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Rövidítések jegyzéke 
 

 

APP  amiloid béta A4 fehérje (Amyloid beta A4 protein) 

BPTI  marha hasnyálmirigy tripszin inhibitor (Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor) 

CD  cirkuláris dikroizmus (Circular Dichroism) 

COSY  korrelált spektroszkópia (COrrelated SpectroscopY) 

DQF-COSY korrelált spektroszkópia a dupla kvantum tagok kiszűrésével 

(Double Quantum Filtered COSY) 

EDTA  etilén-diamin-tetraecetsav 

EST  kifejeződő szekvenciarészlet (Expressed Sequence Tag) 

FS  follisztatin-domén 

GASP  GDF-asszociált szérum fehérje (GDF-Associated Serum Protein) 

HSQC  különböző atommagok között mért egy-kvantum korreláción alapuló NMR- 

spektroszkópiai módszer (Heteronuclear Single-Quantum Coherence) 

Ig  immunoglobulin-domén 

KU  Kunitz-típusú peptidáz inhibitor domén 

NMR  mágneses magrezonancia (Nuclear Magnetic Resonance) 

NOE  atommagok között fellépő Overhauser-hatás (Nuclear Overhauser Effect) 

NOESY atommagok közötti Overhauser-hatáson alapuló NMR-spektroszkópiai 

módszer (Nuclear Overhauser Effect SpectroscopY) 

NTR  netrin-domén 

ORF  nyitott leolvasási keret (Open Reading Frame) 

PCR  polimeráz láncreakció (Polimerase Chain Reaction) 

RMSD  eltérések négyzetes közepe (Root Mean Square Deviation) 

SDS-PAGE nátrium dodecil-szulfát / poliakrilamid gélelektroforézis 

TFPI  szöveti faktor út inhibitor (Tissue Factor Pathway Inhibitor) 

TGF  transzformáló növekedési faktor (Transforming Growth Factor) 

TIMP   szöveti metallopeptidáz inhibitor (Tissue Inhibitor of MetalloPeptidase) 

TOCSY teljesen korrelált spektroszkópia (TOtally Correlated SpectroscopY)  

Tris  Tris(hidroximetil)-aminometán, 2-amino-2-(hidroximetil)propán-1,3-diol 

WAP  tejsavó fehérje (Whey Acidic Protein) 

WFDC  WAP 4-diszulfid core domén fehérje (WAP-type Four-Disulfide Core protein) 
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I. Bevezetés 
 

 

A Humán Genom Projekt befejeződésével hozzáférhetővé vált nyilvános adatbázisokban az 

emberi genom szekvenciája. Becslések szerint a humán genom kb. 23000 gént tartalmaz, 

amelyeknek csak egy töredékének funkciójáról vannak ismereteink. Azóta a biológiai 

kutatások alapvető feladata az emberi genom szekvenciájának elemzésével valamennyi 

emberi gén azonosítása és funkcionális jellemzése. A genom-projektekhez kapcsolódó 

proteom- és metabolom-projektek egyik fő célkitűzése az újonnan felfedezett nagyszámú gén 

által kódolt fehérje molekuláris funkciójának és biológiai szerepének predikciója, hogy ennek 

alapján azonosítani lehessen a biotechnológiai, orvosbiológiai és gyógyszerfejlesztési 

szempontból legígéretesebb fehérjéket. 

Az új gének azonosítása különböző de novo illetve homológián alapuló, in silico 

génpredikciós eljárásokkal történik. A gének azonosítását követi a gének által kódolt fehérjék 

szerkezetének és funkciójának jellemzése. Ezt szintén segíthetik de novo vagy homológián 

alapuló in silico vizsgálatok, de mivel ezen eljárások megbízhatósága korlátozott, a biztos 

biológiai tudáshoz elengedhetetlen a géntermékek kísérletes úton történő előállítása és 

szerkezeti illetve funkcionális vizsgálata. 

2001-ben az MTA SZBK Enzimológiai Intézetének Funkcionális genomika csoportja 

érzékeny homológia-keresések és génkereső algoritmusok alkalmazásával a humán 16-os 

kromoszóma rövid karjának végén azonosított egy genomikus régiót, amelyről azt 

feltételezték, hogy egy szekretált multidomén fehérjét kódol. A fehérje egy WAP (Whey 

Acidic Protein) homológ domént, egy a Kazal-domén családhoz tartozó follisztatin-

modulokkal homológ domént (FS), egy immunoglobulin-rokon domént (Ig), két tandem 

Kunitz-típusú peptidáz inhibitor modulokkal homológ domént (KU) és egy NTR-modul 

családhoz tartozó domént (NTR) tartalmaz (Trexler és mtsai, 2001). A fehérjét a benne 

található domének alapján WFIKKN fehérjének nevezték el, majd később átnevezték 

WFIKKN1-re, miután 2002-ben a humán 17-es kromoszómán azonosítottak egy azonos 

doménszerkezettel rendelkező WFIKKN-rokon (WFIKKN2) fehérjét kódoló gént (Trexler és 

mtsai, 2002). A WFIKKN1 gén szöveti expressziós mintázatának vizsgálatai azt mutatták, 

hogy a gén többféle szövetben is expresszálódik. 

Az újonnan azonosított fehérje pontos biológiai funkciója nem ismert, azonban olyan 

doménekből áll, amelyek gyakran vesznek részt különböző típusú peptidázok gátlásában. A 
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fehérjét felépítő domének közül a WAP-, a follisztatin- és a Kunitz-domének gyakran 

fordulnak elő szerin peptidáz inhibitorokban. Több olyan fehérje ismert, amelyben ezek az 

inhibitor modulok egymással, esetleg más inhibitor modulokkal kombinálva találhatók meg, 

azonban a WFIKKN1 az első olyan fehérje, amelyben a szerin peptidáz inhibitor domének 

egy metallopeptidáz inhibitor modullal, az NTR-modullal kombinálódnak. A NTR-modul egy 

olyan domén típus, amely gyakran szerepel a metzincin család zink-metallopeptidázainak 

gátlásában. Mindezen homológiák alapján feltételezhető volt, hogy a WFIKKN1 fehérje egy 

multivalens peptidáz inhibitor, amely többféle peptidáz gátlására is képes. 

A doktori munkám célja a WFIKKN1 fehérje második Kunitz-típusú peptidáz inhibitor 

doménjének szerkezeti és funkcionális jellemzése volt, hogy ezáltal közelebb kerülhessünk a 

WFIKKN1 fehérje biológiai szerepének és orvosbiológiai jelentőségének megértéséhez. 
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II. Irodalmi áttekintés 
 

II.1. A peptidáz inhibitorok 

II.1.1. A peptidáz inhibitorok biológiai jelentősége 

A fehérjebontó enzimek (tudományos nevükön proteázok, proteinázok, vagy az International 

Union of Biochemistry and Molecular Biology által javasolt néven peptidázok) (NC-IUBMB, 

1992) nélkülözhetetlenek a ma ismert élőlények életben maradásához, mivel számos sejt-, 

szövet- vagy egyed szintű biokémiai folyamatban játszanak fontos szerepet. 436 teljesen 

megszekvenált genom elemzésének eredménye azt mutatja, hogy a peptidázok és homológjaik 

a géntermékek átlagosan 2-3%-át teszik ki az egyes élőlényekben. A humán genom 997 aktív 

és feltételezett peptidázt kódol (MEROPS peptidáz adatbázis 7.7 verzió, Rawling és mtsai, 

2006). Orvostudományi és biotechnológiai szempontból kiemelkedően fontos 

fehérjecsoportot jelentenek, mivel sok peptidáz játszik szerepet különböző betegségek 

kialakulásában. A becslések szerint az ismert peptidázok 14%-át vizsgálják 

gyógyszercélpontként (Southan, 2001). 

A peptidázok működését az élő szervezetek többféle módon szabályozzák. Számos enzim 

inaktív proenzim formában keletkezik és jut el rendeltetési helyére, majd ott aktiválódik, 

például proteolitikus hasítás útján. A már aktív enzimeket egyrészt újabb proteolitikus 

hasítások (Walsh, 1970), másrészt peptidáz inhibitorok (gátló fehérjék) szabályozzák. A 

peptidáz inhibitorok és az enzimek kölcsönhatási mechanizmusának megértése az 

orvostudomány, a mezőgazdaság és a biotechnológia számára egyaránt fontos. Számos olyan 

öröklődő betegség van, amely a peptidáz inhibitorok rendellenességeinek tulajdonítható. 

Például az Unverricht-Lundborg progresszív myoclonus epilepsziáért elsősorban a cisztatin C, 

egy cisztein peptidáz inhibitor génjének mutációi felelősek (Lehesjoki, 2003). A Netherton 

szindróma a LEKTI szerin peptidáz inhibitort kódoló SPINK5 gén mutációinak köszönhető 

(Bitoun és mtsai, 2002). A szerpin szupercsalád szerin peptidáz inhibitorainak mutációi által 

okozott betegségeket összefoglalóan szerpinopátiáknak hívják, ezek hátterében a mutánsok 

megváltozott szerkezete, polimerizációja, lerakódása a szövetekben illetve szekréciójának 

hiánya áll. Ilyen például az öröklődő angiödéma I-es és II-es típusa, amelyet a C1 inhibitor 

génjének mutációja okozza (Ritchie, 2003) vagy az alfa-1-antitripszin hiánya okozta 

tüdőtágulat (Lomas, 2005). A peptidáz inhibitorok rendellenességei okozta betegségek között 
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lehetnek olyanok, amelyek a gyógyszerként alkalmazott természetes vagy szintetikus, vagy a 

génterápiával bevitt inhibitorokkal gyógyíthatók (Krol és mtsai, 2003; McKay és mtsai, 

2003). A mezőgazdaságban intenzíven kutatják azokat a genetikailag módosított termesztett 

növényeket, amelyek inhibitorokat termelnek a rovarkártevőik emésztőenzimei ellen (Samac 

és mtsai, 2003; Telang és mtsai, 2003). 

Az inhibitorok nem olyan széles körben elterjedtek, mint a peptidázok: egy-egy bakteriális 

vagy Archea genomból csak néhány inhibitor ismert. A humán genomban 107 ismert inhibitor 

van és további 181 homológ, amelyekről nem bizonyított, hogy inhibitorok (MEROPS 

adatbázis, 7.7 verzió). 

 

II.1.2. A peptidáz inhibitorok osztályozása 

A peptidázokat hagyományosan az exopeptidázok és az endopeptidázok két nagy csoportjára 

osztják, az utóbbin belül pedig a katalitikus mechanizmus alapján megkülönböztetnek szerin, 

cisztein, aszpartil és metallopeptidázokat. Hasonlóképpen csoportosíthatók a peptidáz 

inhibitorok is az általuk gátol peptidáz jellege alapján. 

Egy újabb, egyre inkább elterjedt osztályozás a peptidáz inhibitorok közötti evolúciós 

kapcsolatok alapján sorolja családokba az inhibitorokat, az így létrehozott családokat pedig a 

háromdimenziós szerkezetük alapján sorolja klánokba (Rawlings és mtsai, 2004). Ezt az 

osztályozást alkalmazza a MEROPS adatbázis (http://merops.sanger.ac.uk) is. Az inhibitorok 

szekvencia homológia alapján való osztályozásának legfőbb nehézsége, hogy számos fehérje 

több inhibitor domént is tartalmaz egyetlen polipeptid láncban, a domének száma pedig 

változó – emiatt nincs értelme az inhibitorok teljes aminosav szekvenciáinak hasonlóságát 

mérni, csak a doménekét. Így az osztályozás szigorú értelemben véve az inhibitor domének 

rendszere, és nem a teljes fehérjéké. Az inhibitorok többsége csak egyetlen egységet 

tartalmaz, ilyen esetekben az egész fehérjét az adott osztályba sorolhatjuk. Vannak azonban 

összetett inhibitorok, amelyek 2 vagy több inhibitor domént is tartalmaznak. Néhány összetett 

inhibitort kivéve ezek homotipikusak, azaz csak egyetlen családhoz tartozó doméneket 

tartalmaznak. A vöröstengeri teknős kelonianin, a humán eppin és a humán WFIKKN1és 

WFIKKN2 fehérjék heterotipikus összetett inhibitorok, doménszerkezetük az 1. ábrán látható. 
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1. ábra: A heterotipikus összetett inhibitorok doménszerkezete. 

A szignál peptideket sárga, a KU-doméneket halványzöld, a WAP-doméneket élénkzöld, a FS-doméneket vörös 
téglalap, az Ig-doméneket sárga, a NTR-doméneket pedig barna ovális mező jelöli. A bemutatott fehérjék (A) a 
kelonianin (MEROPS azonosító: LI90-003, Uniprot azonosító: P00993), (B) az eppin (LI90-004, O95925), (C) 
WFIKKN1 (LI90-001, Q96NZ8) és (D) a WFIKKN2 (LI90-002, Q8TEU8). 
 

 

Sok olyan feltételezett inhibitor fehérje van, amely homológiát mutat ismert inhibitorokkal, de 

a gátló aktivitásáról nem állnak rendelkezésre kísérletes adatok. Mivel az inhibitorok reaktív 

helyének aminosavai több családban a legvariábilisabb aminosavak közé tartoznak 

(Laskowski és Kato, 1980; Forsyth és mtsai, 2003), ezért egyszerűen a fehérjeszekvencia 

alapján nem lehet eldönteni, hogy egy homológ rendelkezik-e inhibitor aktivitással. Azokat a 

rokon fehérjéket, amelyekről a homológia alapján feltételezhető, hogy inhibitorok, de gátló 

aktivitásukat még nem mutatták ki, „nem besorolt inhibitor homológ”-nak (unassigned 

inhibitor homologue) nevezik. 

 

II.1.3. A peptidáz inhibitorok hatásmechanizmusa 

A peptidáz inhibitorok hatásmechanizmusuk alapján három fő csoportba sorolhatók: az 

irreverzibilis ‘trapping’ (csapdázó), a kanonikus (standard) és a nem kanonikus 

mechanizmusú inhibitorok csoportjába. 

