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1. Bevezetés 
 

A peptidázok (proteázok) olyan enzimek, melyek az általuk felismert szubsztrátokban 

lévő peptid kötéseket hasítják. Az enzimek egyik fontos csoportját képezik, mivel az 

életbenmaradáshoz nélkülözhetetlen biológiai folyamatokban vesznek részt, mint a 

fehérjék lebontása, hormonális szabályozás és a receptor aktiválás. Az emberi fehérjék 

két százaléka proteáz [1]. A biotechnológia is széles körben alkalmazza őket sejten kívül 

(kémcsőben, reaktorban) fehérjék / peptidek hasítására. 

Proteolitikus hasítás során a szén-nitrogén kötés a hasadó kötés. A peptid kötéseket a 

rezonancia stabilizáció teszi ellenállóvá a kötéshasítással (hidrolízissel) szemben (1.1. 

ábra), ezért nem hasadnak el spontán módon vizes közegben. A nitrogén nemkötő 

elektronpárja delokalizálódik a teljes peptidkötés mentén, így kettőskötés-szerű karaktert 

kölcsönöz és csökkenti a szén elektronleadó hajlamát (elektrofilicitását). Proteázok 

jelenlétében a kötéshasadás nagyságrendekkel gyakoribb esemény, mint hiányukban.  
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1.1. ábra: A peptidkötések rezonancia stabilizációja. A nitrogénatom nem kötő 

elektronpárja delokalizálódik a teljes kötésen, amely egy hidrolízis rezisztens szén-

nitrogén kettőskötés karaktert eredményez. Az ábra ISIS Draw programmal készült 

(www.mdli.com) 
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1.1. A szerin proteázok katalízise 

 

A szerinproteázok az egyik legátfogóbban tanulmányozott enzimosztály. Szubsztrát-

felismerésük mechanizmusa-, a katalízis- és aktivitásuk szabályozása is meglehetősen jól 

ismert. A legtöbb ma ismert enzimmechanizmus megértésében a szerinproteázok 

tanulmányozásának eredményei szolgáltak alapul. 

 

1.1.1. Szubsztrát-kötés 

 

A proteázok szubsztrát-kötés jellemzőinek leírására leggyakrabban a Schechter-Berger 

numenklatúrát használják [2], amely szerint az enzim nukleofil szerinje megtámadja a P1 

jelzéssel ellátott aminosav karbonil szenét, a P1 aminosav N-terminálisán lévő 

aminosavat P2-nek, a C-terminálisán lévőt pedig P1'-nek nevezik (a számozás az 1.2. 

ábrán látható). A megfelelő helyeket az enzim felületén, ahol az adott aminosavat köti S1, 

S1'... (ld. 1.2. ábrán) helyeknek nevezik. A klasszikus proteázok, mint a kimotripszin, 

vagy a szubtilizin a peptid szubsztrátjaikat kinyújtott állapotukban, vagy egy körív 

mentén kissé meghajlítva kötik. A legtöbb esetben a P1 aminosav és az S1 kötőhely 

határozza meg leginkább a szubsztrát-specificitást. A P1 hely úgy módosult, hogy a 

megfelelő méretű-, alakú- és töltéssel rendelkező szubsztrátot kösse a legszívesebben, így 

gyorsabb reakció megy végbe az enzim által kedvelt P1 aminosavval rendelkező 

szubsztrátok esetén, mint más esetekben. Néhány proteáz rendkívül válogatós, és csak a 

számára megfelelő P1-Px, illetve P1'-Px' (ahol x tetszőleges egész szám) aminosav 

szekvenciával rendelkező peptideket hasítja. Ilyen esetekben a többi szubsztrát-kötőhely 

is specializálódott a számára megfelelő aminosav oldalláncra. A széles szubsztrát-

specifitást mutató proteázok esetén a kölcsönhatások kevésbé specifikusak az enzim és 

szubsztrátja között. A kötőhelyek több esetben plasztikusak, ekkor kisebb alak- és 

méretváltozások következnek be az eltérő aminosav oldalláncok kötése során. 
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1.2. ábra: Az enzimek szubsztrát-kötési modellje a Schechter-Berger nomenklatúra 

szerinti elnevezésekkel. A peptid-szubsztrát aminosavai (körökkel reprezentálva) 

kapcsolódnak az enzim kötőrégióihoz. 

 

 

1.1.2. A katalitikus mechanizmus 

 

A szerinproteázok hatásmechanizmusának sémája látható az 1.3. ábrán. Az enzim-

szubsztrát (Michaelis) komplex akkor alakul ki, amikor a szubsztrát a katalízishez 

megfelelő pozícióban köt az enzimhez (1.3. A), tehát a katalitikus triád kellően közel van 

a kölcsönhatás kialakulásához, az oxianion-kötőzseb elfordítja a hasadó kötést, ezzel 

megbontja a rezonancia stabilizációt. A katalitikus hiszitidin általános bázisként felvesz 

egy protont a szerin OH-csoportjáról, a képződő pozitív töltésű imidazolínium iont az 

aszparaginsavval képzett H-kötés stabilizálja, a szerin aktivált γ-oxigénje pedig 

megtámadja a hasadó kötésben résztvevő karbonil szenet. Létrejön a negatív töltésű 

tetraéderes köztitermék Sp3-hibridállapotú karbonil szénnel (1.3. B) (amely jó példa a 

kovalensen kötött köztiterméket eredményező katalízisre). A köztitermék negatív töltését 

az oxianion-kötőzsebbel kialakult H-kötések stabilizálják. A rövid életű tetraéderes 
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köztitermék elbomlik, miközben a pozitívan töltött imidazol átad egy protont a távozó 

P1'-csoport főlánc-amidjának, a szén-nitrogén kötés felbomlik (általános sav katalízis), és 

acil-enzim köztiterméket eredményez (1.3.C). Ekkor a hasadó kötésben résztvevő szén 

Sp2-hibridállapotú (a reakciónak ez a fele volt az aciláció). Ebben a pillanatban a reakció 

N-terminális terméke (első termék), diffúzióval távozik az aktív centrum környezetéből, a 

C-terminális termék pedig kovalensen kötve marad a katalitikus szerinhez. (A reakció 

második fele a deaciláció, amely hasonló az acilációhoz.) Ebben az esetben azonban egy 

aktivált vízmolekula a nukleofil ágens. A hisztidin az általános bázis szerepét betöltve 

protont vesz át a vízmolekulától, az aktivált víz megtámadja az acil-enzim karbonil 

szenét (1.3.C), ami egy második tetraéderes köztitermék képződéséhez vezet, a terméket 

ismét az oxianion-kötőzseb stabilizálja, a hisztidin pedig ebben az esetben is protonálódik 

(1.3.D). Ezt követően a köztitermék összeomlásakor a szerin γ-oxigénje és a karbonil 

szén közötti kötés elhasad, amelyet ekkor is az általános savként ható hisztidin katalizál, 

ezúttal a szerin γ-oxigénjére kerül a hisztidin protonja. A reakció lezárásaként a C-

terminális termék (második termék) felszabadulása után diffúzióval elhagyja az aktív 

centrumot. Az enzim ezzel kész egy újabb szubsztrátmolekula megkötésére. 
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1.3. ábra: Szerinproteázok katalitikus mechanizmusa. A katalitikus triád és az 

oxianion-kötőzseb fekete-, a szubsztrát kék-, a katalitikus víz lila színnel jelölt. A H-

kötéseket szaggatott vonalak reprezentálják. Az elektronok vándorlását az egyes atomok 

között piros nyilak mutatják. Az ábra ISIS Draw programmal készült. (www.mdli.com) 

 

1.2. Szabályozás 

 

A proteázok komoly károkat okoznak a sejtekben, ha működésük nem szabályozott. Ezért 

számos mechanizmus alakult ki, amelyek megakadályozzák olyan peptidek-, vagy fehérjék 

lebontását, amikre a sejtnek még szüksége van. A válogatós (specializálódott), tehát igen 

kevés szubsztrátot elfogadó proteázok esetén természetesen nincs ilyen probléma. Az 
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enteropeptidáz jó példa a specializálódottságra, mivel kellő precizitással ismeri fel az Asp-

Asp-Asp-Asp-Lys sorozatot [3], sok proteáz azonban nem válogat ennyire, és a hasadó kötés 

környezetében sokféle aminosavat elfogad, tehát sokféle szubsztrátot képes hasítani. A 

szabályozás egyik lehetősége a fizikai elkülönítés. Több proteáz a sejt elzárt-, membránnal 

határolt részeiben helyezkedik el, mint a lizoszóma. 

A proteázok egy része inaktív formában fejeződik ki, ezt a formát prekurzornak, vagy 

zimogénnek nevezik. Jó példa erre a kimotripszin, amely inaktív kimotripszinogénként 

képződik az mRNS-ből. 

A proteázok rendszabályozására más lehetőség is van, mégpedig a természetes 

inhibítorok. A szerpinek például fontos részhalmazát alkotják a szerinproteáz 

inhibítoroknak. Ebben az esetben az aktív fehérje és az inhibítor molekula kölcsönhatása 

révén stabil acil-enzim képződik, amely eltorzítja az aktív centrumot [4]. 

Végül, néhány proteáz aktív centruma az enzim mélyén van elrejtve, így a korlátozott 

hozzáférhetőség szabályozza a hasítást. A T. acidophilum 20S proteoszómája [5, 6] és az 

E. coli Clp proteáz [7, 8] jó példa erre, mivel mindkét esetben az egyes enzimalegységek 

összekapcsolódásával oligomer szerkezet jön létre, melynek a központi ürege keskeny 

járatokon keresztül közelíthető csak meg, természetesen az egyes monomerek aktív 

centrumai mind az üregben foglalnak helyet, így csak a megfelelően kis méretű 

szubsztrátok férkőzhetnek az aktív centrum közelébe. 

 

1.3. A szerinproteázok SC klánja α /β hidroláz 

szerkezet topológiával 

 

Az SC klánba tartozó szerinproteázok α/β hidroláz feltekeredést (szerkezetet) követnek. 

Ez egy nagyon gyakori fehérje feltekeredési mód (1.4. ábra), amelyet sokféle katalitikus 

funkciót betöltő enzim esetén leírtak, mint például észterázoknál-, lipázoknál-, 

tiolészterázoknál-, dehalogenázoknál-, haloperoxidázoknál-, epoxid hidrolázoknál-, 

hirdoxinitril liázoknál [9]. A katalitikus triád úgy módosult (evolválódott), hogy a 

katalízis a fenti eltérő kémiai felépítéssel rendelkező szubsztrátok széles körében is 
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működhessen (ez a tény bizonyítja a mechanizmus széleskörű elterjedtségét, 

használhatóságát). 

 

 

αE αD 
αC αB 

β8 β7 
β6 

β5 
β4 

β3 
Sav β2 

NH2 β1 Nukleofil 

Hisztidin 

αF 
αA 

COOH 

1.4. ábra: Az α/β hidroláz szerkezet. A hélixeket hengerek-, a β-szálakat nyilak 

reprezentálják. A katalitikus triádot alkotó aminosavak elhelyezkedését pöttyök jelölik 

[10]. 

 

Minden felsorolt enzim rendelkezik a sav-hisztidin-nukleofil triáddal, természetesen nem 

minden esetben Asp-His-Ser ez a triád. Az α/β hidroláz szerkezet a divergens evolúció 

példája, mivel ebben az esetben eltérő funkciót betöltő enzimek származnak egy közös ős 

fehérjétől. Sok különböző aminosav sorrend (szekvencia) felel meg ugyanannak a 

sajátságos térbeli elhelyezkedésnek (térszerkezetnek), azonban az aminosav cserék-, 

kivágódások illetve beékelődések elvezettek a katalitikus funkciók egész tárházához. 

Az α/β hidroláz szerkezetet először akkor jellemezték, amikor a hidrolitikus enzimek 

térszerkezeteit hasonlították össze [10]. A kialakult szerkezet nyolc, többnyire paralell 

lefutású β-szálat tartalmaz, csupán a második (β2) antiparalell, ahogyan az 1.4. ábrán 

látható. A szálak az ábrán egyszerűsített modelltől eltérően hajlanak, így egy fél hordót 

alakítanak ki, valamint csavarodnak, ezért az első- és utolsó szál orientációja 90o-ban tér 

el egymástól (1.5. ábra). Az első (αA) és az utolsó (αF) hélixek a β−szálak egyik oldalán 

helyezkednek el, a többi hélix pedig a másik oldalán. 
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1.5. ábra: A diénlakton hidroláz szalagdiagramja (1din). A diénlakton hidroláz a 

legegyszerűbb α/β hidroláz. A polipeptid lánc a megszokottal egyező módon kék → 

piros színnel jelölt az N-terminálistól a C-terminálisig [11]. 

 

Egy tipikus α/β hidroláz szerkezetű enzim, nevezetesen a diénlakton hidroláz látható az 

1.5. ábrán. A katalitikus nukleofil a β5 szál és az αC hélix közötti éles forulón (turn) 

található, mely motívumot nukleofil könyöknek ("nucleophile elbow") nevezik. Ennek a 

könyöknek energetikailag kedvezőtlen, feszített geometriája van, ami azonban könnyen 

hozzáférhetővé teszi a nukleofilt a katalitikus hisztidin és a szubsztrátmolekula karbonil 

szene számára. Az α/β hidroláz szerkezet megkülönböztető jegye a nulkeofilt körülvevő 

aminosav motívum: Gly-X-Nukl-X-Gly, ahol X lehet bármilyen aminosav, Nukl pedig a 

nukleofil. A főlánc tengelye mentén szabadon elfordulni képes glicinek szükségesek a 

hirtelen kanyarhoz, azaz a nukleofil könyök kialakításához. A katalitikus aszparaginsav 

egy hurkon található a β7 szál és az αE hélix között, a katalitikus hisztidin pedig a β8 

szál és az αF hélix közötti hurkon helyezkedik el. A katalitikus triád sorrendje minden 

esetben nukleofil-sav-hisztidin, ami az α/β hidroláz enzimek másik megkülönböztető 
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jegye, csakúgy, mint az a tény, hogy az oxianion-kötőzseb egyik résztvevője minden 

esetben a nukleofilt követő aminosav főlánc-amid csoportja [12], a kötőzseb másik 

résztvevője pedig egy oldallánc vagy főlánc-amid csoport, ami egy a β3 szál és az αA 

hélix között elhelyezkedő aminosavhoz tartozik. 

Sok α/β hidroláz aminosav beszúródásokat (inszerciókat) tartalmaz annak a szálnak a C-

terminálisán, amely külön alegységgé tekeredik. Ezek az alegységek szabályozhatják a 

szubsztrát aktív centrumhoz való hozzáférését, ezzel a szubsztrátok mérete-, alakja és 

fizikokémiai tulajdonságai között különbségeket téve (összhangban az 1.2. Szabályozás 

fejezet utolsó bekezdésében írtakkal). 

 

1.4. Az S9-, másnéven a prolyl oligopeptidáz család 

 

A prolyl oligopeptidáz család (MEROPS SC klán, S9 család) tagjai Asp-His-Ser 

katalitikus triádot tartalmaznak, tehát szerinproteázok és α/β hidroláz szerkezetűek. 

Ennek a családnak az a legjellegzetesebb sajátossága, hogy tagjai csupán rövid peptid-

szubsztrátokat képesek hasítani, hosszú-, szerkezettel rendelkező fehérjéket nem. A 

prolyl oligopeptidáz (POP) szerkezetének megoldása után derült ki specifitásuk oka. A 

POP katalitikus (proteolitikus) alegysége (doménje) mellett egy szokatlan 7 lapátból 

felépülő β-propeller domén figyelhető meg [13], amelynek a közepén egy központi alagút 

található. Ez a domén kapuként távol tartja a nagyméretű-, szerkezettel rendelkező 

fehérjéket az aktív centrumtól, így az enzim a rövid, szerkezettel nem rendelkező 

aminosav láncokra (oligopeptidekre) specifikus [14]. A család többi tagja is hasonló 

szerkezetű β-propellerrel rendelkezik, ez eredményezi a szelektivitásukat. A dipeptidyl 

peptidáz IV (DIP IV) hozzávetőleg 28% szekvencia azonosságot mutat a POP-al, 

kristályszerkezete alapján a katalitikus alegysége α/β hidroláz szerkezetet követ, és β-

propellere is van, amely 8 lapátból épül fel [15-19]. 

