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BEVEZETÉS 

A tripszin a szerin proteázok S1 családjának, a legnagyobb proteáz családnak tipikus 

képviselıje. A tripszinszerő szerin proteázok számos különbözı organizmusban jelen vannak 

— baktériumokban, gombákban és állatokban is —, és az evolúció során a legkülönbözıbb 

specializált feladatok elvégzésére szakosodtak olyan alapvetı élettani folyamatokban, mint a 

hemosztázis, immunvédekezés, jelátvitel, apoptózis, reprodukció, fejlıdés és differenciálódás. 

Az S1 családról és általánosságban a szerin proteázokról való ismereteink azonban nagyrészt 

a tripszin tanulmányozásán alapulnak. 

Több mint száz évvel a tripszin elsı 

leírását követıen fedeztek fel egy különleges 

tripszint, melyet ma humán tripszin 4-nek 

nevezünk. Ez az enzim számos 

tulajdonságában eltér más tripszinektıl: 

Egyedülálló a genomiális elhelyezkedése, és 

nem rendelkezik felismerhetı 

szignálszekvenciával. Aktivitása rövid, 

szintetikus szubsztrátokon kismértékben 

különbözik más tripszinekétıl, nagymérető, 

fehérjetermészető szubsztrátokon ellenben 

drasztikus a különbség. A humán tripszin 4 

sem autoaktivációra nem képes, sem más 

zimogéneket nem aktivál. A kanonikus 

inhibitorokkal szemben rezisztens, illetve hasítja ıket. Mindezen különbségek egyetlen 

konzervált glicin argininre történt cseréjére vezethetık vissza a 193-as pozícióban, amint ezt 

az enzim atomi szerkezetének tanulmányozása és mutagenezis vizsgálatok is megerısítették. 

A szerin proteázok szerkezetét általában katalitikus, szubsztrátkötı és zimogén 

aktivációs részekre osztják. A 193-as pozíció azonban különleges módon mindhárom 

strukturális elemnek tagja. A szerin proteázok a peptidkötést két lépésben, acil-transzfer 

mechanizmussal hasítják, melynek során egy szerin hidroxilcsoportja intéz nukleofil támadást 

a hasítandó peptidkötés ellen. A 193-as aminosav és a katalitikus szerin fılánc amid 

csoportjai egy pozitív töltéső zsebet (oxianion lyuk) hoznak létre, amely aktiválja a hasadó 

kötés karbonil csoportját, illetve stabilizálja a tetraéderes átmeneti állapot során létrejövı 

oxianion negatív töltését. A 193-as aminosav az S2’ szubsztrátkötı zsebnek is része, valamint 

A humán tripszin 4 és a szarvasmarha 
tripszinogén egymásra illesztett szerkezete. A 
humán tripszin 4 aktivációs domén szegmenseit kék 
szín jelöli, a katalitikus triád elemei sárga színőek. A 
19, 142, 184 és 193-as csuklópozíciókat piros szín 
jelzi. 
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a zimogén aktivációs domén egyik fontos csuklópántja is. A tripszinszerő szerin proteázok 

sajátos aktivációs mechanizmussal rendelkeznek, melynek során a zimogén egy rendezetlen 

doménje (aktivációs domén) rendezett szerkezetet nyer. E folyamat során az aktivációs domén 

szegmensei erısen konzervált glicin csuklópontok körül fordulnak el, melyek egyike a 193-as 

aminosav. 

A humán tripszin 4 élettani szerepe máig tisztázatlan. A pankreatikus forma szerepet 

játszhat a táplálékban található inhibitorok lebontásában. A humán tripszin 4 azonban fıképp 

a hasnyálmirigyen kívül termelıdik, jellemzıen az agyban és hámsejtekben. Az agyi forma 

részt vehet jelátviteli folyamatokban proteáz aktivált receptorok (PAR) agonistájaként, 

valamint különbözı neurodegeneratív betegségek kialakulásában, mint a multiplex szklerózis 

és az Alzheimer-kór. 