A trapping reakciók során az inhibitorok az enzimhez kötődés után elhasadnak, és egy 

jelentős konformációváltozás segítségével az enzim-inhibitor komplexet egy köztes 

állapotban „csapdába ejtik” (Ye és Goldsmith, 2001). Ezek a reakciók irreverzibilisek, az 
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inhibitorok „öngyilkos” inhibitornak tekinthetők. A trapping reakció jellemző az inhibitorok 

I4 (szerpin), I39 és I50 MEROPS családjára. 

A kanonikus, standard mechanizmusú inhibitorok reverzibilis ‘tight-binding’ (szoros 

kötődésű) kölcsönhatásokat létesítenek az enzimekkel. Az inhibitorok a peptidázok aktív 

helyével lépnek kölcsönhatásba, és ott a szubsztráthoz hasonló módon elhasadnak. Az 

inhibitor ép formája  komplexben egyensúlyban van az inhibitor elhasadt formájával. A 

komplex képes disszociálni ép vagy elhasadt inhibitort adva. A standard mechanizmusú 

inhibitorok ugyanolyan módon lépnek kapcsolatba minden célenzimmel, az enzim 

szubsztrátspecificitásától függetlenül. Az inhibitorokban az elhasadó peptidkötések 

szerkezetileg hasonló, azonos (ún. kanonikus) konformációval rendelkező peptidhurkokban 

helyezkednek el (Bode és Huber, 1992; Laskowski és Qasim, 2000), amelyek sokféle 

vázszerkezetre ráépülhetnek. Ezt tükrözi, hogy a standard mechanizmusú inhibitorok 13 

különböző klánba sorolhatók. A kanonikus mechanizmusú inhibitorok jellegzetes példái az I1 

(Kazal-típusú), az I2 (Kunitz-BPTI) és az I17 (WAP-típusú) családok szerin peptidáz 

inhibitorai. 

A nem kanonikus, hirudinszerű inhibitorok az enzimeknek nem a szubsztrátkötő zsebéhez, 

hanem más részeihez (ún. exosite-ok) kötődnek (Rydel és mtsai, 1990). A kölcsönhatásoknak 

ez a típusa jellemző az I14 család trombin inhibitoraira. 

 

II.1.4. A peptidáz inhibitorok evolúciója 

A peptidáz inhibitorok az élőlények evolúciója során több alkalommal is megjelentek. A 

jelenleg elérhető adatok alapján valószínű, hogy ezen evolúciós események legtöbbje az 

eukarióták evolúciója során következett be. A 2. ábrán látható, hogy a peptidáz inhibitorok 

családjai hogyan oszlanak meg a sejtes élőlények három szuperbirodalma és a vírusok között. 
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2. ábra: A peptidáz inhibitorok családjainak megoszlása a sejtes élőlények szuperbirodalmai között 

(Rawlings és mtsai, 2004). 

Az ábra a MEROPS adatbázisban található családok megoszlási adatait foglalja össze. Noha az átláthatóság 
kedvéért nincs feltüntetve a vírusok és a többi csoport közötti metszet, megjegyzendő, hogy az I4 (szerpin) 
család mind a négy csoportban előfordul. 

 

II.2. A WFIKKN1 fehérje 

II.2.1. A WFIKKN1 gén azonosítása és szerkezetének meghatározása 

2001-ben az MTA SZBK Enzimológiai Intézetének Funkcionális genomika csoportja 

érzékeny homológia-keresések és génkereső algoritmusok alkalmazásával a humán 16-os 

kromoszóma rövid karjának végén (16p13.3) azonosított egy feltételezett multidomén fehérjét 

kódoló régiót (Trexler és mtsai, 2001). A fehérje a WFIKKN1 nevet kapta a benne található 

domének alapján, mivel tartalmaz egy a WAP-modul családdal homológiát mutató domént 

(WAP), egy a follisztatin/Kazal-modul családdal rokon cisztein-gazdag domént (FS), egy 

immunoglobulin-domént (Ig), két tandem Kunitz-típusú peptidáz inhibitor modult (KU) és 

egy netrin-domént (NTR). A WFIKKN1 fehérje doménjei fehérjeszekvenciáinak többszörös 

illesztései a 3. ábrán láthatók. 
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3. ábra: A WFIKKN1 fehérje WAP, follisztatin, Ig és Kunitz-típusú moduljai szekvenciáinak többszörös 

illesztései az adott modulcsaládok reprezentatív tagjainak szekvenciáival (Trexler és mtsai, 2001). 

(A) A humán WFIKKN1 fehérje (wfikkn_hu), az egér wdnm1 fehérje (wdnm_mu, Unitprot azonosító: P62810), 
a pisztráng ovulációs fehérje 2 (op2_salfo_1, op2_salfo_2, and op2_salfo_3, Q98988), a humán Kallmann 
szindróma fehérje (kalm_hu, P23352), a vörös tengeri teknős kelonianin (ibp_carcr, P00993), és a humán 
WFDC2 fehérje (ep4_hu_1 and ep4_hu_2, Q14508) WAP-moduljainak többszörös illesztése. 
(B) A humán WFIKKN1 fehérje (wfikkn_hu), a humán SPARC fehérje (sprc_hu, P09486), a humán follisztatin 
(fsa_hu_1, P19883), a csirke FLIK fehérje (flik_chick, Q9W600), és a patkány agrin (agri_rat_1, agri_rat_2, 
agri_rat_4, agri_rat_5, and agri_rat_6, P25304) follisztatin-doménjeinek többszörös illesztése. 
(C) A humán WFIKKN1 fehérje (wfikkn_hu), a C. elegans unc40 (unc40_caeel, Q94155), a C. elegans, a 
Drosophila melanogaster és a human robo fehérjék (robo_caeel, NCBI azonosító: AAC38848, robo_drome, 
Q9W213; robo2_hu, Q9HCK4), a humán protein tirozin kináz 7 (ptk7_hu, Q13308), a humán izom-specifikus 
kináz receptor (musk_hu, O15146), az egér dutt1 fehérje (dutt1_mu, O89026) és a humán kolorektális rákban 
törölt fehérje (dcc_hu, P43146) Ig-moduljainak többszörös illesztése. 
(D) A humán WFIKKN1 fehérje (wfikkn_hu_1, wfikkn_hu_2), a humán TFPI-2 (tfp2_hu_1, tfp2_hu_2, 
tfp2_hu_3, AC P48307), a vörös tengeri teknős kelonianin (ibp_carcr, P00993), az egér 2-es típusú hepatocita 
növekedési faktor aktivátor inhibitor (hai2_mu_1, hai2_mu_2, Q9WU03), a marha hasnyálmirigy tripszin 
inhibitor (bpt1_bo, P00974) és a humán amiloid béta A4 fehérje (a4_hu, P05067) Kunitz-doménjeinek 
többszörös illesztése. 
Az illesztett szekvenciák több mint 50%-ában konzervált aminosavak vastag betűvel vannak kiemelve. 
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A WAP-domén N-terminális és C-terminális részeit kódoló génszakaszok közötti régióban 

kimutatták egy 1157 bp méretű intron jelenlétét. A WFIKKN1 fehérjében található WAP-, 

FS-, Ig- és Kunitz-modulok 1-1 típusú modulok, amelyek exon shuffling-gal terjedtek. Az 

ilyen modulokból felépülő gének rendszerint olyan exon-intron szerkezettel rendelkeznek, 

amely tükrözi ezt az összeszerelődési folyamatot (Patthy, 1995; 1999). A WFIKKN1 génben 

ugyanakkor nincsenek intronok a modul határokon, ami arra utal, hogy a gén intron 

elimináción esett át. A WAP-doméntől N-terminálisan az SPSCAN program jósolt egy 

szekréciós szignál peptidet (4. ábra). 

 

 
 
 

 

 
4. ábra:  A jósolt WFIKKN1 fehérje moduláris szerkezetének sematikus ábrázolása (Trexler és mtsai, 

2001). 

A doméneket ábrázoló dobozok arányosan kicsinyítve vannak rajzolva. 
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II.2.2. A WFIKKN1 gén expressziójának vizsgálata 

A WFIKKN1 gén jósolt cDNS szekvenciájával keresve az EST (Expressed Sequence Tag) 

adatbázisokban azt találták, hogy egy nyaki tumorból származó 453-bp méretű humán EST 

klón (gbAW182905) és egy tüdő pikkelyes sejt daganatból származó 314-bp méretű humán 

EST klón (gbAI819096) megfelel a WFIKKN1 gén 27895-28347 illetve 28071-28385 

nukleotidjainak. Mindkét EST a NTR-modult kódoló exonról íródik át, arra utalva, hogy a 

WFIKKN1 gén expresszálódik. 

A jósolt WFIKKN1 mRNS kodonhasználata a magas szinten expresszált humán génekhez 

hasonlóan erős GC hajlamot mutat a szinonim pozíciókban. A WFIKKN1 gén jósolt exon-

intron szerkezetének és mRNS szerkezetének érvényességét a humán tüdő cDNS könyvtárból 

amplifikált cDNS szekvenálásával igazolták (5. ábra). 

A WFIKKN1 gén szöveti expressziós mintázatának vizsgálatai azt mutatták, hogy a gén több 

szervben is expresszálódik. A legerősebb expresszió a hasnyálmirigyben, a májban és a 

csecsemőmirigyben volt megfigyelhető, gyengébb expressziót mutatott a vesében, a tüdőben 

és a herében (6. ábra, II.3. rész). 
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5. ábra: A WFIKKN1 gén cDNS szekvenciája és leszármaztatott aminosav szekvenciája (Trexler és mtsai, 

2001).  

A jósolt WFIKKN1 fehérje szignál peptidje félkövér és aláhúzott. A WAP-, a follisztatin-, az Ig-, a két Kunitz-
típusú és a NTR-doménhez tartozó fehérje szekvenciák alá vannak húzva. A WFIKKN1 génben az intron által 
elválasztott 171-es és 172-es nukleotidokat vastag kettős aláhúzás emeli ki. 
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II.2.3. A WFIKKN1 gén által kódolt fehérjében található domének 

II.2.3.1. A WAP-domén 

A WAP-domének az I17 (WAP-típusú) inhibitor családba tartoznak. Szerin peptidáz 

inhibitorok, amelyek az S1 (kimotripszin) család tagjait gátolják. 

A WAP-domén az elnevezését adó tejsavó fehérjén kívül – amelyben fajtól függően kettő, 

illetve három WAP-domén található (Simpson és mtsai, 2000) – számos más, biológiai 

szerepüket tekintve nagyon eltérő fehérjében fordul elő. Ezek a fehérjék többnyire peptidáz 

inhibitorok. WAP-modul található pl. az antileukoproteináz fehérjékben (Heinzel és mtsai, 

1986), az elasztáz-specifikus inhibitor fehérjében, az elafinban (Wiedow és mtsai, 1990), és 

különböző reproduktiv szervekben expresszált fehérjékben (Kirchhoff és mtsai, 1991; 

Garczynski és Goetz, 1997). 

2002-ben Clauss és munkatársai azonosítottak egy lókuszt a 20-as humán kromoszómán, 

amely 14 feltételezett, WAP-doménnel homológ fehérjedomént kódoló gént tartalmaz. Ezek 

között megtalálhatók ismert peptidáz inhibitorok génjei is, mint pl. az elafin, a szekretált 

leukocita peptidáz inhibitor (SLPI), a WFDC2 (WAP 4-diszulfid core domén fehérje 2), az 

eppin, és a huWAP2 (humán WAP2 fehérje). A fehérjetermékek a veleszületett immunitásban 

játszanak szerepet, inhibitor aktivitásuk kettős, egyrészt a mikróbák, másrészt a gyulladást 

elősegítő sejtek által termelt peptidázok ellen irányul (Clauss és mtsai, 2005). 

WAP motívumokat tartalmazó antimikrobiális fehérjéket más Metazoa fajokban is találtak. 

Ilyenek például a karcinin, amelyet a Carcinus meanas tarisznyarák keringő haemocitái 

termelnek (Brockton és mtsai, 2007), a Litopenaeus vannamei hematocitákból kimutatott, 

egyetlen WAP-domént tartalmazó fehérje (SWD, Single WAP-Domain protein) (Jimenez-

Vega, 2004) vagy a Fenneropenaeus chinensis krusztin fehérjéje, amelynek WAP-doménjéről 

kimutatták, hogy fontos szerepet játszik a fehérje antimikrobiális funkciójában (Zhang és 

mtsai, 2006). Antimikrobiális aktivitással rendelkező, egy WAP- és egy Kunitz-homológ 

domént tartalmazó madár fehérje az AWAK (Avian WAP and Kunitz domain-containing 

protein) (Nile és mtsai, 2006). 

Figyelemre méltó, hogy az elafint, az SLPI-t, a WFDC1-t és a WFDC2-t kódoló géneket 

egyes rákos megbetegedések molekuláris markereiként azonosították. Pontos szerepük a 

tumor progresszióban, a karcinogenezisben még nem tisztázott (Bouchard és mtsai, 2006). 
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II.2.3.2. A follisztatin-domén (FS) 

A Kazal-típusú szerin peptidáz inhibitor domének családjába tartoznak a follisztatin-

domének, amelyek a follisztatin ismétlődő doménjével mutatnak homológiát. Follisztatin-

domének fordulnak elő a follisztatinon kívül például az agrinban és a oszteonektinben is. Míg 

a Kazal-típusú domének jelenléte rendszerint szerin peptidáz inhibitorokat jelez, amelyek az 

I1 (Kazal) családba tartoznak, és az S1 (kimotripszin) családhoz tartozó enzimeket gátolnak, a 

follisztatin-domének a TGFß (transforming growth factor beta) család tagjainak 

megkötésében játszanak szerepet (Ying, 1989). A follisztatin például az aktivinhez kötődik és 

a hipofízis FSH (follikulusz stimuláló (tüszőserkentő) hormon) szekréciójának és 

bioszintézisének specifikus inhibitora. 

II.2.3.3. Az immunoglobulin-domén (Ig) 

Az immunoglobulin-domén az immunoglobulin szupercsalád tagja, amelynek tagjai sokféle 

különböző funkciót töltenek be az élő szervezetekben. Az Ig-szerű domének leggyakrabban 

kötési kölcsönhatásokban vesznek részt. A ligandumok kis molekuláktól kezdve (antigének, 

kromofórok) a hormonokon át (növekedési hormon, interferonok, prolaktin) egészen óriási 

molekulákig (izomfehérjék) terjednek (Halaby és Mornon, 2000). Ig-szerű domének 

találhatók például sejtadhéziós molekulákban, receptor tirozin kinázokban, antitestekben, a 

titin izomfehérjében, és az axonin-1 neuronális adhéziós molekulában (Freigang és mtsai, 

2000). 

