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Seznam zkratek
Abz

kyselina aminobenzoová

Ac

acetylový zbytek

Acc

7-amino-4-karbamoylmethylkumarin

AE

asparaginylendopeptidasa

Amc

7-amino-4-methylkumarin

API-A

inhibitor trypsinu z Kunitzovy rodiny ze šípatky (Arrowhead protease inhibitors)

APP

amyloidní prekursorový protein

BbKI

inhibitor serinových proteas z bauhinie (Bauhinia bauhinioides Kallikrein Inhibitor)

BPTI

inhibitor trypsinu z hovězí sleziny (Bovine Pankreas Trypsin Inhibitor)

BSA

hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumin)

CA074

L-3-trans-(propylkarbamoyl)oxiran-2-karbonyl)-L-isoleucyl-L-prolin

Cbz

benzyloxykarbonyl

Cmk

chloromethyl keton

E64

N-[N-(L-3-trans-karboxyoxirin-2-karbonyl)-L-leucin]-agmatin

FPLC

Fast Protein Liquid Chromatography

FRET

Fluroescence Resonance Energy Transfer

HIV

virus lidské imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus)

HPLC

High Performance Liquid Chromatography

IA3

inhibitor aspartátové proteasy proteinasy A z kvasinky (Saccharomyces cerevisiae)

IC50

koncentrace inhibitoru potřebná k dosažení 50% inhibice enzyme

IrCD1

katepsin D z klíštěte obecného (Ixodes ricinus)

kcat

číslo přeměny

kcat/Km

katalytická účinnost enzymu

kDa

kilodalton

Ki

inhibiční konstanta

KLK

serinová proteasa kalikrein

KM

Michaelisova konstanta

LdCD

katepsin D z mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata)

MWCO

membrána s póry o definované velikosti (Molecular Weight Cut-Off)

NTA

nitrilotrioctová kyselina

PCDI

inhibitor katepsinu D z brambor (Potato Cathepsin D Inhibitor)

PDB

databáze proteinových struktur Protein Data Bank
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PEG

polyethylenglykol

PI3

inhibitor aspartátové proteasy pepsinu ze škrkavky (Ascaris suum)

PSPI

inhibitor serinových proteas z brambor (Potato Serine Protease Inhibitor)

PVDF

polyvinyldifluorid

SDS

dodecylsíran sodný

SDS-PAGE

elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS

serpiny

inhibitor serinových proteas (Serine Protease Inhibitors)

SQAPI

inhibitor aspartátových proteas z tykve (Cucurbita maxima) Squash Aspartic
Proteinase Inhibitor

STI

sójový inhibitor trypsinu z Kunitzovy rodiny (Soybean Trypsin Inhibitor)

Tos

tosyl

Tris

tris(hydroxymethyl)aminomehtan

WSCP

protein Kunitzovy rodiny schopný vázat chlorofyl (Water-Soluble Chlorophyll
binding Protein)

YPD

médium pro expresi v kvasinkách Pichia pastoris (Yeast extract Peptone Dextrose)

Nestandartní aminokyselinové zbytky
NPh

4-nitrofenylalanin

Iva

kyselina izovalerová

Sta

statin
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Abstrakt (ČJ)
Proteasy se účastní řady významných fyziologických procesů a jejich nedostatečná kontrola je
spojena s řadou patologií. Přirozené inhibitory představují účinný nástroj pro regulaci jejich aktivity.
Disertační práce se zaměřuje na živočišné a rostlinné inhibitory aspartátových a serinových proteas a
přináší identifikaci, biochemickou charakterizaci a strukturní popis jejich mechanismu inhibice.
Rostlinné inhibitory z Kunitzovy rodiny jsou produkované jako obranné proteiny s unikátní
schopností blokovat široké spektrum proteas. V této práci byl s využitím metod funkční proteomiky
popsán trávicí proteolytický systém mandelinky bramborové, herbivorního škůdce lilkovitých rostlin.
Byl podán přímý důkaz, že trávicí aspartátové a serinové proteasy tohoto herbivora jsou efektivně
blokovány pomocí dvou Kunitzových inhibitorů (nazývaných PCDI a PSPI), které jsou produkované
v lilku brambor. Pomocí strukturní analýzy byly na molekulách PCDI a PSPI identifikovány nové typy
reaktivních center pro inhibici aspartátových proteas typu katepsinu D a serinových proteas typu
trypsinu a chymotrypsinu. Popis reaktivního centra na PCDI inhibitoru společně s krystalovou
strukturou trávicí proteasy typu katepsinu D mandelinky bramborové umožnilo vysvětlit mechanismus
jejich vzájemné interakce.
Pro lidský katepsin D byly sfingolipidy identifikovány jako první specifické endogenní
inhibitory. Tyto bioaktivní molekuly jsou známé svou protinádorovou aktivitou a lze předpokládat, že
jedním z mechanismů jejich působení je regulace katepsinu D, který se tvorby nádorů účastní. Dále
byla na bázi peptidomimetického inhibitoru aktivního místa vyvinuta proteomická sonda pro detekci
katepsinu D jako prognostického nádorového markeru.
Pro serinové proteasy typu kalikreinů byl identifikován dosud nejúčinnější přirozený rostlinný
inhibitor BbKI z Kunitzovy rodiny, který je selektivní pro nádorový marker kalikrein 4. Jejich
interakce byla popsána pomocí strukturního modelu. Pro epidermální kalikreiny byl sestaven
proteomický detekční systém selektivních substrátů a inhibitorů pro monitorování aktivit, který byl
testován na geneticky modifikovaných myších.
Disertační práce přináší významné informace o specifitě a mechanismech inhibice
aspartátových a serinových proteas, které lze využít pro racionální vývoj nových inhibičních molekul s
uplatněním v biomedicíně a zemědělských biotechnologiích.
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Abstract (EN)
Proteases are involved in many physiological processes and their dysregulation is associated
with various pathologies. Protease activity is effectively controlled by natural inhibitors. This PhD
thesis is focused on the inhibitors of aspartic and serine proteases of animal and plant origin and
provides the identification, biochemical characterization and structural description of their inhibition
mechanisms.
Plant Kunitz inhibitors are produced as defensive proteins, and they are able to block activities
of a broad spectrum of proteases. In this thesis, the digestive proteolytic system of the Colorado potato
beetle, a herbivore pest of potato plants, was described with the help of functional proteomics. It was
shown that aspartic and serine proteases from this herbivore are effectively blocked by two potato
Kunitz inhibitors (namely PCDI, PSPI). Using structural analysis, novel types of reactive centers were
identified on PCDI and PSPI molecules for the inhibition of aspartic protease cathepsin D and the
serine proteases trypsin and chymotrypsin. The analysis of the reactive center on a PCDI with the
crystal structure of digestive cathepsin D from the Colorado potato beetle explained the mechanism of
their interaction.
Sphingolipids were identified as the first endogenous inhibitors of human cathepsin D.
Sphingolipids are bioactive molecules with anti-cancer activity, and the mechanism of their action
may include the regulation of cathepsin D, which is associated with cancer proliferation. Moreover, a
proteomic probe based on a peptidomimetic inhibitor was developed for the detection of human
cathepsin D, which is a prognostic marker in cancer.
The plant Kunitz inhibitor BbKI was identified as the most potent natural inhibitor of
kallikrein-type serine proteases. BbKI is selective for the cancer marker kallikrein 4, and their
interaction was described using a structural model. Furthermore, a proteomic tool for the detection of
epidermal kallikreins was designed combining selective substrates and inhibitors, and evaluated on
mice with genetically knock-out kallikreins.
To conclude, this PhD thesis provides important information about the specificity and
inhibition mechanisms of aspartic and serine proteases, which can be used for the rational design of
new inhibitors with biomedical and agricultural applications.
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1. Literární přehled
Proteasy nebo také peptidasy jsou proteolytické enzymy, které hydrolyzují peptidovou vazbu
v proteinech a peptidech. Vyskytují se ve všech živých organismech (archeobakterie, bakterie, rostliny
a živočichové) i virech a jsou zapojeny do mnoha důležitých fyziologických procesů, jako je např.
trávení, lysosomální degradace proteinů, apoptóza nebo krevní srážení.

1.1. Proteolytické enzymy a jejich klasifikace
Proteasy lze na základě místa štěpení polypeptidového substrátu dělit na endopeptidasy, které
štěpí substrát uvnitř polypeptidového řetězce, a na exopeptidasy, které odštěpují aminokyselinové
zbytky nebo krátké peptidy z N konce (aminopeptidasy) nebo C konce (karboxypeptidasy) substrátu.
Podle vzájemné příbuznosti na základě homologie aminokyselinové sekvence je možné proteolytické
enzymy klasifikovat do rodin a dále do klanů podle podobnosti prostorových struktur (Rawlings a
Barrett 1993). V závislosti na složení katalytického centra a mechanismu katalýzy se proteasy dělí do
tříd na serinové, cysteinové, aspartátové, asparaginové, glutamové, threoninové a metaloproteasy
(Rawlings a Salvesen 2013).
Pro popis vazby peptidového substrátu do aktivního místa proteasy se používá konvenční
terminologie (Obr. 1), kdy jednotlivé aminokyselinové zbytky substrátu jsou označeny od N konce
substrátu ke štěpené vazbě jako Pn-P1 a od štěpené vazby k C konci substrátu jako P1‘-Pn‘. Analogicky
se označují příslušná podmísta v aktivním místě enzymu, která vážou substrát jako Sn-S1 od N konce
substrátu ke štěpené vazbě a S1‘-Sn‘ od štěpené vazby k C konci substrátu. Štěpená peptidová vazba se
nachází mezi zbytky P1 a P1‘ substrátu, které se vážou do podmíst S1 a S1‘ proteasy (Motwani et al.
2015). Stejný způsobem se popisuje vazba inhibitoru do aktivního místa proteasy.

Obrázek 1: Schématické znázornění vazby peptidového substrátu do aktivního místa proteasy.
Zobrazeny jsou pozice jednotlivých aminokyselinových zbytků peptidového substrátu (P3-P3´), které se
vážou do odpovídajících podmíst enzymu (S3-S3´). Štěpená peptidová vazba mezi zbytky P1 a P1´ je
znázorněna červeně. Převzato a upraveno podle (Motwani et al. 2015).

1.1.1.

Cysteinové proteasy C1 rodiny papainu a C13 rodiny legumainu
Cysteinové proteasy vyžadují pro svou hydrolytickou aktivitu přítomnost nukleofilní

thiolové skupiny cysteinu v aktivním místě enzymu. Podle homologie primárních struktur se
cysteinové proteasy dělí do zhruba 70 rodin. V této práci byly studovány zástupci C1 rodiny
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papainu, která je nejpočetnější a nejlépe charakterizována, a C13 rodiny legumainu
(asparaginylendopeptidasy) (Rawlings a Barrett 2010). Do rodiny papainu patří také velká
skupina savčích cysteinových katepsinů, které lze rozdělit na 11 zástupců (katepsin B, C, F, H, K,
L, O, S, V, X a W). Tyto enzymy se vyskytují ve všech tkáních a buňkách a podílejí se zejména
na lysosomální degradaci proteinů, presentaci antigenu, aktivaci hormonů a přestavbě
extracelulární matrix (Novinec a Lenarcic 2013). Mezi medicinálně významné cysteinové
proteasy patří také parazitární katepsiny, které zajišťují trávení přijatých proteinů a další
biologické funkce parazitů. Proto jsou vhodnými cílovými molekulami pro vývoj nových
antiparazitik (Jílková et al. 2011). Ukázkovým příkladem jsou kruzipain z Trypanosoma cruzi,
falcipain z Plasmodium falciparum a SmCB1 ze Schistosoma mansoni, jako cíle potenciálních
léčiv proti Chagasově chorobě, malárii a schistosomóze (McKerrow et al. 2009; Marco a Coteron
2012). Zástupci cysteinových katepsinů byly popsány jako trávicí enzymy u mnoha členovců
včetně řádu brouků (Coleoptera), např. katepsiny L z Diabrotica virgifera, Tenebrio molitor nebo
Acyrthosiphon pisum (Beton et al. 2012; Sainsbury et al. 2012; Terra a Ferreira 2012).
Asparaginylendopeptidasa (AEP) patřící do C13 rodiny cysteinových proteas byla
původně popsána jako rostlinný protein v luštěninách, proto je také nazývaná legumain.
Vyskytuje se v rostlinné i živočišné říši, zajímavé je, že u hmyzu řádu brouků (Coleoptera) AEP
zcela chybí (Santamaria et al. 2012). Jedná se o cysteinovou endopeptidasu, která specificky štěpí
za asparaginylovým zbytkem. Kromě endopeptidasové aktivity může v závislosti na pH a dalších
podmínkách vykazovat i karboxypeptidasovou aktivitu (Dall a Brandstetter 2016). Rostlinné AEP
se vyskytují v semenech, kde při procesu klíčení štěpí zásobní proteiny, a v rostlinných pletivech,
kde jsou zapojeny do programované buněčné smrti a nahrazují ortologní kaspasy, které se u
rostlin nevyskytují (Bonneau et al. 2008). Rostlinné i živočišné AEP jsou známé taky jako účinné
peptidové ligasy a cyklasy (Dall et al. 2015), kdy přeměňují lineární polypeptidy na aktivní
cyklické sloučeniny s různými biologickými funkcemi. Příkladem je cyklický trypsinový inhibitor
SFTI ze slunečnice (Zauner et al. 2018).
Serinové a aspartátové proteasy, o kterých je převážná část předkládané disertační práce
jsou detailně popsány v následujících kapitolách. Ostatními třídami proteas se tato práce
nezabývá, proto zde nejsou popsány. Detaily o těchto proteasách jsou v přehledné knize
o proteolytických enzymech „Handbook of proteolytic enzymes“ (Rawlings a Salvesen 2013).

