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Bevezetés 
 

A kalpain család 

 

A kalpain család különböz  expressziós mintázatú, egy vagy két alegységb l felépül , 

cisztein proteázok heterogén csoportja, melybe ubikviter el fordulású és szövetspecifikus 

formák is tartoznak. A kalpainok számos intracelluláris, kalcium-ion által szabályozott 

folyamatban vesznek részt, ilyen például a jelátvitel, a sejtosztódás és differenciálódás, az 

apoptózis, a tumor metasztázis, és sejtvándorlás (Goll és mts. 2003). Az enzim inaktív 

proenzimként keletkezik a sejtben és kalcium-ionok hatására N-terminális autolízissel 

aktiválódik. 

 

A kalpainok szerkezete 

 

A tipikus kalpainok legismertebb és legtöbbet vizsgált tagjai, az ubikviter el fordulású eml s 

kalpain 1 és 2 (μ- és m-kalpain), két alegységes fehérjék. Egy 80 kDa-os nagy és egy 30 kDa 

kis alegységb l állnak. A nagy alegység négy doménb l épül fel, egy N-terminális doménb l 

(I), melybe az enzim az aktiválódása során belehasít, egy katalitikus doménb l (II), melyben a 

katalízisért felel s aminosavak a katalitikus árok két oldalán helyezkednek el (Cys – His, 

Asn), egy kalcium és foszfolipidköt  C2-szer  doménb l (III) és egy kalmodulinszer  EF-

hand motívumokat tartalmazó doménb l (IV), ami dimerizálni képes a kis alegységgel. A kis 

alegység egy rendezetlen szerkezet  glicingazdag doménb l (V) és egy kalmodulinszer  

kalciumköt  doménb l (VI) áll. 

A kalpainokat kalcium-ionok aktiválják, így nem meglep , hogy több doménr l is kimutatták, 

hogy képes a kalcium-ionokat szelektíven megkötni. Ilyen a kalmodulinszer  IV-es és VI-os 

domén, melyben EF-hand kalciumköt  motívumok vannak, a katalitikus domén, melyben a 

katalitikus árok két oldalán van egy-egy kalciumköt  motívum, illetve csoportunknak sikerült 

kimutatni a III-as domén kalciumköt  képességét is. Az inaktív proenzimben a katalitikus 

árok egy nyitott konformációban rögzül, melynek össze kell zárulnia a katalitikus hatás 

kifejtéséhez. Egy ilyen rögzülési pont található a III-as doménben, ahol egy savas 

aminosavakban gazdag hurok régió alakít ki sóhidakat egy bázikus aminosavakat tartalmazó 

hélixxel a II-es doménben. 
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Egy korai tanulmányban fluoreszcens módszerrel, majd kés bb röntgenkrisztallográfiai 

munkákban is vizsgálták az enzim f  kalciumköt  doménjeiben (IV, VI) a kalcium-ionok 

hatására bekövetkez  konformációs változások nagyságát. Azt találták, hogy igen kis 

elmozdulások történnek csak az aktiválódás során, illetve ezek a domének helyezkednek el a 

katalitikus domént l legtávolabb. Ezért valószín síthet , hogy ennek a kis konformációs 

jelnek az enzimmolekula egészén végig kell terjednie.  

 

A kalpainok szabályozása 

 

A sejtélettani folyamatokban betöltött szerepe miatt, a kalpain egy fontos és veszélyes enzim 

a sejtben, melynek aktivitását pontosan szabályozni kell. A kalpain aktivitás szabályozása 

igen sokrét : endogén inhibítor, kalcium-ion koncentráció, autolízis, foszforiláció, mind-mind 

olyan szabályozási eszközök, amik a kalpain aktiválódását és aktivitást befolyásolják. 

A kalpain szabályozásával kapcsolatban egy pontosan még nem magyarázott tény, hogy az 

aktivációhoz szükséges kalcium-ion koncentráció jóval magasabb, mint ami a sejtben 

fiziológiás körülmények között el fordul. A két legtöbbet vizsgált kalpain forma nevét (μ- és 

m-kalpain) az aktiválódáshoz szükséges kalcium-koncentrációról kapta, ami arra utal, hogy 

mikromoláris, illetve millimoláris kalcium-ion koncentráció szükséges az aktiválódásukhoz. 

A legvalószín bb magyarázat erre, hogy a kalcium-ionokon kívül más faktorok is csökkentik 

az aktiválódás kalcium-ion igényét, ilyen lehet például a foszforiláció, illetve a kalcium 

csatornák közelében lokálisan magasabb lehet a kalcium-ion koncentrációja, ami aktiválhat 

egyes kalpain formákat. 

