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Kísérleti együttmőködések, szabványok és támogatások

Noha a kísérleti munka legnagyobb részét magam terveztem meg és hajtottam végre,
eközben kollégáim munkájára is támaszkodtam – ezúton is köszönöm hozzájárulásukat. Számos
fermentáció-optimalizálási kísérletet Kupcsulik Bálint (Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem), illetve Domonkos Dávid és Könczöl Kálmán (Richter Gedeon) hajtott végre.
Egy esetben rekombináns fehérjét kaptam Szilágyi Katalintól (Enzimológiai Intézet), és izolált
plazma fehérjét Varga Liliantól (Semmelweis Egyetem). Tömegspektrometriás elemzést Kékesi
Katalin (Eötvös Loránd Tudományegyetem), N-terminális fehérje szekvenálást Patthy András
(Eötvös

Loránd

Tudományegyetem)

hajtott

végre.

A

magas

átbocsátóképességő

próbakristályosítási kísérleteket Tina Veatch (Hauptman-Woodward Medical Research Institute)
végezte el. A diffrakciós adatokat Harmat Veronika (Eötvös Loránd Tudományegyetem) és Dobó
József (Enzimológiai Intézet) győjtötték. A szerkezetfinomítást és a dokkolási kísérleteket szintén
Harmat Veronika végezte el. A közlemények írásában Gál Péter (Enzimológiai Intézet), illetve
Dobó József és Harmat Veronika vett még részt.
A szövegben az SI mértékegységek következetes használatára törekedtem. Néhány
esetben ez nem bizonyult praktikusnak, ezért például kivételt tettem az atomtávolság (Ångstrom
[Å]) és a moláris tömeg (Dalton [Da]) elterjedt mértékegységek, csakúgy mint a fordulat perc-1
(rpm) vagy liter esetében.
A dolgozatban található ábrák saját munkát képeznek. Néhány esetben az irodalomból
vettem át és módosítottam ábrát, amit külön jeleztem.

A disszertációban bemutatott kutatómunka elvégzését OTKA pályázatok (T046444, T096912,
D42199 és NI61915), a Magyar Egészségügyi Minisztérium ETT pályázata és a Jedlik Ányos
NKFP_07_1-MASPOK07 pályázat támogatta. Lırincz Zsolt Bolyai János posztdoktori
ösztöndíjban részesült. A röntgenkrisztallográfiás méréseket az Európai Közösség FP6
keretprogramja támogatta (RII3-CT-2004-506008).
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Bevezetés

A C1-inhibitort (C1-inh) sokan vizsgálták elsı leírása óta – jelentıségét és a róla szóló
irodalom nagyságát talán a deficienciáját leíró tanulmányok fejezik ki legjobban. A C1-inh
deficiencia rejtızködı, de potenciálisan halálos betegség. Mivel a C1-inh a komplementrendszer
és a bradykinin felszabadító rendszer fı szabályozója az emberi vérben, a C1-inh ezen kaszkádok
proteáz inhibitoraként széles, de mégis specifikus gátló hatással rendelkezik. Annak a
mechanizmusnak a megértése volt a célom, ami megmagyarázza hogyan lehet ilyen sokoldalú
egyetlen inhibitor. Az irodalmi áttekintésben ismertetem dolgozatom megértéséhez szükséges
alapvetı ismereteket: a kaszkádok felépítését, a C1-inh biokémiáját és a C1-inh fehérjecsaládjának
(a szerpinek) mőködését molekuláris szinten. Különös hangsúlyt helyezek a szerpinek specificitást
meghatározó, már ismert mechanizmusaira.
Az irodalomban található tanulmányok adósak maradtak a felmerült kérdések atomi
szintő magyarázatával, pedig a C1-inh szerkezetének meghatározásával többen próbálkoztak.
Doktori értekezésemben ennek a megoldatlan kérdésnek a megoldására vállalkoztam.

Proteolitikus kaszkádok

A vér különleges, „mindenhol jelenlevı” folyékony kötıszövet. Tápanyagokat szállít a test
különféle szervei közt, eloszlatja a hıt továbbá immunvédelmet kínál. Kifinomult molekuláris
rendszerek alakultak ki a külsı-belsı stressz kezelésére. Az egyik legismertebb ilyen rendszer a
véralvadás vagy koaguláció.1 Ezen felül több, kevésbé közismert, de létfontosságú rendszer létezik.
Ezek közé tartozik a komplementrendszer is,2, 3 amely idegen sejtes organizmusok azonosítására
és eliminálására szolgál. A fertızı mikroorganizmusokat, a felgyőlt sejttörmeléket, a pusztuló
gazdasejteket, sıt még a „felesleges” idegsejti szinapszisokat is célba veszi.4 A plazma kallikreinkinin rendszer a vérerek összehúzódásának változtatása révén szabályozza a vér és a szövetek
közti folyadékegyensúlyt és ezáltal a vérnyomást.5,

6

A funkció szerinti megkülönböztetés

kielégítınek tőnhet, azonban ezek a rendszerek szorosan összefonódnak egymással, hiszen
aktivátoraik és inhibitoraik közösek lehetnek (1. ábra). Ebbıl adódik az is, hogy az elnevezések
gyakran megtévesztıek: a „kontakt aktiváció” például átfed a kinin-rendszerrel.
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1. ábra. A vérben található jelentısebb proteolitikus kaszkádok és kölcsönhatásaik.
Baloldalon található a választ kiváltó jel illetve a kaszkádrendszer típusa, és jellemzıen az azt
felismerı komponensek. Jobb oldalon a kaszkádrendszer által indukált válasz található. A
rendszerekben levı molekulák színkódoltak: kék jelzi a proteáz komponenseket, sárga a
proteázok szerpin típusú inhibitorait, zöld a tioészter tartalmú molekulákat, piros pedig Gfehérje kapcsolt receptorokat. Szürkével jelöltek az egyéb, különbözı családokba tartozó
molekulák. Néhány érdekes komponens teljes neve szerepel, míg a legtöbb esetben a
komponens génjének jelölése van feltüntetve.
Ezen rendszerek közös jellemzıje, hogy mind proteolitikus kaszkádok.7 A kaszkádok
további fehérjéket és proteázokat hasító végrehajtó proteázokból állnak, melyek ezáltal
enzimatikusan vagy más módon biológiailag aktívvá válnak. A „kaszkád” kifejezés az aktiváció
módjára utal. A kaszkád elsı tagját egy gyenge jel aktiválja. Az elsı komponens aktiválja a
második komponenst, amely pedig a harmadikat hozza mőködésbe és a folyamat így halad tovább.
Az eredmény pedig a kezdeti jel robbanásszerő felnagyítása. A proteolitikus kaszkádok fontos

9

ismérve ― ellentétben például a foszforilációs kaszkádokkal ―, hogy irreverzibilisek, mert a
zimogén proteázok aktivációja a peptidgerinc hasadásával jár. A proteázok specificitása
meghatározza az aktivációs sorrendet. Nagy aktivitású, többségében szerpin típusú inhibitorok
gátolják az egyes jelerısítési (amplifikációs) lépéseket. A jobb érthetıség kedvéért külön
tárgyalom a komplement és a kallikrein-kinin rendszert.
A komplement rendszer
A sejtek nélküli immunitás létezésének elsı bizonyítékai közt szerepelt az a felfedezés,
amely a szérum baktériumölı hatását mutatta ki 1889-ben.8 A kérdéses összetevıt a felfedezı
„alexin”-nek nevezte el. A „komplement” elnevezést Paul Ehrlich alkotta meg, amikor kiderült,
hogy az „alexin” milyen nagy mértékben fokozza a baktériumok ellenanyagok segítségével
történı, immunrendszer sejtes elemei által végzett elpusztítását.9 A komplement rendszer fı
alkotóelemei szerin proteázok és tioészter-csoportot tartalmazó molekulák (makroglobulinok),
amelyek proenzimként, illetve elrejtett tioészter csoportokat tartalmazó molekulaként vannak
jelen.10,
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Az 1. ábra bemutatja a komplementaktiváció módját és lefolyását. Az aktivációt

követıen a proteázok katalitikusan aktívvá, a tioészter csoportok pedig hozzáférhetıvé válnak.12
Az aktiváció három különféle módon is iniciálódhat, amely végül minden esetben a membrane
attack complex (MAC) fehérjekomplex kialakulásához vezet. A MAC a megcélzott sejt
membránján fejti ki hatását. A membránba ékelıdött C9 molekulák polimerizációja ~110 Å
átmérıjő pórust hoz létre, amely a sejt líziséhez vezet.13, 14 Ezenkívül a folyamatban részt vevı
proteáz-aktivált tioészter molekulák a molekuláris jelölés egyedi módját teszik lehetıvé. A
tioészter csoport reaktivitása miatt az aktiválódásukhoz közel levı felszínekhez kovalensen
kötıdnek. A kórokozók membránjára lerakódó molekulák elısegítik azok immunsejtek általi
bekebelezését. A felszabaduló oldható fragmentumok anafilatoxinként és kemoattraktánsként
hatnak a gazdasejtek számára.
A kezdeti jel, amely kijelöli az elpusztítandó sejtet, az alábbi három típus egyikébe tartozik.
A „klasszikus útvonalon” az antigén-ellenanyag komplexekkel való találkozás indítja be a
komplementrendszert.15, 16 Az IgG és IgM konstans régióját egy tulipáncsokor-alakú aktivátor
molekula, a C1 ismeri fel.17, 18 A C1 komplexet a C1q felismerı molekula, valamint C1r és C1s
proteázok alkotják. A C1q aktivátorhoz való kötıdése után a C1r autoaktiválódik, majd elhasítja a
C1s-t, amely további komponenseket hasít el. Egy másik aktivációs útvonal a „lektin út”.19
Nagymértékben hasonlít a klasszikus útvonalra, de a felismerı molekulák (az MBL és a fikolinok)
fıleg szénhidrát struktúrákat ismernek fel.20,

21

A jelet továbbító proteázok is különböznek:

MASP-1, MASP-2 és MASP-3 (MBL-associated serine protease-1, -2 és -3). A harmadik, ún.
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„alternatív út” sajátossága, hogy itt nincsen szükség felismerı molekulára.22 Ebben az esetben az a
jelenség játszik szerepet, hogy a tioészter komponens(ek) spontán módon aktíválódhatnak,
hozzáférhetı tioészter kötések alakulhatnak ki proteáz aktiválás nélkül is. Az aktivált molekulák
(pl. C3 konvertáz) utána mind kórokozó, mind gazdasejt felszínekhez folyamatosan
keresztkötıdnek, kis intenzitással, a klasszikus és a lektin út proteázainak aktiválódása nélkül is.
Tehát a más módon fel nem ismert veszélyek is elháríthatók, mivel jellemzıen csak a gazdasejtek
rendelkeznek a komplement kaszkád köztes lépéseit gátló inhibitorokkal.
A legfrissebb tudományos kutatások arra engednek következtetni, hogy a komplementrendszer
részt vesz nem gyulladásos folyamatokban is, például az idegrendszer fejlıdése során a felesleges
szinapszisok eliminálásában.4 Egyes komplement proteázok in vitro képesek beindítani a
véralvadási kaszkádot, amely jelenség felfogható egy ısi, természetes immunvédekezési
formaként.23-25 A trombinról pedig bebizonyították, hogy képes helyettesíteni a komplement
konvertázt immundeficiens egerekben.26
A plazma kallikrein-kinin rendszer
A plazma kallikrein-kinin rendszer (1. ábra) fı alkotóelemei a proteáz prekallikrein (PK)
és faktor XII (fXII), valamint a katalitikus aktivitással nem rendelkezı nagymólsúlyú kininogén
(HK, HMW-kininogén, ill. HMWK) fehérje.5, 6 A proteázok kölcsönösen aktiválhatják egymást,
melynek eredményeként plazma kallikrein és fXIIa (aktivált fXII) jön létre. A plazma kallikrein
végül kihasít a kininogénbıl egy 9-aminosavas peptidet, a bradykinint. A bradykinin erıs értágító
hatású peptid, amely 1-es és 2-es típusú bradykinin receptorokon (B1 és B2 G-fehérje kapcsolt
receptorok) keresztül fejti ki vérnyomáscsökkentı hatását.
A fXII és a plazma kallikrein-kinin rendszer egyéb komponenseinek felfedezése többnyire
deficienciájuk alapján történt, mert ilyen esetekben egyes in vitro véralvadási tesztek kimenetele
megváltozott. A véralvadásban betöltött szerepük azonban kérdéses, hiszen nem járulnak hozzá
vérzési rendellenességek kialakulásához.27 A fXII autoaktivációját in vitro negatívan töltött
felszíneken (pl. üveg vagy kaolin) figyelték meg: innen ered a „kontakt aktiváció” elnevezés. A
legfrissebb kísérleti eredmények viszont arra utalnak, hogy a prekallikrein legnagyobb része
komplexet alkot a HMW-kininogénnel és verseng a komplexképzıdésben a fXI-ral. A komplex
endotél sejtekhez kötıdik, a komplexben levı prekallikrein pedig – feltehetıleg a nagy aktivitású
prolilkarboxipeptidáz (PRCP) hatására – folyamatosan aktiválódik. Ehhez a folyamathoz tehát
nincs szükség a fXII-ra, így fiziológiásan a fXIIa talán nem a kallikrein aktiválásban, hanem egy
megnövekedett hatékonysággal zajló vérrögképzıdésben vesz részt.28-30 A kinin rendszert tehát
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tekinthetjük a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer ellenpólusának.27 A fXII autoaktivációját
megfigyelték denaturált fehérjék és β-amiloid peptid jelenlétében, de ezek jelentısége
vitatható.31, 32
A C1-inh deficiencia elıször a megemelkedett bradykinin szinthez kapcsolható tüneteket okoz
(helyi szöveti duzzanatok) mert a C1-inh mindkét proteáz hatásos fiziológiás inhibitora.33 Az
értekezésben tárgyalt C1-inh molekula proteolitikus kaszkádok kiemelt „ellenırzési” pontjain fejti
ki hatását (1. ábra). A következı részben a C1 inhibitor genetikája, szerkezete, funkciója és
betegségben betöltött szerepe kerül bemutatásra.
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C1-inhibitor: molekula a proteolitikus kaszkád útvonalak keresztezıdésében

A C1-inhibitort, mint az emberi szérum C1 komplex gátló komponensét 1959-ban írták le
elıször.34, 35 A C1-inh mőködésének molekuláris mechanizmusa azonban egészen 1986-ig részben
megfejtetlen maradt. Ekkor vált ismertté az mRNS és fehérje szekvenciája.36 A C1-inh a szerin
proteáz inhibitorok (szerpinek) családjába tartozik. A C1-inh ortológok az összes gerinces fajban
megtalálhatók.37 Az ismert DNS szekvenciák arra engednek következtetni, hogy más
szervezetekben a C1-inh hasonló szerepet tölt be mint az embernél, hiszen a C1r és a C1s
ortológjai is elıfordulnak ezen genomokban. Emberben a C1-inh gén (SERPING1) 17 kilobázis
hosszúságú és a 11-es kromoszómán helyezkedik el a 11q11-q13.1 régióban. 8 exon kódolja,
melyeket 7 intron választ el egymástól (2. ábra). Génszerkezete eltér a többi szerpinétıl, továbbá
szokatlan jellemzıkkel bír.38,

39

Nagy százalékban tartalmaz Alu ismétlıdı elemeket, melyek

rekombinációkra és deléciókra hajlamosítják. A C1-inh promóter IFN-γ által erısen indukálható,
más citokinekkel azonban nem. Továbbá egy lehetséges szteroid indukált elem is azonosítható a
génben. A C1-inhibitor döntıen a májban szintetizálódik, hasonlóan a többi plazma fehérjéhez.
Ezenkívül a tüdı, a petefészkek és a zsírszövetek is fejeznek ki C1-inhibitort. A C1-inh egy akut
fázisú fehérje, hiszen stressz hatására az expressziós szint a ~230 µg ml-1-es érték 2,5-szeresére
emelkedhet.
A prekurzor fehérjérıl a 22-aminosavas szekréciós szignál peptid lehasításával jön létre a
478 aminosavas „érett” polipeptid, melynek a C-terminális 378 aminosava mutat hasonlóságot a
szerpinekkel (szerpin domén).36,

40

A fennmaradó ~100 aminosavas N-terminális domén nem

mutat hasonlóságot egyéb fehérjékkel: részben amiatt, mert szekvenciája alacsony komplexitású.
A poszttranszlációs módosulások közé tartozik a diszulfid hidak kialakulása és a glikozilálás. A
diszulfid hidak a szerpin domént kötik össze az N-terminális doménnel – noha ez az értelmezés a
határok definíciójától függ, a diszulfid hidak ugyanis éppen a két domén határán helyezkednek
el.41 A disszertációban a szerpin domén kezdetét az elsı konzervált elem kezdetével azonosítom
(az

ún.

A

hélixtıl).

Emberbıl

és

nyúlból

származó

C1-inhibitor

szekvencia-

és

tömegspektrometriás elemzése nagyfokú N- és O-glikoziláltságot mutatott ki (2. ábra).36,

42, 43

A 6 igazolt N-glikozilált oldallánc az N-X-[S, T] konszenzus peptid szekvenciában található
(3-3 elıfordulás a szerpin, illetve az N-terminális doménben). A többnyire elágazó „komplex
típusú” szénhidrát láncok az Asn oldalláncokhoz kapcsoltak. A 7 igazolt O-glikozilált oldallánc
elhelyezkedése kevésbé jól meghatározott: létezhetnek kevésbé gyakori glikozilált formák is. Az
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2. ábra. A C1-inh genetikája, primer és térszerkezete, ahogy az értekezésem beadása
elıtt ismeretes volt. A C1-inh kromoszomális elhelyezkedése és a génjének méretarányos
szerkezete exon-intron határokkal. B A plazmából izolált C1-inh molekula
elektronmikroszkópos felvétele.45 Megfigyelhetı a két doménes szerkezet. C DNS és fehérje
szekvenálásból származó adatok részletesen bemutatták a C1-inh primer szerkezetét és annak
módosulásait.36 Rendkívül kiterjedt a glikoziláció, és megállapítható a jellegzetes kétdoménes
szerkezet. D A C1-inh alakja neutrondiffrakciós mérésekbıl és modellezésbıl. A módszer
pontosabbnak bizonyult a távolságok mérésére mint az elektronmikroszkópia –
viszont több lehetséges molekulamodell is építhetı.42, 47
O-glikozilációs helyek az N-terminális domén repetitív Thr és Pro-gazdag régióiban találhatók
(Ser és Thr oldalláncokhoz kapcsolva). Ebben a tulajdonságában hasonlít az N-terminális domén
az erısen O-glikozilált endotél sejtfelszíni fehérjékre, a mucinokra. A mucinok „kenıanyagként”
funkcionálnak, továbbá mikrobák és sérülések elleni védelmi vonalat képeznek a sejtek
felszínén.44
A C1-inh molekula alakjának meghatározásához korábban elektronmikroszkópiás
vizsgálatokat és oldatfázisú neutron szórási kísérletek is végeztek.42, 45-47 A C1-inhibitor ~70 kDaos, egyláncú, elnyújtott alakú glikoprotein amelybıl a fehérje 53 kDa (2. ábra). Az elnyúlt rész az
N-terminális domén részét képezi, a globuláris fej pedig a szerpin doménhez tartozik.
Feltehetıleg ez magyarázza a C1-inh szokatlan viselkedését gélszőréses kromatográfia,
szedimentációs kísérletek, illetve SDS-PAGE során (~105 kDa). Valószínőleg a molekula
alakjának és a nagyfokú glikozilációnak tudható be számos egymástól függetlenül elvégzett
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kristályosítási kísérlet sikertelensége (P. Gros, G.J. Arlaud és J.A. Huntington, személyes közlés).
Egy esetben azonban kristályok növekedését figyelték meg (I. Wagenaar-Bos, személyes közlés).
C1-inh deficiencia és az örökletes angiödéma
A C1s és C1r proteáz egyedüli inhibitoraként nyilvántartott C1-inh a régebbi
szakirodalomban C1 észteráz inhibitor néven szerepel.48 Mostanra bebizonyosodott, hogy a C1inh ugyan nem kizárólagos, de releváns inhibitora a plazma kallikreinnek, fXIa-nak,49,

50

fXIIa-nak51, 52 és a újabb eredmények alapján a MASP-2-nek,53 és valószínőleg a MASP-1-nek is.54
A C1-inh deficiencia által kiváltott megbetegedésbıl arra következtethetünk, hogy plazma
kallikrein esetében is a C1-inh a legfontosabb inhibitor.33 A kialakuló örökletes angioödéma
(hereditary angioedema, HAE), dominánsan öröklıdı, potenciálisan halálos kimenetelő
rendellenesség.55,

56

Öröklıdı tulajdonságát Quincke és Osler már 1888-ban felismerték.57,

58

A korábbi szakirodalom HANE-ként (hereditary angioneurotic edema), azaz örökletes
angioneurotius ödémaként említi, régebben ugyanis (tévesen) idegi eredető betegségnek tartották.
A két allél egyikén bekövetkezı genetikai mutáció a legtöbb esetben a fehérje csökkent
szekréciójához (1-es típusú HAE, betegek 85%-a), illetve kellı mennyiségben elıállított, de
funkciójában sérült fehérje jelenlétéhez vezet (2-es típusú HAE, betegek 15%-a). A mutációk
mintegy ~20% a családtagokban nem megfigyelhetı, azaz de novo módon keletkezett. Ritka
esetekben (ún. „szerzett angioödéma”, acquired angioedema, AAE) a C1-inhibitort felismerı és
annak hatását blokkoló autoantitestek termelıdnek. A C1-inh mutációs adatbázisban
(http://hae.enzim.hu) már több mint 180 mutáció található, ezekbıl kb. 50 a fehérjét érintı
pontmutáció.59
Jellemzıen a <40% körüli C1-inh aktivitás már kiváltja a megbetegedést. Vélhetıen a
változatlan lebontó folyamatok vezetnek a várt 50%-nál alacsonyabb aktivitáshoz (ami aktivitás a
mőködı ép allélról termelıdı fehérje eredménye). A megnövekedett plazma kallikrein aktivitás
fokozott bradykinin hormon termeléshez vezet, melynek eredményeképpen megnı a vérerek
átjárhatósága és szöveti duzzanatok alakulnak ki akár heti gyakorisággal. A jelenlegi álláspont
szerint ez az alacsony C1-inh aktivitás egyik elsı tünete, azonban a komplement aktiválás
termékei is emelkedettek a C4b komponensig (ezzel párhuzamosan a C4 szint csökken), bár teljes
komplement deficiencia nem figyelhetı meg. Ez a jelenség a betegség markereként is szolgál.60
A duzzanatok lokálisak, nem járnak fájdalommal és általában 72 órán belül elmúlnak. Ha azonban
a torok érintett, a szöveti duzzanat akár halálos kimenetelő is lehet. Ez a hatékony terápiás
eljárások és diagnózisok bevezetése elıtt gyakori lehetett.61 A beleket érintı duzzanatok
fájdalmasak, és ez fel nem ismert angioödéma esetén felesleges mőtéti beavatkozásokhoz vezetett.
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Eddig még nem ismert, hogy mi váltja ki a tüneteket, és megjelenésük sőrősége is egyéni
eltéréseket mutat. Az általános tünetek nehezítik a betegség felismerését. Az elıfordulás
gyakoriságával kapcsolatban is csak becslésekre hagyatkozhatunk (1:10 000-1:50 000). A jelenleg
elfogadott standard kezelések attenuált androgének beadásából állnak, amelyek talán az
egészséges C1-inh allélról történı bioszintézist hivatottak fokozni. A plazmából tisztított C1inhibitorral végzett helyettesítı terápia szintén megoldást jelenthet, de a magas költségek és a
potenciális fertızésveszély miatt az eljárás alkalmazása jelenleg nem széleskörő.
A C1-inh több mint proteáz inhibitor
Noha a C1-inhibitorral kapcsolatban a proteázok gátlása terén betöltött szerepe a
leginkább említésre méltó, tanulmányaim kezdete óta számos új funkció felfedezésére került sor.
Ezek mindegyike független a proteázgátlástól (1. táblázat).62, 63 Egy részük az egyedi N-terminális
doménhez köthetı. Bizonyítást nyert, hogy a C1-inh E- és P-szelektin antagonista, ezért
közvetlen módon hat a leukociták vándorlására – azáltal, hogy gátolja az endotél sejteken való
kitapadásukat.64 A C1-inh tehát képes megakadályozni a leukociták érbıl való kilépését a
szövetekbe, aminek gyulladások esetén van jelentısége. Ez a hatás a C1-inh glikánjaiban található
szialil-LewisX szacharid szekvencia jelenlétének tulajdonítható, mely szacharidok a szelektinek
ligandjai.65 Nem ismert, hogy a természetes C1-inh molekulák hány százaléka hordozza ezt a
szacharid epitópot, de a kölcsönhatás relevánsnak tőnik. Azt is megfigyelték, hogy az
N-terminális domén glikoziláció függı módon képes bakteriális endotoxinok megkötésére
(lipopoliszacharidok, LPS).66 Ez a „maszkírozás” elrejtheti az erısen gyulladáskeltı LPS-t a
KÖLCSÖNHATÁS

KÖLCSÖNHATÁS
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proteáz inhibitor
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kötıdés

plazma
endotélium,
immunsejt felszín
plazma

faktor B kompetitora plazma, sejtfelszín?
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sejtmembránokra?
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CÉLMOLEKULA
C1r, C1s, plazma
kallikrein, fXIa,
fXIIa, MASP-1,
MASP-2, plazmin?
E-, P-szelektin
LPS
C3b

E. coli O157:H7,
StcE, ?
malária parazita
extracelluláris
kollagén, laminin,
mátrix, endotélium? entaktin, heparin

HATÁS
komplement, kallikreinkinin, véralvadás?,
fibrinolízis?
kaszkádrendszerek gátlása
leukociták migrációjának
gátlása
endotoxin sokk csökkentése
komplement rendszer
gátlása
a kórokozók kikerülik az
immunrendszert
helyi inhibitor hatás
stimulációja?

