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Bevezetés  

A molekuláris biológia egyik alapvetése szerint a 

fehérjék m ködésének nélkülözhetetlen feltétele a rendezett, 

jól definiálható magasabbrend  szerkezet. Az utóbbi 

évtizedben egyre több olyan fehérje vált ismertté melyek, 

rendezett szerkezet nélkül is bírnak biológiai aktivitással. S t, 

sok esetben a rendezetlenség funkciójuk elengedhetetlen 

feltétele. A rendezetlen fehérjékre jellemz  a konformációk 

dinamikus egyensúlya, ami leginkább rendezett fehérjék 

denaturált állapotához hasonlítható. Bizonyított, hogy teljesen 

rendezetlen állapot nem létezhet és sok rendezetlen fehérje 

esetében másodlagos szerkezeti elemek azonosíthatóak. A 

fenti szerkezeti tulajdonságok gyakran lesz kítik e molekulák 

m szeres vizsgálatának lehet ségeit, azonban az NMR 

atomszint  információt szolgáltathat a rendezetlen fehérjék 

dinamika és szerkezeti tulajdonságairól. 

A kalpain egy intracelluláris cisztein endo proteáz és 

egyetlen ismert specifikus endogén fehérje inhibitora a 

kalpasztatin. A kalpasztatin molekula rendezetlen szerkezet , 

funkcionális szempontból 5 funkcionális alegységre osztható. 

A molekula 4 (I, II, III, IV) homológ gátló doménje egy-egy 
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kalpain molekula gátlására képes. Munkánk nagy részében a 

kalpasztatin 1 gátló doménjével dolgoztunk (hCSD1). 

Dolgozatomban a kalpasztatin (hCSD1) molekula vizsgálatán 

keresztül mutatom be azokat a ma használatos NMR 

asszignációs technikákat, melyek használatával lehet vé vált 

ezen új molekulacsoport vizsgálata. Bemutatom, hogy a 

jelhozzárendelés ismeretében hogyan követhet  egyszer  

NMR mérésekkel a fizikai és kémiai környezet hatása a 

molekulán; részletezem a molekula szerkezeti és dinamikai 

jellemz it és végül kitérek a kalpain-kalpasztatin köt dés 

NMR vizsgálatára. Máig eredményeinket nemzetközi 

folyóiratokban, két cikk formájában közöltük.{Kiss, R. és mts 

2007, Kiss, R. és mts 2008}  

Célkit zések 

Funkcionális vizsgálatok alapján cáfolható az az állítás, 

miszerint a rendezetlen fehérjék másodlagos fehérje 

szerkezeti elemeket teljes mértékben nélkülöznek. Ezen 

molekulák funkciójuk hatékony ellátásához feltehet en 

preformált szerkezeti elemekkel rendelkeznek. Célul t ztük 

ki, hogy a rendezetlen kalpasztatin molekula els  funkcionális 

alegységét (hCSD1) NMR spektroszkópiával, nagyobb 



 4 

fehérjékre alkalmazható jelenleg ismert NMR 

jelhozzárendelési stratégiákat alkalmazva vizsgáljuk. Célunk 

volt továbbá megismerni az jelhozzárendelés ismeretében 

összegy jthet  dinamikai és szerkezeti információkat és azok 

feldolgozásának módjait. Az így összegy jtött adatok 

segítségével szándékoztunk a molekula szerkezeti és 

dinamikai tulajdonságait feltérképezni, és vizsgálni 

befolyásukat a kalpainnal való köt dés folyamatára. A 

másodlagos szerkezeti elemek vizsgálata mellett érdekelt a 

pH, h mérséklet valamint a Ca2+-ion hatása a kalpasztatin 

konformációs viszonyaira. Spin-jelölés módszerével szerettük 

volna vizsgálni a molekulán belüli hosszútávú 

kölcsönhatásokat. Végül célul t ztük ki a kalpain-kalpasztatin 

123 kDa tömeg  fehérje-komplex NMR vizsgálatát. 