1.2. Regulace aktivity proteolytických enzymů
Proteasy se uplatňují v řadě fyziologicky klíčových dějů, a proto musí být jejich aktivita
přesně kontrolována na více úrovních. Množství proteas je v organizmu regulováno na úrovni genové
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exprese, translace do proteinu a dalšími buněčnými regulačními mechanismy. Klíčovým
mechanismem zabránění nechtěné proteolýzy je biosyntéza proteas ve formě neaktivních prekurzorů proenzymů (zymogenů). K aktivaci zymogenu na aktivní enzym dochází při proteolytickém odštěpení
tzv. aktivačního peptidu (propeptidu), který blokuje aktivní místo proteasy a také napomáhá při
správném sbalení proteinu a zvyšuje jeho stabilitu (Obr. 2). Aktivace proběhne až v případě správné
lokalizace proteasy buď v rámci buňky (např. katepsin D v lysosomu) nebo po sekreci mimo buňku
(např. pepsin v žaludku). Propeptid má u zymogenů proteas funkci tzv. intramolekulárního inhibitoru,
který zabraňuje vazbě substrátu do aktivního místa (Wiederanders, Kaulmann, a Schilling 2003). Bylo
prokázáno, že syntetické peptidy odvozené od propeptidu jsou schopné působit jako intramolekulární
inhibitory a blokovat zdrojové proteasy (Hánová et al. 2018; Máša et al. 2006; Horn et al. 2011).

Obrázek 2: Schématické znázornění příkladu dvouúrovňové regulace aktivity proteas.
Proteasy jsou syntetizovány jako neaktivní zymogeny, ve kterých je aktivní místo (žlutě) blokováno
propeptidem (modře). Aktivace zymogenu probíhá proteolytickým odštěpením propeptidu za vzniku
aktivní proteasy, která je schopna hydrolyzovat peptidovou vazbu substrátu (zeleně). Specifický
inhibitor (červeně) je schopen se navázat do aktivního místa proteasy a vytvořit tak neaktivní komplex.
Mezi další významné regulátory aktivity proteas patří pH, iontová síla a hlavně specifické
endogenní inhibitory peptidového nebo proteinového charakteru (Obr. 2). Tyto molekuly jsou hojně
studovány, protože na základě jejich struktury, inhibiční specificity a mechanismu interakce
s proteasami lze navrhovat nové bioaktivní látky, které lze využít např. při vývoji léčiv. Přirozeným
inhibitorům proteas se věnuje kapitola 1.5.

1.3. Aspartátové proteasy z A1 rodiny pepsinu
Aspartátové proteasy jsou široce rozšířené; jejich zástupci jsou popsány pro viry, bakterie a
prvoky, v rostlinné i v živočišné říši. U savců jsou aspartátové proteasy zodpovědné za degradaci
proteinů v trávicím traktu, dále se podílejí na katabolismu proteinů a peptidů na buněčné úrovni a také
na regulaci homeostáze organismu (Rawlings a Salvesen 2013). Jako trávicí enzymy používají
aspartátové proteasy někteří endoparazité, jako jsou zástupci prvoků (např. rody Plasmodium,
Trypanosoma) a helmintů - hlístic (Nematoda) a motolic (Trematoda), nebo exoparazitiční členovci,
např. klíšťata (Ixodida). Ti se živí krevními proteiny hostitele a aspartátové proteasy jsou důležitou
složkou enzymové výbavy jejich trávicího traktu (Sojka et al. 2016). Rostlinné aspartátové proteasy se
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podílejí na hydrolýze proteinů při procesu klíčení semen, opylení a interagují i s patogeny. Masožravé
rostliny sekretují tyto enzymy a využívají je k trávení lapeného hmyzu (Kadek et al. 2014).
Třída aspartátových proteas se podle struktury dále dělí do pěti klanů, mezi nejznámější patří
zástupci klanů AA a AD. Klan AA obsahuje rodinu A1 (pepsinová rodina), do které patří pepsin,
katepsin D, renin a parazitární proteasy, a dále rodinu retrovirálních aspartátových proteas A2, jako je
např. HIV-1 proteasa. Klan AD obsahuje presenilin a signální peptidasu, které se řadí mezi
intramembránové proteasy (Rawlings a Salvesen 2013). Aspartátové proteasy tvoří nejméně početnou
třídu proteas v lidském genomu, ale díky své nezastupitelné funkci jsou detailně studovány a
považovány za perspektivní cílové proteiny pro vývoj potenciálních léčiv u řady onemocnění.

1.3.1. Prostorová struktura aspartátových proteas z A1 rodiny pepsinu
Aspartátové proteasy pepsinové rodiny jsou syntetizovány jako neaktivní zymogeny
s propeptidem na N konci proteinu, který je odštěpen během procesu aktivace a tvorby zralého
aktivního enzymu. Někteří zástupci jsou N glykosylováni (např. lidský katepsin D). Architektura
proteinu je stabilizována pomocí tří konzervovaných disulfidových můstků, (Rawlings a Salvesen
2013). Molekula obsahuje dvě podjednotky, které se označují jako N a C terminální domény; vykazují
sekvenční homologii a je tedy pravděpodobné, že vznikly duplikací jednoho genu (Obr. 3 A). Aktivní
místo se v prostorové struktuře proteinu nachází mezi oběma podjednotkami a každá z nich nese jeden
katalytický zbytek kyseliny asparagové. V současné době je v PDB databázi řada prostorových
struktur aspartátových proteas pepsinové rodiny ve formě zymogenů, zralých enzymů nebo jejich
komplexů s inhibitory.

Obrázek 3: Prostorová struktura a katalytický mechanismus katepsinu D.
A) Celkový pohled na strukturu lidského katepsinu D ve stužkovém modelu (PDB kód: 1lyb) tvořenou
dvěma řetězci (světle resp. tmavě šedě), vyznačeny jsou N a C konce proteinu a členění na strukturní
domény. Fialově jsou vyznačené katalytické zbytky (Asp33 a Asp231), žlutě cysteinové zbytky tvořící
disulfidové můstky a modře N glykosylace. B) Schématické znázornění mechanismu štěpení
peptidového substrátu u aspartátových proteas. V aktivním místě jsou dva katalytické zbytky kyseliny
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asparagové, které vážou molekulu vody. (1) Aktivovaná molekula vody nukleofilně atakuje peptidovou
vazbu navázaného substrátu, (2) dochází k přesunu elektronu a protonů v aktivním místě proteasy a
štěpení vazby, (3) produkty jsou uvolněny z aktivního místa a enzym je regenerován vazbou nové
molekuly vody. Převzato a upraveno podle (Coates et al. 2008).

1.3.2. Popis aktivního místa a mechanismus katalýzy u aspartátových proteas
z A1 rodiny pepsinu
Všechny aspartátové proteasy pepsinové rodiny patří mezi endopeptidasy, které štěpí
polypeptidový řetězec uvnitř sekvence substrátu. Aktivní místo je tvořeno podélnou dutinou a je
schopno interagovat s peptidem o délce 6-10 aminokyselin po obou stranách štěpené vazby. Na dně
aktivního místa jsou dva zbytky kyseliny asparagové (Asp33 a Asp231, číslování dle lidského
katepsinu D), které v nativním stavu enzymu pevně vážou molekulu vody. Jeden ze zbytků tuto
molekulu deprotonuje a aktivuje ji pro nukleofilní atak peptidové vazby substrátu, který je vázán do
aktivního místa enzymu, za vzniku tetrahedrálního intermediátu. Intermediát je stabilizovaný
vodíkovou vazbou k druhému aspartátovému zbytku. Štěpení peptidové vazby je doprovázeno
přesunem protonu k amino skupině a hydroxylu ke karbonylu. Poté dochází k uvolnění produktů
z aktivního místa a proteasa je regenerována vazbou nové molekuly vody (Obr. 3 B, str. 8) (Coates et
al. 2008). Většina aspartátových proteas pepsinové rodiny je aktivní v kyselém pH, příkladem mohou
být savčí trávicí enzymy, který patří mezi hlavní proteasy gastrointestinálního traktu.

1.3.3. Katepsin D
Katepsin D z pepsinové rodiny aspartátových proteas je exprimován ve všech typech savčích
buněk, kde působí intracelulárně v lysosomech a pozdních endosomech. V těchto buněčných
organelách patří mezi hlavní proteolytické enzymy a podílí se zde na katabolické degradaci proteinů a
proteolytické inaktivaci např. inhibitorů a peptidových hormonů. Účastní se také tvorby peptidových
fragmentů, které se na MHC II molekulách presentují jako antigeny. Další specifické role byly pro
katepsin D popsány i v cytosolu, buněčném jádře a při extracelulární lokalizaci (Beneš, Větvička, a
Fusek 2008). Přirozené endogenní inhibitory katepsinu D nebyly doposud popsány.
1.3.3.1. Prostorová struktura a aktivita katepsinu D
Lidský katepsin D je syntetizován na ribosomech drsného endoplasmatického retikula
v neaktivní formě tzv. preproenzymu s N koncovou signální sekvencí, která je odštěpena v lumen
endoplasmatického retikula. Za touto sekvencí pokračuje 44 aminokyselin dlouhý propeptid, který
blokuje aktivní místo ve struktuře zymogenu. Katepsin D je N glykosylován v pozicích Asn70 a
Asn199 oligosacharidovými řetězci vysokomannosového typu (Obr. 3 A, str. 8). Mannosový cukerný
zbytek je v cis Golgi aparátu fosforylován a rozpoznán manosa-6-fosfátovým receptorem, který
transportuje neaktivní zymogen katepsinu D do endosomu nebo lysosomu. V těchto buněčných
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organelách se katepsin D působením nízkého pH uvolní z transportního receptoru (von Figura a
Hasilik 1986).
V kyselém prostředí cílových buněčných kompartmentů dochází k aktivaci zymogenu
katepsinu D. Propeptid se v kyselém pH vyvazuje z aktivního místa a stává se tak přístupný
k proteolytickému odštěpení, které může proběhnout autokatalyticky nebo působením lysosomálních
cysteinových katepsinů (Máša et al. 2006). Takto vzniká jednořetězcová forma katepsinu D
o molekulové hmotnosti 44 kDa. Lidský katepsin D je dále proteolyticky štěpen za vzniku
dvouřetězcové formy, která se skládá z N koncového lehkého řetězce (13 kDa) a C koncového těžkého
řetězce (31 kDa) (Gieselmann, Hasilik, a von Figura 1985). Prostorová architektura katepsinu D (Obr.
3 A, str. 8) je podobná jiným aspartátovým proteasám z rodiny pepsinu, hlavní rozdíly jsou v rozdělení
molekuly na dva řetězce a přítomnost čtvrtého disulfidového můstku (Baldwin et al. 1993).
Podlouhlé aktivní místo katepsinu D umožňuje vázat až osm aminokyselin dlouhý substrát
v pozicích P5-P3´ a preferuje štěpení mezi hydrofobními zbytky. Katepsin D má poměrně široký
rozsah pH v kyselé oblasti, kde vykazuje vysokou enzymovou aktivitu (pH 3,5-5,0). K nejlepším
substrátům podle hodnoty kcat/KM patří syntetický oktapeptid Lys-Pro-Phe-Leu-Phe↓Nph-Arg-Leu,
často používaný k měření aktivity katepsinu D (šipka znázorňuje místo štěpení, Nph znamená p-nitroL-fenylalanin) (Dunn a Hung 2000; Sun et al. 2013).
1.3.3.2. Fyziologie a patofyziologie spojené s katepsinem D
Katepsin D hraje významnou roli při apoptose, kdy se z lysosomu uvolňuje do cytosolu a
zapojuje do hydrolýzy buněčných substrátů a komponent kaspasových signálních drah (Benes,
Vetvicka, a Fusek 2008). Z patofyziologického hlediska je katepsin D spojován s řadou onemocnění,
zejména Alzheimerovou chorobou, aterosklerosou a nádorovými onemocněními.
Alzheimerova choroba patří mezi neurodegenerativní onemocnění mozku, kdy dochází
k ukládání β amyloidních peptidů a vzniku plaků na povrchu neuronů. β amyloidní peptidy jsou
výsledkem chybného proteolytického štěpení amyloidního prekursorového proteinu (APP) působením
aspartátové proteasy rodiny pepsinu β sekretasou a následně γ sekretasou. Z degenerujících neuronů se
uvolňuje katepsin D (Cataldo a Nixon 1990), který v in-vitro testech simuluje štěpení APP oběma
sekretasami (Sadik et al. 1999).
Přítomnost neaktivního zymogenu katepsinu D v extracelulárním prostoru má silný
proliferační efekt na rakovinné buněčné linie. Zymogen přidaný do média nádorových buněk stimuluje
jejich proliferaci a naopak redukce množství zymogenu pomocí např. specifických protilátek
proliferaci potlačuje. Extracelulárně sekretovaný zymogen katepsinu D, který má mitogenní aktivitu
pro nádorové buňky interaguje s doposud nepopsaným membránovým receptorem (Větvička et al.
1997). Funkce zymogenu jako autokrinního růstového faktoru byla potvrzena u nádorových buněk
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prsu, prostaty, vaječníků a plic, ale předpokládá se i u dalších typů nádorových buněk. Kromě
zymogenu přispívá k rakovinnému bujení také aktivovaná forma katepsinu D, která je schopná
degradovat extracelulární matrix a aktivovat růstové faktory (Fusek, Větvičková, a Větvička 2007).