A család tartalmaz amino-, di- és tripeptidázokat, valamint oligopeptidázokat. A 

szubsztrát specifitás a családon belül eltérő, az enzimek a prolinra, argininre (vagy 

lizinre) és az N-acilált peptideket hasítanak. A szubsztrátkötés- és a katalízis 

mechanizmusa különbözik a klasszikus szerinproteázoknál leírtaktól. A családot négy 
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alcsaládra osztják: a prolyl oligopeptidáz- (S9A), a dipeptidyl peptidáz IV- (S9B), az 

acylaminoacyl peptidáz- (S9C) és a glutamil endopeptidáz (S9D) alcsaládra. 

 

1.5. A POP család jelentősebb tagjainak biológiai 
jelentősége 

 

A POP család tagjait az élőlények minden osztályában megtalálták, fontos biológiai 

folyamatokban vesznek részt. Néhányat kapcsolatba hoztak bizonyos betegségekkel, így 

a gyógyszertervezés célpontjai. 

 

1.5.1. A POP biológiai jelentősége 

 

A prolin sokkal inkább egy imino-, mintsem aminosav, mivel nincs főlánc-amid 

csoportja. P1 amid csoport hiányában viszont a proteázok képtelenek hasítani 

(hidrolizálni) a prolin- és azt követő aminosav közötti peptid kötést, mivel a P1 amid- és 

az enzim főlánc karbonil csopotrja közötti kölcsönhatás stabilizálja azt a másodlagos 

kölcsönhatást, amely az enzim és a szusztrát között jön létre a klasszikus szerin proteázok 

esetén. A prolin a peptid-gerinc lefutását is megváltoztatja (mivel egy görbületet idéz elő, 

ami megtöri a β-szálat). Sok biológiailag aktív peptid ellenálló az enzimes hidrolízissel 

szemben a benne található prolinok miatt, így a prolin specifikus peptidázok fontos 

szerepet játszanak az ilyen peptidek biológiai hatásának szabályozásában [20, 21]. 

A POP a legtöbb élőlényben- és szövetben jelen van, jelentős mennyiségben fordul elő az 

agyban és sok agyi rendellenességben játszik szerepet. A depressziós betegséggel küzdő 

betegekben a POP aktivitás átlag alatti [22], ellentétben a mániás és skizofréniás 

páciensekkel, akiknél az aktivitás átlag feletti [23]. A depresszióhoz kapcsolható 

peptidek, mint például a β-endorfin a POP szubsztrátjai. A depressziós- és mániás 

betegeknek adott gyógyszerek visszaállítják a normál POP aktivitást [23]. A lítium - egy 

egyszerű és tradicionális antidepresszáns - hatásosságában a POP is szerepet kap, mivel 

közvetve részt vesz az inozitol-(1,4,5)-trifoszfát képződésében, amelyre a lítium is hat 
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[24, 25]. A POP aktivitásának csökkenését összefüggésbe hozták az anorexiával és 

bulémiával is [26]. A POP inhibeálása visszafordította a szkopolamin indukált amnéziát 

patkányokban [27], tehát az inhibítorok észlelés-fokozó ("cognitive enhancer") hatást 

fejttek ki. A POP közreműködését feltételezik az Alzheimer-kór kialakulásában is [28], 

inhibítorai gátolják az amiloid β-peptid kialakulását ideg (neuroblasztóma) sejtekben [29] 

és megelőzik az amiloid-β szálak lerakódását [30]. 

Más tanulmányok ellentmondanak ennek és állítják, hogy az enzimnek nincs hatása a β-

amiloid peptidek keletkezésére és bomlására [31]. Ez utóbbi állítás az elfogadhatóbb, 

hiszen a POP nem hidrolizál olyan méretű szerkezettel rendelkező peptideket és 

fehérjéket, mint az amiloid β-peptid illetve az amiloid prekurzor fehérje. Az enzim 

viszont szerepet játszhat a rennin-angiotenzin rendszeren keresztül a vérnyomás-

szabályozásban, mivel képes lebontani a bradikinint és az angiotenzin I- és II-t [32]. 

 

1.5.2. A DIP IV biológiai jelentősége 

 

Az enzimet több szövetből is megtisztították (izolálták), mint például a vese -[33], 

vékonybél- [34] és a máj [35]. A DIP IV-et azonosnak találták a CD26 elnevezésű 

sejtfelszíni markerrel. 

Az emlős DIP IV-nek több fiziológiai funkciója is van. Amikor manipulálatlan 

patkányokat prolinban gazdag peptidekkel etettek, a súlyuk állandó maradt, azonban a 

DIP IV hiánymutáns (deficiens) patkányok meghíztak azonos körülmények között [36] és 

az enzimaktivitás nőtt prolin gazdag diéta után [37]. A DIP IV szerepet játszik a glükóz 

lebontásban (homeosztázisában) az incretinek proteolitikus inaktiválása révén. 

Aktivitását tekintve a DIP IV N-terminális dipeptideket hasít le, például a glukagon szerű 

peptid I-ről, amely serkenti az inzulin elhasadását. A DIP IV gátlása gátolja a peptidek 

elhasadását, tehát növeli az inzulin molekulák életidejét, ezzel javítva a glükóztoleranciát 

és a hasnyálmirigy szigetek funkcióját 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő 

embereknél [38]. 
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A DIP IV katalitikus aktivitása mellett kölcsönhatásba lép több fehérjével is, mint a 

deamináz- [39], fibronektin- [40], kollagén- [41], a HIV gp120 fehérje- [42], a kemokin 

receptor- CXCR4 [43] és a tirozin foszfatáz CD45 [44]. 

A DIP IV szerepe az immunrendszerben más molekulákkal való kölcsönhatásán és az 

exopeptidáz-aktivitáson együttesen alapul. Az enzim résztvesz a T-sejt jeladásban 

(signalling) a limfokinek termelésén-, valamint a limfociták növekedésének és 

differenciációjának szabályozásán keresztül [45, 46]. 

 

1.6. Az acylaminoacyl-peptidáz (AAP) 

 

Az acylaminoacyl peptidáz (AAP) citoszolikus enzim (szinoním elnevezései: acylpeptid 

hidroláz (APH), oxidált fehérje hidroláz (OPH), N-formilmetionin aminopeptidáz 

(fMAP)). Számos gerincesből izolálták, mint az emberi eritrociták (Homo sapiens)- [47, 

48] és neuroblasztóma sejtek- [49], szarvasmarha szemlencse (Bos taurus)- [50] és máj- 

[51], sertésmáj (Sus scrofa)- [52] és vékonybél nyálkahártya- [53], nyúl izom 

(Oryctolagus cuniculus)- [54], valamint patkánymáj (Rattus norvegicus)- [55, 56]. 

Megtalálták továbbá a lúdfűben (Arabidopsis thaliana)- [57], valamint ősbaktériumokban 

is, mint a Pyrococcus horikoshii OT3 [58] és az Aeropyrum pernix K1- [59], amely 

enzimek vizsgálata fontos részét képezi az értekezésnek. 

Az emlős eredetű enzimek (patkány, sertés, ember) minden esetben 732 aminosavból 

állnak és szekvenciájuk 90%-ot meghaladó mértékű azonosságot (homológiát) mutat, 

valamint minden esetben négy enzimmolekula kapcsolódik össze, így homotetromer 

szerkezet képződik, hozzávetőlegesen 300 kDa molekulasúllyal [60]. Szubsztrát 

specifitását tekintve az N-terminálisukon acilált peptidekről hasítanak le acil-aminosavat, 

egy új, szabad N-terminálist hozva létre a reakció második termékeként képződő C-

terminális peptiden. Az N-terminális acil-aminosav termék pedig az aminoacyláz I enzim 

szubsztrátja [61]. Az AAP kapcsán az irodalomban leggyakrabban acetilált peptidek 

hasításáról olvashat az érdeklődő, az enzim azonban elfogad kloroacetilált-, formilált- és 

karbamoilált N-terminálissal rendelkező peptideket is [62]. Az AAP peptidhossz 

tekintetében a 2-3 aminosav hosszúságú szintetikus peptideket hasítja legnagyobb 
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sebességi állandóval, azonban hasonlóan a POP család többi tagjához, hosszabb 

peptideket is elfogad, N-terminálisukon acilált fehérjéket azonban nem hasít [61]. 

Az AAP egyik elnevezése "oxidized protein hydrolase" azonban arra utal, hogy extrém 

esetben egyes fehérjék is szubsztrátjai. COS-7 sejtekben végzett kísérletek bizonyítják, 

hogy a proteoszómájuktól megfosztott sejtekben (gátolták a proteoszóma enzimeinek 

működését) túltermeltetve az AAP-t, a kontrollhoz viszonyítva (melynek proteoszómája 

szintén inhibeált) megnövekszik a sejt oxidatív hatású vegyszerekkel szemben tanusított 

túlélőképessége. A proteoszomális inhibíció hatása alatt lévő sejtekben az AAP új 

sejtrégiót hoz létre, amelyet aggregoszómának neveznek és a helytelenül feltekeredett, 

hibás fehérjéket bontja le a proteoszóma helyett [63, 64]. POP család 

röntgenkrisztallográfiai vizsgálatokkal nyert szerkezetei egy kivétellel nem adnak rá 

magyarázatot, hogyan képes az enzim az aktív centruma közelébe fehérjéket engedni és 

szubsztrátként hasítani. A Sphingomonas capsulata POP szerkezetéből (pdb: 1yr2) [65] 

azonban látható, hogy az enzim katalitikus- és propeller doménjei dinamikus egységet 

képeznek, így extrém esetekben a domének érintkezési felülete képes megnyílni, ezzel 

feloldva a β-propeller domén szabályozó szerepét és teret adva a fehérjék lebontásának. 

Tehát elképzelhető, hogy hasonló mechanizmus eredményezi az AAP aggregoszómában 

betöltött szerepét. Röviden szólva, ha a proteoszóma nem áll rendelkezésre, ritkábban 

előforduló alternatív útvonalon zajlik a szükségtelenné vált fehérjék lebontása, noha jóval 

kisebb hatékonysággal. 

Egy másik vizsgálat szerint az AAP részt vesz az amiloid-β peptid lebontásában [49], 

azonban ezt a megállapítást a szerzők nem támasztották alá kellően meggyőző tárgyi 

bizonyítékokkal. 

 

1.6.1. Az AAP biológiai jelentősége 

 

Eukarióta élőlényekben a fehérjék N-terminális acetilálása az egyik leggyakoribb 

módosítás, a citoszolban megtalálható fehérjék hozzávetőleg 50-80%-a N-acetilált [66, 

67]. Több tanulmány szerint az N-terminális acetiláció gátolja a fehérjék lebomlását [68, 

69], így miután szükségtelenné váltak a sejt számára, a hasításukra specializálódott 
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enzimek szükségesek. Lebontásuk során az N-acetilált fehérjék először peptidekre 

bomlanak, majd az N-terminális peptidről az AAP lehasítja az acetil-aminosavat, a 

keletkező peptid tovább hidrolizálható, az acetil-aminosavat pedig az aminoacyláz I 

(ACY I) bontja acetátra és aminosavra [61, 70]. Az AAP-nak az emberi 

emésztőtraktusban is fontos szerepet tulajdonítanak. Amellett, hogy a természetes, vagy 

az ipar által mesterségesen acetilált fehérjék lebontása során vesszük hasznát, a 

baktériumok elleni immunválaszban is része van. A bakteriális eredetű fehérjék minden 

esetben formilmetionil N-terminálissal rendelkeznek. A mikrobák elszaporodására többek 

között a nagy mennyiségű formilmetionil-peptid bomlástermék figyelmezteti a 

szervezetet, viszont ezek a peptidek a mikrobák elpusztulása után sem bomlanak le a 

bélben (az AAP és az ACY I segítsége nélkül), így súlyos bélgyulladást eredményeznek 

[71]. Tehát az enzim ebben az esetben is létfontosságú. 

Az AAP sokkal érzékenyebb a szerves foszfát inhibítorokkal szemben (pl. diklorvosz), 

amelyeket az acetilkolin-észteráz inhibeálására fejlesztettek ki, mint maga az eredeti 

célpont [72]. Figyelembe véve ezt a tényt, valamint hogy az AAP vörösvérsejtekben is 

megtalálható, a vérvétel és AAP aktivitás mérés felhasználható a bevitt szerves foszfát 

inhibítor dózis gyors és pontos meghatározására [73]. 

Bár nem kapcsolódik a biológiai hatások sorába, azonban a szerző érdemesnek tartja 

megemlíteni, hogy a laboratóriumban is hasznát vehetjük az AAP enzimnek, mivel az 

Edman degradáció során a blokkolt N-terminális nem szekvenálható. Ezeket a fehérjéket 

proteolitikusan peptidekre bontva, majd megfelelő kémiai módszerekkel elválasztva az 

acetilált peptidet, AAP-vel az acetil-metionin eltávolítható és a peptid szekvenálható [74]. 

 

Az enzim jobb megismeréséhez szerkezeti információkra is szükség van. Emlős enzimek 

esetén több projekt kereténben is megkísérelték a szerkezet megfejtését [75, 76], ez a 

probléma azonban még nem megoldott. Azonban a közelmúltban egy hő-kedvelő 

ősbaktériumból, az Aeropyrum pernix K1-ből izolált AAP (apAAP) szerkezetét írták le 

2,1 Å felbontással (pdb: 1ve6) [77]. 
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1.7. Ősbaktérium eredetű AAP 

 

Ősbaktériumokban a fehérjék N-terminális acetilálása sokkal ritkábban fordul elő, mint 

eukariótákban [78, 79], ezért valószínűsíthető, hogy a fehérjelebontásban nincs helye egy 

kizárólag acilált N-terminálisokra szakosodott enzimnek. Az ősbaktériumokban 

megtalálható acylaminoacyl peptidázok funkciójáról jóval kevesebbet tudunk, mint a 

széleskörben tanulmányozott emlős AAP-ok esetén. Az ősbaktérium- és emlős eredetű 

AAP-ok között csupán 27% szekvencia azonosság (homológia) van, azonban szerkezetük 

nagyon hasonló, ezért az ősbaktérium eredetű enzimek jó modellként szolgálnak az emlős 

eredetű enzimek katalízisének jobb megértéséhez. 

 

 

1.7.1. Az A. pernix K1 AAP szerkezete 

 

Az A. pernix K1 AAP (apAAP) szimmetrikus homodimer, mindkét alegysége 582 

aminosavból áll. A klasszikus szerinproteázokat (tripszin, szubtilizin) kevesebb aminosav 

építi fel, amelyet a propeller (regulátor) domén hiánya magyaráz, azonban az apAAP 

alegységei kisebbek, kompaktabb, mint a 710 aminosavból felépülő POP, vagy a 732 

aminosavból álló emlős AAP-ok. 

Az apAAP két egymáshoz tapadó henger alakú alegységből áll, amelyek egyenként 

hozzávetőlegesen 60Å magasak és 50Å átmérőjűek. Mindkét alegység a POP család 

esetén leírt α/β hidroláz szerkezetű katalitikus doménből és a szabályozó szerepet betöltő 

β-propeller doménből áll (1.6. ábra). A β-propeller domént a 24-324-, míg a katalilikus 

domént a 8-23-, illetve a 325-581 aminosavak építik fel. 

 

19. oldal 



 
1.6. ábra: Az apAAP röntgenszerkezete (pdb: 1ve6). 

 

A propellert 7 lapát alkotja, melyek egy lapát kivételével négy antiparalell β-szálból 

állnak (igen hasonló módon, mint a sertés POP esetén (pdb: 1qfm [13])). A propeller 

közepén található a központi alagút, amely hozzávetőleg 7Å átmérőjű, szélesebb, mint a 

POP esetén, amely 4Å-ös. A propeller-domén két polipeptid láncon keresztül kapcsolódik 

a katalitikus doménhez, a két domént ezen felül számos H-kötés, sóhíd és hidrofób 

kölcsönhatások láncolják egymáshoz. 

A szerkezet stabilitását elsősorban a hidrofób kölcsönhatások biztosítják, azonban a 

propeller β-szálainak végén gyakran találhatók töltött oldalláncok (Arg, Glu) amelyek a 

szomszédos lapátok között képeznek ionpárokat. Diszulfid hidak nem stabilizálják a 

propellert, viszont az első- és utolsó lapátját hidrofób kölcsönhatások láncolják össze, 

ezzel biztosítják a szerkezet összetartását és stabilitását. 
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1.7. ábra: Az apAAP 'A' alegységének katalitikus doménje (pdb: 1ve6). Jól látható a β-

szálak "kanonikus" elrendeződése, valamint a zöld színnel kiemelt katalitikus triád. 