Alkalmazott módszerek 

Fehérje kifejeztetés és tisztítás: 15N valamint 15N és 13C 

jelölt kalpasztatin variánsok valamint a C105S inaktív kalpain 

mutáns kifejeztetése E.coli rendszerben történt. Az NMR 

méréseket megel z en a mintákat C-18 HPLC oszlopon 

tisztítottuk  

NMR jelhozzárendelés: A jelhozzárendelés során 15N- 
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illetve 15N- 13C-jelölt fehérje mintákra kidolgozott 

triplarezonancia-pulzusszekvenciákat alkalmaztunk. Az amid 

nitrogén és a hidrogénatomok kémiaieltolódás-értékeit 

3D {1H, 15N, 1H}-HSQC-TOCSY és 3D {1H, 15N, 1H}-

HSQC-NOESY spektrumok felhasználásával, a szén 

kémiaieltolódás-értékeket HNCA / HN(CO)CA, 

HNCO / HN(CA)CO valamint HNCACB / HN(CO)CACB 

pulzuszekvenciák alkalmazásával határoztuk meg. 

Spin-jelölés: A spin jelölés során párosítatlan elektront 

tartalmazó funkciós csoportot kötöttünk a C103 aminosavra és 
15N-1H-HSQC spektrumokon vizsgáltuk az egyes aminosavak 

relaxációjára gyakorolt hatását. Ezzel a módszerrel a 

molekulán belüli hosszú távú kölcsönhatásokat kerestük. 

Redukált spektrális s r ségfüggvény analízise: A 

kalpasztatin dinamikai tulajdonságait szabad és kötött 

formában a reduced density function (RDF) módszer 

felhasználásával vizsgáltuk, az amidcsoportok T1, T2 és 

heteronukleáris NOE adatainak felhasználásával. 

Single motion görbe analízis: A kalpasztatinra jellemz  

korrelációs id ket és a kémiai csere jelenségét az ún. single 

motion analízis felhasználásával ellen riztük. 

Köt désvizsgálat: A kalpain-kalpasztatin köt dés 
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folyamatát 1H-15N-HSQC spektrumok jelintenzitás 

változásain keresztül és NMR dinamikai mérésekkel 

vizsgáltuk. 

Tézispontok 

1. Elvégeztük a humán kalpasztatin 1 doménjének 

(hCSD1) valamint C-terminális felöli 74 aminosavas 

szakaszának (hCSD167-141) NMR jelhozzárendelését. 

El állítottuk a humán kalpasztatin els  funkcionális 

alegységét (hCSD1) valamint a 74 aminosav hosszú 

C-terminális felöli szakaszát (hCSD167-141) 15N illetve 15N- 
13C- duplán jelölt formában. Elvégeztük a minták teljes 

jelhozzárendelését, amihez 1H-15N HSQC, 

3D {1H, 15N, 1H}-HSQC-TOCSY és 3D {1H, 15N, 1H}–

HSQC-NOESY spektrumok mellett HNCA / HN(CO)CA, 

HNCACB / HN(CO)CACB és HNCO / HN(CA)CO 

pulzusszekvenciákat használtunk. A hCSD1 1H-15N HSQC 

spektrumában a 126 nem prolin aminosav 122-t jelét, a 

hCSD167-141 spektrumában a 66 nem prolin aminosav 63 jelét 

azonosítottuk.  

2. Vizsgáltuk a hCSD1 minták spektrumainak pH illetve 

h mérséklet függését. A hCSD1 1H-15N HSQC spektrumaiban 
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a jelek elmozdulását és félérték-szélesség változását vizsgálva 

megállapítottuk, hogy a pH kevésbé befolyásolja a molekula 

amidcsoportjának kémiaieltolódás-értékeit. Úgy találtuk 

pH~6 érték és 298K h mérséklet a legoptimálisabb a minták 

részletes NMR vizsgálatára. 

3. A kémiaieltolódás-értékek vizsgálatával bizonyítottuk 

a B-funkcionális alegység részleges rendezettségét. A hCSD1 

valamint a hCSD167-141 minták kémiaieltolódás-értékeinek 

összehasonlításával megállapítottuk, hogy a B-szubdomén 

kismértékben rendezett, és rendezettségét a molekula 

szubdoménben történ  elhasításával elveszti.  

4. Megállapítottuk, hogy a kalpasztatin molekula képes 

kalcium-ion megkötésére és ez hatással van a molekula 

konformációs viszonyaira. Elvégeztük hCSD1 molekula 

jelhozzárendelését kétféle Ca2+-ion koncentráció mellett. A 

kémiaieltolódás-értékek eltéréseinek vizsgálata alapján 

megállapítottuk, hogy a savas karakter  oldalláncokban 

gazdag régiók kalcium-iont kötnek, aminek szerepe lehet a 

szabad forma másodlagos szerkezeti elemeinek 

kialakulásában és stabilizálásában. 