1.3.4. Medicinálně významné lidské aspartátové proteasy z A1 rodiny pepsinu
Kromě katepsinu D patří k medicinálně nejvýznamnějším zástupcům aspartátových proteas rodiny
pepsinu v lidském proteomu β sekretasa, renin a katepsin E.
β sekretasa
Transmembránová β sekretasa (z angl. β site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1) se
účastní několika fyziologických procesů, jako je diferenciace a smrt buněk či regulace imunity. Změna
aktivity β sekretasy vede k patologiím spojeným s nervovou soustavou. Nejlépe prozkoumána je její
role u Alzheimerovy choroby, kde se β sekretasa účastní štěpení amyloidního prekursorového proteinu
na β amyloidní peptidy (De Strooper, Vassar, a Golde 2010). Molekula β sekretasy obsahuje kromě
katalytické domény ještě transmembránovou a cytosolární doménu na C konci proteinu. Posttranslační
modifikace a dimerizace zvyšují aktivitu β sekretasy. V současné době se výzkum zaměřuje na vývoj
nových specifických inhibitorů β sekretasy, které by blokovaly tvorbu β amyloidního peptidu, ale
nebránily fyziologickým funkcím (Barao et al. 2016).
Renin
Regulace krevního tlaku a rovnováhy extracelulárních tekutin v lidském organismu je
založena na kaskádě proteolytických kroků, které jsou součástí tzv. renin-angiotensinového systému.
Dysfunkce tohoto systému je spojována s rozvojem vysokého krevního tlaku a srdečním selháním.
Aspartátová proteasa rodiny pepsinu renin je zodpovědná za první aktivační krok v tomto systému,
kdy specificky odštěpí deset aminokyselinových zbytků z N konce angiotensinogenu a spouští tvorbu
angiotensinových hormonů. Hlavním zdrojem reninu v krevním řečišti jsou ledviny, ve kterých je
exprimován a sekretován. Hladina reninu v krvi je přísně regulována a řízena krevním tlakem a
koncentrací soli v plasmě (Sparks et al. 2014).
Katepsin E
Katepsin E má podobnou substrátovou specifitu jako katepsin D; jejich inhibiční specifita se
liší a lze ji rozlišit podle citlivosti katepsinu E k PI3 proteinovému inhibitoru z hlístice (Ascaris suum)
(Keilová a Tomášek 1972) nebo synteticky připravenému peptidovému inhibitoru (Kitamura et al.
2009). Na rozdíl od katepsinu D tvoří katepsinu E kovalentní dimer s celkovou Mr 84 kDa, kdy jsou
dvě aktivní monomerní jednotky spojeny disulfidovým můstkem. Katepsin E je produkován v řadě
tkání, např. v gastrointestinálním traktu a v buňkách imunitního systému (Rawlings a Salvesen 2013).
Funkce katepsinu E není plně objasněna a je spojována s nádorovými onemocněními nebo atopickým
ekzémem.
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1.3.5. Aspartátové proteasy z A1 rodiny pepsinu u bezobratlých
Aspartátové proteasy pepsinové rodiny byly popsány u zástupců hmyzích řádů. Společně
s cysteinovými proteasami se zde podílejí na degradaci proteinů v trávicím traktu. Specifická úloha v
komplexním trávicím systému byla popsána u larev zrnokaze skvrnitého (Callosobruchus maculatus).
Ty reagují na přítomnost proteasových inhibitorů pro cysteinové proteasy v potravě tak, že začnou
produkovat aspartátovou proteasu typu katepsin D, která tyto inhibitory degraduje a zvyšuje tak
aktivitu trávicích cysteinových proteas (Ahn a Zhu-Salzman 2009). Aktivita aspartátových proteas
byla nalezena v řadě čeledí řádu brouků (Terra a Ferreira 2012), včetně mandelinky bramborové
(Leptinotarsa decemlineata) (Brunelle et al. 1999). U mouchy domácí byly nalezeny tři rozdílné
aspartátové proteasy typu katepsin D s odlišnou tkáňovou distribucí a byl studován mechanismus
sekrece do trávicího traktu (Padilha et al. 2009).
Aspartátové proteasy parazitů hrají důležitou roli při interakci parazita s hostitelem. Jsou
součástí multienzymové kaskády degradace hemoglobinu u parazitů živících se krví, které mají trávení
založené na proteasách funkčních v kyselé oblasti pH. Zde kooperují cysteinové a aspartátové
proteasy, které iniciují štěpení krevních proteinů a zpřístupňují je dalším proteasám (Horn et al. 2009).
Kromě trávicí funkce se tyto proteasy také mohou podílet na pronikání parazita do tkání nebo
modulaci imunitního systému hostitele. Z tohoto důvodu jsou aspartátové proteasy slibné cílové
molekuly pro léčbu parazitárních onemocnění. Mezi nejvíce studované aspartátové proteasy
parazitických prvoků a helmintů patří plasmepsiny ze zimničky tropické (Plasmodium falciparum)
způsobujícího malárii a katepsin D z

krevničky střevní (Schistosoma mansoni) způsobující

schistosomósu (Sojka et al. 2016).

1.4. Serinové proteasy z S1 rodiny chymotrypsinu
Mezi serinové proteasy patří enzymy, jejichž katalytický mechanismus využívá hydroxylovou
skupinu serinového zbytku, který při hydrolýze peptidové vazby funguje jako nukleofil. Tuto třídu
proteas lze rozdělit na základě prostorových struktur do 14 klanů a podle podobnosti
v aminokyselinové sekvenci do přibližně 60 různých rodin. Nejznámější serinové proteasy jsou trypsin
a chymotrypsin, které patří do S1 rodiny (označované jako rodina chymotrypsinu) z klanu PA. Jedná
se o největší rodinu proteas co do počtu sekvencí. Zástupci této rodiny jsou typicky endopeptidasy
s konzervovanou katalytickou triádou His, Asp, Ser a vyhraněnou substrátovou specifitou, která je
určena vazbou do S1 podmísta enzymu. Serinové proteasy S1 rodiny mají signální sekvenci pro sekreci
proteinu z buňky a jsou produkované ve formě neaktivního zymogenu. Délka N koncového propeptidu
se výrazně liší od dvou aminokyselinových zbytků u katepsinu G až po stovky zbytků u proteas
z kaskády srážení krve nebo komplementu (Rawlings a Salvesen 2013). Aktivace je řízena odštěpením
propeptidu, po kterém dochází ke konformační změně struktury a tvorbě aktivního enzymu.
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1.4.1. Prostorová struktura serinových proteas z S1 rodiny chymotrypsinu
Serinové proteasy chymotrypsinové rodiny mají konzervovanou molekulární architekturu,
která je tvořena dvěma doménami se šesti β strukturami (Obr. 4 A), mezi nimiž jsou umístěny zbytky
katalytické triády. Rozdílná substrátová specifita mezi trypsinem, který preferuje bazické
aminokyseliny v pozici P1, a chymotrypsinem s preferencí pro objemné hydrofobní zbytky je
způsobena záměnou aminokyseliny v pozici 189 na dně S1 podmísta enzymu (Perona a Craik 1995).
Zbytek Asp189 u trypsinu zvyšuje polaritu vazebného podmísta S1 a kompenzuje náboj bazických
zbytků (argininu nebo lysinu). Tvoří solný můstek s argininovým zbytkem substrátu, zatímco
interakce s lysinem je zprostředkována přes molekulu vody. Záměna Asp189 mutagenezí za Ser189 u
trypsinu vedla k poklesu hodnot katalytické účinnosti enzymu o pět řádů (Craik et al. 1987).
U chymotrypsinu je dno S1 vazebného podmísta tvořeno serinovým zbytkem, který je méně polární a
umožnuje vazbu hydrofobním zbytkům v pozici P1 (zejména Tyr, Phe, Trp a Leu). Při vazbě substrátu
jsou z S1 podmísta chymotrypsinu vytěsněny tři molekuly vody (Jelinek et al. 2004).

Obrázek 4: Prostorová struktura a katalytický mechanismus trypsinu.
A) Celkový pohled na prostorovou strukturu hovězího trypsinu ve stužkovém modelu (PDB kód: 4i8h),
vyznačeny jsou N a C konce proteinu, červeně katalytické zbytky (His57, Asp102, Ser195) a žlutě
cysteinové zbytky tvořící disulfidové můstky. Zelený tyčkový model znázorňuje molekulu inhibitoru
benzamidinu, který je navázán v S1 podmístě enzymu a tvoří vodíkové vazby s Asp189 (fialově), který
je na dně S1 podmísta. Znázorněny jsou dva glutamátové zbytky (Glu70 a Glu80), které váží iont
vápníku (modře). B) Schématické znázornění štěpení peptidového substrátu u serinových proteas.
V aktivním místě trypsinu jsou katalytické zbytky His57 a Ser195. (1) Substrát se váže do aktivního
místa tak, aby karbonyl štěpené vazby byl v blízkosti Ser195, (2) hydroxylová skupina Ser195
nukleofilně atakuje karbonylový uhlík peptidové vazby za vzniku tetrahedrálního intermediátu, (3)
dochází ke štěpení vazby, uvolnění produktu s nově utvořeným N koncem a vzniku kovalentního
intermediátu acyl-enzymu, (4) molekula vody vstupuje do reakce (5) za vzniku druhého
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tetrahedrálního intermediátu, (6) v posledním kroku dochází k uvolnění produktu s nově utvořeným
C koncem a regeneraci enzymu. Převzato a upraveno podle (Hedstrom 2002).

1.4.2. Popis aktivního místa a mechanismus katalýzy u serinových proteas z S1 rodiny
chymotrypsinu
Aktivní místo serinových proteas chymotrypsinové rodiny je tvořeno katalytickou triádou
His57, Asp102 a Ser195. Serinový zbytek slouží jako nukleofil, který atakuje štěpenou peptidovou
vazbu, imidazolový kruh histidinu jako donor protonů a aspartátový zbytek pomáhá udržovat správnou
orientaci imidazolového kruhu. Ve struktuře těchto proteas je vysoce konzervovaný zbytek Ser214,
který vytváří polární prostředí v aktivním místě enzymu a vodíkovou vazbu stabilizuje náboj na
katalytickém Asp102 (McGrath et al. 1992). Štěpení peptidové vazby (Obr. 4 B, str. 13) probíhá tak,
že při správné orientaci substrátu v aktivním místě dochází k nukleofilnímu ataku hydroxylové
skupiny katalytického Ser195 na karbonyl štěpené peptidové vazby za vzniku tetrahedrálního
intermediátu. V dalším kroku je peptidová vazba štěpena, uvolňuje se první produkt s nově utvořeným
N koncem a vzniká kovalentní acyl-enzymový intermediát. Následně je tento intermediát
hydrolyzován molekulou vody, která vstupuje do reakce. Na závěr se uvolňuje produkt s nově
utvořeným C koncem a proteasa je regenerována (Hedstrom 2002). Pro malé syntetické peptidové
substráty je krok určující rychlost reakce tvorba acyl-enzym intermediátu a pro velké proteinové
substráty to je vazba substrátu do aktivního místa (Perona a Craik 1995).

1.4.3. Trypsin a chymotrypsin
Savčí trypsin i chymotrypsin jsou produkovány jako trávicí enzymy v buňkách slinivky břišní
a skladovány v sekrečních váčcích. Jsou exprimovány ve formě neaktivního zymogenu (trypsinogenu
a chymotrypsinogenu). Po uvolnění do trávicího traktu je trypsinogen proteolyticky aktivován
enterokinasou a aktivní trypsin dále aktivuje chymotrypsinogen. Po odštěpení propeptidu následuje
reorganizace aktivního místa enzymu, při které dochází ke správnému sterickému uspořádaní zbytků
katalytické triády. U chymotrypsinu je odštěpený propeptid ukotven ke zbytku enzymu disulfidovým
můstkem mezi Cys1 a Cys122. Jeho úlohou je bránit nespecifické proteolytické aktivaci, ale nemá vliv
na aktivitu nebo substrátovou specifitu enzymu (Venekei, Graf, a Rutter 1996).
Trypsin a chymotrypsin jsou inhibované obecnými inhibitory serinových proteas, jako jsou
např. diisopropyl fluorofosfát, Pefabloc, bakteriální leupeptin, proteasové inhibitory proteinového
charakteru BPTI (z angl. Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor) ze slinivky břišní a STI (z angl.
Soybean Trypsin Inhibitor) ze sóji. Specifickým syntetickým inhibitorem pro trypsin je Tos-LysCH2Cl a benzamidin, a chymotrypsin je specificky blokován Tos-Phe-CH2Cl a mikrobiálním
chymostatinem. Oba enzymy mají nejvyšší aktivitu v oblasti kolem pH 8,0, ale tato hodnota se může
mírně lišit pro konkrétní izoenzymy.
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Trypsin a chymotrypsin vykazují 50% identitu v aminokyselinové sekvenci. Molekula
trypsinu je jednořetězcová, u chymotrypsinu je rozdělena na tři řetězce, které jsou spojeny
disulfidovými můstky (Rawlings a Salvesen 2013; Wang, Bode, a Huber 1985). Trypsin má ve své
struktuře místo pro specifickou vazbu vápenatého iontu (Obr. 4 A, str. 14), které je tvořeno dvěma
zbytky glutamátu (Glu70 a Glu80). Vazba vápníku zvyšuje aktivitu trypsinu a stabilizuje enzym proti
autodegradaci (Bode a Schwager 1975).

1.4.4. Medicinálně významné serinové proteasy z S1 rodiny chymotrypsinu
Trombin
Kardiovaskulární onemocnění patří celosvětově k hlavním příčinám úmrtí a chemoterapeutika
cílená proti srážení krve jsou nejčastěji předepisované léky. Výsledkem proteolytických dějů
v koagulační kaskádě je aktivace zymogenu protrombinu na aktivní trombin. Ten je klíčovým
enzymem koagulace, protože štěpí fibrinogen na fibrin, který polymeruje a umožňuje tvorbu krevní
sraženiny. V prostorové struktuře trombinu jsou dvě alosterická místa, která jsou v závislosti na
navázaném ligandu schopná specificky regulovat aktivitu enzymu (Huntington 2012). Velice důležitá
je regulace trombinu endogenními inhibitory, mezi které patří zejména serpiny (z angl. Serine Protease
Inhibitors) (Huntington 2014). Výzkum nových chemoterapeutik cílených na trombin se zaměřuje
především na ligandy, které interagují s exo-místy mimo aktivní místo enzymu (Mehta, Jin, a Desai
2014).
Kalikreiny
Serinové proteasy kalikreinového typu (KLK) tvoří rodinu vysoce homologických
sekretovaných proteas (KLK 1-KLK 15). Zástupci tkáňových KLK tvoří největší souvislý klastr
proteas v lidském genomu (Yousef a Diamandis 2001) a jsou produkovány v různých tkáních.
Vzdálenější příbuznost vykazuje plasmový KLK. Na publikovaných prostorových strukturách KLK
jsou patrné typické strukturní rysy serinových proteas rodiny chymotrypsinu (Kalinska et al. 2016) a
povrchové smyčky v okolí aktivního místa přispívající k drobným změnám v substrátové specifitě
těchto enzymů. Významnou roli hraje tzv. „kalikreinová smyčka“ u KLK 1, 2, 3 a její interakce se
substrátem (Skala et al. 2014). KLK proteasy lze podle substrátové specifity rozdělit na zástupce
trypsinového typu, které štěpí peptidové substráty za bazickou aminokyselinou (Arg nebo Lys) a na
KLK chymotrypsinového typu, které preferují hydrofobní aminokyseliny (Phe nebo Tyr); někteří
zástupci mají duální specifitu (Kalinska et al. 2016).
KLK 4 se podílí na tvorbě zubní skloviny, když degraduje proteiny extracelulární matrix. Osm
zástupců KLK proteas bylo detekováno v nejsvrchnější části kůže (stratum corneum), kde jsou
zapojeny ve fyziologických procesech jako je deskvamace. KLK jsou spojovány s řadou patologií,
jako jsou např. onemocnění dýchacích cest a neurodegenerativní a nádorová onemocnění (Kryza et al.
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2016). K jejich přesnému fungovaní je nutná regulace aktivity pomocí endogenních inhibitorů
(Masurier et al. 2018). Mezi endogenní inhibitory KLK proteas v krevní plasmě patří serpiny (Luo a
Jiang 2006), některé KLK jsou inhibovány α2 makroglobuliny a především LEKTI inhibitory
z Kazalovy rodiny. LEKTI je multidoménový protein kódovaný genem SPINK5 (Goettig, Magdolen,
a Brandstetter 2010), u kterého bylo prokázáno, že jeho mutace vede např. k rozvoji atopického
ekzému. Aktivita KLK proteas je dále ovlivněna pH nebo zinkovými ionty, které interagují s aktivním
místem některých zástupců.