 

A katalitikus domén kanonikus α/β hidroláz szerkezetű [10], a központi nyolc β-szál a 

második szál kivételével mind paralell. A nyolc szál egymáshoz képest elfordul, így az 

első és utolsó szál állása merőleges egymához viszonyítva (1.7. ábra). Ezt a β-szálakból 

álló csavart lemezt az egyik oldalon 5-, míg a másikon 6 α-hélix veszi körül. A 

katalitikus doménben két cisztein található, amelyek az α6- és α7 hélixen helyezkednek 

el és nem képeznek diszulfid hidat. 

 

 1.7.1.1. A katalitikus hely 

 

A katalitikus triád a katalitikus domén felületén található, amelyet a β-propeller takar el a 

külvilágtól. A két domén által határolt terület egy központi üreget képez, amely a 

katalízis helyszíne. A propeller 7Å átmérőjű központi alagútja átjárható egy kis méretű 

peptid számára, azonban a szerkezettel rendelkező fehérjéket értelemszerűen kizárja a 

központi üregből. Egy második, kisebb (hozzávetőleg 6Å átmérőjű) nyílás pedig az első 

és második lapát között található (amelyet az Asn65-, Arg81-, Asp82-, Glu88-, Asp553-, 

Ala557-, Ile558-, Asn559- és Asn563 aminosavak határolnak). Hasonló másodlagos 
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nyílást a POP esetén is leírtak, amelyet azonban a harmadik lapátot alkotó β-szálakat 

összekötő hurok régió dinamikus mozgása hoz létre [80]. 

A katalitikus triádot az apAAP esetén a Ser445-, Asp524- és a His556 aminosavak 

alkotják. A Ser445 a β34-szál és az α7-hélix közötti hajtűkanyaron- ("nucleophile 

elbow"), az Asp524 a β36-szál és az α11-hélix közötti összekötő szakaszon, a His556 

pedig a β36-szál és az α12-hélix közötti hurkon található. 

 

 1.7.1.2. Szubsztrát kötés 

 

Elsőként p-nitrofenil foszfát inhibítorral együtt kristályosítva vizsgálták az enzimet (pdb: 

1ve7). A szerkezet információval szolgál a katalitikus triádról-, az oxianion kötésében 

résztvevő aminosavakról, illetve azokról az aminosavakról, amelyek a P1 pozícióban 

kedvelt nagyobb hidrofób oldalláncok (Phe, Leu) kötésében vesznek részt. Az S1 

kötőhelyet a Trp474-, Met477-, Phe485-, Phe488-, Ile489- és a Leu492 alkotja. A foszfát 

meglepő módon nem köt kovalensen a katalitikus szerinhez, csupán H-kötésben van az 

oldallánc oxigénjével [77]. 

Az oxianion-kötőzsebet a katalitikus szerin (Ser445) mellett lévő Tyr446 illetve a β32-

szál és az α4-hélix közötti hurkon helyet foglaló Gly369 alkotják. Az oxianiont tehát két 

főlánc-amid csoport stabilizálja, ellentétben a POP-al, ahol a katalitikus szerint 

szekvenciában követő Asn főlánc-amidja mellett a másik kölcsönható partner a Tyr473 

oldallánc hidroxil csoportja [13]. Az apAAP oxianion-kötőzseb tekintetében a Tripszin-

típusú proteázokra hasonlít, ahol szintén két főlánc-amid csoport tölti be az oxianion-

kötőzseb szerepét [81]. 

 

A szerző érdemesnek tartja megemlíteni, hogy további vizsgálatai során kiderült, az S1 

kötőzseb flexibilis, így képes befogadni több alternatív oldalláncot, valamint bizonyítást 

nyert a S2-, valamint az S3 kötőzseb létezése is [82] (ld. a 3.2.3. fejezetben). 
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1.8. Célkitűzések 

 

 Kísérleteink három főbb részre tagolódnak, melyeknek célkitűzéseit az alábbi 

három bekezdés tartalmazza. 

 A tripszin- és szubtilizin típusú enzimek között a legnagyobb különbség a negatív 

töltésű tetraéderes köztitermék stabilizálásában van. A feladatot az oxianion-kötőzseb 

tölti be, amely két hidrogénkötést létesít az oxianionnal. A tripszin típusú enzimek esetén 

két aminosav főlánc amid csoportja alkotja a kötőzsebet, míg a szubtilizin- és homológjai 

esetén az egyik kötést egy aszparaginsav oldalláncának amid csoportja létesíti [81]. POP 

esetén az egyik hidrogénkötést az Asn555 főlánc amid csoportja-, míg a másikat a 

Tyr473 oldalláncának hidroxil csoportja hozza létre[18]. Az aminosavsorrend 

összehasonlítása alapján az oxianion kötéséért felelős tirozin a POP család minden 

tagjánál jelen van azonos helyen, kivéve az AAP-t, ahol ebben a pozícióban egy hisztidin 

(sertés eredetű AAP esetén His507) foglal helyet. A His507 konzervált az eltérő 

organizmusokból származó AAP-ok esetén a baktériumoktól az emlősökig. Sertés 

eredetű AAP-on azt vizsgáljuk, hogyan vesz részt ez az aminosav a katalízisben. 

 Az ember- [75] és sertés [76] eredetű AAP-okat kristályosították, azonban a 

szerkezetük még megoldásra vár. Az Aeropyrum pernix K1 ősbaktériumból származó 

AAP (apAAP) szerkezete azonban ismert [77]. Az emlős eredetű enzimek homotetromer 

szerkezetével szemben az apAAP homodimer. Mindkét alegysége két doménből épül fel, 

az N-terminális 7 lapátból álló β-propellerből- és az α/β hidroláz szerkezetű katalitikus 

doménből. Ez a felépítés a POP család jellegzetessége. Az apAAP katalitikus triádját a 

Ser445-, Asp524- és a His556 aminosavak alkotják. Az enzim szerkezete, amit 4-

nitrofenil-foszfáttal kristályosítottak együtt, feltárta az S1 kötőhelyet. A kötőhely nagy 

méretű hidrofób aminosavakat, mint fenilalanint vagy leucint fogad be előszeretettel [77]. 

Ez a kötőhely eltérő a sertés eredetű AAP esetén leírttól, ami a kis méretű alanint kedveli. 

A valós szubsztárok kötésének jobb megértése érdekében célul tűztük ki az apAAP 

termékszerű peptidinhibítorok-, valamint peptidszubsztrátok jelenlétében történő 

kristályosítását, illetve peptidszubsztrátok kinetikai vizsgálatait. 
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 Az AAP esetén vizsgált His507-nek megfelelő aminosav apAAP esetén a His367. 

A szerkezeti információ birtokában az apAAP ideális modellje a kérdéses hisztidin 

katalízisben betöltött szerepének vizsgálatához. Kísérleteinkben előállítjuk az apAAP 

His367Ala mutánst és röntgenkrisztallográfiai, valamint kinetikai módszerekkel 

vizsgáljuk a módosítás hatásait. 
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2. Anyagok és módszerek 
 

2.1. Felhasznált anyagok 

 

A laboratóriumi kísérletek kivitelezéséhez felhasznált összes vegyszer a kereskedelemben 

fellelhető legtisztább, legtöbb esetben spektroszkópiai célokra előállított áru volt. 

 

2.2. DNS módosítások 

 

A fehérjék mesterséges (rekombináns) előállításához, valamint a helyspecifikus 

aminosavcserék kivitelezéséhez több alkalommal is módosítanunk kellett a természetben 

előforduló géneket. Restrikciós endonukleáz hasítóhelyeket ragasztottunk a végeikre, 

hogy beilleszthessük őket a számukra idegen környezetbe, valamint nukleotid bázisokat 

cseréltünk ki bennük, hogy előidézzük a kívánt aminosav oldalláncok módosítását. A 

fenti módosításokhoz mesterséges oligonukleotidok- (primerek), polimeráz láncreakció- 

(PCR), valamint az ellenőrzéshez a nukleotid szekvenálás eszköztárát vettük igénybe. 

 

 2.2.1. Sertésmáj eredetű AAP klónozása E. coli-ban 
történő kifejezéshez 

 

Az enzim génjét tartalmazó pET23a E. coli plazmidot Japánból (S. Tsunashawa-tól) 

kapta csoportunk. A kapott gént pET15b plazmidba helyeztük át, amivel egy 

proteolitikus emésztéssel eltávolítható N-terminális poli-hisztidin affinitás fület 

illesztettünk a fehérjére. Ez a fül segítséget nyújtott a kevés vízoldható enzim (a fehérje 

legnagyobb részt zárványtestekben termelődött) megtisztításában. Az áthelyezéshez a 

következő primereket használtuk: 5'-

GATGCGTGTGTGAACCCGTCGATTCCTAGGTGA-3' (5' primer, a Bam HI 

restrikciós endonukleáz hasítóhelye aláhúzva) és 5'-
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ATCAGTACATATGGAACGTCAGGTGCTGCTG-3' (3' primer, az Nde I restrikciós 

endonukleáz hasítóhelye aláhúzva). 

A géntermékben a His507Ala mutáció két lépésben került kialakításra a következő 

mutációt előidéző primer: 5'-TGGTCATGCCTgcaGGGGGAC-3' és kiegészítő párjának 

segítségével. (A létrehozott Pst I restrikciós endonukleáz hasítóhelyet aláhúzás, valamint 

a megváltoztatott nukleotidokat kis betű jelöli.) 

Az PCR során a gén 5' végéhez tervezett primer és a H507A mutációt tartalmazó 

kiegészítő primer felhásználásával készült el a gén első (1-1539 nukleotid hosszúságú) 

része, egy független PCR reakció során pedig az 1501-2199 nunkleotid régiót 

módosítottuk a 3' primer és a mutációt előidéző primer segítségével. A két termék 

egyesítésére újabb PCR során zajlott, majd a teljes gén Nde I- és Bam HI restrikciós 

endonukleázokkal való emésztés után pET15b plazmidba került beépítésre (ligálásra). A 

mutáció létrejöttéről restrikciós emésztéssel (Pst I hely) bizonyosodtunk meg, valamint a 

teljes gén szekvenálásra került. 

 

 2.2.2. Ősbaktérium eredetű AAP klónozása E. coli-
ban történő kifejezéshez 

 

Az Aeropyrum pernix K1 AAP (apAAP) gént a "National Institute of Technology and 

Evaluation" (NITE) cégtől vásároltuk Japánból (NITE azonosító jele: APE1547). A gént 

pET22b- és pET15b vektorba illesztettük be natív, illetve N-terminálisán poli-hisztidin 

affinitás füllel való kifejezéshez. Ehhez a szükséges 5' Nde I- és 3' Bam HI restrikciós 

endonukleáz hasítóhelyeket a következő primerekkel alakítottuk ki: 5'-

GTTAGACCATATGCGCATTATAATGCCTGT-3' (5' primer) és 5'-

AGTTTGGATCCTCATCTCCTCTCCCTCTGG-3' (3' primer), a hasítóhelyek aláhúzva. 

A gént egy lépésben, teljes hosszában szaporítottuk fel PCR- és a két primer segítségével, 

majd restrikciós emésztés után a pET plazmidokba ligáltuk. 
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 2.2.3. Ősbaktérium eredetű AAP Ser445Ala, illetve 
His367Ala mutációk előidézése 

 

A mutációkat a 2.2.1. fejezetben leírtakkal azonos módon hoztuk létre. A Ser 445Ala 

mutáció esetén az aminosav-cserét a következő primer- és kiegészítő párja vitte be a 

génbe: 5'-TACATCATGGGCTACgcgTACGGCGGCTAC-3', a megváltoztatott 

nukleotidok kis betűvel jelölve, a kialakított új Mlu I hely aláhúzva. A His367Ala 

mutáció esetén pedig: 5' CCCACGGTTGTaCTaGTAgcCGGCGGGC 3', és kiegészítő 

párja. A módosított nukleotidokat kis betű jelöli, a kialakított új Mlu I, illetve Spe I hely 

aláhúzva. 

 

2.3. Fehérjék kifejezése és tisztítása 

 

 2.3.1. Természetes AAP előállítása sertésmájból 

 

2,5 kg frissen a vágóhídról beszállított sertésmájat feldaraboltunk és 3 liter 1. pufferben 

(50 mM foszfát; pH 7,2; 1 mM EDTA; 5 mM MET; 5 mM Na2SO3) homogenizáltuk. Az 

elegyet 7 percre 64 oC-on hőkezeltük. A további lépéseket minden esetben +4 oC-on 

hajtottuk végre. Centrifugálás és szűrés után a felülúszót 400 ml gyantatérfogatú DE52 

(Whatman) oszlopra vittük, amelyet előzőleg 2. pufferrel (azonos az 1. pufferrel, azonban 

nem tartalmaz Na2SO3-ot) hoztunk egyensúlyba. Az enzimet 2. pufferben oldott 0-1 M 

lineáris NaCl gradienssel szabadítottuk fel az oszlopról. Az aktív frakciókat egyesítettük, 

majd (NH4)2SO4 adagolásával 50%-ig telített oldatban 2 óra alatt kicsaptuk. A csapadékot 

centrifugálás után visszaoldottuk 1. pufferben, majd 100 ml gyantatérfogatú Cibacron 

Blue (Sigma) oszlopra vittük. Az oszlopon a szennyező fehérjék többsége megkötött, míg 

az AAP átfolyt. Végül 30 kDA MWCO membránon (Millipore) töményítés után 2 ml-es 

részletekben erős anioncserélő MonoQ HR10 (Pharmacia) oszlopon tisztítottuk lineáris 

0,25-0,45 M NaCl gradienst alkalmazva foszfát pufferben (20 mM foszfát; pH 7,2; 1 mM 

EDTA). A fehérje mennyiségét a fényelnyeléséből határoztuk meg 280 nm-en (a fehérje 
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moláris elnyelési hányadosa 1,48 0,1%-os oldatban); az elméleti molsúlya a tetramerre 

vetítve 324 957 Da. A tiszta fehérje mennyisége 10 mg volt. 

 

 2.3.2. His507Ala (sertésmáj eredetű) AAP mutáns 
előállítása E. coli sejtekben 

 

A 2.2.1. fejezetben leírt módon elkészült plazmidot BL21(DE3)-pLysS E. coli törzsbe 

transzformáltuk, majd ampicillint- és kloramfenikolt tartalmazó LB-agar lemezen 

egysejttelepeket növesztettünk. A telepekből 5-6 db-ot oltottunk át 20 db, egyenként 600 

ml LB táplevet és antibiotikumokat tartalmazó Erlenmeyer lombikokba, OD600≈0,6 

értéknél (fényelnyelés 600 nm hullámhosszúságú fénnyel megvilágítva) 13 µM IPTG-vel 

indukáltuk a gén kifejeződését, majd 32 oC-on 70 óráig növesztettük a sejteket. 

Centrifugálás után a kapott 75 gramm baktériummasszát 260 ml pufferben (50 mM 

foszfát, pH8, 2 mM Na2SO3) felszuszpendálva szonikáltuk. A további lépéseket +4 oC-on 

végeztük. A szonikált felülúszót szűrés után Ni-NTA oszlopra vittük (Qiagen). Az AAP 

lépcsőzetes, 20-, 50-, 100- és 200 mM imidazolt tartalmazó oldatokkal hagyta el az 

oszlopot. Az 50- és 100 mM imidazolt tartalmazó oldatokat egyesítettük, majd 50 kDa 

MWCO membránon mostuk és töményítettük 2 ml-re. A kapott fehérjeoldatot 10 U/mg 

trombinnal emésztettük 18 óráig (éjszaka), hogy eltávolítsuk a poli-hisztidin affinitás 

fület, majd az elegyet MonoQ HR10- és Superose 12 oszlopokon tisztítottuk. A fehérje 

mennyiségét az előző fejezetben leírtakkal azonos módon határoztuk meg. A tiszta anyag 

mennyisége 0,12 mg volt. 
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 2.3.3. Aeropyrum pernix K1 ősbaktérium eredetű 
AAP fehérje előállítása E. coli sejtekben 

 

A 2.2.2.- és 2.2.3. fejezetekben leírtak alapján előállított plazmidok esetében azonos 

módon termeltük a fehérjét, illetve a termék megtisztítására is alkalmazható volt ugyanaz 

a módszer. 