1. táblázat. A C1-inh élettani hatásai.
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gazdaszervezet elıl.67, 68 Megfigyelték továbbá, hogy egyes kórokozó baktériumok a felületükre
kötıdı C1-inhibitort használják arra, hogy elfojtsák az ellenük kialakuló immunválaszt.69, 70 Végül
a csak egyetlen esetben leírt (vitatható) elképzelés szerint a C1-inh gátolni képes a központi
komplement effektor molekulát (a C3 konvertázt) azáltal, hogy verseng a faktor B-vel a C3b-hez
való kötésért.71
Összegezve, a C1-inh rendkívül sokrétő gyulladásellenes aktivitást fejt ki, és komoly szerephez
juthat az iszkémia-reperfúziós sérülésekbıl és bakteriális fertızésekbıl való felépülésben egyaránt.
A C1-inh terápiás szempontból fontos molekula, és a helyettesítı terápián túl számos új indikáció
esetében hatékonyan alkalmazható (pl. szepszis, szervátültetés, sztrók).72, 73 Plazma eredető C1-inh
és rekombináns C1-inh molekulák is elérhetık már a klinikusok és betegek számára
(pl. Berinert® P, Cynrize™ és Rhucin®).74 A jelen disszertáció témája azonban a C1-inh
mőködésének molekuláris mechanizmusa. A következı fejezetekben bemutatom a szerpin
mechanizmus molekuláris részleteit – mind egészséges mind beteg szervezetben.
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A C1-inhibitor családja: a szerpinek

A szerpin (szerin proteáz inhibitor) elnevezést az 1980-as években alkották meg, amikor
szekvenciális hasonlóságokat fedeztek fel a tyúktojásban található ovalbumin és az antitrombin,
látszólag igen eltérı fehérjék között.75 Azóta több mint ezer szerpin fehérjét azonosítottak
különféle állatokban, rovarokban, növényekben, baktériumokban, sıt még vírusokban is.76
A szerpinek legtöbbször proteáz-inhibitorként mőködnek, noha léteznek nem-inhibitor szerpinek
is (lásd következı fejezet). Bár az elnevezés nem utal rá, a szerpinek cisztein proteázok gátlására
is képesek.77,

78

Az extracelluláris szerpinek általában a kimotripszin családba tartozó szerin

proteázokat gátolják. Az intracelluláris szerpinek viszont a cisztein proteázokat (többnyire
kaszpázokat) részesítik elınyben.
A szerpinek jellegzetessége a proteáz-gátló mechanizmusuk. Összekapcsolódáskor a
proteázok és a szerpinek 1:1 sztöchiometriájú, SDS hatására sem disszociáló stabil komplexeket
képeznek.79 A komplexben a proteáz a szerpint egy helyen, a C-terminálishoz közel elhelyezkedı
reaktív hurokban (reactive center loop, RCL) elhasítja. A keletkezı komplexet sokáig nem tudták
egyértelmően azonosítani. Végül megállapítást nyert, hogy a komplex kovalens.80, 81 A kovalens
keresztkötés (észterkötés vagy tioészter kötés) a katalitikus Ser nukleofil hidroxil csoportja (vagy
katalitikus Cys tiol csoportja) és a szerpin hasadó kötésének karboxil csoportja között
alakul ki (4. ábra). A kovalens komplex kristályszerkezete azt mutatta, hogy a katalitikus
Ser aminosav 3 Å-mel elmozdult, így az enzim aktív helye eltorzult – ez teszi inaktívvá a proteázt
(4. ábra). Az enzim tehát be van „fagyasztva” az acil-enzim köztesállapotba mert a szerpin
csapdába ejtette a Ser oldalláncánál fogva. Ez késlelteti a katalitikus hidrolízist, a proteáz
„regenerálódását”: ezért a komplex hosszú élető (felezési idı ~28 nap).81 In vitro a kovalens
komplex kis nukleofilek által hidrolízis révén bomlik le, in vivo azonban specifikus receptorok
gyorsabban felveszik és eltávolítják a szerpin-proteáz komplexeket.82, 83
A kanonikus (pl. a Kunitz és Kazal típusú) inhibitorokkal ellentétben, amelyek
versengenek a szubsztrátért, a szerpinek öngyilkos, irreverzibilisnek tekinthetı inhibitorok. Nem
a szubsztrátkötı zseb betöltése révén, hanem a proteáz szerkezetének eltorzításával fejtik ki gátló
hatásukat. Mivel a folyamat energetikailag kedvezıtlen, ezt egy szokatlan mechanizmus
ellensúlyozza. Az aktív szerpinekben a reaktív hurok a proteáz számára peptid-szubsztrátként
viselkedik (3. ábra).84 Ez a forma metastabil konformáció, ami aktív fehérjék között elég ritka
jelenség.85 A jelenlegi elképzelések szerint az RCL proteáz általi hasításakor a kinetikai csapda
kinyílik, melynek következtében az RCL egy β-redıként beékelıdik a szerpin nagy A β-lemezébe
20

3. ábra. A többarcú szerpinek háromdimenziós szerkezete. A Egy tipikus szerpin (α1proteáz inhibitor vagy antitripszin) ábrázolása a hagyományos módon, elöl- és hátulnézetben.
A másodlagos szerkezeti elemek elnevezése fel van tüntetve. A reaktív hurok (reactive center
loop, RCL) szabadon hozzáférhetı proteázok számára. B A hasadt α1-proteáz inhibitor P1-P1’
helyen történı hasítást követıen: az RCL beékelıdik a szerpin testbe. C Látens α1-proteáz
inhibitor: az RCL beékelıdhet a szerpin testbe, pedig a P1-P1’ kötés érintetlen. D A „δkonformációt” eddig csak egy esetben figyelték meg. Az elterjedt hipotézisek szerint egy félig
beékelıdött szerpin köztiállapotot jelképez.
(4. ábra).86 A fenti folyamatot felhúzott-relaxált átmenetnek („stressed-to-relaxed”, S→R) is
szokás nevezni. A szerpin a proteázt a kialakult kovalens kötésnél fogva a hurok-beékelıdés
során 70 Å-nyit húzza magával.78, 87 A hasított szerpin (a relaxált „R”-forma) tekinthetı a végsı,
stabil konformációjú módosulatnak. Erre a szerpinek hıstabilitása enged következtetni: az aktív
forma olvadási hımérséklete 50-60 °C, a hasított vagy kovalens komplexben levı formáknál ez az
érték meghaladhatja a 120 °C-ot.88 A kinetikai csapdázás egyik következménye, hogy a csapda
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olykor „kikerülhetı” hasítás nélkül is (pl. a hımérséklet emelése vagy nem kedvezı környezet
miatt).89 Ennek következtében egy harmadik szerpin módosulat, a látens forma jön létre, amely in
vitro renaturációval ismét aktívvá tehetı.90 Ugyan a látencia általában fiziológiásan káros, mert
inaktív molekulákat eredményez, de a plazminogén aktivátor inhibitor-1 aktivitása in vivo így
szabályozódik. A „közepesen stabil” látens forma olvadáspontja 70-80 °C.
A hurok-beékelıdés és a proteáz csapdázása nem teljes hatásfokkal lezajló folyamat. A
proteáz molekulák egy része elkerülheti a csapdázást, még azelıtt befejezve a katalízist, hogy a
szerpin eltorzítaná a proteázt.79 Ebben az esetben hasadt szerpin jön létre. Hasonló a

4. ábra. A szerpinek egyszerősített mőködési mechanizmusa: proteázgátlás deformáció
által. A A szerpin-proteáz reakció lépései. i) Az enzim és inhibitor találkozása. ii) A nemkovalens Michaelis-komplex kialakulása, többnyire ez a sebességmeghatározó lépés. iii) A gátolt
proteáz és a szerpin kovalens komplexe. iv) A hasadt, inaktív inhibitor és aktív proteáz
képzıdése. B A szerpin gátlás kulcslépései a proteáz perspektívájából. i) A Michaelis-komplex
kialakul, egy tipikus enzim-szubsztrát komplex. ii) Kialakul az acil-enzim intermedier, elindul a
proteáz transzlokációja. iii) A szerpin csapda bezárult: a deformált proteáz az acil-enzim
köztesállapotban rekedt, a katalitikus Ser eltorzult.
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végeredménye a kovalens komplexek hidrolízisének kis nukleofilek által. Ilyenkor a proteáz
visszanyeri az aktív formáját és ismét hasított szerpin képzıdik. A szerpinek általában csak
néhány rájuk jellemzı proteázt gátolnak 1:1 sztöchiometriával. Ezeket „cél-proteáz”-nak is hívják,
és esetükben a gátlás sztöchiometriája (stoichiometry of inhibition, SI) közel van az 1-hez. A nem
cél-proteáz-szerpin reakciók tetszılegesen magas SI értéket mutathatnak. A versengı reakciók
egymáshoz viszonyított sebessége határozza meg az SI értéket és végsı soron az inhibitorként
mőködı szerpin hatékonyságát.
Röviden összefoglalva: a szerpin a proteáz pszeudo-szubsztrátjaként funkcionál.91 Miután a
szerpin peptidgerince elhasadt a reaktív hurokban a P1-P1’ kötésnél,92 gyors átrendezıdés
történik a szerpinben, amely végül eltorzítja a proteáz aktív centrumát is. A katalízis „befagy” az
acil-enzim köztiállapotban (a peptidgerinc hasadását követı lépésnél), és stabil kovalens kapcsolat
jön létre a szerpin és proteáz között. Az aktív szerpinek metastabilak. A proteáz inaktiválódását a
kinetikus csapda kiengedése hajtja, a szerpin szerkezet stabilizálódása energetikailag ellensúlyozza
a proteáz energetikailag kedvezıtlen denaturációját. A következı fejezet a nem-inhibitor
szerpineket, valamint a szerpinek specificitását leszőkítı mechanizmusokat tárgyalja.
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A szerpinek járulékos irányító mechanizmusai

A szerpinek nagy mérető proteáz-inhibitorok, a legkisebb funkcionális egységek ~40 kDa
méretőek, ellentétben a ~10 kDa-os Kunitz-típusú inhibitorokkal. Még a vírusokban is jelen
vannak, pedig azok erısen optimalizálják kisszámú fehérjekészletüket. A tehénhimlı vírusban
található szerpin crmA (cytokine response modifier A) a kaszpáz kaszkád gátlása révén
akadályozza meg a gazdasejt halálát.93 Az emberben több mint 30 szerpin fordul elı, de még az
alacsonyrendő Caenorhabditis elegans fonalféregben is nyolc különbözı szerpin található.91
A szerpineket szekvencia hasonlóság alapján kládokba rendezték.94 Az A és G kládba tartozó elsı
szerpinek nevei pl. SERPINA1 (α1-proteáz inhibitor) és SERPING1 (C1-inh). Az értekezés
szövegében a szélesebb körben elterjedt elnevezéseket használom.
A szerpinek, pontosabban a szerpin-folddal rendelkezı fehérjék egy jelentıs része nem
csupán proteáz-inhibitor, hanem változatos aktivitással rendelkezı allosztérikus fehérje (5. ábra).
Hormonokat is szállíthatnak, pl. tiroxinkötı globulin (thyroxine binding globulin, TBG)
segítségével tiroxint,95 illetve kortikoszteroid kötı globulin (corticosteroid binding globulin, CBG)
segítségével kortizolt.96 A protein C inhibitor (PCI) azon túl, hogy proteáz inhibitor, a retinolsav
(egy A-vitamin) szállításában is részt vesz.97 Az angiotenzinogén sem csupán az angiotenzinek
(vérnyomás-szabályozó

peptidek)

egyszerő

hordozója.98

tojásfehérjéjének nagy arányban jelen lévı komponense.

99

Az

ovalbumin

a

szárnyasok

A MENT (myeloid and erythroid

nuclear termination stage-specific protein) a kromatin-pakolódást katalizálja.100 A maspinnak101 és
a pigment epitélium eredető faktornak (pigment epithelium derived factor, PEDF)102 proteázgátláshoz nem kapcsolódó, daganatok képzıdését és érképzıdést gátló hatása van – ezek a
molekulák feltehetıleg sejtfelszíni receptorok ligandjai.103,

104

A 47 kDa-s hısokkfehérje

(heat shock protein 47, HSP47) szintén szerpin.105 A kollagén tripla-helikális formájához kötıdik
és chaperonként addig stabilizálja, amíg a hármas hélix a prolin hidroxilálását követıen stabillá
nem válik.106, 107 A plazminogén aktivátor inhibitor-1 (PAI-1) köti a vitronektin szomatomedin B
doménjét: horgonyként és stabilizátorként mőködik.108 Talán ennél is furcsább a leukocita elasztáz
inhibitor (LEI) mőködése: miután csapdázta a proteázt, a hasadt szerpin DNáz aktivitást nyer,
amit az aktív forma még nem mutat!109,

110

A továbbiakban elsıként a nem-proteáz-inhibitor

szerpinek általánosított allosztérikus mechanizmusát mutatom be, majd példákon keresztül
ismertetem az inhibitor szerpinek jellemzıit.

24

5. ábra. A különbözı szerpinek és allosztériájuk feltételezett közös mechanizmusa. A
A szerpin allosztéria leegyszerősített modellje. A szerpin több reverzibilisen átalakuló formában
lehet jelen. A ligand kötése stabilizálja az egyik formát, amely forma stabilabb konformációjú
reaktív hurokkal rendelkezik. A ligandkötött, „stabil” forma ezután új kölcsönhatásokban vehet
részt, fıleg a megváltozott reaktív hurok révén. B „Passzív”, fehérje hordozó szerpinek. C
Hormon-, illetve kismolekula-szabályozott szerpinek, allosztériájuk többnyire ismert és leírt
jelenség. Megfigyelhetı a közös ligandkötı hely. A PCI modellt James A. Huntington
bocsátotta rendelkezésemre. D Makromolekulák által szabályozott szerpinek. Kölcsönható
partnerek általában ismertek, de a mechanizmusok több esetben is bizonytalanok.
Feltételeztem, hogy a ligandkötı hely hasonlít a már ismertekhez (pl. maspin, PEDF, HSP47,
MENT esetében).
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Szerpin allosztéria
A nem-inhibitor szerpinek közös tulajdonsága, hogy rájuk is jellemzı a proteáz inhibitor
szerpineket mőködtetı „egérfogó” mechanizmus.111 Egyes proteázok képesek is kiváltani a
felhúzott-relaxált átmenetet, de úgy gondolják, ez ritkán bír fiziológiás jelentıséggel. Néhány
esetben proteázok gátlása is megfigyelhetı, bár gyakran nagy SI értékekkel. Ritkábban nagy
térkitöltéső oldalláncok vannak a reaktív hurokban, amik teljesen megakadályozzák a hurok
beékelıdést (pl. ovalbuminnál). A legtöbb nem-inhibitor szerpin hasonló ligandkötési
mechanizmust alkalmaz, ligandjaik a D hélix közelében lévı zsebekbe kötıdnek. A D hélix a
β-lemez A mozgó redıihez kapcsolódik. A ligand kötés tehát végsı soron befolyásolja a hurokbeékelıdés sebességét és megváltoztatja a reaktív hurok konformációját. Ez a jelenség a
tiroxinkötı globulin esetében alaposan tanulmányozott (5. ábra).95,

112

Ilyenkor a tiroxin erıs

kötıdése az aktív TBG-hez stabilizálja az RCL-t. A hormon hiányában az RCL gyors ki-be
mozgást végez – váltakozva a „részlegesen hurok-beékelıdött” és a „teljes mértékben
kihurkolódott” formák között. Természetesen a TBG összességében aktív konformációjú!
Bonyolultabb esetekben a D hélix körüli járulékos elemek is részt vesznek a ligand kötésében,
pl. antitrombin-heparin komplex esetében.
Összefoglalva, a ligandkötés összekapcsolja a D hélix és a járulékos elemek
konformációját az reaktív hurokéval. Ez egy allosztérikus szignál. Szélsıséges esetekben az RCL
elhasadhat gyulladásos folyamatokban részt vevı proteázok által – ez megbontja a ligandkötést,
kikényszerítve a ligand felszabadulását.
A különféle szerpin konformációk és a finomabb eltéréseket mutató RCL konformációk
felismerése többféle módon történhet. A hasított és a komplexált szerpineket jellemzıen az LRP
(low density lipoprotein receptor related protein) sejtfelszíni receptor ismeri fel.83,
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A feltételezések szerint egyes szerpineknek más receptoraik vagy horgonyaik is vannak (pl. PAI-1,
CBG, PEDF vagy maspin). A ligand-modulált flexibilis RCL és a kapcsolt szerpin mechanizmus
tehát kifinomult módon képes szabályozni a biológiai aktivitást térben és idıben.
Szerpineket irányító járulékos mechanizmusok
Az ismertetett allosztéria a proteáz-inhibitor szerpinekkel kapcsolatban is megfigyelhetı.
Érdemes megjegyeznünk, hogy az RCL nagy szabadsági fokú molekularész, nem-kötött
állapotban ritkán figyelhetı meg kristályszerkezetekben. Többek közt a bázikus oldalláncok után
hasító proteázok nagy számából kiindulva, a specificitást meghatározó P1 oldalláncok látszólag
nem diszkriminálnak eléggé (6. ábra).114 A proteáz-inhibitor szerpinek azonban sikeresen
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áthidalják ezt a specificitásbeli hiányosságot: kofaktorokat használnak a kiválasztott célpontokra
irányuló aktivitásuk növelésére.
A véralvadás legfıbb inhibitoraként funkcionáló antitrombin heparin liganddal
rendelkezik.115-117 A heparin (illetve a rokon szerkezető molekulák) az érfalakat szegélyezı
szulfatált poliszacharid, az egyik leggyakrabban alkalmazott véralvadásgátlóként ismert. Azért
hatásos, mert megnöveli az antitrombin trombingátló aktivitását (7. ábra). A nem heparinhoz
kötött antitrombinban az RCL részlegesen hurok-beékelıdött és a P1 oldallánc nem hozzáférhetı
a proteázok számára. A heparinláncok ~30%-ban megtalálható egy specifikus pentaszacharid
szekvencia, amely az antitrombin D hélixében elhelyezkedı bázikus oldalláncokhoz és a térben
közel elhelyezkedı oldalláncokhoz kötıdik (pl. N-terminális régiók). A kezdeti gyenge kötést
követıen az antitrombin a heparint nagy affinitással kötı formává alakul át. Az RCL ekkorra már
teljes mértékben „kihurkolódott” és a P1 oldallánc szabadon hozzáférhetı. A „kihurkolódott”
RCL konformáció illeszkedik az fXa-hoz, ez önmagában magyarázatot ad az antitrombin fXa
proteázzal szembeni megnövekedett aktivitására. A trombin esetében ez még nem elegendı a
reakció felgyorsításához. Ebben az esetben egy további jelenség, az „áthidalás” („bridging”) is
szerepet játszik. A trombin is köti a heparint kationos felszíni kötızsebe révén, de kisebb
affinitással, mint az antitrombin. A trombin képes vándorolni a heparinlánc mentén, míg rátalál
egy antitrombin molekulára – leszőkítve ezzel a szabad diffúziót egydimenziós mozgásra. A

6. ábra. Jelentıs proteázgátló szerpinek reaktív hurokjainak összerendezett aminosav
szekvenciája. Mivel eltérések találhatók a hurok hosszában, ezért önkényesen réseket
illesztettem be. A funkcionálisan ekvivalens helyeket összerendeztem: ezek P15-P8 konzervált
„csukló” régiók valamint a P6-P3’ „csali” régiók. Meglepı, hogy a kallisztatin (KAL) és a
protein Z függı proteáz inhibitor (ZPI) szerpinek nagy aromás oldalcsoportokat tartalmaznak
P1 helyen – ennek ellenére tripszinszerő proteázokat gátolnak! Ugyanez a helyzet a heparin
kofaktor II (HCII) szerpinnel, ami leucint tartalmaz a P1 helyen, valódi célpontja azonban a
trombin, egy tripszinszerő szerin proteáz. A reaktív hurok összetétele szerpinek esetében nem
alkalmas a gátlás jósolására, mert egyéb mechanizmusok megváltoztatják azt.
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heparin tehát hidat képez és
stabilizálja a trombint és az
antitrombint

a

kiindulási

ütközési komplexben. Ez a
mechanizmus akár ~10 000szeresre növeli a trombin és az
antitrombin közt zajló reakció
sebességét.
A heparin kofaktor II
(heparin cofactor II, HCII) egy
kevésbé

ismert

trombingátló

szerpin, amely tulajdonképpen
az „áthidaló” mechanizmus egy
változatát
(7.

ábra).

valósítja
118

A

meg

HCII

sok

tekintetben hasonlít az antitrombinra. Hasonló D hélix
7. ábra. Néhány proteáz inhibitor szerpin specificitását
meghatározó mechanizmus. A mechanizmusok a
Michaelis-komplex képzıdését gyorsítják fel az ábrán
bemutatott módon (heparin: fekete vonal, proteáz és
szerpin: szürke gömb és ovális). A AT-trombin: a
klasszikus „áthidaló” („bridging”) mechanizmus. B HCIItrombin: a „horgászó” mechanizmus. C PCI-trombin: az
„egy helyre igyekvı” („co-occupation”) mechanizmus.

kötızsebbel és RCL jellemzıkkel

rendelkezik,

HCII

egy

kevésbé

poliszacharidot,
szulfátot

noha

a

részesíti

a

töltött
heparán

elınyben.

Ennek következtében a trombin
a heparán lánc mentén kisebb

mértékben képes vándorolni: a klasszikus áthidaló mechanizmus itt tehát nem megfelelı. Ennél is
különösebb, hogy a HCII P1 aminosava leucin. A HCII-nek tehát elvileg elasztáz-inhibitorként
kellene mőködnie. A HCII-t ~100 aminosav hosszú savas N-terminális régiója teszi mindezek
ellenére hatékony trombin inhibitorrá. Az N-terminálisban található hirudin-szerő szekvenciák
kötıdnek a trombin kationos kötızsebéhez. Az N-terminális régió a szabad HCII-ben
feltehetıleg a D hélixhez közel kötıdik. A heparán szulfát verseng az N-terminális régóval a hélix
D-hez kötıdésért, majd végül a le is szorítja a HCII saját magához kötött N-terminális szakaszát.
Az N-terminális régió ezáltal szabaddá válik és megköti a trombint. Az N-terminális szakasz tehát
csaliként viselkedik, egyfajta „horgászó” mechanizmus révén stabilizálja a HCII és a trombin
komplexét.
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A protein C inhibitor (PCI) mőködési mechanizmusa eltér az eddig ismertetettektıl.97
Szintén heparinkötı szerpin, amely a trombin és aktivált protein C (activated protein C, APC)
inhibitora. Azon kívül, hogy retinolsavat köt meg a D hélixhez közel, ebben a régióban látszólag
nincs heparin kötıhelye és allosztérikusan sem aktivált. Az antitrombintól eltérıen a PCI
affinitása a heparinhoz alacsonyabb és nem tesz különbséget a különbözı heparin formák között
sem. A legfrissebb eredmények arra engednek következtetni, hogy a heparint a szerpin
„tetejéhez” közel, a H hélix körül található kiterjedt, pozitívan töltött régió köti meg. A PCI,
vélhetıleg az aspecifikus kötés miatt, többféle orientációban is képes megkötni a heparin láncokat.
Ez a komplex polimorfizmust eredményezı jelenség fıképp a partner proteáztól függ.119 Mivel a
kötıhely részben átfed az RCL-lel, magyarázatként az „egy helyre igyekvı” („co-occupation”)
mechanizmus került felvetésre, amely során a proteáz és a szerpin a heparinláncon történı
vándorlást követıen szinte megegyezı szakaszokhoz kötıdnek.120 Ugyan a PCI-trombin-heparin
komplexre ez nem teljes mértékben igaz, legújabb eredmények szerint az aktiváció fıleg az
„áthidaló” mechanizmus következménye.121 A heparinkötı hely RCL-hez való közelsége lehetıvé
teheti az RCL konformációjának megváltoztatását, valamint a szerpin és a proteáz kölcsönható
felszínének megváltoztatását egy szorosabb komplex kialakítása érdekében.
A véralvadásgátlókon végzett több évtizednyi kutatást követıen a mai napig a heparin és annak
változatai a legszélesebb körben alkalmazott antikoaguláns szerek.122 Ennek a sikertörténetnek a
fényében

nem

meglepı,

hogy

heparin

és

egyéb

ligandok

szerpinekre

gyakorolt

hatásmechanizmusa intenzíven kutatott terület. A következı bevezetı fejezet áttekintést nyújt a
különféle szerpin elégtelenségekrıl és azok következményeirıl.
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Szerpin deficienciák – mechanizmusok és következmények