II.2.3.4. A Kunitz-domén (KU) 

A Kunitz-domének az I2 (Kunitz/BPTI) inhibitor családba tartoznak, amelynek tagjai az S1 

család szerin peptidázait gátolják a kanonikus (standard) mechanizmus révén (Rawlings és 

mtsai, 2004). Ez a doméncsalád a Metazoák csoportjára korlátozódik. A család jellegzetes 

tagja a BPTI (Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor) (Housset és mtsai, 1991), amely többféle 

szerin peptidáz (tripszin, kallikrein, kimotripszin és plazmin) gátlására is képes. Kunitz-típusú 

domének számos peptidáz inhibitorban előfordulnak, ilyenek például az emlős inter-alfa-

tripszin inhibitorok (Salier, 1990), a humán TFPI (tissue factor pathway inhibitor) prekurzor 

(Sprecher és mtsai, 1994), vagy a vipera venom basic protease inhibitor 1 fehérjéje (Ritonja és 

mtsai, 1983). Sok inhibitor esetén azonosították a reaktív hely aminosavát: ez rendszerint Arg 

vagy Lys a tripszinszerű specificitással rendelkező enzimeket gátló inhibitoroknál, és egy 

hidrofób aminosav a kimotripszinszerű specificitással rendelkező enzimeket gátló 
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inhibitoroknál. A Kunitz-típusú domének jelenléte azonban nem minden esetben jelez 

peptidáz inhibitort. A Kunitz-típusú doméneket tartalmazó mamba kígyó dendrotoxinok 

például különböző típusú feszültségfüggő kálium-csatornákat blokkolnak a neuronokban 

(Harvey és Robertson, 2004). 

II.2.3.5. A netrin-domén (NTR) 

NTR-doméneket sokféle fehérjében azonosítottak, többek között a fehérjék axon-növekedést 

irányító (axon-guidance) netrin családjában, a szekretált frizzled-rokon fehérjékben, a C3, C4 

és C5 komplement fehérjékben, az I-es típusú prokollagén C-proteináz enhancer fehérjében 

(PCOLCE), a metallopeptidázok szöveti inhibitoraiban (TIMP-ek), és számos feltételezett 

Caenorhabditis elegans fehérjében (Bányai and Patthy, 1999).  

A K07C11.3 és K07C11.5 feltételezett C. elegans fehérjék egyetlen, izolált NTR-doménből 

állnak, ez arra utal, hogy a NTR-domének stabil szerkezeti egységek. Ugyanakkor 

gyakrabban fordulnak elő modulokként multidomén fehérjékben, ahol epidermális növekedési 

faktor-szerű ismétlődő egységekkel, CUB-doménekkel, fibulin-rokon doménekkel, a frizzled 

receptorok Wnt-kötő doménjével rokon cisztein-gazdag doménekkel, és a laminin B VI-os N-

terminális doménjével homológ doménekkel, WAP-doménekkel, follisztatin-doménekkel, 

immunoglobulin-doménekkel, és Kunitz-típusú peptidáz inhibitor doménekkel 

összekapcsolódva fordulnak elő (Bányai és Patthy, 1999; Trexler és mtsai, 2001, 2002). Az 

aminosav szekvencia homológiák alapján a NTR-domének jelentik a metallopeptidázok 

szöveti inhibitorainak (TIMP-ek) az első szerkezeti elemét, noha a szekvencia hasonlóságok 

korlátozottak (Bányai és Patthy, 1999). 

A PCOLCE és a TIMP-ek NTR-doménjének kimutatták metallopeptidáz gátló hatását (Mott 

és mtsai, 2000; Murphy és mtsai, 1991). A netrin és a netrin-receptor (DCC) kölcsönhatását 

vizsgálva Galko és Tessier-Lavigne (2000) kimutatták, hogy a metallopeptidáz inhibitorok 

erősítik a netrin által mediált axon növekedést in vitro. Mindez arra utal, hogy a 

metallopeptidáz inhibitorok stabilizálják a netrin receptort azzal, hogy megvédik a 

metallopeptidázok proteolitikus hatásától. Feltételezhető, hogy az axon-guidance-ban pozitív 

szerepet játszó metallopeptidáz-gátló hatást in vivo a netrinek NTR-doménjei fejtik ki. 
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II.3. A WFIKKN2 fehérje 

 

2002-ben az MTA SZBK Enzimológiai Intézetének Funkcionális genomika csoportja a 

humán 17-es kromoszómán azonosított egy gént, amely a WFIKKN1 fehérjével azonos 

doménszerkezettel rendelkező WFIKKN-rokon fehérjét kódolja. A fehérjét WFIKKNRP 

fehérjének nevezték el, azóta át lett nevezve WFIKKN2-re. A két gén exon-intron szerkezete 

is hasonló, mivel mindkét génben egy 0 fázisú intron hasítja azonos pozícióban a WAP-

domént. Az azonos doménszerkezet alapján feltételezték, hogy a WFIKKN2 fehérje is 

multivalens peptidáz inhibitor, ugyanakkor mivel a két fehérje szöveti expressziós mintázata 

jelentős eltérést mutat, valószínűsíthető volt, hogy a biológiai szerepük eltérő. Míg a 

WFIKKN1 gén a felnőtt szövetek közül elsősorban a hasnyálmirigyben, a májban és a 

csecsemőmirigyben expresszálódik, az agyban és a petefészekben pedig nem, a WFIKKN2 

gén jelentős expressziót mutatott a petefészekben, a herében és az agyban, a májban viszont 

nem találtak expressziót (6. ábra). 

A magzati szövetek esetén is jellegzetes különbséget láthatunk: a WFIKKN1 gén expressziója 

a tüdőben, a vázizomban és a májban volt a legmagasabb, míg a WFIKKN2 gén elsősorban az 

agyban, a vázizomban, a csecsemőmirigyben és a vesében expresszálódott (7. ábra) (Trexler 

és mtsai, 2002). 
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6. ábra. A WFIKKN1 és a WFIKKN2 gének expressziós mintázata humán felnőtt szövetekben (Trexler és 

mtsai, 2002). 

A glicerin-aldehid-3-foszfát dehidrogenáz (G3PDH), a WFIKKN2 és a WFIKKN1 cDNS fragmentjeit humán 
Multiple Tissue cDNA Panel-ekből (CLONTECH) amplifikálták. A PCR termékeket 2%-os (tf/tf) 
agaróz/etidium-bromid géleken választották szét. 
 

 

 
 
7. ábra. A WFIKKN1 és a WFIKKN2 gének expressziós mintázata humán embrionális szövetekben 

(Trexler és mtsai, 2002). 

A glicerin-aldehid-3-foszfát dehidrogenáz (G3PDH), a WFIKKN2 és a WFIKKN1 cDNS fragmentjeit humán 
Multiple Tissue cDNA Panel-ekből (CLONTECH) amplifikálták. A PCR termékeket 2%-os (tf/tf) 
agaróz/etidium-bromid géleken választották szét. 
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III. Célkitűzések 
 

 

A WFIKKN1 fehérje biológiai szerepe nem ismert, ugyanakkor olyan doméneket tartalmaz, 

amelyek gyakran vesznek részt szerin peptidázok illetve metallopeptidázok gátlásában. Emiatt 

feltételeztük, hogy a WFIKKN1 fehérje egy multivalens peptidáz inhibitor lehet, amely 

többféle peptidáz gátlására is képes. A jelenlegi munka célja a WFIKKN1 fehérje szerkezeti 

és funkcionális jellemzése, és célpeptidázainak azonosítása a WFIKKN1 fehérje rekombináns 

peptidáz inhibitor moduljait felhasználva. 

Ennek keretében célom a WFIKKN1 második Kunitz-doménjének szerkezeti és funkcionális 

jellemzése volt, az alábbi lépésekben: 

 

1. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén előállítása. 

2. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén inhibitor aktivitásának vizsgálata és 

célpeptidázainak azonosítása. 

3. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén atomi szintű térszerkezetének meghatározása 

NMR-spektroszkópia segítségével. 

4. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén szerkezeti és funkcionális jellemzőinek elemzése, 

és következtetés a WFIKKN1 fehérje biológiai szerepére. 
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IV. Anyagok és módszerek 
 

IV.1. Anyagok 

A WFIKKN1 fehérjét kódoló cDNS-t (GenBank accession number AF422194) tartalmazó 

plazmidot Trexler Máriától kaptam (MTA SZBK Enzimológiai Intézet). 

A pMed23 expressziós vektort (Lukachovich és mtsai, 1987) Dr. Venetianer Páltól (MTA 

Szegedi Biológiai Központ) kaptuk. A bakteriális munkához Escherichia coli JM109 törzset 

használtam. 

A pPICZαA expressziós vektor az Easy Select Pichia pastoris expressziós kit-ből (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA) származott. A fehérjék expressziójához Pichia pastoris GS115 (his 4) 

törzset használtam. 

A PCR-hez használt oligonukleotidokat az Integrated DNA Technologies Inc. (Coralville, IA, 

USA) szintetizálta. 

A restrikciós enzimeket a Promega (Madison, WI, USA) és a New England Biolabs (Beverly, 

MA, USA) cégektől, a klónozott DNS szakaszok dideoxi szekvenálásához használt M13 

szekvenáló reagenseket a Promega cégtől vásároltuk. 

A marha tripszin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), a marha elasztáz (Serva, Heidelberg, 

Germany), a marha hasnyálmirigy alfa-kimotripszin (Worthington, Lakewood, NJ, USA), a 

marha trombin, a humán plazmin, a humán tüdő triptáz, a humán nagy molekulatömegű 

urokináz, a humán szöveti plazminogén aktivátor, a humán plazma kallikrein és a sertés 

hasnyálmirigy kallikrein (Calbiochem, Affiliate of Merck, Darmstadt) kereskedelemben 

kapható készítmények. 

Az N-szukcinil-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA és a N-α-benzoil-l-Arg-pNA (L-BAPNA) szintetikus 

szubsztrátokat a Sigma, a d-Val-Leu-Lys-pNA és a d-Pro-Phe-Arg-pNA szubsztrátokat a 

Serva cégtől vásároltuk. A Glu-Gly-Arg-pNA, a d-Ile-Pro-Arg-pNA, a benzoil-Phe-Val-Arg-

pNA, a d-Val-Leu-Arg-pNA és a szukcinil-Ala-Ala-Ala-pNA a Bachem (Bubendorf, 

Switzerland), a p-nitrofenil-p-guanidinobenzoát (NPGB) pedig a Fluka (Buch, Switzerland) 

terméke. 
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IV.2. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén expressziója és 

tisztítása 

A humán WFIKKN1 mRNS ismert szekvenciája alapján PCR primereket terveztem a 

második Kunitz-domént kódoló cDNS szakasz (Asp357–Pro412 aminosavak) 

amplifikálásához. Az amplifikálást a 5'-GAG TCG ACC GAC GCC TGC GTG CTG CCT 

GC-3' sense és az 5'-GCA AGC TTA CGG CAC GGG GCA GGC ATC CTC-3' antisense 

primerekkel végeztem a WFIKKN1 fehérjét kódoló cDNS-t tartalmazó plazmidból. Az 

amplifikált DNS-t HindIII és SalI restrikciós endonukleázokkal emésztettem és ugyanazokkal 

az enzimekkel emésztett M13mp18 Rf vektorba ligáltam. A klónozott DNS szekvenciáját 

dideoxi szekvenálással ellenőriztem. 

A WFIKKN1-KU2 domént kódoló DNS szakaszt az M13mp18 vektorból HincII/HindIII 

emésztéssel vágtam ki és PvuII/HindIII enzimekkel emésztett pMed23 expressziós vektorba 

ligáltam. A pMed23 expressziós plazmid egy ampicillin rezisztencia gént tartalmaz a pozitív 

klónok kiválasztásához (Lukachovich és mtsai, 1987). Escherichia coli JM109 sejteket 

transzformáltam a ligálási keverékkel és 100 µg/ml ampicillint tartalmazó LB táptalajra (1% 

tripton, 0,5% élesztő kivonat, 1% NaCl) szélesztettem. 

Az expressziós vektort tartalmazó Escherichia coli JM109 sejteket egy éjszakán át 

növesztettem 100 µg/ml ampicillint tartalmazó 2TY táptalajban, majd OD600=0,3-ra 

higítottam friss táptalajjal. A β-galaktozidáz fúziós fehérje termelését 100 µM IPTG-vel 

(izopropil-tio-β-d-galaktozidáz) indukáltam, 3 órán át, 37 °C-on. 

A fehérjét inklúziós testből tisztítottam és refoldáltattam az alábbiak szerint. A sejteket 

centrifugáltam, majd a sejtfal lizozimos emésztésével és szonikálással tártam fel. Az inklúziós 

testet centrifugálással különítettem el, majd 60 ml 0,1 M Tris/HCl, 8 M urea, 10 mM EDTA, 

0,1 M DTE (ditiotreitol) pH 8,0 oldatban oldottam. Az oldatot 25 °C-on 60 percen át 

inkubáltam állandó keverés mellett. Az oldhatatlan sejttörmeléket centrifugálással 

távolítottam el és a feloldott fehérjéket 100 mM Tris/HCl, 8 M urea, 10 mM EDTA, 0,1% 2-

merkaptoetanollal ekvilibrált Sephacryl S-300 oszlopon kromatografáltam. Az izolált 

rekombináns fehérjéket 24 órán át refoldáltattam 100 mM Tris, 10 mM EDTA pH 8,0 

pufferrel szemben, majd 0,1 M ammónium-bikarbonát pH 8,0 pufferrel szemben dializálva, 

majd liofilizáltam. 