1.4.5. Serinové proteasy z S1 rodiny chymotrypsinu u bezobratlých
U

hmyzu

byla

identifikována

řada

sekvencí

patřících

k serinovým

proteasám

S1 chymotrypsinové rodiny. Mají společné rysy se savčími homology, včetně katalytické triády a
definovaného S1 podmísta, které určuje substrátovou specifitu. Někteří zástupci ale nemají vazebné
místo pro vápník, který stabilizuje molekulu a na rozdíl od lidského trypsinu a chymotrypsinu nejsou
stabilní v kyselém pH. Trypsinové nebo chymotrypsinové proteasy byly popsány u polokřídlých
(Hemiptera), dvoukřídlých (Diptera), motýlu (Lepidoptera), brouku (Coleoptera) a blech
(Siphonaptera). Variabilita trávicích izoenzymů hmyzích serinových proteas má vliv na jejich
sensitivitu k rostlinným proteasovým inhibitorům produkovaným jako obranné molekuly (Terra a
Ferreira 2012).
Serinové proteasy zprostředkovávají interakci parazitických helmintů a prvoků s hostitelem
(Dvořák a Horn 2018). U motolic (Trematoda) byly prokázány serinové proteasy rodiny
chymotrypsinu, např. u krevničky rodu Schistosoma, kde bylo identifikováno 16 unikátních sekvencí
těchto proteas. Jsou zapojeny do vývoje parazitů, nutričního příjmu, invaze parazita do tkání i buněk
hostitele, brání srážení krve a napomáhají úniku parazita před imunitním systémem hostitele (Yang et
al. 2015). Tyto proteasy mohou sloužit k prevenci a léčbě parazitárních onemocnění a představuji
perspektivní molekulární cíle pro vývoji nových vakcín a chemoterapeutik (Pearson et al. 2015;
Tallima et al. 2017).

1.5. Přirozené a syntetické inhibitory proteas
Přirozené inhibitory proteas lze klasifikovat dle molekulové hmotnosti na nízkomolekulární
(často peptidové) inhibitory a vysokomolekulární inhibitory proteinového charakteru. Mezi
nízkomolekulární inhibitory proteas patří řada molekul izolovaných z nižších organismů, jako jsou
například inhibitor cysteinových, serinových a threoninových proteas leupeptin z bakterií rodu
Streptomyces (Hozumi et al. 1972), selektivní inhibitor cysteinových proteas papainového typu
nazývaný E64 (trans-epoxysukcinyl-L-leucylamido-4-guanidinobutan) z plísní rodu Aspergillus
(Hashida et al. 1980) nebo specifický inhibitor aspartátových proteas pepsinové rodiny pepstatin
izolovaný z bakterií rodu Actinomyces (Knight a Barrett 1976). Proteinové inhibitory jsou velice
rozšířené molekuly, které se uplatňují v řadě fyziologických i patologických dějů. Regulují endogenní
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proteolytické procesy, ale jsou také sekretované z organismu, kde mohou sloužit jako obranné
molekuly proti různým patogenům nebo se mohou naopak účastnit interakce patogena s hostitelem a
regulovat proteolýzu hostitele (Chmelar et al. 2011; Tarasuk et al. 2009). V současné době je známo
více než 80 rodin proteinových inhibitorů proteas (Rawlings a Barrett 2010). Většina rodin inhibitoru
je cílena jen proti určité rodině proteas, ale některé rodiny mají širší selektivitu a regulují více skupin
proteasových rodin. Příkladem jsou serpiny proti serinovým a cysteinovým proteasám, tyropiny proti
cysteinovým a aspartátovým proteasám nebo inhibitory Kunitzovy rodiny, které blokují aktivitu
serinových, cysteinových i aspartátových proteas (Mihelic a Turk 2007; Bendre, Ramasamy, a Suresh
2018; Law et al. 2006).
Syntetické inhibitory proteas nejčastěji vycházejí ze sekvencí substrátů nebo přirozených
inhibitorů daných enzymů, které se modifikují tak, aby vznikly inhibitory s vyšší potencí a lepší
specifitou. Jedním z přístupů racionálního navrhovaní je protekce štěpené vazby tak, aby nebyla
proteolyticky hydrolyzovatelná. Příkladem je redukovaná amidová vazba (-CH2-NH-) nebo substituce
aminokyselinových zbytků kolem štěpené vazby z přirozené L formy na D formu (Motwani et al.
2015). Dále je možné ke specifické peptidové sekvenci, která se váže do aktivního místa proteasy,
připojit reaktivní skupinu, která vytvoří kovalentní vazbu s katalytickým zbytkem proteasy. Mezi
reaktivní skupiny pro serinové a cysteinové proteasy patří např. chlormetylketony, dimetylketony,
nitrily nebo vinylsulfony (Powers et al. 2002). Na základě specifických inhibitorů lze konstruovat
selektivní aktivitní sondy, které jsou schopné detekovat a vizualizovat aktivní proteasy in vitro a
in vivo (Sanman a Bogyo 2014).

1.5.1. Peptidové inhibitory aspartátových a serinových proteas
Univerzálním inhibitorem aspartátových proteas pepsinové rodiny je hexapeptid pepstatin
(Obr. 5 A, str. 18) izolovaný z bakterií rodu Actinomyces (Knight a Barrett 1976), který je účinný
v pikomolárních koncentracích. Sekvence pepstatinu (Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta) obsahuje modifikaci
kyselinou izovalerovou (Iva) a nestandardní aminokyselinu statin (Sta). Zbytek Sta4 zaujímá
v aktivním místě enzymu pozici mezi podmísty P1 a P1' a jeho hydroxylová skupina přímo interaguje
s karboxylovými skupinami katalytických aspartátů, odkud vytěsňuje molekulu vody, která je
nezbytná pro hydrolýzu peptidové vazby. Statinový zbytek tak napodobuje transitní stav aktivního
enzymu. Molekula pepstatinu byla cíleně minimalizována a optimalizována pro účinnou inhibici
katepsinu D (Majer et al. 1997). Na základě takto upravené molekuly pepstatinu byly v rámci
disertační práce připraveny aktivitní sondy pro vizualizaci aspartátových proteas (Nussbaumerova et
al. 2010).
Další inhibitory aspartátových proteas na peptidové bázi byly odvozeny ze struktury
propeptidu, který v neaktivním zymogenu blokuje aktivní místo proteasy. Detailně byly studovány
propeptidy lidského katepsinu D (Mášaa et al. 2006) a jeho homologa z klíštěte obecného (Ixodes
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ricinus) (Hánová et al. 2018). Byly připraveny různě dlouhé a mutované formy propeptidu
v syntetické podobě, jejichž analýza ukázala, že za inhibiční funkci je zodpovědná N koncová část
propeptidu. Pro odvozený syntetický oligopeptid byl identifikován strukturní mechanismus inhibice,
který spočívá ve vazbě do exo-místa na povrchu enzymu (Obr. 5 B, str. 18). Tato interakce indukuje
konformační změnu v N konci zralého enzymu, jenž následně blokuje přístup substrátu do aktivního
místa enzymu (Hánová et al. 2018).
SFTI (z angl. Sunflower Trypsin Inhibitor) izolovaný ze slunečnice roční (Helianthus annuus)
je nejmenší inhibitor patřící do rodiny Bowman-Birk proteasových inhibitorů (Luckett et al. 1999).
SFTI je bicyklický 14 aminokyselin dlouhý peptid, který je stabilizován intramolekulárním
disulfidovým můstkem. Jedná se o inhibitor serinových proteas trypsinového typu, který vazbou do
aktivního místa enzymu napodobuje substrát a do S1 podmísta umisťuje Lys5 (Obr. 5 C). Unikátní
strukturní a funkční vlastnosti dělají ze SFTI vhodný templát pro navrhování inhibičních derivátů se
změněnou selektivitou (de Veer et al. 2015).

Obrázek 5: Prostorové struktury aspartátové a serinové proteasy v komplexu s peptidovými
inhibitory.
A) Lidský katepsin D s inhibitorem pepstatinem v aktivním místě (PDB kód: 1lyb), B) klíštěcí
katepsin D s peptidovým inhibitorem v exo-místě (PDB kód: 5n70) a C) hovězí trypsin se SFTI
inhibitorem (PDB kód: 1sfi). V horní části obrázku je celkový pohled na jednotlivé komplexy, kde jsou
enzymy znázorněny jako šedý povrchový model, katalytické zbytky jsou červeně a inhibitory
v tyčinkovém modelu. N konec katepsinu D, který alostericky blokuje aktivní místo, je růžově. V dolní
části je detailní pohled na vazebné místo enzymu (ve stužkovém modelu) s inhibitorem. Tyčkovým
modelem jsou červeně zvýrazněny katalytické zbytky enzymu. Důležité interakční zbytky jsou šedivě
u katepsinu D a fialově u trypsinu (Asp189 v S1 podmístě).
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1.5.2. Proteinové inhibitory aspartátových a serinových proteas
1.5.2.1. Proteinové inhibitory aspartátových proteas
Přirozené inhibitory aspartátových proteas jsou vzácné a mechanismus interakce s enzymem
byl popsán jen pro několik z nich. V PDB databázi jsou dostupné dvě prostorové struktury inhibitorů
aspartátových proteas proteinového charakteru navázané na cílovou proteasu. Jedná se o inhibitor IA3
izolovaný z kvasinky Saccharomyces cerevisiae v komplexu s kvasinkovou proteinasou A (Li et al.
2000) a pepsinový inhibitor PI3 z hlístice Ascaris suum v komplexu s pepsinem (Ng et al. 2000). Další
známé inhibitory aspartátových proteas jsou SQAPI z dýně (z angl. Squash Aspartic Protease
Inhibitor, Christeller et al. 1998), doména 2 equistatinu ze sasanky mořské, který patří do tyropinové
rodiny (Lenarcic a Turk 1999) a inhibitory z Kunitzovy rodiny izolované z lilkovitých rostlin (Mareš
et al. 1989; Cater et al. 2002). U těchto inhibitorů dosud nebyl strukturně popsán mechanismus
inhibice.
Prostorová struktura komplexu proteinasy A s inhibitorem IA3 ukázala (Obr. 6 A), že
inhibitor, který v roztoku nemá žádnou sekundární strukturu, se při vazbě na proteasu stává
strukturovaný a tvoří α šroubovici v aktivním místě enzymu. Jedná se o unikátní indukci sekundární
struktury vazbou na enzym. IA3 tvoří s proteinasou A řadu kontaktů, které stabilizují vzniklý
komplex. S katalytickým centrem enzymu interaguje zbytek Lys18 inhibitoru (Li et al. 2000). Pro
inhibitor PI3 se podařilo vyřešit prostorovou strukturu jak volného inhibitoru, tak i inhibitoru
v komplexu s pepsinem (Obr. 6 B). PI3 je tvořen dvěma doménami a interaguje s proteasou
N koncovou částí. Tři aminokyselinové zbytky z N konce inhibitoru (Gln-Phe-Leu) obsazují pozice
S3´-S1´v aktivním místu pepsinu a blokují vstup substrátu (Ng et al. 2000).

Obrázek 6: Prostorové struktury aspartátových proteas v komplexu s proteinovými inhibitory.
A) Kvasinková proteinasa A s inhibitorem IA3 ze Saccharomyces (PDB kód: 1dpj), B) vepřový pepsin
s inhibitorem PI3 z Ascaris (PDB kód: 1f34). V horní části obrázku je celkový pohled na jednotlivé
komplexy, kde jsou enzymy znázorněny jako šedý povrchový model, katalytické zbytky jsou červeně a
inhibitory jako stužkový model (modře). V dolní části je detailní pohled do aktivního místa enzymu ve
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stužkovém modelu. Tyčkovým modelem jsou červeně zvýrazněny katalytické zbytky enzymů. IA3
interaguje pomocí Lys18 s katalytickým centrem proteinasy A; PI3 nemá přímý kontakt s katalytickými
zbytky pepsinu, ale interaguje s vazebnými podmísty S1´-S3´.
1.5.2.2. Proteinové inhibitory serinových proteas
Proteinové inhibitory serinových proteas tvoří největší a nejrozmanitější skupinu proteasových
inhibitorů, rozdíly najdeme v molekulové hmotnosti, struktuře a také mechanismu interakce s cílovým
enzymem. Do této skupiny patří inhibitory, které (1) interaguji kovalentní vazbou s proteasami (rodina
serpinu), (2) tvoří stabilní protein-proteinové komplexy na základě slabých interakcí (např. BowmanBirkova, Kazalova nebo Kunitzova rodina) nebo (3) mají zvláštní mechanismus vazby
α2 makroglobulinů, které uvězní aktivní proteasu ve struktuře inhibitoru a zabraňují přístupu substrátu
k enzymu. Jedná se o biochemicky a strukturně nejlépe charakterizované rodiny proteinových
inhibitorů.
Inhibitor BPTI ze slinivky, známý také pod jménem aprotinin je typický zástupce rodiny
inhibitoru I2 a jeden z nejlépe popsaných globulárních proteinů. BPTI má relativně širokou inhibiční
specifitu, kdy je schopen blokovat zástupce serinových proteas s trypsinovou, chymotrypsinovou i
elastasovou substrátovou specifitou. Se serinovými proteasami tvoří stabilní nekovalentní proteinproteinové komplexy. Jedná se o jednořetězcovou molekulu s Mr okolo 6,5 kDa s konzervovanou
architekturou, kde reaktivní centrum je na smyčce exponované do roztoku a složené z Arg/Lys v P1 a
Ala/Gly v P1´pozici (Obr. 7 A). Pomocí BPTI a jeho mutantních forem byl detailně studován
kanonický (Laskowského) mechanismus interakce reaktivního centra tvořeného jednou smyčkou a
vztah jeho struktury a funkčních vlastností (Helland et al. 1999; Krowarsch et al. 2005).