A szerpin deficienciák az alábbi kategóriák egyikébe tartoznak: funkcióvesztéssel járó
(„loss-of-function”), illetve funkciónyeréssel járó („gain-of-function”) deficienciák. Azon
mutációk következményei, melyek gén-érési („splicing”) hibát, a promóter régió megváltozását
vagy leolvasási keret eltolódást („frameshift”) okoznak, könnyen magyarázhatóak. Az említett
mutációk általában pusztán a fehérje expresszió szintjét csökkentik, mert a fehérjeszintézis a
másik kópiáról folytatódhat. A következmények értelmezhetıek az alacsony fehérjeszint fényében.
Bizonyos értelemben a gén fehérjét kódoló szakaszában bekövetkezı, aminosavcserét
eredményezı mutációiból tanulhatunk a legtöbbet („missense” mutációk).123 Ez azokban az
esetekben a legnyilvánvalóbb, amikor a specificitást elsıdlegesen meghatározó P1 aminosavat
érinti a mutáció.124 Ilyenkor megváltozhat a cél-proteáz. Ezek és az ezekhez hasonló bonyolult
mutációk a szerpin újonnan szerzett tulajdonságai révén további problémákat okozhatnak.
Az α1-proteáz inhibitor „Pittsburg” mutáns esetében a P1 aminosav metioninról argininra
változott, ami az elasztáz inhibitort trombin inhibitorrá alakította.125 Ez még nem okoz tüneteket,
noha az α1-proteáz inhibitor nagy mennyiségben van jelen (~1-3 mg ml-1). Ez megakadályozta a
diagnózist. Mivel az α1-proteáz inhibitor akut fázisú fehérje, a mutáció halált okozó
következményei stressz esetén manifesztálódtak. Ilyenkor a módosult α1-proteáz inhibitor
megemelkedett szintje hirtelen beálló trombózist váltott ki. Egy ilyen mutációval rendelkezı fiatal
fiú például 14 évesen, az elıre meg nem jósolható trombózis következtében hunyt el. A fenti eset
különösen tragikus, de léteznek elterjedtebb α1-proteáz inhibitor mutációk, amelyek lassú
lefolyású, de akár halálos kimenetelő rendellenességeket okoznak, pl. tüdıtágulatot vagy
májcirrózist. Így van ez a „Z” mutáns α1-proteáz inhibitor (Glu342Lys) esetében is, amely az
Egyesült Királyság lakosságának kb. 4%-ban van jelen.126 Ez a mutáció nem érinti az α1-proteáz
inhibitor specificitását. A mutáns fehérje ilyenkor zárványtestek formájában halmozódik fel a
májban. Az aktív fehérje hiánya idézi elı a tüdıtágulatot, az aggregált fehérjék felhalmozódása
pedig a májsejtek elhalását, végsı soron a máj funkcióvesztését. A mutáns fehérje meglepı
módon a natív fehérjével csaknem azonos aktivitást mutat – az a része, ami nem kerül a
zárványtestekbe.127 Nyilvánvalóvá vált, hogy szerpin-specifikus aggregációról van szó és nem
általános félretekeredési hibáról.128, 129 Elıször is az aggregátumok átjutnak a sejtek természetes,
félretekeredést detektáló és eltávolító apparátusán, ami arra enged következetni, hogy azok
tulajdonképpen helyesen feltekeredettek. Másodsorban pedig ezek az aggregátumok lineáris
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8. ábra. A szerpin feltekeredés és polimerizáció mechanizmusa doménkicserélıdés
útján. A feltételezett feltekeredési köztitermékben a 4. β-szál valamint a reaktív hurok még
szabadon van. Az aktív forma kialakulásakor csak a 4. β-szálnak megfelelı régió épül be mint
4. β-redı. Ha a reaktív hurok is beépül, kialakul a látens forma. Hasonló beépülés
megtörténhet úgy is, hogy a 4. β-redı és a reaktív hurok másik molekulából származik.
Ilyenkor polimerek alakulnak ki, amely polimerek mindkét vége alkalmas további molekulák
fogadására. Ilyenformán a látens forma tulajdonképpen „intramolekuláris polimernek”
tekinthetı, és megmagyarázza, hogy a látens és polimer formák képzıdése miért jár mindig
együtt és miért koncentrációfüggı a polimert eredményezı reakció. A polimerizációhoz ezen
kívül szükség van a hélix I-t követı régiók kitekeredésére, hogy a polimerek tovább
terjedhessenek. A polimer és intermedier szerkezeti modelleket James A. Huntington
bocsátotta rendelkezésemre.
homopolimerek. Más szerpinek esetében az ehhez hasonló mutációk szintén fehérjelerakódásokat
eredményezhetnek. Az agyi neuroszerpin polimerizációja következtében pl. öröklıdı elbutulás
alakul ki („familial dementia”).130 Érdekes kivétel a MENT szerpin, ahol a polimerizáció szükséges
a biológiai aktivitáshoz – bár ez az eredmény további megerısítésre szorul.100 A szerpin polimerek
kialakulása a hımérséklet emelésével, illetve kedvezıtlen pufferben történı inkubálással is
indukálható. A szerpin polimerek ezen kívül terjedni és „fertızni” is képesek, egyre több
lerakódást indukálva. Hasonló folyamat játszódik le egyéb gyakori fehérje feltekeredési
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betegségekben is – mint pl. az Alzheimer- és Parkinson-kórban vagy a különféle prion
betegségekben – ezért aztán megalkották rájuk a „konformációs betegségek” győjtınevet.131
A jelenséget a szerpin hurok beékelıdés alapján vélték megérteni, mely szerint a
polimerben az egyik szerpin reaktív hurokja beépül egy másik molekula A β-lemezébe, mint a
hasadt formákban. Ez magyarázatot adna egyrészt a polimerek lineáris orientációjára, másrészt a
terjedésre és „fertızésre” való képességükre is. Az elmúlt 15 évben számos hasonló polimerszerpin szerkezeti modell született.129 Ezen modellek legfıbb hiányosságai közt szerepel a
polimerizációs felszín gyengesége és aspecifikussága: nem adnak választ arra kérdésre, hogy a
polimerek miért szigorúan homopolimerek. Ezenkívül ezek a polimerek stabilak is, ~70 °C körüli
olvadásponttal rendelkeznek, mely tulajdonság különös hasonlóságot mutat a látens szerpinekkel.
Végül említsük meg, hogy egy „ön-lezárt” szerpin dimer kristályszerkezetét 2008-ban
tették közzé.132, 133 A szerkezetbıl kiderült, hogy egyetlen hurok beékelıdése helyett a β-lemez A
4. és 5. szálának (s4A és s5A – a látens szerkezet számozása szerint) teljes kicserélıdése történt
meg. A polimer egyes elemei tehát látens konformációjúak, de a β-szálak egy másik molekulából
származnak (8. ábra). A Serpins2008 konferencia eredményei arra engednek következtetni, hogy a
szerpin feltekeredés utolsó lépése az s4A redı (aktív szerkezet számozása szerint) beépülése a
szerpin testbe úgy, hogy a reaktív hurok szabadon marad.134 Amennyiben ez a lépés késedelmet
szenved – pl. a mutációk által megváltozott felszín, környezeti hatások miatt – akkor van idı arra,
hogy egy másik molekula s4A és reaktív hurokja ékelıdjön be (8. ábra). Ezzel magyarázható a
polimerek stabilitása, a homopolimerizáció, és a látens molekulákhoz való hasonlóság. Ez az
eredmény érthetıvé teszi a „Z” α1-proteáz inhibitor mutáns viselkedését is. A mutáció az s5A és
az s4A/reaktív hurok közötti sóhidat szünteti meg, ami valószínőleg szükséges az utolsó
feltekeredési intermedier továbbalakulásához, az aktív szerkezet eléréséhez. Tehát a mutáció
kinetikusan lelassítja az aktív forma kialakulását. Emiatt a feltekeredési intermedier hosszú élető,
ami lehetıvé teszi a más molekulákkal való találkozást: a polimerizációt. A feltekerési intermedier
ezen kívül még nem jellemzett kölcsönható partnerekkel is rendelkezhet, amelyek különféle káros
biológiai válaszokat indíthatnak el.
Ezzel áttekintést nyújtottam a szerpinekrıl és a C1-inhibitorról. Következıkben a doktori
munkámat ismertetem, amely a C1-inhibitorral illetve a C1-inh szerpin mőködési
mechanizmusával kapcsolatos.
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Célkitőzések

Az elsı szerpin röntgenszerkezet 1984-es publikálása135 óta rengeteg információ győlt
össze a szerpinekrıl: alapvetı mőködési mechanizmusukról, valamint betegségekben való
szerepükrıl.91
Kevésbé ismertek azok a járulékos mechanizmusok, amelyek az egyes szerpineket a vér
fehérjékben gazdag közegében is a célproteázaikhoz irányítják (pl. „áthidaló” mechanizmus).
A szerpin családba tartozó fehérjék a közös szerpin domén váz mellett számos egyéb kapcsolódó
elemet tartalmazhatnak. Például szénhidrátokat (C1-inh), diszulfid kapcsolókat (plazminogén
aktivátor inhibitor-2), illetve N- vagy C-terminális polipeptid láncokat (heparin kofaktor II,
C1-inh, α2-antiplazmin).136,

137

Fontos megértenünk, hogy ezek a kapcsolt elemek miként

mőködnek, a szerpinek biológiai hatását milyen járulékos mechanizmusok szabályozzák.
A meglévı terápiás alkalmazások (pl. antitrombin, C1-inh) tovább bıvíthetık a szerpinek
finomszabályozásának megértésével.72,

122,

138

A doktori munkámban a C1-inhibitorra

koncentráltam, amely az antitrombinhoz vagy az α1-proteáz inhibitorhoz képest kevésbé
jellemzett szerpin fehérje.
A C1-inhibitorral kapcsolatos kérdéseimet az alábbi pontokban foglaltam össze:
1. Milyen mechanizmus(ok) szabályozzá(k) a C1-inh aktivitását különbözı proteázokkal
szemben?
2. Hogyan változtatja meg a heparin a C1-inh aktivitását?
a. Hasonló-e ez a mechanizmus a heparin antitrombint gyorsító hatásához?
b. A heparin a C1-inhibitorral együtt miért gyorsítja néhány proteáz inaktiválását
(fXIa, C1s),139-143 míg más proteázokkal szemben nincs (plazma kallikrein)139, 144
vagy ellentétes (fXIIa)141, 145 hatású?
3. Mi a szerepe a ~100 aminosav hosszúságú N-terminális szakasznak és kiterjedt
glikozilációjának?
Ezen kérdéseket a C1-inh atomi szerkezetének segítségével terveztem megválaszolni. A kísérleti
tervem alapján C1-inhibitort fejeztem ki és kristályosítottam röntgendiffrakciós kísérletekhez.
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Anyagok és módszerek

Klónozás és mutagenezis

A rekombináns DNS technikákat a Molecular Cloning: A Laboratory Manual kézikönyvben leírt
standard eljárások szerint végeztem.146
Escherichia coli C1-inh expressziós vektorok készítése
Az E. coli-ban történı C1-inh expresszióhoz pET-17b expressziós plazmid vektort
használtam (Novagen). A C1-inh cDNS klónt (Val458Met mutáns) Susan Clark Bock bocsátotta
rendelkezésemre.36 Az expressziós vektor a C1-inh gént 97.-tıl a 478. aminosavig tartalmazza.
Az aminosavak számozása az „érett” fehérje számozását követi (vagyis a szignálpeptid nélkül).
A megfelelı génszakaszt a vektorba PCR technikával az NheI és XhoI restrikciós helyek
felhasználásával szubklónoztam, és egy 6-tagú hisztidin címkével egészítettem ki az
N-terminálisán.

Az

expresszált

fehérje

N-terminális

szekvenciája

tehát

MASMHHHHHHTGSF… (a lefordított NheI restrikciós hely aláhúzva). A szekvencia
helyességét az expressziós vektor DNS szekvenálásával ellenıriztem és a kifejezett fehérje
tömegspektrometriás azonosíta is megtörtént.
Pichia pastoris C1-inh expressziós vektorok készítése
A C1-inh cDNS klónból mutagenezissel eltávolítottam az egyetlen EcoRI restrikciós
helyet (GAA kodon cseréje GAG-re). A C1-inh gén 97. és 478. aminosav közötti szakaszát
szubklónoztam pPic9K vektorba (Invitrogen) az SnaBI és EcoRI helyek közé. A fehérjét az
N-terminálisán egy hattagú hisztidin címkével láttam el. Ez az expressziós vektor az α-párosodási
faktor szignálpeptidhez fuzionált C1-inh fehérjét kódol, ami a fehérje szekrécióját idézi elı.
A C1-inh N-terminális szekvenciáját a ...KR|EAEAYVHHHHHHTGSF... szekvencia elızi meg
(a lefordított SnaBI helyet aláhúztam, a KEX2 szignál peptidáz hasítóhelyét pedig „|” jelöli).
Ugyanezt a konstrukciót késıbb újra szubklónoztam módosított pPic9Kmod és pPic9mod
vektorokba (lásd következı rész). A C1-ihn glikozilációs mutánsokat az N-glikozilációs
konszenzus szekvenciában elhelyezkedı Asn aminosavak Gln-ra való cseréjével állítottam elı.
Ezek az aminosavak Asn216, Asn231, és Asn330. A három kodon (AAT→CAG, AAC→CAG és
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AAT→CAG) minden lehetséges kombinációban történı megváltoztatása összesen 7 mutánst
eredményezett (3 pontmutáns, 3 kettıs mutáns és 1 tripla mutáns).
A C1-inh N-terminális doménjét az elsı 100 aminosav szubklónozásával állítottam elı.
A fehérjeszegmens C-terminálisát 6-tagú hisztidin címkével egészítettem ki, majd a pPic9mod
vektorba szubklónoztam az XhoI és EcoRI helyek közé. A szignálpeptid hasító régióját is
módosítottam.

A

fehérje

N-terminális

része

tehát

a

következıképp

néz

ki: ...VSLEKR|EAEANPNATSS..., ahol a lefordított XhoI hely aláhúzva, a KEX2 szignál
peptidáz hasítóhely „|”-sal van jelölve.
Módosított vektorok készítése
A pPic9K-ból kiindulva terveztem egy módosított vektort (pPic9Kmod). Az volt a cél,
hogy az expressziós szint növeléséhez vad típusú AOX1 (alkohol oxidáz 1) promótert
használhassak, amit megváltoztattak restrikciós helyek bevitelével a pPic9K vektorban.
Mutagenezissel

állítottam

helyre

a

vad

típusú

AOX1

promótert

(a ...TTATTCGAAGGATCCAAACGATGAG... szekvenciából eltávolítottam az aláhúzott
szakaszt). Az új vektort (pPic9Kmod) restrikciós emésztéssel és szekvenálással ellenıriztem.
A pPic9Kmod vektort tovább módosítottam a Kan rezisztencia gén SdaI enzimmel történı
kivágásával (pPic9mod). A pPic9mod vektorban így egyedivé vált az XhoI restrikciós hasítóhely.
Elıállítottam továbbá egy pTZ19r (Fermentas) alapú klónozó vektort, amely kis mérete miatt
megfelelıbb PCR alapú mutagenezisre a következıképpen: BamHI és EcoRI enzimekkel
kivágtam az α-párosodási faktor szignált és poliklónozó helyet a pPic9K vektorból, majd
beillesztettem BamHI és EcoRI enzimekkel felnyitott pTZ19r vektorba.
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Expresszió és tisztítás

A kromatográfiás eljárásokat a GE Healthcare kézikönyvekben ajánlott módon végeztem el.147-149
A pufferek a megadott koncentrációban készültek, utána a pH beállítása tömény HCl vagy
10 M-os NaOH oldattal történt.
Fehérjeexpresszió Escherichia coli-ban
A C1-inh gént hordozó pET-17b vektort kémiailag kompetens E. coli BL21(DE3) pLysS
sejtekbe (Novagen) transzformáltam. A sejteket 100 µg ml-1 ampicillint (Ampicilline, Amp) és
30 µg ml-1 kloramfenikolt (Chloramphenicol, Chl) tartalmazó LB lemezeken szelektáltam egy
éjszakán át való növesztéssel 37 °C-on. LB tápfolyadék: 0,5% (w/v) élesztıkivonat,
1% (w/v) tripton, 0,5% (w/v) NaCl, amely lemezek készítése esetén 1,5% (w/v) agarózt is
tartalmazott. Az egyetlen baktériumtelepbıl kiinduló 20 ml starter kultúrát egy éjszakán át
növesztettem LB médiumban 37 °C-on 100 µg ml-1 Amp és 30 µg ml-1 Chl jelenlétében. A teljes
starter kultúrát centrifugáltam 4 000 rpm-mel 5 percig, majd a sejtekkel leoltottam 1-4 l,
100 µg ml-1 Amp-t és 30 µg ml-1 Chl-t is tartalmazó LB médiumot. Az expressziót maximum
25% (v/v)-ig megtöltött Erlenmeyer-lombikokban végeztem 200-240 rpm-es sebességre állított
rázótermosztátban
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°C-on.

A

kultúrákat

4-6

óra

alatt

0,5-1,5-ös

optikai

sőrőségig (optical density, OD) növesztettem, majd a fehérjeexpressziót 100 µg ml-1
izopropil-β-D-tiogalaktopiranoziddal (IPTG) indukáltam. Az expressziót 2-4 órán át végeztem.
A sejteket 4 000 rpm-mel 10 percen át centrifugáltam, majd az eredeti kultúra térfogatának
1-10%-át kitevı Tris-EDTA (TE) pufferbe szuszpendáltam fel, és -20 °C-on tároltam.
A lefagyasztott sejteket felolvasztottam, majd 37 °C-on történı 1 órán át tartó inkubálással
roncsoltam. A nyúlós sejttömeget jégen szonikáltam amíg az teljesen folyós nem lett.
A sejtszuszpenziót 10 000 rpm-mel 10 percen át centrifugáltam. Mivel a fehérje zárványtestek
formájában halmozódott fel, a felülúszót leöntöttem és a zárványtesteket további tisztításig
-20 °C-on tároltam.
Az E. coliban termelt C1-inh tisztítása és renaturálása
A β-Merkaptoetanolt (β-Me), redukált glutationt (GSH) vagy oxidált glutationt (GSSG)
tartalmazó puffereket közvetlenül használat elıtt levegıtlenítettem. Ezen összetevıket a
levegıtlenítés

után

adtam

a

pufferekhez.

A

zárványtesteket

tisztításra

feloldottam

Szolubilizáló Pufferben: 6 M guanidin hidroklorid (guanidine hydrochloride, GuHCl),
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0,1 M Na2HPO4, 10 mM imidazol, pH 8,0 és 14 mM β-Me. A fehérje tisztítását a
következıképpen végeztem: a feloldott zárványtesteket Szolubilizáló Pufferrel ekvilibrált nikkel
affinitás oszlopra (Ni-NTA Superflow, Qiagen) vittem fel, majd Szolubilizáló Pufferrel mostam és
végül Elúciós Pufferrel (6 M GuHCl, 0,1 M Na2HPO4, 0,5 M imidazol, pH 8,0 és 14 mM β-Me)
eluáltam.
Ha a fehérjét renaturáltam, a további lépéseket 4-10 °C-on végeztem a következı módon.
A feloldott zárványtestet (Szolubilizáló Pufferrel 20× higítva) Szolubilizáló Pufferrel ekvilibrált
Ni-NTA Superflow oszlopra vittem fel. A mosást Mosó Pufferrel végeztem: 6 M GuHCl,
0,1 M Na2HPO4, 10 mM imidazol, pH 8,0 és 7 mM β-Me. A megkötött fehérjét tovább mostam
Refolding Pufferrel: 2 M GuHCl, ~34 mM Na2HPO4, ~3,4 mM imidazol, pH 8,0, valamint
3 mM GSH és 1 mM GSSG; majd néhány óráig állni hagytam. Az oszloptöltetet a hozzákötıdött
fehérjével egy éjszakán át dializáltam Dialízis Pufferrel szemben: 90 mM NaCl, 25 mM Na2HPO4,
pH 8,0 és 3 mM GSH, 1 mM GSSG (ezúttal nem levegıtlenítve). További dialízis történt
ugyanebben a pufferben (GSH és GSSG kihagyásával). Az így renaturált fehérjét 0,5 M imidazol,
pH 7,5 pufferben eluáltam, és 4-10 °C-on tároltam. A kicsapódott fehérjét 12 000 rpm-mel
15 percen át tartó centrifugálással távolítottuk el, majd töményítettem az oldatot Amicon
ultraszőrı készülékben YM10 membránt (Amicon, Millipore) használva.
Fehérjetermelı Pichia pastoris törzsek elıállítása
Az expressziós vektorokat DraI enzimmel linearizáltam, hogy elısegítsem az AOX1
génnél történı homológ rekombinációt. Az emésztett DNS-t Pichia pastoris GS115 törzsbe
(Invitrogen) elektroporációval jutattam be, a következı módon:150 elıször a GS115 starter
kultúrát egy éjszakán át növesztettem 30 °C-on 240 rpm-es rázással 20 ml élesztıkivonat-peptondextróz

(yeast

extract

peptone

dextrose,

YPD)

médiumban.

YPD

médium:

1% (w/v) élesztıkivonat, 2% (w/v) pepton, 2% (w/v) glükóz. 1-10 ml kultúrát átvittem 100 ml
YPD médiumba és néhány óra alatt OD 0,6-2-ig növesztettem 30 °C-on 240 rpm-es rázással.
A sejteket 2 000 rpm-mel centrifugáltam 5 percen át, majd reszuszpendáltam 25-50 ml
0,6 M szorbitol, 0,1 M LiSO4, 10 mM HEPES, pH 7,5 és 10 mM frissen hozzáadott
ditiotreitol (DTT) oldatban. A sejteket 30 percen át inkubáltam szobahımérsékleten. A sejteket
újra centrifugáltam (2 000 rpm-mel, 5 percig) és reszuszpendáltam jéghideg 1 M szorbitolban.
Az 1 M szorbitollal történı mosási lépést kétszer megismételtem, végül a sejteket 1-2 ml
térfogatban szuszpendáltam fel. A sejteket 100 µl-enként szétosztottam. Maximum 2-3 µl
(~0,1-5 µg) emésztett DNS hozzáadása után jégen hőtöttem majd 2 mm-es réső elektroporáló
cellában (Bio-Rad) 1 500 V-on 5 ms-ig elektroporáltam a sejteket (ECM399, BTX).
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Az elektromos pulzust adását követıen a sejtekhez azonnal hozzáadtam 900 µl 1 M-os jéghideg
szorbitolt. A teljes sejtmennyiséget kiszélesztettem minimál dextróz (MD) lemezekre:
10% (v/v) 10× élesztı nitrogén bázis (yeast nitrogen base, YNB) oldat, 2% (w/v) glükóz,
400 µg l-1 biotin, 0,1% (v/v) 1,000× fém nyomelem oldat és lemezekhez még 1,5% (w/v) agaróz.
10× YNB oldat: 100 g l-1 (NH4)2SO4, 20,5 g l-1 MgSO4 ⋅ 7 H2O, 20 g l-1 KH2PO4, 2 g l-1 NaCl,
2,7 g l-1 CaCl2 ⋅ 2 H2O. 1,000× fém nyomelem oldat: 500 µg ml-1 H3BO3,
63 µg ml-1 CuSO4 ⋅ 5 H2O, 100 µg ml-1 KI, 340 µg ml-1 FeCl3 ⋅ 6 H2O, 630 µg ml-1 MnCl2 ⋅ 4 H2O,
230 µg ml-1 NaMoO4 ⋅ 2 H2O, 720 µg ml-1 ZnSO4 ⋅ 7 H2O. A lemezeket megszárítottam és
~72 órán át 30 °C-on inkubáltam. A kinıtt His+ klónok közül ~40-et átoltottam MD és
minimál metanol (MM) lemezekre. MM tápoldat: 10% (v/v) 10× YNB, 0,5% (v/v) metanol,
400 µg l-1 biotin, 0,1% (v/v) 1,000× fém nyomelem oldat és 1,5% (w/v) agaróz a lemezekhez.
Az MM lemezek fedıjébe kétnaponta 200 µl metanolt pipettáztam. A Mut+ és MutS
rekombinánsokat a klónok legalább 1 héten át történı megfigyelésével különböztettem meg.
Az MM lemezeken lévı MutS kolóniák szemmel láthatóan kisebbek mint a Mut+ rekombinánsok,
az MD lemezeken levık jellemzıen egyforma nagyságúak. A kiválasztott klónokat YPD
médiumban felnövesztettem, majd a sejteket centrifugáltam 2 000 rpm, 5 percig végül
1 M-os szorbitolban szuszpendáltam, majd folyékony nitrogénben fagyasztás után -70 °C-on
tároltam.
Pichia pastoris expresszió rázatott kultúrában
20-40 ml starter kultúrát YPD tápoldaton egy éjszakán át növesztettem 30 °C-on
240 rpm-es rázással. A kultúrát továbbvittem 0,5-4 l glicerines pufferelt tápoldatba
(buffered media with glycerol and yeast extract, BMGY): 1% (w/v) élesztıkivonat,
2% (w/v) pepton, 10% (v/v) 10× YNB, 0,1 M KH2PO4, 2% glicerin. A kultúrát ~60-72 órán át
hagytam nıni 29 °C-on, 240 rpm-es rázással. A sejteket centrifugáltam 2 000 rpm-mel,
5 percen át és reszuszpendáltam friss, metanolt nem tartalmazó pufferelt médiumban
(buffered media with methanol and yeast extract, BMMY): 1% (w/v) élesztı kivonat,
2% (w/v) pepton, 10% (v/v) 10× YNB, 0,1 M KH2PO4. A sejteket ezt követıen fél órán át
25 °C-on rázattam, azért hogy kimerítsem a szénforrásokat. Az expresszió indukálására
0,5% (v/v) metanolt adtam a kultúrákhoz. Az expressziót 3-4 napon át folytattam 25 °C-on,
240 rpm-es rázással, 0,5% (v/v) metanol napi kétszeri hozzáadása mellett. A metanolba
esetenként fenilmetil-szulfonil-fluoridot (phenylmethylsulfonyl fluoride, PMSF) is tettem, ügyelve
arra, hogy a tápoldatban végkoncentrációja maximum 0,1 mM-t érje el. Az Erlenmeyer-
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lombikokat az indukció során névleges térfogatuk 12,5%-áig, míg sejtnövesztés során 25%-ig
töltöttem meg.
Pichia pastoris expresszió fermentorban
Az expressziót egy 2 l-es edénnyel rendelkezı fermentorban (Biostat B, B. Braun)
végeztem, teljes médiumban, utánetetéses („fed-batch”) technikával végeztem. A starter kultúrát
~60-72 órán át 40 ml YPD tápoldatban növesztettem. A sejteket 2 000 rpm-el 5 percen át
centrifugáltam, majd a „fáradt” médiumot kiöntöttem. A fermentortartályt megtöltöttem
1,5 l médiummal: 1% (w/v) élesztıkivonat, 2% (w/v) pepton, 10% (v/v) 10× YNB oldat,
0,1 M KH2PO4, 4% (v/v) glicerin. Szükség szerint habzásgátlót (Struktol J633, Schill&Seilacher)
is adagoltam. A paramétereket úgy állítottam be, hogy elkerüljem az oldott oxigén
(dissolved oxygen, DO) általi limitációt (10-50% közötti szintet tartva). A kiinduló paraméterek
az alábbiak voltak: keverés 750-900 rpm, hımérséklet 28 °C, pH 5,5-re állítva
25% (w/v) ammónia oldattal, levegıztetés 1,5 l perc-1. A médiumban levı glicerin elfogyása után
(azaz 16-22 óra elteltével) a nedves sejttömeg (wet cell weight, wcw) jellemzıen 120 g l-1 körül
alakult. Az 50% (v/v) glicerinnel való táplálás pumpa (101 U/I, Watson-Marlow) és