A plazmidot, mely tartalmazta az apAAP gént Rozetta DE3 E. coli törzsbe 

transzformáltuk, majd a mikrobatörzsből kloramfenikol- és ampicillin tartalmú agar 

lemezen egysejttelepeket növesztettünk. A telepek közül egyet 50 ml létérfogatú 

antibiotikum tartalmú LB tápoldatba oltva OD600≈0,6-ig felszaporítottuk, majd 4×600 ml 

létérfogatú erlenmeyer lombikokat oltottunk 5-5 ml oldattal. A sejtszuszpenziót 37oC-on 

növesztettük indukálás nélkül 16 óráig. A további lépéseket +4 oC-on végeztük. A 

sejttömeget centrifugáltuk, majd a baktériummasszát 80 ml PS1 pufferben (50 mM 

foszfát; pH6,5; 1 M (NH4)2SO4; 10 mM EDTA) szuszpendáltuk és a sjteket ultrahanggal 

feltártuk (szonikáltuk). Centrifugálás és szűrés után a felülúszót 7 ml gyantatérfogatú 

fenil-szefaróz (Sigma) oszlopon tisztítottuk, amelyről először a kevésbé specifikusan 

kötődött szennyeződéseket mostuk le 30 ml PS2 pufferrel (PS1-el azonos, csupán a pH-ja 

6,0). A kötődött enzim 20 ml QS1 pufferrel (20 mM foszfát; pH8,0; 1 mM EDTA; 0,1% 

Triton×100) hagyta el az oszlopot (eluálódott). Az oldat töményítése után 2 ml-es 

részletekben került felvitelre egy 25 ml gyantatérfogatú Q-Sepharose (Pharmacia) 

oszlopra, majd lineáris gradienssel került elválasztásra QS1- és QS2 (azonos a QS1-el, 

azonban 1M NaCl-ot tartalmaz) puffereleggyel 0-100%-ig tartó gradienssel. A fehérje 

mennyiségét a fényelnyeléséből határoztuk meg 280 nm-en, a fehérje moláris elnyelési 

hányadosa 0,93 (0,1%-os oldatban); az elméleti molsúlya pedig a dimerre vonatkoztatva 

126 062 Da. A fenti műveletsor hozzávetőleg 50 mg tiszta fehérjét eredményezett minden 

esetben. 
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2.4. Mérési elvek, felhasznált eszközök és -módszerek 

 

2.4.1. Kinetikai mérések 

Az enzimek aktivitását fotométerrel vagy fluoriméterrel mértük. Fotometriás 

detektáláshoz Cary 100 UV-VIS spektrofotométert használtunk, amely Peltier 1×1 

hőmérsékletszabályozóval volt felszerelve. A Nan-, illetve ONp felszabadulását 410 nm-

en érzékeltük (detektáltuk). A Phe(NO2) tartalmú peptidek esetén a Phe(NO2)-csoport N-, 

illetve C-terminális peptidkötésének hasadását 300 nm-en detektáltuk a már említett 

spektrofotométerrel. Ebben az esetben a Phe(NO2) N-terminálisán bekövetkező 

peptidkötés kötéshasadás az abszorbancia növekedését-, a C-terminálison bekövetkező 

kötéshasadás az abszorbancia csökkenését eredményezi [83-85]. 

A fenti esetek kivételével az enzimreakció előrehaladásának detektálására egy Peltier 

termosztáttal és négycellás küvettaházzal felszerelt Cary Eclipse fluoreszcens 

spektrofotométer segítségével került sor. A mintát naftilamid hasadócsoportot tartalmazó 

szubsztrátok esetén 340 nm-en sugároztuk be és a kibocsátott fényt 410 nm-en 

detektáltuk. AMC illetve belső kioltású Abz fluorofór- és Phe(NO2) quencher párt 

tartalmazó szubsztrátok esetében a gerjesztés 370 illetve 337 nm-en történt, míg a 

kibocsátott fényt 440 illetve 420nm-en mértük. 

A látszólagosan elsőrendű (pszeudo-elsőrendű) sebességi állandók 0,1 Km alatti 

szubsztrát koncentrációnál kerültek meghatározásra. A specifikus sebességi állandó 

(kcat/Km) értékét az elsőrendű sebességi állandó- és az enzimkoncentráció hányadosaként 

számítható ki. kcat/Km pH-függésének mérése AAP esetén 25 mM MES; 25 mM ecetsav; 

75 mM Tris; 25 mM glicin; 1 mM EDTA; 0,3 M NaCl oldattal zajlottak 0,02% DMSO 

jelenlétében 25 oC-on, apAAP esetén 30 mM MES; 30 mM Hepes; 30 mM Taps; 30 mM 

glicin; 1 mM EDTA; 0,3 M NaCl pufferben zajlott 1% DMSO jelenlétében 70 oC-on. 

Minden egyéb mérés 50 mM foszfát; pH 8,0; 1 mM EDTA; 0,3 M NaCl pufferben zajlott 

a fenti DMSO koncentrációk mellett, amennyiben a puffer összetétele külön nem 

részletezett. Természetesen ONp- és ONap jeladó csoportot tartalmazó szubsztrátok 
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esetén a puffer pH-ja 6,5 volt a spontán bomlás mérséklésének érdekében (ld. a 3.2.2.3. 

fejezetben). 

A pufferek pH értéke minden esetben a mérés hőmérsékletén került meghatározásra 

Denver Instrument UB-10 pH mérővel, amelynek pH elektródája hőmérőt is tartalmaz. 

A harang alakú elméleti görbék az 1. egyenlet és a GraFit program felhasználásával 

kerültek meghatározásra [86]. Az egyenletben a kcat/Km(határ) a pH-tól független 

maximális sebességi állandóként szerepel, K1 és K2 pedig a megfelelő sav- és bázis 

disszociációs állandói. Amikor egy újabb csoport disszociációja módosítja a haranggörbe 

alakot és a harmadik csoport sav- (két ionizáló csoport a bázikus oldalon), a 2. egyenletet 

alkalmaztuk az elméleti görbe illesztéséhez. Abban az esetben, amikor a savas 

tartományban egy új enzimforma jön létre, két határérték- és a 3. egyenlet írja le a görbét, 

amikor pedig új enzimforma és a haranggörbe lefutást befolyásoló sav is jelen van a 

mérés során, a 4. egyenletet alkalmaztuk. 

 

kcat/Km = kcat/Km(határ)[1/(1 + 10pK1 - pH + 10pH - pK2)]    (1) 

 

kcat/Km = kcat/Km(határ) [1/(1 + 10pK1 - pH + 10pH - pK2 + 102pH - pK2 - pK3)] (2) 

 

kcat/Km = kcat/Km(határ)[1/(1 + 10pK1 - pH
 + 10pH - pK2 + 102pH - pK2 - pK3)]+ 

  +kcat/Km(határ)x[1/(1 + 10pH - pK1)]     (3) 

 

kcat/Km = kcat/Km(határ)1[1/(1 + 10pK1 - pH + 10pH - pK2)] +  

  +kcat/Km(határ)2[1/(1 + 10pK2 - pH + 10pH – pK3 + 102pH – pK3 - pK4)] (4) 

 

Az enzim-inhibítor komplexek disszociációs állandója, a Ki érték meghatározása az 5. 

egyenlet alapján történt, ahol ki - és k0 a látszólagos elsőrendű sebességi állandó, amely 

0,1 Km szubsztrát koncentráció alatt került meghatározásra az inhibítor (I) jelenlétében-, 

illetve hiányában. 

 

ki/k0 = 1/(1 + I/Ki)        (5) 
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Az enzimreakciók egyedi sebességi állandóinak meghatározása a 6. egyenlet alapján 

történt. A reakciók termodinamikai paramétereit pedig a 7.- és 8. egyenlet alapján 

határoztuk meg. 

 

 kcat/Km = k1,0 e^((-E1/R)(1/T – 1/T0))q/(1 + q)    (6) 

 

Ahol q = α0exp(Eα/R(1/T – 1/T0)), α = k2/k-1, α0- és k1,0 pedig α- és k1 értéke a referencia 

hőmérsékleten (T0 = 298,15 K), E1 a k1 lépés aktivációs energiája, valamint Eα = E–1 – E2. 

kcat/Km hőmérsékletfüggéséből k1 értéke, valamint a k2/k–1 arány meghatározható a 

vonatkozó aktivációs energiákkal együtt. Mivel T0 tetszőleges értékre választható, a fenti 

paraméterek bármely hőmérsékleten meghatározhatók. 

 

 ln(k/T)=ln(R/NAh)+∆S*/R-∆H*/(RT)     (7) 

 

Ahol az Eyring egyenletben szereplő állandók: h=6,63×10-34 J/sec (Planck állandó); 

R=8,314 J/molK (gázálandó); NA=6,023×1023 1/mol (Avogadro szám). T az aktuális 

hőmérséklet, ∆H* a rendszer aktiválási entalpia-, ∆S* a rendszer aktiválási entrópia 

változása. 

 

 ∆G*=∆H*-T∆S*        (8) 

 

Ahol ∆G* a rendszer aktiválási szabadentalpia változása. 
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2.4.2. Röntgenkrisztallográfiai vizsgálatok ősbaktérium 
eredetű AAP enzim és inhibítorai jelenlétében 

 

A fehérjék kristályosítása az MTA - ELTE fehérjemodellező kutatócsoportjában zajlott 

Harmat Veronika irányítása alatt. 

A természetben megtalálható (vad típusú) apAAP enzim-, a katalitikusan inaktivált 

S445A változata- és a H367A változata is 10 mg/ml koncentrációjú oldat formájában 20 

mM Tris-HCl (pH 8,0) pufferben került kristályosításra. Az Ac-Phe-OH; Gly-Phe-OH és 

Abz-GFEPF(NO2)RA peptideket a fehérje oldatában oldották 66,5-; 11,9- illetve 1,9 µM 

koncentrációban. A kristályokat szobahőmérsékleten függőcsepp módszerrel 

növesztették. A cseppekben az egyes kristályosító oldatokat 1:1 arányban keverték össze 

az enzimoldattal. A korábban közölt kritsályosítási körülmények [77] módosításra 

kerültek az együtt kristályosításokhoz. Az Ac-Phe-OH-ot tartalmazó enzim esetén a 

legjobb kristályokat 78 mM nátrium-acetát (pH 5,0) kristályosító puffer szolgáltatta, 

amely 0,44 mM EDTA-t, 2,2% PEG-t (Mw 4000) és 0,56% β-oktil-glükozidot 

tartalmazott. A Gly-Phe-OH tartalmú enzim esetén az előzővel azonos oldat vezetett 

eredményhez, amennyiben a pufferben 10% DMSO is jelen volt. A S445A inaktív enzim 

és Abz-GFEPF(NO2)RA szubsztrát együtt kristályosításakor 20 mM Tris-HCl (pH 8,0) 

puffert alkalmaztak, amely 20% etanolt tartalmazott. A H367A enzimvariáns legszebb 

kristályai 169 mM nátrium-acetát (pH 6,35) kristályosító pufferben nőttek, amely 0,4 mM 

EDTA-t, 2% PEG-t (Mw 4000) és 0,51% β-oktil-glükozidot tartalmazott. A "vad típusú" 

enzimet tartalmazó kristályokat a 100 K-en történő röntgen-besugárzás előtt 

fagyásgátlóként 35% glicerint tartalmazó, a kristályosításukhoz használt anyaoldatokba 

merítették, az S445A inaktív enzimet tartalmazó kristályt pedig az anyaoldatába helyezett 

5% etanol és 30% PEG (Mw 4000) elegyébe mártva óvták meg a fagyástól. 

A kristályok röntgenszórásának tanulmányozásához Rikagu R-AXIS II diffraktométer 

került felhasználásra, amely a réz Kα vonalát használja sugárforrásként 

(hullámhosszúsága hozzávetőleg 1,5Å). A nyert adatok feldolgozására XDS- és 

XSCALE program került felhasználásra [87]. 
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A szerkezetek megfejtése molekuláris helyettesítéssel történt a CCP4 (1994) 

programcsomag részét képező MOLREP program segítségével. Az inhibítort nem 

tartalmazó monomer enzim szolgált keresési modellként (pdb: 1ve6) [77]. A szerkezet 

finomítását REFMAC5 programmal [88] végeztük. A finomítás során az enzimmolekula 

két alegységének azonos konformációban lévő aminosav régióit, mint nem-

krisztallográfiai korlátokat használtuk fel. A modellépítés Coot program segítségével 

történt [89]. Az S445A apAAP, amely gyakorlatilag inaktív (azonban a katalitikus szerin 

lecserélése nem vezet teljes inaktiválódáshoz), a hosszú kristályosítás alatt elhasította az 

Abz-GFEPF(NO2)RA szubsztrátot, ezért csupán az N-terminális termék (Abz-GF-OH) 

látható a röntgenszerkezeten. 

A meghatározott szerkezetek atomi koordinátái a Fehérje Adatbankban (Protein 

DataBank, pdb) [90] kerültek elhelyezésre a következő hozzáférési kódokkal: 

 

apAAP–Gly-Phe-OH komplex szerkezete   2HU5 

apAAP–Ac-Phe-OH komplex szerkezete   2HU7 

S445A apAAP–Abz-Gly-Phe-OH komplex szerkezete 2HU8 

H367A apAAP szerkezete     2QR5 

 

A röntgen szerkezeteket ábrázoló 1.5.-, 1.6.-, 1.7.-, 3.5.-, 3.13.-, 3.15.- és 3.16. ábrák 

elkészítéséhez a PyMol program volt a segítségünkre [91]. 
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 3. Eredmények és értékelésük 
 

3.1. Sertés eredetű AAP enzim kinetikai vizsgálata – a 
His 507, mint lehetséges oxianion-kötőzseb 

 

Az enzim aminosav sorrendjét (szekvenciáját) összevetettük más, a POP családba tartozó 

enzimekével, amit a 3.1. ábra szemléltet. Kielmeltem az egyes enzimek katalitikus 

triádjait, valamint az oxianion-kötőzsebet kialakító aminosavakat. Az öszehasonlítás 

alapján világosan látható, hogy a kötőzseb egyik résztvevője minden esetben a katalitikus 

szerin C-terminálisán lévő aminosav, a másik résztvevő viszont a sertés agyból izolált 

POP-, a patkány májból izolált DIP IV- és az E. coli eredetű OpB esetében egy tirozin, 

míg az AAP esetén ebben a pozícióban egy hisztidin található. 

Amennyiben a hisztidin imidazol gyűrűje résztvesz az oxianion-kötőzseb kialakításában, 

az egyedülálló lenne az ismert enzimek között. Mivel a hisztidin disszociációja a 

fiziológiás pH-tartományba esik (pK≈7), a pH változása erősen befolyásolhatja az 

oxianion-kötőzseb katalízishez való hozzájárulását. Az emlős enzim röntgen 

szerkezetének hiányában azonban nem lehettünk biztosak abban, hogy valóban a 

megjósolt hisztidin résztvesz-e az oxianion-kötőzseb kialakításában, így a 

feltételezésünket kinetikai mérésekkel próbáltuk meg tisztázni. A H507A mutáns illetve a 

vad típusú enzim katalízisének pH függését összehasonlítva választ kaptunk rá, hogy ez a 

hisztidin nem vesz részt közvetlenül az oxianion kötésében. 

Szerinproteázok esetén szerin-, hisztidin- és aszparaginsav alkotja a katalitikus triádot, 

amely a katalízishez nélkülözhetetlen. A katalitikus hisztidin általános bázisként hat, 

amely elősegíti a protonátadást a katalitikus szerin OH-csoportjáról a szubsztrát 

távozócsoportjára, miközben a reakció során létrejön egy tetraéderes köztitermék. Ez a 

folyamat acil-enzim köztitermék kialakulásával jár együtt, amely az acilációval ellentétes 

folyamatban bomlik el [81] (1.1.2. fejezet). 

A hisztidin pK-ja hozzávetőleg 7, így deprotonálódása a szerinproteázok pH-függő 

aktivitás profiljában látszik, mivel a protonált hisztidin nem vesz részt a reakcióban. 

Meghatároztuk az AAP specifikus sebességi állandójának (kcat/Km) pH-függését Ac-Ala-
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Nan szubsztráttal, a kapott eredmény a 3.2. ábrán látható. A kísérlet eredményéből az a 

következtetés vonható le, hogy kcat/Km haranggörbe alakú pH-függést mutat, amely két 

pKa értékkel jellemezhető. A savas oldalon lévő (pK1=7,0) megfelel a His707 (katalitikus 

hisztidin) pK-jának [92], a második pedig valószínűleg konformációváltozásra utal 

(pK2=8,7). 

