttattam. Ez a baktériumtörzs dut-/ung- 

mutációkat tartalmaz, így a dUTPáz és az uracil-DNS glikoziláz enzimek hiánya miatt timin 

helyett uracilt épít be a DNS-be. A transzformált sejteket M13KO7 helper fággal fertőztem, a 

termelődött fágokat PEG/NaCl módszerrel kicsaptam, majd QIAprep Spin M13 kit segítségével 

izoláltam az uracil tartalmú, egyszálú DNS-t, amely a Kunkel mutagenezis templátjaként 

szolgált.  

3.1.4. A Kunkel mutagenezis 

A Kunkel mutagenezishez a mutációs oligonukleotidokat T4 polinukleotid kinázzal 

foszforiláltam, anelláltam a Kunkel templáthoz, majd T7 DNS polimeráz és T4 DNS ligáz 

segítségével duplaszálú, cirkuláris fágmidot hoztam létre. Az így kapott heteroduplex fágmid 

vektor egyik szála a vadtípusú szekvenciát kódolja, a gazdasejtre jellemző metilációs 

mintázattal rendelkezik és uracilt tartalmaz timin helyett, míg a másik szála a megfelelő 

helyeken a kívánt mutációkat hordozza, nem metilált és uraciltól mentes. A heteroduplex 

fágmidot dut+/ung+ sejtekbe juttattam, melyek hozzávetőlegesen 80%-os hatékonysággal a 

mutációkat tartalmazó, nem metilált, de uracilt sem tartalmazó szál alapján javítják a 

heteroduplexben található nem megfelelő bázispárokat.  
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A stop templát készítése során a Kunkel mutagenezis termékét XL1 Blue sejtekbe 

transzformáltam. Egyedi baktérium klónokból izolált DNS-ben a stop kodonok jelenlétét 

Sanger szekvenálással ellenőriztem. A második, kombinatorikus mutagenezis lépés termékét 

QIAquick Gel Extraction Kit segítségével tisztítottam és SS320 sejtekbe elektroporáltam. A 

könyvtárak diverzitásának meghatározásához az elektroporált sejtekből mintát vettem és a 

fágmid jelenlétére szelektáló ampicillines lemezen titráltam. Az SS320 sejt kultúrát helper 

fággal fertőztem és ON növesztettem. A következő nap PEG/NaCl-os kicsapással izoláltam az 

inhibitor-fág könyvtárat. 

3.1.5. Az SGPI-2 és a SPINK1 könyvtár szelekciója tripszinen és kimotripszinen 

A szarvasmarha tripszin- és kimotripszin-kötő SGPI-2 variánsok szelekcióját Héja Dávid 

és Zboray Katalin végezte el egy általuk készített SGPI-2-fág könyvtáron A szelekció és a fág-

ELISA kísérletek menete megegyezett a SPINK1 esetében alább leírtakkal.  

A SPINK1-fág könyvtárat szarvasmarha tripszinhez, illetve szarvasmarha α-

kimotripszinhez való kötésre szelektáltam. A szelekciós eljárást a korábban részletesen 

leírtaknak megfelelően végeztem (86). Az enzimeket 96-lyukú Nunc MaxiSorpTM lemezen 

immobilizáltam 200 mM Na2CO3 pH 9,4 pufferben. Az enzimet tartalmazó mintahelyeket, 

illetve ugyanannyi enzimmentes helyet 5 mg/ml BSA-t tartalmazó PBS oldattal blokkoltam. Az 

enzimet nem tartalmazó mintahelyek a szelekció kontrolljaként szolgáltak. A blokkolt 

mintahelyekre PBT pufferben (PBS, 5 mg/ml BSA, 0,5 % Tween 20) felvett SPINK1-fág 

könyvtárat vittem fel, és 3 órán keresztül inkubáltam. A nem-kötött fágokat PT (PBS, 0,5 % 

Tween 20) oldattal mostam le a lemezről. A kikötött fágokat 100 mM HCl oldattal eluáltam, 

majd 1 M Tris bázissal semlegesítettem az oldat kémhatását. Az eluált fágokkal mid-log 

fázisban lévő XL1 Blue ∆eco sejteket fertőztem. A sejtekből mintát vettem, hogy titrálással 

meghatározhassam az enzim-szelektált és a kontroll fágok arányát, azaz a könyvtár 

funkcióképes klónokban való dúsulásának mértékét. Az XL1 Blue ∆eco sejteket helper fággal 

felülfertőzve ON növesztettem, ily módon felszaporítva a proteázokon szelektált fágokat. A 

következő szelekciós körben ebből a fág populációból indultam ki. Mindkét enzim esetében 

három ilyen szelekciós ciklust alkalmaztam.  

3.1.6. Egyedi variánsok fág-ELISA tesztje 

A harmadik szelekciós körből egyedi fág klónokat szaporítottam fel, melyek enzimkötő 

képességét fág-ELISA tesztekben ellenőriztem le. Az ELISA kísérletek a szelekcióhoz hasonló 

módon zajlottak. 96-lyukú MaxiSorp lemezen immobilizáltam a megfelelő proteázt, majd az 
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enzimmel burkolt, illetve a kontrollként szolgáló üres mintahelyeket is blokkoltam. A 

felszaporított klónokat mind enzimet tartalmazó, mind kontroll mintahelyekre felvittem és egy 

órán át inkubáltam. A nem-kötött fágok lemosását követően HRP-konjugált anti-M13 

ellenanyagot (GE Healthcare) mértem a mintahelyekre, amit 30 perc múlva mostam le. A 

kikötött fágok jelenlétét TMB (3,3’,5,5’-tetrametil-benzidin) szubsztrát hozzáadásával 

mutattam ki. A reakció leállításához 1 M HCl-t mértem be, majd meghatároztam a mintahelyek 

fényelnyelését 450 nm-en. Azokat a klónokat tekintettem specifikus kötőknek, melyek 

enzimmel burkolt felszínen legalább háromszor akkora abszorbancia jelet adtak, mint a kontroll 

mintahelyeken. 

3.1.1. Az SGPI-2 könyvtár szelekciója sertés CELA1 enzimen 

Az SGPI-2 könyvtár tagjait Nunc Immobilizer Amino lemezre rögzített sertés CELA1 

enzimen szelektáltam. A szelekció folyamata a SPINK1 könyvtárnál leírtakhoz hasonlóan 

történt. A lemez 12 mintahelyében 5-5 µg enzimet immobilizáltam PBS pH 7,2 pufferben. A 

mintahelyeket 5 mg/ml BSA tartalmú PBS pH 7,2 pufferrel blokkoltam. A blokkolt helyekre 

100 µl 5 mg/ml BSA, 0,05 % Tween 20, PBS pH 7,2 pufferben felvett fág könyvtárat vittem 

fel és 2,5 órán keresztül inkubáltam. A nem-kötő klónokat PBS pufferrel mostam le. Az enzim-

kötött variánsokat 100 mM HCl hozzáadásával eluáltam. Az eluátum pH-ját 1 M Tris-bázissal 

semlegesre állítottam. Az eluált fágokat XL1 Blue ∆eco sejtekben szaporítottam fel. Három 

szelekciós ciklust végeztem el. 

A második és harmadik szelekciós körből egyedi inhibitor-fág klónokat szaporítottam fel, 

és fág-ELISA-ban teszteltem a CELA1 enzim-kötő képességüket. A fág-ELISA tesztek a 

szelekcióval azonos módon zajlottak, azzal a kivétellel, hogy az immobilizált enzim 

mennyiségét mintahelyenként 1,25 µg-ra csökkentettem. 

3.1.2. Az SGPI-2 könyvtár szelekciója humán elasztázokon 

Független kísérlet sorozatban két humán elasztáz izoformához, ELA3A-hoz, illetve 

ELA3B-hez szelektíven kötő SGPI-2 variánsokat kívántam szelektálni fág-bemutatás 

segítségével. Az enzimeket His-címkével ellátva, aktív formában kaptam kézhez Sahin-Tóth 

Miklós professzortól (Boston University). Mivel ezeket az enzimeket nem sikerült sem Nunc 

MaxiSorp, sem Nunc Immobilizer Amino, sem QIAGEN Ni-NTA HisSorb lemez felszínén 

kikötni, ezért az inhibitor-fág könyvtár és a proteázok reakciója oldatfázisban történt. Az enzim-

kötött fágokat az elasztázokon lévő His-címkén keresztül, immobilizált fémion affinitás 

kromatográfiával nyertem ki az oldatból. Mivel az irodalomban korábban nem használtak Co2+-
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kötött gyöngyöket fág-bemutatásra, ezért az itt részleteiben bemutatott protokollt nekem kellett 

kidolgoznom. 

Az SGPI-2-fág könyvtárat 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 0,1 % Tween-20, 20 mM 

imidazol, pH 8,0 pufferben (puffer) szuszpendáltam. A fág oldat koncentrációját a 268 nm-en 

mért fényelnyelés alapján határoztam meg. A reakciót úgy állítottam össze, hogy az enzim kb. 

20-szoros moláris feleslegben legyen a fág részecskékkel szemben. Így 700 µl végtérfogatban 

1012 fágot rázóinkubálás mellett 1,5 órán keresztül inkubáltam 50 nM ELA3A vagy ELA3B 

enzimmel. Kontrollként enzimmentes reakciók szolgáltak. Az inkubáció alatt 5-5 µl Dynabeads 

His Tag Isolation and Pulldown (Thermo Fisher Scientific) mágneses gyöngyöt 30 percen 

keresztül előkezeltem 500 µl 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 0,1 % Tween 20, 50 mM 

imidazol, 5 mg/ml BSA, pH 8,0 blokkoló oldattal. A gyöngyök leülepítéséhez mágnes 

szeparátort használtam. A blokkoló eltávolítása után 500 µl pufferrel mostam a gyöngyöket. Az 

SGPI-2 könyvtárat tartalmazó reakcióelegyeket hozzáadtam a gyöngyökhöz, ily módon az 

elasztázok His-címkéjén keresztül kifogva az oldatból az enzim-kötött fágokat. 5 perc 

kevertetés után eltávolítottam a felülúszót, majd kétszer mostam a gyöngyöket 1,5 ml pufferrel. 

Az elasztáz-kötött fágokat 1,4 ml 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, 0,1 % Tween-20, 250 mM 

imidazol, pH 8,0 pufferrel eluáltam. Az eluátumok 500 µl-ével 4,5-4,5 ml mid-log fázisban 

lévő XL1 Blue ∆eco sejtet fertőztem. A sejtekből 30 perc rázóinkubálás után mintát vettem 

titráláshoz. Csak az enzim-szelektált fágokat tartalmazó baktérium kultúrákat pedig helper 

fággal fertőztem és éjszakán át növesztettem.  

A szelekció második és harmadik köre az elsőtől annyiban tért el, hogy a felszaporított és 

izolált fágokat először 5-5 µl blokkolt gyöngyre vittem fel, hogy csökkentsem a nem-specifikus 

kötők számát. Az oldatfázisú reakció ezekkel a kimerített fágokkal zajlott. 

3.1.3. Oldatfázisú fág-ELISA kísérletek 

Az egyedi SGPI-2-fág klónok enzimkötő képességét oldatfázisú fág-ELISA kísérletekben 

igazoltam. Ehhez egy 96-lyukú mikrotitráló lemezen 200 µl végtérfogatban összemértem a 

felszaporított fág klónokat, illetve 7 nM enzimet vagy puffert tartalmazó reakció elegyeket. Egy 

másik lemez zsebeibe 1-1 µl Dynabeads gyöngyöt mértem és 100 µl blokkoló pufferrel 

inkubáltam 30 percig. A blokkoló eltávolítása után 100 µl pufferrel mostam a gyöngyöket. A 

fágokat és enzimet vagy puffert tartalmazó oldatokat felvittem a mosott gyöngyökre. 5 perc 

elteltével eltávolítottam a nem-kötött fágokat, és 4-szer mostam a gyöngyöket 200 µl pufferrel. 

Minden mintahelyre 50 µl pufferben 5000-szeresére hígított HRP-konjugált anti-M13 
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ellenanyagot vittem fel 30 percre. A nem-kötött ellenanyag eltávolítása után a gyöngyöket 

először 200 µl pufferrel, majd 200 µl 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, pH 8,0 oldattal mostam. 

A reakciót 50 µl TMB szubsztráttal indítottam és 50 µl 1 M HCl hozzáadásával állítottam le. 

Az egyes mintahelyek fényelnyelését 450 nm-en a gyöngyök eltávolítása után mértem le. 

Azokkal a klónokkal dolgoztam tovább, melyek legalább kétszer akkora abszorbancia értéket 

produkáltak enzim mellett, mint a kontroll esetben. 

3.1.4. Szekvencia logók építése 

Az enzim-kötő SPINK1 és SGPI-2 variánsok hurok régiójának szekvenciáját Sanger 

szekvenálással határoztam meg és csak a DNS szinten egyedi klónokkal dolgoztam tovább. A 

randomizált pozíciókban az egyes aminosavak előfordulási gyakoriságát normáltam az NNK 

kodon szettben vett gyakoriságukkal. Minden szelekcióhoz mesterségesen előállítottam 1000 

szekvenciát, mely tükrözte az egyes pozíciókban kapott relatív aminosav gyakoriságokat. A 

szekvencia szettekből a WebLogo program (87) segítségével szekvencia logókat hoztam létre. 

3.2. Kis, diszulfidhidas fehérjék termelésére alkalmas expressziós 

rendszer kidolgozása  

3.2.1. Inhibitor variánsok előállítása MBP fúziós rendszerben 

A kapott szekvencia logók alapján számos SPINK1 és SGPI-2 variánst terveztem, melyeket 

rekombináns formában kívántam előállítani. Első lépésként a vadtípusú fehérjéket pMAL-p2G 

(NEB) vektor egy módosított változatába klónoztam, amelyről az inhibitorok az E. coli 

baktérium maltózkötő fehérjéjéhez kapcsolva termelődtek BL21 Star (DE3) sejtekben. A 

klónozáshoz az adott inhibitort kódoló szekvenciát PCR segítségével erősítettem ki, majd 

BamHI és HindIII restrikciós endonukleázokkal felnyitott vektorba ligáltam. A SPINK1 

variánsokat Kunkel mutagenezissel, az SGPI-2 variánsait PCR alapú mutagenezissel hoztam 

létre.  

A megfelelő expressziós vektorral transzformált BL21 Star (DE3) sejteket 1 liter LB/Amp 

táptalajban növesztettem OD600=0,8-ig, majd 300 µM IPTG hozzáadásával indukáltam a 

fehérje termelést. 4 óra elteltével a sejteket centrifugálással (JLA 9.1 rotor, 6000 RPM, 5 perc) 

leülepítettem, majd 50 mM Na-foszfát, 300 mM NaCl, pH 8,0 oldatban szuszpendáltam és -

20°C-ra lefagyasztottam. A kiolvasztott sejteket szonikálással feltártam, a sejttörmeléktől 

centrifugálással szabadultam meg (JA-20-as rotor, 20 000 RPM, 30 perc). A felülúszóban lévő 

fúziós fehérjét Ni2+-IDA csoportokat tartalmazó oszlopon (Profinity IMAC Resin, Biorad) 
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tisztítottam az MBP fehérjéhez kapcsolt His-címke segítségével. Az oszlopra felvitt mintát 10 

oszloptérfogat 50 mM Na-foszfát, 300 mM NaCl, pH 8,0 pufferrel mostam, majd 50 mM Na-

foszfát, 300 mM NaCl, 250 mM imidazol, pH 8,0 pufferrel eluáltam. Az eluátumot 50 mM Na-

foszfát, 300 mM NaCl, pH 8,0 pufferrel szemben dializáltam, hogy eltávolítsam az imidazolt 

az oldatból. Az inhibitorokról a fúziós partnert TEV proteáz enzimmel hasítottam le 500 µM 

DTT jelenlétében. A His-címkével ellátott MBP fehérjétől egy második Ni2+ affinitás 

kromatográfiás lépésben választottam el az inhibitoroktól. Ebben az esetben az oszlopon áteső 

folyadék tartalmazta az inhibitort, míg a TEV proteáz, az MBP, illetve a maradék hasítatlan 

fúziós fehérje kikötött az oszlophoz. Az átesőt 0,2 µm átmérőjű szűrőn keresztül Phenomenex 

Jupiter 10u C4 300A oszlopra vittem fel és fordított fázisú HPLC kromatográfiával tisztítottam 

tovább. Az eluátumot liofilizáltam, majd a liofilizált fehérjéket vízben oldottam vissza. Az 

inhibitorok helyes molekulatömegét ESI-MS mérések igazolták, melyeket a Biológiai Intézet 

Proteomikai Kutatócsoportjából Kékesi A. Katalin illetve a Kémiai Intézet Analitikai Kémia 

Tanszékéről Schlosser Gitta végeztek. 

3.2.2. Inhibitor variánsok előállítása S100A4 fúziós rendszerben 

Az inhibitor variánsok DNS szekvenciáját PCR-rel kierősítettem a megfelelő pMal-p2G 

vektorokból, majd BamHI és XhoI enzimekkel pS100A4 vektorba juttattam. A pS100A4 

vektort Kiss Bence állította elő. A humán S100A4 fehérjét kódoló szekvenciában a ciszteineket 

szerinekre cserélte, illetve N-terminális irányból egy His6-címkét, C-terminális irányból pedig 

a TEV proteáz felismerő helyét és a fúziós partnerek klónozásához egy rövid multiklónozó 

helyet kapcsolt hozzá. A multiklónozó hely tartalmazta a BamHI és XhoI restrikciós 

endonukleázok felismerő helyét. Ezt a szekvencia részletet szintetikus génként rendelte meg, 

majd egy pET alapú vektorba, a pBH4-be klónozta.  

Kezdetben az S100A4-inhibitor fúziós fehérjék termelésére BL21 Star (DE3) 

baktériumtörzset használtam, ám azt tapasztaltam, hogy a sejtek feltárásakor a termelt fehérje 

jelentős része kicsapódott. Ezért áttértem a SHuffle T7 Express sejtvonalra, ahol ez a probléma 

nem állt fenn. Ezen kívül eleinte a tisztítás során alkalmaztam egy hidrofób interakció 

kromatográfiás lépést is, ami az S100A4 azon tulajdonságán alapult, hogy Ca2+ jelenlétében köt 

fenil-szefaróz mátrixhoz, amiről a Ca2+ megvonásával eluálható. Azonban a mosási lépés során 

a fúziós fehérje folyamatosan szivárgott az oszlopról, ami a kitermelésben jelentős 

veszteségeket okozott. Ezért végül eltekintettem ettől a tisztítási lépéstől, és az alábbi protokollt 

használtam. 
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A megfelelő inhibitor variáns génjét tartalmazó pS100A4 vektorral Shuffle T7 Express 

sejtekbe juttattam. A transzformált sejteket 1 liter LB/Amp táptalajban 30°C-on növesztettem 

OD600=0,8 értékig, majd 300 µM IPTG hozzáadásával elindítottam a fehérje termelést, mely 

ON 18°C-on zajlott. Másnap centrifugálással (JLA 9.1 rotor, 6000 RPM, 5 perc) leülepítettem 

a sejteket, majd a pelletet 50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, pH 8,0 pufferben szuszpendáltam. 

A baktériumsejteket szonikálással tártam fel, majd a sejttörmeléket az oldott komponensektől 

centrifugálással (JA-20 rotor, 20 000 RPM, 30 perc) választottam el. A felülúszót Ni2+ affinitás 

kromatográfia segítségével tisztítottam. Az oszloptöltethez kikötött fehérjéket 10 oszloptérfogat 

50 mM Tris-HCl, 300 mM NaCl, pH 8,0 pufferrel mostam, majd 250 mM imidazollal 

kiegészített pufferrel eluáltam. Az eluátumot 2 liter 50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, pH 8,0 

pufferrel szemben dializáltam MWCO=3500 Da membránon (Orange Scientific) keresztül. Az 

S100A4 partnerről az inhibitorokat TEV enzimmel hasítottam le 200 µM DTT jelenlétében. A 

hasítás után kiegészítettem a mintát 200 mM NaCl oldattal. A mintában lévő His-címkés 

S100A4 és TEV fehérjéktől Ni2+ affinitás kromatográfia segítségével szabadultam meg. Az 

inhibitorokat tartalmazó átesőt HPLC segítségével tisztítottam tovább. Az eluált fehérjéket 

liofilizáltam, majd vízben vettem fel.  