CÉLKIT ŐZÉSEK 

Munkám során a szerin proteázok katalízisének, szubsztrátkötésének és aktivációjának 

összefüggéseit vizsgáltam a humán tripszin 4 példáján. Az alábbi konkrét kérdésekre 

kerestem a választ: 

1. A humán tripszin 4 kristályszerkezete és az arginin/glicin csere tisztázta a 193-as 

arginin szerepét az enzim különleges tulajdonságainak meghatározásában. Nem adott azonban 

választ arra a kérdésre, hogy vajon a nyújtott pozícióban elhelyezkedı arginin nagy mérete 

által kiváltott sztérikus gátlás vagy a szubsztrátkötı helyre bevitt pozitív töltés 

elektrosztatikus hatása az elsıdleges. Ezzel szoros összefüggésben felmerült egy állatmodell 

használatának lehetısége a humán tripszin 4 élettani szerepének tisztázásához. Ez az izoforma 

ugyanis kizárólag fıemlısökben található meg, és egyetlen más tripszin sem ismert, amely a 

193-as pozícióban arginint tartalmazna. Ismertek azonban patkány, illetve egér tripszinek, 

melyek ebben a helyzetben egy másik nagymérető aminosavat, tirozint tartalmaznak. 

Léteznek továbbá kígyóméregbıl izolált trombinszerő enzimek is, melyek a 193-as 

pozícióban glicin helyett arginint, fenilalanint, illetve ciszteint tartalmaznak. Az arginint, 

illetve fenilalanint tartalmazó formák a humán tripszin 4-hez hasonlóan inhibitor 

rezisztensnek bizonyultak. 

Ezért célul tőztem ki a 193-as pozícióban tirozint, valamint fenilalanint tartalmazó 

tripszin mutánsok elıállítását és kinetikai viselkedésének összehasonlítását a 193-as glicint, 

illetve arginint tartalmazó formákkal különbözı szubsztrátokkal és inhibitorokkal szemben. 
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2. Munkám célja volt továbbá a glicin/arginin csere hatásának részletes elemzése 

kismérető kromogén/fluorogén szubsztrátokon. Egyrészt protonleltár méréseket végeztem, 

amely a hidrogénhidaknak a katalitikus ciklus során bekövetkezı változásairól ad 

felvilágosítást, másrészt gyorskinetikai módszerrel részletesen jellemeztem a glicint, illetve 

arginint tartalmazó formák katalitikus mechanizmusát 4-metilumbelliferil 4-guanidinobenzoát 

(MUGB) szubsztrátanalógon. 

3. Ugyancsak munkám célja volt a zimogén aktivációt kísérı konformációváltozás 

tanulmányozása. Célul tőztem ki, hogy az aktivációs domén csuklópántjai körüli flexibilitás 

csökkentésének hatását vizsgáljam mind a zimogén/aktív konformációs átmenetre, mind a 

katalízisre. Ehhez az egyes csuklóglicineket alaninra cseréltem, és megvizsgáltam, hogy ez a 

perturbáció milyen hatással van az aktív forma aktivációs doménjének szerkezetére, illetve a 

katalitikus mechanizmusra. A kérdés nem csak a szerin proteázok mőködése szempontjából 

fontos, hanem a fehérjemőködés általános aspektusaiba is betekintést nyújthat, mivel az 

aktivációs domén csuklópánt glicinjeihez igen hasonló mőködéső konzervált glicinek más 

fehérjékben, pl. nátrium és kálium csatornákban is megtalálhatók. 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK  

Mutagenezis és klónozás: A kívánt mutációkat megaprimer mutagenezissel vittük be a humán 

tripszin 1 és 4, valamint a patkány tripszin 2 génjébe. A PCR termékeket egy módosított pET-

17b vektorba klónoztuk, az elkészült konstrukciókat szekvenálással ellenıriztük. 

Rekombináns fehérje expresszió és renaturálás: A rekombináns tripszinogéneket E. coli  

BL21(DE3)pLysS törzsében zárványtest formájában expresszáltuk, majd in vitro renaturáltuk. 

Rekombináns fehérjék tisztítása: A tripszinogéneket ioncserélı kromatográfiával tisztítottuk. 