5. Spin-jelölés módszerével megállapítottuk, hogy a 

hCSD1 molekula rendezetlen és a hosszú távú molekulán 
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belüli kapcsolatok nem jellemzik. Párosítatlan elektront 

tartalmazó funkciós csoportot kötöttünk a hCSD1 molekula 

C105 aminosavjára, ami relaxációs változásokat okozott ~25  

távolságon belüli amidcsoportok relaxációs viszonyaiban. Az 
1H-15N HSQC jelek intenzitás változásaiból megállapítottuk, 

hogy a fokozott relaxáció a molekula egészét érintette és a 

hosszútávú kölcsönhatások elhanyagolható mérték ek. 

6. Másodlagos kémiaieltolódás-értékek és NMR 

dinamikai paraméterek vizsgálata alapján másodlagos 

szerkezeti elemekre vonatkozó prefenciákat határoztunk meg 

a molekula egyes szakaszain. A másodlagos 

kémiaieltolódás-értékek vizsgálata alapján a szabad 

kalpasztatin funkcionális alegységeit szabad formában 

helikális karakter  szerkezet jellemezi. Ezekben a régiókban 

az NMR dinamikai mérések csökkent mozgékonyságról 

árulkodnak. A molekula terminális régiói valamint a 

funkcionális alegységeket összeköt  szakaszokra fokozott 

mozgékonyság és a szerkezeti elemek teljes hiánya jellemz . 

Dinamikai és szerkezeti tulajdonságai alapján egy eddig le 

nem írt alegységet definiáltuk és jelenlétét szekvenciális 

konzerváltság bemutatásával támasztottuk alá. A 

kalpain-kalpasztatin komplex röntgenszerkezetének 
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ismeretében megállapítottuk, hogy a szerkezeti prefenciák 

megel legezik a kalpasztatin köt dési konformációját. 

7. Vizsgáltuk a kalpain-kalpasztatin köt dés folyamatát. 

A kalpain és kalpasztatin molekulák köt dési folyamatát az 
15N jelölt kalpasztatin molekula kémiaieltolódás-értékeinek és 

relaxációs tulajdonságainak megváltozása segítségével 

vizsgáltuk. Bizonyítottuk, hogy leger sebben az A- és 

C-szubdomén köt dik a kalpain molekulához, még a 

B-alegység köt dése részleges. Megállapítottuk, hogy 

kalpasztatin molekula a kalpainhoz nem köt d  aminosavai 

meg rizték a rendezetlenségre jellemz  konformációs 

viszonyaikat és relaxációs tulajdonságaikat a köt dés során. 

Ezek az aminosavak a molekulakomplex mérete ellenére 

NMR-el továbbra is vizsgálhatóak.  

Következtetések 

Megállapítottuk, hogy a humán kalpasztatin 1. homológ 

gátló alegysége (hCSD1) molekula vizes oldatában 

rendezetlen, ugyanakkor egyes szakaszai részben helikális 

szerkezetet vesznek fel. Ezek a régiók szorosan kapcsolódnak 

a szekvenciálisan konzervált funkcionális régiókhoz. Ezek 

nem stabil másodlagos szerkezeti elemek, de megel legezik a 
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kalpainhoz való köt dés konformációját, ezzel segítve a 

komplexálódást, meg rizve rendezetlenség el nyeit is. 

Bebizonyosodott, hogy a kalpain aktivitásához 

nélkülözhetetlen Ca2+-ion a kalpasztatin molekulára is 

hatással van és a másodlagos szerkezeti elemek 

stabilizálásában játszik szerepet. A köt désvizsgálatokkal 

bizonyítottuk, hogy a kalpasztatin molekula két ponton er sen 

köt dik a kalpainhoz, még a gátlásért felel s aminosavak 

gyengébben koordinálódnak és a köt désben részt nem vev  

régiók meg rzik rendezetlenségüket. Megállapítottuk, hogy 

az NMR fontos információkkal egészítheti ki a 

röntgenkrisztallográfiás mérések eredményeit. 
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