
 

 

Szerin proteázok specifitásának és az inhibitorváz 

szerepének feltárása kanonikus inhibitorok irányított 

fehérjeevolúciójával 

 

Boros Eszter 

A doktori értekezés tézisei 

 

Témavezető: Dr. Pál Gábor, docens 

 

ELTE TTK Biológia Doktori Iskola 

Iskolavezető: Prof. Erdei Anna 

Szerkezeti Biokémia Program 

Programvezető: Prof. Kovács Mihály 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, 

Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék 

Budapest, 2018   



 

 

Bevezetés  

A doktori munkám során vizsgált szerin proteázok a fehérjebontó enzimek legnépesebb 

csoportját képezik. Nevüket a peptidkötés hidrolízisében kulcsfontosságú szerepet betöltő 

katalitikus Ser aminosavról kapták. Számos életfolyamatban nélkülözhetetlen funkciót töltenek 

be, ugyanakkor proteolitikus aktivitásuk veszélyt jelenthet a szervezetre nézve. Működésük 

ezért szigorú, több szintű szabályozás alatt áll. A szerin proteázok több útvonalon, konvergens 

evolúció révén jöttek létre. Döntő többségüket a PA klán, azon belül az S1 proteázok családja 

foglalja magába. Ide tartoznak a szerin proteázok legintenzívebben tanulmányozott modell 

enzimei, a tripszin, a kimotripszin és az elasztáz. 

A fehérjetermészetű szubsztrátok és a szubsztrátszerű inhibitorok az enzimek felszínén 

elhelyezkedő árokba fekszenek bele, oldalláncaik pedig kölcsönhatásba lépnek az enzim 

felszínén található kötőzsebekkel. A Schechter-Berger nevezéktan 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. A kölcsönhatás specifitását általában a 

P1 oldallánc és az S1 kötőzseb határozza meg a legnagyobb mértékben, azonban a további 

pozíciók szerepe is jelentős lehet.  

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

emésztőenzimek. A szabályzó szerepű proteázokhoz képest rendkívül széles specifitás jellemzi 

őket, amit elsősorban az S1 kötőzseb jellege határoz meg. A tripszin az S1 zsebe alján található 

Asp189-nek (kimotripszinogén számozás) köszönhetően bázikus aminosavak, Arg és Lys után 

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

és nagyméretű alifás (Leu, Met) oldalláncokat fogad. Az elasztázok szűk S1 kötőzsebe 

kisméretű, alifás P1 csoportokat (Ala, Val, Leu, Met, Ile, Gly, Thr és Ser) részesít előnyben.  

Érdekes módon az emberi hasnyálmirigyben nem termelődik az elasztázok típusenzime, az 

elasztáz 1 (CELA1). Az elasztáz 2 két izoformája közül csak a CELA2A génjéről íródik át aktív 

fehérje. Az elasztáz 3-nak génduplikáció miatt két izoformája létezik, a CELA3A és a 

CELA3B, azonban nem ismert, hogy az evolúció során specifitásuk milyen mértékben vált szét. 

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 szubsztrátszerű inhibitor, az SGPI-2 (Schistocerca gregaria protease 

inhibitor) irányított evolúcióján keresztül. 



 

 

A szerin proteázok szabályozásában kiemelt fontossággal bírnak az enzimaktivitást gátló 

inhibitorok, melyek legnépesebb csoportját a kanonikus inhibitorok alkotják. 18 családjuk 

konvergens evolúció útján jött létre. Különlegességük, hogy a proteázkötő hurok konformációja 

mindig szinte teljesen azonos, azaz kanonikus. Az inhibitor többi része, az inhibitor váz felelős 

a hurok megfelelő konformációjának kialakításáért. Az inhibitorok a standard mechanizmus 

szerint, a kanonikus hurkon keresztül, reverzibilisen kötnek célenzimeik szubsztrátkötő árkába.  