3.2.3. Inhibitor variánsok előállítása DsbC fúziós rendszerben 

Az affinitás mérésekben, CD és DSC kísérletekben, illetve az NMR spektroszkópia során 

használt fehérje preparátumok előállításához az inhibitorokat DsbC fehérjéhez kapcsoltan 

expresszáltattam Shuffle sejtek citoplazmájában. Ehhez a megfelelő pS100A4 vektorokban 

lecseréltem a fúziós tagot kódoló szekvenciát. A DsbC génjét a pBA2219 (Addgene plasmid 

38152) vektor (88) tartalmazta, amit Stráner Páltól kaptam. A gént PCR eljárással erősítettem 

ki, majd NheI és SalI endonukleázok segítségével szubklónoztam a pS100A4 vektorokba, az 

S100A4 gén helyére. Az így létrejött vektorok a pDsbC nevet kapták. 

A megfelelő inhibitor variáns szekvenciáját tartalmazó pDsbC vektorral kompetens Shuffle 

T7 Express sejteket transzformáltam. A Shuffle sejteket mindig 30°C-on növesztettem, illetve 

a szokásosnál alacsonyabb, 75 µg/ml ampicillin koncentrációt alkalmaztam. A termeléshez 

Ultra Yield (Thomson) flaskákat és ampicillinnel kiegészített autoindukciós TB (terrific broth) 

tápot használtam. 1 liter táplevesbe oltottam egy transzformált telepet, majd 24 óra elteltével 

centrifugálással (JLA-9.1 rotor, 8000 RPM, 10 perc) leülepítettem a sejteket. A pelletet 50 mM 

Tris-HCl, 300 mM NaCl, 0,1 % Triton X-100, pH 8,0 pufferben vettem fel, majd 

lefagyasztottam. A kiolvasztott sejteket szonikálással tártam fel. A sejttörmeléket 

centrifugálással távolítottam el (JA-20 rotor, 20 000 RPM, 30 perc). A felülúszóban lévő fúziós 
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fehérjét 15 ml Ni2+-kötött Profinity IMAC gyantára vittem fel, 15 oszloptérfogat 50 mM Tris-

HCl, 300 mM NaCl, pH 8,0 pufferrel mostam, végül 250 mM imidazolt tartalmazó pufferrel 

eluáltam. Az eluátumot 2 liter 20 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, pH 8,0 pufferrel szemben 

dializáltam. A mintát kiegészítettem 1 mM redukált és 0,1 mM oxidált glutationnal, hogy 

redukáló környezetet biztosítsak, majd TEV proteázt adtam a tisztított fúziós fehérjéhez. A 

fúziós partner lehasítását 10 % tricin-SDS PAGE segítségével ellenőriztem. A hasítást egy 

diszulfidhíd-izomerizációs lépés követte, amely során a DsbC-nek lehetősége volt a rosszul 

kialakult diszulfidhidak felbontására. Ehhez 0,9 mM oxidált glutationt adtam a mintához, és 

ON szobahőmérsékleten inkubáltam. Az izomerizáció után a minta NaCl koncentrációját 

300 mM-ra egészítettem ki, és egy második fémion affinitás kromatográfiás lépésben 

eltávolítottam a mintából a TEV proteázt és a DsbC-t. Az inhibitorokat fordított fázisú HPLC 

segítségével kaptam meg homogén formában. A fehérjéket liofilizáltam, majd vízben oldottam 

fel.  

Két SPINK1 variáns, az SP5 és SP6 NMR spektroszkópiás vizsgálatához 15N jelölt SP5, 
15N jelölt SP6 és 15N, 13C duplán jelölt SP5 inhibitort állítottam elő. A jelölt fehérjék 

termeléséhez a jelöletlen inhibitorok expressziójánál is használt pDsbC konstrukciókkal 

transzformáltam Shuffle T7 Express sejteket. A baktérium kultúrát 1 liter LB/Amp táptalajban 

OD600=0,8 értékig növesztettem, majd a sejteket centrifugálással leülepítettem és kétszer 

mostam 10-szeres töménységű M9 minimál sóoldattal. Ezt követően a sejteket 15N ammónium-

kloriddal (Cambridge Isotope Laboratories, NLM-467-1) vagy 15N ammónium-kloriddal és U-

13C6 D-glükózzal (Cambridge Isotope Laboratories, CLM-1396-1) kiegészített M9 minimál 

táplevesben szuszpendáltam. 500 mM IPTG hozzáadásával indukáltam a fehérjék 

expresszióját, ami 6 órán keresztül tartott. A fehérjék tisztításának módja megegyezett a 

jelöletlen, DsbC fúzióban termelt inhibitorok izolálásánál leírtakkal. 

3.3. Az enzimek és inhibitor variánsok aktív koncentrációjának 

meghatározása 

3.3.1. Tripszin és kimotripszin aktív koncentrációjának meghatározása 

Liofilizált szarvasmarha tripszint és α-kimotripszint 1 mM HCl, 20 mM CaCl2-ban 

feloldottam, szétosztottam Eppendorf csövekbe, és folyékony nitrogénben lefagyasztottam. Az 

így kapott alikvotokat -80°C-on tároltam.  
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A tripszin és kimotripszin oldatok koncentrációját aktívhely titrálással határoztam meg 

MUGB, illetve MUTMAC „öngyilkos” szubsztrát segítségével (89). Az enzimreakciók során a 

tripszin és a MUGB, illetve a kimotripszin és a MUTMAC 1:1 arányban reagálnak MUB 

felszabadulása mellett, mely fluoreszcensen detektálható. A MUGB illetve MUTMAC maradék 

része stabil acilenzimet képez a gátolt proteázzal. A méréseket 96-lyukú, fluoreszcens mérésre 

alkalmas lemezen végeztem. A mintákat 380 nm-en gerjesztettem, az emissziót 460 nm-en, 

BioTek Synergy H4 lemezolvasó készülékkel detektáltam. Először ismert koncentrációjú MUB 

oldattal kalibráló sort vettem fel. Ezután enzim koncentráció sor tagjaihoz feleslegben MUGB, 

illetve MUTMAC szubsztrátot adtam és megvártam, míg az összes enzim elreagál. Az aktív 

enzim koncentrációt a kapott fluoreszcencia intenzitás értékek és a kalibráló sor segítségével 

határoztam meg. 

3.3.2. Tripszin- és kimotripszin-kötő variánsok koncentráció meghatározása 

A célenzimeiket erősen gátló inhibitor variánsokat az ismert koncentrációjú enzimekkel 

szemben titráltam. Minden esetben a komplex egyensúlyi disszociációs állandójánál (KI) 

legalább két nagyságrenddel magasabb enzimkoncentrációt alkalmaztam. A vadtípusú 

SPINK1, SP1, SP4 és SG1 preparátumok koncentrációját aktívhely titrált tripszin és N-benzoil-

D,L-arginin-4-nitroanilid (BAPNA) segítségével határoztam meg. A vadtípusú SGPI-2, SG4, 

SG6, SP5 és SP8 fehérjéket aktívhely titrált kimotripszinnel szemben titráltam Suc-Ala-Ala-

Pro-Phe-pNA szubsztráttal. 

A többi variáns affinitása túl alacsony volt a titráláshoz, ezért azok koncentrációját Micro 

BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific) segítségével határoztam meg. A mérések 

során aktívhely titrált SP4 variánst használtam a SPINK1 alapú variánsok kalibrációjához. Az 

SGPI-2 variánsokhoz ismert koncentrációjú SG4 variánst használtam referenciaként. 

3.3.3. Humán kimotripszinek és elasztázok koncentráció meghatározása 

Aktívhely titrált tripszin segítségével ecotin oldatot titráltam. A humán CTRC, CTRB1, 

CTRB2, és a sertés CELA1 enzimek aktív koncentrációját ecotinnal szembeni titrálással 

határoztam meg. A humán CELA3A és CELA3B enzimek titrálására nem alkalmas az ecotin. 

Ezért először az ismert koncentrációjú CTRC enzimmel eglin c oldatot titráltam, majd ezt az 

eglin c-t használtam a CELA3 enzimek titrálására.  
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3.3.4. Humán elasztáz kötő SGPI-2 variánsok koncentrációjának meghatározása 

Az E1, E2, E4, E8, E9, E10 és E12 variánsokat CTRC enzimmel szemben titráltam. Az E11 

variáns koncentrációját sertés CELA1 enzimmel szemben titrálva határoztam meg. Az E3, E5, 

E6 és E7 inhibitorok koncentrációját Micro BCA Protein Assay Kit segítségével mértem meg 

titrált E8-at használva standardként. 

3.4. A rekombináns inhibitorok affinitásának vizsgálata 

Az inhibitor variánsok enzimkötő képességének jellemzésére meghatároztam a komplexek 

egyensúlyi inhibíciós állandóját (KI) Empie és Laskowski módszere szerint (62). A vizsgált 

inhibitort különböző koncentrációkban alkalmazva addig inkubáltam állandó mennyiségű 

enzimmel, míg be nem állt a termodinamikai egyensúly. Ekkor a szabad enzim mennyiségét a 

maradék enzimaktivitás mérésén keresztül határoztam meg a megfelelő szubsztrát 

hozzáadásával. A kapott szabad enzim koncentráció értékeket az inhibitor koncentráció 

függvényében ábrázoltam, majd a KI-t a következő függvény illesztésével határoztam meg: 

� = � −
� + � + �� − 	

� + � + ���� − 4���

2
 

ahol x az inhibitor bemérési koncentrációja, y az egyensúlyi szabad enzim koncentráció, E a 

totál enzim koncentráció, KI pedig az egyensúlyi inhibíciós állandó.  

A szarvasmarha tripszin és kimotripszin enzimaktivitás mérések 50 mM Tris-HCl, 10 mM 

CaCl2, 0,005 % Triton X-100, pH 8,0 pufferben zajlottak. Az elasztázok és humán 

kimotripszinek aktivitását 0,1 M Tris-HCl, 1 mM CaCl2, 0,05% Tween 20, pH 8,0 pufferben 

detektáltam. A tripszin esetén Z-Gly-Pro-Arg-AMC, a kimotripszin enzimek esetén Suc-Ala-

Ala-Pro-Phe-pNa vagy Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC, az elasztázok esetén pedig Suc-Ala-Ala-

Pro-Ala-pNA vagy Suc-Ala-Pro-Ala-AMC szubsztrátot adtam a reakcióelegyekhez. Az egyes 

reakciókban a felszabaduló paranitroanilin koncentrációját 410 nm-es fényelnyelésén keresztül 

határoztam meg, míg a felszabaduló AMC mennyiségét 380 nm-en gerjesztve a 460 nm-en 

jelentkező fluoreszcencia intenzitás alapján mértem BioTek Synergy H4 lemezleolvasó 

készülékkel. Minden mérést legalább kétszer elvégeztem, az értekezésben bemutatott KI 

értékek ezek átlagai.  
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3.5. Peptidszubsztrátok hasítására vonatkozó enzimkinetikai 

paraméterek meghatározása 

A humán CELA3A, CELA3B és a sertés CELA1 aktivitását peptidszubsztrátok hasításán 

keresztül is vizsgálni kívántuk. Ehhez az itt leírt kísérleteket Szabó András (Boston University) 

végezte el. Meghatározta a három enzim aktivitását Suc-Ala-Ala-Pro-Xaa-pNA szubsztrátokon, 

ahol az Xaa a következő aminosavakat jelöli: Ala, Arg, Asn, Gln, Gly, Ile, Leu, Met, Lys, Phe, 

Ser, Trp, Tyr vagy Val. A mérések 22 °C-on, 0,1 M Tris-HCl, 1 mM CaCl2, 0,05 % Tween 20, 

pH 8,0 pufferben zajlottak. A szubsztráthasítás kezdeti sebességét a szubsztrátkoncentráció 

függvényében ábrázolva, és az adatokra hiperbolikus függvényt illesztve kapta meg az enzimek 

kcat és KM értékeit a különböző szubsztrátokon. 

3.6. SPINK1 és SGPI-2 variánsok szerkezet vizsgálata CD 

spektroszkópiával 

A vadtípusú SPINK1 és SGPI-2, illetve az SP1, SP2, SP6, SP7 és SG1, SG2, SG4 és SG5 

variánsok szerkezetét cirkuláris dikroizmus spektroszkópia segítségével vizsgáltam. Az 

inhibitorok CD spektrumát Jasco J-810 spektropolariméteren 190 és 260 nm között vettem fel 

10 nm/perc pásztázási sebességgel, 1 nm-es sávszélességgel és 8 másodperces válaszidővel. 

Három mérés átlagát használtam.  

Az inhibitorok vizsgálata magas fehérjekoncentráción (2,5-12,2 mg/ml), 0,001 cm úthosszú 

kvarc küvettában zajlott. Az SG1, SG2, SP1 és SP2 CD spektrumát 20 mM Na-foszfát pH 7.0 

pufferben, a vadtípusú fehérjék és az SG4, SG5, SP5 és SP6 variánsok CD spektrumát 10 mM 

MES, 50 mM NaCl pH 6,5 pufferben vettem fel. A spektrumokat a BeStSel program 

segítségével elemeztem (90).  

Az SG4, SG5, SP5 és SP6 inhibitorok szerkezetét NMR spektroszkópiával is vizsgálni 

kívántuk. Az NMR spektrumok felvétele előtt meg akartunk győződni arról, hogy a mérésekhez 

szükséges magas fehérjekoncentráció nem okoz változást az inhibitorok szerkezetében. Ezért e 

négy variáns CD spektrumát alacsony inhibitorkoncentráción (0,1 mg/ml) is meghatároztam, 

majd összehasonlítottam a nagykoncentrációjú mérések eredményével. A spektrumokat 5 mM 

MES, 5 mM NaCl, pH 6,5 pufferben, 0,1 cm úthosszú küvettában vettem fel. 

Az NMR mérések előtt azt is vizsgálni kívántam, hogy történik-e szerkezeti változás a 

SPINK1 szerkezetében alacsony pH hatására, ezért meghatároztam a vadtípusú fehérje CD 
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spektrumát pH 3,5, 4,5 és 5,5 értékeknél. A méréseket 7 mg/ml fehérjekoncentráción, 50 mM 

Na-foszfát pufferben, 0,001 cm-es kvarc küvettában végeztem. 

3.7. Termodinamikai stabilitás vizsgálatok 

A szarvasmarha tripszin- és kimotripszin-gátló SPINK1 és SGPI-2 inhibitorok stabilitását 

hődenaturációs kísérletekben vizsgáltam. Az SGPI-2 variánsok hőstabilitását CD 

spektroszkópiás kísérletekben jellemeztem. 0,1 mg/ml koncentrációjú fehérje oldatokat 

készítettem 20 mM Na-foszfát, 20 mM NaCl, pH 6,5 pufferben. A mintákat Jasco J-810 

spektropolariméterben 0,1 cm úthosszú küvettában, 10 és 110°C között 2°C/perc sebességgel 

fűtöttem fel. A fehérjék hődenaturációját 202 nm-en detektáltam 2 nm-es sávszélességgel, 

16 sec-os válaszidővel és 0,2°C-os mintavételi gyakorisággal. A kooperatív denaturációt 

mutató variánsok olvadáspontját (Tm) az adatokra a kétállapotú hődenaturációt leíró egyenletet 

(91) illesztve kaptam meg. Az illesztés során a ∆Cp értéket 1000 cal mol-1 K-1 értékben 

rögzítettem. 

A SPINK1 alapú variánsok hődenaturációját nem kísérte szigmoidális CD jelváltozás a 

távoli UV tartományban. Ezért a SPINK1 inhibitorok és a CD vizsgálatban kooperatív 

denaturációt nem mutató SG2 variáns stabilitását differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) 

kísérletekben vizsgáltam MicroCal VP-DSC kaloriméterben. A 0,2-0,5 mg/ml koncentrációjú 

fehérje mintákat 20 mM Na-foszfát, 20 mM NaCl, pH 6,5 pufferben 7 és 125°C között 

1,5 °C/perc sebességgel felfűtötte, visszahűtötte, majd ismét felfűtötte a készülék. Mivel az 

összes inhibitor denaturációja irreverzibilis volt, ezért a második felfűtések szolgáltak 

referenciaként. A kapott adatokra MicroCal ITC Origin program segítségével nem-kétállapotú 

denaturációt leíró függvényt illesztettem. A fehérjék magas hőmérsékleten történő aggregációja 

miatt a denaturáció entalpiaváltozását nem lehetett pontosan meghatározni.  

3.8. NMR spektroszkópiás szerkezet vizsgálatok 

Az SG4, SG5, SP5 és SP6 inhibitor variánsok, illetve a vadtípusú SPINK1 szerkezetét NMR 

spektroszkópia segítségével is vizsgálni kívántuk. Az NMR minták előkészítését és mérését, az 

adatok kiértékelését és az eredmények értelmezését Sebák Fanni és Bodor Andrea végezték az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézetének Szerkezeti Kémia és Biológia 

laboratóriumában.  
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A minták 1 mM fehérjét tartalmaztak 10 mM MES, 50 mM NaCl, 10 % D2O pufferben. Az 

NMR spektrumok felvétele egy Bruker Avance III 700 spektrométeren, 700.05 MHz-en és 

25 °C-on zajlott.  

A jelöletlen SG4 és SG5 variánsok asszignációja 2D homonukleáris (TOCSY, NOESY, 

COSY) mérések alapján történt. A 15N-jelölt SP5 és SP6 variánsok szerkezet vizsgálatához azok 

3D HSQC – TOCSY és HSQC – NOESY spektrumai kerültek felvételre. A 13C, 15N-jelölt SP5 

esetében az aminosavak asszignációja BEST-típusú 3D-HNCA, HN(CO)CA, HNCACB, 

HN(CO)CACB, HN(CA)CO, HNCO, és standard CCCONH mérésekből történt.  

A 13C, 15N-jelölt SP5 főlánc-dinamikáját T1 és T2 relaxációs idő és 15N-1H heteronukleáris 

nOe mérések során vizsgálták. A spektrumok feldolgozására a TopSpin, analízisére pedig a 

CARA (92), Sparky (93), Dynamics Center és CCPN programok szolgáltak. A főlánc relaxációs 

időket a FAST-Modelfree (94) szoftver segítségével analizálták. 

3.9. Molekuladinamikai szimulációk 

A szarvasmarha tripszin- és kimotripszin-kötő SGPI-2 és SPINK1 variánsok szerkezetét 

Micsonai András és Kardos József molekuladinamikai szimulációknak vetette alá. A 

szimulációkhoz a GROMACS programot (95) és az AMBER-ff99SB*-ILDNP erőteret (96) 

használták. Az SGPI-2 variánsok kiindulási modelljét a PDB adatbázis 1KGM azonosítójú 

NMR szerkezete (97) alapján, a megfelelő oldalláncok cseréjével és energiaminimalizással 

hozták létre, amihez a SwissPDBViewer (98) és a Chimera programokat használták. A SPINK1 

alapú variánsok alapjául az 1HPT PDB-azonosítójú kristályszerkezet (99) szolgált.  

A szimulációk előtt a rendszer szolvatálása TIP4P vízmodellel történt (100). A rendszer 

töltésének semlegesítése után a fiziológiás sókoncentráció Na+ és Cl- ionok elhelyezésével lett 

beállítva. A kiindulási szerkezetek energiaminimalizálását három, az anyagmennyiséget, 

térfogatot és hőmérsékletet állandóan tartó, egyenként 200 ps-os lépés követte.  