Obrázek 7: Prostorové struktury serinových proteas v komplexu s proteinovými inhibitory.
A) Hovězí trypsin s inhibitorem BPTI (z I2 rodiny, PDB kód: 3btk), B) hovězí trypsin s α1antitrypsinovým inhibitorem (z I4 rodiny serpinů, PDB kód: 1ezx). V horní části obrázku je celkový
pohled na jednotlivé komplexy, kde jsou enzymy znázorněny jako šedý povrchový model, katalytické
zbytky jsou červeně a inhibitory jako stužkový model (modře). V dolní části je detailní pohled do
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aktivního místa enzymu ve stužkovém modelu. Tyčkovým modelem jsou červeně výrazněny katalytické
zbytky enzymu a fialově Asp189 v S1 podmístě. BPTI interaguje pomocí Arg13 s S1 podmístem
trypsinu; zbytek Met382 serpinu tvoří kovalentní vazbu s katalytickým Ser195 trypsinu.
Velkou rodinu inhibitorů tvoří serpiny (dle MEROPS databáze I4 rodina), které jsou schopné
blokovat aktivitu především serinových proteas, ale i cysteinových proteas (např. kaspas nebo
cysteinových katepsinů) (Law et al. 2006). Serpiny s Mr kolem 40-50 kDa mají dlouhou reaktivní
smyčku, která je konformačně flexibilní. Tato smyčka je proteolyticky štěpena serinovou proteasou za
vzniku kovalentního komplexu, kdy metioninový zbytek v P1 pozici reaktivní smyčky serpinu se
kovalentně váže na katalytický serinový zbytek proteasy. Tvoří se acyl-enzymový intermediát, který je
vysoce stabilní, protože inhibitor zabraňuje přístupu vody do aktivního místa proteasy (Huntington,
Read, a Carrell 2000) (Obr. 7 B, str. 20).
α2 Makroglobuliny (dle MEROPS databáze rodina I39) patří mezi živočišné proteinové
inhibitory endopeptidas s unikátním mechanismem interakce, který je popisován jako „mucholapka“
nebo „pastička na myši“. Při proteolytickém štěpení inhibitoru proteasou dochází ke konformačnímu
přeskupení ve struktuře α2 makroglobulinu a zachycení proteasy, která zůstává aktivní, ale má
zamezený přístup substrátu do aktivního místa.
1.5.2.3. Rostlinné proteasové inhibitory z Kunitzovy rodiny
Proteasové inhibitory z Kunitzovy rodiny (dle MEROPS databáze rodina I3) jsou široce
rozšířeny v rostlinné říši. Tyto proteiny s Mr okolo 20 kDa se vyskytují ve všech rostlinných pletivech,
kde mohou mít odlišné funkce. Slouží např. jako obranné molekuly proti herbivorům v listech a
v zásobních pletivech, dále jako regulátory endogenních proteas např. při klíčení semen a také se
předpokládá jejich funkce jako zásobních proteinů. Inhibitory z Kunitzovy rodiny mají zcela unikátní
rozsah inhibiční selektivity, protože jsou schopné blokovat aktivitu serinových, cysteinových i
aspartátových proteas (Bendre, Ramasamy, a Suresh 2018). U některých zástupců se vyvinula
multifunkčnost, kdy na jedné molekule inhibitoru se objevují reaktivní centra proti proteasám ze dvou
tříd. Například inhibitory PCDI (z angl. Potato Cathepsin D Inhibitor) a NID (z angl. Novel Inhibitor
of cathepsin D) z lilku brambor jsou schopné inhibovat serinové a aspartátové proteasy (Mareš et al.
1989; Ritonja et al. 1990); pro inhibitor BbCI z bauhinie byla popsána inhibice cysteinových proteas
katepsinu L a kruzipainu a serinové proteasy elastasy (Hansen et al. 2007). Pro některé zástupce byla
také identifikována aktivita proti medicinálně významným proteasám rodiny chymotrypsinu jako jsou
např. proteasy krevní koagulace a fibrinolýzy nebo kalikreiny (D Zhou et al. 2015; Patil et al. 2012;
Ferreira et al. 2013).
Proteiny z Kunitzovy rodiny fungují i mimo oblast proteolýzy. Příkladem je inhibice enzymu
α amylasy endogenním inhibitorem BASI z ječmene setého (Vallée et al. 1998); protein mirakulin
z plodů keře Synsepalum dulcificum moduluje receptory sladké chuti (Koizumi et al. 2011) a proteiny
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WSCP (z angl. Water-Soluble Chlorophyll binding Protein) jsou v tetramerním uspořádání schopny
vázat čtyři molekuly chlorofylu a chránit je tak před fotooxidací (Horigome et al. 2007).
Architektura proteinů z Kunitzovy rodiny (Obr. 8 A) označovaná jako β trojlístek (angl.
β trefoil) je tvořena dvanácti segmenty β struktury, které jsou propojeny smyčkami (Renko, Sabotic, a
Turk 2012). Struktura β segmentů je konzervovaná a naopak smyčky, které jsou exponované do
roztoku, jsou variabilní v sekvenci i délce. Prostorové uspořádání molekuly je stabilizováno až třemi
disulfidovými můstky, u některých zástupců však tyto vazby zcela chybí (Oliva et al. 2010).
Mechanismus interakce Kunitzových inhibitorů se serinovými proteasami rodiny chymotrypsinu je
ukázán na obrázku 8 B (str. 22) na komplexu inhibitoru STI s trypsinem (Song a Suh 1998). Inhibitor
využívá kanonický Laskowského mechanismus interakce (Bode a Huber 1992; Krowarsch et al.
2003), kdy se reaktivní smyčka váže do aktivního místa enzymu a umisťuje klíčový bazický
aminokyselinový zbytek do S1 vazebného podmísta trypsinu, které je zodpovědné za substrátovou
specifitu. Přestože je reaktivní smyčka v těsné blízkosti katalytického místa proteasy (Obr. 8 B), není
efektivně štěpena díky celkové stabilizaci pomocí sítě protein-proteinových interakcí (Renko, Sabotic,
a Turk 2012). Pouze za určitých podmínek, jako jsou extrémní hodnoty pH, dochází ke štěpení
reaktivní smyčky, proto je tento mechanismus interakce někdy nazýván jako pomalý substrát
(Krowarsch et al. 2003). Vysoká variabilita smyček Kunitzových proteinů umožnila v evoluci vývoj
bifunkčních inhibitorů, které nesou dvě jednosmyčková reaktivní centra, jako např. u inhibitoru API-A
(z angl. Arrowhead protease inhibitors), pro který byla vyřešena prostorová struktura ternárního
komplexu (Bao et al. 2009). Kromě kanonických reaktivních center pro serinové proteasy
chymotrypsinové rodiny byla u Kunitzových proteinů strukturně charakterizovaná reaktívní centra pro
proteasu subtilisin,α amylasy a vazbu molekuly chlorofylu, která mají komplexnější stavbu (Vallée et
al. 1998; Micheelsen et al. 2008; Horigome et al. 2007).

Obrázek 8: Prostorová struktura inhibitoru STI a jeho komplexu s trypsinem.
A) Struktura volného STI z rodiny Kunitzových inhibitorů (PDB kód: 1avw), který je znázorněn ve
stužkovém modelu. Fialově a modře jsou znázorněny β struktury dvou domén, α šroubovice je
oranžově, disulfidové můstky jsou žlutě. B) Struktura komplexu STI s hovězím trypsinem, který je
22

znázorněn jako šedý povrchový model, katalytické zbytky jsou zvýrazněny červeně. STI má stejné
barevné kódování jako v A), reaktivní smyčka inhibitoru je zeleně. Detailní výřez ukazuje kanonické
reaktivní centrum STI s kritickými zbytky Arg63 a Ile64 (zeleně).
V současné době jsou inhibitory z Kunitzovy rodiny intenzivně studovány pro jejich obranné
funkce v rostlinách s možným využitím při přípravě transgenních rostlin, které by byly odolné proti
hmyzím herbivorním škůdcům. Další směr výzkumu je zaměřen na enormní funkční variabilitu
Kunitzových inhibitorů s cílem identifikovat nové typy reaktivních center a interakčních mechanismů,
které jsou využitelné pro návrh inhibitorů medicinálně zajímavých proteas (Ferreira et al. 2013; Zani a
Moreau 2010).
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2. Cíle disertační práce
Disertační práce se zabývá aspartátovými a serinovými proteasami a regulací jejich aktivity pomocí
přirozených inhibitorů. Zástupci těchto proteas hrají klíčovou roli v řadě fyziologicky významných
procesů a jejich nedostatečná kontrola je spojena s mnoha patologickými stavy. Z tohoto důvodu jsou
detailně studovány na biochemické a strukturní úrovni a představují cílové molekuly pro vývoj
potenciálních chemoterapeutik. Jedním z možných přístupů při navrhování nových inhibitorů proteas
je využití strukturních a funkčních vlastností přirozených inhibitorů, mezi které patří rostlinné proteiny
z Kunitzovy rodiny, na něž se práce zaměřuje.
Práce má tyto dílčí cíle:
1) Pomocí moderních proteomických metod detailně popsat trávicí proteasy mandelinky bramborové,
herbivorního škůdce lilku brambor. Jednotlivé proteasy klasifikovat a charakterizovat s využitím
analýzy substrátové a inhibiční specifity a vizualizovat je pomocí aktivitních sond. Studovat
interakci proteolytického systému tohoto škůdce s přirozenými inhibitory z Kunitzovy rodiny
z lilku brambor.
2) S využitím proteinové krystalografie analyzovat interakci mezi inhibitory z Kunitzovy rodiny a
jejich cílovými enzymy z třídy serinových a aspartátových proteas se zaměřením na identifikaci
nových reaktivních center pro regulaci proteas. Dále pak vyřešit prostorovou strukturu trávicí
aspartátové proteasy mandelinky bramborové a popsat mechanismus její inhibice Kunitzovým
inhibitorem z lilku brambor.
3) Lidská aspartátová proteasa katepsin D je spojena s nádorovým onemocněním prsu. Cílem práce
bylo identifikovat přirozené inhibiční mechanismy regulace aktivity tohoto enzymu se zaměřením
na interakci se sfingolipidy. Dále pak připravit a testovat aktivitní sondy pro detekci katepsinu D
jako prognostického nádorového markeru.
4) Lidské serinové proteasy kalikreinového typu jsou spojené s patologií řady tkání. Cílem práce bylo
analyzovat substrátovou a inhibiční specifitu vybraných kalikreinů z epidermis. Dále pak určit
inhibiční specifitu nového inhibitoru serinových proteas z Kunitzovy rodiny s kalikreinovými
proteasami a vysvětlit jejich interakci na strukturní úrovni.
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3. Materiál a metodika
Tato kapitola podává stručný přehled o metodice, vybavení a materiálu, které byly použity pro
vypracování disertační práce, podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých publikacích. Detailně
jsou popsány metody z dosud nepublikovaných výsledků, které jsou uvedeny v komentáři jedné
kapitoly výsledků.

3.1. Materiál a laboratorní vybavení
Většina výsledků byla získána s využitím přístrojového vybavení laboratoří Ústavu organické
chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR). Sběr difrakčních dat pro rentgenostrukturní analýzu
proteinových krystalů byl proveden na synchrotronu Bessy II electron storage ring (HelmholtzZentrum Berlin, Německo) a krystalové struktury byly řešeny ve spolupracující laboratoři Strukturní
biologie na ÚOCHB AV ČR.
Substráty Abz-KPAEFF*AL (Máša et al. 2006), Abz-FRVF* a Abz-FRPF* (Jílková et al.
2011), Ac-WAVR-Acc a KHLY-Acc (Horn et al. 2018) pro měření proteolytické aktivity byly
syntetizovány na ÚOCHB AV ČR ve skupině Medicinální chemie, ostatní substráty a inhibitory byly
od firmy Bachem nebo Sigma-Aldrich. Enzymy trypsin a chymotrypsin byly od firmy Sigma-Aldrich,
kalikreiny od firmy R&D Systems a lidský katepsin D byl izolován z placent (Fusek, Baudyš, a
Metcalf 1992). Sady komerčních krystalizačních roztoků byly od firem Molecular Dimensions, Jena
Bioscience a Hampton Research.

3.2. Metodika
3.2.1. Příprava rekombinantních proteas
IrCD1 byl připraven rekombinantní expresí v bakteriálním systému Escherichia coli a
purifikován kombinací chromatografických kroků, jak bylo popsáno v (Sojka et al. 2012; Hánová et
al. 2018). Pro rekombinantní expresi LdCD byl použit systém v kvasinkách Pichia pastoris (kmen X33). Plasmid pGAPZα obsahující nukleotidovou sekvenci pro LdCD byl transformován do kvasinek
elektroporací a pozitivní klony obsahující správný plasmid byly vybrány pomocí jejich rezistence na
antibiotikum Zeocin. Tři vybrané kolonie byly zaočkovány do 10 ml YPD média a kultivovány přes
noc, poté byly buňky převedeny do 0,5 L média a kultivovány po dobu dobu 1 týdne. LdCD byl
konstitutivně produkován do média, ze kterého byl purifikován sadou chromatografických kroků
s využitím FPLC systému zahrnující: (1) přípravu proteinové frakce na koloně s nosičem G-25, (2)
afinitní chromatografii na koloně Ni-NTA a (3) gelovou chromatografii na koloně Superdex 75. Z 1
litru média bylo takto získáno 0,8 mg čistého aktivního enzymu, jehož identita byla potvrzena pomocí
N koncového sekvenování a peptidového mapování hmotnostní spektrometrií. Proteasové inhibitory
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z Kunitzovy rodiny byly purifikovány z proteinové frakce hlíz brambor pomocí iontoměničových
kolon na systému FPLC dle postupu popsaného v článku (Mareš et al. 1989).