csı

(MasterFlex 913.A008.016) segítségével történt, a DO szintet 10-20%-on tartottam. Ez idı alatt a
keverési sebességet 900-990 rpm-re, a pH-t 6,0-ra emeltem, a hımérsékletet pedig 25 °C-ra
csökkentettem. Az elhasználódó médium pótlására lassú ütemben 0,25% (w/v) élesztı kivonatot
és 0,5% (w/v) peptont adagoltam. Amikor a wcw elérte a 200 g l-1-t (általában 4-8 órán belül),
elkezdtem az indukciót 25% (v/v) metanol, 40% (w/v) szorbitol oldattal. A DO szint jellemzıen
változatlan marad vegyes szénforrás mellett MutS törzsek esetében, ezért nem használható a
rátáplálás ütemének beállításához. Ezért az indukció elsı ~16 órájában 1-es táplálási sebességet
választottam (kb. 0,02 ml perc-1), amelyet aztán a következı napon 2-3-ra emeltem
(kb. 0,10 ml perc-1). A bemeneti csövet naponta kétszer lezártam és PMSF-t (1,5 ml-t a
0,2 M metanolos törzsoldatból) és szükség szerint habzásgátlót adagoltam. A fermentációt
további 2-3 napon át folytattam.
Elıkísérletekben kémiailag meghatározott tápoldatban is végeztünk fermentációt,
azonban ez a típusú fermentáció nem eredményezett sikeres fehérjeexpressziót.151
Fehérje tisztítás Pichia pastorisból
Az α-párosodási faktor szignálpeptid a C1-inh médiumba való szekrécióját eredményezi.
A felülúszót 10 000 rpm-el 10 percen át centrifugáltam, majd üvegszálas szőrın át leszőrtem
(GF 3362, Schleicher&Schuell). Az oldatok pH-ját szükség szerint NaOH-val, illetve HCl-lel
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állítottam be. PMSF (0,2 M törzsoldat metanolban) és Na2EDTA (0,5 M törzsoldat, pH 8,0)
hozzáadásával 0,5 mM és 25 mM végsı koncentrációt értem el, majd a felülúszót -70 °C-on
tároltam. A felülúszón puffercserét hajtottam végre gélszőréssel, Sephadex G-25 Coarse
(GE Healthcare) gyantával töltött 5×63 cm oszlopon, 25 mM NaH2PO4, pH 6,0. pufferben.
A puffercserélt oldatban 0,4 M NaCl és 5 mM imidazol koncentrációt állítottam be 4 M és 1 M
törzsoldatokból, majd a pH-t 7,5-re állítottam. Ezt az oldatot affinitás tisztításra használtam
Ni-NTA Superflow 2,5×5,5 cm oszlopon. Az ekvilibráló oldat 5 mM imidazol, 0,5 M NaCl,
25 mM NaH2PO4, pH 7,5 puffer volt. Az oszlop mosás 20 mM imidazol, 0,5 M NaCl,
25 mM NaH2PO4, pH 7,5 pufferrel történt, az elúció pedig 0,2 M imidazol, 0,5 M NaCl,
25 mM NaH2PO4, pH 7,5 pufferrel történt. Frakciókat győjtöttem és puffercserét végeztem
Sephadex G-25 Fine oszlopon (2,6×26 cm, GE Healthcare), 20 mM MOPS, 0,1 mM Na2EDTA,
pH 7,0 pufferben. A kationcserélı kromatográfiát Source 15S oszlopon (1×8 cm, GE Healthcare)
végeztem, 10 oszloptérfogat alatt végrehajtott 0-0,5 M NaCl gradienssel a fenti pufferben. Fehérje
frakciókat 4 °C-on tároltam, majd deglikolizáltam 1 000-4 000 egységnyi Endoglikozidáz H fúziós
enzimmel (Endo Hf, New England Biolabs), és az átlagosan egy hétig tartó reakciót
SDS-PAGE-vel követtem. A fehérjét 2-10× higítottam 20 mM MOPS, 0,1 mM Na2EDTA,
pH 7,0 pufferrel, majd az elızı lépéssel megegyezı módon újból tisztítottam kationcserélı
kromatográfiával. A végsı tisztításhoz gélszőrést (Sephadex 75 HiLoad 16/60, prep grade oszlop,
GE Healthcare) végeztem 0,1 M NaCl, 20 mM MOPS, 1 mM Na2EDTA, pH 7,2 pufferben.
Megmértem az eluált frakciók abszorbanciáját 280 nm-en, és a fehérjét betöményítettem
~10-14 mg ml-1-re centrifugális töményítıcellával (Vivaspin, Sartoriustól vagy Amicon Ultra-4,
10 kDa-nál vágó szőrı a Millipore-tól). Extinkciós együttható: 0,64 ml mg-1 cm-1. Folyékony
nitrogénben történı fagyasztást követıen -70 °C-on tároltam a fehérjét.
A hasított C1-inh és az N-terminális domén kifejezése és tisztítása hasonlóképpen történt.
A hasított C1-inhibitort tripszinnel való emésztéssel állítottam elı az affinitás tisztított aktív
fehérjébıl. Mivel a C1-inh gátolja a tripszint, a reakciót úgy állítottam be, hogy a fehérje fele
hasadjon

csak

el,

és

a

reakciót

leállítását

PMSF

ismételt

hozzáadásával

(0,5 mM végkoncentrációban) is segítettem. A fehérjét ezután 70 °C-on 20 perces inkubálással
kezeltem, aminek hatására az aktív és polimer formák kicsapódnak, de a hipertermofil karakterő
hasadt forma oldatban marad. Ezt a fehérjét tovább tisztítottam kationcserélı kromatográfiával a
korábban leírt módon. Az N-terminális domén tisztítása affinitás tisztítással történt. Ez
önmagában

funkcionálisan

tiszta

fehérjét

eredményezett

(további

kationcserével pH 4-5 körül, az abszorbancia 214 nm-en való követésével).
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tisztítás

lehetséges

Fehérjejellemzés

A fehérje analitikákat (SDS-PAGE, natív PAGE, western blot) az irodalomban ismert szokásos
protokollok szerint végeztem.152 A fehérjéket nem redukáló mintapufferben vittem fel az
analízisekhez, kivéve ahol külön megemlítem: ez esetekben 1% (v/v) β-Me segítségével értem el a
redukciót. SDS-PAGE mólsúlystandardként LMW markert használtam (GE Healthcare).
300 µl-ben oldottam fel a markert, így a gélfuttatásokhoz felvitt 5 µl standard a következı
mennyiségő fehérjéket tartalmazza:

97 kDa, 1,12 µg; 66 kDa, 1,38 µg; 45 kDa, 2,45 µg;

30 kDa, 1,38 µg; 20,1 kDa, 1,33 µg; 14,4 kDa, 1,93 µg.
Fehérje aktivitás mérés
A különbözı C1-inh formák aktivitását C1s cél-proteázzal és a nem-cél proteáz
tripszinnel teszteltem. Mindvégig 10 µl térfogatban oldott 0,4 µg aktivált C1s-t (Calbiochem)
használtam. Szarvasmarha hasnyálmirigy tripszint (T-1426, Sigma-Aldrich) oldottam fel és
dializáltam 1 mM HCl-lel szemben, majd 0,2 µg-ot (1 µl-ben) használtam fel az egyes reakciókhoz.
Három különféle C1-inh formát vizsgáltam. A reakciókhoz 2,3 µg liofilizált plazma C1-inhibitort
(Berinert P®, CSL Behring), 2,8 µg aktív deglikozilált rekombináns C1-inh-t és 7,4 µg látens
deglikozilált rekombináns C1-inh-t oldottam fel 5 µl pufferben (140 mM NaCl, 20 mM HEPES,
0,1 mM EDTA, pH 7,4). A reakcióelegyeket egy órán át 37 °C-on inkubáltam, majd 12,5 %-os
SDS-PAGE-vel elemeztem. A rekombináns C1-inh specifikus aktivitását feleslegben adott
C1s-sel teszteltem a fentiekkel azonos körülmények között. Kb. 9 µg C1s-t reagáltattam 0,31 µg;
0,63 µg; 1,25 µg és 2,5 µg aktív deglikozilált rekombináns C1-inhibitorral összesen 10 µl
térfogatban. A fehérje több mint 90%-a lépett reakcióba a C1s-el és közel ~70%-a képzett
kovalens komplexet.
A renaturált E. coli eredető C1-inh aktivitását rekombináns renaturált C1r proteáz
fragmentummal teszteltem a fentiekhez hasonló módon. A fehérjét Szilágyi Katalin bocsátotta
rendelkezésemre.153
A rekombináns C1-inh deglikozilálása
Az N-glikoziláció miatti heterogenitás szemléltetésére 4,6 µg glikozilált aktív rekombináns
C1-inh-t használtam (10 µl térfogatban). A mintákat 37 °C-on 1,5 órán át inkubáltam
100 egységnyi Endo Hf-val és anélkül. A redukált és nem-redukált mintákat 12,5%-os
SDS-PAGE gélen választottam el.
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Differenciális pásztázó kalorimetriás (differential scanning calorimetry, DSC) analízis
A különbözı kationcserélın tisztított fehérjéket 20 mM HEPES, 0,1 mM Na2EDTA,
140 mM NaCl, pH 7,4 pufferrel higítottam 0,1-0,2 mg ml-1 koncentrációra. A hıátmeneteket a
30-125 °C tartományban mértem 1 °C perc-1 sebességgel (VP-DSC, MicroCal), 15 perc 30 °C-on
történı elıinkubálással, adatpontonként 4 másodpercig történı adatgyőjtéssel. Az átmeneti
hımérsékletet a csúcsmaximumnál olvastam le.
A heparin-affinitás vizsgálata
A heparin affinitást kromatográfiás módszerrel vizsgáltam 1 ml-s heparin oszlopon
(HiTrap Heparin HP, GE Healthcare) 20 mM HEPES, 0,1 mM Na2EDTA, pH 7,4 pufferben.
200 µl fehérjeoldatot vittem fel az oszlopra (~30-300 µg fehérje), a pufferrel mostam, majd
15 oszloptérfogatnyi 0-0,5 M NaCl lineáris gradienst alkalmaztam az elúcióhoz. Az abszorbanciát
(280, 254 és 214 nm-en) és a vezetıképességet is követtem.
A rekombináns C1-inh polimerizáció követése natív PAGE segítségével
Az inkubálás fiziológiás ionerısségő és pH-jú pufferben (140 mM NaCl, 20 mM HEPES,
0,1 mM EDTA, pH 7,4) vagy savas pufferben (145 mM NaCl, 20 mM NaOAc, pH 5,0) történt,
4 °C, 37 °C, illetve 60 °C-on 1 órán át. 1 µl-ben ~10 µg látens deglikozilált C1-inhibitort,
1,56 µg aktív deglikozilált C1-inhibitort és 1,56 µg hasított deglikozilált C1-inhibitor 10 µl-re
higítottam a megfelelı pufferrel. A rekombináns C1-inh magas izoelektromos pontja miatt a
reakciókat 12,5%-os savas natív PAGE gélen futtattam. Kontrollként 1 µg tripszint használtam,
ami szintén magas izoelektromos ponttal rendelkezik és savas körülmények között stabil és
monomer. A hasított C1-inhibitort közvetlenül az inkubálás elıtt állítottam elı: 1,56 µg aktív
deglikozilált C1-inhibitort emésztettem 1,4 µg tripszinnel 40 percen át, 37 °C-on, 14 µl
térfogatban. További kísérletekben 1 µl térfogatban lévı ~10 µg látens deglikozilált C1-inhibitort
és 1,56 µg aktív deglikozilált C1-inhibitort higítottam 10 µl-re pH 7,4, illetve pH 5,0-ös pufferrel,
továbbá mindkét pufferhez 30% (v/v) glicerint is adtam. Az inkubálást 4 °C, illetve 37 °C-on,
16 órán át folytattam. A mintákat a fentebb leírt módon analizáltam.
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Kristályosítás és szerkezetmeghatározás

A C1-inh kristályosítása
A kristályosítási kísérleteket 20-25 °C-on a függıcsepp módszerrel végeztem,
~10-14 mg ml-1 koncentrációjú fehérjeoldatot és a kristályosító oldatot 1:1 arányban tartalmazó
2-4 µl-es cseppekben. Két héten belül hatszöglető rúd alakú kristályok jelentek meg a 35. számú
oldatot tartalmazó cseppben (Crystal Screen I, Hampton Research), de a tovább finomított
körülmények szinte azonosak voltak: 0,85 M NaH2PO4, 0,85 M KH2PO4 és 0,1 M HEPES
(a HEPES puffer pH-ja 7,5). A diffrakcióra alkalmas minıségő kristályok méretei
30-50×100-200 µm voltak. A kristályokat 20% (v/v) glicerinnel kiegészített kristályosító pufferrel
védtük meg a fagyási károsodástól. A diffrakciós adatokat nitrogénárammal hőtött körülmények
között 0,8162 Å hullámhosszon győjtöttük az EMBL X11-es mérıhelyén (DESY, Hamburg,
Németország).
Szerkezetmeghatározás
Az adatokat az XDS programcsomag segítségével dolgoztuk fel.154 Az aszimmetrikus
egységben egyetlen molekula helyezkedett el. A szerkezetet molekuláris helyettesítés módszerével
oldottuk meg a CCP4 programcsomag155 részét képezı MOLREP program156 segítségével.
A molekuláris helyettesítés néhány egyedi szerkezet használatával sikertelennek bizonyult. Ezért

9. ábra. C1-inh szerkezetének megoldásához használt keresımodell elıállításának
vázlata. A A felhasznált szerkezetek összerendezve. B Az összerendezett szerkezetek
hasonlósága színkódolással. C A keresımodell, amelybıl eltávolítottam a nagyon eltérı
aminosavakat, és alaninra cseréltem a különbözı aminosavakat – kivéve ahol megegyeztek a
C1-inh szekvenciájával a szekvencia összerendezés szerint.
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egy szerkezetegyüttest használtunk keresési modellként (9. ábra), amelyet a fehérje szerkezet
adatbázisból (http://www.rcsb.org, protein data bank, PDB) elérhetı különbözı szerpinek
szerkezetébıl származtattam. Hozzáférési kódok: 4CAA, 1QMB, 1E05, 1DVM, 1PCI, 1C8O,
1OVA, 1JJO, 1MTP, 1HLE and 1JRR. A modellt DeepView 3.7 SP5-el építettem a program
scriptnyelvével.157 A szerkezeteket egymásra illesztettem („iterative magic fit”), majd
kiszámoltattam

(„calculate

RMS”)

az

atomok

átlagos

négyzetes

távolságát

(root mean square deviation, RMSD) a peptidgerinc atomokra az összehasonlítható pozíciókban.
Az összes szerkezetre elvégeztem ezt, referencia szerkezetnek mindig a 4CAA szerkezetet
használva. Végül minden aminosav pozícióra egy átlagértéket származtattam a külön-külön
szerkezetpárokra kapott RMSD értékeket átlagolva. Az 1,5 Å-nél nagyobb eltérést mutató
aminosav pozíciókat (melyek általában nem-konzervált hurkokban, pl. az N-terminálison illetve a
reaktív hurkokban helyezkedtek el) eltávolítottam a szerkezetekbıl. A C1-inh szekvenciáját
összerendeztem a szerkezetseregben levı szerpinek szekvenciájával. A szekvenciacsokorban
minden olyan aminosavat alaninra cseréltem, melyek nem egyeztek meg a C1-inhibitorban lévı
aminosavval az adott pozícióban. A kezdeti modellt a REFMAC5 programmal158 tovább
finomítottuk „maximum likelihood” és TLS finomítás159 alkalmazásával. A kézi modellépítés a
COOT program segítségével történt.160 Az N- és a C-terminális aminosavakat, három rövid
rendezetlen szakaszt és néhány felszíni oldalláncot nem építettünk be a modellbe az
elektronsőrőség hiánya miatt. A végsı modell a 101.-102., 105.-137., 142.-293., 296.-476.
aminosavakat, 1 kovalensen kötött szacharidot, 3 glicerinmolekulát és 70 vízmolekulát tartalmaz.
Az oldalláncok 90,4%-a a Ramachandran térkép leginkább kedvezı régiójába, 9,6%-a pedig
további kedvezı régióiba esik. Az atomi koordinátákat és a szerkezeti faktorokat 2OAY kód alatt
helyeztük el a PDB adatbázisban.
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Szerkezetelemzés

Az elektrosztatikus potenciál számítása, szerkezeti összehasonlítások és egyéb számítások
A látens α1-proteináz inhibitor (1IZ2), a hasított protein C inhibitor (1LQ8), dimer
antitrombin (1E04) és a látens tengpin (2VH4) szerkezeti adatai a PDB-ben találhatók meg,
csakúgy mint a C1r (1MD8), C1s (1ELV), MASP-2 (1Q3X), fXIa (1XX9), plazma kallikrein
(2ANW), MASP-1 (3GOV) szerkezetei. A fXIIa szerkezetét SWISS-MODEL segítségével
modelleztem (http://swissmodel.expasy.org).161 Minden proteáz szekvenciáját levágtam az
aktivációs peptid kezdetéig, így csak a katalitikus szerin proteáz doménekkel dolgoztam (Ile16-tól,
kimotripszin számozás szerint). A hiányzó aminosavakat beépítettem a szerkezetekbe és
egyszer energia minimalizáltam (DeepView 3.7 SP5). Az elektrosztatikai számításokat APBS-sel162
és

PDB2PQR-rel

használtam

a

(http://nbcr.net/pdb2pqr).163

végeztem
paraméterek

beállításához,

az

Michael

összeset

Lerner

alapbeállításon

pluginját
hagyva

(http://www-personal.umich.edu/~mlerner/PyMOL). A szerkezetekben az atomi távolságok
mérését, a teljes szerkezeti összerendezéseket („iterative magic fit”), a hidrogénhidak
detektálását

és

a

peptidgerinc

aminosavankénti

RMSD

érték

számolását

szintén

DeepView 3.7 SP5 programmal végeztem, csakúgy mint a másodlagos szerkezeti elemek
meghatározását. A szénhidrátokat a GlyProt szerver (http://www.glycosciences.de/glyprot)
segítségével

adtam

hozzá

a

szerkezetekhez.164

A

kristálykontaktusokat

A fehérje rendezetlenség
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A szerkezeteket PyMOL

(http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/prot_int/pistart.html) értékeltem ki.
jóslását IUPred algoritmussal végeztettem (http://iupred.enzim.hu).

PISA-val

165

(http://www.pymol.org) segítségével ábrázoltam.
„Vak” dokkolás
A

fehérje-heparin

komplex

szerkezetekbıl (1T8U és 1XMN) származó
heparin

diszacharid

torziós

szögei

és

szerkezeti képlete alább látható (10. ábra).
Az SGN2-IDS3 (PDB kód: 1T8U) és
SGN4-IDS5 (PDB kód: 1XMN, U-lánc)
diszacharid párokat vettük a csavart kád és
szék konformációk modelljeként. A kezdeti
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10. ábra. A dokkolt heparin diszacharid
képlete. A szabad rotációs szabadsági fokkal
rendelkezı kötéseket szürke nyíllal jeleztem.

számolások hasonló dokkolt szerkezeteket eredményeztek mindkét modellel, ezért további
számításokat csak a szék konformációjú szachariddal végeztünk. A számításokat a saját C1-inh
kristályszerkezetünkön (2OAY) végeztük. A módszer validálására heparin-kötött (1AZX) és
szabad (1E04) aktív és látens antitrombin szerkezeteket használtunk. A molekulákat elıre
összerendeztük a CCP4 programcsomag AMoRe programjával.167 A szerkezeteket az
AutoDockTools-al készítettük elı a dokkoláshoz:168 poláris hidrogén atomokat adtunk a
szerkezetekhez, a dokkolt ligand atomjaihoz Gasteiger, míg a fehérje atomjaihoz Kollmann
egyesített atom töltéseket használtunk. Az elsı dokkolást a teljes fehérjén végeztük, melyet egy
durvább rácstérkép („coarse grid map”) reprezentált (100×96×86 rácspont 1,0 Å térközökkel).
A legjobb megoldást további dokkoláshoz használtuk, amelyhez finomabb rácstérképet
(„fine grid map”) alkalmaztunk (108×108×108 rácspont 0,375 Å térközökkel). A rácstérképek
számításához az AutoGrid, a dokkoláshoz az AutoDock programot használtuk a Lamarck-féle
genetikus algoritmust alkalmazva.169 A dokkolást a paraméterek alapbeállítása mellett végeztük.
A dokkolási kísérletek számát 100-ban határoztuk meg 250 egyedes kiindulási populációval,
2×107 energia kiértékeléssel és 27 000 generációval. A kapott dokkolt szerkezeteket csoportokba
rendeztük 3 Å és 1 Å RMSD toleranciával az elsı és a második dokkolási futáshoz.
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Eredmények és megbeszélésük

A megfelelı expressziós rendszer keresése

C1-inh expresszió Escherichia coli-ban
A fehérjekristályosításhoz elsıdleges feltétel a tiszta és homogén fehérje, nemcsak
kémiailag, hanem a konformáció szempontjából is.170 Egy N-terminálison csonkolt, de az
aktivitáshoz szükséges diszulfid hidakkal rendelkezı C1-inh konstrukciót terveztem, hogy
elérhessem ezeket a követelményeket (11. ábra). Ennek a konstrukciónak hasonlítania kell a
vérben levı natív, teljes hosszúságú C1-inhibitorra. Az elképzeléseim azon a tanulmányon
alapultak, amelyben bemutatták, hogy az N-terminális domén nem szükséges az aktivitáshoz,
valamint azon, hogy a C1-inh ezen része nem tartozik a konzervált szerpin doménbe.40, 41, 171, 172

11. ábra. Az elkészített rekombináns C1-inh konstrukciók bemutatása. A A glikozilációs,
illetve konformációs heterogenitás csökkentése miatt a szerpin domén külön került kifejezésre.
Az N-terminális domént is külön terveztem kifejezni. A számozás az érett fehérje szekvenciája
szerint történt. B A rekombináns szerpin domének glikozilációs mutánsainak elnevezése. Egy
vagy több glikozilációs helyet mutagenezissel távolítottam el.
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12. ábra. Az E. coli eredető C1-inh tisztítása és renaturálása aktív fehérjét eredményez.
A A zárványtestek Ni-affinitás tisztítása részleges tisztuláshoz vezet. B A renaturált C1-inh
komplexet képez a rekombináns C1r proteázzal SDS-PAGE kísérletben. C A rekombináns
C1r reakciója rekombináns és plazma C1-inhibitorral. A western blot szerint minden esetben
az elvárt komponenseket tartalmazzák a komplexek, megerısítve, hogy valóban sikerült aktív
rekombináns, és nem glikozilált C1-inhibitort elıállítani.
A glikozilációs helyek nagy része is ebben a régióban található,36 így minden expressziós
rendszerben a homogenitás növekedésére lehet számítani.
Korábbi eredmények alapján a C1-inh nem fejezıdik ki aktív fehérjeként BL21
törzsekben, ami talán a diszulfidhidak hiányából adódik. Aktív C1-inhibitort akkor tudtak
nyomokban kimutatni, amikor egy olyan speciális E. coli törzsben végezték az expressziót, ahol a
citoszolban is kialakulhatnak a diszulfid kötések.172 A laboratóriumunkban végzett korábbi
kísérletek bebizonyították, hogy fehérjék in vitro renaturációja sok esetben megvalósítható.153
Ennek megfelelıen elıször nagy mennyiségő C1-inhibitort termeltem zárványtestek formájában.
Miután izoláltam és denaturáló oldószerben feloldottam ezeket a zárványtesteket, a molekulák
kitekeredett szerkezetet vettek fel. A natív térszerkezet sokszor spontán kialakul, ha ezután
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dialízissel eltávolítjuk a denaturálószert. Kísérleteim során a denaturáló GuHCl-t lépcsızetes
higítással, majd dialízissel távolítottam el. Mivel a C1-inh diszulfidhidakat is tartalmaz, melyek a
denaturálószer eltávolítása után még nem alakulnak ki, ezért tiol reagenseket alkalmaztam a
diszulfidhidak

kialakulásának

katalizálásához

(glutation

oxidált

és

redukált

formáját).