 

Szubsztrát specifitás 

 

A proteázok egyik jellegzetessége, hogy egy igen pontosan meghatározott szekvenciánál 

hasítják el szubsztrátjaikat. A kalpainok vonatkozásában is igaz, hogy egy adott szubsztrátot 

csak meghatározott helyeken hasítanak, azonban a különböz  szubsztrátok elemzéséb l 

kiderült, hogy nem adható meg egy általános szabály a kalpain hasítóhelyekre vonatkozóan. A 

különböz  szubsztrátokban ugyanis különböz  szekvenciájú környezetben hasít a kalpain. 

Napjainkban a százat is meghaladja azoknak a fehérjéknek a száma, melyr l legalább in vitro 

körülmények között kimutatták, hogy szubsztrátja a kalpainnak. Ismerünk citoszkeletális 

szubszrátokat, kinázokat és foszfatázokat, integráns membrán fehérjéket, receptorokat és 

ioncsatornákat, transzkripciós faktorokat, melyek szubsztrátjai a kalpainnak. Azonban több 
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esetben kimutatták, hogy az in vitro kalpain szubsztrát nem fiziológiás szubsztrátja az 

enzimnek. Annak eldöntésére, hogy egy in vitro szubsztrát valódi in vivo szubsztrát-e, 

leggyakrabban ellenanyagokat alkalmaznak. A lehetséges, hasított termék N-terminálisát 

felismer  monoklónális ellenanyag segítségével megállapítható, hogy az adott fragmens 

megjelenik-e a vizsgálni kívánt szövetben, így eldönthet , hogy megtörténik-e a sejten belüli 

hasítás. 

 

Drosophila kalpainok 

 

Ellentétben az eml s fajokkal, melyekben a tizet is meghaladja a kalpain gének száma, 

Drosophilában csak négy gén (kalpain A, B, C, D) tartozik a kalpain családhoz. Az eml s 

nagy alegységhez hasonlóan a Drosohila kalpain formák is négy doménb l épülnek fel, 

azonban kis alegység Drosophilában nem ismert. A kalpain A és B katalitikusan aktív tipikus 

felépítés  kalpain, míg a kalpain C egy inaktív forma, mivel a katalízisért felel s aminosavak 

hiányoznak a fehérjéb l. A kalpain D atipikus felépítés , semmilyen más kalpainhoz nem 

hasonlító doménmintázatot tartalmaz. Drosophilában a kalpasztatin, ami az eml s kalpainok 

endogén inibítora, nem ismert, így nem tudni, a Drosophila kalpainok szabályozása hogyan 

valósul meg. 
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Célkit zések 
 

Nem ismert olyan röntgenszerkezet, melyben egy teljes hosszúságú kalpaint kalcium 

ionok jelenlétében kristályosították, így nem tisztázott, hogy milyen molekuláris 

átrendez dések zajlanak le az enzim aktiválódása során. 

Az inaktív kalpain proenzimben a katalitikus aminosavak egymástól távol helyezkednek 

el, így a II-es domén egy kifeszített konformációban rögzül. Ezt a nyitott állapotot többek 

között, a III-as doménben található savas aminosavakban gazdag hurok régió sóhidakon 

keresztül stabilizálja, ezért célul t ztük ki, hogy megvizsgáljuk a hurok régió szerepét az 

enzim aktiválódása során. 

Az a tény, hogy a f , kalcium kötésért felel s domének a molekula ellentétes oldalán 

helyezkednek el a katalitikus centrumhoz képest, azt valószín síti, hogy a kalcium-ion által 

okozott kis konformációs változásnak a molekula egészén végig kell terjednie. Az egyik ilyen 

lehetséges útvonal a III-as és IV-es domént összeköt  ún. transzducer szekvencia, ami egy 20 

aminosavból álló nyújtott konformációjú peptidlánc. Célul t ztük ki, hogy feltérképezzük 

ezen szakasz szerepét a konformációs változás tovaterjedésében. 

A kalpain molekuláris megismerése mellett egy másik igen fontos és eddig még nem 

megfelel en feltárt terület a kalpainok funkciója. Szabályozó proteáz révén számos 

intracelluláris folyamatban fejti ki hatását, melyeknek pontos megismerése nélkülözhetetlen a 

betegségekkel szemben vívott küzdelemhez. Ezeknek a folyamatoknak a felderítésében az 

egyik kulcskérdés, hogy mely fehérjék m ködését szabályozza közvetlenül a kalpain, azaz, 

melyek a szubsztrátjai. Számos fehérjér l kimutatták már, hogy in vitro körülmények között a 

kalpain képes a hasításukra, ám eddig csak kevésr l igazolták, hogy a fehérjebontás in vivo is 

lezajlik. Ezért célul t ztük ki, hogy megalkotunk egy in vivo, kalpain szubsztrátok keresésére 

alkalmas technikát. 