A molekulák NPT szimulációi 300 K-en és 1 bar nyomáson 1 vagy 1,5 µs ideig tartottak 

20 ps-os mintavételezéssel. A szimulációk első 100 ns-os szakasza végső ekvilibrálásként 

szolgált, így a kiértékelés alapjául a 100 ns–tól 1 µs-ig tartó rész szolgált. A trajektóriák egyes 

szakaszaihoz tartozó másodlagos szerkezet összetétel meghatározása a DSSP algoritmussal 

történt (101).  
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4. Eredmények és megvitatásuk 

4.1. Fehérje expressziós rendszer kidolgozása kis, diszulfidhidas 

fehérjék termeléséhez 

A következő fejezetekben bemutatott két alapkutatási kísérletsorozat során a vadtípusú 

fehérjék mellett összesen 18 SGPI-2 és 8 SPINK1 variáns rekombináns úton történő előállítását 

kellett megoldanom. Ez olyan váratlan nehézségekbe ütközött, amelyeket csak több lépéses 

fejlesztési kísérletsorozattal sikerült elhárítanom. Mivel ezek nélkül a fejlesztések nélkül az 

alapkutatási kísérletek sem valósultak volna meg, ezért ezeket önálló eredményként tárgyalom 

a doktori dolgozatban.  

A fent említett 26 variáns egy részét először a laboratóriumunkban korábban is alkalmazott 

periplazmatikus fehérjeexpressziós rendszerben, az E. coli maltózkötő fehérjéjéhez kapcsolva 

BL21 Star (DE3) baktériumtörzsben próbáltam létrehozni, azonban az inhibitor variánsok 

termelése során több problémával is szembesültem. 

A termeléshez a pMAL-p2G vektor módosított változatát használtam. Az erről keletkező 

MBP-fúziós fehérje szignálpeptiddel van ellátva annak érdekében, hogy a baktériumsejtek 

oxidatív periplazmatikus terében, a megfelelő dajkafehérjék és diszulfidhidak létrejöttét segítő 

fehérjék jelenlétében vegye fel a natív szerkezetét. Azonban azt tapasztaltam, hogy az MBP-

fúziós inhibitorok nem jutnak ki a periplazmába, így azokat a sejtek citoplazmájából kellett 

izolálnom. Ezen felül a legnagyobb mennyiségben termelődő vadtípusú SPINK1 esetén is csak 

1,5 mg fehérjét tudtam előállítani 1 liter baktériumkultúra feldolgozásával. A vadtípusú SGPI-2 

és az inhibitor variánsok esetén a kitermelés nem érte el az 1 mg/liter kultúra mennyiséget. 

Végül az utolsó tisztítási lépésként alkalmazott fordított fázisú HPLC során az inhibitorok 

konformációsan rendkívül heterogénnek bizonyultak. Ez valószínűleg összefüggésben van 

azzal, hogy a sejtek redukáló citoplazmájából izoláltam az inhibitorokat, így feltekeredésük, 

mely vagy még a sejtekben, vagy a sejtekből kijutva történt, redukáló közegben, az E. coli 

diszulfidhidak létrejöttét segítő Dsb rendszerének hiányában történt.  

Az inhibitorok termelése során tapasztalt problémák miatt a fúziós partner megváltoztatása 

mellett döntöttem. Kiss Bence javaslatára a Nyitray László professzor laboratóriumában 

intenzíven kutatott S100A4 fehérjét kezdtem el fúziós partnerként alkalmazni. Bence ötlete, 

miszerint az S100A4 kiváló fúziós partner lenne, azon alapult, hogy a fehérje BL21 Star (DE3) 

baktériumsejtekben igen nagy mennyiségben termelődik. Azonban az S100A4-fúziós 
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inhibitorok termelésekor azt tapasztaltam, hogy a sejtek feltárása során a fúziós fehérje nagy 

része kicsapódott. Ennek hátterében az állhat, hogy a citoplazmában az S100A4 dimer formában 

van jelen, így a hozzákapcsolt inhibitorok térben egymáshoz közel kerülnek, a sejtből kikerülve 

Cys oldalláncaikon keresztül összeoxidálódnak és kicsapódnak.  

Ezt a problémát a termeléshez használt sejtvonal lecserélésével sikerült megoldanom, 

amikor a BL21 Star (DE3) helyett a Shuffle T7 Express baktériumtörzs használatára tértem át. 

A Shuffle baktériumtörzs (102) egy olyan sejtvonalon alapul, melynek redox útvonalait 

módosították annak érdekében, hogy a sejtek citoplazmája oxidatív legyen, lehetővé téve ezáltal 

a diszulfidhidak citoplazmatikus kialakulását. Ezen felül a sejtek genomjában egy extra, 

szignálpeptiddel nem rendelkező génkópiáról, citoplazmatikusan is termelődik DsbC. A DsbC 

az E. coli diszulfidhíd izomeráz fehérjéje, amely eredetileg a periplazmás Dsb rendszer része. 

Az S100A4-fúziós fehérjék Shuffle sejtekből izolálva oldott állapotban maradtak. Az 

inhibitorok S100A4-fehérjéhez kapcsolt termelése a várakozásnak megfelelően jelentős 

mértékben megnövelte a kitermelést. Míg 1 liter baktérium kultúrára vonatkoztatva MBP-

fúzióban 1,5 mg vadtípusú SPINK1 fehérjét tudtam előállítani, a fenti rendszerben ez 

~4,5 mg/literes szintre emelkedett. Az S100A4 fehérje fúziós partnerként történő alkalmazása 

lehetővé tette egy MASP-3 gátló, TFPI alapú inhibitor variáns, a TFMI-3 expresszióját is, amely 

maltózkötő fehérjéhez kapcsolva egyáltalán nem termelődött (103). 

Azonban az S100A4-fúziós rendszer sem oldott meg minden fehérjetermeléssel kapcsolatos 

problémát. Bizonyos variánsok, például a később bemutatandó hurokcserélt SP6, ebben a 

rendszerben is csak kis mennyiségben termelődött. Ezen felül számos variáns a Shuffle sejtben 

történő termelés ellenére is konformációs heterogenitást mutatott a fordított fázisú HPLC 

tisztítás során. Bizonyos variánsok esetén a konformerek között dinamikus egyensúly állt fenn, 

azonban sok esetben az egyes konformerek „befagyott” konformációs állapotokat képviseltek, 

melyek nem tudtak spontán egymásba átalakulni. Utóbbiak feltételezhetően az adott inhibitor 

variáns különböző diszulfidhíd mintázattal rendelkező változatai voltak. 

A variánsok homogén formában történő előállításához ismét fúziós partnert váltottam, az 

S100A4 helyett a DsbC fehérjéhez kapcsoltan termeltem az inhibitorokat Shuffle sejtekben. A 

DsbC, mint említettem, az E. coli periplazmatikus diszulfidhíd izomeráz fehérjéje, mely 

egyrészt a keletkező fehérjék rosszul kialakult diszulfidhidainak redukcióját katalizálja, és 

lehetővé teszi a megfelelő diszulfidhíd mintázat kialakulását, másrészt egyéb dajkafehérje 

aktivitással is rendelkezik (104). Irodalmi adatok szerint a DsbC a már tisztított fehérjéhez adva 

(105–107), illetve a termelni kívánt fehérjével együtt expresszáltatva (88,105,106,108,109) is 
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segítheti a diszulfidhidas fehérjék aktív formában történő előállítását. Ezenfelül a DsbC fehérjét 

fúziós tagként is hatékonynak találták: egy nagyáteresztőképességű kísérlet során a vizsgált 12 

fúziós partner közül éppenséggel a DsbC bizonyult a leghatékonyabbnak diszulfidhidas 

fehérjék aktív formában történő előállítására (110). Reméltem, hogy a DsbC ezen tulajdonságai 

elősegítik az inhibitor variánsok natív térszerkezettel, homogén formában történő előállítását 

(8. ábra). 

A fúziós partner cseréjével egyidőben áttértem autoindukciós TB (terrific broth) tápleves és 

UltraYield flaskák használatára. A kettő együttes használata a magas tápanyagtartalom és a 

jobb oxigénellátás biztosításán keresztül jóval magasabb sejtszám elérését teszi lehetővé, mint 

a hagyományos flaskák és az LB tápleves. A sejtszám emelése optimális esetben együtt jár a 

baktériumkultúrából izolálható fehérjemennyiség növekedésével is.  

A DsbC fehérjével kapcsolt termelés, illetve az autoindukciós TB táp használata 

többszörösére növelte az 1 liter baktériumkultúrából előállítható fehérje mennyiségét: vadtípusú 

SPINK1 inhibitorból 1 liter Shuffle baktériumkultúra feldolgozásával 47 mg aktív fehérjét 

tudtam előállítani. Az aminosavcseréket hordozó inhibitor variánsok ebben a rendszerben is 

alacsonyabb hatékonysággal termelhetők, mint a vadtípusú SPINK1, azonban még a legkisebb 

mennyiségben termelődő variánsokból is a kísérletekhez szükséges mennyiség többszörösét 

sikerült előállítanom 1 liter kultúrából. A DsbC fúziós partnerként való alkalmazása tehát 

megoldotta az MBP és S100A4-fúzióban kis mennyiségben termelhető inhibitorok, például a 

8. ábra. A DsbC-fúzióban termelt inhibitorok előállításának és tisztításának sémája.  
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lentebb bemutatott SP6 előállítását. Ezen kívül a variánsok nagy részénél elősegítette a natív 

állapot elérését is, így a fordított fázisú HPLC során ezeket homogén formában tudtam izolálni.  

Bizonyos variánsok, például az alább ismertetett E10 és SP2 esetén a DsbC-fúzióban és a 

Shuffle sejtekben történő termelés önmagában nem oldotta meg a fehérjék feltekeredésével 

kapcsolatos problémákat. Ehhez egy diszulfidhíd izomerizációs lépést kellett beiktatni a 

tisztítási folyamatba, amely során az inhibitorokról lehasított DsbC fehérjének lehetősége volt 

a megfelelő redox pufferben a variánsokban létrejött nem-natív diszulfidhidak kijavítására. Az 

E10 és az SP2 homogén formában történő izolálásához elengedhetetlen volt ez az izomerizációs 

lépés (9. ábra). 

Mindent összevetve az inhibitorok DsbC fehérjéhez kapcsolt termelése, a Shuffle sejtvonal 

használata és a diszulfidhíd izomerizációs lépés bevezetése mind elengedhetetlen volt az 

értekezésben bemutatott inhibitor variánsok megfelelő mennyiségben és minőségben történő 

előállításához. 

4.2. Humán elasztáz 3 enzimek specifitásának vizsgálata 

Doktori munkám egyik fő célja a humán CELA3 izoformák szubsztrátspecifitásának 

jellemzése és CELA1 enzim specifitásával való összehasonlítása volt. Mivel az emberi 

hasnyálmirigy nem termel CELA1-et, így humán CELA1 helyett annak sertés homológját 

használtam. Az enzimek szubsztrátpreferenciáját egyrészt egy szubsztrát-szerű inhibitor, az 

SGPI-2 irányított evolúcióján keresztül, másrészt kis peptidszubsztrátok hasítása által 

vizsgáltuk.  

9. ábra. Az E10 inhibitor variáns fordított fázisú HPLC kromatogramja. Az inhibitort két független 
kísérletben, a diszulfidhíd izomerizációs lépéstől eltekintve azonos módon tisztítottam. Diszulfidhíd izomerizáció 
nélkül az E10 variáns natív formáját nem lehetet elválasztani a szennyezőktől és az egyéb konformációs 
állapotaitól. A diszulfidhíd izomerizáció alkalmazása lehetővé tette az E10 variáns natív térszerkezettel és 
homogén formában történő előállítását. 
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4.2.1. Humán CELA3A, CELA3B és sertés CELA1-kötő SGPI-2 variánsok 

szelekciója fág-bemutatással 

Az elasztáz enzimek szubsztrátspecifitásának meghatározására humán CELA3A-, 

CELA3B- és sertés CELA1 kötő SGPI-2 variánsokat hoztam létre fág-bemutatás segítségével. 

A vizsgálatokhoz az SGPI-2 inhibitort két ok miatt választottuk. Egyrészről 

laboratóriumunkban az SGPI-2 könyvtárat már több esetben sikerrel alkalmazták nagy 

affinitású proteáz inhibitorok létrehozására például rák tripszin, humán CTRC és MASP 

enzimek ellen (46,70,73). Másrészt korábbi vizsgálatokból ismert volt, hogy a vadtípusú SGPI-

2 képes CELA3A-hoz és CELA3B-hez kötni (73), ezért jó kiindulási pontja lehet a fág-

bemutatási kísérleteknek.  

Az SGPI-2 irányított evolúciójához létrehoztam egy inhibitor-fág könyvtárat, melyben a 

kanonikus hurok P4, P2, P1, P1’, P2’ és P4’ pozícióját teljesen randomizáltam, azaz ezekben a 

pozíciókban a 20 fehérjealkotó aminosav mindegyike megjelenhetett. A P3 és P3’ Cys 

oldalláncok diszulfidhidak képzésében vesznek részt, melyek elengedhetetlenek a hurok 

megfelelő konformációjához és a vázhoz rögzítéséhez, ezért ezeket nem változtattam meg. A 

3x108 inhibitor variánst tartalmazó SGPI-2-fág könyvtár tagjait humán CELA3A-, illetve 

CELA3B-kötésre szelektáltam. A sertés CELA1 szelekcióhoz egy külön SGPI-2 könyvtárat 

készítettem, mely 7,5x108 inhibitor-fág klónt tartalmazott.  

Az emberi CELA3 enzimeket több különböző módszerrel sem sikerült lemezen 

immobilizálni, ezért ezeket a szelekciókat oldatfázisban hajtottam végre. A proteázok és az 

inhibitor-fág könyvtár kölcsönhatása oldatban zajlott, majd az enzim-kötött klónokat az 

oldatból az elasztázokon lévő His6-címkén keresztül, Co2+ ionokat kötő mágneses gyöngyök 

segítségével izoláltam. Az oldatfázisú szelekciókra számos változat ismert az irodalomban, 

azonban ilyen gyöngyöket eddig senki nem használt fág-bemutatás során. Ezért az irodalomban 

fellelhető információkat alapul véve ki kellett fejlesztenem az Anyagok és módszerek 3.1.2 

részében bemutatott protokollt, mely lehetővé tette a CELA3A- és CELA3B-kötő SGPI-2 

variánsok szelekcióját. 

A szelekciós dúsulás mértéke azt adja meg, hogy az adott könyvtárban milyen arányban 

vannak jelen a célpontkötő és nem-specifikus kötő klónok. Az SGPI-2 könyvtárak a harmadik 

szelekciós ciklus végére 3500-szoros dúsulást mutattak CELA3A, illetve CELA1 kötőképes 

klónokban, valamint 1100-szoros dúsulást CELA3B-kötő variánsokban.  
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A harmadik szelekciós ciklus 34 CELA3A-kötő és 49 CELA3B-kötő egyedi SGPI-2 

variánsának szekvenciáját határoztam meg (Függelék 1. táblázat). A sertés CELA1 esetében 

összesen 31 egyedi klónt szekvenáltam meg, melyek a szelekció második és harmadik köréből 

származtak. Ezeket a CELA1-kötő szekvenciákat kiegészítettem 24 másik szekvenciával, 

melyeket Zboray Katalin és Héja Dávid kapott korábban egy, az itt leírttal megegyező módon 

kivitelezett szelekció során. A két szelekció így összesen 59 CELA1-kötő SGPI-2 szekvenciát 

eredményezett (Függelék 1. táblázat). 

A kanonikus hurok összes vizsgált pozíciójában normáltam az egyes aminosavak 

gyakoriságát az NNK kodon szettben lévő gyakoriságával, majd az így kapott eredményeket 

szekvencia logó formájában ábrázoltam (10. ábra).  

4.2.2. A humán CELA3 izoformák által szelektált SGPI-2 hurokszekvencia 

mintázat 

Az emberi CELA3A és CELA3B által szelektált SGPI-2 hurok szekvencia mintázatok apró 

különbségektől eltekintve rendkívül hasonlóak. A P1 pozícióban a CELA3B-specifikus Met 

csoportot kivéve átfed a két enzim preferenciája, bár a CELA3A az Ile, míg a CELA3B a Leu-

csoportot részesítette előnyben. Érdekes módon mindkét enzim esetében az elasztázok P1 

specifitására jellemzőnek tartott Ala volt a legritkább az itt előforduló aminosavak között. 

A nem-vesszős oldalon a P4 pozícióban nagyon hasonló volt a két enzim aminosav 

preferenciája, a P2 pozícióban pedig mindkét esetben a Thr szinte kizárólagos dominanciája 

figyelhető meg. A P1’ pozícióban mindkét elasztáz 3 izoforma döntően Met aminosavat 

preferált, ami mellett még Arg jelent meg. A két enzim preferenciája különbözött a P2’ pozíció 

tekintetében, ahol a CELA3A Leu, a CELA3B pedig Tyr csoportot szelektált nagyobb 

gyakorisággal. Ezen felül a CELA3A-kötő klónok között jóval gyakoribb volt a Glu, mint a 

CELA3B enzimen szelektáltak között. A P4’ pozícióban szintén eltérés figyelhető meg a két 

enzim között. Bár az izoformák nagyon hasonló aminosavkészletet válogattak ki, melyek között 

His fordult elő leggyakrabban, a CELA3A erős preferenciát mutatott, míg CELA3B esetén ez 

a pozíció nagyon kevéssé volt konzervált.  

4.2.3. A sertés CELA1 által szelektált SGPI-2 hurokszekvencia mintázat 

Az emberi CELA3 enzimekhez képest a sertés CELA1 eltérő és sokkal szűkebb specifitást 

mutatott a P1 és P4 pozíciókban. A CELA1 enzim S1 zsebe a Met aminosavat részesítette 

előnyben a többi aminosavval szemben, míg P1 Met a CELA3B-kötő klónok között csak kis 
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gyakorisággal, a CELA3A-kötő klónok között pedig egyáltalán nem fordult elő. Szintén 

szembetűnő a különbség a szekvencia logók P4 pozíciójában, ahol a CELA1 esetében szinte 

kizárólag Ala fordul elő, míg a CELA3 enzimeknél többféle aminosav is megjelent.  

A CELA3 enzimekhez hasonlóan a P2 pozícióban kizárólag Thr fordult elő. Az itt 

bemutatott három szekvencia logó mellett az SGPI-2 összes korábbi irányított evolúciós 

vizsgálata során is a Thr dominált ebben a pozícióban (46,70,73). Ezen felül a P2 Thr konzervált 

a Pacifastin inhibitor család tagjai között, így a P2 pozíció tekintetében az in vitro evolúció 

minden alkalommal megismételte a természetes evolúciót. E jelenség hátterében az áll, hogy a 

P2 oldallánc intramolekuláris hidrogénhidat képez a fehérje magjával, ami nélkülözhetetlen a 

kanonikus hurok stabilizálásához. A hidrogénhidas kölcsönhatást a P2 pozícióban Thr és Ser 

képes kialakítani. Ezen felül a P2 Thr oldallánca a szerin proteázok S2 zsebével is 

kölcsönhathat. A P2 Ser jelenléte a szekvencia logók egy részében arra utal, hogy a P2-S2 

kapcsolat feláldozható, azonban a kanonikus hurok merevítésére szolgáló hidrogénhíd 

nélkülözhetetlen. Tehát az SGPI-2 esetében a P2 Thr konzervált volta a Pacifastin családra 

jellemző vázszerkezet következménye, és nem enzim-specifikus szelekció eredménye. 

A hasadó kötéstől a C-terminális felé eső pozíciók kisebb, de jelentős eltéréseket mutattak 

a CELA1 és CELA3 enzimek specifitásában. A P1’ pozícióban mindhárom elasztáz Met 

csoportot preferált, ám a CELA3 enzimekkel szemben a CELA1 esetében a P1’ Met nem volt 

konzervált, Arg és Leu hasonló gyakorisággal fordult elő. A CELA1 S2’ kötőzsebe aromás 

oldalláncokat válogatott, míg a CELA3 izoformák alifás oldalláncokat is elfogadtak. A P4’ 

pozíció rendkívül alacsony konzerváltsági szintje arra utal, hogy ez a pozíció már nem lép 

kölcsönhatásba az enzimmel.  