Az irodalomban korábban megjelent eredményekkel ellentétben172 sikerült bakteriális forrásból
C1-inh fehérjét renaturálnom és tisztítanom. SDS-PAGE kísérletekben (12. ábra) a fehérje
homogén, ~45 kDa-s méretnél jelent meg, és a várakozásoknak megfelelıen nem glikozilálódott.
Az aktivitás ellenırzésére rekombináns C1r proteáz fragmentumot adtunk hozzá. A C1-inh és a
C1r együttes méretének megfelelı kovalens komplexek kialakulását figyeltem meg. A komplex
összetételét ezután western blot segítségével ellenıriztem: anti-C1-inh és anti-C1r antitesttel is
követtem a reakciókat (12. ábra). Ez mindkét esetben kimutatta, hogy a komplex C1-inh és C1r
fehérjét tartalmaz. Mind a rekombináns mind a plazma eredető C1-inh hasonlóan reagált a C1rrel. Az elıállított fehérje megfelelt a kristályosítási követelményeknek, bár a kitermelés elég
alacsony volt: a dialízis és az elúció után a fehérje nagy része kicsapódott. Egy renaturációs
kísérlet után ~100 µg aktív fehérjét kaptam. Ezzel egyidıben jelent meg egy tanulmány az
irodalomban egy expressziós rendszerrıl, melynek segítségével milligrammos nagyságrendben
állítottak elı aktív C1-inhibitort.173
Fehérjeexpresszió Pichia pastoris expressziós rendszerben
A Pichia pastoris élesztı eukarióta, tehát képes szinte minden olyan poszttranszlációs
módosításra (pl. diszulfidhidak képzıdése és glikoziláció), amire az összetettebb emlıs eredető
sejtvonalak is.174, 175 A Pichiának az a fı elınye a többi élesztıvel, pl. a Saccharomyces cerevisiae-vel
szemben, hogy kizárólag aerob anyagcserét folytat. Ennek következtében az alkohol még oxigén
limitált növekedésnél sem ér el toxikus szintet, és nagy 20-50% (v/v)-os sejttömeget érhetı el.
A Pichia képes a metanolt egyedüli szénforrásként hasznosítani növekedése során. A metanolt
toxicitása miatt kizárólag akkor használja fel a sejt, amikor csak ez a szénforrás van jelen.
Az alkohol oxidáz 1 (AOX1) az az enzim, ami a metanol metabolizmus elsı lépéséért, a metanol
formaldehiddé való oxidációjáért felelıs.176 Az enzimnek kicsi az affinitása a metanolhoz és
oxigénhez, emiatt nagy mennyiségben fejezıdik ki a sejtben: az AOX1 mennyisége elérheti a
teljes sejtfehérje 20%-át. Emiatt az AOX1 promóter ideális idegen gének kifejezéséhez.
A C1-inh gént az Invitrogen protokolloknak megfelelıen szubklónoztam pPic9K
Pichia expressziós vektorba (11. ábra).177 Mivel a C1-inh emberben szekretált fehérje, nyilvánvaló,
hogy a Pichia rendszerben is szekretáltatni kell, különben a nem kerül sor a poszttranszlációs
módosításokra. Ezt úgy értem el, hogy a C1-inhibitort fuzionáltattam az α-párosodási faktor
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13. ábra. C1-inh expresszió Pichia sejtek által. A Pichia felülúszók ellenırzése western
blottal. Az egyedi klónok (mind MutS fenotípus) kifejezik a C1-inhibitort. Az „elkenıdés” a
hetrogén glikoziláció következménye (lásd a deglikozilációs kísérletek). B C1-inh termelés
rázatott lombikban. A felülúszókból 20-50 µl-t analizáltam. C A C1-inh expresszió
fermentorban kémiailag definiált (bal szélsı SDS-PAGE) és gazdag médiumban (jobb szélsı
SDS-PAGE), az indukciós idı függvényében. A kémiailag definiált médium nem kínál
proteázok elleni védelmet, ezért a C1-inh lebomlik. A gazdag médiumban nem történik C1-inh
degradáció, viszont látszik a pepton médiumkomponens mint diffúz sáv. D Néhány C1-inh
deglikozilációs mutáció hatása a homogenitásra. Látható, hogy csak az összes glikozilációs hely
eltávolítása eredményez teljesen homogén fehérjét. 2 hely eltávolítása még mindig eredményez
„elkenıdı” fehérjét. E A glikozilált C1-inh érzékeny kis mennyiségő Endo Hf glikozidázra is
(lásd Anyagok és módszerek).
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szignál szekvenciájával, ami egy KEX2 proteáz hasítóhelyben végzıdik, így a szignálpeptid a
szekréció során levágódik. A gént homológ rekombinációval vittem be az élesztı genomba.
A rekombináció irányítása és hatásfoka megnı, ha a plazmidot a kívánt rekombinációs helyen
hasítjuk. Azt tapasztaltam, hogy az AOX1 5’ részén a rekombinációk gyakran olyan klónokat
eredményeztek, melyek nem fejeztek ki C1-inhibitort. Az plazmid szimultán rekombinációja
(„omega inzerciója”) az AOX1 gén 5’ és 3’ régióiban viszont minden esetben expresszáló
klónokat eredményezett, de ilyenkor idıigényesebb kétlépéses szelekcióra van szükség (13. ábra).
Ilyenkor kivágódik a natív AOX1 gén, viszont a Pichia sejtek még mindig képesek metanolon nıni,
mert van egy második alkohol oxidáz gén (AOX2), aminek az AOX1-hez képest alacsony
aktivitású a promótere. Emiatt ezeknek a metanolt lassan felhasználó fenotípusú klónoknak
(MutS, methanol utilization slow) kevesebb metanolra van szüksége az indukció során, ami
csökkenti a toxicitást.
C1-inh expresszió Pichia pastoris-ban
Az elsı C1-inh expressziót leíró tanulmányban több mint 30 mg l-1 fehérjét kaptak.173
A rázatott lombikos kultúrák felülúszójából Endo Hf-fel történı deglikozilációt követıen
SDS-PAGE elválasztás után a becsültem fehérjekoncentrációt, és következetesen ~5 mg l-1
C1-inhibitort tudtam kimutatni (sejtmentes felülúszóra értve, 13. ábra). A vad típusú AOX1
génhez hasonló, rövidebb AOX1 promótert tartalmazó vektorokat terveztem (pPic9Kmod és
pPic9mod), hogy a C1-inh kifejeztetést optimalizáljam. Ezenfelül egy nagy kópiaszámú vektort
(pTZ19r) átalakítottam olyan klónozó vektorrá, amely az α-párosodási faktor szignált és a pPic9K
poliklónozó helyét is tartalmazta. Ez azért volt hasznos, mert az ún. „tompa végő” klónozás és a
nagymérető (>9 kilobázis) plazmid akadályozták a klónozott C1-inh irányított mutagenezisét.
A vektor módosítása nem hozott látványos eredményt, bár az új klónozó vektor felgyorsította az
új pontmutáns C1-inh konstrukciók elıállítását. Ezért az expresszált C1-inh mennyiségének
növelése érdekében fermentációs eljárást alkalmaztam. Kupcsulik Bálint, Domonkos Dávid és
Könczöl Kálmán kémiailag definiált médiumban végzett fermentációs kísérleteket. Ilyen
médiumban való fermentálás során megállapítottuk, hogy a C1-inh az aktív centrumában történı
proteolízisre rendkívül érzékeny (13. ábra). Ez ellentétben áll a rázatott lombikos termelésekkel,
ahol nem tapasztaltam proteolízist. A hasadt C1-inh lényegesen alacsonyabb moláris tömegnek
megfelelı sebességgel vándorol nem-redukáló SDS-PAGE gélen, valószínőleg a hiperstabil
konformációjának köszönhetıen. A tömegkülönbség önmagában nem indokolja a különbséget,
mert redukáló körülmények között a futási sebesség közel azonos. Technikai okokból a folyamat
teljeskörő optimalizálását nem végezhettem el, ezért csak néhány, az irodalomból vett
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optimalizálási lépést alkalmaztam.178-180 Az emésztı proteázok legnagyobb mennyiségben magából
a Pichia sejtekbıl származnak. Néhány százaléknyi elpusztult sejt annyi proteázt tud kiengedni,
amennyi megemészti a rekombináns fehérjét, fıleg nagy sőrőségő kultúrákban.181 Ezenfelül a
szerpinek flexibilis reaktív hurokja már természetébıl adódóan is hajlamos arra, hogy proteázok
célpontja legyen.
A proteolízis megakadályozására a médiumba peptont, egy fehérjegazdag médiumalkotót
tettem, hogy ez legyen a kiszabaduló proteázok szubsztrátja.180 Egy széles hatásspektrumú szerin
proteáz inhibitort, fenilmetilszulfonil-fluoridot (phenylmethylsulfonyl-fluoride, PMSF) is
adagoltam a médiumba az indukció során.178 A harmadik optimalizálási lépés arra irányult, hogy
egy második szénforrás (szorbitol) alkalmazásával a sejtek életképességét megnöveljem, mivel a
metanollal ellentétben nem mérgezı, és a szorbitol kevéssé akadályozza a metanolos promóter
indukcióját.182, 183 Ez az optimalizált módszer hasítatlan C1-inhibitort eredményezett (13. ábra).
A fermentációs felülúszóból kapott fehérjemennyiség elérte a 20-50 mg l-1-t.
Az expresszált fehérje széles, 50-100 kDa sávban jelent meg „elkenıdve”. Ennek a
hiperglikoziláció az oka, melynek során sokféle, hosszú szénhidrát kapcsolódik a fehérjéhez.184, 185
Ezt bizonyítják az Endo Hf enzimes deglikozilációk, amik homogén fehérjét eredményeznek
(13. ábra, az Endo H specifikus a Pichia szénhidrátjaira). A következı fejezetben azt ismertetem,
hogy a heterogenitást hogyan szüntettem meg.
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A „glikozilációs probléma” megoldása és a C1-inh módosulatok jellemzése

Kristályosítási minıségő és mennyiségő C1-inh tisztítása
Több módszert írtak le az irodalomban, amivel a glikozilációs heterogenitást meg lehet
szüntetni. Egy peptidkémiában is használatos eljárás erıs savakat használ a fehérje-szénhidrát
kötések

hasítására,

pl.

hidrogén-fluoridot

(HF),

vagy

trifluormetán-szulfonsavat

(trifluoromethane sulfonic acid, TFMS).186 Ez a módszer töltés heterogenitást visz be a
fehérjébe deamidáció miatt (Jeppe Wegener Tams, személyes közlés), ezért elvetettem.187
Egy másik, elterjedtebb módszer szerint az N-glikánok csatlakozási pontjául szolgáló aszparagin
aminosavakat mutagenezissel távolítják el. Ez utóbbi stratégiát követve olyan C1-inh mutánsokat
készítettem, melyekben az összes glikozilációs hely irányított mutagenezissel lett eltávolítva. Ha a
három glikozilációs hely közül csak egyet távolítottam el, akkor a rekombináns fehérje
heterogenitása tovább nıtt (13. ábra). Kettı eltávolításával a fehérje homogenitása megnıtt, de
nem volt teljes. Mindhárom glikozilációs hely eltávolításakor kaptam olyan a C1-inhibitort, ami
egy sávként jelentkezett ~45 kDa-nál SDS-PAGE-n. Sajnos ebben az esetben az expressziós szint
kb. a tizedére csökkent és az expresszió sem volt reprodukálható. Ez egy gyakori jelenség, az lehet
az oka, hogy az endoplazmatikus retikulumban a szénhidrátok részt vesznek a fehérje
feltekeredésében. A kis mennyiségő fehérje a Ni2+-affinitás tisztítást is megnehezítette, mivel híg
fehérjeoldatok esetében ez a fajta kromatográfia rossz hatásfokkal tartja vissza a
fehérjemolekulákat. Érdekes megjegyezni, hogy a glikozilációs mutánsok viselkedése – az
expressziós szint csökkenése – eltér egy holland kutatócsoport által megfigyelttıl (Dorina Roem,
személyes közlés). Talán az eltérı expressziós plazmid és szelekciós módszer magyarázhatja az
eltérést.
A felmerült problémák miatt egy kevésbé elterjedt módszerhez folyamodtam: fehérje
deglikozilációhoz enzimes úton. Fehérje glikoziláció vizsgálatára a Peptid:N-Glikozidáz F-et
(PNGáz F) használják általában.188 A PNGáz F minden típusú szénhidrátot hasít, míg az Endo H
specifikus a nagy mannóztartalmú, Pichia által is kifejezett szénhidrátokra. Szférikus kényszerek
miatt a PNGáz F rossz hatásfokkal mőködik natív, feltekeredett fehérjéken (Dobó József és
Stefanos Tsiftsoglou, személyes közlések).189 Denaturált fehérjeszubsztrátokon hatékonyabb a
reakció, mert ilyen esetekben jobb a hozzáférés az aszparagin oldalláncokhoz. Ezenkívül a reakció
nem kívánt mellékhatása, hogy az aszparagint aszparaginsavvá alakítja. Az Endo H a
szénhidrátláncokon belül hasít, ezért kevésbé érzékeny szférikus gátlásokra. Azt állapítottam meg,
hogy egy kereskedelmi forgalomban levı nagy specifikus aktivitású Endo H enzimkészítmény
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14. ábra. A kristályosításra alkalmas minıségő C1-inh fehérjék. A Stabil, tripszinnel
hasított rekombináns C1-inh tisztasága SDS-PAGE kísérlettel ellenırizve. Látható, hogy a
proteolitikus hasítás számos mellékterméket eredményez. B A hasadt C1-inh kristályosítási
próbája nagy áteresztıképességő „microbatch” eljárással (Tina Veatch, Hauptman-Woodward
Medical Research Institute). Az ~1 500 körülménybıl három reprezentatív példát emeltem ki,
mert egy esetben sem figyeltem meg kristálynövekedést. C A látens C1-inh preparátum a
hasított C1-inh preparátummal szemben tisztábbnak tőnik, valószínőleg a proteázkezelés
elhagyása miatt. D A látens C1-inh függıcsepp módszerrel gyorsan kristályosodott Hampton
kristályosító oldatokban.
(Endo Hf, New England Biolabs) alkalmazásával a deglikoziláció gyorsan lejátszódik C1-inh
esetében, még natív körülmények között is (13. ábra). 37 °C-on pH 7,0 pufferben a deglikoziláció
gyorsan végbemegy, viszont ~0,5 mg ml-1 koncentrációjú C1-inh oldatokban az aktív forma
ilyenkor kicsapódik. Emiatt 4 °C-on végeztem a reakciót, és még a nyomokban jelen levı Endo
Hf is elegendı volt homogén C1-inh elıállításához. Olyan kevés elegendı a C1-inhibitorhoz
képest (<5% [w/w], alig észrevehetı SDS-PAGE gélen), hogy további tisztítási lépések
szükségtelenek voltak. Az irodalom tanulmányozása során megállapítottam, hogy ezt a módszert
eddig rendkívül ritkán használták.190-192 Ez a módszer mostanra közismertebbé vált az újabban
megjelent kísérleti protokollok miatt.193 Még az emlıssejtek által kifejezett glikoproteinekre is
sikeresen használhatónak bizonyult: ilyenkor a Pichia-szerő glikozilációt bizonyos glikozidáz
inhibitorok használatával érték el.194
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C1-INH MÓDOSULAT
plazma C1-inh
rekombináns C1-inh
(glikozilált)
rekombináns C1-inh
(deglikozilált)

AKTÍV

LÁTENS

HASADT

Egy új C1-inh módosulat tisztítása

60,0 °C

–

115,6 °C

és jellemzése
Miután a glikozilációból

53,8 °C

–

114,8 °C

54,0 °C

69,0 °C

–

2. táblázat. A különbözı eredető és konformációjú C1inh molekulák hıstabilitása DSC kísérletekben.

adódó heterogenitást sikerült
kiküszöbölnöm, figyelmemet a
szerpinekre

jellemzı

hetero-

genitásra fordítottam: nevezetesen az aktív, hasadt (esetleg
egyéb) szerpin konformációkra.
Az

aktív

inhibitort

deglikozilált

C1-

>5

ml-1

koncentrációra

mg

töményítettem

be, de ezt jelentıs csapadékképzıdés

kísérte.

Emiatt

a

hasított

formát

terveztem

kristályosítani, ami termostabil.
Tripszines emésztéssel hasított
C1-inhibitort
aktív

készítettem

formából

az

kiindulva.

A feleslegben adott tripszin
degradálta

a

emiatt

C1-inh

a

C1-inhibitort,
részleges

emésztése tőnt célravezetınek.
70 °C-on történı hıkezeléssel
választottam el a hasadt formát
az egyéb formáktól. Ezen a
hımérsékleten
15. ábra. A különbözı eredető C1-inh módosulatok
viselkedése proteázokkal szemben. A A tripszin nem-cél
proteáz, ezért fıleg hasított C1-inh formákat eredményez.
Ezzel szemben az inaktív C1-inh módosulat degradálódik.
Plazma C1s-sel csak az aktív módosulatok képeznek kovalens
komplexet. B A rekombináns, deglikozilált aktív inhibitor
titrálása plazmából izolált C1s-sel. A preparátum >90% aktív,
de ~70%-a képez kovalens komplexet, ami kissé eltér a
plazma eredető C1-inh viselkedésétıl (>90% kovalens
komplex).
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kizárólag

a

hasított forma marad oldatban
hipertermofil tulajdonsága miatt.
Ezután a C1-inhibitort erıs
kationcserélı

gyantán

tisz-

títottam. Azt figyeltem meg,
hogy a hasított C1-inh pH 7,0-n

még nagyobb sókoncentrációknál eluálódik, mint az aktív forma. Ez meglepı, mivel a
rekombináns C1-inh izoelektromos pontja elég magas (pI ~ 7,0). A tisztított, hasított
C1-inhibitorral ezután nagy áteresztıképességő kristályosítási kísérleteket végeztek (14. ábra).195
Bár a fehérje stabilnak és SDS-PAGE gélen homogénnek tőnt, a vizsgált körülmények egyike sem
eredményezett kristályokat. Azonban az aktív C1-inh tisztítása során egy kisebb mennyiségben
jelenlevı komponenst is tisztítottam a kationcserélı oszlopon. Ez a komponens az aktív
C1-inhibitornál nagyobb sókoncentrációnál eluálódott, hasonlóan a hasított formához. Elıször
úgy tőnt, hogy a hasadt forma tisztult: de az SDS-PAGE gél alapján egy hasítatlan forma volt
(14. ábra és 15. ábra). Mennyisége változó volt termelésrıl-termelésre, de azt találtam, hogy
hosszas tárolás pH 6,0-os pufferben elısegítette képzıdését. Ennek a formának, az aktív és a
plazmából származó C1-inhibitorral együtt, teszteltem a proteázgátló képességét (15. ábra).
A C1s-sel nem alkotott kovalens komplexet. A tripszin több helyen hasította ezt a formát, mint
bármely más aktív módosulatot, valószínőleg azért, mert a reaktív hurok nem hozzáférhetı.
A új C1-inh módosulat hıstabilitás vizsgálata DSC kísérletekkel feltárta az egy jellegzetes
tulajdonságát (2. táblázat). Az aktív C1-inh formák 50-60 °C-on olvadnak, a glikozilációtól
függıen. A hasított C1-inh ~110 °C-on denaturálódott. Az új hasítatlan, inaktív formának a
stabilitása a két érték közé esett: ~70 °C-on olvadt. Ez egy hurok beékelıdött konformációt
sugallt, pl. látens vagy δ-konformációt. Tudomásunk szerint nem írtak le a C1-inh esetében ilyen
formákat, ezért munkánk kezdetén bizonytalan volt a megfigyelésünk biológiai jelentısége.
Mivel ez a forma stabilabbnak bizonyult, mint az aktív C1-inh, felhasználtam kristályosítási
célokra. A következı fejezetekben a szerkezetmeghatározás lépéseit, valamint a kapott C1-inh
módosulat atomi szerkezetét és egyedi jellegzetességeit ismertetem.
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A C1-inh röntgenszerkezetének meghatározása és kísérletek az N-terminális
régió szerkezeti jellemzésére

A látens C1-inh kristályosítása és röntgenszerkezete
Az új C1-inh módosulat tisztítása után kb. 2 mg tisztított fehérjét kaptam (továbbiakban
mint „látens” módosulatot említem). Az utolsó kationcsere során a deglikozilált fehérjét
megtisztítottam a nem-deglikozilált formák nyomaitól. A kromatográfia során a csúcsot számos
frakcióban szedtem, hogy a teljesen el tudjam választani a részlegesen glikozilált formákat
egymástól. A deglikozilált látens C1-inh aggregáció nélkül töményedett >10 mg ml-1
koncentrációig, és gyorsan kristályokat adott. Egyetlen kristályról teljes adatkészletet vettünk fel,
ami 2,4 Å-ig szórt. A fázisproblémát
ADATGYŐJTÉS
Tércsoport
Cellaparaméterek:
a; b; c (Å)
α; β; γ (°)
Felbontás (Å)
Rmerge
I / σI
Teljesség (%)
Reflexiók száma:
megfigyelt reflexiók
egyedi reflexiók
FINOMÍTÁS
Felbontás (Å)
Rwork / Rfree2
Atomok száma:
fehérje
szacharid & glicerin
víz
B-faktorok:
fehérje
szacharid & glicerin
víz
RMS eltérések:
kötéshossz (Å)
kötésszög (°)

P65
98,90; 98,90; 94,68
90,00; 90,00; 120,00
20,0-2,35 (2,40-2,35) 1
0,097 (0,652) 1
20,29 (3,89) 1
99,8 (100,0) 1
319 446 (12 799) 1
21 930 (1 341) 1

szerkezetbıl összeállított szerkezetsereg segítségével oldottuk meg. Ezt
az tette lehetıvé, hogy a szerpinek
térszerkezete rendkívül hasonló, bár
az aminosav szekvenciájuk nem.
Feltételeztük, hogy a C1-inh legalább
részben hurok beékelıdött konformációjú, ezért ilyen szerkezeteket

20,0-2,35
0,174 / 0,218

építettem be a keresımodellbe. Csak
azokat az aminosavakat tartottam

2 858
32
70

meg, amelyek minden szerkezetben
megtalálhatók.

A

változékony

34,20
69,98
52,79

részeket is töröltem (pl. a reaktív

0,020
1,76

modellt sikerült tovább finomítani, a

1A

zárójelben levı értékek a legnagyobb felbontású héjra
vonatkoznak. 2A reflexiók 5,1%-a egy összehasonlító
tesztkészletbe került a finomítás ellenırzésére.

3. táblázat. Krisztallográfiás paraméterek.
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molekuláris helyettesítéssel, többféle

hurkot,

molekulafelszínen

lévı

hurkokat, lásd 9. ábra). A kezdeti
hiányzó reaktív hurok és egyéb
régiók

megjelentek

az

az

elektronsőrőség térképen. Néhány

16. ábra. A C1-inh röntgenszerkezete és a szerkezet összevetése más szerpinével. A A
látens C1-inh röntgenszerkezete. A röntgenszerkezetben nem megfigyelhetı szegmenseket
kiegészítettem és szaggatott vonallal jeleztem. B A látens C1-inh színkódolt reprezentációja
jelezve az eltéréseket a hasonló látens szerkezetektıl (látens α1-proteáz inhibitor). A színezést
úgy állítottam be, hogy éppen láthatóvá váljanak a különbségek.
aminosav az N- és C-terminálisról, három rövid rendezetlen szakasz és pár felszíni oldallánc nem
került bele a modellbe az elektronsőrőség hiánya miatt. Az adatgyőjtés eredményét és a finomítási
statisztikát táblázatban foglaltam össze (3. táblázat). A C1-inh röntgenszerkezete az ábrán látható
(16. ábra). A szerpinekre használatos elnevezéseket feltüntettem. Az Endo Hf enzimes
emésztésnek egy-egy szacharid monomert kellene hagynia az aszparaginokhozhoz kötve, de csak
egy volt kivehetı az elektronsőrőség térképen. Emiatt és más esetlegesen hiányzó aminosavak
miatt a látens C1-inhibitort tömegspektroszkópiával vizsgálta Kékesi Katalin. A mért tömeg a
molekulák kb. 66%-ban a polipeptid és két oligoszacharid monomer tömegének felelt meg
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legjobban, míg a maradék 34%-ban mind a három monomer jelenléte volt feltételezhetı. Ez a
glikozilációs hely heterogenitás is magyarázhatja a cukor összetevık látszólagos rendezetlenségét.
Emellett számos szegmens hiányzott a molekula gerincébıl. A kristálykontaktusok elemzésébıl
derült fény arra, hogy a molekulákat a kristályban csak két nagy kölcsönható felszín köti össze. A
rendezetlen szakaszok kristálykontaktusoktól távol esı felszíni hurkoknak feleltethetıek meg.
A tipikus látens α1-proteáz inhibitor szerkezetet89 összehasonlítottam a látens
C1-inhibitorral. Az illesztett atomok átlagos négyzetes távolságát (root mean square deviation,
RMSD) kiszámoltattam és ábrázoltam színkódolással. A C1-inh szerkezetet a megfigyelt
különbségek alapján színeztem (16. ábra). Feltőnt, hogy a C1-inh legjobban az N-terminális
doménjében tér el.

17. ábra. Az izolált N-terminális domén jellemzıi. A Az N-terminális rendezetlen régió
részlete közelnézetbıl a C1-inh kristályszerkezetben, keresztezett szemő sztereó nézetben.
Látható, hogy csak a kristálykontaktusok segítenek a konformáció „befagyasztásában”. B A
C1-inh aminosav szekvenciája rendezetlenség jósló programmal ellenırizve (IUPred).
Majdnem az egész N-terminális domén rendezetlennek tőnik. C Különbözı tisztításokból
származó Pichia által kifejezett N-terminális domén preparátumok. Valamennyi heterogén, és
anomálisan fut SDS-PAGE gélen. A heterogenitást nem szünteti meg az N-glikánok
eltávolítása.
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Próbálkozások az N-terminális domén vizsgálatára
Mint ahogy az irodalmi áttekintésben említettem, az N-terminális domén nem része a
C1-inh konzervált régiójának. Ez a domén nem konzervált a C1-inh ortológok között, és nem
kötıdik hozzá mutáció okozta betegség. A kristályosított szerkezet az N-terminális domén csak
egy kis részét tartalmazza – és szubjektív, hogy hova helyezzük pontosan a doménhatárokat.41
A határt a hélix A kezdeténél húztam meg, az elsı konzervált szerpin másodlagos szerkezeti
elemnél (17. ábra). A B-faktor értékek nagyok ebben a régióban, ami arra utalhat, hogy az
N-terminális maradék része erısen mozgékony, annak ellenére, hogy két diszulfidhíd is stabilizálja.
Az egyedüli rendezett szerkezeti részletet pedig a kristályban levı két kontaktus egyike
„fagyaszthatja” be. Az IUPred166 rendezetlenség jósló algoritmus segítségével próbáltam az
N-terminális többi részére szerkezeti modellt állítani. Az algoritmus következetesen
rendezetlenséget mutatott egy kis rendezett szakasz kivételével. Ez a két eredmény azt sugallja,
hogy az N-terminális domén a rendezetlen fehérjedomének osztályába tartozik.196 Ennek
alátámasztására rekombináns N-terminális domént kifejeztem Pichia pastoris-ban önmagában és
tisztítottam. A fragmens SDS-PAGE gélen meglepı módon >70 kDa fölött volt látható, pedig a
kifejezett fragmens ~10 kDa mérető. N-terminális peptid szekvenálás (Patthy András által)
megerısítette, hogy valóban az N-terminális domént tisztítottam. Elıkísérleteimben a fehérje
oldatban maradt hıkezelés után (nem részletezett eredmény). Ez a szokatlan viselkedés jellemzı a
rendezetlen fehérjékre.197 Összeségében ezek az eredmények azt mutatják, hogy az N-terminális
domén rendezetlen. Ez kétségeket ébreszt a korábbi neutron diffrakciós kísérleteken alapuló
szerkezeti modellekkel szemben (2. ábra), mert az ilyen modellekben statikusnak képzelték a
molekulának ezt a részét.42, 47 A bemutatott elektronmikroszkópos képek (2. ábra)45 csak azért
mutatják rendezettnek és elnyúlt alakúnak az N-terminális domént, mert a molekulák a
mintaelıkészítés során rendezıdtek a mátrixon.46
Ebben az idıben ismertté vált az N-terminális domén néhány élettani funkciója Davis és
munkatársai révén.62 Megállapították, hogy fıleg meghatározott szénhidrát szekvenciák felelısek
a biológiai aktivitásáért (lásd még Bevezetés). Az még nem ismert, hogy a rendezetlenségnek van-e
szerepe ezekben a kölcsönhatásokban. Mivel a rekombináns fehérjekonstrukcióm nem
tartalmazza ezeket az emlıs specifikus szénhidrátszerkezeteket, ezért további vizsgálatokat nem
végeztem ebben az irányban. A következı fejezetben a C1-inh szerkezetét vizsgáltam meg a
C1-inh deficienciák megértéséhez.
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Szerkezet elemzés I.: a C1-inh deficiencia atomi szintő magyarázata