 
AAP             PSNSPEKTQVPMVVMPHGG-PHSSFVTAWMLFPAMLCKMG--FAVLLVNYRGSTGFGQDS 547 

POP             KKGIKLDGSHPAFLYGYGG-FNISITPNYSVSRLIFVRHMG-GVLAVANIRGGGEYGETW 514 

DIP_IV          PPHFDKSKKYPLLIDVYAGPCSQKADAAFRLNWATYLASTENIIVASFDGRGSGYQGDKI 591 

OpB             HRKHFRKGHNPLLVYGYGS-YGASIDADFSFSRLSLLDRG--FVYAIVHVRGGGELGQQW 492 

                      .   * .:  :..    .  . : .                 . **.   *:   

 

AAP             ILSLPGNVGHQDVKDVQFAVEQVLQEEHFDAGRVALMGGSHGGFLSCHLIGQYPETYSAC 607 

POP             HKGGILANKQNCFDDFQCAAEYLIKEGYTSPKRLTINGGSNGGLLVATCANQRPDLFGCV 574 

DIP_IV          MHAINKRLGTLEVEDQIEAARQFLKMGFVDSKRVAIWGWSYGGYVTSMVLGSGSGVFKCG 651 

OpB             YEDGKFLKKKNTFNDYLDACDALLKLGYGSPSLCYAMGGSAGGMLMGVAINQRPELFHGV 552 

                            ..*   *   .::  . ..      * * ** :     .. .  :    

 

AAP             VVRNPVINIAS--MMGSTDIPDWCMVEAGFSYSSDCLPDLSVWAAMLDKSPIKYAPQVKT 665 

POP             IAQVGVMDMLK---FHKYTIGHAWTTDYGCSDSKQHFEWLIKYSPLHNVKLPEADDIQYP 631 

DIP_IV          IAVAPVS-------RWEYYDSVYTERYMGLPTPEDNLDHYRNSTVMSRAEN-----FKQV 699 

OpB             IAQVPFVDVVTTMLDESIPLTTGEFEEWGNPQDPQYYEYMKSYSPYDNVTA-----QAYP 607 

                :.   . .  .     .           * .   :        :        .        

 

AAP             PLLLMLGQEDRRVPFKQGMEYYRVLK-------ARNVPVRLLLYPKSTHALSEVEVESDS 718 

POP             SMLLLTADHDDRVVPLHSLKFIATLQYIVGRSRKQNNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIE 691 

DIP_IV          EYLLIHGTADDNVHFQQSAQISKALVD-----––AGVDFQAMWYTDEDHGIASSTAHQHI 752 

OpB             HLLVTTGLHDSQVQYWEPAKWVAKLR----ELKTDDHLLLLCTDMDSGHGGKSGRFKSYE 663 

                  *:  .  * .*   .  :    *          :         .  *.      .  . 

3.1. ábra: Oligopeptidázok aminosav sorrendjének összehasonlítása. A rövidítések a 

következő enzimeket jelölik: AAP - sertésmáj eredetű acylaminoacyl peptidáz- [93], POP 

- sertés agy eredetű prolyl oligopeptidáz- [94], DIP_IV - patkány máj eredetű dipeptidyl 

peptidáz IV- [95] és OpB - E. coli eredetű oligopeptidáz B [96]. Az oxianion-kötőzsebet-, 

valamint a katalitikus triádot kiemeltem. A POP- és DIP_IV röntgenszerkezete alapján. 

 

Hasonló haranggörbét írtak le a kimotripszin esetén is [81], míg szubtilizinnel, a 

konformációváltozás hiányában nem volt említésre méltó aktivitásvesztés a bázikus 

tartományban. Ebben az esetben a katalitikus hisztidin protonálódását mérve egyszerű 

szigmoid görbével volt jellemezhető a reakció pH-függése (pKa=7,2) [81]. A 3.2. ábrán a 
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módosítatlan- és H507A enzimek pH-függései azonos lefutású haranggörbét mutatnak, 

amely mindkét esetben megerősíti a His707 (katalitikus hisztidin) részvételét, azonban 

nem utal egy második hisztidin hozzájárulására az oxianion-kötőzsebben. Az imidazol 

csoport két nitrogént tartalmaz, amelyek közül az egyik a viszgált pH tartományban 

mindig protonált, a másik pH 7 alatt protonált, felette nem. 
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3.2. ábra: kcat/Km pH-függése H507A-, valamint módosítatlan AAP enzimek esetén. 

A módosítatlan enzim ( , folytonos vonal, bal oldali Y-tengely), paraméterei: pK1 

7,01±0,03; pK2 8.65±0.03; kcat/Km 2.28±0.05 µM-1sec-1 és H507A enzim ( , szaggatott 

vonal, jobb oldali Y-tengely), paraméterei: pK1 6,94±0,07; pK2 8.69±0.08; kcat/Km 

0.0269±0.002 µM-1sec-1. Az illesztett elméleti görbék a 2.4.1. fejezetben közölt 1. 

egyenlet segítségével kerültek meghatározásra. 

 

Természetesen csak a protonált nitrogén képes H-kötést létesíteni az oxianion 

stabilizálásához. Azonban ez az összefüggés nem látható a módosítatlan enzimmel 

végzett pH-függés vizsgálat során (3.2. ábra), ahol például pH 7 alatt a His 507 

protolálódása kiegyensúlyozhatná a His707 protonálódásából eredő aktivitáscsökkenést. 

Természetesen a hisztidin pKa értéke a környezetében lévő aminosav oldalláncok 

hatására eltolódhat, azonban igen valószínűtlen, hogy pH 5 alatti értékre módosuljon-, 

amelyet már nem észlelnénk a mérési körülmények között (3.2. ábra), valamint ez az 

imidazol túlzottan erős sav lenne ahhoz, hogy a protonját megossza az oxianionnal, így a 

tetraéderes köztitermék túlzottan stabillá válna, ami magasabb energiájú átmeneti 
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állapotot és kisebb reakciósebességet eredményezne. Másrészről az oxianion-kötőzsebet 

kialakító csoportok általában sokkal bázikusabbak. Természetesen a fenti adatok 

birtokában nem kizárható, hogy lizin- és arginin oldalláncok hatására a hisztidin pK-ja 5 

alatti értékre módosuljon, azonban ezeket az elektrosztatikus hatásokat a környező 

oldószer sókoncentrációjának növelése megbontaná, a kísérletek adatai alapján viszont az 

oldatban fellelhető 0,3 M só megléte-, vagy hiánya nem befolyásolja a 3.2. ábrán 

szemléltetett görbét. Az is elképzelhető, hogy a His507 protonálva marad pH 8,7 felett is 

és ezért nem befolyásolja a görbe lefutását, azonban ez a feltételezés igen valószínűtlen. 

A mért sebesség állandó értékekből viszont egyértelmű, hogy a His507 jelentősen 

hozzájárul az enzim aktivitásához. Valószínűleg az aktív centrum szerkezetének 

stabilizálásában vesz részt és nem az oxianion-kötőzseb kialakításában. 

 

Ez a feltételezésünk (melynek megfogalmazásakor még nem volt ismert egyetlen 

acylaminoacyl peptidáz szerkezete sem) helytállónak bizonyult, ahogyan az a 3.2.2. 

fejezetben látható lesz az apAAP azonos funkciót betöltő hisztidin oldallánc szerepének 

tárgyalásánál. Sajnos az AAP szerkezetének meghatározása nem járt sikerrel. A kapott 

kristályok nem bírták a fagyasztást és a nehézfémekkel való kezelést, így nem sikerült a 

fázist meghatározni [76]. Hasonló problémák merültek fel a humán acylaminoacyl 

peptidáz esetén is [75]. 

 

 3.2. Aeropyrum pernix K1 eredetű AAP enzim 

 

Röviddel a kísérleti munkáink megkezdését követően kínai kutatók meghatározták az 

Aeropyrum pernix K1 eredetű AAP (apAAP) térszerkezetét, így a szerkezeti információ 

birtokában az apAAP esetén mutációink hatását és kísérleteink végeredményeit 

pontosabban megjósolhattuk. 
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 3.2.1. apAAP enzim pH függésének vizsgálata eltérő 
szubsztrátok esetén 

 

Az enzimkatalízis folyamatát a reakcióközegben lévő ionizáló csoportok jelentősen 

befolyásolják. A sebességi állandó pH-függés lefutása erről a folyamatról is tartalmaz 

információt. 

Jelen esetben az enzimreakció specifitására jellemző kcat/Km értékek pH függését 

meghatározva tanulmányoztuk a szubsztrát- és a szabad enzim ionizáló csoportjainak 

hatását. Az Ac-Phe-Nap és Gly-Phe-Nap az apAAP legegyszerűbb szubsztrátjai. Mindkét 

esetben a pH-függés profil kissé elhajlik a haranggörbe alaktól, melyeket a 3.3. ábrán 

szaggatott vonalak jelölnek (2.4.1. fejezet 1.egyenlet). A bázikus régióban az elhajlás 

meredekebb, mint ami elvárható lenne egy savcsoport disszociációjától. A mérési pontok 

jobban illeszkednek a 2.4.1. fejezetben leírt 2. egyenlethez, amely két proton távozását 

feltételezi a bázikus pH-tartományban, habár a különbség majdnem elhanyagolható. A 

pK2- és pK3 értékekkel jellemzett csoportok (3.1. táblázat) az enzim aktív centrumának 

konformáció változásait jelzik. 

Az enzimmolekula inaktiválódása magas pH-n reverzibilis folyamat, hiszen a pH 10 

értéken inkubált enzim teljes aktivitását visszanyeri semleges körülmények között, noha 

az inkubálás ideje hosszabb, mint maga a reakcióidő. 

A két szubsztrát esetén mért hasonló sebességi állandók ellenére a pH-függésük eltérő, 

hiszen a Gly-Phe-Nap sokkal magasabb pK1 értékkel jellemezhető. A pK1 értékek közötti 

különbség (1,14 pH egység) meglehetősen szembetűnő. A 6,09 pK1 érték egyezik a 

His556 (katalitikus hisztidin) ionizációjával. Ez az érték 0,89 egységgel kisebb, mint a 

katalitikus hisztidin pK-ja a szerinproteázok esetén, azonban ha figyelembe vesszük, 

hogy a jelen mérés 70oC-on zajlott, míg az összehasonlító érték 25oC-on értendő, 

valamint a szabad imidazol pK-ja a hőmérséklet emelkedésével csökken (d(pKa)/dT=-

0,020) [92], az egyezés egyértelmű. 
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3.3. ábra: kcat/Km pH-függése apAAP enzim esetén. A reakciókban Ac-Phe-Nap- ( ), 

illetve Gly-Phe-Nap ( ) szubsztrátokat alkalmaztunk 0,3 M NaCl jelenlétében. A 

folytonos vonalakat a 2.4.1. fejezetben közölt 2. egyenlet alapján számítottuk, a 

szaggatott vonalak pedig a haranggörbét (1. egyenlet) mutatják be ugyanezen 

mérésipontok alapján. 

 

AAP esetén a 7,01 pK1 érték [97] is a hisztidin hozzájárulásáról tanúskodik. A Gly-Phe-

Nap esetén azonban a 7,2-es pK1 érték (3.1. táblázat) egy látszólagos pK, melyet 

valószínűleg a His556- és a szubsztrát aminocsoportjának ionizációja közösen alakít ki. 

Természetesen a semleges aminocsoporttal rendelkező szubsztrát jobban köt, mint a 

töltött (NH3
+), így minden bizonnyal egy kedvezőtlen elektrosztatikai környezet alakul ki. 

Ez lehet az oka az alacsonyabb kcat/Km értékeknek. A prolyl-oligopeptidáz (POP) esetén 

is a szubsztrát töltött csoportjai jelentősen befolyásolják a pH-függés profilokat [98]. 
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3.1. táblázat: apAAP enzimreakciók kinetikai paraméterei Ac-Phe-Nap- és Gly-Phe-Nap 

szubsztrátokkal 

Paraméter Ac-Phe-Nap Gly-Phe-Nap 

kcat/Km(határ) (µM-1s-1) 1,52±0,05 0,766±0,039 

pK1 6,09±0,06 7,23±0,05 

pK2 9,18±0,18 9.08±0,14 

pK3 8,77±0,29 9,07±0,23 

 

 3.2.2. A His367 oldallánc hozzájárulása a 
mechanizmushoz 

 

A 3.1. fejezetben AAP enzimmel leírt kísérleteink során az aminosav szekvencia 

összehasonlítás alapján feltételezett oxianion-kötőzseb résztvevőjét, a His507 oldalláncot 

vizsgáltuk, amelynek az ismert szerkezetű apAAP enzim esetén a His367 aminosav felel 

meg. A szerkezeti információ birtokában egyértelmű, hogy a His367 nem azonos az 

oxianion-kötőzsebet kialakító egyik aminosavval sem, azonban igen közel található a 

kötőzsebhez és egy erősen konzervált régió tagja. 

 

3.2.2.1. A H367A enzimvariáns röntgenszerkezete 

 

Összehasonlítottuk az AAP és az apAAP enzimek elsődleges szerkezeteit, hogy 

megvizsgálhassuk az AAP His507 aminosav-, illetve az azt körülölelő régió egyezését az 

apAAP megfelelő régiójával. A 3.4. ábrán látható, hogy négy egymást követő aminosav 

konzervált ebben a régióban, beleértve a vizsgált hisztidint (AAP His507, ill. apAAP 

His367), valamint az oxianion-kötőzseb kialakításában résztvevő glicint (apAAP 

Gly369). A "vad típusú" (módosítatlan) apAAP röntgenszerkezete (pdb: 1ve6) alapján a 

His367 környezetét a Pro370-, Ala372-, Asp374-, Asn396-, Tyr397- és Ser400 

aminosavak alkotják, amelyek a hisztidin imidazol gyűrűjét ölelik körül. Ezek az 

aminosavak azonosak az AAP esetén is, kivéve az Ala372- és Asp374-et, melyek helyén 
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az AAP esetén szerin-, illetve fenilalanin található. Tehát mindkét enzim esetén a 

hisztidinek imidazol gyűrűi hasonló környezetben foglalnak helyet. 

 

ApAAP     TPGPTVVLVHGGPFAEDSDSWDTFAASLAAAGFHVVMPNYRGS 400 

  AAP     TQVPMVVMPHGGPHSSFVTAWMLFPAMLCKMGFAVLLVNYRGS 540 

          *  * **: ****.:.   :*  *.* *.  ** *:: ***** 

 3.4. ábra: AAP- és apAAP aminosav sorrendjének összehasonlítása az oxianion-

kötőzseb régióikban. Az aláhúzott betűk His367 (His507), Gly369 (Gly509) és a His367 

imidazol gyűrűjét körülölelő aminosavak a röntgenszerkezet alapján (pdb: 1ve6). A fenti 

felsorolásban a zárójelben lévő aminosavak az AAP megfelelő aminosavait jelölik az 

apAAP-hez viszonyítva. 

 

3.2. táblázat: His367 imidazol gyűrű atomjai- és az azt körülölelő atomok távolsága 

Gyűrű atomoka Szomszédos atomok H367A szerkezet (Å)b 1ve6 szerkezet (Å)c 

2 Y397 OH 3.27 az ND1 atomtól 3.08 a CD1 atomtól 

3 A372 O 3.18 a CE1 atomtól 3.12 az NE2 atomtól 

3 P370 O 3.22 a CE1 atomtól 3.33 az NE2 atomtól 

3 Y397 OH 3.24 a CE1 atomtól 3.28 az NE2 atomtól 

3 Y397 CZ 3.22 a CE1 atomtól 3.26 tazNE2 atomtól 

4 S400 OH 2.72 az NE2 atomtól 2.84 a CE1 atomtól 

5 D374 OD2 3.32 a CE2 atomtól 3.23 az ND1 atomtól 

5 H2O 3.32 a CE2 atomtól 3.36 az ND1 atomtól 
a Ahogyan a 3.5./'A' ábrán látható 
b Ac-Phe-OH apAAP komplex 'A' alegysége (pdb: 2HU7) 
c adatok forrása: [77] 

 

 

A 3.2. táblázat rögzíti a His367 imidazol gyűrű atomjai- és a gyűrűt körülölelő 

aminosavak legközelebbi atomjai közötti távolságértékeket. Az imidazol gyűrű 4-es 

számú atomja az egyetlen, amely erős H-hidat képez a Ser400 hidroxil csoportjával, a 

többi számadat Van der Walls kötésre utal. Tehát a 4. atomnak nitrogénnek kell lennie, 
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nem szénnek, ahogyan a korábbi szerkezetben (pdb: 1ve6) látható. A hisztidin helyes 

állásának eldöntése néha nem egyértelmű feladat, hiszen az adatforrásként szolgáló 

elektronsűrűségi térkép a jelen szerkezetek meghatározásához használt kristályok esetén 

hozzávetőleg 2Å felbontású (1VE6; 2QR5), s ekkor csupán az imidazol gyűrű látszik, az 

egyes atomok eltérő elektronfelhője nem. 

 

 
3.5. ábra: 'A' Az imidazol helyén keletkező üreg a H367A variánsban. Az imidazol 

eredeti elhelyezkedését vonalas modell szemlélteti. 'B' A módosítatlan- és H367A apAAP 

variánsok eltérő térállású régiói (pdb: 1ve6, 2QR5). Az oxianion kötésért felelős 

atomokat piros körök jelölik. 