3.2.2. Biochemické metody
Mezi biochemické metody, které byly využity v této disertační práci patří: (1) separace
proteinů na SDS-PAGE elektroforéze, (2) přenos proteinů na PVDF membránu metodou Western blot,
(3) značení proteas v homogenátu s využitím aktivitních sond s fluorescenční nebo biotinovou
značkou, označené proteasy byly separovány na SDS PAGE a vizualizovány pomocí fluorescenčního
skeneru Typhoon nebo po převedení proteinů na PVDF membránu detekovány pomocí
chemiluminiscence, (4) určení sekvence proteinu pomocí peptidového mapování hmotnostní
spektrometrií a N koncového sekvenování z PVDF membrány, (5) určení koncentrace proteinů,
peptidových substrátů a inhibitorů pomocí aminokyselinové analýzy, (6) purifikace proteas a
proteasových inhibitorů na kolonách pro ionexovou, gelovou a afinitní chromatografii s využitím
systému FPLC a (7) separace peptidů na C18 koloně s využitím HPLC systému.

3.2.3. Enzymologické metody
Měření enzymových aktivit pomocí fluorogenních, FRET (Fluroescence Resonance Energy Transfer)
a chromogenních peptidových substrátů bylo provedeno na fluorescenční čtečce (Tecan), ze získaných
dat byly stanoveny kinetické parametry proteas pro substráty (KM, kcat) a inhibiční konstanty pro
inhibitory (IC50, Ki) nelineární regresí v programu Grafit. Disociační konstanta KD pro interakci LdCD
s PCDI byly změřeny pomocí termoforetického efektu na přístroji Monolith NT.115 (NanoTemper).

3.2.4. Krystalografické metody
Pro krystalizační experimenty bylo připraveno celkem pět různých komplexů proteasa-inhibitor
(Tab. 1, str. 27) inkubací dané proteasy s 1,5 molárním nadbytkem příslušného inhibitoru. Po
30 minutové inkubaci při laboratorní teplotě byla tato směs přečištěna pomocí gelové chromatografie
na koloně Superdex 75. Absorpční vrchol obsahující komplex inhibitoru s proteasou byl zahuštěn
pomocí koncentrátoru Amnicon (MWCO 10 kDa) na 2-7 mg/ml. Primární krystalizační podmínky pro
jednotlivé komplexy byly identifikovány pomocí sady komerčních krystalizačních roztoků
v 96 jamkové destičce metodou sedící kapky. Úspěšné krystalizační podmínky byly dále
optimalizovány ve visící kapce k získání kvalitnějších a větších krystalů pro rentgenostrukturní
analýzu. Přesné složení krystalizačních roztoků a koncentrace proteinových komplexů jsou uvedeny
v tabulce 1 na straně 27. Difrakční data proteinových krystalů byla sebrána na synchrotronu BESSY II
v Berlíně. Výsledné vyřešené prostorové struktury komplexů byly graficky upraveny a interpretovány
s využitím programu PyMol.
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Tabulka 1: Přehled složení krystalizačních roztoků pro jednotlivé komplexy proteasa-inhibitor.
Uvedena je koncentrace proteinů, složení krystalizačních roztoků a roztoků pro mražení proteinových
krystalů, které obsahovaly původní precipitační roztok a kryoprotektant.
Komplex
proteasa-inhibitor

Koncentrace
proteinu

Složení precipitačního
roztoku
0.2 M NH4-sulfát,

LdCD-pepstatin

2,0 mg/mL

0.1 M Bis-Tris (pH 5,5),
25% PEG 3350

IrCD1-PCDI

7,0 mg/mL

trypsin-PCDI

5,0 mg/mL

Kryoprotektant

25%
glycerol

0,08 M Na-acetát (pH 5,0),

30%

12% PEG 6000

PEG 400

0.1 M Tris-HCl (pH 8,0),

25%

15% PEG 6000

glycerol

10% PEG 8000,
20% ethylenglykol
trypsin-PSPI

5,2 mg/mL

0.1 M Bicine-Tris (pH 8,5)
0.3 M Na-nitrát,

Nebylo použito

0.3 M Na2H-fosfát,
0.3 M NH4-sulfát
12% PEG 8000,
24% ethylenglykol
smíšený komplex
trypsin/chymotrypsinPSPI

5,5 mg/mL

0.1 M Bicine-Tris (pH 8,5)
0.6 M Na-nitrát,

Nebylo použito

0.6 M Na2H-fosfát,
0.6 M NH4-sulfát
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4. Výsledky
Tato kapitola obsahuje jednotlivé publikace autora disertační práce a stručně se v ní diskutují
hlavní výsledky společně s tím, jak se autor této disertační práce na rukopisu podílel.
Výsledky disertační práce jsou shrnuty v celkem pěti publikovaných článcích (kapitolách 4.1,
4.3-4.5 a 4.7) a v jednom rukopisu (kapitola 4.6), který je v recenzním řízení v oborovém
impaktovaném časopise. Komentář první publikace je rozšířen o nepublikované výsledky, na jejichž
základě jsou v současné době připravovány dva další rukopisy. Disertační práce se týká problematiky
biochemie aspartátových a serinových proteas a jejich regulace pomocí proteasových inhibitorů.
Předložené články a dílčí výsledky práce zahrnují (1) detailní popis systému trávicích proteolytických
enzymů herbivorního škůdce mandelinky bramborové pomocí moderních proteomických nástrojů, (2)
analýzu regulace aktivity lidského katepsinu D pomocí bioaktivních sfingolipidů, (3) vizualizaci
lidského katepsinu D v extraktu buněk nádorového onemocnění prsu pomocí nově navržených a
připravených aktivitních sond, (4) analýzu substrátové a inhibiční specifity hlavních kalikreinových
proteas pokožky a jejich detekci v homogenátech epidermu geneticky modifikovaných myší, (5)
určení inhibiční specifity kalikreinového inhibitoru z bauhínie (patřícího do Kunitzovy rodiny
rostlinných inhibitorů) a její strukturní vysvětlení pomocí krystalografických dat tohoto inhibitoru
s trypsinem a (6) přehledný referát o rostlinných proteasových inhibitorech z Kunitzovy rodiny se
zaměřením na jejich strukturní a funkční diverzitu.
Nepublikovaná data zahrnují identifikaci a strukturní popis nových reaktivních center dvou
proteasových inhibitorů Kunitzovy rodiny z brambor založený na krystalografické analýze
prostorových struktur čtyř inhibičních komplexů s modelovými serinovými a aspartátovými
proteasami. Dále je v této sekci uveřejněna krystalová struktura trávicí aspartátové proteasy
mandelinky bramborové a navržen model přirozené regulace této proteasy pomocí interakce
s Kunitzovým inhibitorem z brambor.
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4.1. Publikace č. 1: Digestive proteolysis in the Colorado potato beetle,
Leptinotarsa decemlineata: Activity-based profiling and imaging of a
multipeptidase network.
Souhrn
Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) je jeden z nejvýznamnějších
herbivorních škůdců lilkovitých rostlin (Solanaceae), mezi které patří hospodářské plodiny (lilek
brambor a rajče jedlé). Tento brouk pocházející původně ze střední Ameriky je v současné době
rozšířen téměř po celém světě a je odolný na většinu hlavních insekticidů. Trávicí enzymy mandelinky
byly zkoumány již dříve, ale až tento projekt přinesl detailní a systematický popis trávicího
proteolytického aparátu s využitím moderní funkční proteomiky.

4.1.1. Proteolytická aktivita ve střevě mandelinky bramborové
Pro analýzu proteolytické aktivity ve střevech dospělců a larev mandelinky bramborové byly
použity modelové proteinové substráty a bylo prokázáno, že proteolytický systém je schopen efektivně
degradovat proteiny v širokém rozsahu pH od kyselého do mírně bazického. Tyto výsledky korelují
s publikovanými hodnotami pH, které byly naměřeny ve střevě mandelinky bramborové v rozsahu pH
5,5-7,0 (Krishnan et al. 2007). Pomocí selektivních inhibitorů bylo prokázáno, že mezi hlavní
proteolytické enzymy mandelinky patří cysteinové a aspartátové proteasy. V neutrálním pH se
projevuje aktivita především cysteinových proteas, zatímco v mírně kyselém pH mají na celkové
proteolýze kromě cysteinových proteas významný podíl aspartátové proteasy. Tato distribuce aktivity
proteas je stejná u dospělců i larev. Zástupci cysteinových a aspartátových proteas jsou schopné zahájit
štěpení proteinových substrátů a degradovat je až na malé peptidové fragmenty.
V dalším kroku byly využity specifické fluorogenní a chromogenní peptidové substráty
společně se selektivními proteasovými inhibitory k detailnímu studiu jednotlivých proteolytických
aktivit ve střevě mandelinky bramborové. Tyto aktivity byly dále rozděleny na sekretované, tedy
přítomné v obsahu střev, a nesekretované. Mezi hlavní identifikované sekretované proteolytické
enzymy patří aspartátová proteasa typu katepsinu D, cysteinové proteasy rodiny papainu a serinové
proteasy - trypsin a karboxypeptidasy (serinová karboxypeptidáza a prolylkarboxypeptidasa). Jako
nesekretované

byly

nalezeny

aktivity

aminopeptidasy

patřící

mezi

metaloproteasy

a

prolyloligopeptidasy z třídy serinových proteas.

4.1.2. Analýza trávicích aspartátových proteas
Specifický peptidový FRET substrát (Abz-KPAEFF*AL) a selektivní inhibitor pepstatin byly
použity k identifikaci sekretované aspartátové proteasy s pH optimem v kyselé oblasti (pH 4,5).
Pomocí fluorescenční sondy FAP09, která je popsána v publikaci č. 3, byla tato proteasa specificky
30

označena v extraktu střev mandelinky bramborové a po separaci na SDS-PAGE vizualizována s Mr
okolo 45 kDa. Analýza inhibiční specifity prokázala příbuznost s aspartátovou proteasou typu
katepsinem D, a proto je dále používáno označení LdCD (Leptinotarsa decemlineata Cathepsin D).
LdCD je účinně inhibován v nanomolárních koncentracích inhibitorem PCDI z lilku brambor, který
patří do Kunitzovy rodiny. Tato interakce je fyziologicky významná a umožňuje klasifikovat PCDI
jako rostlinný obranný protein, který cílí proti trávicímu systému hmyzího herbivora. V sekci
nepublikovaných výsledků této disertační práce je uvedeno vyřešení prostorových krystalových
struktur jak LdCD (kap. 4.2.2.), tak PCDI v komplexu s homologním katepsinem D (kap. 4.2.1.3) a je
navržen model interakce obou proteinů.

4.1.3. Analýza trávicích cysteinových proteas
Cysteinové proteasy rodiny papainu (citlivé na inhibitor E64), které byly detekovány ve
střevních extraktech mandelinky bramborové (tzv. intestainy), bylo možné s využitím specifických
peptidových substrátů a selektivních inhibitorů klasifikovat jako proteasy, které vykazují (1)
endopeptidasovou aktivitu katepsinu L, (2) endopeptidasovou a karboxydipeptidasovou aktivitu
katepsinu B a (3) aminopeptidasovou aktivitu katepsinu H. Pro jednotlivé typy aktivit byly určeny
hodnoty pH optima, které byly rozloženy v mírně kyselé až neutrální oblasti (pH 5,0-7,0).
Pro vizualizaci papainových proteas v extraktu střev byly využity tři fluorescenční sondy
s rozdílnou specifitou, z toho dvě sondy (BoRC a BoFC) byly navrženy a připraveny v rámci této
publikace. Tyto sondy umožnily identifikovat sadu minimálně osmi různých intestainů citlivých na
inhibitor E64, s Mr v rozmezí 22-35 kDa. Tyto izoenzymy měly podobnou distribuci u dospělců a
larev, kde jsou sekretovány do trávicího traktu. Kompetitivní značení fluorescenční sondou v
přítomnosti sady selektivních inhibitorů cysteinových proteas dále ukázalo, že jednotlivé intestainy
vykazují různou inhibiční specifitu. Trávicí trakt mandelinky bramborové tak obsahuje spektrum
papainových proteas s výrazně odlišnými funkčními vlastnostmi a specifitou, což bylo potvrzeno i
v aktivitním testu se sadou fluorogenních substrátů.
Analýza substrátové specifity prokázala, že některé z intestainů jsou schopné štěpit substrát
s Asn zbytkem v P1 pozici. Tento typ specifity je typický pro asparaginyl endopeptidasu (legumain),
která patří mezi cysteinové proteasy rodiny C13. Asparaginyl endopeptidasy jsou časté proteasy
trávicích systémů u bezobratlých, včetně členovců, ale překvapivě nejsou kódovány v genomech
některých taxonů hmyzu jako je řád Coleoptera. Na základě této analýzy byla nyní formulována
hypotéza, že cysteinové proteasy rodiny papainu mohou u hmyzu zastupovat funkční úlohu
asparaginyl endopeptidas.
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4.1.4. Analýza trávicích serinových proteas
Byly identifikovány dvě skupiny serinových proteas, které jsou sekretované ve střevě
mandelinky bramborové: endopeptidasy z rodiny S1 a dva typy karboxypeptidas z rodin S10 a S28.
V případě rodiny S1 se jedná o dva izoenzymy proteas se substrátovou specifitou trypsinového typu,
pH optimem aktivity v alkalické oblasti a Mr 20 a 25 kDa. Tyto trypsinové proteasy vykazovaly
odlišnou selektivitu k přirozeným inhibitorům z Kunitzovy rodiny: inhibitor PSPI (z angl. Potato
Serine Protease Inhibitor) z lilku brambor byl účinným inhibitorem, na rozdíl od homologického
inhibitoru STI ze sóji luštinaté. Tento výsledek naznačuje úlohu PSPI jako obranného proteinu proti
mandelince bramborové. Interakce PSPI s trypsinovými proteasami byla charakterizována pomocí
krystalové struktury komplexu, která je popsána v kapitole 4.2.1.1 a 4.1.1.2.