A rekombináns fúziós fehérje β-galaktozidáz részét limitált elasztázos emésztéssel 

távolítottam el. A fúziós fehérjét (1 mg/ml) 0,1 M ammónium-bikarbonát pufferben oldottam, 
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majd 10 µg/ml elasztázzal emésztettem 25 °C-on 60 percig. A reakciót 2 mM fenil-metil-

szulfonil-fluoriddal állítottam le, majd liofilizáltam a fehérjét. Az emésztett rekombináns 

fehérjét a β-galaktozidáz fragmenstől 0,1 M ammónium-bikarbonát pH 8,0 oldattal ekvilibrált 

Sephadex G-50 oszlopon választottam el. A WFIKKN1-KU2 domént tartalmazó frakciókat 

összegyűjtöttem és liofilizáltam. 

A rekombináns fehérjét tovább tisztítottam tripszin-Sepharose affinitás kromatográfiával 

Petersen és mtsai (1994) és Tanaka és mtsai (1999) szerint. A fehérjét 50 mM Tris/HCl pH 

7,5 oldatban oldottam, és egy 5 ml-es tripszin-Sepharose oszlopra vittem fel. Az oszlopot 

négy térfogatnyi 50 mM Tris/HCl pH 7,5 oldattal mostam, majd a kötött fehérjét 100 mM 

glicin/HCl pH 2.0 pufferrel eluáltam. Az eluált frakció pH-ját 8,0-ra állítottam be, a fehérjét 

0,1 M ammónium-bikarbonát pH 8,0 pufferrel ekvilibrált G-25 Sephadex oszlopon 

sómentesítettem, és liofilizáltam. 

A megtisztított fehérje szekvencia elemzése azt mutatta, hogy az elasztáz hasítás a β-

galaktozidáz régió határán történt. A keletkezett megtisztított fehérje aminosav szekvenciája: 

RTDACVLPAVQGPCRGWEPRWAYSPLLQQCHPFVYGGCEGNGNNFHSRESCED

ACPVP, amelyben a WFIKKN1-KU2 doménhez tartozó aminosavak vastag betűkkel vannak 

jelölve. Az N-terminális RT aminosavak a vektor konstrukció részei. 

 

IV.3. A 15N-jelölt rekombináns WFIKKN1-KU2 domén 

expressziója és tisztítása 

A humán WFIKKN1 fehérje második Kunitz-doménjét kódoló DNS szakaszt az 5'-GAG 

GAA TTC ACC GAC GCC TGC GTG CTG CCT-3' sense és az 5'-GAG GTC GAC CAC 

GGG GCA GGC ATC CTC-3' antisense primerekkel amplifikáltam a WFIKKN1-KU2 

szekvenciát tartalmazó M13mp18 vektorból. Az amplifikált DNS-t SalI és EcoRI restrikciós 

endonukleázokkal emésztettem, majd ugyanazokkal az enzimekkel emésztett pPICZαA 

vektorba ligáltam. A klónozott DNS szekvenciáját dideoxi szekvenálással ellenőriztük. Az 

expressziós vektorban a WFIKKN1-KU2 domén az élesztő α-párosodási faktor szekréciós 

szignál szekvenciájával fúzionál, ez teszi lehetővé a a rekombináns fehérje szekrécióját a 

táptalajba. A pPICZαA-KU2 expressziós plazmid tartalmaz egy zeocin rezisztencia gént, 

amely lehetővé teszi a pozitív klónok kiválasztását. A rekombináns fehérje expressziója a 

Pichia pastoris alkohol oxidáz 1 gén indukálható PAOX1 promoterének szabályozása alatt áll. 
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A KU2 domén 3′ végén a szekvenciával azonos leolvasási keretben található egy 

hexahisztidin His-tag. 

Pichia pastoris GS115 (his 4) törzset transzformáltam a pPICZαA-KU2 vektorral, majd a 

pozitív transzformánsokat zeocin-tartalmú YPDS plate-ken (1% élesztő kivonat, 2% pepton, 

2% dextróz, 1 M szorbitol és 100 µg/ml zeocin) szelektáltam, az Invitrogen Pichia Expression 

System User’s Manual leírása szerint (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). 

A 15N-el jelölt rekombináns fehérjét 0,34% élesztő nitrogen base, 100 mM KH2PO4 pH 6,0, 

0,2% 15N-jelölt (NH4)2SO4, 4x10-3% hisztidin, 4x10-5% biotint tartalmazó minimál táptalajban 

expresszáltam 96 órán át. A fehérjetermelést napi 1% metanol hozzáadásával indukáltam. A 

sejteket centrifugáltam, majd a felülúszóból tisztítottam a rekombináns fehérjét. A fehérjét 

először nikkel-kromatográfiával tisztítottam, majd Sephadex G-25 oszlopon sómentesítettem, 

és végül 0,1 M ammónium-bikarbonátból liofilizáltam. 

A megtisztított fehérje szekvenciáját szekvenálással ellenőriztük, a keletkezett fehérje a 8. 

ábrán látható aminosav szekvenciával rendelkezett. Az N-terminális szekvenálás azt mutatta, 

hogy a fehérje egy részében hiányzott az N-terminális EA dipeptid, azaz az α-párosodási 

faktor szignál peptid eltávolításához különböző hasítási helyek vannak a fehérjében. Ez a 

heterogenitás nem akadályozta az NMR vizsgálatot, mivel az N-terminális 7 aminosav 

nagyon mozgékony volt. Nem figyeltünk meg közepes- és hosszútávú NOE (Nuclear 

Overhauser Effect - magi Overhauser hatás) kölcsönhatásokat az első 7 és az utolsó 7 

aminosavra. 

 

 

 

 
8. ábra: A 15N-jelölt rekombináns WFIKKN1-KU2 domén aminosav szekvenciája. 

A humán WFIKKN1-KU2 domén szerkezet meghatározásában használt aminosav számozást az ábra tetején 

jelöltük. 
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IV.4. Fehérje elemzések 

A fehérje minták összetételét tricin/SDS/PAGE-vel elemeztem. A vizsgálathoz 16%-os slab 

géleket használtam redukáló és nem-redukáló körülmények között (Schagger és von Jagow, 

1987). A géleket Coomassie brilliant Blue G-250 festékkel festettem. 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 domének koncentrációját spektrofotometriásan határoztam 

meg 14300 M-1cm-1 extinkciós koefficienst használva. Az extinkciós koefficienst a ProtParam 

programmal (http://us.expasy.org/tools/protparam.html) határoztam meg.  

Az N-terminális szekvenálást egy PE-Applied Biosystems Ltd Procise fehérjeszekvenáló 

rendszerrel végezte Dr. Patthy András a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Központban. 

 

IV.5. Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

A rekombináns fehérje térszerkezetét elsőként CD spektroszkópiával vizsgáltam. A távoli 

ultraibolya (UV) tartományban (180-260 nm) felvett CD spektrumból ugyanis a fehérjében 

található másodlagos szerkezeti elemekre és ezek arányára következtethetünk.  

A CD spektrumokat 190-250 nm közötti hullámhossztartományban, JASCO J-720 

spektropolariméterrel vettem fel, amelynek termosztálásához Neslab RT-111 vízfürdőt 

használtam. A méréseket 0,1 mg/ml koncentrációjú fehérjeoldattal, 10 mM Tris/HCl pH 8,0 

pufferben, 1 mm úthosszúságú termosztálható küvettában, 25 oC-on végeztem. A mérések 

további paraméterei a következők voltak: 8 s időállandó, 1 nm résszélesség, 10 nm/min 

spektrumfelvételi sebesség. Minden egyes spektrum három független mérés átlaga. A 

rekombináns fehérje másodlagos szerkezetét a CD spektrumok alapján a CDPro szoftverrel 

határoztam meg (http://lamar.colostate.edu/~sreeram/CDPro/main.html) (Sreerama és mtsai, 

1999, 2001; Sreerama és Woody, 2000). A rekombináns fehérje hődenaturációját 203 nm-en 

követtem, a 40-90 oC közötti tartományban, 60 oC/óra fűtési sebességgel. Az átmeneti 

hőmérsékleteket a görbék elsőrendű deriváltjaiból határoztam meg, a spektropolariméter 

spektrum analízis programjának segítségével.  
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IV.6. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén peptidáz inhibitor 

aktivitásának vizsgálata 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén peptidázgátló hatását tripszinnel, elasztázzal, 

kimotripszinnel, és néhány további Arg-X vagy Lys-X peptidkötések iránti specificitással 

rendelkező szerin peptidázzal: plazminnal, trombinnal, szöveti plazminogén aktivátorral (t-

PA), plazma kallikreinnel, pankreatikus kallikreinnel, tüdő triptázzal és urokinázzal szemben 

vizsgáltam. Az enzimek kiválasztásának oka az, hogy a WFIKKN1-KU2 domén gátlásban 

kulcsszerepet játszó P1 helyén egy Arg aminosav található. A peptidázok aktivását szintetikus 

peptid-p-nitroanalid szubsztrátokkal szemben vizsgáltam. A peptid-pNA szubsztrátok 

hidrolízisét 410 nm-es hullámhosszon, 37 oC-on, egy Cary 300 Scan spektrofotométerrel 

követtem. A keletkezett pNA koncentrációjának meghatározásához ∆ε=8800 M-1cm-1 moláris 

extinkciós koefficienst használtam. 

 

IV.6.1. A tripszin gátlás vizsgálata 

A marha tripszin törzsoldatot 1 mM HCl, 20 mM CaCl2 oldatban készítettem. Az aktív 

tripszin koncentrációjának meghatározása érdekében az oldatot NPGB-vel (p-nitrofenil-p-

guanidinobenzoát) titráltam Chase és Show (1967) leírása szerint. A törzsoldatból a fenti 

pufferrel kb. 25 µM-os tripszin oldatot készítettem, ehhez hozzáadtam az NPGB-oldatot 0,1 

mM végkoncentrációban, majd spektrofotométerrel követtem az optikai denzitás (OD) 

változását 410 nm-en. Az aktív tripszin koncentrációját a 0. időpillanatra extrapolált OD 

értékből számoltam ki. A WFIKKN1-KU2 domén törzsoldata 25 mM Tris, 5 mM CaCl2 pH 

7,5 pufferben készült. A tripszin enzimatikus aktivitásának méréséhez szubsztráként benzoil-

Phe-Val-Arg-pNA szintetikus szubsztrátot használtam. 

A tripszin által katalizált benzoil-Phe-Val-Arg-pNA hidrolízisének kinetikai paramétereit a 

követekezőképpen határoztam meg: 30 nM tripszint tartalmazó 25 mM Tris, 5 mM CaCl2 pH 

7,5 oldatot 5 percig 37 °C-on inkubáltam, majd az oldathoz adtam a benzoil-Phe-Val-Arg-

pNA szubsztrátot (100, 150, 200, 250, 300, 350 és 400 µM-os végkoncentrációban) és 

meghatároztam a reakció kezdeti sebességét. 
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A WFIKKN1-KU2 domén inhibitor aktivitásának vizsgálatában a domén benzoil-Phe-Val-

Arg-pNA szubsztrát tripszin által katalizált enzimatikus hidrolízisére gyakorolt gátló hatását 

mértem. 250 µl 30 nM enzimet és 15, 30, 60 illetve 150 nM inhibitort tartalmazó 

reakciókeveréket inkubáltam 5 percig 37 °C-on 25 mM Tris, 5 mM CaCl2 pH 7,5 pufferben. 

Ezután hozzáadtam a benzoil-Phe-Val-Arg-pNA szubsztrátot (100, 150, 200, 250, 300, 350 és 

400 µM-os végkoncentrációban) és meghatároztam az enzimreakció kezdeti sebességét. 

A szubsztrát enzimatikus hidrolízisét mindig korrigáltam a spontán hidrolízissel. Minden 

eredmény három párhuzamos mérés átlagából származik. 

A Km (Michaelis-Menten állandó) értékét az eredmények Lineweaver-Burke ábrázolásából 

kaptam meg. A reakció kezdeti sebességének reciprokát ábrázoltam a szubsztrát koncentráció 

reciprokának függvényében. Az így kapott egyenes 1/V0=0 helyhez tartozó tengelymetszete 

megadja a -1/Km értéket. A tripszin-inhibitor komplex disszociációs állandójának (Ki) 

meghatározásához a különböző inhibitor koncentrációkhoz tartozó látszólagos Km értékeket 

ábrázoltam az inhibitor koncentrációk függvényében. A pontokra illesztett egyenes X-tengely 

metszete megadja a -Ki értékét. 

 

IV.6.2. További szerin peptidázok gátlásának vizsgálata 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén peptidázgátló hatását elasztázzal, kimotripszinnel, 

plazminnal, trombinnal, szöveti plazminogén aktivátorral, plazma kallikreinnel, pankreatikus 

kallikreinnel, tüdő triptázzal és urokinázzal szemben vizsgáltam. 