A zimogéneket enterokinázzal aktiváltuk, majd az aktív tripszineket affinitás 

kromatográfiával tisztítottuk szójabab tripszin inhibitor oszlopon. A fehérjepreparátumok 

tisztaságát és homogenitását SDS poliakrilamid gélelektroforézissel és reverz fázisú HPLC-

vel ellenıriztük. 

Differenciális pásztázó kalorimetria és cirkuláris dikroizmus spektroszkópia: A humán 

tripszinogén 4 mutánsok szerkezetének stabilitását és helyes feltekeredését a vadtípusú 

enzimmel vetettük össze. 
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Limitált proteolízis: A humán tripszin 4 variánsai aktivációs doménjének konformációját 

limitált kimotriptikus proteolízissel vizsgáltuk. Ez a módszer alkalmazható a fehérjék 

rendezetlen, illetve flexibilis szegmenseinek azonosítására. A meghatározott idıközönként 

vett mintákat SDS poliakrilamid gélen futtattuk meg. Az egyes sávok intenzitását 

denzitometriával határoztuk meg. A limitált proteolízis idıbeni lefolyását a denzitometriás 

adatokhoz történı exponenciális görbeillesztéssel elemeztük. 

Az N-teminális kémiai módosítása: Az N-terminális hozzáférhetıségét az Ile16 NaNCO által 

történı módosításával vizsgáltuk. A karbamiláció sebességét a szabad N-terminális 

eltőnésének Edman-lebontással való követésével határoztuk meg. 

Proflavin kötés: Az aktív konformációban jelenlévı tripszin arányát proflavin kötéssel 

határoztuk meg gyorskinetikai módszerrel. A tripszin/proflavin komplex kialakulását 

spektrofotometriásan követtük. A proflavin egy akridin festék, amely reverzíbilisen kötıdik a 

tripszin és más szerin proteázok aktív konformációjának S1 kötızsebéhez, ami jelentıs 

abszorbciós spektrum változásokat eredményez.  

Enzimaktivitás mérés: A méréseket különbözı szintetikus amid szubsztrátokon végeztük. A 

szubsztrát hidrolízist spektrofotometriásan követtük. A mérési adatok kiértékelésénél a 

Michaelis-Menten modellt alkalmaztuk. A gátlási vizsgálatok során különbözı szintetikus, 

illetve fehérje inhibitorokat alkalmaztunk. 

Zimogén aktiváció vizsgálata: A tripszin variánsok fehérje szubsztráton való aktivitását 

kimotripszinogén aktivációval vizsgáltuk. A meghatározott idıközönként vett minták 

kimotripszin aktivitását spektrofotometriásan mértük. 

Tranziens kinetika: A Gly193 argininnel történı szubsztitúciójának hatását az egyes 

reakciólépésekre gyorskinetikai módszerrel vizsgáltuk 4-metilumbelliferil 4-guanidinobenzoát 

(MUGB) szubsztrát analógon. Ehhez szubsztrát telítési kísérleteket végeztünk egy megállított 

áramlásos (stopped-flow) készülékben. A reakció lefolyását spektrofluorimetriásan követtük. 

Protonleltár mérések: A protonleltár mérések könnyő- és nehézvíz különbözı arányú 

keverékeiben történnek, és információt szolgáltatnak az átmeneti állapot során átadódó 

hidrogének, illetve másodlagos módon megváltozó kötések számáról. A protonleltár adatok 

kiértékelése során adatainkhoz a Gross—Butler egyenlet különbözı egyszerősített formáit 

illesztettük a legkisebb négyzetek módszere szerint. A mechanizmus leírásához a legjobb 

statisztikai eredményt, illetve konzisztens eredményeket szolgáltató modellt választottuk. 
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK  

1. A 193-as glicin nagymérető aminosavakkal — argininnel, fenilalaninnal és 

tirozinnal — történı szubsztitúciójának a különbözı szubsztrátokkal és inhibitorokkal 

szembeni hatását többféle fehérjekörnyezetben is megvizsgáltuk. Kismérető, P’ oldali 

aminosavakkal nem rendelkezı szubsztrátok, illetve inhibitorok esetében azt tapasztaltuk, 

hogy a mutációk a kötési lépést nem befolyásolják. Mind a kcat, mind a KM értékek kismértékő 

növekedése volt megfigyelhetı, így összességében a katalitikus hatékonyság nem változott. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a dezacilezés sebessége nı. Nagymérető, 

fehérjetermészető kölcsönható partnerek (szubsztrát, illetve inhibitorok) esetében az enzim 

felszínén való megkötıdés sztérikus gátlása válik dominánssá a nagymérető oldalláncok 

következtében. 