A vesszős pozíciókban kapott aminosav gyakorisági értékek összhangban állnak a peptid és 

fehérjeszubsztrátokon kapott preferenciákkal. Ez a nem vesszős oldalon kevésbé teljesül. A Thr 

szinte kizárólagos jelenléte a P2 pozícióban a Pacifastin váz jellemzője. A rendkívül erős P4 

Ala dominancia sem feltétlenül az enzim preferenciáját tükrözi, ez szintén lehet a vázszerkezet 

következménye. Erre utal az is, hogy egy, a dolgozatban bemutatásra nem kerülő kísérletben a 

sertés CELA1 SPINK1 vázon P4 Ala helyett aromás aminosavakat szelektált. Végül a 

peptidszubsztrátok esetén megfigyelhető P1 Ala preferenciával szemben a szelektált szubsztrát-

szerű inhibitor variánsoknál a P1 Met dominált, Ala pedig kifejezetten ritkán fordult elő. 
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10. ábra A CELA3A-, CELA3B- és CELA1-szelektált SGPI-2 klónok szekvencia logói. Az aminosavakat 
egybetűs kódjuk jelöli, színezésük a kémiai karakterre utal. A nem randomizált pozíciók szürke színűek. Az 
oszlopok magassága az adott pozíció konzerváltságát tükrözi, a betűk mérete pedig az adott aminosav kodon 
normált előfordulási gyakoriságával arányos.  
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4.2.4. Rekombináns SGPI-2 variánsok előállítása és enzim-kötő képességük 

meghatározása 

A CELA3A és CELA3B enzimeken kapott szekvencia logók alapján 12 inhibitor variánst 

(E1-E12) állítottam elő (1. táblázat), melyek a P4, P1, P1’, P2’ és P4’ pozíciók szerepének 

vizsgálatát tették lehetővé. Kiindulási pontként az E1 inhibitor szolgált. Az E1-E6 variánsok P1 

pozíciójukban a CELA3 enzimek által szelektált aminosavakat (Leu, Ile, Val, Met és Ala) 

illetve Ser-t hordoztak. A Ser-t azért vettük be a vizsgálandó P1 csoportok közé, mert korábban 

azt tapasztalták, hogy a CELA3B fehérjeszubsztrátokat hasít Ser után, illetve a Sahin-Tóth 

laborban megfigyeltek a CELA3A és CELA3B aktivációs peptidjében is autolitikus hasítást Ser 

oldalláncok után. Az E7-E12 variánsok segítségével a P4 Ala, a P2’ Glu és Tyr, és a P4’ Ala 

szerepét kívántuk tesztelni.  

A variánsokat E. coli Shuffle T7 Express baktériumtörzsben, DsbC-fúzióban hoztam létre, 

majd a fúziós partnert lehasítva az inhibitorokat homogén formában állítottam elő. Az 

inhibitorok termelésének és tisztításának nehézségeiről és a problémák megoldásáról a 3.2 és 

4.1 fejezetekben írtam részletesen.  

Az inhibitor variánsok affinitását a három vizsgált elasztázhoz, illetve háromféle humán 

kimotripszinhez a komplexek egyensúlyi inhibíciós állandóinak (KI) mérésével határoztam meg 

(1. táblázat). Egy reprezentatív mérést a 11. ábra mutatok be. A kapott eredmények inhibitor 

variánsok között és enzimek között is nagyszámú összehasonlításra adnak lehetőséget, ezek 

közül azonban csak a leglényegesebbeket emelem ki és mutatom be röviden.  

11. ábra Az E6 inhibitor variáns affinitásának meghatározása CELA3 enzimekhez. A mérések során azonos 
mennyiségű enzimhez növekvő mennyiségű inhibitort adtam. Az egyensúly beálltát követően a maradék 
enzimaktivitást kromogén vagy fluorogén peptidszubsztrátok segítségével detektáltam. Az enzim-inhibitor 
komplex KI értékeit a kapott adatokra a 3.4 fejezetben ismertetett függvény illesztésével határoztam meg. 
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4.2.5. Az SGPI-2 variánsok affinitása és specifitása 

Ahogy korábban is említettem, a vadtípusú SGPI-2 alacsony affinitással ugyan, de gátolja 

mindkét CELA3 enzim aktivitását (1. táblázat). A vadtípushoz képest a CELA3A-kötő 

konszenzus hurkot hordozó E2 variáns a CELA3A-t több, mint 400-szor erősebben gátolja. Az 

E9 nevű CELA3B-kötő konszenzus variáns affinitása CELA3B-hez pedig 34-szer nagyobb, 

mint a vadtípusé. A konszenzus variánsok kötéserősségét egy-egy mutációval sikerült még 

tovább növelni. Így a legerősebb CELA3A-kötő inhibitor az E7, a legnagyobb affinitású 

CELA3B gátló variáns pedig az E10 lett. Mindkét inhibitor nanomoláris affinitással gátolja a 

célenzimét. 

Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy mind a 12 variáns nagyon hasonló KI értéket ad a két 

CELA3 izoformán. A legszelektívebb variánsok – CELA3A-n az E7, CELA3B-n pedig az E11 

– is csak 4,7-szer, illetve 4,3-szor erősebben gátolják az egyik izoformát, mint a másikat. 

CELA3A esetében ezért a kismértékű szelektivitásért a P1 Ile és a P2’ Glu felelős, míg 

CELA3B esetében a szelektivitást a P4 Ala és a P2’ Tyr biztosítja. A táblázatot nézve szintén 

feltűnő, hogy a P1 Ala, illetve Ser csoportot hordozó E5 és E6 kivételével az összes többi 

variáns nagyobb affinitással köt kimotripszin C enzimhez, mint a CELA3 proteázokhoz. A 

leghatékonyabb CTRC gátló variánsok mind Leu aminosavat hordoznak a P1 pozícióban, ami 

összhangban áll az enzim korábban leírt preferenciájával (73).  

A rekombináns SGPI-2 variánsok nem, vagy csak gyenge gátlást mutattak a másik két 

humán kimotripszin, a CTRB1 és CTRB2 izoformán. A P1 oldalláncok közül csak a Leu 

biztosított egyidejűleg mindkét CTRB enzim számára mérhető affinitást, és fény derült a P4 

pozíció kimagasló szerepére, ahol a Tyr→Ala mutáció két vagy három nagyságrenddel növelte 

meg az enzim-kötés erősségét. Érdekes módon a variánsok a CTRB2 enzimet körülbelül 10-

szer erősebben gátolták, mint CTRB1 izoformát. 

Összefoglalva elmondható, hogy a fág-bemutatás segítségével azonosított preferenciák 

alapján sikerült nagymértékben megnövelni az SGPI-2 affinitását a CELA3 enzimekhez, 

azonban ezek az aminosavcserék nem biztosítanak szelektivitást az izoformák között, illetve 

CTRC-vel szemben.  
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4.2.1. Az elasztáz enzimek P1 preferenciája peptidszubsztrátokon 

A mai napig általánosan elfogadott az a nézet, miszerint az elasztáz enzimek 

preferenciálisan Ala oldalláncok után hasítanak. Ez részben azon alapul, hogy az irodalomban 

az elasztázok aktivitását a kezdetektől fogva leginkább P1 Ala-t tartalmazó 

peptidszubsztrátokon mérték (25,26,28,29,32). Azonban fehérjeszubsztrátok hasításának 

vizsgálatai nem tükrözték az Ala preferenciát (27,30). Továbbá az SGPI-2 irányított evolúciója 

során szelektált inhibitor variánsok között kimondottan kevés hordozott P1 Ala-t a P1 

pozícióban. Az ellentmondás jobb megértése érdekében szerettük volna szisztematikus módon 

megvizsgálni az enzimek peptidszubsztrátokon mutatott P1 preferenciáját.  

A humán CELA3 enzimek és a sertés CELA1 aktivitását Suc-Ala-Ala-Pro-Xaa-pNA 

szubsztrátokon Szabó András (Boston University) határozta meg. Az Xaa jelű P1 aminosav a 

következő készletet fedte le: Ala, Arg, Asn, Gln, Gly, Ile, Leu, Met, Lys, Phe, Ser, Trp, Tyr és 

Val. Ezek közül a P1 Lys, Arg, Trp, Tyr, Phe, Asn, vagy Gln oldalláncot hordozó szubsztrátokat 

egyik elasztáz enzim sem hasította, ezért az enzimkinetikai paraméterek csak az Ala, Val, Leu, 

Ile, Met, Ser és Gly tartalmú peptidszubsztrátok esetében kerültek meghatározásra (2. táblázat).  

Variáns P4–P3–P2–P1–P1’–P2’–P3’–P4’ CELA3A CELA3B CELA1 CTRC CTRB1 CTRB2 

SGPI-2 Ala-Cys-Thr-Leu-Lys-Ala-Cys-Pro 1952a 337a - 11,5a 1,1a 0,16a 

E1 Tyr-Cys-Thr-Leu-Met-Leu-Cys-His 11 12 30 0,001 1579 128 

E2 Tyr-Cys-Thr- Ile - Met-Leu-Cys-His 4,5 16 38 0,22 ND ND 

E3 Tyr-Cys-Thr-Val- Met-Leu-Cys-His 13 35 113 5,9 ND ND 

E4 Tyr-Cys-Thr-Met-Met-Leu-Cys-His 142 246 41 0,088 ND 799 

E5 Tyr-Cys-Thr-Ala- Met-Leu-Cys-His 27 20 64 1992 ND 78565 

E6 Tyr-Cys-Thr- Ser-Met-Leu-Cys-His 1170 478 1492 4240 ND ND 

E7 Tyr-Cys-Thr- Ile - Met-Glu-Cys-His 3,6 17 990 1,6 13928 ND 

E8 Tyr-Cys-Thr-Leu-Arg-Leu-Cys-His 42 102 89 0,21 7049 2281 

E9 Tyr-Cys-Thr-Leu-Met-Tyr-Cys-His 43 10 1,3 0,001 1177 226 

E10 Ala-Cys-Thr-Leu-Met-Leu-Cys-His 10 6,1 9,2 0,002 32 0,47 

E11 Ala-Cys-Thr-Leu-Met-Tyr-Cys-His 78 18 0.70 0,009 16 1.1 

E12 Tyr-Cys-Thr-Leu-Met-Leu-Cys-Ala 40 38 59 0,014 1953 174 

1. táblázat. A CELA3-kötő SGPI-2 variánsok affinitása humán elasztázokhoz és kimotripszinekhez. A táblázatban 
az enzim-inhibitor komplexek inhibíciós állandóit (KI) adtam meg nanomoláris koncentrációban. Az inhibitor 
variánsok P1 aminosav csoportját félkövérrel kiemeltem, illetve az E1-hez képest eltérő további oldalláncok dőlt 
és aláhúzott betűtípusúak. A gátlás hiányát ND jelöli. A vadtípusú SGPI-2 KI értékei Szabó András és munkatársai 
munkája nyomán, a (73)-es közleményből származnak, ezeket „a ” jelöli a táblázatban. A vadtípusú SGPI-2 
affinitása sertés CELA1-hez nem volt meghatározva.  



48 
 

Az elasztázok katalitikus hatékonyságát (kcat/KM) összehasonlítva jól látszik, hogy a sertés 

CELA1 mindegyek szubsztráton nagyobb aktivitást mutat, mint a CELA3 enzimek, melyek 

közül a CELA3B bizonyult aktívabbnak. Továbbá mindhárom elasztáz enzim legalább 8-10-

szer hatékonyabban hasította a P1 Ala-t tartalmazó peptidet, mint a második és harmadik 

legjobb, P1 Val illetve P1 Leu szubsztrátot. Tehát a mérések során kapott eredmények 

alátámasztják az elasztázok P1 Ala preferenciáját peptidszubsztrátokon.  

4.2.1. Az elasztázok P1 specifitása a szubsztrát-szerű SGPI-2 inhibitor esetében 

Az E1-E6 inhibitorok affinitásának összehasonlítása (1. táblázat, 12. ábra) által lehetőség 

nyílik a humán CELA3A és a sertés CELA1 P1 preferenciájának vizsgálatára szubsztrát-szerű 

inhibitorok esetében. A CELA3A és CELA3B rendkívül hasonló P1 specifitást mutat, mindkét 

enzim elágazó alifás oldalláncokat (Leu, Ile és Val), illetve Ala csoportot részesít előnyben, 

míg a P1 Met jóval gyengébb affinitást biztosít, a Ser pedig messze a legrosszabb a kötés 

szempontjából. Ez jó egyezést mutat a korábban fehérjeszubsztrátokon leírt hasítási helyekkel.  

2. táblázat Az elasztázok enzimkinetikai paraméterei Suc-Ala-Ala-Pro-Xaa-pNA szubsztrátokon. Az Xaa 
helyén Ala, Val, Leu, Ile, Met, Ser és Gly állhat. A kcat értékek s-1, a KM adatok µM, kcat/KM értékek pedig M-1 s-1 
mértékegységben vannak feltűntetve. A hasítás hiányát ND jelöli. 

 Xaa Ala Val Leu Ile Met Ser Gly 

humán 
CELA3A 

kcat 22,9 ± 0,7 2,44 ± 0,08 1,16 ± 0,03 0,99 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,14 ± 0,01 ND 

KM 1089 ± 70 1178 ± 82 722 ± 53 1060 ± 27 452 ± 52 1447 ± 156 ND 

kcat/KM 2,1 × 104 2,1 × 103 1,6 × 103 9,3 × 102 5,3 × 102 9,9 × 101 ND 

 

humán 
CELA3B 

kcat 24,8 ± 0,5 3,66 ± 0,10 1,01 ± 0,01 1,25 ± 0,02 0,24 ± 0,01 0,26 ± 0,01 ND 

KM 374 ± 22 430 ± 32 259 ± 8 484 ± 23 288 ± 19 984 ± 51 ND 

kcat/KM 6,6 × 104 8,5 × 103 3,9 × 103 2,6 × 103 8,3 × 102 2,6 × 102 ND 

 

sertés 
CELA1 

kcat 115 ± 1 16,9 ± 0,7 57,8 ± 1,3 2,87 ± 0,06 0,70 ± 0,01 5,62 ± 0,16 1,86 ± 0,05 

KM 166 ± 4 1029 ± 93 785 ± 30 995 ± 43 540 ± 30 2311 ± 108 1555 ± 74 

kcat/KM 6,9 × 105 1,7 × 104 7,4 × 104 2,9 × 103 1,3 × 103 2,4 × 103 1,2 × 103 
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A CELA3A P1 preferenciája a rekombináns inhibitor variánsokon megegyezik a szekvencia 

logókon kapott P1 aminosav sorrenddel. Ennek megfelelően a P1 pozícióban Ile az optimális, 

amit a Leu, Val és Ala követ. A fág-szelektált klónok között nem fordult elő P1 Ser aminosavat 

hordozó, ezzel összhangban az E6 variáns rendkívül gyengén gátolja a CELA3A-t. 

A CELA3A-val szemben a CELA3B a Leu csoportot részesíti előnyben az Ile aminosavval 

szemben, bár a különbség csak 1,3-szoros. Az egyedi inhibitor variánsok affinitása és a 

szekvencia logón látható sorrend között a P1 Met tekintetében tapasztalható jelentős eltérés. A 

fág-szelektált CELA3B-kötő variánsok között több hordozott P1 Met csoportot, mint Val vagy 

Ala aminosavat. Ezzel ellentétben a P1 Met tartalmú E4 variáns enzimkötő képessége jóval 

rosszabb, mint a megfelelő Val vagy Ala variánsoké. Az ellentmondást az magyarázhatja, ha a 

P1 Met oldallánc hozzájárulása a kötési energiához függ a szekvenciális környezetétől, ami 

különbözik a szelektált variánsok és a vizsgált E4 inhibitor esetében. Ezt támasztja alá, hogy a 

fág-szelektált variánsok között (Függelék, 1. táblázat) nem található olyan, ahol a P1 Met 

mellett P1’ Met vagy P4 Tyr fordulna elő, míg ezek az E4 variánsban jelen vannak. Ha a két 

említett aminosav közül akár csak az egyik nem kompatibilis a P1 Met csoporttal, az 

megmagyarázza a tapasztalt eltéréseket. Ezt P1 Met – P1’ Met, illetve P4 Tyr – P1 Met dupla 

mutánsok affinitásának meghatározásával egyértelműen el lehetne dönteni, azonban erre a 

projekt keretein belül a variánsok már így is nagy száma miatt nem került sor.  

Az Ala csoportot hordozó E5 variáns affinitását összehasonlítva a többi P1 variánséval jól 

látszik, hogy az SGPI-2 esetében a P1 Ala nem előnyösebb az enzimkötés szempontjából a 

többi aminosavnál. Mindez az irodalomban leírt, fehérjeszubsztrátokon kapott adatokkal 

12. ábra. A humán CELA3A, CELA3B és a sertés CELA1 P1 preferenciája rekombináns inhibitor 
variánsok esetén. Az ábrán az enzim-inhibitor komplexek stabilitását ábrázoltam. Az SGPI-2 inhibitor variánsok
a Tyr-Cys-Thr-Xaa-Met-Leu-Cys-His hurokszekvenciát hordozták, ahol Xaa az x tengelyen feltüntetett 
aminosavak egyike volt. A ∆G° értékeket a KI értékek alapján számoltam: ∆G°= -RTlnKI. 
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(27,30) együtt azt mutatja, hogy az elasztázok fiziológiás funkciója során nem dominál az Ala 

utáni hasítás a többi oldallánccal szemben. A kisméretű peptidszubsztrátok esetében tapasztalt 

egyértelmű P1 Ala preferencia pedig felhívja a figyelmet arra, hogy az enzimmel való 

kölcsönhatásban a P1 csoporton kívüli pozíciók is fontos szereppel bírnak, illetve, hogy a P1 

oldallánc hozzájárulása a kötéshez nem független a szekvenciális környezetétől.  

4.2.2. Az SGPI-2 P1 variánsok proteolitikus hasításra való érzékenysége  

A szerin proteázok elhasítják a kanonikus inhibitorok reaktív peptidkötését, azonban a 

folyamat egyensúlyra vezet, az enzim a peptidkötés szintézisét szintén katalizálja. Azonban 

nem minden esetben teljesül, hogy a hasadt inhibitor a hasítatlanéval megegyező affinitással 

képes az enzimhez kötni. Annak vizsgálatára, hogy a különböző P1 oldalláncú SGPI-2 

variánsok mennyire érzékenyek a CELA3 enzimek általi hidrolízisre, meghatároztam az enzim-

inhibitor komplexek egyensúlyi inhibíciós állandóját 1-órás illetve 16-órás inkubáció után is (3. 

táblázat). A megnövelt inkubációs idő hatására azonban nem, vagy csak kis mértékben csökkent 

az inhibitorok affinitása, ami azt mutatja, hogy a hasított inhibitorok is képesek voltak 

hatékonyan gátolni. 

Variáns P4 - P3 - P2 - P1 - P1’- P2’- P3’- P4’ CELA3A CELA3B 

  1 óra 16 óra 1 óra 16 óra 

E1 Tyr-Cys-Thr-Leu-Met-Leu-Cys-His 11 15 12 15 

E2 Tyr-Cys-Thr- Ile - Met-Leu-Cys-His 4,5 8,8 16 37 

E3 Tyr-Cys-Thr-Val- Met-Leu-Cys-His 13 39 35 56 

E4 Tyr-Cys-Thr-Met-Met-Leu-Cys-His 142 268 246 222 

E5 Tyr-Cys-Thr-Ala- Met-Leu-Cys-His 27 64 20 26 

E6 Tyr-Cys-Thr- Ser-Met-Leu-Cys-His 1170 1295 478 808 

4.2.3. A további hurokpozíciók szerepe az SGPI-2-elasztáz kölcsönhatásban 

A sertés CELA1-kötő SGPI-2 klónok szekvencia logóján a P4 Ala rendkívül erős 

konzerváltságot mutat. Ugyanakkor a CELA3 izoformák esetében ezen a pozíción sokkal 

kisebb volt a szelekciós nyomás, illetve Tyr és Ala hasonló gyakorisággal fordult elő. A P4 

Tyr/Ala szerepét P2’ Leu (E1 és E10 variánsok), illetve P2’ Tyr (E9 és E11 variánsok) háttér 

mellett is megvizsgáltuk. A logókkal összhangban a P4 Tyr/Ala jelenléte csak kismértékben 

változtatta meg a CELA3 enzimekhez való affinitásra. Meglepő módon az inhibitorok CELA1-

3. táblázat. Az inkubációs idő hosszának hatása az E1-E6 inhibitorok és a CELA3 enzimek kölcsönhatására. 
A táblázatban 1-órás és 16-órás inkubációs időt követően meghatározott KI értékek szerepelnek nanomoláris 
koncentráció értékben megadva.  
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kötő képességére szintén kevéssé volt hatással a P4 oldallánc jellege. Ez szintén azt támasztja 

alá, hogy a szekvencia logón megjelenő P4 Ala dominancia a vázszerkezet következménye, 

nem pedig az enzim S4 kötőhelyének preferenciáját tükrözi. 