A kimotripszin, a plazmin, a trombin, a szöveti plazminogén aktivátor, a plazma kallikrein, az 

elasztáz, a hasnyálmirigy kallikrein, a tüdő triptáz és az urokináz enzimek esetében a 

peptidázt a megfelelő pufferben (ld. 1. táblázat) inkubáltam 30 percig, 37 °C–on, növekvő 

inhibitor koncentrációk mellett (az inhibitor 1 µM-os végkoncentrációjáig). A WFIKKN1-

KU2 domén törzsoldata 25 mM Tris, 5 mM CaCl2 pH 7,5 pufferben készült. A reakciókat az 

adott enzimre specifikus szubsztrát hozzáadásával indítottam el, majd meghatároztam a 

reakciók kezdeti sebességét. A kiindulási reakcióelegyek összetétele, a kezdeti enzim és 

szubsztrát koncentrációk a 1. táblázatban láthatók. 
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 Marha elasztáz Alfa-kimotripszin 

A puffer összetétele és pH-ja 100 mM Tris, 0,05% Triton X-100 pH 8,0 50 mM Tris, 100 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 

0,01% Triton X-100 pH 7,5 

Az enzim kezdeti koncentrációja [E0] 38 nM 50 nM 

A szubsztrát kezdeti koncentrációja [S0] 600 µM szukcinil-Ala-Ala-Ala-pNA 80 µM N-szukcinil-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA 

 
 
 Humán plazmin Marha trombin 

A puffer összetétele és pH-ja 50 mM Tris, 100 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 

0,01% Triton X-100 pH 7,5 

50 mM Tris, 100 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 

0,01% Triton X-100 pH 7,5 

Az enzim kezdeti koncentrációja [E0] 10 nM 100 nM 

A szubsztrát kezdeti koncentrációja [S0] 300 µM d-Val-Leu-Lys-pNA 200 µM benzoil-Phe-Val-Arg-pNA 

 
 
 Humán szöveti plazminogén aktivátor Humán plazma kallikrein 

A puffer összetétele és pH-ja 50 mM Tris, 100 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 0,01% Triton X-100 pH 7,5 

Az enzim kezdeti koncentrációja [E0] 44 nM 3 nM 

A szubsztrát kezdeti koncentrációja [S0] 100 µM d-Ile-Pro-Arg-pNA 650 µM d-Pro-Phe-Arg-pNA 

 
 
 Humán tüdő triptáz Sertés hasnyálmirigy kallikrein 

A puffer összetétele és pH-ja 50 mM Tris, 120 mM NaCl, 44 µg/ml heparin 

pH 7,5 

50 mM Tris, 100 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 

0,01% Triton X-100 pH 8,4 

Az enzim kezdeti koncentrációja [E0] 22 nM 16 U/ml 

A szubsztrát kezdeti koncentrációja [S0] 100 µM N-α-benzoil-l-Arg-pNA 200 µM d-Val-Leu-Arg-pNA 

 
 
 Humán urokináz 

A puffer összetétele és pH-ja 50 mM Tris, 10 mM EDTA, 50 mM NaCl, 

0,5% Triton X-100 pH 8,0 

Az enzim kezdeti koncentrációja [E0] 30 nM 

A szubsztrát kezdeti koncentrációja [S0] 300 µM Glu-Gly-Arg-pNA 

 

 
1. táblázat: A kiindulási reakcióelegyek összetétele a WFIKKN1-KU2 domén peptidáz gátló hatásának 

vizsgálata során. 
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IV.7. A Kunitz-domének szekvencia elemzése 

A humán WFIKKN1 fehérje (WFIKKN1_HUMAN, Q96NZ8), a marha hasnyálmirigy 

tripszin inhibitor (BPTI_BOVIN, P00974), a humán bikunin (AMBP_HUMAN, P02760), a 

humán 1-es és 2-es típusú hepatocita növekedési faktor aktivátor inhibitorok 

(SPIT1_HUMAN, O43278; SPIT2_HUMAN, O43291), a humán amiloid béta A4 fehérje 

(A4_HUMAN, P05067) és a humán 1-es és 2-es típusú szöveti faktor út inhibitorok 

(TFPI1_HUMAN, P10646; TFPI2_HUMAN, P48307) aminosav szekvenciáit a UniProt 

fehérje adatbázisból vettem. 

A Macaca mulatta (XP_001118498), a Mus musculus (XP_128578), a Rattus rattus 

(XP_343871), a Bos taurus (XP_592519), a Canis familiaris (XP_547215), a Gallus gallus 

(XP_426858), a Brachydanio rerio (NP_999912) és a Tetraodon nigroviridis (CAG03338) 

WFIKKN1 fehérjéinek aminosav szekvenciáit az NCBI fehérje adatbázisából vettem. 

A Fugu rubripes genomikus adatbázisaiban keresve (http://bahama.jgi-

psf.org/fugu/bin/fugu_search, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PMGifs/Genomes/fugu.html, 

http://fugu.hgmp.mrc.ac.uk/blast/blast.html) a humán WFIKKN1 szekvenciával azonosítottuk 

a humán WFIKKN1 fehérje Fugu ortológját. 

A Kunitz-domének aminosav szekvenciáinak többszörös illesztéséhez a CLUSTAL W 

programot használtam (Thompson és mtsai, 1994). 

 

IV.8. Mágneses magrezonancia vizsgálatok 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén atomi szintű szerkezetmeghatározását NMR 

spektroszkópiával végeztük. A szerkezet meghatározását a Gottfried Ötting (Australian 

National University, Canberra, Australia) által vezetett NMR spektroszkópiás munkacsoport 

végezte el.  

A mérésekhez a WFIKKN1-KU2 domén 1,1 mM koncentrációjú, 90% H2O/10% D2O 

oldószerben készült oldatát használták. Az NMR spektrumokat egy Varian Inova 800 MHz 

NMR spektrométeren vették fel, pH 4,5-n és 25 oC-on. A NOE (Nuclear Overhauser Effect - 

magi Overhauser hatás) távolság típusú kényszerfeltételeket egy 144 h-ban, 40 ms keveredési 

idővel, t1max = 100 ms és t2max = 225 ms időkkel felvett NOESY spektrumból gyűjtötték. A 

skaláris csatolási állandók egy D2O oldatban felvett DQF-COSY spektrumból származtak. A 

további NOE távolság típusú kényszerfeltételeket egy 60 ms keveredési idővel, D2O oldatban, 

 28



egy kriomérőfejjel felszerelt Bruker DMX-600 NMR spektrométeren felvett NOESY 

spektrumból kapták meg. Továbbá felvettek egy 3D NOESY-15N-HSQC spektrumot 600 

MHz-en, 60 ms keveredési időt, összesen 68 h felvételi időt, és t1max(15N) = 18 ms, t2max(1H) = 

28,5 ms, t3max(1H) = 73 ms időket használva. 

A WFIKKN1-KU2 domén NMR szerkezetét a DYANA program használatával számolták ki 

(Güntert és mtsai, 1997) 50 random konfomerből kiindulva. A kiindulási modellek 

felépítésében a szerkezetben jelen lévő összes aminosavat felhasználták. A 

kényszerfeltételeknek legjobban megfelelő 20 konformer szerkezetét tovább finomították 

vizes közegben történő energiaminimalizálással az OPAL programot használva (Luginbühl és 

mtsai, 1996) standard paraméterekkel. A kapott konformerek minőségét a PROCHECK-NMR 

programmal ellenőrizték (Laskowski és mtsai, 1996). A használt kényszerfeltételek és 

szerkezeti statisztikák a 2. táblázatban láthatók. A Root Mean Square Deviation (RMSD) 

értékeket a MOLMOL programmal számolták ki (Koradi és mtsai, 1996). Szintén ezt 

használták a 12. ábra elkészítéséhez. 
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V. Eredmények és értékelésük 
 

V.1. A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén szerkezeti jellemzése 

V.1.1. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia vizsgálat 

A WFIKKN1 fehérje második Kunitz-doménjének CD spektruma nagyon hasonlít a Kunitz-

domén család többi tagjának spektrumára (Fioretti és mtsai, 1985; Chen és mtsai, 2001): a 

többi Kunitz-típusú doménhez hasonlóan 203 nm-en egy negatív szélsőértékkel, 215 nm-en 

pedig egy vállal jellemezhető (9. ábra). 

A spektrumok CDPro szoftverrel történt elemzése 5,1% szabályos β-redőt, 6,2% torzult β-

redőt, 11% szabályos α-hélixet, 18,3% torzult α-hélixet, 28,4% kanyart és 30,9% rendezetlen 

szerkezetet jósolt. Noha a WFIKKN1-KU2 domén és a marha hasnyálmirigy tripszin inhibitor 

(BPTI) között a szekvencia azonosság csak 41%-os, a CD spektrumok alapján 

megállapíthatjuk, hogy a WFIKKN1-KU2 domén jellegzetes Kunitz-domén szerkezettel 

rendelkezik. Hasonlóképpen a tengeri rózsa Stichodactyla helianthus Kunitz inhibitorának 

(ShPI) szerkezete csaknem azonos a marha hasnyálmirigy tripszin inhibitoréval (BPTI), noha 

a két fehérje között csupán 35%-os a szekvencia azonosság (Antuch és mtsai, 1993). 
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9. ábra: A humán WFIKKN1-KU2 domén távoli UV cirkuláris dikroizmus spektruma (Nagy és mtsai, 

2003). 

A folytonos vonal a rekombináns fehérje spektrumát, a pontozott vonal pedig egy 5,1% szabályos β-redőből, 
6,2% torzult β-redőből, 11% szabályos α-hélixből, 18,3% torzult α-hélixből, 28,4% kanyarból és 30,9% 
rendezetlen szerkezetből álló fehérje CDPro programmal jósolt spektrumát mutatja. A spektrumokat 10 mM 
Tris/HCl pH 8,0 oldatban vettük fel 25 °C-on, 0,1 mg/ml fehérjét tartalmazó oldatban.  
 
 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 fehérje hődenaturációjának vizsgálatában a CD spektrumok 

változását követtem. A hődenaturációs vizsgálatok egy éles átmenetet mutattak, 61 oC-os 

olvadásponttal (Tm) (10. ábra). A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén hőstabilitása tehát 

alacsonyabb más Kunitz-doménekénél. A közeli rokon BPTI denaturációs hőmérséklete 

95 °C pH 4,6-n (Zweckstetter és mtsai, 1996). A Bungarus fasciatus kimotripszin inhibitora 

(BF9) natív szerkezete legnagyobb részét 80 oC-on is megőrzi (Chen és mtsai, 2001). 
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10. ábra: A humán WFIKKN1-KU2 domén CD spektrumának hőmérsékletfüggése (Nagy és mtsai, 2003). 

(A) A CD spektrum változásait 203 nm-en, 10 mM Tris/HCl pH 8,0 pufferben követtem. A hőmérséklet 40 °C-
ról 90 °C-ra emelkedett, 60 °C/h fűtési sebességgel. (B) Az olvadási hőmérsékletet a CD változás deriválásával 
határoztam meg a  J-700 Standard Analysis Program for Windows, v1.30.00.7 (JASCO) felhasználásával. 
 

 

V.1.2. Mágneses magrezonancia vizsgálat 

A WFIKKN1-KU2 domén NMR spektrumait bonyolította a legtöbb aminosav jelkettőződése 

a Pro61 cisz-transz izomerizációjának köszönhetően (11. ábra). Mindkét forma kb. azonos 

mennyiségben volt jelen. A Phe50 aminosavat követő C-terminális aminosavak és a Cys10 

közelében lévő aminosavak esetén (a Cys10 és a Cys60 közötti diszulfid kötésnek 

köszönhetően) hangsúlyos volt a jelkettőződés, de a feltételezett peptidázkötő hurokban (16-

24. aminosavak) is tisztán érzékelhető volt. Sztereospecifikus rezonancia hozzárendeléseket 

40 CßH2, 11 CγH2, 7 CδH2, 6 CαH2, 4 CγH3, 3 CδH3 és 4 NH2 csoportra kaptunk. Az NMR 

kémiai eltolódásokat elhelyeztük a BMRB (Biological Magnetic Resonance Data Bank) 

adatbázisban (azonosító: 6963). 
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11. ábra: A WFIKKN1-KU2 domén 1 mM oldatának 1H-15N-HSQC spektruma (Liepinsh és mtsai, 2006). 

A spektrumot pH 3,6-n és 25 °C-on vettük fel. 

  

 

A Pro61 cisz és transz peptidkötéseivel két koordináta készlet került kiszámolásra. A legtöbb 

kényszerfeltétel azonos volt mindkét molekulára. A számolásból kapott szerkezetek minősége 

jó, és egymáshoz nagyon hasonló. Az 2. táblázat tartalmazza a két formára vonatkozó 

szerkezeti statisztikákat. 
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 cisz transz 

A hozzárendelt NOE keresztcsúcsok száma 970 970 

A hozzárendelt nem redundáns NOE felső távolsághatárok 644 644 

A skaláris csatolási állandók száma b 71 71 

A diéderes szögekre vonatkozó kényszerfeltételek száma 173 173 

Fehérjén belüli AMBER energia  (kcal/mol) –3048 ± 60 –2973 ± 99 

 Maximális NOE-kényszerfeltétel megszegés (Å) 0,10 ± 0,00 0,10 ± 0,01 

 A diéderes szögekre vonatkozó kényszerfeltételektől való legnagyobb eltérés (°) 2,3 ± 0,2 2,4 ± 0,1 

A molekulagerinrce (a N,Cα és a C’ átlagára) számolt r.m.s.d. (Å)c  0,54 ± 0,13 0,61 ± 0,14 

Az összes nehéz atom átlagára számolt r.m.s.d. (Å)c 0,80 ± 0,16 0,87 ± 0,15 

A Ramachandran-térkép elemzésec   

    Leginkább megengedett régiókba eső aminosavak (%) 80,4 78,4 

    További megengedett régiókba eső aminosavak (%) 19,6 21,4 

    Egyéb nem tiltott régiókba eső aminosavak (%) 0,0 0,2 

    Nem megengedett régiókba eső aminosavak (%)  0,0 0,0 
 

aAdat 70 aminosavra, beleértve az N-terminális klónozási műterméket és a C-terminális His-tag-et. 
b71 3J(Hα– Hβ). 
cA 7-62. aminosavra. 
 
2. táblázat: A humán WFIKKN1-KU2 domén NMR konformereinek szerkezeti jellemzői cisz- és transz-

Pro61-ela (Liepinsh és mtsai, 2006). 

 

 

A 12. ábrán látható a humán WFIKKN1-KU2 domén NMR-szerkezete. A peptidázkötő hurok 

(12. ábra teteje), az eltemetett aminosav oldalláncok és a diszulfid hidak konformációját jól 

meg tudtuk határozni, a Pro61-t követő gerincét (12. ábra alja) kevésbé. Az atomi 

koordinátákat leadtuk a PDB (Protein Data Bank) adatbázisba (azonosító: 2DDI illetve 2DDJ 

a transz- és a cisz-Pro61 konformerekre). 
 
Az NMR-vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy a humán WFIKKN1-KU2 domén 

szerkezete nagyon hasonlít a BPTI Kunitz-doménjének szerkezetére. A WFIKKN1-KU2 

átlagos szerkezete (8-62. aminosavak, 9. ábra) és a BPTI 3-57. aminosavának szerkezete 

(PDB kód: 5PTI) közötti hasonlóság 0,9 Å értékű gerinc RMSD (Root Mean Square 

Deviation) értékkel jellemezhető. A két fehérjében főként a peptidázkötő hurkok nagyon 
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hasonlók. Az NMR-vizsgálatok tehát kimutatták, hogy a WFIKKN1-KU2 domén szerkezete 

közeli rokonságban áll a Kunitz-típusú peptidáz inhibitorokéval. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
12. ábra: A humán WFIKKN1-KU2 domén NMR szerkezete (Liepinsh és mtsai, 2006). 