 

Ilyen esetekben a kölcsönható partnerek alapján dönthető el, hogy a H-kötés kialakítására 

hajlamos nitrogén a gyűrű mely atomja. A 3.5./'A' ábra mutatja be azt az üreget, amely az 

imidazol gyűrű helyén kialakul a His367Ala apAAP enzimvariáns esetén. Az üreget 

eredetileg kitöltő hisztidint vonalas modell szemlélteti. Az imidazol gyűrű erős 

kölcsönhatásban van környezetével, amely a főlánc közeli aminosavainak térbeli 

helyzetét is megváltoztatja. Ezen a régión található a Gly369 (az oxianion-kötőzseb egyik 

résztvevője). A Gly369 aminosavat is magába foglaló hurokrégió leginkább egy rugóhoz 

hasonlít, amely a His367 imidazol gyűrűje nélkül szabadabban mozoghat, így kifordul, és 

"új" térállást vesz fel (3.5./'B' ábra), míg a gyűrű által létesített kölcsönhatások révén, 

"felhúzott" állapotba kerül és jóval stabilabb térbeli elhelyezkedésre kényszerül (3.6. 

ábra). Pontosítva, az imidazol oldallánc eltörlésének hatására a 367. aminosav 

α−szénatomja 2,94Å távolságra mozdul el, és az oldallánc irányultsága is jelentősen 
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megváltozik. A Gly369 elmozdulása kisebb (1,20Å), azonban jelentősen kifordul az 

eredeti helyzetéből. A Tyr446- és a Gly369 amidcsoportjai között a távolság eredetileg 

4,31Å, a gyűrű hiányában viszont 5,01Å, tehát az oxianion-kötőzseb kinyítik (1VE6; 

2QR5). A szerkezet egyéb részei nem változnak meg, kivéve azt a vízmolekulát, amely 

kitölti az imidazol gyűrű helyén képződő üreget. 

 

 
3.6. ábra: α-szénatomok B-faktorai. A H367A variánst ( ), míg a módosítatlan apAAP 

enzimet ( ) jelöli. A töltött szimbólumok jelölik a HGGP motívum elemeit. 

 

A megváltozott térszerkezetű hurokrégió más hatással is van a katalízisre, amely a 

következő alfejezetben kerül tárgyalásra. 

 

 3.2.2.2. A His367Ala apAAP enzimvariáns aktivitása 

 

Az AAP His507 oldalláncának eltörlésével, amely megfelel az apAAP His367 

aminosavának, 85-ször lassabban zajlik az enzimreakció, mint a módosítás előtt [97]. A 

3.7. ábra szemlélteti az apAAP His367Ala variáns pH-függésének lefutását a 

módosítatlan apAAP enzimhez viszonyítva. A két variáns aktivitása között ebben az 

esetben három nagyságrend (1048-szoros) különbség van (1,45 mM-1sec-1, illetve 1,52 

µM-1sec-1), amely jóval nagyobb hatás, mint az AAP enzim esetén (85-szörös). 
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3.7. ábra: kcat/Km pH-függése H367A, valamint módosítatlan apAAP enzimek esetén Ac-

Phe-Nap szubsztráttal. 

A H367A enzim ( , folytonos vonal, bal oldali Y-tengely), paraméterei: pK1 5,98±0,05; 

pK2 8,47±0,05; kcat/Km 1,45±0,04 mM-1sec-1. A módosítatlan apAAP (szaggatott vonal, 

jobb oldali Y-tengely), paraméterei: pK1 6,09±0.06; pK2 9,2±0,2; kcat/Km 1,52±0,05µM-

1sec-1, valamint pK3 8,8±0,3 (3.1. táblázat, 3.3. ábra). 

 

Ennek az a legvalószínűbb magyarázata, hogy a szubsztrátok P' aminosavrégióit a két 

enzim esetén eltérő S' kötőhelyek fogadják és az apAAP enzim esetén a mutáció hatására 

kevésbé stabil hurokrégió kötheti a P1'- és talán a P2' aminosavakat, így nagyobb 

mértékben gátolja a katalízist, mint ahogyan az AAP enzim esetén tapasztalható. 

Az oxianion-kötőzseb térszerkezetére ható módosítások eltérő mértékben csökkentik a 

katalízis hatékonyságát, attól függően, hogy mely aminosavakat módosítjuk. Például a 

szubtilizin Asn155 (oxianion-kötőzseb egyik résztvevője) cseréje azonos méretű 

izoleucinra [99], vagy glicinre [100] 150-szer-, illetve 300-szor lassúbb reakcióhoz 

vezetett, míg trombin- és tripszin esetén az oxianion-kötőzsebet kialakító glicint alaninra 

cserélve 10-25-ször-, vagy prolinra cserélve 1200-1500-szor lassúbb katalízis lett az 

eredmény [101]. 

Az aktivitás csökkenése mellett az enzimreakció pH-függés értékeiből számított pK 

értékekre is hatással van a His367Ala mutáció (3.7. ábra). A teljes haranggörbe a savas 
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pH-tartomány irányába mozdul el és nem mutatható ki harmadik ionizáló csoport hatása, 

összehasonlítva a "vad típusú" enzimmel végzett méréssel. Harang alakú görbe figyelhető 

meg a His507Ala és a "vad típusú" AAP esetén is, azonban ekkor a pK értékek nem 

változtak meg [97], melynek oka nem tisztázott. 

Az apAAP katalitikus mechanizmusának jobb megértése érdekében kcat/Km 

hőmérsékletfüggését is tanulmányoztuk Ac-Phe-Nap szubsztráttal. A 3.8. ábrán látható, 

hogy "vad típusú" apAAP esetán az Arrhenius-plot elhajlik az egyenes vonaltól. Az 

elhajlást nem a fehérje kicsapódása (denaturációja) okozza, mivel azt magasabb 

hőmérsékleten és hosszabb ideig előkezelve, mint a mérés során alkalmazott 

legmagasabb hőmérséklet, illetve a mérés ideje, nem tapasztaltunk aktivitásvesztést. Az 

enzim 90 oC feletti hőmérsékleten csapódik ki (3.10.- és 3.11. ábra). A nemlineáris 

Arrhenius-plot lehetővé teszi, hogy meghatározzuk az egyedi sebességi állandókat, 

amelyek a kcat/Km = k1*k2/(k-1+k2) egyenlet tagjai, ahol k1- és k-1 a szubsztrátkötés- és 

leválás (disszociáció) sebességi állandói, k2 pedig az elsőrendű acilezési sebességi 

állandó [102, 103], (3.9. ábra). A kinetikai paraméterek (k1- és k2/k-1), valamint az 

aktivációs paraméterek (E1, E-1-E2) kcat/Km hőmérsékletfüggéséből számíthatóak ki (2.4.1. 

fejezet: 6. egyenlet), értékeik a 3.3. táblázatban láthatók. Módosítatlan enzimmel végzett 

reakció során alacsony hőmérsékleten, ahol k2 >> k-1, ott kcat/Km értéke egyenlő k1-el. A 

hőmérséklet emelkedésével a k2/k-1 hányados csökken, amely arról informál, hogy magas 

hőmérsékleten az enzim-szubsztrát komplex elbomlása egyre gyakoribb, ahelyett, hogy 

acil-enzim köztitermékké alakulna. 
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3.8. ábra: kcat/Km hőmérséklet-függése H367A-, valamint módosítatlan apAAP enzimek 

esetén Ac-Phe-Nap szubsztráttal. A H367A variánst ( , bal oldali Y-tengely) 

szimbólumok-, míg a módosítatlan apAAP-t ( , jobb oldali Y-tengely) szimbólumok 

jelölik. Az illesztési paramétereket a 3.3. táblázat tartalmazza. 

 

Érdekes, hogy a H367A enzimvariáns esetén kcat/Km hőmérsékletfüggése egyenest ad, 

amely jelzi, hogy a vizsgált hőmérséklettartományban nem változik meg a mechanizmus. 

Amíg módosítatlan enzim esetén k1 a sebességmeghatározó, a H367A variánsnál k1-, k2- 

vagy mindkettő fontos lehet, azaz nem hasonlítható össze egyszerűen a két enzim. A 

sebességi állandók termodinamikai analízisével tanulmányozható részletesebben a 

különbség. 

Kiszámítottuk az aktivációs paramétereket. Módosítatlan enzimre ∆H*- és ∆S* k1 

ismeretében az Eyring-grafikon alapján került meghatározásra, ahol ln((kcat/Km)/T)-t 

ábrázoljuk 1/T függvényében. A grafikonokon minden adatsor tökéletesen lineáris (ezek 

a grafikonok nem kerülnek bemutatásra a dolgozatban) és a belőlük számolt 

paramétereket rögzíti a 3.3. táblázat (a 2.4.1. fejezet 7.- és 8. egyenlete alapján). Tisztán 

látható, hogy mindkét esetben ∆S* pozitív értéket mutat, ez szokatlan a legtöbb 

enzimreakció esetén, mivel a szubsztrát kötődése alatt visszaszorulnak a reakciópartnerek 

haladó és forgó mozgásai, tehát az átmeneti állapot rendezettebb. Módosítatlan apAAP 

Ac-Phe-Nap szubsztrátkötése során az entrópia veszteség látszólag kis mértékben 
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túlkompenzált a szubsztrátot- és az enzimet nedvesítő kötött víz felszabadulása miatt, 

valószínűleg ez a hatás felel leginkább a pozitív értékért. A pozitív entrópia 

összeegyeztethető a pozitív entalpiával (3.3. táblázat), amely szükséges a kötött vízzel 

képzett H-hidak felbontásához. Mivel k1 a komplex képződésének sebességi állandója, a 

reakció során az enzim- és szubsztrát között kialakuló- vagy felbomló kovalens kötés 

nem sebességmeghatározó lépés. 

 

3.3. táblázat: Kinetikai- és aktivációs paraméterek a H367A- és módosítatlan apAAP 

variánsok esetén Ac-Phe-Nap szubsztráttal. 

 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 

módosítatlan      

k1 (mM-1s-1) 163±5 416±19 1027±87 2404±293 5301±821 

k2/k-1 53±23 12±5 2,7±0,8 0,70±0,17 0,20±0,04 

E1 (kJ/mol) 80±4 80±3 80±4 80±4 80±4 

E–1 – E2 (kJ/mol) 129±6 130±7 129±6 129±6 129±6 

∆G* (kJ/mol)    42,5±4,0  

∆H* (kJ/mol)    77,5±7,4  

∆S* (J/mol.K)    102,0±9,7  

H367A      

∆G* (kJ/mol)    68,6±1,1  

∆H* (kJ/mol)    72,1±1,2  

∆S* (J/mol.K)    10,2±0,2  

 

H367A enzim esetén ∆S* kisebb pozitív értéket mutat, mint a módosítatlan apAAP Ac-

Phe-Nap szubsztráttal. A Gly369 kimozdulása az eredeti helyéből meglehetősen 

kedvezőtlen ∆S* kialakulásához vezet. A hurok régió, amelyet eredetileg a His367 rögzít, 

kevésbé stabil a H367A variáns esetén. A hurok régiót a katalitikusan kompetens 

pozícióban minden bizonnyal a szubsztrát kötődése rögzíti, amely magyarázattal szolgál 

a módosítatlan enzimhez viszonyítva a csökkenő entrópia értékre. 
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A H367A apAAP hurokrégiójának nagyobb mozgékonyságát bizonyítja a régiót (HGGP) 

alkotó aminosavak α-szénatomajai esetén a B faktorok kiugróan magasabb értéke (3.6. 

ábra) a H367A mutáció hatására, amelyet a röntgen szerkezet meghatározásakor kaptunk. 

A B faktorok értéke az egyes röntgenszerkezetekben minden esetben eltérő, azonban egy 

adott fehérje esetén aminosavláncban az egymást követő aminosavak α-szénatomjainak 

B-faktorai hasonló ingadozást mutatnak, amennyiben eltérő időpontokban készült 

szerkezeteket vizsgáljuk. Az ingadozás megváltozása stabilitásváltozásra utal. Ahogyan a 

3.6. ábrán látható, a 365-374 aminosav régió az imidazol oldallánc eltörlésének hatására 

jelentősen destabilizálódott, különös tekintettel a His367-, Gly368- és Gly369 

aminosavakra. A két szerkezet többi régiójában a B faktorok ingadozásai nem mutattak 

szembetűnő eltérést egymástól. 

 

 3.2.2.3. Távozó-csoport hatások 

 

A szerinproteázok peptidkötés hasítása acil-enzim köztitermék kialakulásán keresztül 

zajlik le, ahogyan az 1.1.2. fejezetben leírásra került. A 3.9. ábrán látható reakció során 

E: szabad enzim, S: szubsztrát, ES: enzim-szubsztrát komplex, EA: acil-enzim, P1- és P2 

pedig a felszabaduló termékek (N- és C terminális). A sebességi állandók k1: ES komplex 

kialakulása, k-1: ES bomlása, k2: aciláció és k3: dezaciláció. 

 

E + S       ES           EA            E        
P1            P2

k1          k2             k3

k-1  
3.9. ábra: Szerinproteázok katalitikus mechanizmusának sematikus ábrázolása (A reakció 

részleteit az 1.3. ábra tartalmazza). 

 

A másodrendű acilációs sebességi állandó (kcat/Km) magában foglalja a szubsztrát kötést- 

és az acilációt. Értéke a szubsztrát távozócsoportjának természetétől függ (feltéve, hogy a 

kémiai lépés a sebességmeghatározó), azonban néhány esetben nem a kémiai-, hanem 

egy fizikai lépés (mint például a szubsztrátkötés) a sebességmeghatározó. Ez a helyzet 

például akkor fordul elő, ha szubsztrát hasadókötése nem a fehérjék esetén megszokott 
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peptid-, hanem észter kötés. Ebben az esetben az aciláció nagyságrendekkel gyorsabban 

zajlik (pl. kimotripszin esetén 4 nagyságrend a különbség [104] az észter-, és amid 

szubsztrátok hidrolízisének sebessége között). Tehát, amennyiben k2 a 

sebességmeghatározó lépés (amid szubsztrát esetén), észter szubsztrát segítségével k1 

értéke általában meghatározható. A 4-nitrofenilészterek sokkal könnyebben hasadnak, 

mint az amidok, így pH 7, 25oC-on enzim jelenléte nélkül is elbomlanak. Ennek 

elkerülésének érdekében a 70oC-on végzett mérést pH 6,5 értéknél hajtottuk végre, ahol a 

spontán bomlás lassúbb. A sebességi állandó (kcat/Km) értékét módosítatlan apAAP enzim 

esetén több szubsztráttal is meghatároztuk (Ac-Phe-Nan 1,12 µM-1sec-1; Ac-Phe-ONp 

2,96 µM-1sec-1; Ac-Phe-Nap 1,41 µM-1sec-1; Ac-Phe-ONap 1,46 µM-1sec-1. Az adatok 

alapján levonható a következtetés, hogy a sebességmeghatározó lépés amid szubsztrátok 

esetén nem kémiai-, hanem fizikai, nevezetesen k1, hiszen az észter hasadókötés nem 

növelte meg nagyságrendekkel kcat/Km értékét az amid hasadókötéshez viszonyítva. 

Természetesen a H367A apAAP esetén nem végeztünk hasonló vizsgálatot, mivel az 

észterszubsztrátok spontán bomlása elfedte az ebben az esetben 3 nagyságrenddel lassúbb 

enzimes hasítás hatását. 

 

3.2.2.4. Konformációváltozások a hőmérséklet 
hatására 

 

A His367 aminosav által befolyásolt hurok régió mozgékonyabb az oldallánc eltörlése 

után, azonban a teljes enzimmolekula stabilitására ez a tény nincs jelentős hatással. A 

fenti feltételezést közeli UV spektroszkópiai- és DSC mérésekkel igazoltuk. 