4.1.5. Závěr
Na základě detekovaných aktivit proteolytických enzymů bylo možné navrhnout schéma
degradace proteinů v trávicím traktu mandelinky bramborové. V prvním kroku jsou proteiny v lumen
střeva štěpeny na velké polypeptidové fragmenty působením endopeptidas ze tří proteasových tříd: (1)
aspartátové proteasy typu katepsin D, (2) cysteinových proteas typu katepsinu L a B a (3) serinovou
proteasou trypsinem. Vzniklé fragmenty jsou následně degradovány na vstřebatelné peptidy a
aminokyseliny za účasti sekretovaných exopeptidas: (1) cysteinových proteas typu katepsinu B a H a
(2) serinových proteas typu serinové karboxypeptidasy a prolylkarboxypeptidasy. Ve střevních
buňkách je trávení dokončeno metaloaminopeptidasou a prolyloligopeptidasou.
Významným výsledkem byl přímý biochemický důkaz, že přirozené inhibitory z lilku
brambor, které patří do Kunitzovy rodiny jsou schopné účinně inhibovat cílové trávicí enzymy
mandelinky bramborové. To je umožňuje klasifikovat jako obranné proteiny produkované
v rostlinných pletivech k potlačení trávicího systému herbivora. Na základě těchto výsledků byly
provedeny detailní strukturní studie, které vysvětlují molekulární mechanismus interakcí mezi
uvedenými proteasami a inhibitory, které jsou popsané v následující kapitole 4.2 a v současné době se
připravují k publikování.
Můj podíl na práci zahrnoval (1) přípravu a charakterizaci tkáňových extraktů a analýzu jejich
proteolytické aktivity s využitím enzymologických a biochemických přístupů, (2) identifikaci a
klasifikaci proteas pomocí měření jejich enzymových aktivit a inhibice, (4) vizualizaci proteolytických
enzymů v extraktech pomocí fluorescenčních sond, (5) bioinformatickou analýzu identifikovaných
proteas v genomových a transkriptomových databázích, (6) přípravu obrázků a účast na psaní
manuskriptu.
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Publikace č. 1

Srp J., Nussbaumerová M., Horn M., Mareš M.

Digestive proteolysis in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa
decemlineata: Activity-based profiling and imaging of a multipeptidase
network

Insect Biochemistry and Molecular Biology, (78), 1-11 (2016)
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4.2. Nepublikované výsledky
V této kapitole jsou presentovány výsledky o prostorových strukturách proteinů studovaných
v publikaci č. 1, jedná se o proteasové inhibitory z Kunitzovy rodiny z lilku brambor a také trávicí
aspartátové proteasy z mandelinky bramborové. Tato prozatím nepublikovaná data budou součástí
dvou připravovaných publikací s mým prvoautorským podílem.

4.2.1. Strukturní analýza inhibitorů z Kunitzovy rodiny a jejich reaktivních center
V publikaci č. 1 bylo prokázáno, že aktivity aspartátových a serinových proteas v trávicím
traktu mandelinky bramborové jsou inhibované inhibitory PCDI a PSPI, které patří do Kunitzovy
rodiny z lilku brambor. Tyto proteiny s Mr kolem 20 kDa jsou široce rozšířené v rostlinné říši a
vyznačují se konzervovaným uspořádáním segmentů β struktur, které jsou propojené variabilními
smyčkami (Bendre, Ramasamy, a Suresh 2018; Renko, Sabotic, a Turk 2012). Tato práce se věnuje
dvěma homologním inhibitorům označovaným PCDI a PSPI (aminokyselinové sekvence jsou na Obr.
13 B, str. 60). Tyto inhibitory byly testovány s modelovými zástupci proteas a byla nalezena efektivní
inhibice následujících proteas: PSPI inhibuje vybrané serinové proteasy rodiny S1 (např. trypsin,
chymotrypsin, elastasu a některé kalikreiny) a PCDI inhibuje stejně jako PSPI serinové proteasy a také
vybrané aspartátové proteasy rodiny A1 (např. pepsin, katepsin D a proteinasu A). PCDI je tedy
bifunkční inhibitor s duální inhibiční specifitou. Naměřené inhibiční konstanty byly v nanomolární
oblasti. Prostorové struktury obou inhibitorů byly v nedávné době vyřešeny (Guo et al. 2015; Guerra
et al. 2016; Meulenbroek et al. 2012), ale jejich reaktivní centra a interakční mechanismus nebyl
doposud popsán. Proto se projekt zaměřil na vyřešení prostorových struktur těchto inhibitorů
v komplexu s modelovými serinovými a aspartátovými proteasami. Konkrétně se jednalo o komplexy
PSPI s trypsinem a chymotrypsinem, dále pak o komplexy PCDI s trypsinem a katepsinem D.
4.2.1.1. Prostorová struktura inhibitoru PSPI v komplexu s trypsinem a chymotrypsinem
Pro inhibitor PSPI byly vyřešeny dvě prostorové struktury ternárních komplexů se serinovými
proteasami, obě ve vysokém rozlišení 1,7 Å. Jedná se o komplex PSPI se dvěma molekulami trypsinu
(Obr. 9 A, str. 53) a smíšený komplex PSPI s trypsinem a chymotrypsinem (Obr. 10 A, str. 55). Tyto
struktury umožnily popsat dvě nezávislá reaktivní centra PSPI s odlišnou stavbou.
První reaktivní centrum PSPI bylo v obou komplexech obsazeno trypsinem a je tvořeno
jednou hlavní smyčkou; v sekvenci inhibitoru na obrázku 13 B (str. 60) se jedná o smyčku S3. Tato
povrchová smyčka se váže do aktivního místa enzymu (Obr. 9 a 10 C, str. 53 a 55) a tvoří zde síť
kontaktů (Tabulka 2 a 3, str. 54 a 56), které stabilizují komplex. Jde o již dříve popsaný
jednosmyčkový mechanismus interakce nazývaný Laskowského nebo také kanonický mechanismus
interakce, který je využíván většinou rodin inhibitorů serinových proteas. Kritické zbytky pro interakci
reaktivní smyčky jsou Lys95 a Leu96 (Obr. 9 a 10, str. 53 a 55), které jsou umístěny v blízkosti
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katalytické triády enzymu. Lys95 se váže do S1 podmísta trypsinu, což je v souladu se substrátovou
specifitou tohoto enzymu.
Druhé reaktivní centrum PSPI je schopné vázat kromě trypsinu (Obr. 9 A) také strukturně
homologickou serinovou proteasu chymotrypsin (Obr. 10 A, str. 55), která má ale odlišnou
substrátovou specifitu. Toto centrum je tvořené dvěma nezávislými smyčkami S1 a S2 na obrázku 13
(str. 59), které se zapojují do interakce s enzymem v aktivním centru a jeho okolí (Tabulka 2 a 3, str.
54 a 56). Jedná se o zcela nový, doposud nepopsaný typ reaktivního centra pro inhibici serinových
proteas. Kritický aminokyselinový zbytek reaktivního centra, který vstupuje do S1 podmísta enzymu,
je Trp29 (Obr. 9 B a 10 B, str. 55). Tato aromatická aminokyselina odpovídá substrátové specifitě
chymotrypsinu, který preferuje velké hydrofobní aminokyseliny v S1 podmístě. Schopnost
dvousmyčkového reaktivního centra vázat i trypsin s preferencí pro bazické zbytky v S1 podmístě
naznačuje, že toto centrum je velice flexibilní a zajišťuje širokou inhibiční specifitu.

Obrázek 9: Prostorová struktura ternárního komplexu inhibitoru PSPI se dvěma molekulami
trypsinu.
A) Celkový pohled na prostorovou strukturu komplexu. Obě molekuly trypsinu (trypsin 1 a 2) jsou
znázorněny šedě jako povrchový model, katalytické zbytky enzymu jsou zvýrazněny červeně. Inhibitor
PSPI je znázorněn ve stužkovém modelu, kde fialové a modré jsou β struktury dvou hlavních domén
inhibitoru, α šroubovice je oranžová. Žlutě jsou vyznačeny cysteinové zbytky tvořící disulfidové můstky
a zeleně dvě interakční smyčky reaktivních center. B) Detailní pohled na nový typ reaktivního centra
PSPI se dvěma interakčními smyčkami v katalytickém místě trypsinu 1. Zvýrazněny jsou postranní
53

řetězce katalytických zbytků (červeně) a zeleně kritické zbytky interakčních smyček inhibitoru (Trp29 a
Val59). C) Detailní pohled na klasické reaktivní centrum PSPI s jednou smyčkou v katalytickém místě
trypsinu 2. Zvýrazněny jsou postranní řetězce katalytických zbytků (červeně) a zeleně kritické zbytky
interakčních smyček inhibitoru (Lys95 a Leu96).
Tabulka 2: Seznam interakcí mezi inhibitorem PSPI a dvěma molekulami trypsinu.
Uvedeny jsou aminokyselinové zbytky trypsinu a PSPI, které tvoří vodíkové vazby, a vzdálenosti mezi

trypsin 2

trypsin 1

příslušnými atomy.
PSPI
zbytek
atom
Thr27
O
Trp29
N
Trp29
NE1
Ala31
N
Asn56
OD1
Asp58
OD1
Asp58
O
Val59
O
Arg175
NH2
Arg175
NH2
Ser92
OG
Thr93
N
Thr93
O
Thr93
O
Lys95
N
Lys95
NZ
Lys95
NZ
Ser99
N
Ser99
OG
Gln125
OE1

trypsin
zbytek
atom
Gly211
N
Gly209
O
Gly211
O
Ser207
O
Ser93
OG
Gln189
NE2
Gln189
NE2
Lys58
NZ
Ser93
OG
Ser93
O
Gln170
NE2
Gly209
O
Gly209
O
Gly209
N
Ser207
O
Ser187
OG
Ser187
O
Gln189
OE1
Gln189
NE2
Thr144
N

vzdálenost
(Å)
2,9
3,1
2,8
2,9
3,2
3,0
3,2
2,8
3,1
2,8
3,1
3,1
3,1
3,2
2,9
3,2
3,1
2,7
3,0
3,1
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Obrázek 10: Prostorová struktura ternárního komplexu inhibitoru PSPI s molekulou trypsinu a
chymotrypsinu.
A) Celkový pohled na prostorovou strukturu komplexu. Molekula trypsinu je znázorněna šedě a
molekula chymotrypsinu tmavě šedě, obě jako povrchový model, aktivní místa enzymů jsou zvýrazněny
červeně. Inhibitor PSPI je znázorněn ve stužkovém modelu, kde fialové a modré jsou znázorněny
β struktury dvou hlavních domén inhibitoru, α šroubovice je oranžová. Žlutě jsou vyznačeny
cysteinové zbytky tvořící disulfidové můstky a zeleně dvě interakční smyčky reaktivních míst
(kanonické a nekanonické). B) Detailní pohled na nový typ reaktivního centra PSPI se dvěma
interakčními smyčkami v katalytickém místě chymotrypsinu. Zvýrazněny jsou postranní řetězce
katalytických zbytků (červeně) a zeleně kritické zbytky interakčních smyček inhibitoru (Trp29 a Val59).
C) Detailní pohled na klasické reaktivní centrum PSPI s jednou smyčkou v katalytickém místě
trypsinu. Zvýrazněny jsou postranní řetězce katalytických zbytků (červeně) a zeleně kritické zbytky
interakčních smyček inhibitoru (Lys95 a Leu96).
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Tabulka 3: Seznam interakcí mezi inhibitorem PSPI a trypsinem a chymotrypsinem.
Uvedeny jsou aminokyselinové zbytky PSPI, trypsinu a chymotrypsinu, které tvoří vodíkové vazby, a

trypsin

chymotrypsin

vzdálenosti mezi příslušnými atomy.
PSPI
zbytek
atom
Thr27
O
Trp29
N
Trp29
NE1
Trp29
NE1
Ala31
N
Asn56
OD1
Ser57
OG
His170
NE2
Arg175
NE
Arg175
NH2
Ile91
O
Ser92
OG
Thr93
N
Thr93
O
Thr93
O
Ser94
OG
Lys95
N
Ile123
O
Gln125
OE1
Gln125
OE1
Gln125
NE2

chymotrypsin / trypsin
zbytek
atom
Ser218
OG
Gly216
O
Gly216
O
Ser217
O
Ser214
O
Ser96
OG
His57
O
Ser96
OG
Ser96
O
Ser96
O
Ser195
OG
Gln155
NE2
Gly194
O
Gly194
N
Gly194
O
His40
NE2
Ser192
O
Gly128
N
Thr129
N
Thr129
O
Thr129
OG1

vzdálenost
(Å)
3,2
2,9
3,0
3,0
3,2
2,8
3,1
3,2
3,1
2,9
3,0
2,7
3,0
3,3
3,1
2,7
2,9
3,2
2,5
3,1
3,2
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4.2.1.2. Prostorová struktura inhibitoru PCDI v komplexu s trypsinem
Prostorová struktura komplexu PCDI s trypsinem (Obr. 11 A) byla vyřešena na rozlišení 1,9 Å
a ukázala, že PCDI interaguje s enzymem obdobně jako PSPI s využitím dvou nezávislých smyček S1
a S2 (Obr. 13 B, str. 60), které se vážou do aktivního centra trypsinu a jeho okolí. Na rozdíl od
inhibitoru PSPI, kde je kritický P1 zbytek aromatický tryptofan, u PCDI se jedná o bazickou
aminokyselinu arginin (Arg29, Obr. 11 B), která odpovídá trypsinové substrátové specifitě. Tento
komplex je stabilizovaný sítí vodíkových vazeb mezi inhibitorem PCDI a trypsinem (Tab. 4, str. 58),
žádná z nich se ale netvoří s katalytickými zbytky enzymu.