A szerin proteázok és kanonikus inhibitoraik kölcsönhatását Laskowski és munkatársai 

részletesen vizsgálták. Kutatásaik középpontjában a Kazal család, azon belül is az ovomukoid 

inhibitorok álltak. Különböző ovomukoid harmadik domén ortológokban végrehajtott P1 

aminosavcserék energetikai hatását vizsgálva azt találták, hogy inhibitor családon belül az 

azonos aminosavcserék egy adott enzimmel szemben nézve azonos kölcsönhatási 

szabadenergia változást okoznak. Ezt a jelenséget családon belüli additivitásnak 

(„intrascaffolding additivity”) nevezték el. Az analóg P1 helyettesítések két különböző családba 

tartozó inhibitor, az OMTKY3 (turkey ovomucoid third domain) és az eglin c esetében is 

hasonló hatással voltak az enzimkötésre. Ennek a jelenségnek az „interscaffolding additivity", 

azaz vázszerkezet függetlenség nevet adták. 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. Ezzel 

összhangban azt állították, hogy a vázszerkezet nincs közvetlen hatással az inhibitor 

affinitására. Az összehasonlító vizsgálatok során több kivétellel is találkoztak, ám ennek 

ellenére sem vontak le következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a vázszerkezet függetlenség 

modellje esetleg mégsem általános érvényű. 

Laboratóriumunk számos olyan kutatást végzett, amelyek eredménye ellentmondott a 

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

Ezek arra ösztönöztek minket, hogy a teljes kanonikus hurok régió célirányos vizsgálatával 

teszteljük a vázszerkezet függetlenség elméletét. Ez a kísérletsorozat alkotja doktori munkám 

másik részét.   



 

 

Célkitűzések  

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

specifitását vizsgáltam egy szubsztrátszerű inhibitor, az SGPI-2 irányított fehérjeevolúcióján 

keresztül. Ezt követően a vázszerkezet szerepét tanulmányoztam szerin proteázok és kanonikus 

inhibitoraik kölcsönhatásában. Mindkét kísérletsorozatban számos inhibitor variánst kellett 

előállítani. Emiatt ki kellett fejleszteni egy olyan fehérjetermelő rendszert, amely kifejezetten 

alkalmas kis, diszulfidhidas inhibitorok nagy mennyiségben és natív konformációban történő 

előállítására. 

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

választ: 

• Milyen eltérések figyelhetők meg a CELA3A és CELA3B specifitásában?  

• Ki lehet fejleszteni CELA3A-, illetve CELA3B-szelektív inhibitorokat? 

• Kis peptidszubsztrátok illetve szubsztrátszerű kanonikus inhibitor fehérjék esetében 

azonos, vagy eltérő P1 oldallánc preferenciát mutatnak az egyes CELA enzimek?  

• 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 az optimális az enzimkötés 

szempontjából különböző inhibitor vázakon, modell emésztőenzimekkel szemben? 

• Amennyiben az optimális szekvencia vázfüggő, akkor milyen mértékben befolyásolja 

az inhibitorok affinitását, ha két, különböző inhibitor vázon kifejlesztett, optimális 

proteázkötő hurkot felcserélünk egymással? 

• 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?  



 

 

Alkalmazott módszerek  

Fág-bemutatás 

Az elasztáz enzimek specifitását, illetve a kanonikus inhibitorok vázszerkezetének szerepét 

fágbemutatással, egy irányított fehérjeevolúciós módszerrel vizsgáltam. Az inhibitor-fág 

könyvtárak az SGPI-2, illetve a SPINK1 variánsait tartalmazták M13 bakteriofág p8 

burokfehérjéjéhez kapcsolva. A SPINK1-fág könyvtárat szarvasmarha tripszinhez, illetve 

szarvasmarha α-kimotripszinhez való kötésre, az SGPI-2 könyvtár tagjait sertés CELA1 

enzimhez kötésre szelektáltam. 

A humán CELA3A- illetve CELA3B-kötő SGPI-2 variánsok kifejlesztéséhez kidolgoztam 

egy oldatfázisú szelekciós protokollt, amelyben az enzim-kötő variánsokat az elasztázokon lévő 

His-címkén keresztül, Co2+-kötött mágneses gyöngyök segítségével izoláltam.  

Fehérjetermelés 

A vadtípusú fehérjék mellett összesen 18 SGPI-2 és 8 SPINK1 variánst állítottam elő 

rekombináns úton. A variánsok nagy mennyiségben és natív térszerkezettel történő 

előállításához, külön-külön már ismert eljárások újszerű kombinálásával kidolgoztam egy 

nagyban megnövelt hatékonyságú fehérjetermelési protokollt. Az inhibitorokat DsbC 

diszulfidhíd izomeráz fehérjéhez kapcsoltan, E. coli SHuffle sejtek citoplazmájában 

termeltettem. Az inhibitorok homogén formában történő izolálásához beiktattam a fehérje 

tisztítási folyamatba egy, a fúziós partner tulajdonságait kihasználó diszulfidhíd izomerizációs 

lépést.  