A szelekciók során mindhárom elasztáz P1’ pozíciójában Met dominált és Arg volt a 

második leggyakoribb aminosav. Az egyedi inhibitor variánsok esetében a P1’ Met→Arg 

mutáció ennek megfelelően affinitáscsökkenést eredményezett mindhárom enzimmel szemben. 

A szekvencia logók alapján az elasztáz enzimek P2’ preferenciája jelentősen eltér. A 

CELA1 erős preferenciát mutatott aromás oldalláncokkal szemben, míg a CELA3 enzimek 

alifás aminosavakat is elfogadtak. A CELA3A leggyakrabban Leu aminosavat szelektált, de 

tolerált Glu csoportot is, míg a CELA3B Tyr-t preferált és kevésbé tűnt toleránsnak a Glu 

csoporttal szemben. Ezzel szemben egyedi inhibitor variánsokban a P2’ Leu→Glu mutáció csak 

a CELA1-kötő képességet érintette, a CELA3A és CELA3B enzimekkel való kölcsönhatásra 

nem volt hatással. Ezzel szemben a P2’ Leu→Tyr helyettesítés negyedére csökkentette az 

inhibitor affinitását a CELA3A proteázhoz, viszont nem befolyásolta a CELA3B-kötést, ezáltal 

biztosítva kismértékű szelektivitást a két izoforma között. A CELA1 P2’ Tyr preferenciájával 

megegyező módon a Leu→Tyr mutáció jelentősen megnövelte a CELA1 gátló képességet.  

A szekvencia logók alapján az SGPI-2 P4’ pozíciója nem hat kölcsön a CELA3B és CELA1 

enzimekkel. Ezzel szemben a CELA3A egyértelmű P4’ His preferenciát mutatott, amit 

szerettünk volna felhasználni a specifitás növelésére. Azonban a P4’ His→Ala mutáció hatása 

megegyezett a két CELA3 enzimen és nagyon hasonló volt a sertés CELA 1 enzim esetében is.  

4.2.4. A humán elasztáz 3 enzimek evolúciója 

A két CELA3 izoformán kapott szekvencia logók hasonlósága és az egyedi variánsok KI 

eredményei alapján elmondható, hogy az enzimek specifitása nem tér el lényegesen az SGPI-2 

vázon. Ezzel szemben a CELA1 enzim preferenciája több pozícióban is különbözik a CELA3 

enzimekétől tükrözve ezen proteázok távolabbi evolúciós kapcsolatát. Ezek alapján a 

génduplikációval keletkezett CELA3 izoformák egyike sem pótolja direkt módon a 

hasnyálmirigyből hiányzó CELA1 specifitását. Az azonban könnyen elképzelhető, hogy a 

hasnyál enzimkészletének megnövekedése sikeresen kompenzálja a CELA1 elvesztésével 

megüresedett funkciót. 
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4.3.  A vázszerkezet függetlenség vizsgálata SPINK1 és SGPI-2 

irányított evolúciójával 

Doktori munkám másik részében a Laskowski-csoport által megfogalmazott vázszerkezet 

függetlenség modelljével foglalkoztam. A modell szerint különböző inhibitorok analóg 

enzimkötő pozícióiban bevezetett aminosavcserék hatása az inhibitorok vázszerkezetétől 

függetlenül azonos lesz. A modellből következik, hogy mind a 18 kanonikus inhibitor családban 

azonos hurokszekvencia lesz optimális egy adott enzim gátlásához.  

Mint a bevezetőben már említettem, a laboratóriumunkban folyó kísérletek során számos 

jel arra mutatott, hogy a szerin proteázok és inhibitorok kölcsönhatása nem mindig független 

az inhibitorok vázszerkezetétől. Ezek köre a humán elasztáz 3 enzimek specifitás vizsgálata 

során tovább bővült. A Pacifastin családban szerkezet-stabilizáló szerepe miatt konzervált P2’ 

Thr a CELA3A- és CELA3B-kötő SGPI-2 variánsok szelekciójában ismét visszaköszönt. A 

sertés elasztáz 1 szekvencia logójának P4 pozíciójában tapasztalt Ala dominancia valószínűleg 

szintén vázszerkezeti okokra vezethető vissza.  

Ezek az eredmények arra ösztönöztek minket, hogy szisztematikus módon, a kanonikus 

inhibitor hurok minden enzimmel kölcsönható pozícióját figyelembe véve teszteljük a 

vázszerkezet függetlenség elméletét. Ehhez fág-bemutatás segítségével meghatároztuk az 

optimális tripszin-, illetve kimotripszin-kötő hurokszekvenciát két különböző családba tartozó, 

ezért eltérő vázszerkezettel rendelkező inhibitor, SGPI-2 és SPINK1 esetében. A kapott enzim-

kötő szekvencia mintázatok alapján számos rekombináns inhibitor variánst állítottunk elő, majd 

meghatároztuk az inhibitorok affinitását, stabilitását és jellemeztük a mutációk hatására 

bekövetkező szerkezeti változásokat. 

4.3.1. Szarvasmarha tripszin- és kimotripszin-kötő SGPI-2 és SPINK1 variánsok 

szelekciója  

Az SGPI-2 és SPINK1 vázakon optimális szarvasmarha tripszin- és kimotripszin-kötő 

hurokszekvenciát fág-bemutatás segítségével határoztuk meg. Az SGPI-2-fág könyvtárat Héja 

Dávid és Zboray Katalin hozta létre és szelektálta szarvasmarha tripszinen és kimotripszinen. 

A SPINK1 irányított evolúciójához szükséges DNS konstrukciót Szakács Dávid hozta létre. A 

SPINK-1 irányított fehérjeevolúciós vizsgálatának további részeit magam végeztem el.  

Az 7x108 inhibitor variánst tartalmazó SGPI-2-fág könyvtár felépítése megegyezett az 

elasztáz enzimek szelekciójánál használt könyvtáréval, amelyben a P4, P2, P1, P1’, P2’ és a P4’ 
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pozíciók kerültek teljes randomizálásra. A szelekciók harmadik körét követően Dávid és 

Katalin 34 egyedi tripszin-kötő és 24 egyedi kimotripszin-kötő SGPI-2 variánst szekvenáltak 

meg. Ezt a készletet én még 15 tripszin-kötő és 28 kimotripszin-kötő variáns szekvenciájával 

egészítettem ki. Ezáltal a szekvencia logók (13. ábra) összesen 52 szarvasmarha tripszinen 

szelektált és 49 szarvasmarha kimotripszinen szelektált SGPI-2 klón szekvenciái alapján 

készültek. 

A SPINK1-fág könyvtárban a P2-P4’ pozíciókat randomizáltam. Az SGPI-2-vel ellentétben 

a SPINK P3’ pozíciója nem vesz részt diszulfidhíd kialakításában, ezért itt ezt a pozíciót is meg 

tudtam változtatni. A 6,25x108 inhibitor variánst tartalmazó könyvtár tagjait szelektáltam 

szarvasmarha tripszin, illetve kimotripszin kötésére. A harmadik szelekciós ciklust követően 

mindkét könyvtár több, mint 200-szoros dúsulást mutatott kötőképes klónokban. A harmadik 

körből származó egyedi klónok enzim-kötő képességét fág-ELISA kísérletekben teszteltem. Ezt 

követően 56 tripszin-kötő és 56 kimotripszin-kötő inhibitor variáns szekvenciáját határoztam 

meg. A randomizált pozíciókban kapott aminosav gyakorisági értékeket kodon normálás után 

szekvencia logó formájában ábrázoltam (13. ábra).  

4.3.2. Az optimális tripszin- és kimotripszin-kötő SGPI-2 és SPINK1 

hurokszekvenciák  

Mind a tripszin, mind a kimotripszin eltérő hurokszekvencia mintázatot szelektált az SGPI-

2 és a SPINK1 vázon. A legfontosabb eltérések a tripszin-szelektált logók P2, P1, P2’ és P4 

pozícióiban találhatók, míg kimotripszin esetén a P1 pozíció és a P1’ – P3’ pozíciók 

különböznek leginkább.  

A tripszin szűk S2 zsebével összhangban kisméretű P2 oldalláncokat szelektált mindkét 

inhibitoron. A Pacifastin váz P2 pozíciójában a korábbi szelekciókhoz hasonlóan a Thr dominál, 

ami mellett még Ser is megjelent. A jelenség szerkezeti hátterét az elasztáz-szelektált SGPI-2 

variánsoknál már részletesen leírtam. SPINK1 esetében a P2 pozíció kevésbé konzervált. A 

domináns Pro mellett hidrofób és poláros aminosavak egyaránt előfordulnak, amely egybevág 

a tripszin S2 zsebének szubsztrát preferenciájával (11). 
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 13. ábra. A tripszinen, illetve kimotripszinen szelektált SGPI-2 és SPINK1 variánsok hurokszekvencia mintázatai. Az aminosavakat egybetűs kódjuk 
jelöli, színezésük a kémiai karakterre utal. A nem randomizált pozíciók szürke színűek. Az oszlopok magassága az adott pozíció konzerváltságát tükrözi, a 
betűk mérete pedig az adott aminosav kodon normált előfordulási gyakoriságával arányos.  
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A tripszin-szelektált SGPI-2 variánsok P1’ pozíciójában döntően Met fordult elő, míg 

SPINK1 esetén a tripszin nem mutatott egyértelmű P1’ preferenciát. A tripszin összefüggő 

S1’/S3’ zsebe miatt a P1’ és a P3’ pozíciók nem függetlenek egymástól, például nagyméretű 

oldallánc egyidejű jelenléte mindkét pozícióban nem megengedett. SGPI-2 esetén a P3’ Cys 

miatt ilyen probléma nem áll fenn, ezért itt a peptidszubsztrátok esetén is optimálisnak 

bizonyult Met jelent meg (12). SPINK1 esetén a tripszin sem a P1’, sem az P3’ pozícióban nem 

mutatott éles preferenciát.  

A tripszin S2’ kötőfelszíne egy mély és tágas zseb (14), mely ennek megfelelően a P2’ 

pozícióban nagyméretű, hidrofób oldalláncokat szelektált. Ezek közül azonban a Pacifastin 

vázon az alifás, míg a Kazal vázon az aromás aminosavakat részesítette előnyben.  

A tripszin szekvencia logók P4’ pozíciója szintén jelentős különbséget mutat. Az SGPI-2 

esetében ez a pozíció kevéssé szelektív. Ezzel szemben a SPINK1 vázon erős Pro dominancia 

figyelhető meg. Mivel a P4’ Pro evolúciósan konzervált a Kazal családban (111), ezért 

valószínűleg a szekvencia logó P4’ Pro dominanciája váz-specifikus jelleg.  

Ismert S1 specifitásának megfelelően a tripszin mindkét vázon pozitív töltésű aminosavakat 

válogatott. Azonban a Pacifastin vázon nem tett különbséget Arg és Lys között, míg SPINK1 

esetében egyértelműen az Arg aminosavat részesítette előnyben. Ilyen Arg-Lys 

megkülönböztetést más inhibitorok, például a Kunitz családba tartozó BPTI, illetve APPI 

esetén is leírtak (9,14). Ezekben az esetekben a P1 Arg oldallánc sóhidat képez a tripszin S1 

zsebének mélyén található Asp189 csoportjával, tehát azzal direkt módon hat kölcsön. Ezzel 

szemben a P1 Lys és az Asp189 kölcsönhatását vízmolekula közvetíti. A kimotripszin-

szelektált variánsok szekvencia logói között szembetűnő a különbség a P1 pozícióban, ahol az 

enzim SPINK1 vázon a szubsztrátspecifitásának megfelelően a preferált aromás oldalláncok 

mellett Leu és Met is megengedett, míg SGPI-2 esetén a Met csoportot részesített előnyben az 

aromás aminosavakkal szemben.  

A másik jelentős eltérés a logók között a vesszős oldalon megjelenő pozitív aminosavak 

helyzetében látható. Ezek a Pacifastin váz P1’, P2’ és P4’ pozíciójában egyaránt 

megtalálhatóak, míg a Kazal vázon szinte kizárólag a P3’ pozícióban jelentek meg. A 

tripszinhez hasonlóan a kimotripszin S1’ és S3’ kötőfelszíne is átfed. A SPINK1 könyvtárban 

mind a P1’, mind a P3’ pozíció randomizálva volt, ezért ezek az oldalláncok versenghettek a 

kimotripszin S1’/S3’ kötőzsebéért. Az eredmények alapján a P3’ oldallánc helyzete volt 

kedvezőbb a kölcsönhatás szempontjából, így ebben a pozícióban csoportosultak a pozitív 
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töltésű oldalláncok. A Lys, illetve Arg preferencia hátterében az áll, hogy a P1’ vagy P3’ 

oldalláncok elektrosztatikus kölcsönhatást létesítenek a kimotripszin Asp64 oldalláncával. Ezt 

a kölcsönhatást megfigyelték egy SPINK1 variáns kimotripszinnel alkotott komplexében (14. 

ábra) (17), de egy másik Kazal inhibitor, az OMTKY3 (19) és egy eltérő családba tartozó 

inhibitor, az eglin c esetében is (18). A Pacifastin váz P3’ pozíciójában található Cys nem lett 

randomizálva, így a pozitív aminosavak csak a kölcsönhatás szempontjából kedvezőtlenebb 

P1’, P2’ és P4’ pozíciókban jelenhettek meg.  

A tripszin logóhoz hasonlóan a kimotripszin-szelektált SPINK1 variánsok P4’ pozíciójában 

rendkívül hangsúlyos Pro dominancia figyelhető meg, ami megerősíti a Kazal családban 

jellemző P4’ Pro fontos szerkezeti szerepét.  

Az SGPI-2 P2 pozíciójában a Thr ismét rendkívüli konzerváltságot mutatott. A SPINK1 

esetén a P2 pozíciójában szintén Thr szelektálódott leggyakrabban, de emellett egyéb kisméretű 

aminosavak (Ala, Pro, Ser, Asn) is hasonló gyakorisággal jelentek meg. A SPINK1 esetén 

kapott kis, hidrofób P1 oldalláncokkal szemben a kimotripszin S2 zsebe peptidszubsztrátokon 

nagyobb méretű oldalláncokat preferál (15). 

Az eltérő inhibitor vázakon kapott szekvencia logók egyértelműen mutatják, hogy a 

kanonikus hurok analóg pozícióiban a vázszerkezet függvényében más, akár teljesen eltérő 

kémiai karakterű, méretű vagy alakú aminosavak lehetnek az optimálisak az enzim-kötés 

szempontjából. Tehát az optimális enzim-kötő hurokszekvencia erősen függ a kanonikus hurkot 

hordozó váztól, azaz a vázszerkezet függetlenség egyáltalán nem teljesül a Pacifastin és a Kazal 

14. ábra. A SPINK1 P3’ oldallánca és a kimotripszin Asp64 aminosavcsoportja között elektrosztatikus 
kölcsönhatás jöhet létre (PDB: 1CGI). Az SGPI-2 esetén ez a kölcsönhatás csak más pozíciók oldalláncaival 
jöhet létre, mivel annak P3’ Cys csoportja diszulfidhíd képzésében vesz részt.  
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család között. Ahhoz, hogy a vázszerkezet függést kvantitatív módon is vizsgálni lehessen, 

felcseréltem az enzim-kötő konszenzus hurokszekvenciákat a két váz között és meghatároztam 

a kapott variánsok affinitását. 

4.3.3. A rekombináns SGPI-2 és SPINK1 inhibitor variánsok 

A szekvencia lógók alapján rekombináns formában előállítottam 6 SGPI-2 és 8 SPINK1 

inhibitor variánst (4. táblázat). Az SGPI-2 vázon létrehozott inhibitorokat SG1-6 jelöli, míg a 

SPINK1 alapú variánsok az SP1-8 elnevezést kapták. A fehérjék termelésének módját a 4.1 

fejezetben részletesen tárgyaltam.  

Minden enzim-inhibitor pár esetében létrehoztam a szekvencia logók konszenzusát hordozó 

variánst (SG1, SP1, SG4 és SP5), melyet az optimális enzim-kötő inhibitornak tekintettem. 

Ezen felül az adott inhibitor vázon szelektált konszenzus hurokszekvenciát átemelve a másik 

vizsgált vázra előállítottam négy hurokcserélt variánst is, ezek rendre az SG2, SP2, SG5 és SP6 

inhibitorok. A Pacifastin vázon szelektált konszenzus hurok SPINK1 vázra történő 

átemelésekor, az SP2 és SP6 variánsokban az SGPI-2 P3’ Cys csoportját Ala csoporttal 

helyettesítettem, hogy elkerüljem egy diszulfidhidat nem képző, párosítatlan Cys jelenlétét a 

kanonikus hurkon. A hurokcserélt SPINK1 variánsok esetében a konzervált P4’ Pro 

lecserélődik. Azért, hogy megtudjuk, milyen hatással volt a P4’ Pro elvesztése az inhibitorok 

affinitására, illetve stabilitására, a hurokcserélt SPINK1 variánsok P4’ pozícióját Pro 

aminosavra cseréltem (SP3 és SP7 variánsok). Végül létrehoztam négy inhibitor variánst (SG3, 

SP4, SG6 és SP8), ahol a vadtípusú fehérjék P1 csoportját cseréltem le a tripszin vagy 

kimotripszin által leginkább preferált oldalláncra.  