A látens C1-inh inaktivitásának szerkezeti magyarázata
A szerkezet ismeretében már megvizsgálhatjuk a C1-inh okozta betegséget, az örökletes
angioödémát szerkezeti szempontból. Bár a betegség tünetei genetikai alapon is magyarázhatók, a
mutációk tanulmányozása felfedezésekhez vezethet a szerpin mőködési mechanizmussal és a
szerpin deficienciákkal kapcsolatban.123
A látens C1-inh szerkezete önmagában megmagyarázza ezen forma inaktivitását. A többi
látens szerpinhez hasonlóan a reaktív hurok itt is be van ágyazva új szálként a β-lemez A-ba: az
A lemezt teljesen antiparallel jellegővé teszi, a molekulát pedig jelentısen stabilabbá. A többi
látens szerpintıl leginkább ennek a lemeznek kiterjedtsége különbözteti meg. A reaktív hurok
„visszafelé” tartó szakaszai (Schechter&Berger92 nevezéktan alapján a P’ aminosavak) egy új,
7. β-szálat alkotnak (16. ábra). A többi, eddig ismert szerpin ebben a tekintetben kevésbé merev.
A C1-inh esetében a reaktív hurokban minden aminosavat több hidrogénkötés is stabilizál
(18. ábra). Például a P1 arginin gerincét a Gln420 oldalcsoportjából származó hidrogénkötések
stabilizálják. Az arginin oldallánc befelé fordul és hidrogénkötést létesít a fehérjegerinccel, ezért a
proteázok kevésbé férnek hozzá. Ennek a C1-inh formának érdekessége, hogy korábban
kimutatták, de nem ismerték fel egyértelmően.198-201 A hasított és komplexben lévı C1-inh elleni

18. ábra. A látens C1-inh szokatlanul „zárt” konformációjú. A reaktív hurok felülnézetbıl,
keresztezett szemő sztereó ábrázolásban. A P6-P4’ aminosavak szorosan rendezıdnek a
szerpin többi részéhez, hidrogénhidakkal rögzítve.
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19. ábra. A nagymérető látens C1-inh kristálykontaktus egy lehetséges polimerizációs
mechanizmust feltételez. A C1-inh kristályban kialakuló lineáris polimerek és a
polimerizációs kölcsönható felszín. B A kristálykontaktus közelnézetben, keresztezett szemő
sztereó ábrázolásban. A kristálykontaktus kiterjedt és mély hidrofób kölcsönhatásokon
keresztül alakult ki. Monomer C1-inh esetében a Phe396 és Phe397 aminosavak a fehérje
hidrofób magjába tartoznak. C Hasonló, többnyire kristályszerkezeteken alapuló polimerizált
szerpin modellek. A fiziológiás jelentıség csak a doméncserélıdött modell esetében
egyértelmő. Minden modellben szerephez jut a β-lemez C, mint polimerizációs felszín.
antitestek mindig kimutattak kis mennyiségő reagáló komponenst az aktív C1-inh
preparátumokból (Phil A. Patston, személyes közlés). Az ilyen antitestek (a nagy szerkezeti
hasonlóságnak köszönhetıen) valószínőleg keresztreakcióba lépnek a látens formával. Az aktív
C1-inh hıkezelése után is megnı a reaktivitás ilyen antitestekkel vizsgálva.202 A mi esetünkben a
hosszú tárolás segíthette elı ennek a formának a képzıdését. Az nem zárható ki, hogy az
N-terminális domén eltávolítása (és a deglikoziláció) is felgyorsíthatja a folyamatot. Mutáns
C1-inh gént hordozó betegeknél még gyakoribb lehet a látens forma (lásd késıbb).
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A C1-inh kristálykontaktus egy új polimerizációs modellt valószínősít
A szerkezet finomítása során észrevettük, hogy a Phe396-Phe397 aminosavak
konformációja szokatlan. Ezek a hidrofób aminosavak „kifordultak” a fehérje hidrofób magjából,
míg a töltött Asp398 és Glu395 „befelé” néztek. Ez eltér a többi szerpinben található
konformációtól. Ezek az aminosavak egy másik molekulával érintkeznek a kristályban, az aktívlátens átalakulás során keletkezett hasadékban foglalnak helyet (s1C helyén, 19. ábra). A C1-inh
molekulák lineáris polimert alkotnak ezen a kristálykontaktuson keresztül. Ennek az észrevételnek
az idıpontjában a szerpin polimerizáció mechanizmusát még nem tisztázták, ezért megvizsgáltam,
hogy ez a kristálykontaktus polimerizációs mechanizmus következménye, nem pedig
kristályosítási mőtermék. Korábban már többféle modell készült, melyek nagyrészt szintén
kristálykontaktusokon alapultak.203-205 A legelfogadottabb az A lemez-reaktív hurok polimer
modell (röntgenszerkezetben csak most figyelték meg).206, 207 Más modellek, mint pl. a C lemezreaktív hurok modell egy aktív és egy látens szerpin molekula között fiziológiásan relevánsnak
LÁTENS C1-INH1
DONOR
(LÁTENS)
Atomok száma:
kölcsönható
felszíni
összes
Aminosavak:
kölcsönható
felszíni
összes
Terület(Å2):
kölcsönható
összes
Energiák (kJ mol-1):
2
∆Gfold
3
∆Gsolv
4
∆Gaver
P-érték5
Hidrogénhidak:
Sóhidak:

LÁTENS TENGPIN1

AKTÍV-LÁTENS
ANTITROMBIN

1

AKCEPTOR DONOR AKCEPTOR DONOR AKCEPTOR
(LÁTENS) (LÁTENS) (LÁTENS) (AKTÍV) (LÁTENS)

102
1 544
2 845

105
1 544
2 845

89
1 531
2 952

112
1 531
2 952

102
1 686
3 225

83
1 713
3 179

34
332
368

25
332
368

27
337
380

36
337
380

27
366
412

22
363
403

1 047,8
16 187,3

1 062,6
16 187,3

1 016,8
16 198,3

890,9
16 198,3

830,9
17 470,7

942,6
17 583,7

-1 530,9
-29,3
-18,8
0,204

-1 530,9
-29,3
-19,7
0,191

-1 589
-32,2
-9,2
0,020

-1 589
-21,8
-12,13
0,224

-1 725,0
-23,0
-5,9
0,093

-1 701,0
-12,1
-3,8
0,232

8
1

6
0

1Antithrombin

16
6

(1E04), látens C1-inh (2OAY) és látens tengpin (2VH4) szerkezeteket használtam. 2A feltekeredés
szolvatációs energiája. 3A komplexképzıdés szolvatációs energiája. 4Véletlenszerő szolvatációs energia, amit akkor
kapunk, ha a kölcsönható felszínt véletlenszerően választjuk ki. 5P-érték a kölcsönható felszín specificitásának
mértéke. Annak a valószínősége, hogy ∆Gsolv–nál kisebb értéket kapunk egy véletlenszerően kiválasztott
kölcsönható felszínnel. A teljesen egyedi kontaktusok 0 értékőek, átlagos kontaktusok ~0,5. Az átlagnál
polárisabb kontaktusok 0,5-nél nagyobb értéket adnak.

4. táblázat. A kristálykontaktusok összehasonlítása a PISA algoritmussal.
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20. ábra. A C1-inh polimerizációjának követése nem-denaturáló savas PAGE
elektroforézissel. A Hasadt, látens és aktív rekombináns C1-inh polimerizációja pH 7,4-es
pufferben. A tripszin mint kontroll szerepel, mert a kísérlet körülményei között monomer. B A
hasadt, látens és aktív rekombináns C1-inh polimerizációja pH 5,0-s pufferben. C Látens és
aktív rekombináns C1-inh polimerizációja glicerines pH 7,4-es pufferben. D Látens és aktív
rekombináns C1-inh polimerizációja glicerines pH 5,0-ös pufferben.

tőnik

az

antitrombin

esetében.204

A

látens

tengpin

szerkezet

alapján

egy

újabb,

kristálykontaktusokon alapuló modell jelent meg, ahol szintén lineáris polimerek kialakulását
figyelték meg C lemez-reaktív hurok kapcsolaton keresztül (19. ábra).203
Az általunk meghatározott szerkezetben a polimerizációs felület összehasonlítható volt a
korábban „igazolt” példákkal (4. táblázat). A különbözı C1-inh formákat natív PAGE gélen
vizsgáltam, hogy az oligomer állapot láthatóvá váljon. A rekombináns C1-inh magas
izoelektromos pontja savas natív gelek használatát tette szükségessé. Ilyen körülmények között az
aktív rekombináns C1-inh erıteljesen polimerizálódott, de a látens és hasadt C1-inh többnyire
homogén maradt, általában egy sávot adva a gélen (20. ábra). A C1-inh tisztítása során a gélszőrés
kromatográfiával sem mutatható ki polimerizáció. Ezen eredmények alapján valószínőtlennek
67

tartom, hogy a látens C1-inh polimerizálódna. A magas koncentráció, fiziológiásnál alacsonyabb
pH, illetve a glicerin segíthette elı a megfigyelt kristálykontaktus kialakulását a kristályosító
cseppekben (20. ábra). Más kutatócsoportok is hasonlóképp végezték a szerpin polimerizáltató
kísérleteket: nem fiziológiás puffereket és körülményeket használva, hogy az effektus jól látható
legyen.203, 205 Bár léteznek polimerizálódó látens szerpinek, ilyen kísérletek nem támasztják alá
meggyızıen se az antitrombin, se a tengpin polimer modellt (19. ábra). A C1-inh esetében nem
ismeretes olyan deficienciát okozó mutáció sem, ami a polimerizációs felületet érinti.
Ezen megfigyelések után vált ismertté az A lemez-reaktív hurok doméncserélıdött
szerpin polimer modell (19. ábra, a Bevezetés-ben is ismertettem).133 Ez a modell magyarázza meg a
legtöbb megfigyelt jelenséget, esetleg egy-két speciális esetben fontolóra vehetık más
mechanizmusok.129 Ez az új polimer modell egy alternatív magyarázatot is kínál a szokatlan
C1-inh „polimerizációs” felületre. A látens C1-inh szerkezetünkben a polimerizációs felület a
hélix I-t és az azt követı aminosavakat érinti. Ez a régió lényeges a polimerképzıdésben, mivel a
doméncserélıdés miatt csak úgy növekedhetnek a polimerláncok, ha ez a régió kitekeredik – és
tulajdonképpen ezt figyelhetjük meg a C1-inh esetében (19. ábra)! Tehát a megfigyelt torzulás a
kivételes flexibilitással következménye lehet, és megerısíti azt az állítást, hogy a C1-inh ezen
régiója szerepet játszik a szerpin polimerizációban.

Néhány C1-inh deficienciát okozó mutáció magyarázata
A látens C1-inh forma szerkezetének ismerete magyarázatot kínálhat számos C1-inh
deficiencia

okára.

A

C1-inh

mutációs

adatbázisból

(HAEdb,

http://hae.enzim.hu)59

pontmutációkat győjtöttem és ráhelyeztem ıket a látens C1-inh szerkezeti ábrájára (21. ábra).
A szerkezet nem felel meg egy mutáns C1-inhibitornak sem, így a mutációk hatásának jóslása nem
egyértelmő. A P1 aminosavat érintı C1-inh mutációk esetében a szerkezet ismerete nélkül is
belátható, hogy a C1-inh specificitás megszőnik, de a feltekeredés változatlan, a fehérjeszint
normális marad: eredmény 2-es típusú HAE.124 Ezzel ellentétben a mutáns C1-inhibitorok nagy
része könnyen polimerizálódik és aggregálódik, a fehérjeszint lecsökken (1-es típusú HAE).201
Az ilyen mutációk hatásának nagy része a doméncserélıdéses polimer modellel133 és a látens
C1-inh szerkezettel208 összhangba hozható. A legtöbb mutáció az A lemezben, illetve „alatta” a
fehérje belsejében található, megerısítve azt, hogy ennek a régiónak a kialakulásakor alakul ki a
metastabil szerkezet. A részletesebb elemzést hátráltatja az, hogy a szerkezet nem aktív
konformációt jelképez és a mutációk feltehetıleg a feltekeredés folyamatára vannak hatással.127
Ezenfelül a mutációk következményeit csak néhány esetben vizsgálták meg részletesen (ezekre
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alább kitérek). A legtöbb esetben a mutáció káros hatása sem közvetlenül bizonyított (pl.
fehérjeszinten), hanem genetikai adatokból és HAE diagnosztizálásával.
Néhány mutációt részletesen is megvizsgáltam az irodalom alapján (22. ábra). Ezekben az
esetekben a mutáns fehérjékrıl kísérleti adatok is rendelkezésre álltak. Megállapítottam, hogy
néhány mutáció nemcsak a polimerizációra, de az „intramolekuláris” polimerizációra is hajlamosít,
azaz a „látens” konformáció kialakítását segíti elı. Az Ala436Thr mutáns inaktív monomereket és
polimereket alkotott, bár polimerbıl több keletkezett.198, 199 A monomer ~70 °C-on hıstabil volt,
ebbıl arra következtethetünk, hogy ez valószínőleg egy látens forma. Hasonlóképp viselkedtek
azok a mutánsok is, amelyek a C-terminális konzervált Pro476-t érintették: a látens és polimer
formák kialakulását segítették elı.200,

201

Bár mindkét típusú mutáció segíti a látens forma

kialakulását, a mechanizmus eltérınek tőnik. Az Ala436Thr mutáció valószínőleg stabilizálja a
látens konformációt új hidrogénkötések kialakításával („termodinamikai szabályozás”). Ezzel
ellentétben a Pro476 mutációja feltehetıen a C-terminális fellazulását teszi lehetıvé. A szerpin
túlnyomó többségében a C-terminális helyzete erısen konzervált mind az aktív, mind a látens
szerkezetekben (22. ábra): a reaktív hurok a C-terminális mellett el tud mozdulni a látens
formákban, a C-terminális konformációja ezért nem is különbözik aktív és látens formákban.
A C1-inh esetében más a helyzet: úgy tőnik, hogy a C-terminálisnak el kell mozdulnia a rövid
reaktív hurok útjából, hogy kialakulhasson a látens szerkezet. (Bár teljesen nem zárható ki, hogy
az aktív C1-inhibitorban nem-kanonikus a C-terminális konformációja.) Valószínősíthetı, hogy a
Pro476-t érintı mutáció inkább az aktív-látens átmenet sebességét gyorsíthatja fel („kinetikai

21. ábra. A C1-inh mutációk a C1-inh szerkezetre rávetítve. Különösen sok mutáció érinti
az A lemezt és környékét: a B lermezt, valamint a C lemez egyes részeit.
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22. ábra. Néhány C1-inh mutáció szerkezeti magyarázata. A C-terminális teljesen más
topológiával rendelkezik a C1-inh esetében (felsı keresztezett szemő sztereó ábra) mint a többi
látens szerpinben (α1-proteáz inhibitor, alsó keresztezett szemő sztereó ábra). Az itt
elhelyezkedı konzervált Pro oldalláncok külön fel vannak tüntetve. A C-terminális
valószínőleg „útban van” a C1-inh szokatlanul rövid reaktív hurokjának az aktív-látens átmenet
során. Így mutációk ebben a régióban (pl. Pro476Ser) felgyorsíthatják a normál esetben lassú
folyamatot. B Az Ala436Thr mutáció valószínőleg új hidrogénhidakat hoz létre a hurok
beékelıdött C1-inh formákban, stabilabbá téve azokat. Ez megmagyarázhatja, hogy a mutáció
miért eredményez proteázokra érzéketlen formákat. C A Val458Met egy valószínő
polimorfizmus. Ennek az lehet az oka, hogy itt található a C1-inh legnagyobb belsı ürege, így
az oldallánc méretének változása tolerálható a szerkezetben.
szabályozás”). Feltehetıen ez a magyarázata annak, hogy a nem-mutáns C1-inh önmagában csak
lassan, és nem-fiziológiás pufferekben veszi fel szívesebben a látens konformációt.
Egy érdekes polimorfizmust is meg tudunk magyarázni a szerkezet alapján. Ez a mutáció
könnyen azonosítható, mert új restrikciós hasítóhelyet visz be a C1-inh génbe.36 Megállapították,
hogy az emberek kb. 30%-a hordozza a Val458Met változatot. A mutáció a fehérje belsejében
van (22. ábra), de funkcionális különbséget mégsem tudtak kimutatni.209 Megvizsgálva a látens
C1-inh atomi felszínét, kiderül, hogy ez az aminosav a C1-inh legnagyobb üregében található
(~2 vízmolekula mérető). Kézenfekvı magyarázatnak tőnik, hogy emiatt a nagyobb mérető
oldallánc nem okoz problémát a fehérje feltekeredése során.
A szerkezet birtokában megkísérelhetı a C1-inh irányító mechanizmusának megértése, a
heparin hatásának magyarázata: ez adja értekezésem utolsó fejezetének témáját.
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Szerkezet elemzés II.: a „szendvics-mechanizmus” hipotézis

A C1-inh heparinkötı helyének lokalizálása
A C1-inh újdonságot jelentı tulajdonságainak elemzése után rátértem az eredeti kérdésre,
azaz a C1-inhibitort proteázokhoz irányító mechanizmus mibenlétére. A legfontosabb információ,
ami

támpontot

nyújtott:

a

heparin

megváltoztatja

a

aktivitását.210

C1-inh

modellkísérletekben

In vivo

a

heparint

mint antikoagulánst használták, és
terápiás mennyiségben adva gátolta
a komplement aktiválódást.211 Több
lehetséges

komplement

fehérje

felmerült, ami magyarázhatná a
heparin gyulladásgátló hatását.212
Egy tanulmány szerint a heparin
elsıdleges hatása a C1-inhibitorral
való

kölcsönhatásának

köszön-

hetı.213, 214 Az in vivo hatást késıbb
patkányokban is kimutatták, ahol
dextrán szulfátot (DXS) használtak
a komplement aktiváció gátlására.215
A glükózaminoglikánok (GAG-ok)
látványosan
gátolt

megváltoztatják

proteázok

a

eloszlását,

nemcsak in vitro kísérletekben.49 A
reakcióelegyekben tisztított C1-inh
23. ábra. A C1-inh elektromos töltéseloszlása és
hurok beékelıdésének hatása a heparinhoz
kötıdésére. A C1-inh számított elektromos potenciálja
potenciálfelülettel ábrázolva (pozitív és negatív). Az
ábrázolás az általános szerpin orientációt követi, sárga
nyíl jelzi a reaktív hurok feltételezett helyzetét az aktív
módosulatban. B Heparin affinitás kromatográfiás
mérések alapján a hurok beékelıdés minden esetben a
heparinaffinitás növekedésével jár. Ebbıl és a
töltéseloszlásból az valószínő, hogy a kötıhely az RCL
közelében található az aktív szerkezetben.
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és

proteáz

komponenseket

kevertek össze heparinnal vagy
szintetikus

analógjával

(DXS).

Többnyire azt hasonlították össze,
hogy

az

enzimgátló

reakció

sebessége (a kumulatív másodrendő

reakciósebességi

állandó)

hogyan változik GAG hozzáadására. Néhány proteázzal szemben, pl. fXIa vagy C1s, a gátlás
sebessége 10-100-szorosára nı (25. ábra).139-143 A pontos érték a GAG minıségétıl függ, kisebb
mértékben a mérés módjától, felhasznált fehérjéktıl. Érdekes módon a plazma kallikreinnel
szemben a reakciósebesség gyakorlatilag nem változik.144 A fXIIa-val szemben a gátlás sebessége
felére csökken, különösen a fajlagosan töltöttebb DXS hatására.141, 145 Más proteázokat kevésbé
tanulmányoztak technikai nehézségek miatt, de pl. C1r esetében 3-szoros reakciósebesség
növekedést figyeltek meg.139 A MASP-1 proteázzal szemben sem figyelhetı meg reakciósebesség
változás.54 A megfigyelések alapján a proteázokat (illetve a C1-inh-proteáz reakciópárokat)
háromféle osztályba tudjuk sorolni: i) heparin stimulált, ii) heparinra közömbös, iii) heparin gátolt
reakciókra. Nem egyértelmő, hogy a nagyszámú ismert heparin aktivációs mechanizmus közül
melyik okozza az aktiválódást (lásd Bevezetés). Elıször megvizsgáltam, hogy a konzervált hélix D
régió vajon hasonlít-e az antitrombin kanonikus heparinkötı helyéhez. Azt találtam, hogy ez a
hélix rövid (2 menet hosszú) és csak két bázikus aminosavat tartalmaz. Ez azt sugallja, hogy a
heparinkötı hely különbözik a kanonikustól. Érdemes megjegyezni, hogy egy korábbi C1-inh
homológiamodellbıl40 ez nem következik, mivel fıleg ebben a régióban (a szekvencia eltérések
miatt) nagy hibák vannak a C1-inh szerkezetünkhöz képest. Egy másik tanulmányban az
N-terminális domén részvételét is kizárták a heparinaktiválásban, ami azért lehet, mert a C1-inh
N-terminális doménje alig töltött.138
A heparin nagy negatív töltése miatt bázikus csoportokhoz köt a fehérjéken, ezért APBS
program segítségével kiszámoltam a C1-inh elektrosztatikus potenciálfelszínét. A potenciálfelszín
alakja informatívnak bizonyult: egy nagy pozitívan töltött régió helyezkedett el „fölül”, míg a
negatív régió „alul” található (23. ábra). Ezek a régiók szélesek és kiterjedtek. Azért, hogy a
potenciális heparin kötı helyet tovább tudjuk finomítani, a látens C1-inh szerkezethez „vakon”
dokkoltunk egy heparin diszacharidot. „Vak” („blind”) dokkolás esetén nincs elıfeltételezésünk a
ligandkötı helyrıl. Ezeket a számításokat Harmat Veronika végezte. A számítások validálására a
dokkolást aktív és látens antitrombinnal is elvégeztük, mivel ebben a két esetben a heparinkötı
hely a komplexeik kristályszerkezete alapján már ismert (24. ábra). A dokkolás eredménye szerint
a C1-inh „teteje” köti a heparint, mert a diszacharid egység egymáshoz közel, több orientációban
is ide dokkolódott (24. ábra, a legkisebb energiájú és legszámosabb populációból származó
reprezentatív szerkezetet ábrázoltam). Mivel a C1-inh erısen glikozilált, a glikánok módosíthatják
ezt a kötıdést. A kristályszerkezetbe modellezett szénhidrátok közel vannak egymáshoz, de nem
a feltételezett heparin kötı helyen (24. ábra). A számos feltételezett heparinkötı aminosav közül a
bázikusak a következık: a Lys306, Lys307, valamint a Lys284, Lys285 és az Arg287. A Lys276 és
Lys278 már a glikozilációs helyek közelében vannak, a glikozilált C1-inhibitorban valószínőleg
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kevésbé hozzáférhetıek. Közös
jellemzı,

hogy

ezek

az

aminosavak a C lemezen belüli
vagy az azt követı szálakon
vannak. Fontos kihangsúlyozni,
hogy a dokkolás csak egyfajta
becslést

ad

a

aminosavakra,
részletesebb

heparinkötı
így

további

vizsgálatok

ki-

adhatja.

A

indulópontját
szerpinek

konzervált

térszer-

kezetébıl

egyértelmően meg-

jósolható az eltérés a látens és az
aktív forma között. A reaktív
hurok a jósolt heparinkötı hely
„felett” található.
Az eredmények kísérleti
megerısítésére

a

különbözı

C1-inh módosulatokon heparin
affinitás méréseket végeztem. Ha
a heparinkötı hely elhelyezkedését jól feltételeztük, akkor az
aktív és a hasított (látens) formák
affinitása között állandó elıjelő
változásnak kell lennie. Mind a
plazmaeredető, mind a rekom24. ábra. A töltéseloszlás és dokkolási eredmények a
heparinkötı aminosavak jóslására. A Töltéseloszlás a
molekulák atomi felszínére vetítve. Zöld gömbök jelzik a
dokkolt heparint. A pozitív töltéső molekulafelszín és a
heparinkötı helyek nagyrészt egybeesnek. B A dokkolás
eredménye a C1-inh szerkezetén szemléltetve. A
szénhidrátokat (aranyszín) a dokkolást követıen
modelleztem a szerkezetbe. C A feltételezett heparin
kötıhely felülnézetben. Az oldószer hozzáférhetı felületre
rá lett vetítve a potenciálfelszín. Jósolt reaktív hurok: lila és
sárga nyilak. D Egy dokkolt heparin diszacharid
közelnézetben, a kötésben résztvevı és közeli töltött
aminosavakkal (keresztezett szemő sztereó ábrázolás).
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bináns C1-inhibitort megvizsgáltam. Minden esetben a látens
forma (és a szerkezetileg hasonló
hasadt)

heparin

affinitása

nagyobb volt mint az aktív
megfelelıje

(23.

ábra).

A szisztematikus eltérés tehát
megerısíti az elektrosztatikán és

„vak”

dokkoláson

alapuló

feltételezést a heparinkötı helyrıl,
hiszen a reaktív hurok elfedi a
kötıhelyet

az

latokban.