Affinitásmérések 

Az inhibitor variánsok enzimkötő képességének jellemzésére meghatároztam a komplexek 

egyensúlyi inhibíciós állandóját (KI). 

Termodinamikai stabilitás vizsgálatok 

Az SGPI-2 variánsok hőstabilitását CD spektroszkópiás kísérletekben jellemeztem, a 

SPINK1 inhibitorok hődenaturációját pedig differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

segítségével vizsgáltam.  

  



 

 

Szerkezetvizsgálatok 

A vadtípusú SPINK1 és SGPI-2, illetve számos variáns szerkezetét cirkuláris dikroizmus 

spektroszkópia segítségével vizsgáltam.  

Együttműködő partnereink, Sebák Fanni és Bodor Andrea NMR spektroszkópiás 

mérésekkel, Micsonai András és Kardos József pedig molekuladinamikai szimulációkkal 

jellemezték az inhibitor variánsok szerkezetváltozásait. 

 

Tézisek  

1. Kis, diszulfidhidas inhibitorok DsbC fúziós partnerhez kapcsolt expressziója SHuffle 

sejtek citoplazmájában lehetővé teszi azok nagy mennyiségben történő előállítását. Az 

inhibitorról lehasított DsbC képes katalizálni a hibás diszulfidhidak izomerizációját, 

ezáltal segítve a natív konformáció kialakulását.  

2. Az emberi CELA3A és CELA3B pozíciónkénti aminosav-preferenciája között a 

szubsztrátszerű SGPI-2 inhibitor hurok régiójában csak kismértékű eltéréseket sikerült 

kimutatni. A különbségek kis mértéke miatt az SGPI-2 irányított evolúciója nem 

eredményezett CELA3A-, illetve CELA3B-szelektív inhibitor variánsokat. 

3. A CELA1 és CELA3 elasztázok P1 Ala csoporttal rendelkező peptid szubsztrátokat 8-40-

szer hatékonyabban hasítottak, mint más P1 oldalláncot hordozó peptid szubsztrátokat. 

Ez a P1 Ala preferencia a szubsztrátszerű SGPI-2 inhibitor esetében nem volt 

megfigyelhető. 

4. Különböző inhibitor vázakon eltérő hurokszekvencia bizonyult optimálisnak az enzim-

kötés szempontjából. A tripszin-, illetve kimotripszin-kötő SPINK1 és SGPI-2 

hurokszekvencia mintázatok azonos enzimen összevetve számos pozícióban markáns 

eltéréseket mutattak. 

5. Az enzim-kötő konszenzus hurok szekvenciák felcserélése a vázak között minden esetben 

az enzimgátló képesség romlását eredményezte, négyből három esetben több, mint három 

nagyságrendes csökkenést okozva az inhibitorok affinitásában. 



 

 

6. A fág-szelektált konszenzus variánsok stabilitása megegyezik a vadtípusú fehérjék 

stabilitásával. Ezzel ellentétben az összes hurokcserélt variáns hőstabilitása jelentősen 

eltér a vadtípusétól. A hurokcsere vagy a hőstabilitás jelentős mértékű csökkenéséhez 

vezetett, vagy a kooperatív denaturáció hiányát eredményezte. 

7. Az idegen vázon evolvált hurok befogadása az SGPI-2 variánsok β-redős szerkezetének 

megváltozásához 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 eltorzult, és emiatt a P1 oldallánc eltávolodott a 

komplexképzéshez megfelelő pozíciótól.  



 

 

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, de jól detektálható 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 P1 oldallánc szerepének vizsgálatára alapozták.  

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.  

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. 



 

 

Az optimális enzim-kötő hurkok cseréje vázak között akár több, mint négy nagyságrendes 

affinitásvesztéshez és az inhibitorok stabilitásának csökkenéséhez vezetett. A hurokcsere a 

kisebb stabilitású SGPI-2 esetén az inhibitor váz β-redős szerkezetének destabilizációját, 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 alkotnak. 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 nem csak elméleti, de egyben gyakorlati jelentőséggel is 

bír, hiszen rámutat arra, hogy a szerin proteázok elleni nagyaffinitású, nagyszelektivitású 

inhibitorok kifejlesztése során az inhibitor váz szerepe nem elhanyagolható. 
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