Az egyes variánsok enzim-kötő képességét az enzim-inhibitor komplexek egyensúlyi 

disszociációs állandójának mérésén keresztül határoztam meg (4. táblázat).  
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Tripszin-kötő variánsok 

Variáns Jellemzők P4-P3-P2-P1-P1'-P2'-P3'-P4' KI (nM) Tm (°C) 

SG1 tripszin-szelektált konszenzus 
SGPI-2 variáns Gly-Cys-Thr-Arg-Met-Met-Cys-Gly 0,010 71,3a 

SG2 hurokcserélt tripszin-kötő 
SGPI-2 variáns Gly-Cys-Pro-Arg-Ile-Tyr-Cys-Pro 372 - 

SG3 a vadtípusú SGPI-2 tripszin-
kötő P1 variánsa Ala-Cys-Thr-Arg-Lys-Ala-Cys-Pro 0,4 83,8a 

SPINK1 vadtípusú SPINK1 Gly-Cys-Thr-Lys-Ile-Tyr-Asp-Pro 0,010 96,3b 

SP1 tripszin-szelektált konszenzus 
SPINK1 variáns Gly-Cys-Pro-Arg-Ile-Tyr-Asp-Pro 0,002 100,2b 

SP2 hurokcserélt tripszin-kötő 
SPINK1 variáns Gly-Cys-Thr-Arg-Met-Met-Ala-Gly 2,00 64,2 b 

SP3 hurokcserélt tripszin-kötő 
SPINK1 variáns P4' Pro-nal Gly-Cys-Thr-Arg-Met-Met-Ala-Pro 0,80 84,4b 

SP4 a vadtípusú SPINK1 tripszin-
kötő P1 variánsa  Gly-Cys-Thr-Arg-Ile-Tyr-Asp-Pro 0,016 95,9b 

     

Kimotripszin-kötő variánsok 

Variáns Jellemzők P4-P3-P2-P1-P1'-P2'-P3'-P4' KI (nM) Tm (°C) 

SGPI-2 vadtípusú SGPI-2 Ala-Cys-Thr-Leu-Lys-Ala-Cys-Pro 0,027 76,4a 

SG4 kimotripszin-szelektált 
konszenzus SGPI-2 variáns Asp-Cys-Thr-Met-Lys-Met-Cys-Lys 0,022 75,4a 

SG5 hurokcserélt kimotripszin-
kötő SGPI-2 variáns Gly-Cys-Thr-Phe-Ile-Leu-Cys-Pro 0,101 64,0a 

SG6 
a vadtípusú SGPI-2 

kimotripszin-kötő P1 
variánsa 

Ala-Cys-Thr-Met-Lys-Ala-Cys-Pro 0,110 82,0a 

SP5 kimotripszin-szelektált 
konszenzus SPINK1 variáns Gly-Cys-Thr-Phe-Ile-Leu-Lys-Pro 0,0005 83,7b 

SP6 hurokcserélt kimotripszin-
kötő SPINK1 variáns Asp-Cys-Thr-Met-Lys-Met-Ala-Lys 15 69,8b 

SP7 
hurokcserélt kimotripszin-
kötő SPINK1 variáns P4' 

Pro-nal 
Asp-Cys-Thr-Met-Lys-Met-Ala-Pro 126 89,1b 

SP8 
a vadtípusú SPINK1 
kimotripszin-kötő P1 

variánsa 
Gly-Cys-Thr-Phe-Ile-Tyr-Asp-Pro 0,054 95,8b 

     

a – spektroszkópiával meghatározott értékek 
b – DSC-vel meghatározott értékek 

  

4. táblázat. A tripszin- és kimotripszin-kötő SGPI-2 és SPINK1 variánsok affinitása és hőstabilitása. 
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4.3.4. Az inhibitor variánsok enzimgátló képessége 

A vadtípusú SPINK1 egyik fő funkciója a tripszin spontán felaktiválódásának 

megakadályozása a hasnyálmirigyen belül. Ennek megfelelően a tripszint pikomólos 

affinitással gátolja, viszont kimotripszint csak rendkívül gyengén képes kötni (112). Fordított a 

szituáció az SGPI-2 esetén, amely igen hatékonyan gátol kimotripszint (6), viszont tripszinnel 

nem hat kölcsön. Fág-bemutatás segítségével sikerült megváltoztatni az inhibitorok specifitását 

és nagy affinitású kimotripszin-kötő SPINK1, illetve tripszin-kötő SGPI-2 variánsokat 

létrehozni.  

Ezen felül az inhibitorok irányított evolúciójával lehetőség nyílt tovább növelni a SPINK1 

tripszin-kötő, illetve az SGPI-2 kimotripszin-kötő képességét. A konszenzus kimotripszin-kötő 

SGPI-2 variáns, az SG4 esetében ez affinitás növekedés csak kismértékű, viszont a tripszin-

kötő konszenzus SPINK1 variáns, az SP1 5-ször erősebben gátolja a tripszint, mint a vadtípusú 

fehérje. Érdekes módon az in vitro tripszin-szelektált SPINK1 variánsok P1’-P4’ pozícióiban a 

vadtípusú aminosavak fordultak elő leggyakrabban, így az affinitás növekedésért egyértelműen 

a P2 Thr→Pro és a P1 Lys→Arg csere felelős.  

A vázszerkezet függetlenség modellje alapján az optimális enzim-kötő hurokszekvenciák 

jelentősebb affinitás vesztés nélkül felcserélhetők inhibitor vázak között. Ezzel szemben a 

konszenzus hurok szekvenciák áthelyezése egyik vázról a másikra minden esetben az 

enzimgátló képesség romlását eredményezte, négyből három esetben több, mint három 

nagyságrendes változást okozva az inhibitorok affinitásában. A hurokcsere hatását azonos 

inhibitorvázon a konszenzus enzim-kötő hurkot, illetve a másik vázon evolvált hurkot hordozó 

variánsok affinitásának arányaként adom meg. 

A legenyhébb hatást a SPINK1 kimotripszin-kötő hurok áthelyezése SGPI-2 vázra váltotta 

ki. Ennek hátterében az állhat, hogy a kimotripszin mindkét vázon P2 Thr-t preferált, így a 

hurokcsere következtében nem veszett el a Pacifastin inhibitorok stabilitásához 

nélkülözhetetlen P2 Thr. Ezzel szemben a Pacifastin vázon szelektált tripszin-kötő konszenzus 

hurok lecserélése során a P2 Thr helyére a Kazal vázon optimális Pro került, ami 37 000-szeres 

affinitás eséssel jár együtt. Az SGPI-2 vázon optimalizált kimotripszin-kötő hurok áthelyezése 

a SPINK1 vázra 30 000-szer gyengébb gátlást tesz csak lehetővé, mint a SPINK1 vázon 

szelektált konszenzus szekvencia. A SPINK1 specifikus tripszin-kötő hurok cseréje az SGPI-2 

specifikus hurokra pedig 1000-szer gyengébb gátlóképességet eredményez. A hurokcserék 

hatására bekövetkező nagymértékű affinitás vesztés megerősíti, hogy az enzimgátlás 
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szempontjából optimális hurokszekvenciák különböznek az egyes inhibitor vázak esetén, tehát 

az inhibitorok specifitása nem független a vázszerkezettől.  

Az SP2 és SP6 hurokcserélt SPINK1 variánsokban a Kazal családra jellemző P4’ Pro-t az 

SGPI-2 vázon szelektált aminosavak helyettesítik. Az SP3 és SP7 variánsokban a P4’ Pro 

csoport „helyreállításával” próbáltam növelni a hurokcserélt variánsok affinitását. A P4’ Pro 

visszaadása az SP3 variánsban 2,5-szeresére növelte az SP2 variánshoz képest a tripszin-gátló 

képességet. A kimotripszin-kötő SP7 esetében ellenben a P4’ Pro jelenléte 8,4-szer alacsonyabb 

affinitást eredményezett a P4’ Lys aminosavat tartalmazó SP6 variánshoz képest. Ebben az 

esetben a Pro stabilizáló hatása valószínűleg nem tudja teljes mértékben kompenzálni a P4’ Lys 

és a kimotripszin Asp64 közötti kedvező elektrosztatikus kölcsönhatás (17) elvesztését. 

Összefoglalva elmondható, hogy a P4’ Pro helyreállítása csak kismértékben befolyásolta a 

hurokcserélt SPINK1 variánsok affinitását a célenzimekkel szemben, tehát a hurokcsere 

következtében bekövetkező nagymértékű affinitáscsökkenés nem a P4’ Pro elvesztésének 

tudható be.  

A vázszerkezet függetlenség elméletét egyszeres P1 mutánsok vizsgálatára alapozták. 

Ehhez hasonló módon én is létrehoztam a vadtípusú inhibitorok egyszeres P1 mutánsait, melyek 

a P1 pozícióban a szelekciók során leggyakrabban előforduló aminosavat hordozták. 

Amennyiben a vadtípusú fehérjék már eleve nagy affinitással gátolták a célenzimet, a P1 

oldallánc lecserélése a szekvencia logók alapján optimális aminosavra az affinitás 

csökkenéséhez vezetett. A P1 Lys→Arg csere csak kevéssé csökkentette a SPINK1 tripszin-

kötő képességét, viszont a P1 Leu→Met csere hatására az SGPI-2 affinitása kimotripszinhez az 

ötödére esett. Mivel ezek az aminosavak a konszenzus variánsok P1 pozíciójában a vadtípusnál 

erősebb gátlást biztosítanak, ezért elmondható, hogy a P1 mutációk hatása függ a szekvenciális 

környezettől, ami viszont a családon belüli additivitás elméletének mond ellent. 

Azokban az esetekben, ahol a vadtípusú inhibitorok P1 oldalláncai nem feleltek meg az 

enzimek S1 preferenciájának, a fág-szelektált P1 aminosavak nagymértékben megnövelték az 

inhibitorok affinitását. Az így kapott P1 Arg-es SGPI-2 és a P1 Phe-t hordozó SPINK1 variáns 

szubnanomólos affinitással gátol tripszint, illetve kimotripszint.  

4.3.5. Az inhibitor variánsok stabilitása 

Az inhibitor variánsok stabilitását hődenaturációs kísérletekben, differenciális pásztázó 

kalorimetriával, illetve CD spektroszkópiával határoztam meg (15. ábra, 4. táblázat). 
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A vadtípusú fehérjék a diszulfidhidakkal merevített, kompakt szerkezetünk miatt rendkívül 

stabilak. A SPINK1 olvadáspontja 96,3 °C, míg a kisebb SGPI-2-é 76,4 °C. Az SP5 kivételével 

a fág-szelektált konszenzus variánsok stabilitása megegyezik a vadtípusú fehérjék 

stabilitásával. Ezzel ellentétben az összes hurokcserélt variáns hőstabilitása jelentősen eltér a 

vadtípusétól. Az SG5 olvadáspontja ~12 °C, az SP6 olvadáspontja pedig ~26 °C csökkenést 

mutat a vadtípusú inhibitorhoz képest.  

Meglepő módon az SG2 nem mutatott kooperatív letekeredést, a hőmérséklet 

növekedésével szerkezete egyenletes módon vált egyre rendezetlenebbé (16. ábra (a) és (b) 

panel). Ebben az SGPI-2 variánsban a P2 Thr helyére a hurokcsere következményeként Pro 

került. A kanonikus hurkot stabilizáló hidrogén híd elvesztésének jelentős szerepe lehet az 

inhibitor hődenaturációs profiljának megváltozásában. Az SG5 esetében megmarad a P2 Thr, 

ezzel összhangban az inhibitor stabilitása a többi hurokcserélt variánshoz képest kisebb 

mértékben változik. Az SP2 termogramján 64 °C körül megfigyelhető egy viszonylag kis 

entalpiaváltozással járó denaturációs esemény (15. ábra (a) panel), azonban a fehérje 10 °C 

15. ábra A tripszin-kötő (a) és a kimotripszin-kötő (b) SPINK1 variánsok, valamint az SGPI-2 variánsok 
(c) hődenaturációja. A SPINK1 variánsok stabilitását differenciális pásztázó kalorimetriás kísérletekben, az 
SGPI-2 variánsok stabilitását CD spektroszkópiás mérésekben vizsgáltam. Az SGPI-2 variánsok esetén a jobb 
összehasonlíthatóság érdekében normalizáltam az adatokat az illesztéséből kapott amplitúdó értékekkel és a 10 °C 
fokhoz tartozó értéket vettem egynek 
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fokonként felvett CD spektrumai nem utalnak jelentős szerkezeti változásra ebben a 

hőmérséklet tartományban (16. ábra (c) és (d) panel). Ez alapján az SP2 szerkezete szintén 

viszonylag folyamatos módon lazul fel.  

A hurokcsere következtében az SP2 és SP6 variánsok elvesztették a Kazal családban 

konzervált P4’ Pro csoportot, és ezzel együtt a stabilitásuk is jelentősen lecsökkent. A P4’ Pro 

visszaállítása az SP3 és SP7 inhibitorokban ~20 °C-os olvadáspont növekedést eredményezett 

az SP2 és SP6 variánsokhoz képest (feltételezve, hogy az SP2 esetén 64 °C-nál látott esemény 

tekinthető az inhibitor hődenaturációjának). Ez a stabilitásnövekedés összhangban áll azzal a 

megfigyeléssel, hogy a kanonikus hurok szélén lévő Pro hozzájárul a hurok stabilitásához és 

merevségéhez, ami együtt járhat az affinitás növekedésével is. Ez történhet az SP3 esetén, 

amely hatékonyabb tripszin inhibitor, mint az SP2. Ezzel szemben a P4’ Pro az SP7 esetében a 

stabilitást nagymértékben megnöveli, azonban ez nem jár együtt affinitásnövekedéssel: az SP7 

jelentősen gyengébb kimotripszin gátló, mint az SP6. A P4’ Kazal variánsok affinitás és 

hődenaturációs vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a P4’ Pro elsősorban ezen 

16. ábra. A hurokcserélt SG2 és SP2 variánsok hődenaturációja. (a) Az SG2 variáns 10 °C fokonként felvett 
CD spektrumai. (b) A hőmérséklet hatására az SG2 variáns másodlagos szerkezeti elemeinek arányában 
bekövetkező változások. (c) Az SP2 variáns 10 °C fokonként felvett CD spektrumai. (d) A hőmérséklet hatására 
az SP2 variáns másodlagos szerkezeti elemeinek arányában bekövetkező változások. A CD spektrumokból a 
másodlagos szerkezet tartalmat a BeStSel programmal becsültem meg.  
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inhibitorok stabilitásában játszik fontos szerepet és az enzim-kötő képességet nem befolyásolja 

jelentős mértékben. 

A vadtípusú SPINK1 P1 oldalláncának helyettesítése a fág-szelektált P1 aminosavval nem 

okozott változást a variánsok stabilitásában. Ezzel ellentétben mindkét P1 SGPI-2 variáns, az 

SG3 és az SG6, olvadáspontja jelentősen magasabb, mint a vadtípusé. Ez összhangban van 

azzal a korábbi, BPTI inhibitorokon tett megfigyeléssel, miszerint még az oldószernek teljesen 

kitett P1 pozíció mutációi is jelentősen befolyásolhatják az inhibitorok stabilitását (113). 

Meglepő módon az SP8 a hődenaturáció előtt egy exoterm folyamaton megy keresztül (15. ábra 

(b) panel), mely feltételezhetően egy feltekeredési lépés. Az exoterm esemény előtt és után 

felvett CD spektrumok azt mutatják, hogy a fehérje szerkezete valóban megváltozik, 

valószínűleg egy rövid helikális rész jelenik meg benne.  

4.3.6. A hurokcsere hatására bekövetkező szerkezeti változások vizsgálata CD 

spektroszkópiával 

A hurokcserék hatására az inhibitorok szerkezetében bekövetkező változásokat CD 

spektroszkópia segítségével vizsgáltam. Meghatároztam a vadtípusú inhibitorok, a konszenzus 

variánsok és a hurokcserélt variánsok CD spektrumát a távoli UV tartományban (17. ábra), 

majd a spektrumokat a BeStSel program (90) segítségével elemeztem (5. táblázat). A BeStSel 

egy olyan algoritmus, mely fehérjék CD spektruma alapján megbecsüli azok másodlagos 

szerkezeti elem összetételét. Azonban kis, diszulfidhidas fehérjék esetében a másodlagos 

szerkezeti elemek összetételének CD spektrumból történő pontos meghatározását nehezíti, 

hogy ezek a fehérjék a diszulfidhidak stabilizáló hatásának köszönhetően számottevő szerkezeti 

változásokat képesek tolerálni. Ennek következtében némileg szokatlan lehet a másodlagos 

szerkezeti elem összetételük, amit emiatt az algoritmus nem képes a többi fehérjére jellemző 

pontossággal megbecsülni. 

Az SG1 kivételével a fág-evolvált konszenzus variánsok CD spektrumai nagyon 

hasonlítanak a vadtípusú inhibitorok CD spektrumához (17. ábra). Azonban még az SG1 esetén 

látható egyértelmű különbség hátterében is csak az antiparallel β tartalom csekély, 3 %-os 

növekedése áll (5. táblázat).  

Ezzel szemben mindkét hurokcserélt SGPI-2 variáns CD spektruma jelentősen eltér a 

vadtípusétól és a konszenzus SGPI-2 variánsokétól (17. ábra (a) és (c) panel). A tripszin-kötő 

konszenzus SG1 variánshoz képest a hurokcsere hatására az SG2 variáns β-szerkezet tartalma 

lecsökkent, viszont egy rövid α-helikális régió megjelent benne (5. táblázat). A β-szerkezet 
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tartalom csökkenése relaxált antiparallel elemek eltűnésére, illetve átalakulására vezethető 

vissza. Ezek a komoly szerkezeti változások állhatnak a hurokcserélt variáns gyenge tripszin-

kötő képessége mögött. A kimotripszin-kötő SPINK1 hurok áthelyezése SGPI-2 vázra szintén 

az inhibitor szerkezetének komoly módosulását eredményezte. A konszenzus SG4-hez képest 

a hurokcserélt SG5 7 %-kal kevesebb β-szálat tartalmaz, miközben csak a hurok régiók és a 

rendezetlen részek (egyebek) aránya nőtt meg. Ez arra utal, hogy a molekula egy része, 

feltételezhetően egyetlen β-szála, rendezetlenné vált. Meglepő módon ez a nagyfokú szerkezeti 

változás csak 5-szörös affinitásvesztéssel járt együtt.  

A hurokcsere a nagyobb stabilitású SPINK1 variánsok esetén csak kismértékű változásokat 

okozott az inhibitorok szerkezetében (17. ábra (b) és (d) panel, 5. táblázat), ugyanakkor mind 

az SP2, mind az SP6 gátló képessége erősen visszaesett. Ezek alapján nem a variánsok globális 

térszerkezeti változása felelős az affinitás drámai lecsökkenéséért.  

Egy másik vázon evolvált hurok befogadása minden esetben szerkezeti változásokkal járt 

együtt, melyeket CD spektroszkópia segítségével detektálni tudtam. A kevésbé stabil SGPI-2 

17. ábra. A vadtípusú fehérjék, a konszenzus variánsok és a hurokcserélt variánsok CD spektrumai. A 
tripszin-kötő (a) és a kimotripszin-kötő (c) SGPI-2 variánsok CD spektrumai szerkezeti változásokra utalnak, míg 
a tripszin-kötő (b) és a kimotripszin-kötő (d) SPINK1 variánsok CD spektrumai kevésbé eltérőek.  
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szerkezete súlyosabb változásokat szenvedett el, míg a jóval stabilabb SPINK1 esetében csak 

marginális szerkezeti igazodások történtek. 

Variáns Becsült másodlagos szerkezet tartalom (%) 

  Hélix1 Hélix2 
Antiparallel β1 
(balra csavart) 

Antiparallel β2 
(relaxált) 

Antiparallel β3 
(jobbra csavart) 

Parallel β Hurok Egyebek 

SPINK1 7,2 8,9 0 4,6 24,4 0 14,1 40,7 
SP1 11,8 8,2 0 2,1 19,5 0 12,1 46,4 
SP2 4,6 4,9 1 8,6 18,1 0,7 14,7 47,4 
SP5 5,1 6,6 0 7,7 21,2 0 13,5 43,4 
SP6 7,5 5,7 1,3 5,5 22,3 0 15,5 42,2 

SGPI-2 0 3,2 0,7 15,6 12,2 0 17,7 50,8 
SG1 1,7 2,5 1,7 15 15,1 0,9 16,1 47,1 
SG2 2,4 4,9 0 1,2 21,5 0 19,1 50,8 
SG4 0 2 1 16,2 13 0 18,5 49,3 
SG5 0 1,5 0 11,6 11,6 0 20,8 54,5 

4.3.7. A konszenzus és hurokcserélt variánsok szerkezetének és dinamikájának 

vizsgálata NMR spektroszkópiával 

A konszenzus és hurokcserélt variánsok szerkezetét és dinamikáját NMR spektroszkópiás 

vizsgálatoknak vetettük alá. A fehérjék NMR méréseit és az adatok analízisét Sebák Fanni és 

Bodor Andrea hajtotta végre. Ebben a fejezetben az ő munkájuk eredményeit mutatom be 

röviden. 

A vadtípusú SGPI-2 szerkezetét egy hidrofób mag, három antiparallel β-szálból álló β-redő 

és a β-szálakat összekötő flexibilis hurkok építik fel (97). A kimotripszin-szelektált konszenzus 

SGPI-2 variáns, az SG4, NMR spektrumának analízise a vadtípuséval megegyező másodlagos 

szerkezeti elemek, a Gly7-Asp12, Thr16-Arg18 és Lys24-Thr29 β-szálak és a köztük lévő 

hurkok jelenlétét azonosította (18. ábra, (a) panel). Az NMR és CD spektroszkópiás 

eredmények egybehangzóan azt mutatják, hogy a kimotripszin-kötő konszenzus variáns és 

vadtípusú SGPI-2 szerkezete szinte teljesen azonos.  