A 20 legjobb transz-Pro61 konformer szuperpozíciója. A következő színeket használtuk: fekete (gerinc), sárga 
(Ala, Cys, Leu, Phe, Pro, Trp, Val), vörös (Glu, Asp), kék (Arg, Lys, His), szürke (Asn, Gln, Ser, Tyr). Az N- és 
a C-terminusokat megjelöltük. 
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V.2. A rekombináns humán WFIKKN1-KU2 domén funkcionális 

jellemzése 

 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén peptidázgátló hatásának vizsgálatai kimutatták, hogy 

a KU2 domén gátolja a tripszint (13. ábra). A tripszinnel alkotott komplex disszociációs 

állandója (Ki) 9,6 nM volt (14. ábra). 
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13. ábra: A tripszin (30 nM) aktivitásának Lineweaver–Burk ábrázolása a WFIKKN1-KU2 domén 

különböző koncentrációi mellett (0, 15, 30, 60 és 150 nM) (Nagy és mtsai, 2003).  

A benzoil-Phe-Val-Arg-pNA hidrolízisét 37 °C-on 25 mM Tris, 5 mM CaCl2 pH 7,5 pufferben követtem. 

36 



 
 
14. ábra: A WFIKKN1-KU2 domén – tripszin komplex disszociációs állandójának (Ki) meghatározása. 

A látszólagos Km értékeket ábrázolása az inhibitor koncentrációk függvényében (0, 15, 30, 60 és 150 nM). A kis 

ábrán a pontokra illesztett egyenes X-tengely metszete látható, amely megadja a - Ki értékét.  

 

 

A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén erős tripszin-specificitást mutat. Amikor az inhibitort 

1 µM-os koncentrációban alkalmaztam az 1. táblázatban látható kezdeti enzim koncentrációk 

mellett, teljesen megszűntette a tripszin aktivitását, ugyanakkor a plazmin, a tüdő triptáz, a 

plazma kallikrein, a trombin, az urokináz, a szöveti plazminogén aktivátor, a hasnyálmirigy 

kallikrein, a kimotripszin és az elasztáz esetében még ilyen magas koncentrációban 

alkalmazva sem volt észrevehető gátlás. 

 

A Kunitz-típusú domének között ritka az ilyen kifejezett tripszin-specificitás, általában jóval 

szélesebb inhibitor specificitással rendelkeznek. A BPTI-ről például kimutatták, hogy a 

tripszinen kívül számos szerin peptidázt képes gátolni, mint pl. a kallikreint, a kimotripszint, a 

plazmint. Az APP (amiloid béta A4 fehérje) Kunitz-típusú peptidáz inhibitor doménje erősen 
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gátolja a tripszin, a humán plazmin és a patkány hízósejt triptáz aktivitását, ezen kívül gátló 

hatással van a patkány hasnyálmirigy tripszinre, alfa-kimotripszinre és kallikreinre is (Kido és 

mtsai, 1990). A humán TFPI egy multivalens inhibitor három tandem elrendeződésű Kunitz-

típusú peptidáz inhibitor doménnel. Petersen és mtsai (1996a) kimutatták, hogy a KU1 domén 

gátolja a VIIa faktor/szöveti faktort és a plazmint, a KU2 domén pedig a Xa faktort, a tripszint 

és a kimotripszint. A humán TFPI-2 első Kunitz-doménjéről (TFPI-2-KU1) szintén 

kimutatták, hogy gátolja a tripszint, a plazmint és a VIIa faktor/szöveti faktor komplexet 

(Kong és mtsai, 2004). 

A WFIKKN1-KU2 tripszinnel szembeni affinitása (Ki = 9,6 x 10-9 M) valamivel gyengébb, 

mint más Kunitz-típusú inhibitorok affinitása specifikus célpeptidázaik iránt. A Kunitz-típusú 

peptidáz inhibitorok az általuk gátolt enzimmel általában nagyon szoros, 1:1 komplexet 

alkotnak pikomoláris (pM) nagyságrendű kötési állandókkal (Scheidig és mtsai, 1997). 

Például a 2-es típusú hepatocita növekedési faktor aktivátor inhibitor Kunitz-doménjei 

célpeptidázaikat (plazmin, plazma kallikrein) 10-9-10-10 M közötti (Delaria és mtsai, 1997), a 

TFPI-KU2 az Xa faktort 1,5 x 10-10 M-os Ki értékkel gátolják (Burgering és mtsai, 1997). A 

Kunitz-típusú inhibitor domének tripszin gátlása is általában erősebb. A BPTI-tripszin 

komplex disszociációs állandója 1,6 x 10-13 M (Krowarsch és mtsai, 1999), az APP Kunitz-

típusú peptidáz inhibitor doménje 2 x 10-11 M Ki értékkel gátolja a tripszint (Petersen és mtsai, 

1994). A TFPI-KU2 gátlási állandója a tripszinnel szemben 10-10 M (Petersen és mtsai, 

1996a), a TFPI-2-KU1 azonban 1,3 x 10-10 M (Petersen és mtsai, 1996b) illetve 7 x 10-19 M 

(Kong és mtsai, 2004) gátlási állandóval gátolja a tripszint. 
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V.3. A WFIKKN1-KU2 domén szerkezet-funkció 

összefüggéseinek elemzése 

 

V.3.1. Az enzim-inhibitor komplex 

A kanonikus (vagy standard mechanizmusú) szerin peptidáz inhibitorok különböző 

családjaiba tartozó fehérjék térszerkezete eltérő. Mindegyikük tartalmaz azonban egy 

peptidázkötő hurkot, amelynek konformációja nagyon hasonló a különböző családokhoz 

tartozó inhibitorokban. Ez a szubsztráthoz hasonló konformációjú, konvex kötőhurok az 

enzimmel való kölcsönhatás során képes felismerni annak konkáv aktív helyét (Huber és 

mtsai, 1974). A kötőhurok központi része tartalmazza a reaktív helyet, vagyis azt a 

peptidkötést, amely elhasad az enzimmel való kölcsönhatás során. Az érintett két aminosavat 

P1 és P1’ aminosavnak nevezik (Schechter és Berger, 1967), a két aminosavtól az N-

terminális felé eső aminosavak jelölése pedig rendre P2, P3 stb., a C-terminális felé esőké 

pedig P2’, P3’ stb. A peptidázkötő hurok aminosavain kívül az inhibitor további aminosavai 

számos van der Waals kapcsolatot és hidrogén kötést létesítenek a peptidázzal. Az enzim és 

az inhibitor molekula egymással kölcsönhatásba lépő felületeinek formai komplementaritása 

és az említett másodlagos kötések együtt felelősek a különböző térszerkezetű peptidázok és 

inhibitorok azonos standard mechanizmusú kölcsönhatásáért. 

A Kunitz-típusú doménekben a kölcsönhatásban részt vevő pozíciókra hivatkozhatunk úgy, 

hogy a BPTI szekvenciáját használjuk referenciaként (az adott domén és a BPTI legjobb 

illesztése alapján, amelyben az illesztett ciszteinek száma maximalizált). A Kunitz-típusú 

szerin peptidáz inhibitorok esetében kimutatták, hogy az enzimekkel elsődlegesen 

kölcsönhatásba lépő és az inhibitor specificitását meghatározó helyek a második konzervált 

ciszteint tartalmazó rövid szegmensben vannak (13. ábra). Ezt az ún. elsődleges kötőhurkot az 

inhibitor 11-19. aminosavai (BPTI számozás szerint) alkotják, amelyek megfelelnek a P5-P4’ 

helynek. Az elsődleges kötőhurok fő lánca egy intermolekuláris antiparalel β-redő részt képez 

az enzim kötőzsebével, így ebben a konformációban az enzim felszínnel az inhibitor 

váltakozó oldalláncai (P5, P3, P1, P2’, P4’ helyei) létesítenek kapcsolatot. A célpeptidázzal 

kapcsolatba lépő ún. másodlagos kötőhurok az inhibitor negyedik konzervált ciszteinjével 

szomszédos aminosavakat (34-39. aminosav, a BPTI számozás szerint) foglalja magában (13. 
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ábra). Perona és Craik (1995) vizsgálatai azt mutatták, hogy az elsődleges és a másodlagos 

kötőhurok aminosavai közül hat pozíció (11, 13, 15, 17, 19, 34 és 39) felelős az inhibitorok 

specificitásának különbségeiért (Perona és Craik, 1995). A WFIKKN1-KU2 domén és vele 

homológ Kunitz-típusú domének elsődleges és másodlagos kötőhelyeinek felépítése a 13. 

ábrán látható. A BPTI és a rekombináns WFIKKN1-KU2 számozása 5 aminosavval tér el 

úgy, hogy a BPTI 15. aminosava megfelel a 20. aminosavnak a WFIKKN1-KU2 doménben. 

 

 

 
 
13. ábra: A humán WFIKKN1-KU2 domén szekvenciájának (WFIKKN1_HUMAN/KU2) illesztése a 
marha hasnyálmirigy tripszin inhibitor (BPTI_BOVIN/KU), a humán bikunin (AMBP_HUMAN/KU1, 
AMBP_HUMAN/KU2), a humán 1-es és 2-es típusú hepatocita növekedési faktor aktivátor inhibitorok 
(SPIT1_HUMAN/KU1, SPIT1_HUMAN/KU2, SPIT2_HUMAN/KU1, SPIT2_HUMAN/KU2), a humán 
amiloid béta A4 fehérje (A4_HUMAN/KU) és a humán 1-es és 2- es típusú szöveti faktor út inhibitorok 
(TFPI1_HUMAN/KU1, TFPI1_HUMAN/KU2, TFPI1_HUMAN/KU3, TFPI2_HUMAN/KU1, 
TFPI2_HUMAN/KU2, TFPI2_HUMAN/KU3) Kunitz-típusú doménjeinek szekvenciáival. 
Az alsó sorban a pontok a P5, P4, P3, P2, P1, P1’, P2’, P3’, P4’ pozíciókat mutatják, míg a másodlagos helyek 
aminosavait négyzetek jelölik. A felső sorban a csillagok a  P1 és a P2’ helyeket emelik ki. Az illesztett 
szekvenciák legalább 50%-ában konzervált aminosavakat fekete háttéren fehér betűkkel jelöltem. 
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A WFIKKN1-KU2 domén cisz-Pro61 konformerjének térszerkezete és a benne található 

elsődleges kötőhurok konformációja látható a 14. ábrán: 

 

 
 

 
 

 
14. ábra: A WFIKKN1-KU2 domén cisz-Pro61 konformerének térszerkezete. 

Az elsődleges kötőhurok gerincét vörös szín jelzi, az aminosavait a molekulán belüli számozás szerint jelöltük. 

Az Arg20 aminosav megfelel a BPTI 15. pozíciójában, azaz a P1 helyén található aminosavnak. 
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V.3.2. Az S1-P1 hely: Az elsődleges kötőhely 

A Kunitz-típusú inhibitorok specificitásának meghatározásában az inhibitor öszes 

kapcsolódási helye közül a P1 hely játssza a legmeghatározóbb szerepet (Scheidig és mtsai, 

1997). A P1 hely az enzim S1 kötőhelyével lép kölcsönhatásba, amely a tripszin esetén egy a 

189-195. és 214-220. aminosavak által létrehozott zseb. Az inhibitor P1 aminosavának 

oldallánca az enzim kötőzsebébe kötődik közvetlenül, a zsebet alkotó fehérjeszegmens fő 

lánca és néhány oldallánca a P1 aminosavval H-kötések kiterjedt hálózatát hozza létre. 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a tripszin nagyon erős preferenciát mutat a P1 helyen a 

bázikus oldalláncok iránt. A P1 aminosav szerepének vizsgálata során Scheidig és mtsai 

(1997) az APP Kunitz-doménjének elsődleges kötőhurkában lévő 15. pozícióban lévő 

aminosavat random mutagenezisnek vették alá. A fág display mutagenezis eredményeként 

kapott a tripszinnel való optimális kötési kölcsönhatásra szelektált könyvtárban a P1 

pozícióban csak az Arg és a Lys aminosavak szelektálódtak ki, ez a két aminosav létesíti a 

tripszinnel a legszorosabb kölcsönhatást (15. ábra). Ezen túl kiderült, hogy az Arg 

preferáltabb a Lys-el szemben – ez összhangban áll az Arg-t tartalmazó kis peptid 

szubszrátoknak a Lys szubsztrátokhoz képesti nagyobb turn-over-jével (Perona és mtsai, 

1993). 

Kamei és mtsai (1999) kimutatták, hogy egy olyan TFPI-2 mutáns, amelyben a P1 helyen 

lévő Arg-t Gln-al helyettesítették, inhibitor aktivitásának kb. 90%-át elvesztette a marha 

tripszinnel, és jóformán teljes gátlási aktivitását a humán plazminnal és a VIIa faktor/szöveti 

faktor komplexszel szemben. Mindez arra utal, hogy a P1 helyen lévő Arg fontos szerepet 

játszik a fenti szerin peptidázok gátlásában. 

A P1 helyen a BPTI esetében egy Lys aminosavat találunk, a WFIKKN1-KU2 doménben 

pedig egy Arg található, tehát a WFIKKN1-KU2 doménjének P1 helye várhatóan szorosabb 

kölcsönhatásra képes a tripszin S1 kötőzsebével. Mindez azonban önmagában nem okozhatja 

a WFIKKN1-KU2 erős tripszin specificitását, hiszen a humán TFPI-2 első Kunitz-típusú 

doménjének P1 helyén szintén egy Arg aminosav van, a domén azonban többféle 

véralvadásban és fibrinolízisben részt vevő szerin peptidázt (pl. plazmin, VIIa faktor/szöveti 

faktor komplex) is gátol. Az APP Kunitz-doménjében szintén egy Arg a P1 aminosav, a 

domén azonban a tripszinen kívül a kimotripszint és a XI faktort is gátolja (Sinha és mtsai, 

1990).  
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15. ábra: Az aminosavak feldúsulásának hisztogramjai az APP Kunitz-doménjének öt randomizált 

pozíciójában a tripszinnel való optimális kötési kölcsönhatásra szelektált könyvtárban (Scheidig és mtsai, 

1997). 