 

 

Alkalmazott módszerek 
 

Klónozás: A savas hurok és transducer régió kalpain aktiválódásban betöltött szerepének 

tisztázásához a Drosophila kalpain B-t szekvenáló vektorból expressziós vektorba klónoztuk 

át. 
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Mutagenezis: Húszféle mutációt alakítottunk ki a kalpain B és m-kalpain fehérjéken, 

melynek sikerességér l szekvenálással gy z dtünk meg. 

Fehérje kifejeztetés és tisztítás: A vad típusú és mutáns fehérjék kifejeztetése E. coli 

rendszerben történt, a tisztítást affinitás kromatográfiával végeztük. 

Enzimaktivitás mérés: A vad típusok és valamennyi mutáns aktivitási paramétereit 

fluorimetriás módszerrel mértük, így meghatároztuk az aktiválódáshoz szükséges kalcium-ion 

koncentrációkat és a specifikus aktivitásokat. 

Sejtkultúra fenntartás: A kalpain szubsztrát kereséshez Drosophila Schneider S2 sejteket 

használtunk, melyeket szérummentes médiumban letapadó formában tartottunk. 

Immunfestés: A Drosophilában el forduló négy kalpain forma közül a két, általánosan 

kifejez d  katalitikusan aktív, kalpain A és kalpain B jelenlétét immunfestéssel ellen riztük 

az S2 sejtekben. 

Western-blot: A két, katalitikus szempontból fontos formát immunoblot technikával is 

kimutattuk a sejtekb l, hogy elkerüljük az immunfestésnél esetleg fellép  keresztreakció 

lehet ségét. 

Kétdimenziós gélelektroforézis: A szubsztrátok kereséséhez, a különböz  módon kezelt S2 

mintákban található fehérjéket hagyományos kétdimenziós gélelektroforézissel – 

izoelektromos fókuszálással és SDS-PAGE-el - választottuk szét, majd a geleket kiértékeltük 

és a folt intenzitásokat összehasonlítottuk. 

Tömegspektrometriás azonosítás: A lehetséges szubsztrát foltokban található fehérjék 

azonosítását tömegspektrometria (LC-MS) segítségével végeztük. 

Limitált proteolízis: Négy rekombinánsan el állított szubsztrát jelöltet kalpainnal 

emésztettük a módszer helyességének igazolására. 

 

Eredmények 
1.) A savas hurok régió és a transducer lánc kalpain aktiválódásban betöltött szerepének 

tisztázásához kétfajta enzimet, a Drosophila kalpain B-t és a patkány m-kalpaint használtuk. 

Ehhez a kalpin B-t szekvenáló vektorból expressziós vektorba klónoztuk, az m-kalpaint J. S. 

Elce bocsátotta rendelkezésünkre. Összesen húsz, különböz  mutációt terveztünk és 

alakítottunk ki a savas hurok régióban és a transducer láncon, hogy felderítsük az adott 

aminosav hozzájárulását az aktiválódás folyamatához. Egy, illetve több aminosav szelektív 

lecserélése mellett deléciós és inszertciós mutációkat is kialakítottunk, hogy segítségükkel 

megvizsgáljuk a lánc feszülésének és hosszának hatását is. 
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2.) Az vad típusú, illetve mutáns fehérjéket enzimatikusan jellemeztük. Egy fluoreszcens 

szubsztrát segítségével megmértük az enzimek kalcium-ion függését, és megállapítottuk 

kalcium-ion félértéküket, valamint kiszámoltuk a specifikus aktivitásukat. Általánosságban 

elmondható, hogy azok a mutációk, melyek a kalcium-ion okozta aktiválódás során megsz n  

kölcsönhatásokat érintenek, csökkentik, míg azok melyek lényeges és az aktiválódás során 

fennmaradó kölcsönhatásokat rontanak el, növelik az aktiválódás kalcium-ion igényét. Ennek 

megfelel en találtunk olyan aminosavakat, melyek lecserélése jelent sen megnövelte és 

olyanokat is, melyek lecsökkentették az enzimaktiválódáshoz szükséges kalcium 

koncentrációt. Azonosítottunk egy olyan mutánst is, ami a vad típusú enzimnél már négy 

nagyságrenddel alacsonyabb kalcium-ion koncentrációnál is eléri aktivitásának 40%-át. 