A

aktív

módosu-

feltételezett

aminosavak

cseréje

kötı
tovább

finomíthatja a heparinkötı hely
szerkezetét. A kapott eredmények
megmagyarázzák,

hogy

miért

viselkedik a C1-inh szokatlanul a
kationcserélı
lényegében

gyantákon,
ugyanaz

a

ahol
jelenség

figyelhetı meg, mint a heparin
affinitás
pontos

oszlopon.
affinitása

A
az

C1-inh
eredettıl

függıen más és más, ami azt
mutatja, hogy az elsıdleges hely
környezetétıl

függıen

és

viszonylag gyengén köti a heparint.
Összehasonlításképp, hasonló körülmények között az erısen kötıdı
antitrombin

>0,5

M

sókon-

centrációknál eluálódik. A kationcserélı

oszlopon

hasonló

viselkedés figyelhetı meg, ez azt
mutatja,

hogy

a

C1-inh

specifikusan köti a heparint.

nem
Az

affinitás tehát elég alacsony és nemspecifikus, ami kétségeket ébreszt a
jelenség

fiziológiás

kapcsolatban.

szerepével

25. ábra. C1-inh és proteázok kölcsönható felszíne a
Michaelis-komplexeikben. A C1-inh töltéseloszlása a
víz által hozzáférhetı felszínen. Sárga nyíl: a reaktív
hurok. B A proteázok töltéseloszlása a víz által
hozzáférhetı felszínen. A sárga nyíl a szubsztrát reaktív
hurok helyezete a feltételezett Michaelis-komplexben.
Látható, hogy a heparin vagy DXS aktivált proteázok
mindig pozitívan töltöttek a reaktív huroknál, különösen
a P1-S1 hely körül (a kis ábrákon középen). Gátolt
proteáz(ok) esetében a helyzet fotdított.
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A „szendvics-mechanizmus” hipotézis
Az általam javasolt mechanizmus kulcsfontosságú motívuma, hogy a heparin kötı hely
átfed a reaktív hurok környezetével. Ez az a terület, ahova a proteázok elıször kapcsolódnak
(lásd Bevezetés). A szerpin típusú proteázgátlás során jellemzıen ez a lépés a sebességmeghatározó.
Egy hármas komplex kialakulását képzelem el, melyben a C1-inh, a heparin és a proteáz egyszerre
kapcsolódnak oly módon, hogy a heparin a szerpin és a proteáz közé épül be (26. ábra).
A javasolt mechanizmus megmagyarázza a szerpin-proteáz párok esetében a heparin
különbözı hatását. Ha összehasonlítjuk különbözı proteázok töltésmintázatát, láthatjuk, hogy a
heparin akkor gyorsítja a reakciót, ha a proteáz is pozitívan töltött (25. ábra). Ez könnyen
megérthetı, ha figyelembe vesszük, hogy a heparin negatívan töltött, tehát azt várjuk, hogy
tompítsa a két közeledı komponens (pozitívan töltött szerpin és proteáz) közötti taszítást. Ha a
proteáz nagyrészt semleges karakterő, akkor alig figyelhetı meg hatás. Reakciósebesség csökkenés
negatívan töltött proteázok esetében tapasztalható, pl. az erısen savas fXIIa esetében. Az is
érthetıvé válik, hogy a nagyobb töltéssőrőségő GAG-ok (mint a DXS) miért hatnak erısebben
hasonló körülmények között: hiszen több töltést visznek be a komplexbe. A mechanizmus
ismeretében más jóslatokat is tehetünk. Ha az egymást taszító pozitív töltések felelısek a hatásért,
akkor bizonyos „semlegesítı” mutációk hasonló hatást kell mutassanak, mint a heparin
hozzáadása. Ezt meg is figyelték a fXIa esetében, ahol négy bázikus aminosavat egymás után
alaninra változtattak az autolízis hurokban.216 Ezek a mutációk fokozatosan növelték a
C1-inhibitorral szemben a reakció sebességét, és ~15-szörös értéket ért el a 4-szeres mutáns
esetében. A szerzık újabb eredményei azt is kimutatták, hogy ezek a mutációk megszüntetik a
heparin hatását a rendszerben.143 A mechanizmusból az is következik, hogy a kis molekulatömegő
heparinok is hatékonyak lehetnek, hiszen ebben az esetben nincs hídképzıdés. Azt tapasztalták,
hogy a fondaparinux (egy heparin pentaszacharid) megnövelte a C1-inh-fXIa reakció
sebességét.143 Kevés proteázt tanulmányoztak ilyen részletességgel, de új eredmények a C1s
proteáz esetében sem mondanak ellent a javasolt hipotézisnek.217 Olyan α1-proteáz inhibitort
hoztak létre, amelyben a reaktív hurok szekvenciája a C1-inhibitorból származott. A mutáns
inhibitor majdnem olyan sebességgel gátolta a C1s-t, mint a C1-inh. Azonban a reaktív hurok
közeli töltésmintázat eltér a C1-inhibitorétól: a mutáns α1-proteáz inhibitornál nem is lehetett
heparin hozzáadásával gyorsítani a reakciót. Heparin távollétében maguk a proteázok töltött
régiói fokozhatják vagy csökkenthetik a C1-inhibitorral való kölcsönhatást.53 A C1s és MASP-2
esetében a specificitás közel azonos, de a MASP-2 két nagyságrenddel gyorsabban gátlódik, mint
a C1s. A különbséget azzal magyarázták a szerzık, hogy a MASP-2-ben savas aminosavak
találhatók a katalitikus centrum körül, ezért kölcsönhatása kedvezıbb a C1-inhibitorral (26. ábra).
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Az ismertetett szendvicsmechanizmus208 tovább finomítható a jelenség módszeres és
kvantitatív jellemzésével. Elıször

a

C1-inhibitoron

lehet

semlegesítı mutációkat végezni.
A reakciókra történı hatását az
összes
kinetikai

proteázra

kiterjedı

mérésekkel

lehet

megerısíteni. Végül a C1-inhheparin-proteáz

komplexek

kristályszerkezetével meg lehet
erısíteni a hipotézist, és esetleg
kizárni

az

allosztérikus

effektusokat. Lehetséges azonban, hogy a C1-inh több eltérı
orientációban is köti a heparint,
és a komplexek szerkezete nem
egységes

(„komplex

morfizmus”).218

poli-

Ezenkívül

a

protein C inhibitor esetében

26. ábra. A C1-inh molekuláris irányításának modelljei
heparin jelenlétében és anélkül. A C1-inh-proteáz
kölcsönhatás modellje heparin nélkül. A komplementer
töltések segítik vagy akadályozzák a reakciót. A nyilak
vastagsága utal a reakció sebességére. B C1-inh-proteáz
kölcsönhatás heparin jelenlétében. A heparin a C1-inh
töltéseit semlegesítve gyorsítja a reakciót pozitív töltéső
proteázok esetében.

felállított mechanizmus (ami a
legjobban hasonlít a C1-inhibitoréra) egyes elemei itt is érvényesek lehetnek.119, 120 Ennek a lényege,
hogy a szendvics mechanizmus nem zárja ki teljesen az áthidaló mechanizmust. Az erısebben
kötıdı proteázok képesek lehetnek rövid szakaszokon vándorolni a heparinlánc mentén.
A kísérleteket magyarázó legegyszerőbb „szendvics-mechanizmus” szerint a C1-inh töltéssemlegesítéssel szabályozódik heparin jelenlétében. A mechanizmus „mellékhatása”, hogy heparin
távollétében a proteázok natív töltése befolyásolja a reakciót. Minden valószínőség szerint ez
utóbbi az uralkodó mechanizmus in vivo, ahol a proteázok összetett komplexek alkotórészei.
A jelenség megértése talán lehetıvé teszi természetesnél hatásosabb proteáz inhibitorok
kifejlesztését a gyógyászat számára.219
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Összefoglalás

A C1-inhibitor (C1-inh) és más szerin proteáz inhibitorok (szerpinek) nagy mennyiségben
találhatóak

a

gerincesek

vérében,

ahol

számos

proteáz

közvetített

kaszkádrendszer

szabályozásában vesznek részt, mint pl. a véralvadás, fibrinolízis, komplement, kontakt
aktiváció.91 Annak a mechanizmusnak a megértése volt a célom, ami megmagyarázza hogyan lehet
ilyen sokoldalú egyetlen inhibitor.
Proteáz inhibitor szerpinek esetében kifinomult mechanizmusokat találunk, melyek
nemcsak megnövelik a proteázokkal szembeni aktivitást, de módosítani is képesek azt. Egy ilyen
mechanizmus iskolapéldája, ahogy a heparin modulálja az antitrombint.115, 116 In vivo a heparin
(és heparán) láncok beborítják a vérerek falait. Az antitrombin a heparinlánc egy meghatározott
pentaszacharid egységéhez kötve allosztérikusan aktiválódik: a reaktív hurok felcsapódik. Ez a
flexibilis hurok kiemelkedik a fehérjébıl, ezáltal a proteázok könnyebben hozzáférnek. A trombin
továbbá képes ugyanahhoz a heparin lánchoz kötni, mint az antitrombin, de kisebb affinitással,
így végigvándorol a heparinlánc mentén, míg el nem jut az antitrombin molekulához. Így a
heparin mintegy hídként funkcionál a szerpin és a proteáz között és egyben stabilizálja is a
kialakult komplexet. Ezeknek hatására a reakciósebesség mintegy ~10 000-szeresére nı,
eredményesen meggátolva a vérrögképzıdést.
A dolgozatban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy mik azok a járulékos mechanizmusok, ha
egyáltalán vannak ilyenek, amelyek a C1-inhibitornak specificitást biztosítanak egy proteázokkal teli
környezetben. Hasonló-e ez a mechanizmus a „hídképzıdéshez” vagy allosztéria-e, esetleg mindkettı, vagy egyik
sem?
Régóta ismert tény, hogy a szerpinek önmagukban nem specifikusak.114 Ennek a flexibilis
szubsztrát-szerő reaktív hurok (a „csali”, aminek szekvenciája nem eredményez stabil szerkezetet),
valamint az irreverzibilis csapdába ejtı mechanizmus (az „egérfogó”) az oka. A „csali” elvágása
után lecsapódik az „egérfogó”, eredményeképp proteáz aktív centruma eltorzul, a katalízis megáll
a kovalens acil-enzim átmeneti állapotnál. Ezt az energetikailag kedvezıtlen lépést a szerpin
reaktív hurokjának beékelıdése kompenzálja, amikor a felszíni „csali” a szerpin β-lemez részévé
válik. Úgy tőnik, hogy minden proteáz gátolható, ha létrejön a katalízis során egy kovalens
intermedier. Mivel a C1-inh a P1 helyen egy arginint tartalmaz, ezért a C1-inh minden olyan
szerin proteázt gátol, mely bázikus aminosavaknál hasít. Ilyen proteázok viszonylag sokfélék
lehetnek a C1-inh környezetében (a trombintól kezdve plazmin, fXIa, fXIIa, plazma kallikrein,
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MASP-1, MASP-2, C1r, C1s, …). Lehetséges lenne, hogy a C1-inh specificitását kizárólag a
reaktív centrumában lévı hurok szekvenciája határozza meg?124, 220
Abból a megfigyelésbıl, hogy a C1-inh aktivitását modulálja a savas heparin poliszacharid,
arra következtethetünk, hogy a C1-inh kifinomultabb mechanizmust használ.138 A modulálás az
enyhe „gátlás gátlásától” (felére csökkent reakciósebesség az fXIIa kontakt aktivációs proteázzal
szemben) a erıteljes gyorsításig terjed (százszorosára nıtt reakciósebesség az fXIa koagulációs
proteázzal és valamivel kevésbé megnıtt reakciósebesség a komplement C1s-sel szemben).
Elsıként azt a célt tőztem ki magam elé, hogy meghatározom a C1-inh kristályszerkezetét, hogy
azonosítsam a heparinkötı helyet. A heparinkötı hely lokalizálása magyarázatot adhat a
különbözı proteázokkal szemben mutatott eltérı viselkedésre, és segíthet választani a más
szerpinekre már ismert mechanizmusok között – vagy éppen új mechanizmust felállítani.
A C1-inh különleges tulajdonságai a rekombináns kifejeztetés gondos megtervezését
igényelte. A teljes hosszúságú molekula két doménbıl áll, a C-terminális szerpin doménbıl és a
hozzá kapcsolódó elnyúlt N-terminális részbıl. Két diszulfid híd stabilizálja a szerpin domént.
A 6 N- és 7 O-glikozilációs hely jelentıs heterogenitást okoz, mivel a szénhidrátok hossza és
összetétele még emlıs expressziós rendszerekben sem szabályozható. Az N-terminális szakaszon
96 aminosavval csökkentett C1-inh molekulát terveztem, abból kiindulva, hogy a legtöbb
biológiai hatás a szerpin doménhez köthetı, és az N-terminális nagymértékben rendezetlen
lehet.171 Ezt a konstrukciót elıször Escherichia coli-ban termeltem, mivel ebben a rendszerben a
glikoziláció nem fordul elı. A fehérje inaktív zárványtestek formájában képzıdött, de sikerült
renaturálni ıket – sajnálatosan alacsony hatásfokkal, mivel a kitermelés ~0,1 mg nagyságrendbe
esett. Ezután eukarióta expressziós rendszert alkalmaztam (Pichia pastoris), amely rendszerben
természetes módon feltekerednek és glikozilálódnak a rekombináns fehérjék, és a diszulfidhidak
is létrejönnek. Ezzel a rendszerrel megfelelı kitermeléssel kaptam fehérjét (~5 mg l-1). Ebben a
rendszerben a hiperglikoziláció okozott problémát – a rekombináns fehérjére nagy és változó
összetételő poliszacharidok kapcsolódtak. Megkíséreltem kiküszöbölni a hiperglikozilációt a
rekombináns konstrukcióban maradt 3 konszenzus glikozilációs hely eltávolításával: Asn→Gln
mutációt vittem be az N-X-[S, T] szekvenciákba. Csak abban az esetben kaptam homogén
terméket, ha mindhárom glikozilációs helyet módosítottam, de ennek következményeképpen a
kitermelés jelentısen csökkent. Mivel elegendı hiperglikozilált fehérjével rendelkeztem, egy
expressziót követı enzimatikus deglikozilációs módszert dolgoztam ki. Az Endoglikozidáz H
fúziós fehérje (Endo Hf) igen aktív volt a Pichiából származó hiperglikozilált fehérjén.
Az ~1 hetes, 4 °C-on történı inkubációt követıen teljesen deglikozilált és aktív fehérjét kaptam.
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A „glikozilációs probléma” megoldható olyan gazdasejtekben való kifejeztetéssel,
melyek Endo H érzékeny szénhidrátokat fejeznek ki. A termelés után a poliszacharidok
Endo H enzimmel eltávolíthatók.194
A már homogén fehérjével kristályosítási kísérletekbe kezdtem. A töményítési lépések
során az aktív C1-inh aggregálódott (valószínőleg a szerpinekre jellemzı mechanizmus miatt). A
C1-inh proteáz-hasított formája stabil volt, de a nagy áteresztıképességő kristályosító
kísérletekben sem kaptunk kristályokat. Csak egy harmadik, kis mennyiségben jelenlevı forma
(egy inaktív, nem hasadt forma, amit eddig még nem ismertek fel a C1-inh esetében) tisztítása
után kaptam kristályokat. A C1-inh ezen változatata 2,4 Å-ig szórta a szinkrotron sugárzást, és a
szerkezetét más inaktív szerpin szerkezetek alapján molekuláris helyettesítéssel oldottuk meg.
A szerkezetbıl kiderült, hogy egy „látens” forma kristályosodott. Ezt a módosulatot több
szerpinre leírták már, de nem mindegyikre. A C1-inh szerkezete eltér az eddig megfigyelt látens
formáktól,89 mert 7-szálú β-lemez A-val rendelkezik és C-terminálisának konformációja is új. Az
aktív centrum hurokja beágyazódott a 4. és 7. β-redıként a szerpin A β-lemezébe, számos fı- és
oldalláncbeli hidrogénkötéssel stabilizálódva. Emiatt a proteázok nem férnek hozzá a
P1 argininhez, mivel konformációja merev a Gln420 aminosav hidrogénkötései miatt.
Ez megmagyarázza a C1-inh ezen formájának inaktivitását. Rendszerint proteolitikus hasadás
indítja be a „csapdát” és a beágyazódást, de a szerpinek olykor külsı hatás nélkül is eljuthatnak
ebbe az állapotba. Ha a hurok érintetlen, a spontán beékelıdés lassúbb, fıként a C1-inh esetében.
Itt a C-terminálisnak el kell mozdulnia a szokatlanul rövid reaktív hurok útjából, ami valószínőleg
magyarázza az új C-terminális konformációt. Ezen felül a kristálykontaktusok vizsgálata nagy
intermolekuláris kapcsolatot és az I hélix környékének kapcsolódási hely körüli torzulását tárta fel.
A savas Glu395 „befelé” fordult, a hidrofób Phe396-Phe397 pedig „kifelé” a fehérjetestbıl.
Ezeket a változásokat eredetileg egy kristályosítási mőterméknek gondoltuk.
A szerkezet alapján választ kaptunk az inaktivitás okára, valamint arra, hogy
számos természetben megjelenı mutáció miért eredményez betegséget okozó látens és
polimer C1-inh módosulatokat. Néhány mutáció (pl. Ala436Thr) valószínősíthetıen
további hidrogén kötéseket hoz létre a 4. β-redıben, ami a látens formát még stabilabbá
teszi az aktívval szemben. Ezzel szemben más mutációk (pl. Pro476Ser) az energiagátat
csökkenthetik az aktív-látens átmenetnél. Ez a szerkezet mutatott rá elıször arra, hogy az
erısen konzervált szerpin foldban a hélix I és az ezt követı szekvenciák plasztikusak
lehetnek. Friss kutatások szerint ennek az a következménye, hogy ezek a szakaszok részt
vesznek a szerpin specifikus polimerizációban, mert lehetıvé teszik a lineáris polimer
láncok ütközésmentes növekedését.133
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Bár a C1-inh szerkezet nem reprezentálja teljesen az aktív C1-inhibitort, de az ismert
szerpin szerkezetek alapján a látens C1-inh szerkezet megfelelı modellje lehet az aktív formának.
A hélix D (az antitrombin fı heparin kötı helye) konformációja és szekvenciája eltér a C1-inh
esetében, mivel csak két menet hosszú és két egymástól távoli bázisos aminosavat tartalmaz.
A számított elektrosztatikus felszíni potenciálok jól elkülönülı kétpólusú mintázatot mutattak.
A pozitív töltések „felül” (a szerpinek hagyományos ábrázolási módja szerint) tömörültek, ahol az
aktív C1-inhibitorban a reaktív hurok is található. Feltételezésem alapján a heparin ide kötıdik,
mivel negatívan töltött. A heparin kötı helyet valószínősítettük egy heparin diszacharid
dokkolásával a látens szerkezethez. Lys306, Lys307 és Lys284, Lys285, Arg287 csoportokat
azonosítottuk, mint feltételezhetı heparinkötı aminosavakat. Az aktív, hasadt és a látens C1-inh
formákon (rekombináns és plazma eredető) végzett heparin affinitás mérések egyöntetően azt
mutatták, hogy a hurok beékelıdött formáknak nagyobb az affinitása a heparinhoz. Ez azzal
magyarázható, hogy a reaktív hurok elfedi a heparin kötıhelyet.
A heparin aktivációs jelenséget legegyszerőbben egy „szendvics-mechanizmus”
magyarázza.208 A heparin molekulák beékelıdnek a szerpin és a proteáz közé a
sebességmeghatározó Michaelis-komplexben, ezáltal a negatívan töltött heparin
ellensúlyozza a pozitívan töltött szerpin és proteáz közötti taszítást. Ez megmagyarázza,
hogy a heparinnak miért csak a pozitívan töltött proteázoknál (C1s és fXIa) van
sebességgyorsító hatása, és miért nincs vagy ellentétes hatású a semleges plazma
kallikrein illetve a savas fXIIa esetében.
A hipotézis alapján azt jósolhatjuk, hogy ha a szerpint vagy a proteázt „semlegesítjük” a
töltött aminosavaik mutációjával, az a heparinhoz hasonló reakciósebesség változást fog elıidézni.
Ezt meg is figyelték az fXIa esetében,216 ahol négy semlegesítı mutáció ~15-szörös
reakciósebesség növekedést eredményezett a C1-inhibitorral való gátlása során. A jövıben ez
hipotézis tovább ellenırizhetı a C1-inh mutagenezisével, illetve egy C1-inh-heparin-proteáz
komplex kristályszerkezetének meghatározásával.
A munkámban leírt eredmények hozzásegítenek a C1-inh deficiencia (betegség: örökletes
angioödéma) molekuláris szintő megértéséhez.208 Mivel a C1-inh a gyógyászatban is használatos
molekula, elképzelhetı megnövekedett aktivitású rekombináns C1-inh elıállítása a „szendvicsmechanizmus” kihasználásával, és ennek a mutáns C1-inhibitornak a terápiákban történı
felhasználása.219 Eredményeimmel sikerült atomi részletességő betekintést nyújtani a C1-inh
biológiájába.
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Melléklet I.
Szójegyzék

A HÉLIX …………………………….

szerpinek egyik szerkezeti eleme. Az elsı a konzervált elemek sorában.

ABSZORBANCIA ……………………..

fényelnyelés.

ALU ELEMEK ……………….……....

a humán genomban található leggyakoribb ismétlıdı
Retrotranszpozon, ezért képes szaporodni és „ugrani” a genomban.

AMP, AMPICILLIN ……………….......

(2S,5R,6R)-6-([(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1azabiciklo[3.2.0]heptán-2-karboxilsav, penicillin típusú antibiotikum.

ANAFILATOXIN …………………......

komplement fragmentumok (C3a, C4a és C5a). Lásd még C3, C4 C5 a
szójegyzékben.
Erıs
gyulladásos
folyamatokat
váltanak
ki
a
komplementaktiváció során.

AOX1 ……………………………...

alkohol oxidáz 1 enzim. P. pastoris-ban a metanol metabolizmusának elsı lépését
katalizálja.

AOX2 ……………………………...

alkohol oxidáz 2 enzim. P. pastoris-ban a metanol metabolizmusának elsı lépését
katalizálja. AOX1-tıl a promóterének aktivitásában tér el.

APBS ……….……………………...

Adaptive Poisson-Boltzmann Solver, elektrosztatikus potenciált számoló
program.

AUTOLÍZIS HUROK ………………….

szerin proteázok egyik felszínen fekvı hurokja.

B-FAKTOR ………………………......

az atomok ún. hımérsékleti faktora. A szerkezetekben megadott atompozíciók
pontosságával áll kapcsolatban. Rendezetlenség, részleges betöltöttség és egyéb
okok miatt megnı az értéke.

BL21 (DE3) PLYSS ………………....

proteáz deficiens E. coli törzs. Fehérjeexpresszióra van optimalizálva, az erıs T7
promóter mőködıképes benne.

BMGY ……………………….…......

pufferelt minimál tápfolyadék glicerinnel, amelyet Pichia sejtek növesztésére
használnak.

BMMY ……………………….….....

pufferelt minimál tápfolyadék metanollal, melyet Pichia kultúrák indukálására
használnak.

BRADYKININ ……………….……….

értágító hatású hormon. A HK fehérjébıl a plazma kallikrein proteáz által
proteolízissel kihasított kilenc aminosavas peptid. A bradykinin receptorok
közvetítésével idéz elı értágulást.

C1 ………………………………......

a komplement rendszer elsı tagja, proteázok (C1r és C1s) és egy felismerı
molekula (C1q) komplexe. Aktiválódása után beindítja a komplement aktivációt.

C1-INH …………………………......

a C1-inhibitor (C1 észteráz inhibitor, komplement 1 inhibitor) szerpin típusú
proteáz inhibitor (lásd szerpin), amely gátolja a komplement rendszer elsı
komponenseit, valamint a plazma kallikrein-kinin és a véralvadási rendszerben
részt vevı proteázokat.

C3, C4, C5 ……………………….....

komplementrendszer tioészter molekulái a makroglobulinok családjából (bár a
C5 nem tartalmaz aktív tioésztert). Aktiválás után C3b, C4b és C5b biológiailag
aktív fragmentumok keletkeznek, csakúgy mint C3a, C4a és C5a anafilatoxinok.

CD …………………………………

cirkuláris dikroizmus, optikai spektroszkópiai vizsgálati módszer.
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elemtípus.

CDNS ………………………..…...

copy DNS, mRNS-bıl reverz transzkripcióval kapott DNS.

CHL, KLORAMFENIKOL ……….…...

2,2-dikloro-N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenil)etil]acetamid,
antibiotikum.

CITOKIN ……………………..……

sejtközötti kommunikációban szerepet játszó molekulák.

D HÉLIX ………………………….

szerpinekben található másodlagos szerkezeti elem. Gyakran vesz részt ligandkötésben és allosztérikus kapcsolókban.

DA ………………………………..

Dalton.

DO …………………………….....

dissolved oxygen, az oldott oxigénkoncentráció elnevezése fermentációs
terminológiában.

DOMÉN ……….……………...…...

fehérjék szerkezetileg vagy funkciójában önálló egysége.

DSC ………………………………

differenciál pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry), reakcióhı
direkt mérésére alkalmas.

DTT ………………………………

(2S,3S)-1,4-dimerkaptobután-2,3-diol, ditiotreitol (redukálószer).

DXS ………………………….…...

dextrán szulfát, szulfát csoportokkal szubsztituált szintetikus poliszacharid,
glükózaminoglikánok szintetikus megfelelıje.

E- ÉS P-SZELEKTIN ……...…………

sejtadhéziós fehérjék az endotélsejtek felszínén, a szialil-LewisX tetraszacharidot
ismerik fel.

EDTA …………………….….…...

ethylenediamine-tetraacetic acid (etiléndiamin-tetraecetsav), IUPAC név 2-[2[bisz(karboximetil)amino] etil-(karboximetil)amino] ecetsav.

EKVILIBRÁCIÓ ……………………..

kromatográfiában az álló fázis egyensúlyba hozása a mozgó fázissal.

ELEKTROPORÁLÁS ………..….…....

folyamat, mely során a sejteket elektromos mezıbe helyezzük. Az elektromos
mezı pórusokat alakít ki a sejtmembránban, ezáltal alkalmassá téve a sejtet DNS
és egyéb anyagok felvételére.

ÉLESZTİKIVONAT ………………...

vitaminokban és nyomelemekben gazdag mikrobiológiai tápanyag.

ELÚCIÓ ……………………………

kromatográfiában a molekulák leoldását értjük az álló fázisról a mozgó fázissal.

ENDO H, ENDO HF ………….……

Endoglikozidáz H (és variánsai) olyan glikozidázok, melyek csak nagy
mannóztartalmú N-glikánokat hasítanak le fehérjékrıl.

ESCHERICHIA COLI ………...….......

sejtszintő folyamatok biokémiai alapjainak vizsgálatára, valamint idegen eredető
DNS-ek és fehérjék elıállítására (termeltetésére) használt baktérium.

FED-BATCH ……………………….

biotechnológiai eljárás. Fermentáció során a tápanyagokat növekedést korlátozó
módon adagolják.

FERMENTOR ……………………....

olyan berendezés, amely mikrobiológiai kultúrák fenntartására szolgál
szabályozható körülmények között.

FIBRINOLÍZIS ………………….…..

a vérrögök feloldásáért felelıs proteolitikus rendszer.

FOLD ………………………………

fehérje térszerkezet.

FONDAPARINUX ……………………

antitrombinhoz nagy affinitással kötıdı és azt aktiváló heparin pentaszacharid.

FPLC ………………………….......

fast protein liquid chromatography, fehérjék tisztítására szolgáló kromatográfiás
eljárás.

FÜGGİCSEPP, ÜLİCSEPP MÓDSZER ..

kristályosítási technikák. A kristályosítandó oldatcsepp közös gıztérben van a
kristályosító oldattal. A párolgás így idıvel töményíti a cseppeket.