A variánsok CD spektroszkópiás vizsgálata arra utalt, hogy a hurokcserélt SG5 szerkezete 

erősen különbözik az SG4 és a vadtípusú SGPI-2 szerkezetétől. Az SG5 NMR vizsgálata 

kimutatta, hogy a hurokcsere következményeként a harmadik (Lys24-Thr29) β-szál letekeredik 

és a C-terminális rendezetlenné válik (18. ábra, (a) és (b) panel). Ezen felül a második β-szál 

kicsit kevésbé rendezett, mint az SG4 esetén. Tehát NMR spektroszkópia segítségével sikerült 

5. táblázat. A variánsok CD spektrumai alapján becsült másodlagos szerkezeti elemek aránya. A CD spektrumok 
analízisét a BeStSel programmal végeztem. 
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azonosítani a CD spektroszkópia által jelzett antiparallel β-tartalom csökkenésének pontos okát, 

ami a kanonikus hurkot megelőző C-terminális β-szál letekeredése.  

A SPINK variánsok CD spektroszkópiás vizsgálata azt mutatta, hogy a kimotripszin-gátló 

konszenzus variáns, a hurokcserélt variáns és a vadtípusú fehérje szerkezete meglehetősen 

hasonló. Mindazonáltal az SP5 és SP6 affinitása kimotripszinhez több nagyságrenddel 

különbözik. A jelenség jobb megértése érdekében a vadtípusú SPINK1, az SP5 és az SP6 

inhibitorok szerkezetét (18. ábra, (c) panel) és az SP5 variáns főlánc dinamikáját (18. ábra, (d) 

panel) NMR spektroszkópia segítségével vizsgálták.  

Az NMR spektrumok alapján a vadtípusú SPINK1, az SP5 és az SP6 a kanonikus hurkot is 

magában foglaló N-terminális régiója (Asp1-Pro22) rendezetlen. Ezt két rövid β-szál (Val23-

Gly25 és Asn29-Thr30) és egy α-hélix (Val36-Arg44) követi. Egy SPINK1 variáns 

18. ábra. Az NMR spektroszkópiás vizsgálatok által azonosított szerkezetváltozások. (a) Az SG4 (cián) és 
SG5 (lila) variánsokra számolt SSP (Secondary Structure Propensity) értékek. A pozitív SSP értékek α-hélikális 
tendenciára utalnak, míg az erősen negatív (0,5-nél kisebb) értékek β-redős szerkezetet jeleznek. (b) Az SG4 (cián) 
és SG5 (lila) variánsok SSP értékek alapján jósolt szerkezetei. (c) A vadtípusú SPINK1 (piros), az SP5 (lila) és az 
SP6 (kék) variánsok SSP értékei. (d) Az SP5 variáns főlánc T1/T2 relaxációs paramétereinek hányadosa. Az 
átlagosnál magasabb értékek konformációs változásokra utalnak. 

Az ábrát Sebák Fanni készítette. 
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kristályszerkezetében (99) és egy másik SPINK1 variáns NMR szerkezetében (58) korábban 

leírtak egy harmadik β-szálat is az Ile50-Ser53 régióban, azonban a jelen NMR vizsgálatok 

során ennek nem volt nyoma.  

A CD és az NMR spektroszkópiás eredmények alapján a hurokcserélt SP6 szerkezete 

nagyon hasonló a konszenzus SP5 variánséhoz, sem a hurok, sem a váz nem mutat jelentős 

szerkezeti változásokat. Az egyetlen detektálható különbség az SP6 csökkent hélix tartalma 

volt.  

A konszenzus SP5 variáns 15N főlánc dinamikájának vizsgálata (18. ábra, (d) panel) azt 

mutatta, hogy a proteázkötő hurok és az α-hélix N-terminális része konformációs változásokon 

megy keresztül, tehát flexibilisebb, mint a fehérje többi része.  

Mindent összevetve, az SGPI-2-evolvált hurok befogadása nem változtatta meg a SPINK1 

vázszerkezetét. Az azonban elképzelhető, hogy a konformációs változásokat mutató kanonikus 

hurok flexibilitására hatással volt.  

4.3.8. Molekuladinamikai szimulációk 

Az inhibitor variánsok flexibilitását és szerkezetváltozásait molekuladinamikai szimulációk 

segítségével kívántuk részleteiben tanulmányozni. A SPINK1 és SGPI-2 variánsok 

molekuladinamikai szimulációit és az adatok kiértékelését Micsonai András és Kardos József 

végezte el. Az összes inhibitor variánst 1 µs-os MD szimulációnak vetették alá explicit 

vízmodellben.  

Az összes SPINK1 variáns vázszerkezete stabil maradt, azonban a molekulában található 

α-hélix hossza fluktuált a szimulációk során (19. ábra (a) panel, Függelék 1. ábra és 2. ábra). A 

fluktuáció mértéke az adott variánstól függött: a hélix a vadtípusú SPINK1 és az SP8 esetén 

volt a legstabilabb; az SP1, SP4 és SP5 variánsokban a hossza dinamikusabban változott, míg 

a hurokcserélt SP2 és SP6 esetén az α-hélix kiterjedése erősen fluktuált, esetenként teljesen 

mértékben letekeredett. A hurokcserélt variánsokban a hélix jelentős fluktuációja és a DSC 

vizsgálatok során észlelt stabilitáscsökkenése (4. táblázat) jó egyezést mutat. Ezen felül a 

hurokcserélt variánsban a hélix destabilizálódását az NMR spektroszkópiás vizsgálatok is 

kimutatták, alátámasztva az MD szimulációk eredményeit.  

Az NMR kísérletek eredményeivel összhangban az MD szimulációk során a SPINK1 

variánsok N-terminálisának 6 aminosavnyi része és az α-hélix C-terminális régiója 
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megnövekedett mobilitást mutatott a molekula többi részéhez képest (19. ábra (a), (b) és (c) 

panelek).  

A SPINK1 variánsok átlagszerkezetét összehasonlítva, a legnagyobb konformációs 

változások a kanonikus hurok területére esnek (19. ábra (a) panel). A vadtípusú SPINK1 és az 

SP5 16-18 aminosavai egy viszonylag stabil 310-hélixet alkotnak (Függelék 1. ábra). A többi 

variánsban ez a 310-hélix csak rövid időszakokra van jelen, a hurokcserélt SP6 variánsból pedig 

teljesen hiányzik (Függelék 2. ábra).  

A kimotripszin-kötő SP5, SP6 és SP8 variánsok szimulációk során leggyakrabban felvett 

szerkezetének, illetve a SPINK1-kimotripszinogén komplex kristályszerkezetének (PDB: 

1CGI) összehasonlítása az 19. ábra (b) részén látható. A nagyaffinitású SP5 és SP8 variánsok 

19. ábra. A SPINK1 és SGPI-2 variánsok MD szimulációi. (a) A SPINK1 variánsok egymásra illesztett 
reprezentatív szerkezetei. A csövek átmérője a lokális fluktuációkból számolt B-faktor értékeket tükrözi. (b) A 
kimotripszin-kötő SPINK1 variánsok reprezentatív szerkezetei és az 1CGI PDB azonosítójú SPINK1–
kimotripszinogén komplex kristályszerkezete egymásra illesztve. A P1 oldalláncok pálcika ábrázolással vannak 
kiemelve. (c) A kanonikus hurok konformációja a tripszin-kötő SPINK1 variánsok és az 1TGS PDB azonosítójú 
SPINK1-tripszinogén komplex esetében. A P1 oldalláncok pálcika ábrázolással vannak kiemelve. (d) Az SGPI-2 
variánsok reprezentatív konformációs állapotai. (e) Az SGPI-2 három β-szálas állapotai és az enzim-inhibitor 
komplex szerkezete. Zöld: enzim-inhibitor komplex, piros: rövid három β-szálas állapot, kék: hosszú három β-
szálas állapot. A P1 oldalláncok gömb és pálcika ábrázolással vannak kiemelve.  

Az ábrát Micsonai András készítette. 
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P1 oldallánca a vadtípuséhoz hasonló orientációban található, míg a hurokcserélt SP6 esetén a 

P1 oldallánc térben a P1’ helyére került, a P4’ Pro-t tartalmazó hurokcserélt SP7 variánsban 

pedig a P2 oldallánc helyét foglalja el. Eszerint a hurokcserélt inhibitorok leggyakrabban felvett 

oldatfázisú szerkezete nem kompatibilis az enzim kötőapparátusával, és nagymértékű 

változáson kell, hogy keresztülmenjen a komplexképzés során. Részben az ehhez szükséges 

torzulás, részben az inhibitor csökkenő konformációs entrópiája miatt az enzim szubsztrátkötő 

árkába való illeszkedésnek itt komoly szabadentalpia ára van. Ezek alapján a hurokcserélt SP6 

és SP7 variánsok rossz enzim-kötő képességéért a kanonikus hurok nem megfelelő 

konformációja felelős. 

A tripszin-specifikus SPINK1 variánsok szerkezetét a SPINK1-tripszinogén komplex 

szerkezetével (PDB: 1TGS) összehasonlítva (19. ábra (c) panel) jól látható, hogy a vadtípusú 

SPINK1, az SP1 és az SP4 variánsok P1 oldallánca a komplexben lévő SPINK1 P1 

oldalláncához nagyon hasonló helyzetben van. Ezzel ellentétben a hurokcserélt SP6 esetén a 

kanonikus hurok konformációja teljesen eltorzult és a P1 oldallánc a komplexképzéshez 

megfelelő pozíciótól távol található, ami ebben az esetben is analóg módon megmagyarázza az 

inhibitor alacsony affinitását a célenzimhez.  

Hasonló szerkezeti változásokat tapasztaltak más inhibitorok enzim-kontakt pozícióinak 

módosításakor is. Az OMTKY3 P14’ pozíciójában a Gly→Ala helyettesítés hatására az egész 

kanonikus hurok elfordult az inhibitor vázhoz képest (114). Egy másik esetben a Kunitz 

családba tartozó inhibitorok között végzett hurokcsere egy olyan kiméra fehérjét 

eredményezett, amelynek tripszin-kötő hurok régiója nem-kanonikus konformációt vett fel és 

jóval flexibilisebb lett (115,116). Ennek hátterében az állt, hogy a hurok mereven tartásáért 

felelős, és egyben a vázszerkezet részét képező aminosavcsoportok a hurokcsere következtében 

elvesztek. A megváltozott dinamikájú és konformációjú hurok következtében a kiméra a 

tripszin szubsztrátjaként viselkedett.  

Az SGPI-2 variánsok szerkezete a szimulációk során több konformációs állapot között 

fluktuáló, dinamikus jelleget mutatott (Függelék 3. ábra4. ábra). Az egyes jellegzetes 

konformációs állapotok egymástól a β-szálak számában tértek el. A fő konformerek között (19. 

ábra, (d) panel) volt β-szálat nem tartalmazó szerkezet; 2 vagy 3 β-szálból álló β-redőt 

tartalmazó állapot; illetve 2, egyenként 2 β-szálból felépülő β-redőt tartalmazó konformer. A 

szimulációk során az egyes állapotokban eltöltött idő erősen függött az adott variánstól (20. 

ábra). 
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Feltételezve, hogy a különböző konformerek stabilitása eltérő, és minden állapothoz 

tartozik egy Tm érték, összefüggésbe lehet hozni az inhibitor variánsok kísérletesen 

meghatározott olvadáspontját a különböző állapotokban eltöltött idővel. Az egyes állapotokban 

eltöltött idő hosszával súlyozva a konformerek becsült olvadáspontját, azok kombinációjából 

minden SGPI-2 variánsra kapunk egy becsült Tm értéket. Ezek az értékek jó egyezést mutattak 

a CD spektroszkópiával meghatározott olvadáspontokkal (20. ábra). A legstabilabbnak a 3 β-

szálból felépülő állapot bizonyult 88 °C-os becsült olvadásponttal.  

Az SGPI-2 variánsok MD szimulációk alapján számolt átlagos szerkezete szintén jól 

egyezett a CD spektroszkópiás adatok analízisével kapott másodlagos szerkezet tartalommal. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a hurokcserélt SG2 és SG5 variánsoknak a legalacsonyabb 

a β-szál tartalma és legmagasabb a rendezetlen részek aránya.  

A konformerek szerkezetét az SGPI-1-tripszin komplex (PDB: 2XTT, (117)) 

kristályszerkezetével összehasonlítva látszik, hogy a két hosszú és egy rövid β-szálat tartalmazó 

konformer szerkezete optimális az enzim-kötéshez. E konformer esetében a kanonikus hurok 

konformációja tökéletesen egyezik a komplexben lévő inhibitor hurokszerkezetével. Ez alapján 

feltételezhető, hogy az időhányad, amit egy variáns ebben a konformációs állapotban tölt, 

korrelál az affinitásával. A két β-szálat tartalmazó szerkezet, bár nem optimális, de elég 

flexibilis lehet ahhoz, hogy viszonylag magas affinitást eredményezzen. A három hosszú β-

szálas szerkezet eltorzítja a hurok konformációját, ami alacsonyabb kötéserősséghez vezethet. 

A négy β-szálas állapot és a β-szálat nem tartalmazó állapot valószínűleg inkompatibilis az 

enzim-kötéssel. Az egyes állapotokban eltöltött idők aránya jól magyarázza a hurokcserélt SG5, 

illetve SG6 variánsok lecsökkent kimotripszin-kötő képességét. 

20. ábra. Az SGPI-2 variánsok konformereinek megoszlása az időben. A táblázat a variánsok által az egyes 
konformációs állapotokban eltöltött időt és a variánsok kísérletesen meghatározott KI és Tm értékeit mutatja. Az 
egyes konformációs állapotok becsült olvadáspontjai és az adott állapotokban eltöltött idő alapján minden 
variánsra számolható egy Tm érték, ami jó egyezést mutat a kísérletesen meghatározott olvadásponttal. 

Az ábrát Micsonai András készítette.  
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4.3.9. Az eredmények összefoglalása 

A tripszin- és kimotripszin-szelektált SPINK1 és SGPI-2 variánsok szekvencia logója 

számos vázszerkezet-függő eltérést mutatott. A logók alapján létrehozott konszenzus variánsok 

mind nagy affinitással gátolták a cél enzimeket, míg a hurokcserélt variánsok enzim-kötő 

képessége jelentősen lecsökkent. Az optimális enzim-kötő hurok cseréje a vázak között az 

affinitáson kívül a fehérjék stabilitására is negatív hatással volt. A hurokcserélt SPINK1 

variánsok destabilizációját a családban konzervált P4’ Pro elvesztése okozta.  

A CD és az NMR spektroszkópiás kísérletek egybehangzóan azt mutatták, hogy a 

vadtípushoz képest nem változott meg a fág-optimalizált konszenzus variánsok szerkezete. 

Ezzel szemben az idegen vázon evolvált hurok befogadása a flexibilisebb SGPI-2 váz esetén a 

β-tartalom csökkenéséhez, egy esetben a molekula harmadik β-szálának letekeredéséhez 

vezetett, míg a stabilabb SPINK1 esetén csak apróbb konformációs változásokat 

eredményezett.  

A molekuladinamikai szimulációk rávilágítottak arra, hogy az idegen vázon evolvált hurok 

befogadása az SGPI-2 variánsok béta szerkezetének destabilizációjához és az enzim-kötés 

szempontjából kedvezőtlen konformációs állapotok kialakulásához vezetett. Ezzel szemben a 

jóval stabilabb SPINK1 esetén a hurokcsere hatására nem változott meg a variánsok 

vázszerkezete, azonban a kanonikus hurok konformációja jelentősen torzult. 

  



 

72 
 

Következtetések 

Doktori munkám első részében egy emberi emésztőenzim, a humán elasztáz 3 enzim 

génduplikációval keletkezett izoformáinak specifitását tanulmányoztam egy szubsztrátszerű 

inhibitor, az SGPI-2 irányított evolúcióján keresztül. Apró eltérésektől eltekintve lényegi 

különbségeket nem találtam a CELA3A és CELA3B szubsztrátpreferenciája között. Ezzel 

szemben az emberi hasnyálból hiányzó CELA1 sertés homológja több pozícióban is eltérő 

aminosavpreferenciát mutatott. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a CELA3 izoformák 

egyike sem vette át egy az egyben a CELA1 specifitási profilját, azonban a CELA1 

funkciójának hiányát pótolhatja a hasonló specifitású enzimkészlet növekedése. Figyelembe 

véve, hogy a két CELA3 formához vezető génduplikációs esemény evolúciós időskálán még 

rendkívül újnak számít, az is megeshet, hogy a két paralóg még nem távolodott el egymástól 

olyan mértékben, hogy az bármilyen lényegi funkcionális eltéréshez vezetett volna.  

Doktori munkám második felében a vázszerkezet szerepét vizsgáltam kanonikus 

inhibitorok és szerin proteázok kölcsönhatásában. A Laskowski csoport által felállított 

vázszerkezet függetlenség modellje szerint az inhibitor enzimmel kölcsönható oldalláncai 

egymástól és a vázszerkezettől független módon lépnek kapcsolatba a proteázzal, így a 

vázszerkezet nincs hatással az inhibitorok specifitására. Ezt a modellt az oldószernek leginkább 

kitett, a vázszerkezettől leginkább független P1 oldallánc szerepének vizsgálatára alapozták. A 

Laskowski csoport több évtizedes munkássága során több kivétellel találkozott 

(2,3,5,9,66,69,114), bizonyos esetekben még ezek szerkezeti hátterét is felderítették (66,114). 

A Kazal család esetében a rendelkezésre álló enzim-affinitási adatok matematikai analízisével 

több, enzimmel kölcsönható pozíció kapcsoltságát is kimutatták (118). Ezen felül más 

kutatócsoportok is azt tapasztalták, hogy az enzimmel kölcsönható pozíciók egymástól és a 

váztól nem független módon működnek (115,116,119). Ezeket az eseteket azonban ritka 

kivételeknek tekintették, és továbbra is az inhibitor családon belüli, (intrascaffolding) illetve az 

inhibitor családok közötti (interscaffolding) additivitást tekintették általános érvényűnek.  

A vázszerkezet függetlenség elmélete egyedi P1 mutánsok elemzésén alapult. Ugyanakkor 

a további pozíciók szerepének feltárása egyszeres és többszörös mutánsok vizsgálatán keresztül 

a lehetséges variánsok csillagászati száma miatt lehetetlen lett volna. Ez a kihívás leküzdhetővé 

vált egy alapjaiban eltérő megközelítés, az irányított fehérjeevolúció alkalmazásával. Ezáltal 

erősen korlátozott számú mintavétel helyett az egész szekvenciateret bejárva tárhattam fel az 

adott enzim számára optimális teljes hurokszekvencia mintázatot.  
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Az eltérő vázszerkezettel rendelkező SGPI-2 és a SPINK1 irányított evolúcióján keresztül 

lehetőségem nyílt annak vizsgálatára is, hogy a vázszerkezet befolyásolja-e az egy-egy adott 

enzim által szelektált optimális kanonikus hurokszekvenciát. A különböző vázzal rendelkező 

inhibitorok esetén kapott jelentős eltérések azt mutatják, hogy az inhibitorok váza 

nagymértékben befolyásolja az optimális enzim-kötő hurokszekvenciát. Ezek az eredmények a 

laboratóriumunk korábbi eredményeivel és több irodalmi példával együtt már megalapozzák 

azt a kijelentést, hogy a vázszerkezet függetlenség modellje semmiképpen sem érvényes a 

kanonikus inhibitorok összes, enzimmel kölcsönható pozíciójára. 

A szekvencia logók alapján létrehozott és rekombináns úton előállított egyedi inhibitor 

variánsok affinitásának és termodinamikai stabilitásának vizsgálata rávilágított arra, hogy az 

optimális enzim-kötő hurkok cseréje vázak között akár több, mint négy nagyságrendes 

affinitásvesztéshez és az inhibitorok stabilitásának csökkenéséhez vezet.  