2. A kismérető, kromogén szubsztráton végzett protonleltár mérések azt mutatják, 

hogy a humán tripszin 4 esetében — a 193-as glicint tartalmazó humán tripszin 1-hez 

hasonlóan — két proton átmenet történik az átmeneti állapot kialakulása során, ami megfelel 

a szerin proteázok katalitikus triádjának mőködésérıl alkotott általános képnek. Elmondhatjuk 

tehát, hogy a katalitikus mechanizmus a mutáció hatására nem változik alapvetıen. 

Mindazonáltal az oldószer hatás hiánya arra utal, hogy a Gly193 argininnel történı 

helyettesítése hatására az oxianion lyuk szerkezete torzul, így az átmeneti állapotot stabolizáló 

hidrogénhidas kölcsönhatások gyengülnek. 

A Gly193 argininnel való helyettesítésének hatását az enzim katalitikus 

mechanizmusára MUGB szubsztrátanalógon tranziens kinetikai módszerrel részletesen is 

elemeztük. A kapott idıgörbék két exponenciális és egy lassabb lineáris fázissal írhatók le, az 

exponenciális fázisok megfigyelt sebességi állandója hiperbolikus függést mutat a 

szubsztrátkoncentráció függvényében. Eredményeink alapján a reakció leírására egy, a 

korábbiaknál részletesebb modellt állítottunk fel, melyben a tetraéderes átmeneti állapot 

reverzíbilis kialakulása megkülönböztethetı az acil-enzim keletkezésétıl. A tranziens 

kinetikai vizsgálatok — az egyensúlyi mérésekbıl levonható következtetésekkel összhangban 

— azt mutatják, hogy a glicin/arginin csere hatására az elsı tetraéderes átmeneti állapot 

kialakulásának sebessége csökken, míg a dezacilezés sebessége nı. További termodinamikai 

vizsgálatok megmutatták, hogy a sebességcsökkenés hátterében szerkezeti átrendezıdések 

állnak.  

3. Tanulmányoztuk a konformációs flexibilitás szerepét a zimogén aktivációt kísérı 

konformációs átrendezıdésben. Ehhez a csuklópontokban található glicineket alaninra 
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cseréltük helyspecifikus mutagenezis révén, majd megvizsgáltuk a mutációk hatását mind az 

aktivációt kísérı konformációs átmenetre, mind pedig a tripszin katalitikus mechanizmusára. 

Mutánsaink zimogénszerő szerkezetet mutattak, melyet bizonyos aktivációs domén szakaszok 

megnövekedett flexibilitása, a molekula N-terminálisának fokozott hozzáférhetısége, 

valamint az aktív hely deformitása jellemez. Mindez arra utal, hogy a csuklópántok körüli 

flexibilitás csökkentése gátolja a zimogén/aktív enzim átalakulást, így eltolja a két forma 

közötti egyensúlyt a zimogén forma irányába. Az egyes enzimek szerkezete azonban 

eltérınek bizonyult. A katalitikus aktivitás az aktív hely katalízisre alkalmas 

konformációjának mértékével mutat összefüggést, mely az N-terminális és az autolízis hurok 

eltérı konformációs állapotaival társulhat. Szubsztrát analógok kötıdése az aktív forma 

irányába tolja el az egyensúlyt, mivel inhibitorkötött állapotban a mutáns tripszinek is a 

valamennyi csuklópozícióban glicint tartalmazó variánshoz hasonló szerkezeti jellemzıket 

mutatnak. A zimogén/aktív konformációs átmenetet gyorskinetikai módszerrel is kimutattuk. 

Tekintve, hogy a tripszinszerő szerin proteázok számos élettani folyamatban fontos 

szerepet játszanak, munkánk különbözı betegségek, mint pl. hemofíliák molekuláris 

mechanizmusába is betekintést nyújt.  
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