A szelekció 6 (ábra bal oldala) illetve 12 (ábra jobb oldala) köre utáni szekvenciák láthatók. A függőleges 
tengelyen az öt randomizált pozícióban (11, 13, 15, 17, 19) legtöbbször megtalált öt aminosav látható. A 
„szelekció” értékét úgy kapjuk meg, ha az egyes aminosavaknak a szelektált könyvtárban megfigyelt 
gyakoriságát elosztjuk a kiindulási könyvtárban való gyakoriságával. 
 

 

V.3.3. Az S2’-P2’ hely: A másodlagos kötőhely 

A Kunitz-típusú inhibitorok specificitását másodlagosan a P2’ hely határozza meg, amely az 

S2’ zsebbel lép kölcsönhatásba. Az S2’ zsebet a peptidáz és az inhibitor szerkezeti összetevői 

együtt alkotják. A peptidáz felszínt a 30-41. és 192-193. aminosavak gerincet alkotó atomjai 

és a 39., 40. és 151. aminosavak oldalláncai alkotják. A hidrofób kötő hasadékot az inhibitor 

34. aminosava egészíti ki (Scheidig és mtsai, 1997). A tripszinek hidrofób S2’ kötőzsebének 

kialakításában kulcsszerepet játszik a Tyr151 aminosav oldallánca. A TFPI második Kunitz-

doménjének tripszinnel alkotott komplexét például az inhibitor P2’ Tyr17 aminosavának és a 
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tripszin Tyr151 oldalláncának kölcsönhatása stabilizálja (Burgering és mtsai, 1997). Az S2’ 

kötőzseb másik fontos felszínét a peptidáz 39. és 40. aminosavai alkotják, a tripszin esetén 

ezek a Tyr39 és a His40.  

Schedig és mtsai (1997) az APP Kunitz-doménjének elsődleges kötőhurkában lévő 17. (P2’) 

pozícióban lévő aminosavat random mutagenezisnek vették alá. A fág display mutagenezis 

eredményeként a tripszinnel való optimális kötési kölcsönhatásra szelektált könyvtárban a 17. 

pozíció meglehetősen diverz volt (15. ábra). Az eredményekből látható, hogy a tripszin a P2’ 

pozícióban a hidrofil, kis méretű oldalláncokat preferálja, a Tyr151 oldallánc miatt ugyanis az 

S2’ kötőzseb a tripszinben valamivel kisebb, mint például a kimotripszinben. A tripszinnel 

való optimális kötési kölcsönhatásra szelektált könyvtárban ugyanakkor előfordult több Ala 

klón is, amely ugyan hidrofób, de kis méretű aminosav. 

A BPTI P2’ helyén egy Arg található, míg a WFIKKN1-KU2 esetében a P2’ pozícióban egy 

Trp van. A nyilvános adatbázisokban található Kunitz-domén szekvenciák vizsgálata azt 

mutatta, hogy a WFIKKN1-KU2 domén és ortológjai egyedülállóak abból a szempontból, 

hogy ebben a pozícióban csak bennük található Trp aminosav. A WFIKKN1-KU2 P2’ helyén 

található nagyméretű, aromás Trp kevésbé előnyös kapcsolatot létesít a tripszin Tyr151-el, 

mint a BPTI Arg17 aminosava. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a WFIKKN1-KU2 domén 

a BPTI-nél kisebb gátló hatását fejt ki a tripszinre. 

 

V.3.4. Az S4-P4, az S3-P3 és az S2-P2 hely 

A Kunitz-típusú inhibitorok családjában a P4-P2 helyen a Gly-Pro-Cys szekvencia 

meglehetősen konzervált (13. ábra), ez alól a WFIKKN1-KU2 domén sem kivétel. A 

WFIKKN1-KU2 doménben a P4-P2 helyen a vad típusú BPTI-vel megegyezően Gly-Pro-Cys 

található, ezek a helyek tehát nem játszanak szerepet a gyengébb tripszin gátlásban. 

 

V.3.5. Az S1’-P1’ hely 

A BPTI-hez hasonló Kunitz-domének P1’ pozíciójában 16 különböző aminosav fordul elő, 

ezek közül leggyakrabban egy Ala aminosav foglalja el ezt a helyet (288 szekvenciából 151 

alkalommal) (Grzesiak és mtsai, 2000) (16. ábra). Ebben a  pozícióban sokkal gyakrabban, 

288 esetből 235-ször fordulnak elő kis oldalláncok (pl. Ala, Gly, Asp, Ser), mint nagy 

oldalláncok (pl. Ile, Pro, Val, Tyr, Leu, Phe, Lys). A BPTI-hez hasonló inhibitorokban a P1’ 
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helyen preferált Ala aminosavat ritkán helyettesítheti Gly, mint például a TFPI és a bikunin 

Kunitz-típusú doménjeiben. A P1’ pozíció nagyon variábilis a nem inhibitor fehérjékben 

előforduló Kunitz-doménben. Ilyenek pl. egyes kígyó mérgek, ion csatorna blokkolók és 

további egyenlőre ismeretlen funkciójú fehérjék. Grzesiak és mtsai (2000) szerint az Ala/Gly 

hiánya a P1’ pozícióban meggátolja a peptidáz gátló aktivitást. Ezzel összhangban Kohlfeldt 

és mtsai (1996) megfigyelték, hogy a P1’ hely Asp>Ala mutációja megnöveli a VI-os 

kollagén nem inhibitor BPTI-szerű C5-doménjének kötődését a tripszinhez. 

 

 

 
 
16. ábra: Különböző aminosavak előfordulási gyakorisága a a BPTI-vel homológ fehérjék P1’ 

pozíciójában (Grzesiak és mtsai, 2000). 

A vad típusú BPTI szekvenciájával homológ 288 aminosav szekvencia a SwissProt adatbázisból származik. A 
szekvencia illesztések a BLASTP szoftverrel történtek (Altschul és mtsai, 1997).  
 

 

Grzesiak és mtsai (2000) előállítottak hét különböző BPTI variánst, amelyek Gly, Ala, Ser, 

Val, Leu, Arg és Trp aminosavat tartalmaztak a P1’ helyen. Ezután megvizsgálták a variánsok 

asszociációs állandóját a tripszinnel, a kimotripszinnel és a plazminnal szemben. A vizsgálat 

során kiderült, hogy a P1’ szubsztitúció erősen csökkenti az asszociáció erősségét, a 

csökkenés mértéke a tripszin esetén akár 7 nagyságrend is lehet. A különböző P1’ 

szubsztitúciók eltérő mértékben hatnak az asszociációra, az asszociációs állandó nagysága: 

Ala > Gly > Ser > Arg > Val > Leu > Trp (3. táblázat). A mutánsok konformációja és globális 

stabilitása hasonló a vad típuséhoz, a P1’ mutációk nincsenek ezekre hatással. Az asszociációs 
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állandó nagymértékű csökkenésének oka tehát nem az inhibitor szerkezetének, hanem a 

peptidáz-inhibitor komplex jellemzőinek megváltozásában keresendő. 

Az asszociációs állandó csökkenésének az oka az, hogy a P1’ helyen lévő nagyobb oldallánc 

összeütközésbe kerül a P3’ pozíció oldalláncával (Schellenberger és mtsai, 1994; Otlewski és 

mtsai, 2001). A P1’ és P3’ aminosavak különböző kombinációjának számítógépes 

modellezése azt mutatja, hogy elágazó oldalláncú aminosavak nem elágazó oldalláncú 

aminosavakkal fordulhatnak elő komoly sztérikus konfliktusok nélkül. A BPTI-ben egy 

vicinális hurok (36-39. aminosav) kényszeríti a P1’ oldalláncot a P3’ hely felé. Az elágazó 

oldalláncok mindkét helyen deformáló hatással vannak a kötőhurokra és a P3’ oldalláncra, ez 

különösen igaz akkor, ha egy béta-elágazó oldalláncú aminosav van a P3’ pozícióban 

(Apostoluk és Otlewski, 1998). A BPTI P1’ pozíciójában található béta-elágazó oldaláncok 

közvetlen hatással vannak a szomszédos 36-39. aminosavakat tartalmazó hurokra is. 

Valószínűleg ez az oka annak, hogy a BPTI hőstabilitása erősen lecsökken, ha a P1’ 

pozícióban egy Val van. 

A WFIKKN1-KU2 domén egy Gly aminosavat tartalmaz a P1’ pozícióban, amely csak kis 

mértékben csökkenti a tripszinnel való kölcsönhatás asszociációs állandóját, hiszen a 

kisméretű oldallánc nem okoz sztérikus konfliktust a P3’ hely Glu aminosavával. 

 

 
  P1’ variáns      Tden        Marha β-tripszin     α-kimotripszin     Humán α-plazmin 

  (°C)                   Ka[M-1]                   Ka[M-1]                  Ka[M-1] 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
3. táblázat: A BPTI hét P1’ mutánsának hődenaturációs paraméterei és a hét BPTI P1’ mutáns és három 

szerin peptidáz kölcsönhatásának asszociációs állandója (Otlewski és mtsai, 2001). 

A denaturációs kísérleteket egy Nano 5200 kaloriméterrel végezték el 1,0 K/min szkennelési sebességgel és 
100–200 mg/ml-es fehérjekoncentrációval (323 ml teljes térfogat). A fehérje szkenneléseket 10 mM glicin/HCl 
oldatban, pH 2,0-n végezték. A méréseket 100 mM Tris/HCl, 20 mM CaCl2, 0,05% Triton X-100 pH 8,3 
oldatban, 298 K-n végezték. A plazmin puffer további 150 mM NaCl-t tartalmazott. 
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V.3.6. A WFIKKN1-KU2 domén és a tripszin komplexének NMR-

szerkezete 

 

Mivel a humán WFIKKN1-KU2 domén szerkezete nagyon hasonlít a BPTI Kunitz-

doménjének szerkezetére, így a WFIKKN1-KU2 és a tripszin közötti komplex modelljét 

megkaphatjuk a WFIKKN1-KU2 domén és a tripszin-BPTI komplex kristályszerkezetében 

lévő BPTI egymásra helyezésével (Helland és mtsai, 1999). 

A 17. ábra a WFIKKN1-KU2 domén szuperpozícióját mutatja a BPTI és a marha β-tripszin 

közötti (Helland és mtsai, 1999), illetve a TFPI második Kunitz-doménje és a sertés tripszin 

közötti komplexekkel (Burgering és mtsai, 1997). Az ábrán látható, hogy a két homológ 

tripszin-inhibitor komplex között csak kis szerkezeti eltérések vannak. A WIFKKN1-KU2 

domén kötőhurkának gerince szorosan követi a másik két inhibitor gerincének 

konformációját. Az oldalláncok is rendkívül közel vannak egymás fölött. Sőt, a WFIKKN1-

KU2 domén P1 aminosava ugyanabba az irányba néz, mint a BPTI és a TFPI P1 pozícióban 

lévő aminosavai. Ugyanakkor jelentősen eltér a P2’ pozícióban lévő Trp22 (a Trp a 

rekombináns fehérje 22. aminosava, ez megfelel a Kunitz-domének 17. pozíciójának) 

oldallánc iránya, amely összeférhetetlen egy tripszin komplexszel. Az enzim-inhibitor 

komplex létrejöttéhez a Trp22-nek azt a χ1 szöget kellene felvennie, amelyet a TFPI-KU2 

doménjében a Tyr17 P2’ aminosav vesz fel (17. ábra). A Trp22 alternatív oldallánc 

konformációinak populációja nem volt meghatározható az adatainkból, a TFPI-KU2 Tyr17-

jével analóg konformáció azonban erős NOE-ket okozott volna a Val39 metil-csoportjai és a 

Trp22 indol HN rezonanciája között. Ilyeneket nem figyeltek meg a 40 ms keveredési idővel 

felvett NOESY spektrumban. Ehelyett a Val39 oldallánca a gyűrű ellenkező oldalán lévő 

protonokkal (Hε3 és Hζ3) mutatott NOE-kat. A Trp22 kedvezőtlen oldallánc konformációja így 

csökkentheti a WFIKKN1-KU2 domén tripszinnel alkotott komplexének kialakulásának 

sebességét, és így hozzájárulhat a WFIKKN1-KU2 domén BPTI-nél jóval alacsonyabb 

tripszin affinitásához. 
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17. ábra: A humán WFIKKN1-KU2 domén feltételezett kötési módja a tripszinhez (Liepinsh és mtsai, 

2006).  

A BPTI és a marha β-tripszin (3BTK; Helland és mtsai, 1999; zölddel ábrázolva) illetve a TFPI és a sertés 
tripszin (1TRX; Burgering és mtsai, 1997; kékkel ábrázolva) közötti felületek összehasonlítása. Továbbá a KU2 
domén peptidázkötő hurka (sárga) is rá van helyezve a Kunitz-doménekre. A tripszin molekulákat (alul) sötétebb 
színekkkel ábrázoltuk, mint a Kunitz-doméneket (felül). Csak a Kunitz-domének esetében mutatja az ábra az 
oldalláncokat és csak a felszínhez közeli aminosavakat jelöltük. A P1 oldalláncokat megjelöltük, akárcsak a 
WFIKKN1-KU2 domén Trp22 és a TFPI-KU2 domén Tyr17 aminosavát. 
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V.4. Az eredmények értékelése 

A funkcionális vizsgálatok során a rekombináns WFIKKN1-KU2 domén erős tripszin-

specificitást mutatott, ugyanakkor több jel is arra mutat, hogy nem a tripszin vagy más 

tripszinszerű szerin peptidáz gátlása lehet a domén biológiai funkciója: 

 

(i) A rekombináns WFIKKN1-KU2 domén tripszinnel szembeni gátlási állandója (Ki = 9,6 x 

10-9 M) több nagyságrenddel kisebb, mint a BPTI-tripszin komplex disszociációs állandója 

(Ki = 1,6 x 10-13 M) (Krowarsch és mtsai, 1999). 