 

3.) Mindezen kísérletek eredményei alapján egy modellt állítottunk fel az aktiválódás során 

végbemen  konformációs változások magyarázatára. Ennek lényege, hogy egy nyújtott lánc 

(transducer) és egy sóhidak által rögzített hurok régió (savas hurok) egy szerkezeti és 

funkcionális egységet alkot, melynek együttes elmozdulása nélkülözhetetlen a kalpain 

aktiválódása során, ezáltal közvetítve a kalciumköt  doménekben, a kalcium ionok megkötése 

során bekövetkez  kis konformációs változást a katalitikus centrum felé. Ez az egység 

egyfajta aktiválódási kapcsolóként (savas hurok régió) és er sít ként (transducer lánc) is 

szolgál, mely nem csak közvetíti a jelet, hanem fel is er síti azt. Ezt a modellt „extended 

transducer”-nek, azaz egy kiterjesztett er átviteli egységnek neveztük el. 

 

4.) Az endogén kalpain formák Drosophila S2 sejtekben való jelenlétét immunfestéssel és 

western-blot technikával is kimutattuk. Kalpain A és kalpain B elleni poliklonális 

ellenanyagot használtunk, hogy a két ubikviter katalitikusan aktív kalpaint kimutassuk. Az 

immunfestési eljárások mindkét ellenanyaggal pozitív eredményt adtak. A keresztreakció 

kizárásához, azaz, hogy csak az egyik forma van jelen a sejtekben, amit mindkét poliklonális 

ellenanyag felismer, Western-blott kísérletet is végrehajtottunk S2 sejtkivonattal. Mindkét 

kalpain formát sikerült külön kimutatnunk, azaz ellenanyagaink keresztreakció nélkül 

kimutatták S2 sejtekben a katalitikusan aktív kalpainokat. 

 

5.) Ahhoz, hogy a kétdimenziós gélelektroforézis módszert szubsztrátkeresésre 

használhassuk, meg kellett gy z dnünk arról, alkalmas-e az általunk használt rendszer a folt 

intenzitások megbízható kiértékelésére. Ezért kalibráló geleket készítettünk, hogy 
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ellen rizzük, arányos-e a mért jel, esetünkben a foltintenzitás, a felvitt fehérje mennyiségével. 

Öt, különböz  mennyiség  sejtextraktumot felvitele és megfuttatása után 13 véletlenszer en 

kiválasztott folt intenzitását vizsgáltuk. Azt az eredményt kaptuk, hogy a kiértékelt 

intenzitások, kis szórással ugyan, de megközelítik az ideális elméleti értékeket, azaz sikerült 

igazolnunk, hogy a gélen található foltok intenzitása arányos a fehérjemennyiséggel, így a 

rendszer alkalmas fehérje mennyiség változások detektálására. 

 

6.) A kalpain szubsztrátok azonosítását három, különböz en kezelt sejtvonalból származó 

fehérjék mennyiségi összehasonlításával végeztük. A kontroll sejtvonal mellett, sejtek egy 

csoportját kalcium ionoforral kezeltük, ezáltal megnövelve az intracelluláris kalcium 

koncentrációt, így aktiválva többek között a kalpainokat. Míg egy harmadik csoportot, az 

ionoforos kezeléssel egyidej leg egy specifikus kalpain inhibítorral is kezeltünk, így 

megengedve minden olyan hatást, mely a megnövekedett intracelluláris kalcium 

koncentrációnak tudható be, de kizárva a kalpain hasítás lehet ségét. A legjobban sikerült 

gelek közül kiválasztottuk a legjobb 36-ot, és meghatározzuk az egyes foltokhoz tartozó 

koncentráció különbségeket. Az összerendezett, normalizált és átlagolt foltok között 11 olyat 

találtunk, melyek intenzitása az elvárásainknak megfelel en változott. Azaz, abban a 

mintában, melyben a kalpaint aktiváltuk szignifikánsan kisebb koncentrációban volt jelen a 

folthoz tartozó fehérje, mint a kontroll, illetve az inhibítorral kezelt mintákban. 

 

7.) Annak eldöntésére, hogy ezek a találatok megbízhatóak-e, vagyis hogy képes-e a módszer 

a tényleges kalpain szubsztrátok kimutatására, négy találatot in vitro ellen riztünk. A 

rekombináns módon el állított szubsztrát jelölteket rekombináns kalpainokkal emésztettük. 

Azt találtuk, hogy mind a négy kiválasztott fehérjét bontják az emzimek, azaz valódi kalpain 

szubsztátokat azonosítottunk a 2D-s ELFO-s kísérletek során. 
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