Feltekeredett, stabil szerkezettel rendelkező fehérjék esetén a hidrofób oldalláncokkal 

rendelkező régiók rejtve maradnak a molekula belsejében (a hidrofób magban), így távol 

helyezkednek el a döntően vizet tartalmazó molekulaközi oldattól. Amennyiben a közeli 

UV tartományban vizsgáljuk a fehérjeoldat fényelnyelését (abszorbanciáját), azt 

tapasztaljuk, hogy a 285-295 nm hullámhossz tartományban, ahol a molekula belsejében 

rejtőzködő triptofán oldalláncok fényelnyelése uralja leginkább a görbe lefutását, változás 

tapasztalható amennyiben a fehérje kitekeredik és a triptofánok az oldószernek jobban 
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kitetté válnak ("előbújnak" rejtekhelyükről). Rejtett állapotban kevesebb fotont képesek 

befogni, így kisebb a fényelnyelésük, míg a molekula kitekeredésekor a fényelnyelés is 

nő. Természetesen, amennyiben a kitekeredést az egyes molekulákat alkotó láncok 

összecsapódása (aggregációja) is követi, a fényelnyelés szintén megnő, azonban ebben az 

esetben a kialakuló kolloid mérettartományú anyaghalmaz okozta fényszórás a 

félnyelnyelés látszólagos növekedésének oka. A fényszórás minden műszerrel 

vizsgálható hullámhosszon látszólagos elnyelésnövekedést okoz, míg a kitekeredés 

csupán a fent említett tartományban, így a két jelenség egymástól megkülönböztethető. A 

3.10. ábra szemlélteti, hogy a módosítatlan- és a H367A apAAP enzimek közeli UV 

elnyelését a 35-90oC hőmérséklettartományban közel azonos profil jellemzi, valamint 

további melegítés hatására 95oC-on a fehérjék kicsapódnak (aggregálódnak). A 

kicsapódást 310 nm-es hullámhosszon nyomon követve (ahol már biztosan csak az 

aggregáció észlelhető), lefutása elsőrendű kinetika szerint zajlott. Módosítatlan enzim 

esetén a sebességi állandó 0,043-; míg H367A enzim esetén 0,084 1/min érték volt. Az 

eredmények jelzik, hogy mindkét enzim stabil 90oC-on, azonban kicsapódik magasabb 

hőmérsékleten. 

 

 
3.10. ábra: Fényelnyelési spektrumok hőmérsékletfüggése. 'A' H367A variáns, 'B' 

módosítatlan enzimvariáns. A jelenlévő 0,97 µM fehérjét 35- (folytonos vonal); 90- 

(pontvonal) és 95 oC-on (szaggatott vonal) vizsgáltuk. 

 

Az UV fényelnyelés mérésekkel összhangban a DSC mérések alapján is 90oC felett 

kezdődik a molekulák kitekeredése (3.11. ábra). Módosítatlan enzim esetén a 
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hőfelvétellel járó (endoterm) kitekeredést, meglehetősen nagy hőfelszabadulással járó 

(exoterm) reakció követi. Mivel az aggregáció sok hő felszabadulásával jár együtt, az 

exoterm reakció minden bizonnyal aggregáció (amit az a tény is alátámaszt, hogy a 

mérést követően a mérőcellából eltávolított oldat csapadékot tartalmazott). Az exoterm 

reakció gyors lefolyása miatt nem egyértelmű, hogy a kitekeredés kétlépéses folyamat-e. 

H367A apAAP esetén azonban szélesebb hőmérséklettartományban zajlik le a reakció, és 

két endoterm csúcsot láthatunk az exoterm reakció előtt. A kétlépcsőben lezajló endoterm 

reakció legvalószínűbben azzal magyarázható, hogy a dimer enzim első lépésben 

elveszíti a negyedleges szerkezetét, majd második lépésben a monomerek kitekerednek. 

 

 
3.11. ábra: H367A- és módosítatlan apAAP variánsok kitekeredésének DSC grafikonjai. 

A H367A variáns esetén a folytonos-, módosítatlan enzim esetén a szaggatott vonal által 

bemutatott adatokat nyertük. Mindkét esetben 10 µM fehérje volt jelen a mérőcellában. 
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 3.2.3. Az apAAP endopeptidáz aktivitása 

 

Az apAAP röntgenszerkezetének tanulmányozása során arra a következtetésre jutottunk, 

hogy az enzim kötőrégiójában a Gly-Phe-Nap szubsztrát glicinjénél hosszabb N-

terminálissal rendelkező szubsztrátok kötésére is elegendő hely áll rendelkezésre. Ezt a 

megfigyelést megerősítette a P3 csoportként 2-aminobenzoesavat tartalmazó Abz-Gly-

Phe-, és Abz-Glu-Phe- N-terminálissal rendelkező szubsztrátok hasítása (3.12. ábra). Az 

Abz-GFEPF(NO2)RA szubsztrát esetén nagyobb sebességi állandó mérhető, mint Ac-

Phe-Nap esetén, amely az apAAP elsőként leírt szubsztrátja. A két szubsztráttal mért pH-

függés profilokból meghatározott pK1 értékek is hasonlóak (3.1.- és 3.4. táblázatok). Ez a 

tény bizonyítja, hogy az enzim képes a korábban leírtaknál hosszabb N-terminálissal 

rendelkező peptidek hasítására is, amelyre egy valódi exopeptidáz képtelen lenne. 

 

 
3.12. ábra: kcat/Km pH-függése töltött szubsztrátok esetén. A reakciókban az Abz-

GFEPF(NO2)RA ( , folytonos vonal, bal oldali Y-tengely), és Abz-EFSPF(NO2)RA ( , 

folytonos vonal, jobb oldali Y-tengely) szubsztrátokat alkalmaztunk 0,3 M NaCl és 1% 

DMSO jelenlétében. A folytonos vonalakat a 2.- illetve 3. egyenlet alapján számítottuk, a 

szaggatott vonal a ( ) pontokra illesztett haranggörbét mutatja be. A görbék paramétereit 

a 3.4. táblázat rögzíti. 
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Az Abz-EFSPF(NO2)RA peptid esetén egy nagyságrenddel alacsonyabb sebességi 

állandóval zajlik a hasítás, mint Ac-Phe-Nap esetén és a pH-függés profil nem követi az 

egy ionizáló csoport esetén elvárható lefutást a savas tartományban, ahol a viszonylag 

magas sebességi állandó minden valószínűség szerint a P2 glutaminsav ionizációjának 

eredménye. Az oldallánc negatív töltése minden bizonnyal gátolja a katalízist, azonban a 

pH csökkenésével a hatás csökken. 

 

3.4. táblázat: apAAP enzimreakciók kinetikai paraméterei két peptidszubsztrát esetén 

Paraméter Abz-GFEXb Abz-EFSXb 

kcat/Km(határ) (µM-1s-1) 2,24±0,05 0,133±0,002 

kcat/Km(határ)x (µM-1s-1)a  0,036±0,003 

pK1 5,75±0,04 5,55±0,06 

pK2 8,58±0,06 9,15±0,10 

pK3 9,01±0,15 8,52±0,15 
a az enzimreakció sebességének határértéke savas pH tartományban 
b X = PF(NO2)RA 

 

Abz-GFEPF(NO2)RA esetén a savas pH tartományban nem történik hasonló változás, 

tehát az enzim az ionizált állapotban lévő P2 glutaminsavat jóval kevésbé kedveli, mint 

ugyanezt az oldalláncot a P1' pozícióban. További peptidszubsztrátok hidrolízisének 

sebességi állandói is meghatározásra kerültek (3.5. táblázat). A Glt-GGF-Amc 

szubsztráttal mért sebességi állandó összehasonlítható az Ac-Phe-Nap esetén mért 

értékkel, amíg Suc-AAPF-Nan esetén a hasítás egy nagyságrenddel lassabban zajlott. Az 

Abz-SAVLQSGF(NO2)A peptidben egy potenciális P1 leucin foglal helyet, amely az 

apAAP jó szubsztrátja [105], habár mi egy nagyságrenddel rosszabbnak találtuk az Ac-

Leu-Nan-t, mint az Ac-Phe-Nan-t. A 3.5. táblázatból az is látható, hogy az Ac-Ala-Amc 

szubsztrátot, amely az AAP klasszikus szubsztrátja, három nagyságrenddel lomhábban 

hasítja az apAAP, mint az Ac-Phe-Nap-ot. Az adatok jól szemléltetik a lényeges 

különbséget is a mezofil- és termofil enzimek között, mivel a Gly-Phe-Nap sokkal 

rosszabb szubsztrátja az AAP-nak, mint az Ac-Phe-Nap, tehát a sertés eredetű enzim az 
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N-terminálisukon blokkolt szubsztrátokat kedvel, ahogyan egy valódi exopeptidáztól 

elvárható. 

 

3.5. táblázat: AAPa enzimek specifikus sebességi állandói 

Szubsztrát apAAPb sertés AAPc 
 kcat/Km (µM-1s-1) 
Abz-GFEPF(NO2)RA 2,96 0,000057 
Abz-EFSPF(NO2)RA 0,21  
Abz-GFRPF(NO2)RA 1,92  
Abz-SAVLQSGF(NO2)A 1,24 0,000077 
Abz-KARVLF(NO2)EANle 0,048 0,000014 
Abz-EALFQPF(NO2)A 3,22  
Glt-GGF-Amc 0,42  
Suc-AAPF-Nan 0,023d  
Ac-Ala-Amc 0,00054 2,2 
Ac-Phe-Nap 1,50 0,10 
Gly-Phe-Nap 0,86 0,000487 
Ac-Phe-Nan 1,20d  
Ac-Leu-Nan 0,14d  

a A reakciók 50 mM foszfát; pH 8,0; 1 mM EDTA; 0,3 M NaCl pufferben zajlottak 0,4 
µM szubsztrát jelenlétében 
b 1% DMSO, 70°C 
c 0,02% DMSO, 25°C 
d fotometriás mérés, 14 µM szubsztrátkoncentráció mellett 
 

Az AAP nem mutat említésre méltó endopeptidáz aktivitást, ahogyan négy oligopeptid 

esetén igazoltuk (3.5. táblázat). Mindez összeegyeztethető az egyes enzimek természetes 

forrásainak (az emlős-, illetve ősbaktérium sejtek) fehérjeösszetételével. Eukarióta 

sejtekben a citoszolikus fehérjék N-terminális acetilációja gyakori [66, 67], 

ősbaktériumokban viszont ritka [78], ezek alapján úgy tűnik, hogy az AAP-ok eredetileg 

kevésbé specializálódott enzimek voltak és az evolúció egy későbbi lépcsőjében váltak 

valódi exopeptidázokká. A fenti adatok alapján egyértelmű, hogy az apAAP a 

peptidláncon belül is képes a kötéshasításra, amelyet az Abz-EALFQGPF(NO2)A, egy jó 

szubsztrát esete is alátámaszt (3.5. táblázat). Annak ellenére hasad könnyen a 

peptidkötés, hogy a specifikus fenilalanin az N-terminálistól számítva az ötödik 

pozícióban foglal helyet. 
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Amikor belső kioltású fluoreszcens szubsztrátot alkalmazunk, a kimutatható hasítási 

helyeknek a fluorofór (jelen esetben Abz)- és a fluoreszcenciáját kioltó quencher (jelen 

esetben F(NO2)) között kell elhelyezkednie, habár specifitása alapján az apAAP hasíthat 

akár közvetlenül a F(NO2) után is. Ez a reakció fotométerben kimutatható, mivel 300 nm-

es hullámhosszúságú fénnyel besugározva a mintát, annak fényelnyelése a reakció során 

csökken, amennyiben az X-F(NO2)-Y felállás esetén az X-csoport hasad el, tehát a 

F(NO2) N-terminálisa szabadul fel, illetve a fényelnyelés növekszik amennyiben az Y-

csoport hasad le, tehát a F(NO2) C-terminálisa szabadul fel. [84, 85]. A konkrét esetben 

több peptidszubsztráton is megvizsgáltuk a kötés hasadásának lehetőségét. Abz-

GFEPF(NO2)RA-, Abz-EFSPF(NO2)RA- és Abz-SAVLQSGF(NO2)A szubsztrátok 

esetén nem volt számottevő jelváltozás, mialatt a fluoriméterben nyomonkövetett reakció 

lezajlott, azonban Abz-KARVLF(NO2)EANle esetén a fotometriás mérés során 

bekövetkező abszorbancia növekedés 1,3-szer gyorsabb reakciót mutatott, mint a 

fluorimetriával észlelt, tehát legalább két párhuzamos reakció folyt egyszerre. A 

fotometriás úton kimutatott reakció méginkább bizonyítja az endopeptidáz aktivitást, 

hiszen a szubsztrát N-terminálisától számított hetedik aminosav után következett be a 

hidrolízis. 

Az Abz-KARVLF(NO2)EANle peptiden belül a hidrofób Val-, Leu- és fotometriával 

bizonyítottan a Phe(NO2) után is bekövetkezhet hasítás. A szubsztrát hasítását a 

fluorimetriával detektált reakció felénél trifluórecetsavval (TFA) leállítva, 

meghatározásra került a reakcióelegy aminosav szekvenciája. A termékek a következők 

voltak: EANle,- RVLF(NO2)- és F(NO2). Az elsőként felsorolt hidrolizátum fordult elő a 

legnagyobb mennyiségben, összhangban a fotometriás reakcióval, azonban az A-R kötés 

hasadása meglepő, hiszen az Ac-Ala-AMC hasítása rendkívül csekély reakciósebességgel 

zajlott (3.5. táblázat). Az Edmann lebontás első ciklusában kis mennyiségben kimutatott 

F(NO2) pedig arról informál, hogy a F(NO2)-E kötés mellett a L- F(NO2) kötés is hasad. 

A két fő hasadási hely (F(NO2)-E és A-R) ismeretében kimondható, hogy 

peptidszubsztrátok esetén a másodlagos kötőhelyeken kialakuló kötések erőssége 

alapvető befolyással lehet az apAAP P1 specifitására, hiszen fenilalanin hiányában az 

enzim elfogad más P1 aminosavakat is, mint például a F(NO2), vagy az alanin. 
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Az Abz-EFSPF(NO2)RA peptiddel végzett aminosav szekvenálás csak a F-S kötés 

hasadását mutatta ki, mivel ebben az esetben a leginkább kedvelt fenilalanin foglalhatja 

el az S1 kötőhelyet, így itt történik meg a hasítás. 

 

 3.2.4. Az apAAP-inhibítor komplexek 
röntgenkrisztallográfiai vizsgálata 

 

A szubsztrátok és inhibítorok kötési módjának megismeréséhez az enzimet Harmat 

Veronika irányítása mellett együtt kristályosították a kérdéses molekulákkal és 

meghatározták komplexeik röntgenszerkezetét. 

Az Ac-Phe-OH- és Gly-Phe-OH termékszerű inhibítorokat módosítatlan apAAP 

enzimmel kristályosították együtt, míg az Abz-GFEPF(NO2)RA szubsztrátot egy inaktív 

enzimvariánssal (S445A). A kristályszerkezetek dimer apAAP-t tartalmaztak, amelyben 

az "A"- és "B" alegységek hibahatáron belül azonosak, köztük nemkrisztallográfiai 

szimmetria áll fenn, beleértve az S1- és S2 kötőhelyeket is. A 3.13. ábra mutatja be a két 

inhibítor kötési módját a komplexben. Az enzim- és inhibítorai között néhány H-kötés- és 

hidrofób kölcsönhatások lépnek fel. A H-kötések távolságait a 3.6. táblázat rögzíti. Az 

apAAP katalitikus szerinjének γ−oxigén atomja közel található a kötött inhibítor 

karboxilát-szenéhez. A szerkezetek egyértelműen feltárták az oxianion-kötőzsebet is, 

amely minden szerinproteáz esetén jelen van és az átmeneti állapotot stabilizálja [106]. 

Az apAAP oxianion-kötőzsebét a Tyr446 főlánc-amidcsoportja- és a Gly 369 

amidcsoportja alkotja. Az Ac-Phe-OH- és Gly-Phe-OH esetén is kialakult a H-kötés az 

amidcsoportok- és az inhibítor karboxi-oxigénje között, habár a korábban meghatározott 

4-nitrofenilfoszfáttal képzett komplex szerkezete esetén (pdb: 1ve7) a Tyr446 túlzottan 

messze van ahhoz, hogy H-kötés alakulhasson ki. Az inhibítor főláncát a P1 amid-, és a 

Gly369 karboxi-csoportja-, valamint a P2 karbonil-oxigén és az Arg526 guanidino-

csoportja között kialakuló további H-kötések stabilizálják (3.13. ábra- és 3.6. táblázat). 
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3.13. ábra: Az apAAP dimer "A" alegységének aktív centruma. Az 'A' ábrán az enzim 

katalitikus triádja, oxianion-kötőzsebe és P2 kötőrégiója-, valamint a Gly-Phe-OH 

inhibítor látható. A szénatomokat zöld-, a többi atomot a megszokott színezés jelöli, a H-

kötéseket fekete szaggatott vonalak reprezentálják. A 'B' ábrán a Gly-Phe-OH- és Ac-

Phe-OH inhibítorokkal képzett komplexek láthatóak egymáson, valamint megváltozott a 

nézőpontot is az 'A' ábrához viszonyítva. Az Ac-Phe-OH-apAAP szerkezet szénatomjait 

narancsszínnel ábrázoltuk. Kisebb különbségek láthatóak a két inhibítor kötése között, 

mivel az Arg526 P2 H-kötés nem direkt módon jön létre az Ac-Phe-OH esetén, hanem 

egy vízmolekulán keresztül, amelyet 'W' szimbólum jelöl. 