 

(ii) A Kunitz-típusú domének családjának tripszin inhibitoraiban a P2’ helyen egy Tyr vagy 

más kevésbé terjedelmes aminosav található. Egy BLAST kereséssel azonosított 1000 Kunitz-

típusú doménnek csak kb. 3%-ában volt Trp a P2’ helyen. Ezen domének kb. 80%-a 

egyidejűleg nem tartalmazta a tripszin inhibitorokra jellemző Arg vagy Lys aminosavat a P1 

helyen. 

 

(iii) A WFIKKN1-KU2 domén Trp22 aminosava várhatóan a tripszin Tyr151 és Gly193, és 

esetleg a Gly142, Asn143, Cys191, Gln192 aminosavaival lép kapcsolatba. Ezek az 

aminosavak mind szigorúan konzerváltak az ember, az egér, a patkány, a marha, a kutya, a 

csirke és a zebrahal tripszinekben. Ugyanakkor ezeknek az élőlényeknek a WFIKKN1-KU2 

doménjeiben a P1 aminosav leggyakrabban Gln (18. ábra). A BPTI-ben a P1 helyen a 

Lys>Gln szubsztitúció csaknem öt nagyságrenddel csökkenti a tripszinnel való asszociáció 

erősségét (Krowarsch és mtsai, 1999), így a P1 helyen lévő Gln aminosav valószínűleg a 

WFIKKN1-KU2 domén tripszin gátlását is nagymértékben csökkenti. 

Az összes Kunitz-típusú inhibitor közül, amelyeknek meghatározták a 3D szerkezetét, csak a 

β2 bungarotoxin Kunitz-típusú doménjében található Gln a P1 helyen. A β bungarotoxin egy 

heterodimer neurotoxin, amelynek 2-es lánca nem peptidáz inhibitorként, hanem K+-csatorna 

kötő alegységként működik. A fehérjén belül a jellegzetes Kunitz-típusú peptidáz 

inhibitorokban (pl. BPTI) található kötőhuroknak megfelelő peptidhurok konformációja 

nagyon eltér az inhibitorok kötőhurkának konformációjától, és az ioncsatorna kötése a 

peptidáz-kötő huroktól távoli felszín révén valósul meg (Kwong és mtsai, 1995).  
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18. ábra: A humán WFIKKN1-KU2 domén aminosav szekvencia illesztése a Macaca mulatta, a Mus 

musculus, a Rattus rattus, a Bos taurus, a Canis familiaris, a Gallus gallus, a Brachydanio rerio, a Fugu 

rubripes és a Tetraodon nigroviridis WFIKKN1 fehérjéinek homológ második Kunitz-doménjeivel. 

Az illesztett szekvenciák legalább 50%-ában konzervált aminosavakat fekete háttéren fehér betűkkel jelöltem. A 
humán KU2 domén szerkezetmeghatározásában használt aminosav számozás az ábra tetején látható. A 
feltételezett P1 helyet egy nyíl mutatja.  
 

 

A WFIKKN1-KU2 domén eddigi szerkezeti és funkcionális vizsgálata alapján nem dönthető 

el egyértelműen, hogy a domén biológiai szerepét inhibitorként tölti-e be. Lehetséges, hogy 

nem rendelkezik peptidáz inhibitor aktivitással, azaz a gátló funkcióját elvesztette az evolúció 

során, de az is lehetséges, hogy peptidáz inhibitor, csak egy általunk nem azonosított peptidáz 

gátlásában játszik szerepet. 

Még kevesebbet tudunk a WFIKKN1 fehérje biológiai szerepéről. Újabb adatok felvetik 

annak a lehetőségét, hogy a WFIKKN1 fehérje valamely TGFβ-családba tartozó fehérje érési 

folyamatának szabályozásában játszik szerepet. Hill és munkatársai (2003) a miosztatin 

reguláció mechanizmusának in vivo tanulmányozása érdekében az endogén keringő 

miosztatin kötőpartnereit akarták azonosítani. Normál szérumból izolálták a natív miosztatint 

és tömegspektrometriával elemezték a vele együtt tisztított fehérjéket. Mindezek 

eredményeként azonosítottak egy általuk GASP-1-nek (GDF-associated serum protein-1) 

nevezett fehérjét, amelyről kiderült, hogy a humán WFIKKN2 fehérje egér ortológja. 

Megklónozták az egér GASP-1-et és egy luciferáz reporter gén assay-ben kimutatták, hogy a 

fehérje gátolja az érett miosztatin biológiai aktivitását, és nemcsak az érett miosztatinhoz 

kötődik közvetlenül, hanem a miosztatin propeptidhez is. A miosztatin a TGFß szupercsalád 
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izom-specifikus tagja, amely fontos szerepet játszik az izomnövekedés negatív 

szabályozásában. 

Hill és munkatársai (2003) az egér GASP-1 szekvenciájával keresve az egér Celera 

transzkript adatbázisban találtak egy fehérjét, amely több mint 50%-os azonosságot és azonos 

doménszerkezetet mutat a GASP-1-el, és amit GASP-2-nek neveztek el. A GASP-2 a humán 

WFIKKN1 fehérje egér ortológja. A miosztatinnal együtt tisztított fehérje mintákban csak a 

GASP-1-hez tartozó peptideket találtak. Mindez arra utal, hogy a GASP-1 és a GASP-2 

valószínűleg eltérő biológiai specificitással rendelkezik, vagy a GASP-2 nincs jelen a 

szérumban. 

 

Összefoglalva, a WFIKKN1-KU2 domén meghatározott térszerkezetét összevetve más 

Kunitz-típusú peptidáz inhibitor domének, illetve peptidáz – peptidáz inhibitor komplexek 

ismert térszerkezetével megállapítottuk, hogy a WFIKKN1-KU2 domén 22. pozíciójában lévő 

Trp aminosav oldallánca gátolja egy a peptidázokra és inhibitoraikra jellemző erős 

kölcsönhatás kialakulását. Az enzimkinetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a WFIKKN1-

KU2 domén a BPTI-hez viszonyítva több nagyságrenddel gyengébben gátolja a tripszint. 

Valószínű tehát, hogy a gátlás gyengeségét a 22. pozícióban levő Trp oldallánc kedvezőtlen 

konformációja okozza. 

 A WFIKKN1-KU2 domén szerkezeti és funkcionális vizsgálatának eredményei megingatják 

azt a korábbi – a fehérje doménösszetételén alapult – elképzelést, hogy a WFIKKN1 fehérje 

biológiai funkciója különböző peptidázok gátlása. Saját munkám eredményei és a WFIKKN2 

fehérje megfigyelt miosztatin-kötő funkciója (Hill és mtsai, 2003) alapján valószínűnek tűnik, 

hogy a WFIKKN1 fehérje a homológ WFIKKN2 fehérjéhez hasonlóan valamely TGFβ 

növekedési faktor családba tartozó fehérje aktivitásának szabályozásában játszik szerepet. 
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VI. Összefoglalás 
 

 

A doktori munkám főbb eredményei az alábbi pontokban foglalhatóak össze: 

 

1. Rekombináns úton előállítottam a humán WFIKKN1 fehérje második Kunitz-típusú 

doménjét. 

2. A WFIKKN1-KU2 domén CD-spektruma alapján megállapítottam, hogy a domén a 

Kunitz-domén család többi tagjához hasonló, jellegzetes Kunitz-domén szerkezettel 

rendelkezik. A rekombináns domén hőstabilitása alacsonyabb más Kunitz-doménekénél: 61 
oC-os olvadásponttal rendelkezik. 

3. Az enzimkinetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a WFIKKN1-KU2 domén gátolja a 

tripszint. A tripszinnel alkotott komplex disszociációs állandója (Ki) 9,6 nM. A domén 

tripszinnel szembeni affinitása tehát gyengébb, mint más Kunitz-típusú inhibitorok affinitása 

saját célpeptidázaik iránt. 

4. Az enzimkinetikai vizsgálatok szintén kimutatták, hogy a WFIKKN1-KU2 domén erős 

tripszin specificitással rendelkezik: a plazmin, a tüdő triptáz, a plazma kallikrein, a trombin, 

az urokináz, a szöveti plazminogén aktivátor, a hasnyálmirigy kallikrein, a kimotripszin és az 

elasztáz szerin peptidáz enzimeket 1 µM-os koncentrációban sem gátolta. 

5. A Gottfried Ötting NMR spektroszkópiás csoporjával együttműködve meghatároztuk a 

rekombinás WFIKKN1-KU2 domén térszerkezetét. A szerkezet hasonlít a már ismert Kunitz-

családba tartozó domének szerkezetére. 

6. Összehasonlítva a WFIKKN1-KU2 domén szerkezetét más Kunitz-típusú inhibitorok 

tripszinnel alkotott komplexének térszerkezetével megállapítottuk, hogy a WFIKKN1-KU2 

domén 22. pozíciójában lévő Trp aminosav oldallánc konformációja gátolja egy erős enzim-

inhibitor kölcsönhatás kialakulását. 

7. A WFIKKN1-KU2 domén szerkezeti és funkcionális vizsgálatai, illetve a WFIKKN2 

fehérje megfigyelt miosztatin-kötő funkciója (Hill és mtsai, 2003) alapján elvetettük azt a 

feltevést, hogy a WFIKKN1 fehérje fő biológiai szerepét multivalens peptidáz inhibitorként 

tölti be. Valószínűnek tűnik, hogy a homológ fehérjéhez hasonlóan TGFβ fehérje kötő és 

aktivitást szabályozó szerepe lehet. 
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A humán WFIKKN1 fehérje második Kunitz-típusú peptidáz 

inhibitor doménjének szerkezeti és funkcionális jellemzése 

Összefoglaló 
 

 

A Humán Genom Projekt befejeződése óta a biológiai kutatások egyik alapvető feladata az 

emberi genom szekvenciájának elemzésével valamennyi emberi gén azonosítása, és a gének 

által kódolt fehérjék szerkezetének, molekuláris funkciójának és biológiai szerepének 

jellemzése. Az MTA SZBK Enzimológiai Intézetének Funkcionális genomika csoportja 2001-

ben bioinformatikai módszerekkel azonosította a humán 16-os kromoszómán a WFIKKN1 

gént, amely egy szekretált multidomén fehérjét kódol. A WFIKKN1 fehérje egy WAP-, egy 

follisztatin-, egy immunoglobulin-, két Kunitz-típusú és egy NTR-modul családhoz tartozó 

domént tartalmaz. A doménszerkezet alapján feltételezhető volt, hogy a WFIKKN1 fehérje 

egy multivalens peptidáz inhibitor. 

A WFIKKN1 fehérje biológiai szerepének megértéséhez elsőként a fehérje második Kunitz-

típusú peptidáz inhibitor doménjének szerkezeti és funkcionális jellemzését tűztük ki célul. A 

kutatásaink során megállapítottuk, hogy a WFIKKN1-KU2 domén a tripszin specifikus, de 

más Kunitz-típusú inhibitoroknál gyengébb inhibitora (Ki=9.6 nM), amely az elasztázt, a 

kimotripszint és más tripszinszerű specificitással rendelkező szerin peptidázokat nem gátolja 

in vitro. A gátlás szerkezeti alapjainak kiderítése céljából meghatároztuk a domén NMR-

szerkezetét. Összehasonlítva a WFIKKN1-KU2 domén szerkezetét más Kunitz-típusú 

inhibitorok tripszinnel alkotott komplexének térszerkezetével megállapítottuk, hogy a 

WFIKKN1-KU2 domén 22. pozíciójában lévő Trp aminosav oldallánc konformációja gátolja 

egy a peptidázokra és inhibitoraikra jellemző erős kölcsönhatás kialakulását. 

A WFIKKN1-KU2 domén szerkezeti és funkcionális vizsgálatai, illetve a vele homológ 

WFIKKN2 fehérje J. Hill és munkatársai által megfigyelt miosztatin-kötő funkciója alapján 

elvetettük azt a feltevést, hogy a WFIKKN1 fehérje fő funkciója különböző peptidázok 

gátlása. Valószínűnek tűnik, hogy a humán WFIKKN1 fehérje a homológ fehérjéhez 

hasonlóan valamely TGFβ növekedési faktor családba tartozó fehérje aktivitásának 

szabályozásában játszik szerepet. 
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Structural and functional characterization of the second Kunitz-

type peptidase inhibitor domain of the human WFIKKN1 protein 

Summary 
 

 

Following the completion of the Human Genome Project a fundamental aim of biological 

research is the identification of all of the human genes, via analyses of the sequence of the 

genome, and the subsequent characterization of the structure, molecular function and 

biological role of the encoded proteins. In 2001 using in silico methods the Functional 

Genomics Group of the Institute of Enzymology, BRC, HAS, identified the WFIKKN1 gene 

on human chromosome 16 that encodes a secreted multidomain protein. The WFIKKN1 

protein contains a WAP-domain, a Follistatin-domain, an Immunoglobulin-domain, two 

Kunitz-domains and an NTR-domain, suggesting that it may act as a multivalent peptidase 

inhibitor. 

In order to understand the biological role of the WFIKKN1 protein our first aim was to carry 

out the structural and functional characterization of its second Kunitz-type peptidase inhibitor 

domain. Our research has shown that the WFIKKN1-KU2 domain displays a significant 

specificity although weaker affinity for trypsin than any of the other Kunitz-type inhibitors 

(Ki=9.6 nM). It has no activity in vitro for elastase, chymotrypsin and various proteases with 

trypsin-like specificity. To further explore the molecular basis of its inhibition we have 

determined the NMR-structure of the WFIKKN1-KU2 domain. Following comparison of the 

3D structure of the WFIKKN1-KU2 domain with those of other Kunitz-type inhibitor-trypsin 

complexes we concluded that it is the side-chain conformation of Trp22 of WFIKKN1-KU2 

which interferes with the formation of the strong interactions typically found between 

peptidases and their inhibitors. 

In view of the structural and functional studies of the WFIKKN1-KU2 domain and the 

observed myostatin-binding function of the WFIKKN2 homologue (Hill et al.) we rejected 

the hypothesis that the main function of the WFIKKN1 protein is the inhibition of various 

peptidases. It seems likely that, like its WFIKKN2 homologue, the human WFIKKN1 protein 

plays a role controlling the activity of a protein belonging to the TGFβ growth factor family. 
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