A variánsok CD és NMR spektroszkópiás vizsgálata, illetve molekuladinamikai 

szimulációja egymást támogató, koherens eredményeket szolgáltatott és betekintést nyújtott a 

hurokcserék következtében bekövetkező szerkezeti változásokba. A hurokcsere a kisebb 

stabilitású SGPI-2 esetén az inhibitor váz β-redős szerkezetének megváltozásához, és számos, 

az enzimkötés szempontjából kedvezőtlen konformációs állapot létrejöttét eredményezi, míg a 

stabilabb SPINK1 váz esetén az idegen vázon evolvált hurok konformációja szenved jelentős 

torzulást.  

A kísérletek eredményei jól illusztrálják, hogy a proteázkötő hurok és az inhibitorváz a 

Laskowski modellel ellentétben egyetlen funkcionális egységet alkot. A természetes evolúció 

során ez a két molekularészlet óhatatlanul együttesen evolválódott, míg az irányított evolúciós 

kísérletek során az érintetlen váz kontextusában evolválódott a hurok. Ezáltal mindkét 

evolúciós folyamat harmonikus egységet tudott teremteni, illetve fenntartani váz és hurok 

között. Azonban ez az egység a hurokcserék következtében felborult, ami megváltoztatta az 

inhibitorok stabilitását, szerkezetét, és ezáltal az affinitását is. Attól függően, hogy eredendően 

melyik rész volt a stabilabb, vagy a kanonikus hurok, vagy a váz szerkezete változott meg.  

Az eredmények alapján megalapozottan vethető el a Laskowski csoport által bevezetett 

vázszerkezet függetlenség modell. Ez egyben gyakorlati jelentőséggel is bír, hiszen rámutat, 

hogy a szerin proteázok elleni nagyaffinitású, nagyszelektivitású inhibitorok kifejlesztése során 

az inhibitor váz szerepe nem elhanyagolható. 
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5. Összefoglalás 

Doktori munkám első felében az emberi elasztáz 3 enzim két izoformájának specifitását 

vizsgáltam egy szubsztrátszerű inhibitor, az SGPI-2 irányított fehérjeevolúciójával. 

Összhangban a CELA3A és CELA3B szoros evolúciós rokonságával, a kapott enzimkötő 

hurokszekvencia mintázatok és a szekvencia logók alapján tervezett egyedi inhibitor variánsok 

KI értékei csak szerény eltérést mutattak a két enzim preferenciája között. Ezzel szemben a 

CELA1 enzim preferenciája több pozícióban is különbözik a CELA3 enzimekétől. Ezek alapján 

az emberi hasnyálból hiányzó CELA1 funkcióját az átfedő specifitású enzimkészlet növekedése 

részben kompenzálhatja, de egyik izoforma sem vette át a CELA1 enzim szerepét.  

Doktori munkám második részében azt vizsgáltam, hogy milyen szerepet tölt be a 

kanonikus inhibitorok specifitásában a vázszerkezet. Ehhez meghatároztam két eltérő vázzal 

rendelkező inhibitor, az SGPI-2 és a SPINK1 optimális tripszin-, illetve kimotripszin-kötő 

hurokszekvencia mintázatát. A Laskowski-féle vázszerkezet függetlenség modell szerint az 

enzimmel kölcsönható pozíciókban az analóg aminosavcseréknek a vázszerkezetétől 

függetlenül azonos hatása lesz. Ezzel szemben az eltérő vázakon kapott logók jelentős 

különbségeket mutattak. A szekvencia logók alapján számos inhibitor variánst állítottam elő, 

többek között az enzimkötő konszenzus variánsokat, illetve hurokcserélt variánsokat. A 

variánsok affinitásának és termodinamikai stabilitásának vizsgálata megmutatta, hogy az 

enzim-kötő hurok felcserélése vázak között nagymértékű affinitás- és stabilitásvesztést 

eredményez. Az inhibitor variánsok CD és NMR spektroszkópiás vizsgálatai, illetve MD 

szimulációi rávilágítottak arra, hogy a hurokcsere a kevésbé stabil SGPI-2 esetén az inhibitor 

β-redős szerkezetének megváltozásához és kedvezőtlen konformációs állapotok létrejöttéhez 

vezetett, míg a stabilabb SPINK1 váz esetén a proteázkötő hurok konformációja torzult el. 

Az eredmények bebizonyították, hogy a vázszerkezet jelentős mértékben befolyásolja a 

kanonikus inhibitorok specifitását, tehát a vázszerkezet függetlenség modellje nem állja meg a 

helyét. Az inhibitorok vázszerkezete és a proteáz-kötő hurok a természetes és az irányított 

evolúció során is egyetlen funkcionális egységet alkotva evolválódik. Ennek az egységnek a 

felborulása az inhibitorok affinitását és stabilitását is kedvezőtlenül érintő szerkezet-

változásokhoz vezet. A váz tehát nem pusztán passzív résztevő, a kanonikus hurok pedig nem 

autonóm meghatározója az affinitásnak és specifitásnak. Ennek a felismerésnek az elméleti 

jelentőségen túl fontos gyakorlati jelentőségei lehetnek, amikor új specifitású szerin proteáz 

inhibitorok kifejlesztése a cél.  
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6. Summary 

In the first part of my PhD research I performed directed evolution of a substrate-like 

inhibitor, SGPI-2, to study the specificity of human pancreatic elastase 3 isoforms CELA3A 

and CELA3B. In line with the close evolutionary relationship of these enzymes, the sequence 

logos and the affinities of individual inhibitor variants indicated only minor differences between 

their substrate preferences. In contrast, porcine CELA1 selected SGPI-2 binding loop sequences 

different from those obtained on the CELA3 enzymes. In conclusion, the loss of CELA1 in the 

human pancreas might be compensated for by the increased number of digestive enzymes with 

similar specificity, but none of the CELA3 isoforms serve as a direct substitute for CELA1. 

In the second part of my PhD research I investigated the role of the scaffold in the specificity 

of canonical protease inhibitors. According to the interscaffolding additivity theory proposed 

by the Laskowski laboratory, identical amino acid substitutions in analogous enzyme contact 

positions of different inhibitors should have the same effect on enzyme binding independent of 

the inhibitor scaffold. To test this theory, we determined the optimal trypsin- and chymotrypsin-

binding loops of two unrelated inhibitors, SGPI-2 and SPINK1, using phage display. Both 

enzymes selected markedly different sequence patterns on the scaffolds. Based on the sequence 

logos I produced several inhibitor variants including the consensus variants and their loop-

exchanged versions. Studies on the affinity and thermostability of the variants showed that 

swapping binding loops between scaffolds leads to severe loss of stability and affinity. CD and 

NMR spectroscopy combined with MD simulations showed that in the case of the less stable 

SGPI-2 scaffold, loop transfer from SPINK1 causes a marked decrease in the β-sheet content 

and generates an ensemble of conformational states incompatible with high-affinity enzyme 

binding. Loop transfer from SGPI-2 to the more stable SPINK1 distorts the conformation of the 

canonical loop forcing the P1 side chain to a position that is unfavorable for binding.  

The results unequivocally demonstrate that the scaffold plays an important role in the 

specificity of canonical inhibitors disproving the interscaffolding additivity theory. The 

protease-binding loop and the scaffold co-evolve as a functional unit during both natural as well 

as directed evolution. Interfering with the cooperation between loop and scaffold results in 

structural changes detrimental to stability and affinity of the inhibitors. Thus, the scaffold plays 

more than a passive role and the canonical loop does not autonomously define affinity and 

specificity. This finding should be useful for the development of novel serine protease 

inhibitors.   
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segítségért, valamint a baráti és családbaráti légkörért, amiben dolgozhattam.  

Végül szeretném szívből jövő hálámat kifejezni Nagyszüleimnek, akik elindítottak és 

mindvégig támogattak az idáig vezető úton.   
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10. Rövidítésjegyzék 

AMC – 7-amino-4-metilkumarin 

Amp – ampicillin 

BAPNA – N-benzoil-D,L-arginin-4-nitroanilid 

BSA – bovine serum albumin, szarvasmarha szérumalbumin 

CD – cirkuláris dikroizmus 

CELA – kimotripszin-szerű elasztáz 

COSY – correlation spectroscopy 

CTRB – kimotripszin B 

CTRC – kimotripszin C 

Dsb – disulfide bond, diszulfid híd 

DSC – differential scanning calorimetry, differenciális pásztázó kalorimetria 

DTT – ditiotreitol 

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay 

ESI-MS – electrospray ionization mass spectrometry, elektrospray ionizációs tömeg-

spektroszkópia 

HPLC – high-performance liquid chromatography, nagy teljesítményű folyadék-

kromatográfia 

HRP – horseradish peroxidase, tormaperoxidáz 

IDA – imino-diecetsav 

IPTG – izopropil β-D-1-tiogalakto-piranozid 

LB – lysogeny broth, luria broth 

MBP – maltose-binding protein, maltózkötő fehérje 

MES – 2-(N-morfolino)etánszulfonsav 

MUB – 4-metilumbelliferon 

MUGB – 4-metilumbelliferil 4-guanidinobenzoát 
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MUTMAC – 4-metilumbelliferil p-trimetil-ammónium-cinnamát 

MWCO – molecular weight cutoff 

NEB – New England Biolabs 

NMR – nuclear magnetic resonance, mágneses magrezonancia 

nOe – nuclear Overhauser effect 

NOESY – nuclear Overhauser effect spectroscopy 

OMTKY3 – turkey ovomucoid third domain, pulyka ovomukoid harmadik domén 

ON – overnight, egy éjszakán keresztül 

PBS – phosphate-buffered saline 

PCR – polymerase chain reaction, polimeráz láncreakció 

PDB – protein data bank 

PEG – polietilén glikol 

pNA – paranitroanilid 

PRSS – protease, serine 

RPM – rounds per minute 

SFTI – sunflower trypsin inhibitor, napraforgó tripszin inhibitor 

SGPI-2 – Schistocerca gregaria protease inhibitor 2 

SPINK1 – serine protease inhibitor Kazal-type 1 

Suc – szukcinil 

TB – terrific broth 

TFPI – tissue factor pathway inhibitor  

Tm – melting temperature, olvadáspont 

TMB – 3,3’,5,5’-tetrametil benzidin 

TOCSY – total correlation spectroscopy 

Tris – trisz(hidroximetil)aminometán   
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11. Függelék 

1. táblázat. Fág-bemutatással szelektált humán CELA3A-, CELA3B- és sertés CELA1-kötő 

SGPI-2 variánsok aminosav szekvenciája a reaktív hurok P4-P4’ szakaszán. A P1 oldalláncot 

félkövérrel kiemeltem. 

CELA3A (34) CELA3B (49) CELA1 (59) 

ACTAMLCH ACTAQLCY SCTLMACW ACTAMYCA ACTMLYCG 

ACTLMACH ACTLMACA SCTLMLCH ACTARWCA ACTMLYCG 

ACTLMLCA ACTLMLCE WCTLMACD ACTARWCG ACTMLYCQ 

ACTLMLCF ACTLMLCG WCTLMLCD ACTIMWCN ACTMLYCS 

ACTLMLCH ACTLMLCN YCTAMYCF ACTIRYCQ ACTMMYCA 

ACTLMLCH ACTMELCW YCTARACA ACTLIWCG ACTMMYCG 

ACTLMLCH ACTMLLCA YCTIKLCH ACTLMACH ACTMMYCW 

ACTVMLCH ACTMLPCG YCTIRLCY ACTLMFCH ACTMRFCG 

HCTIMACH ACTVMLCV YCTLMACV ACTLMWCG ACTMRLCV 

HCTLMLCH ACTVMYCP YCTLMACY ACTLMYCG ACTMRLCY 

HCTLMLCY ACSIRYCE YCTLRECF ACTLMYCL ACTMRWCA 

HCTLMLCY FCTAMECG YCTLRFCA ACTLRFCP ACTMRWCD 

LCTIMLCH FCTARFCH YCTLRYCQ ACTLRWCA ACTMRWCD 

LCTIMLCH FCTLMWCW YCTVMLCS ACTLRWCG ACTMRWCD 

LCTIMLCH HCTIRLCH YCTVRWCW ACTLLYCG ACTMRWCG 

LCTIRLCW HCTLRWCY   ACTLLYCG ACTMRWCG 

LCTLMACH LCTIMLCH   ACTMAYCA ACTMRWCS 

LCTLMACH LCTIRHCE   ACTMIWCG ACTMRYCD 

LCTLMLCY LCTLMACA   ACTMIWCG ACTMRYCG 

LCTVMLCW LCTLMACY   ACTMLFCQ ACTMRYCG 

WCTIAECH LCTLMLCA   ACTMLFCY ACTMRYCG 

WCTLMLCD LCTLMLCH   ACTMLLCV ACTMRYCV 

WCTVMLCH LCTLMLCM   ACTMLPCA ACTMRYCS 

WCTVMYCP LCTLMLCS   ACTMLPCF GCTMLYCG 

YCTAMLCW LCTLMSCH   ACTMLPCH YCTLRWCD 

YCTIMACH LCTLRHCH   ACTMLPCI   

YCTIMLCH LCTLRYCP   ACTMLPCS   

YCTIRECH LCTLRYCW   ACTMLWCG   

YCTIRLCH LCTMRYCH   ACTMLWCG   

YCTLMLCH LCTVMLCM   ACTMLWCG   

YCTVMACH LCTVMLCN   ACTMLWCN   

YCTVMACY LCTVRACY   ACTMLWCV   

YCTVMLCH MCTLMLCD   ACTMLYCA   

YCTVMLCH MCTLMYCS   ACTMLYCG   
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2 táblázat. Szarvasmarha tripszin, illetve kimotripszin kötésre szelektált SGPI-2 és SPINK1 
variánsok hurok szekvenciája a P4-P4’ pozíciókban. A P1 aminosavat félkövérrel kiemeltem. 

SGPI-2 SPINK1 

Tripszin (49 klón) Kimotripszin (52 klón) Tripszin (56) Kimotripszin (56) 

ACTKMMCQ GCSRMICE ACTLKMCK GCTMRRCR GCARHFAP GCPRSLDF GCAFVMKP GCTFVYSP 

ACTRMACA GCSRMLCD ACTLRACI GCTMVMCR GCARIYSP GCPRVHFP GCPYMIRP GCSWQLRP 

ACTRMRCS GCSRMLCG ACTMKMCR GCTMVRCK GCARNFDP GCPRVINP GCAYVLRP GCTFLLRP 

GCTKKMCG GCSRMLCV ACTMMMCK GCTWKKCR GCDKASRF GCPRVLDT GCTLVFRP GCVLSLRP 

GCTKMICR GCSRMMCG ACTMRACP LCTYRMCR GCDRRLSF GCPRVVDL GCAFELRP GCTFYLKP 

GCTKMLCG GCSRMRCD ACTYRRCA MCTMMWCR GCDRSLNY GCPRYLSL GCSFVLKP GCVYIFRP 

GCTKMLCL LCTKMYCG DCTFKLCR MCTWKMCA GCDRSVMY GCRRNIDP GCNFKLSP GCTMILKP 

GCTKMMCG MCTKMLCK DCTMKFCQ MCTWKMCK GCIKLYSP GCTKIYDP GCTLMYRP GCTLQLRP 

GCTKQLCV MCTRMFCM DCTMRRCK SCSWKRCN GCNKGLWM GCTRDLRL GCPLILKP GCAMILRP 

GCTRIMCG MCTRMMCR DCTQKACR SCSWKRCR GCNKIVHP GCTRELAP GCSFIMRP GCGWILRP 

GCTRMGCV MCTRMSCF DCTWKLCR SCTLKLCM GCNRILDW GCTRIFSP GCAFTLRP GCSWVLRP 

GCTRMICG NCTRMMCN DCTWKRCT SCTLKRCK GCPRFLDF GCTRSLDF GCPYKLSW GCAYTLRP 

GCTRMICN QCTRMFCS DCTWRLCN SCTMKLCK GCPRGLSF GCSKQLSF GCPFLLRF GCTMVLRP 

GCTRMICN SCTRMACQ DCTWRMCR SCTMKMCK GCPRHLVP GCSRALNF GCTYLHRP GCNYILKP 

GCTRMLCG SCTRMACR DCTWRRCR SCTMKRCR GCPRHYIP GCSRHLHY GCSWIYKP GCQWSLRP 

GCTRMLCN SCTRMHCG GCSWMRCS SCTMRRCK GCPRHYYP GCSRHLNP GCTWLYRP GCTMEWRP 

GCTRMLCR SCTRMLCG GCTFMRCQ SCTMRRCR GCPRIIYP GCSRHLSP GCPFALRL GCSMIFKP 

GCTRMLCR SCTRMRCN GCTLKMCR SCTWRLCK GCPRILAS GCSRIFNP GCSFQLRQ GCTFVLRP 

GCTRMLCT SCTRMSCG GCTLRLCA TCTLKRCR GCPRILDY GCSRIHAP GCLFQLRP GCFYLLRP 

GCTRMLCS SCSRMLCF GCTLRRCR TCTMKMCR GCPRILQP GCSRILNP GCSFELRP GCPFILKL 

GCTRMMCA YCTRMMCE GCTMIRCK VCTMKMCR GCPRILSL GCSRMLDP GCSWVLSP GCPLIFKP 

GCTRMMCE   GCTMKLCG VCTWKMCG GCPRIMAP GCSRNFEP GCSFILRP GCTYILRP 

GCTRMMCR   GCTMKLCR VCTWKMCR GCPRIYFP GCSRNYAP GCTYLYRP GCSFLLRP 

GCTRMMCR   GCTMKRCK VCTYALCR GCPRLFEF GCSRQLDL GCTFVLKP GCPYVLKP 

GCTRMMCS   GCTMMLCR   GCPRLFHF GCSRVLSF GCNFMFRP GCALMLRP 

GCTRMQCS   GCTMMMCK   GCPRLLSP GCSRVRDD GCAYLLRP GCAFVIRP 

GCTRMVCG   GCTMRACR   GCPRLYLP GCSRVYAP GCHFILKP GCTFSLRA 

GCTRMVCM   GCTMRMCQ   GCPRMVDA GCSRVYSP GCTFILRP GCAFSLRR 
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1. ábra. A vadtípusú SPINK1 (a), az SP1 (b), az SP2 (c) és az SP4 (d) másodlagos szerkezetének fluktuációi az MD szimulációk során. Piros: 
α-hélix, lila: 310-hélix, sárga: β-redő, zöld: hurok, szürke: rendezetlen. A panelek felső részén a variánsok térszerkezete látszik 100 nanoszekundumos 
időközönként. Az ábrát Micsonai András készítette. 
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2. ábra. Az SP5 (a), az SP6 (b), az SP7 (c) és az SP8 (d) másodlagos szerkezetének fluktuációi az MD szimulációk során. Piros: α-hélix, lila: 310-
hélix, sárga: β-redő, zöld: hurok, szürke: rendezetlen. A panelek felső részén a variánsok térszerkezete látszik 100 nanoszekundumos időközönként.
Az ábrát Micsonai András készítette. 
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3. ábra A vadtípusú SGPI-2 (a), az SG1 (b), az SG2 (c) és az SG3 (d) másodlagos szerkezetének fluktuációi az MD szimulációk során. Piros: 
α-hélix, lila: 310-hélix, sárga: β-redő, zöld: hurok, szürke: rendezetlen. A panelek felső részén a variánsok térszerkezete látszik 100 nanoszekundumos 
időközönként. Az ábrát Micsonai András készítette. 
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4. ábra. Az SG4 (a), az SG5 (b) és az SG6 (c) másodlagos szerkezetének fluktuációi az MD szimulációk során. Piros: α-hélix, lila: 310-hélix, sárga: 
β-redő, zöld: hurok, szürke: rendezetlen. A panelek felső részén a variánsok térszerkezete látszik 100 nanoszekundumos időközönként. Az ábrát Micsonai 
András készítette. 
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