 

Az Arg526 aminosav konzervált minden AAP szekvenciában [107]. Az Arg526 és a P2 

aminosav közötti H-kötés-, valamint a guanidino-csoport- és a Glu88 között kialakult 

sóhíd a POP esetén is megfigyelhető (ahol az Arg643 és az Asp149 a megfelelő két 

aminosav). Az apAAP esetén a Gly-Phe-OH-al képzett komplexben kialakul a P2-glicin 

és az Arg526 között a H-kötés-, míg Ac-Phe-OH-al képzett komplexben a kötés egy 

vízmolekulán keresztül valósul meg (3.6.- táblázat- és 3.13. ábra). Érdekes, hogy a 

katalitikus hisztidin (His556) túl messze van, így az Ac-Phe-OH karboxi-csoportjával 

nem alakul ki H-kötés (3.6. táblázat), habár a Gly-Phe-OH-al képzett komplexben ez a 

távolság kisebb, viszont mindkét esetben a karboxi-csoport és a hisztidin imidazolgyűrűje 

elfordul egymáshoz képest, ami kedvezőtlen a kötés kialakulásához (3.13./B ábra). A 

család egy másik enzime, a POP esetén a Z-Gly-Pro-OH inhibitor és a katalitikus 
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hisztidin között kialakul H-kötés és ez a kötés a hisztidin protonálódásával erősödik, ami 

lehetőséget ad a katalitikus hisztidin pK-jának meghatározásra [108]. 

 

3.6. táblázat: H-kötések- és poláros kölcsönhatások az apAAP enzimmolekula 'A'-, 

illetve 'B' alegysége-, valamint a kötött inhibítorok közötta 
* Ac-Phe-OH 

'A' 
Ac-Phe-OH 

'B' 
Gly-Phe-OH 

'A' 
Gly-Phe-OH 

'B' 
S445 Oγ–P1 
O1 2,50Å 2,62Å 2,58Å 2,47Å 

Y446 N–P1 
O1 2,91Å b 2,93Å b 2,92Å b 2,85Å b 

G369 N–P1 
O1 2,79Å b 2,74Å b 2,75Å b 2,69Å b 

G369 N–P1 
O2 3,06Å 3,14Å 3,54Å 3,36Å 

G369 O–P1 
N 2,79Å b 2,93Å b 2,80Å b 2,83Å b 

R526 Nη1–P2 
O 3,68Å c 3,72Å 3,21Å b 2,99Å b 

H556 Nε2–
P1O2 5,04Å c 5,12Å 3,46Å 4,34Å 

a P1- és P2 az inhibítor régiói 
b H-kötés 
c víz által közvetített H-kötés 
* az oszlopban szereplő adatok azonosítják az enzimmolekula-, valamint a szubsztrát 
kölcsönható atomjait 
 

Az apAAP komplexeiben nem látható H-kötés ellenére az enzim és Ac-Phe-OH 

inhibítora segítségével meghatároztuk az inhibíciós állandók (Ki) pH függését és ezek 

reciprokát (1/Ki) ábrázolva, hasonló telítési görbét kaptunk (3.14. ábra), mint POP 

esetén[108]. A görbéből kiszámítható volt a komplex asszociációs állandója és a folyamat 

pK-értéke (3,90±0,06 mM-1, illetve 6,19±0,02) Ez a tény igazolja, hogy a katalitikus 

hisztidin ionizációja befolyásolja az inhibítor kötődését akkor is, ha nem képződik H-

kötés. Szintén vizsgáltuk az oldat sókoncentrációjának hatását, mivel a nagy ionerősség 

elnyomja az elektrosztatikus kölcsönhatásokat. Sómentes pufferben pKa értéke 5,36 és a 

görbe a 18,8±1,0 mM-1 maximum értékhez tart. Habár savanyú pH-n az 1/Ki értékek 

csökkenése volt megfigyelhető, az elméleti görbe jó illeszkedése lehetővé tette az 

extrapolálást erre a régióra. Az eredmény eltér a POP esetén tapasztaltaktól, ahol a 
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sókoncentráció megváltoztatása csupán kis mértékben befolyásolta 1/Ki értékét és pKa 

sem változott, vagyis más a két enzim és inhibítoraik közötti elektrosztatikus 

kölcsönhatás, illetve az enzimek aktív centrumai eltérően viselkednek. 

Nehéz válaszolni arra a kérdésre, hogy apAAP esetén a protonált katalitikus hisztidin 

miért nem képez H-kötést az inhibítorral, ahogyan más szerinproteázoknál leírták. 

Lehetséges, hogy a kinetikai mérések elvégzésekor alkalmazott +70oC-on a H-kötés 

mégis kialakul, hiszen a fehérje minden kötése jóval mozgékonyabb, mint a 

kristályszerkezet meghatározásakor alkalmazott -173oC hőmérsékleten, azonban 

elképzelhető az is, hogy az imidazol protonálódása olymértékben módosítja az 

elektrosztatikus környezetet, ami befolyásolja az inhibítor kötését, még ha a H-kötés nem 

is jön létre. Egy ilyen sóhídszerű elektrosztatikus kölcsönhatás megmagyarázná az Ac-

Phe-OH inhibítorral végzett titrálás eredményét is (3.14. ábra). 

 

 
3.14. ábra: Az Ac-Phe-OH - apAAP komplex (EI) képződése a pH függvényében. A 

komplex képződési állandó (1/Ki) az 5. egyenlet segítségével került meghatározásra 0,3M 

NaCl jelenlétében ( ), illetve nélküle ( ). Az elsőrendű sebességi állandók 10-20 nM 

enzim- és 400 nM Ac-Phe-Nap szubsztrátkoncentráció mellett kerültek meghatározásra. 

A reakciók elméleti göbréinek paraméterei: 1/Ki(limit) 18,8±1,0 mM; pKa 5,36±0,05 só 

nélkül; illetve 1/Ki(limit) 3,90±0,05 mM; pKa 6,19±0,02 0,3M sóban. 
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Termékszerű inhibítorok esetén a P1 fenilalanin különbözik a korábban leírt 4-

nitrofenilfoszfáttól [77], ami lehetőséget nyújt a P1 kötőhely szerkezetváltozásainak 

tanulmányozására, mivel ismert a szabad állapotban lévő- (pdb: 1ve6), a 4-

nitrofenilfoszfátot- (pdb: 1ve7) és a fenilalanint (2hu5, 2hu7, 2hu8) tartalmazó kötőhely 

szerkezete is. A P1 aminosav stabilizálásáért felelős régiót alkotó néhány aminosav 

oldallánc térbeli elhelyezkedése a különböző ligandumok esetén eltér (3.15. ábra). A 

ligandum kötésének hatására az enzimmolekula S1 régiója a Phe488 és a Met477, illetve 

a Leu492 oldalláncok elmozdulásával alkalmazkodik. 

 

 
3.15. ábra: Az S1-kötőhely rugalmassága a kötött csoport függvényében. Az ábrán az 

apAAP és az Ac-Phe-OH- (narancssárga szénatonokkal jelezve, pdb: 2HU7), valamint a 

4-nitrofenilfoszfáttal (sárga szénatomokkal jelezve, pdb: 1ve7) képzett komplexek 

láthatóak egymásra helyezve. Az S1-kötőhely oldalláncainak térállása három aminosav 

(Met477-, Phe488- és Leu 492) kivételével nagyon hasonló egymáshoz. A három 

aminosav oldallánc tekintetében a különbségek szemléltetése céljából az üres apAAP 

(világoskék atomokkal jelezve, pdb: 1ve6) is felkerült az ábrára. 
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Megpróbáltuk felderíteni az S- és S' kötőhelyeket is, amikor a S445A "inaktív" apAAP 

enzimvariánssal együtt került kristályosításra az Abz-GFEPF(NO2)RA peptidszubsztrát, 

azonban a hosszú kristályosítási idő alatt az "inaktív" enzim elhasította szubsztrátját és 

csupán az N-terminális peptidfragmentumot volt látható a szerkezet megoldásakor (3.16. 

ábra). Hasonló próbálkozások néha sikerrel jártak a POP esetén [108], azonban más 

esetben szintén elhasadt a peptid [98]. 

Az enzim katalitikus aktivitása nem csökken le nulla értékre pusztán azért, mert a 

katalitikus szerinjének hidroxil-csoportját eltöröljük, hiszen a szubsztrát-kötőhelyek- és 

az oxianion-kötőzseb helyzete ettől nem változik. A korábbi tanulmányokban 

számszerűen is meghatározottan POP esetén 7 nagyságrenddel- [98], szubtilizin esetén 6 

nagyságrenddel [100] csökkent a reakciósebesség. 

 

 
3.16. ábra: Az apAAP S2- és S3 kötőhelyei. Az 'A' ábrán a Gly-Phe-OH- (zöld 

szénatomokkal jelölve, pdb: 2HU5), illetve az Abz-Gly-Phe-OH (lila szénatomokkal 

jelölve, pdb: 2HU8) szerkezetek láthatók. Mindkét esetben az inhibítor N-terminális 

nitrogénje a központi üreg felé fordul, eltávolodik az S2-, illetve az S3 kötőhelytől. A 'B' 

ábrán az enzimmolekula P1-P3 kötőhely régiójának felülete látható, a kötött Abz-Gly-

Phe-OH vonalas modell formájában került bemutatásra. 

 

A katalitikus szerin szerepét ebben az esetben minden bizonnyal egy vízmolekula tölti be, 

tehát az "inaktív" enzimek esetén a reakció mechanizmusa eltérő a náluk milliószor 

aktívabb, a sejtekben megtalálható módosítatlan enzimmolekulákhoz viszonyítva. 
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Az S1- és S2 kötőhelyek H-kötés hálózata az apAAP - Abz-Gly-Phe-OH komplex esetén 

hasonló az apAAP - Gly-Phe-OH komplexnél tapasztaltakkal, az Ac-Phe-OH kötésénél 

viszont vannak kisebb különbségek (az inhibítor kevésbé poláros karaktere miatt). Az S2- 

és S3 kötőhely kialakításában résztvevő csoportok a 3.16./A ábrán láthatóak. Az S2 

kötőhelyet a Phe153-, Phe169-, Phe371- és Phe488 oldalláncok alkotják, amely apoláros 

karaktert kölcsönöz a régiónak. Habár az apAAP- és a POP esetén is a P2 csoportok 

hasonló térállásúak, apAAP esetén a P2 régió kevésbé poláros, ezért a P2-glicin amino-

csoportjával nem alakul ki sóhíd-, illetve H-kötés, mint a DIP IV esetén [15], hanem az 

amino-csoport az enzim központi ürege felé fordul, ahol a poláros víz van jelen. Ez a tény 

is alátámasztja, hogy az apAAP hoszabb N-terminálissal rendelkező peptidek hasitására 

is képes (hiszen azok a központi üregében elférnek). Az N-terminális Abz-csoport egy 

hidrofób aminosavnak felel meg és a Leu115-, Phe153-, Phe155-, valamint Phe485 létesít 

vele másodlagos kötést (3.16./A ábra). Az Abz-csoport aromás gyűrűje részben 

eltemetett, míg az amino- és karboxi csoportjai az enzim központi ürege, tehát az 

oldószer felé fordulnak. A 3.16./B ábrán az enzim felülete látható az S3 kötőhelyen és azt 

körülölelő régióban, amelyből egyértelmű, hogy hosszabb peptidek kötése is lehetséges. 

 

 

 3.3. Következtetések 

 

Bemutatásra került, hogy az apAAP-nek endopeptidáz aktivitása is van a jól ismert 

exopeptidáz aktivitás mellett, míg a sertés eredetű AAP exopeptidáz, ahogyan korábban 

helyesen besorolták. Az apAAP is képes peptidkötések hasítására alanin után, amely 

cáfolja azt az elképzelést, hogy az enzim nagy térigényű hidrofób aminosavakra-, 

különösen fenilalaninra specializálódott, annak ellenére, hogy a fenilalanin jól illeszkedik 

az apAAP S1 helyének apoláros karakteréhez és méretéhez. A dolgozatban tárgyalt egyik 

peptidszubsztrát jó példa arra, hogy a másodlagos kötőhelyek ellensúlyozzák a P1 csoport 

nem kellően stabil kötődését a komplexben. 

A termékszerű inhibítorokkal képzett komplexek kristályszerkezeteiből azonosítható az 

oxianion-kötőzseb, valamint az S1-, S2- és S3 kötőhelyek. A komplexek ismeretében 
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látható, hogy az S1 hely észrevehető konformációváltozásokon megy keresztül a 

különböző P1 csoportok kötése közben, amely a régió formálhatóságáról 

(plasztikusságáról) tanuskodik. 

A His367Ala módosítás alapgondolata eltér minden korábbi próbálkozásunktól, melynek 

célja az oxianion-kötőzseb módosítása volt. Ebben az esetben az apAAP katalitikus 

Gly369 aminosavának hatását vizsgáltuk, azonban a hozzá térben közel lévő His367 

aminosavat cseréltük ki. A módosított enzimmel készült röntgenszerkezet világosan 

mutatja, hogy az Ala367 módosítás hatására a Gly369 aminosavat is tartalmazó hurok 

kimozdul az eredeti helyzetéből, aminek következtében az enzim katalitikus aktivitása 

három nagyságrenddel csökken. A reakció kinetikája is megváltozik, amit a specifikus 

sebességi állandók eltérő hőmérsékelt-függése mutat. Módosított enzim esetén lineáris-, 

"vad típusú" enzim esetén maximumos görbe illik a mérési pontokra, valamint a 

módosított enzim Km értéke a természetben megtalálható enzimmel mért értéknél 

magasabb. A mutáció azonban nincs hatással a teljes molekula stabilitására, ahogyan az 

UV-spektrumok hőmérsékletfüggéséből és a DSC mérésekből látszik. 
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5. Függelék 
 

5.1. A dolgozatban előforduló rövidítések 
magyarázatai 

 

 

POP prolyl-oligopeptidáz enzim, egy szerinproteáz 

DIP IV dipeptidyl-peptidáz IV enzim, a POP család egyik tagja 

OpB oligopeptidáz B enzim, a POP család egyik tagja 

AAP acylaminoacyl-peptidáz enzim, a POP család egyik tagja, a 

rövidítés a dolgozatban leggyakrabban a sertés máj eredetű 

enzimet jelöli, ahol általánosabb értelemben kerül 

felhasználásra, a rövidítést többesszám követi 

ACY I aminoacyláz I enzim 

apAAP Aeropyrum pernix K1 eredetű acylaminoacyl peptidáz 

PCR polimeráz láncreakció 

LB luria broth (Escherichia coli tápoldat) 

OD optikai denzitás 600 nm-en mérve (mikroba sejttömeg 

becslésére) 

IPTG izopropil−β−D−tiogalaktozid 

MWCO molecular weight cut off (molekulasúly, amely felett nem 

enged át a membrán) 

EDTA etiléndiamin-tetraecetsav dinátrium só 

MET 2-merkaptoetanol 

DTT dithio-treitrol 

pNA paranitroanilin 

MES 2-(morfolino)-etánszulfonsav 

Tris trisz-hidroximetil-aminometán 

EDTA etiléndiamin-tetraecetsav dinátrium só 

Glt glutaril csoport 
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Suc szukcinil csoport 

Nle norleucin 

TFA trifluórecetsav 

EI enzim-inhibítor komplex 

Nan 4-nitroanilin 
ONp 4-nitrofenilészter 
Nap 2-naftilamin 

ONap 2-naftilészter 

belső kioltásúfluoreszcens szubsztrát 

 a molekulán belül található egyik csoport elnyeli egy másik 

csoport fluoreszcens jelét 

Abz 2-aminobenzesav 

Phe(NO2) 4-nitrofenilalanin 

DSC a Differenciális Pásztázó Kalorimetria (Differential Scanning 
Calorimetry) 

közeli UV 350-250 nm közötti hullámhossz tartomány 
5' primer a gén első nukleotidjának 5' szénatomjához kapcsolódó foszfát 

csoporttal záródó vége 
Bam HI-, Nde I-, Pst I- restrikciós endonukleáz enzimek 
3' primer a gén a utolsó nukleotidjának 3' szénatomjához kapcsolódó hidroxil 

csoporttal záródó vége 
 