FX, FXI ÉS FXII …………….….…..

X-es, XI-es és XII-es véralvadási faktorok, szerin proteáz zimogének. Aktivált
kétláncú formájuk neve fXa, fXIa és fXIIa.
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GAG ……………………………...

glükózaminoglikán, olyan természetes, diszacharid monomerekbıl álló
poliszacharidok győjtıneve, melyek fehérjékhez kapcsolódnak és többnyire
szulfát-szubsztituáltak. Például: heparin, heparán, kondroitin-szulfát.

G-FEHÉRJE KAPCSOLT RECEPTOR …..

rendkívül elterjedt, membránba ágyazott receptorok családja.

GLIKÁN ………………………........

fehérjékhez kovalensen kapcsolt poliszacharid csoport. Lehet N-kapcsolt és
O-kapcsolt.

GS115 …………………………….

His– fenotípusú P. pastoris törzs.

GSH ……………………………....

redukált glutation, redukálószer. Glu-Cys-Gly jellegő tripeptid: (2S)-2-amino-4{[(1R)-1-[(karboximetil)karbamoil]-2-szulfaniletil]karbamoil}butánsav.

GSSG …………………………….

oxidált glutation, oxidálószer. Hexapeptid, diszulfid kapcsolt GSH.

GUHCL …………………………...

a guanidin hidroklorid sója, fehérjék kitekeréséhez használt vegyület.

HAE, HANE, HANO …………….

hereditary angioedema (örökletes angioödéma), a C1-inhibitor deficiencia által
okozott betegség. Régebben hereditary angioneurotic edema (HANE) elnevezés
is használatban volt. Magyarországon a könnyebb kiejtéső HANO elnevezés is
elismert.

HCII ………………………………

heparin cofactor II (heparin kofaktor II), egy specifikus trombingátló szerpin.

HEPARÁN ………………………....

a GAG-ok egy fajtája, a heparinnál kevésbé töltött. Fıként sejtadhéziós és
„kenıanyag” szerepe van, emellett a heparin kofaktor II (HCII) szerpin
kofaktoraként szolgál.

HEPARIN ………………………….

a GAG-ok egy fajtája, feltehetıen a legmagasabb töltéssőrőségő szerves eredető
molekula. Részt vesz a trombin gátlásában mint az antitrombin szerpin
kofaktora.

HEPES …………………………...

2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il] etánszulfonsav, pufferanyag.

HIS– ……………………………...

hisztidin bioszintézis deficiens Pichia fenotípus.

HIS+ ……………………………...

hisztidin bioszintézisére képes Pichia fenotípus.

HK, HMW-KININOGÉN, HMWK …

nagy mólsúlyú kininogén (high molecular weight kininogen).

I HÉLIX ……………………………

szerpinek szerkezeti eleme. Egyike az utolsóként feltekeredı részeknek, ezért
szerepe van a szerpin polimerizációban.

IFN-γ …………………………….

interferon-γ olyan citokin, ami makrofágokat stimulál.

IGG ÉS IGM ………………………

immunglobulin G és M, ellenanyagok (antitestek).

IPTG ………………………….….

izopropil-β-D-tiogalaktopiranozid,
IUPAC
név
(hidroximetil)-6-propán-2-ilszulfaniloxán-3,4,5-triol,
indukciójához használt vegyület.

IUPRED …………………………..

fehérje rendezetlenség jósló algoritmus.

KAN, KANAMYCIN ………………..

2-(aminometil)-6-[4,6-diamino-3-[4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)
tetrahidropirán-2-il]oxi-2-hidroxi-ciklohexoxi]-tetrahidropirán-3,4,5-triol,
antibiotikum.

KASZKÁD ………………………....

öngerjesztı reakciósorozat, mely során egy kiinduló jel exponenciálisan
növekedve adódik tovább.

KEMOATTRAKTÁNS ……………….

vegyületek, amelyek koncentrációjuk függvényében fokozzák a rájuk érzékeny
sejtek vándorlását.

KEX2 …………………………….

élesztıben fehérje szignálokat levágó proteáz, elsısorban Lys-Arg aminosavak
után hasít.

KOAGULÁCIÓ …………………….

véralvadást eredményezı proteolitikus kaszkád.
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(2R,3R,4S,5R,6S)-2fehérjetermelés

KOMPLEMENT ………………….....

a gerincesek vérében található fehérjerendszer, amely felismeri és megsemmisíti
az idegen organizmusokat, sejteket, továbbá bizonyos gazdasejteket is.

KONTAKT AKTIVÁCIÓ ………….....

a plazma kallikrein-kinin rendszer egyik részének alternatív elnevezése, mert
korábban úgy vélték, hogy anionos felszínekkel érintkezésbe lépve aktiválódik.

KONVERTÁZ ………………………

komplement komponens.

KOVALENS KOMPLEX …………......

két fehérje kovalens kötéssel összekapcsolt komplexe. A dolgozatban a végsı
szerpin-proteáz komplexre értendı.

LÁTENS ……………………………

inaktív szerpin konformáció. Nevét azért kapta, mert renaturációs eljárással a
szerpin még visszajuttatható az aktív állapotba.

LB …………………………..……

Luria típusú tápfolyadék (Luria-Broth), Escherichia coli növesztésére szolgáló
mikrobiológiai tápoldat. A rövidítésnek több alternatív feloldása ismert.

LIGÁZ, LIGÁLÁS ………………........

DNS vagy RNS molekulák 5’ és 3’ végének kovalens összekapcsolását katalizáló
enzim, illetve folyamat.

LPS ……………………………….

lipopoliszacharid, bakteriális membránok erısen gyulladáskeltı alkotórésze (más
néven endotoxin).

MAC ……………………………...

membrane attack complex (membránt károsító komplex), a komplement
rendszer utolsó tagja. Pórusokat alakít ki a sejtmembránban, mely folyamat
végsı soron a sejt líziséhez vezet.

MAKROGLOBULIN …………………

tioésztert tartalmazó fehérjék osztálya.

MASP-1, MASP-2 ÉS MASP-3 …….

MBL asszociált szerin proteázok (MBL-associated serine protease-1, -2
és -3). A komplementrendszert indítják el.

MBL ………………………………

mannose binding lectin, mannózkötı lektin, egy szénhidrátkötı fehérje.
A komplement lektin útvonalának aktivátora. Az asszociált proteázok
segítségével képes beindítani a komplementrendszert.

MD ………………………..……....

minimál dextróz tápfolyadék, amely a His+ Pichia klónok szelekciójához
használatos.

MES ……………………………....

2-(N-morfolino) etánszulfonsav, pufferanyag.

MICHAELIS- VAGY ÜTKÖZÉSIKOMPLEX ………....……………......

az enzim és szubsztrát reakciójának rövid élető köztes állapota. A dolgozatban a
szerpin és a proteáz kiindulási komplexének szinonimájaként használom.

MICROBATCH ……………………...

kristályosítási technika. A párolgás megakadályozására vízzáró réteg alá kerül a
kristályosítandó oldatcsepp.

MM ……………………………....

minimál metanol tápfolyadék, amely a Pichia Mut+ és MutS fenotípusainak
szelekciójához használatos.

MOPS …………………………….

3-(N-morfolino) propánszulfonsav, pufferanyag.

MUCIN …………………………….

erısen glikozilált fehérjék a nyálkahártya membránban illetve a nyálban.

MUT– ………………………….…..

metanolt hasznosítani képtelen (methanol utilization minus) Pichia fenotípus.
Ezekbıl a törzsekbıl hiányzik a metanol által táplált növekedést lehetıvé tevı
alkohol oxidáz gén.

MUT+ …………………………......

metanolt gyorsan hasznosító (methanol utilization fast), mőködı AOX1 génnel
rendelkezı Pichia fenotípus. A génnek köszönhetıen lehetséges a metanol
szénforrásként való hasznosítása.

MUTS ……………………………...

metanolt lassan hasznosító (methanol utilization slow), Pichia fenotípus. Ezekbıl
a törzsekbıl hiányzik a metanol szénforrásként való hasznosítására alkalmas,
hatékony AOX1 gén. Helyette a kevésbé hatékonyan mőködı AOX2 génre
hagyatkoznak.
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N-GLIKOZILÁCIÓ ……………….....

poszttranszlációs fehérjemódosítás, mely során poliszacharidok kapcsolódnak
Asn oldalláncokhoz az N-X-[S, T] konszenzus szekvenciákban.

OD ……………………………......

optikai sőrőség (optical density), az
abszorbanciaértékek alternatív elnevezése.

O-GLIKOZILÁCIÓ ….………...….....

poszttranszlációs fehérjemódosítás, amelynek során poliszacharidok
kapcsolódnak Ser vagy Thr oldalláncokhoz. Az N-glikozilálással ellentétben itt
nincs konszenzus szekvencia.

PAGE …………………………….

poliakrilamid gélelektroforézis, más néven natív PAGE, a fehérjék méret és
töltés szerinti elválasztására alkalmas módszer.

PCI ………………………………..

protein C inhibitor, egy fıleg trombint gátló szerpin.

PCR ………………………………

polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction).

PDB ………………………….…...

protein data bank, fehérjeszerkezet adatbázis.

PEPTON ……………………….….

fehérjékben gazdag, mikrobiológiai táptalaj összetevı.

PI …………………………………

fehérjék izoelektromos pontja.

PICHIA PASTORIS ……………...…...

(helyesen: Komagatella pastoris) élesztı faj, amelyet fıként eukarióta heterológ
fehérjék kifejeztetésére használnak.

PISA ………………………………

kristálykontaktusokat elemzı és osztályozó algoritmus.

PLAZMA …………………………...

a vér áttetszıen sárgás színő, folyékony halmazállapotú, fehérjékben,
tápanyagokban és lipidekben gazdag sejtmentes komponense.

PLAZMA KALLIKREIN-KININ
RENDSZER ………………….……..

általában

600

nm-en

mért

a bradykinin termeléséért felelıs proteolitikus kaszkád.

PMSF …………………………….

phenylmethylsulfonyl fluoride (fenilmetilszulfonil fluorid), kis molekulatömegő
irreverzibilis szerin proteáz inhibitor.

PNGÁZ F …………………….…...

Peptid:N-Glikozidáz F széles specificitású, N-kapcsolt szénhidrátot fehérjérıl
lehasítani képes enzim.

PN-P1-P1’-PN’ SZEKVENCIÁK …......

Schechter & Berger jelölése a proteáz szubsztrátok aminosavaira, ahol P1-P1’
jelképezi a hasadó peptidkötést.

PRCP ……………………………...

prolylcarboxypeptidase (prolil karboxipeptidáz).

RAMACHANDRAN TÉRKÉP …………

aminosavak ábrázolása amidcsoportjaik torziós szögeinek függvényében.
Jellegzetes ábrát ad ki fehérjék esetében.

RCL, RSL …………………………

reaktív hurok (reactive center loop, más néven reactive site loop), a szerpin azon
rövid szakasza, melyet az szubsztrátként felkínál a proteáz számára. A hasadást
követıen az RCL beékelıdik a β-lemez A-ba, miközben a proteáz továbbra is
kovalens kötéssel kapcsolódik a szerpinhez.

RENATURÁCIÓ, REFOLDING ………..

fehérje feltekeredés vagy felgombolyodás. Többnyire az in vitro végzett
feltekertetést értjük alatta.

RENIN-ANGIOTENZINALDOSZTERON ……………………..

vérnyomást szabályozó proteolitikus kaszkádrendszer.

RESTRIKCIÓS EMÉSZTÉS,
RESTRIKCIÓS ENDONUKLEÁZ ……....

DNS-t konszenzus szekvenciáknál hasító, enzim által katalizált folyamat.

RMS, RMSD ………………………

root mean square, illetve root mean square deviation. Átlagos négyzetes eltérés.

SDS ………………………………..

sodium dodecyl sulfate (nátrium dodecil szulfát), detergens.

SDS-PAGE ………………...……..

alapvetıen megegyezik a PAGE-vel. SDS (nátrium-dodecil szulfát) detergenst
tartalmaznak a pufferek a fehérjék denaturálásához.
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SI ………………………………….

le Système international d'unités (SI mértékegységrendszer). Más feloldás:
stoichiometry of inhibition, szerpin gátlás sztöchiometriája.

SIEMENS ……………………….…...

vezetıképesség mértékegysége.

SN-S1-S1’-SN’ SZEKVENCIÁK ………

Schechter & Berger jelölése a proteázok olyan aminosavaira, amelyek a
szubsztrát P illetve P’ helyeivel egészítik ki egymást.

SZERIN VAGY CISZTEIN
PROTEÁZ …………………..…..…..

peptidkötések hidrolízisét katalizáló fehérjecsaládok, a katalitikus aminosav
szerin illetve cisztein.

SZERPIN …………………………...

szerin proteáz inhibitor, a proteáz inhibitorok osztálya, melybe tartozó fehérjék
kovalens komplexbe csapdázzák a szerin és cisztein proteázokat.

SZÉRUM ……………………….…..

alvadt plazma. Emiatt a fibrinogén és egyes koagulációs faktorok hiányoznak.

SZIALIL-LEWISX ……………………

tetraszacharid, szelektin fehérjékhez köt. A leukociták sejtadhéziójában játszik
szerepet.

SZORBITOL …………………….….

(2S,3R,4R,5R)-hexán-1,2,3,4,5,6-hexol, cukorszerő tápanyag.

TE PUFFER ………………..……....

Tris-EDTA puffer.

TRIPTON …………………….…....

mikrobiológiai táptalajok alkotóeleme.

TRIS ……………………….……...

trisz-hidroximetil-amino-metán,
propándiol.

WESTERN BLOT ……………………

fehérjék elválasztása és membránra vitele. A membránkötött fehérje utána
immunkémiai és egyéb módszerekkel azonosítható.

YNB ……………………………...

yeast nitrogen base (élesztı nitrogén bázis), mikrobiológiai táptalaj összetevı,
alapvetı ásványi sókat tartalmaz.

ZÁRVÁNYTEST …………………….

sejtekben felgyőlt fehérje aggregátum. Többnyire félretekeredett fehérjék
alkotják.

ZIMOGÉN …………………………

proenzim.

α-PÁROSODÁSI FAKTOR …………....

13 aminosav hosszú szekretált peptid. Saccharomyces cerevisiae élesztıben a
konjugációhoz és párosodáshoz szükséges folyamatokat indít el. A peptid
szignálpeptidje hatékony szekrációs szignál heterológ fehérjékben is.

β-LEMEZ A ………………………...

a szerpinek funkcionális szempontból legfontosabb β-lemeze, amely metastabil,
másodlagos szerkezetének drámai mértékő átalakítására képes. Az aktív
szerpinekben 5 redıbıl, míg hurok beékelıdött formákban 6 redıbıl áll.

β-MERKAPTOETANOL, β-ME ……....

2-hidroxi-1-etántiol, redukálószer.

δ-KONFORMÁCIÓ ……………….....

inaktív, részlegesen beékelıdött szerpin konformáció.

IUPAC

név

2-amino-2-hidroximetil-1,3-
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Eszközök listája
Helyi eszközök és létesítmények
FPLC FELSZERELÉS …………..…..

ÄKTApurifier készülék FRAC-950 frakciószedıvel felszerelve,
UNICORN 4.11 szoftver (GE Healthcare).

PERISZTALTIKUS PUMPA …………. MasterFlex® easy-load® II model 77201-60 (Cole-Parmer),
MasterFlex® 06485-16 és 96400-14 típusú csövek (Cole-Parmer).
FERMENTOR ……………………...

BIOSTAT® B vezérlıegység 2 l-es köpenyes üvegtartállyal,
Heidolph Typ 317.40.000110A keverımotor, MFCS / Win IFB
RS-422 adatátviteli egység, MFCS/Win 2.0 szoftver (B. Braun
Biotech International). InPro 6100/220/T/N oxigénelektród,
405-DPAS-SC-K8S/200 (Mettler-Toledo) kombinált pH elektród.
OF301-4B (JUN-AIR) levegıztetı pumpa. Acro® 50 Vent 0,2
µm PTFE (PALL) levegıszőrı. 101U/R Mk2 (Watson-Marlow)
perisztaltikus pumpa MasterFlex® 913.A008.016 csıvezetékkel.

KRISTÁLYOSÍTÓ ESZKÖZÖK ……...

LABOPHOT-2 mikroszkóp (Nikon). VDX kristályosító lemezek,
22×0,22 mm szilikonozott kerek fedılapok (Hampton Research).
Nagyvákuum biztos szilikonzsír (Wacker), nejlon hurkok
(MolecularDimensions) és folyékony nitrogénes tároló (CX100,
Taylor-Wharton).

SPEKTROFOTOMÉTER ……………

V-560 készülék Spectra Manager 1.53.01 szoftverrel (Jasco),
kvarcküvetták 0,1; 0,5 és 1 cm fényúttal.

DSC KÉSZÜLÉK …………………..

VP-DSC készülék VPViewer szoftverrel (MicroCal).

PCR KÉSZÜLÉK …………………..

T3 Thermocycler (Biometra).

KEVERÉS ÉS RÁZATÁS …………….

Vortex Genie 2™ (Scientific Industries) vortex, SSL4 (Stuart)
billenı rázó, „ROTO-TORQUE” Model No. 7637-10
(Cole-Parmer) forgató rázó.

DNS ELEKTROFORÉZIS …………..

Sub-Cell® GT agaróz gél elektroforézis rendszer (Bio-Rad).

FEHÉRJE ELEKTROFORÉZIS ……....

Mini-PROTEAN® 3 (Bio-Rad).

WESTERN BLOT …………………..

Trans-Blot® SD Cell (Bio-Rad) „félszáraz” egység.

TÁPEGYSÉG ……………………… PowerPac 200 (Bio-Rad).
CENTRIFUGÁK …………………...

30 °C ÉS 37 °C-OS SZÁRAZ
INKUBÁTOROK …………………...

5415 D (Eppendorf) mikrocentrifuga, 5804 R (Eppendorf)
„billenı” rotoros centrifuga, Avanti™ J-25I (Beckman) „merev”
rotoros centrifuga.
BE 400 (Memmert).
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RÁZÓGÉPEK ……………………...

innova™ 4230 közepes száraz rázógép, innova™ 4300 nagy
száraz rázógép, Model G76D közepes nedves rázógép
(New Brunswick Scientific).

STERIL FÜLKE …………………….

NU-425-300E (Nuaire).

PIPETTÁK ………………………...

Finnpipette® Digital 0,2-2 µl; 0,5-10 µl; 2-20 µl; 5-50 µl;
20-200 µl; 100-1000 µl és 1-5 ml (Thermo Scientific).

BLOKKTERMOSZTÁTOK ………….

DIGI-BLOCK™
(Grant Instruments).

ELEKTROPORÁTOR ………………

ECM399 (BTX) készülék 0,2 cm résköző Gene Pulser küvettákkal
(Bio-Rad).

GÉL DOKUMENTÁCIÓ ……………

Gel Doc™ 1000 készülék Molecular Analyst 1.4.1 szoftverrel
(Bio-Rad) és Gel Doc XR Quantity One 4.6.3. szoftverrel
(Bio-Rad).

PH MÉRÉS ………………………...

WPA CCMD510 kombinált pH és vezetıképesség mérı
(Biochrom).

MÁGNESES KEVERİ ……………...

MR 3000 (Heidolph).

UV ÁTVILÁGÍTÓ ASZTAL …………

TF-20M (Vilber Lourmat).

OLDATOK SZŐRÉSE ………………

Nalgene® szőrık, GF 3362 (Schleicher-Schuell) üvegszálas betét,
0,45 µm pórusmérető cellulóz acetát betét (Sartorius).

AUTOKLÁV ……………………….

Tuttnauer 3870ELVC (Tuttnauer).

(Laboratory

Devices),

QBT4

MIKROHULLÁMÚ SÜTİ, 4-12 °C, -20 °C ÉS -70 °C-OS HŐTİSZEKRÉNYEK, 4 °C-OS HIDEGSZOBA, …
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Külsı eszközök és létesítmények
DNS SZINTÉZIS …………………..

Bottka Sándor, Szegedi Biológiai Központ, Szeged, Magyarország
és Egedi Sándor, Biomi Kft, Gödöllı, Magyarország.

DNS SZEKVENÁLÁS ……………...

Egedi Sándor, Biomi Kft, Gödöllı, Magyarország.

TÖMEGSPEKTROMETRIA ÉS
FEHÉRJEANALITIKA ……………....

NAGY ÁTERESZTİKÉPESSÉGŐ
KRISTÁLYOSÍTÁS ………………….

Kékesi Katalin és Patthy András, Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Budapest, Magyarország és Medzihradszky F.
Katalin, Szegedi Biológiai Központ, Szeged, Magyarország.
Tina Veatch, Hauptman-Woodward Medical Research Institute,
Buffalo, NY, USA.

RÖNTGENDIFFRAKCIÓ …………...

Rigaku R-AXIS IIc röntgendiffrakciós készülék (RU200H
generátor, grafit monokromátor, Rigaku R-AXIS IV++ detektor).
Harmat Veronika, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
Magyarország.

SZINKROTRON SUGÁRFORRÁS …...

X11 sugárforrás,
Németország.

DESY

állomás

(EMBL),

Hamburg,
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Melléklet III.
Abstract

C1-inhibitor is the principal regulator of complement activation and bradykinin releasing systems
in human plasma. The serpin C1-inhibitor thus has a wide, yet specific protease inhibitory spectrum.
My goal was to understand the mechanism that explains how a single inhibitor achieves such versatility,
and why heparin modulates its interaction with proteases differently. The C1-inhibitor is highly
glycosylated and this causes heterogeneity of the protein preventing crystal formation, a necessity for
X-ray diffraction studies. C1-inhibitor serpin domain was produced recombinantly in yeast Pichia pastoris.
Homogeneous, glycan free C1-inhibitor was purified (an active and an inactive form) after Endo H
treatment. I characterized the C1-inhibitor forms by measuring their thermal stability and heparin affinity.
The inactive form was crystallized and the structure was solved at 2.4 Å resolution. Charge pattern
calculation and docking of a heparin disaccharide were performed computationally. From the structure it
became clear that I crystallized a previously unnoticed latent form of C1-inhibitor. This form of
C1-inhibitor posesses a novel conformation comprising a seven-stranded β-sheet A and displaced
C-terminal tail. The molecules appear as polymers in the crystal through loop-β-sheet C linkages.
These results explain, at molecular level, the reasons of deficiency of C1-inhibitor. Surface charge analysis
revealed that C1-inhibitor has a symmetric bipolar charge pattern, with positive charges concentrated near
the reactive center loop (RCL). The heparin binding site likely coincides with the vicinity of the RCL.
This is also plausible from heparin affinity measurements revealing that RCL insertion increases affinity
for heparin. I hypothesized that the strongly charged surroundings of the RCL are responsible for the
activity and specificity tuning of C1-inhibitor – not bridging or allostery via the conserved helix D region.
This charged surface likely alters the shape of different protease-C1-inhibitor encounter complexes by
introducing attractive or repulsive forces. If heparin is present, a protease-heparin-C1-inhibitor ternary
complex is envisaged, where the heparin is sandwiched between the proteins (“sandwich-mechanism”).
This explains the differing effects of the acidic heparin on protease-C1-inhibitor reactions: reaction is
enhanced against positively charged proteases (fXIa, C1s: dampened charge repulsion), while the opposite
is observed for an acidic protease (fXIIa).
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Kivonat

C1-inhibitor a komplementrendszer és a bradykinin felszabadító rendszer fı szabályozó fehérjéje
az emberi plazmában. A szerpin C1-inhibitor így széles, mégis specifikus proteáz gátló hatással rendelkezik.
Annak a mechanizmusnak a megértése volt a célom, ami megmagyarázza miért lehet ilyen sokoldalú egy
inhibitor, és hogy a heparin miért módosítja eltérı módon a kölcsönhatását különbözı proteázokkal
szemben. A C1-inhibitor erısen glikozilált és ez a fehérje heterogenitását okozza, ami megakadályozza a
röntgendiffrakciós mérésekhez szükséges kristályok képzıdését. C1-inhibitor szerpin doménjét
rekombináns úton Pichia pastoris élesztıgombákban termeltem. Homogén, szénhidrátmentes C1-inhibitort
(egy aktív és egy inaktív módosulatot) Endo H kezelés után sikerült elıállítanom. A C1-inhibitor
módosulatokat hıstabilitásuk és heparin affinitásuk alapján jellemeztem. Az inaktív módosulat
kristályosodott, és megoldottuk 2,4 Å felbontású szerkezetét. A töltéseloszlás feltérképezése és egy heparin
diszacharid dokkolása számítógépes úton történt. A szerkezetbıl kiderült, hogy a C1-inhibitor korábban
nem leírt látens formája kristályosodott. A C1-inhibitor ezen formája új konformációval bír, a hétszálú
β-lemez A és a félrecsúszott C-terminális farok miatt. A molekulák polimerbe rendezettnek tőnnek a
kristályban egy hurok-β-lemez C kapcsolódási ponton keresztül. Ezek az eredmények molekuláris szinten
magyarázzák a C1-inhibitor deficienciájának okait. A C1-inhibitor felszíni töltéseinek elemzése
szimmetrikus és kétpólusú töltéseloszlást mutat, ahol a pozitív töltések a reaktív hurok (RCL) közelében
sőrősödnek. A heparinkötı hely valószínőleg egybeesik az RCL közeli régiókkal. Ezt támasztják alá a
heparin affinitás mérések amelyek szerint az RCL beékelıdése megnöveli a C1-inh heparin affinitását.
Azt a hipotézist állítottam fel, hogy a C1-inhibitor aktivitás és specificitás finomhangolásáért az RCL
erısen töltött környezete felelıs – nem áthidaló mechanizmus vagy allosztéria a konzervált D hélix régión
keresztül. Ez a töltött felszín valószínőleg megváltoztatja a különbözı proteáz-C1-inhibitor találkozási
komplexek alakját, a vonzó vagy taszító erık fellépése miatt. Heparin jelenlétében egy
proteáz-heparin-C1-inhibitor hármas komplex valószínősíthetı, ahol a heparin a két fehérje
közé van ékelve („szendvics-mechanizmus”). Ez megmagyarázza a savas heparin eltérı hatását a
proteáz-C1-inhibitor reakciókra: a reakció sebessége megnı pozitívan töltött proteázokkal szemben
(fXIa, C1s: csökken a töltés-töltés taszítás), míg az ellenkezıje tapasztalható savas proteázra (fXIIa).
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