Obrázek 11: Prostorová struktura komplexu inhibitoru PCDI se serinovou proteasou trypsinem.
A) Celkový pohled na prostorovou strukturu komplexu. Molekula trypsinu je znázorněna šedě jako
povrchový model, katalytické zbytky enzymu jsou zvýrazněny červeně. Inhibitor PCDI je znázorněn ve
stužkovém modelu, kde fialové a modré jsou znázorněny β struktury dvou hlavních domén inhibitoru,
α šroubovice je oranžová. Žlutě jsou vyznačeny cysteinové zbytky tvořící dva disulfidové můstky a
zeleně dvě interakční smyčky. B) Detailní pohled na nový typ reaktivního centra PCDI se dvěma
interakčními smyčkami v katalytickém místě trypsinu. Zvýrazněny jsou postranní řetězce katalytických
zbytků (červeně) a zeleně kritické zbytky interakčních smyček inhibitoru (Arg29 a Val59).
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Tabulka 4: Seznam interakcí mezi inhibitorem PCDI a trypsinem.
Uvedeny jsou aminokyselinové zbytky trypsinu a PCDI, které mezi sebou tvoří vodíkové vazby, a
vzdálenosti mezi příslušnými atomy.
PCDI
zbytek
Ile27
Arg29
Arg29
Arg29
Arg29
Ala31
Asp58
Val59
Arg171

atom
O
N
NE
NH2
O
N
OD1
O
NH2

trypsin
zbytek
atom
Gly211
N
Gly209
O
Gly211
O
Ser187
OG
Trp208
CB
Ser207
O
Gln189
NE2
Lys58
NZ
Ser93
O

vzdálenost (Å)
2,9
2,9
3,0
3,1
3,3
3,0
3,2
2,9
3,0

4.2.1.3. Prostorová struktura inhibitoru PCDI v komplexu s aspartátovou proteasou
Prostorová struktura komplexu PCDI s modelovou aspartátovou proteasou typu katepsinu D
(IrCD1 z klíštěte obecného) (Obr. 12 A, str. 59) byla vyřešena na vysoké rozlišení 1,7 Å. Jedná se
o první strukturní důkaz interakce mezi aspartátovou proteasou a rostlinným inhibitorem z Kunitzovy
rodiny. Tato analýza ukázala, že inhibitor PCDI interaguje s aspartátovými proteasami pomocí jediné
velké smyčky (S4 na Obr. 13 B, str. 59) o délce 19 aminokyselin (zbytky 142-159). Tato smyčka je
stabilizována dvěma disulfidovými můstky a váže se do aktivního centra enzymu (Obr. 12 B, str. 59),
ale netvoří žádné přímé kontakty s katalytickými zbytky. Komplex je stabilizován rozsáhlou sítí
vodíkových vazeb (Tabulka 5, str. 59) a řadu z nich tvoří smyčka S4. Proto lze předpokládat, že na
základě struktury S4 smyčky by bylo možné v budoucnu navrhovat cyklické mimetické inhibitory
aspartátových proteas. Intaktní smyčka S4 chybí ve struktuře homologního inhibitoru PSPI; tato
pozice je u nativního PSPI posttranslačně proteolyticky štěpena, což může být umožněno její vyšší
flexibilitou kvůli absenci jednoho z disulfidů (Obr. 13 B, str. 60).
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Obrázek 12: Prostorová struktura inhibitoru PCDI v komplexu s aspartátovou proteasou
katepsinem D.
A) Celkový pohled na prostorovou strukturu komplexu. Molekula katepsinu D (IrCD1) je znázorněna
šedě jako povrchový model, katalytické zbytky enzymu jsou zvýrazněny červeně. Inhibitor PCDI je ve
stužkovém modelu, kde fialově a modře jsou znázorněny β struktury dvou hlavních domén inhibitoru,
α šroubovice je oranžová. Žlutě jsou vyznačeny cysteinové zbytky tvořící disulfidové můstky a zeleně
smyčka, která interaguje s aktivním místem enzymu (označená jako smyčka 142-159). B) Detailní
pohled na interakční smyčku 142-159 PCDI. Červeně jsou zvýrazněny postranní řetězce katalytických
zbytků.
Tabulka 5: Seznam interakcí mezi inhibitorem PCDI a katepsinem D (IrCD1).
Uvedeny jsou aminokyselinové zbytky IrCD1 a PCDI, které mezi sebou tvoří vodíkové vazby, a
vzdálenosti mezi příslušnými atomy.
PCDI
zbytek
Arg109
Lys128
Leu149
Leu149
Pro151
Arg154
Asn177

atom
O
NZ
N
O
O
NH1
ND2

katepsin D
zbytek
atom
Thr250
OG1
Glu112
OE1
Ser229
OG
Ser229
N
Gly78
N
Gly75
O
Lys249
O

vzdálenost
(Å)
2,6
2,6
2,7
3,1
3,1
2,6
2,5

4.2.1.4. Topologie reaktivních center ve struktuře inhibitorů PSPI a PCDI
V předchozích kapitolách byla strukturně popsána reaktivní centra pro serinové a aspartátové
proteasy u dvou homologních Kunitzových inhibitorů z lilku brambor. Výsledná superpozice
prostorových struktur čtyř komplexů inhibitorů s proteasami a porovnání aminokyselinových sekvencí
inhibitorů jsou na obrázku 13 B (str. 59) a umožňují komentovat aspekty molekulární evoluce této
rodiny inhibičních proteinů. Dvě reaktivní centra pro serinové proteasy (jednosmyčkové v pozici S3 a
nové, dvousmyčkové kombinující pozice S1 a S2) se vyvinuly na prostorově opačných stranách
inhibitoru PSPI. Nedochází tak ke sterickému bránění mezi oběma enzymy a tento „dvouhlavý“
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inhibitor může tvořit ternární komplexy k efektivní regulaci cílových proteas. Dvousmyčkové
reaktivní centrum pro serinové proteasy na PCDI má stejnou topologii jako u PSPI inhibitoru (Obr.
13 B). Nový typ reaktivního centra PCDI pro aspartátové proteasy je tvořený jedinou smyčkou S4,
která je v jiné pozici než popsaná reaktivní centra pro serinové proteasy a stericky nebrání simultánní
interakci obou tříd proteas (Obr. 13). Ze získaných výsledků vyplývá, že u Kunitzových inhibitorů
z lilku brambor se vytvořila nová reaktivní centra pro protein-proteinové interakce, která vznikla díky
sekvenční variabilitě smyček v různých pozicích umožňující získání nových funkčních vlastností pro
komplexní regulaci proteolytických systémů, např. v trávicím traktu mandelinky bramborové.

Obrázek 13: Rozdílná topologie reaktivních center proti proteasám na bramborových
Kunitzových inhibitorech
A) Superpozice prostorových struktur PCDI a PSPI v komplexu se serinovými proteasami a
katepsinem D. Centrálně jsou umístěny molekuly PCDI a PSPI znázorněné ve stužkovém modelu
s fialově-modrým barevným kódováním pro dvě hlavní domény inhibitorů. Molekuly proteas jsou
znázorněny jako povrchový model, serinové proteasy jsou znázorněny modře (trypsin světlá,
chymotrypsin tmavá) a aspartátová proteasa katepsin D má růžovou barvu. B) Přiřazení
aminokyselinových sekvencí Kunitzových inhibitorů PCDI a PSPI. Šedé šipky nad aminokyselinovými
sekvencemi znázorňují pozici dvanácti konzervovaných β struktur (β1-β12), párování cysteinových
zbytků (žlutě na šedém pozadí) do disulfidových můstků je vyznačeno svorkou. Černým podbarvením
jsou znázorněny aminokyseliny, které tvoří interakční smyčky se serinovými proteasami (modré písmo)
a s aspartátovou proteasou (růžové písmo). Nový typ reaktivního centra se dvěma interakčními
smyčkami je tvořeno smyčkami S1 a S2, klasické reaktivní centrum je tvořeno jednou interakční
smyčkou S3 a interakční smyčka 142-159 proti aspratátovým proteasám je označena jako S4.
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Přiřazení sekvencí bylo provedeno v programu ClustalW a dále upraveno podle superpozice
prostorových struktur PCDI a PSPI v programu PyMol.

4.2.2. Strukturní analýza aspartátové proteasy LdCD
V publikaci č. 1 byla v trávicím traktu mandelinky bramborové identifikována aspartátová
proteasa typu katepsinu D označená LdCD. Funkční analýza prokázala, že tento enzym hraje důležitou
roli při trávení proteinů a zahajuje jejich degradační kaskádu. V dalším kroku byl připraven tento
enzym v kvasinkovém expresním systému Pichia pastoris pro jeho strukturní analýzu. Prostorová
struktura byla vyřešena pro komplex LdCD s pepstatinem (Obr. 14 A), inhibičním peptidovým
analogem substrátu, v rozlišení 1,95 Å. LdCD má typickou architekturu aspartátových proteas
pepsinové rodiny (Obr. 3 A, str. 8). Skládá se ze dvou domén (N koncové a C koncové), mezi kterými
je umístěno aktivní místo enzymu se dvěma katalytickými zbytky kyseliny asparagové. Na rozdíl od
lidského katepsinu D, který je posttranslačně štěpen na lehký a těžký řetězec (Baldwin et al. 1993), je
LdCD jednořetězcová molekula, která je stabilizována třemi disulfidovými můstky.
Molekula pepstatinu se váže do aktivního místa LdCD obdobně jako to bylo popsáno
u prostorových struktur jiných aspartátových proteas s tímto inhibitorem (Hánová et al. 2018), tj. od S4
do S3´podmísta, kterým odpovídají pozice P4 až P3´ na molekule pepstatinu (Obr. 14 B). Klíčový
aminokyselinový zbytek statinu interaguje v S1 podmístě LdCD, kde tvoří přímé kontakty
s katalytickými aspartáty a jeho hydroxylová skupina nahrazuje molekulu vody, která se u aktivního
enzymu účastní katalytického mechanismu a štěpení peptidové vazby (Coates et al. 2008) (Obr. 3 B,
str. 8). Další interakce mezi inhibitorem a aktivním centrem LdCD jsou uvedeny v tabulce 6 (str. 62),
celkem je tento komplex stabilizován dvanácti vodíkovými vazbami.

Obrázek 14: Prostorová struktura aspartátové proteasy LdCD v komplexu s inhibitorem
pepstatinem.
A) Celkový pohled na prostorovou strukturu LdCD ve stužkovém modelu, vyznačen je N a C konec
proteinu a členění na domény. Fialově jsou vyznačené katalytické zbytky (Asp37 a Asp223), žlutě
cysteinové zbytky tvořící tři disulfidové můstky. Zelený tyčkový model znázorňuje molekulu inhibitoru
pepstatinu, který je navázán v aktivním místě LdCD jako analog transitního stavu substrátu. B)
Interakce mezi pepstatinem a LdCD je znázorněná pomocí vodíkových vazeb (tečkovanou čárou). Ve
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struktuře pepstatinu (zelená) jsou popsány jednotlivé pozice inhibitoru P4 až P3´(Iva označuje zbytek
kyseliny izovalerové a Sta zbytek statinu), které se vážou do odpovídajících vazebných podmíst
enzymu. Interagující aminokyselinové zbytky enzymu jsou označeny šedě a fialově (katalytické zbytky).
Tabulka 6: Seznam interakcí mezi pepstatinem a aktivním centrem LdCD.
Uvedeny jsou aminokyselinové zbytky v aktivním centru LdCD, které tvoří vodíkové vazby
s inhibitorem (pepstatin), a vzdálenosti mezi příslušnými atomy tvořícími vodíkovou vazbu.
Pepstatin-A
zbytek
Atom
Val2
N
Val2
O
Val3
N
Val3
O
Val3
O
Sta4
N
Sta4
OH
Sta4
OH
Sta4
OH
Sta4
O
Ala5
N
Ala5
O

LdCD
zbytek
Ser227
Ser227
Ser84
Gly83
Ser84
Gly225
Asp223
Asp37
Asp223
Gly83
Gly39
Tyr198

Atom
OG
N
OG
N
N
O
OD1
OD1
OD2
N
O
OH

vzdálenost (Å)
2,9
3,0
2,9
3,1
2,9
3,1
3,0
2,6
2,5
3,0
2,9
2,7

Analýza inhibiční specifity LdCD ukázala, že LdCD je efektivně inhibován Kunitzovým
inhibitorem PCDI z lilku brambor (publikace č. 1). Pomocí dvou přístupů byla dále analyzována tato
interakce a stanovena inhibiční hodnota IC50 = 0,11 µM v kinetickém aktivitním testu a hodnota KD=
0,29 µM při měření pomocí MST termoforézy. Strukturní model interakce LdCD a PCDI byl navržen
pomocí molekulárního modelování na základě prostorové struktury LdCD a prostorové struktury
komplexu homologního enzymu IrCD1 s PCDI (kap. 4.2.1.3.) a je uveden na obrázku 15.

Obrázek 15: Model komplexu inhibitoru PCDI s aspartátovou proteasou LdCD.
Celkový pohled na model komplexu ve stužkovém znázornění. Molekula LdCD je znázorněna šedě,
katalytické zbytky enzymu jsou zvýrazněny červeně. β struktury dvou hlavních domén inhibitoru PCDI
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jsou barveny fialově a modře, α šroubovice je oranžově. Žlutě jsou vyznačeny cysteinové zbytky tvořící
disulfidové můstky a zeleně smyčka, která interaguje s aktivním místem enzymu (označená jako smyčka
142-159). Model byl vytvořen na základě prostorových struktur enzymu LdCD a komplexu inhibitoru
PCDI s homologní aspartátovou proteasou IrCD1 s využitím programu PyMol.

Na předložených dosud nepublikovaných výsledcích jsem se podílel (1) přípravou dvou
rekombinantních katepsinů D v čisté podobě - IrCD1 a LdCD, (2) purifikací inhibitorů PCDI a PSPI
z lilku brambor, (3) přípravou všech uvedených komplexů proteasa-inhibitor (LdCD-pepstatin,
katepsin D-PCDI, trypsin-PCDI, trypsin-PSPI, trypsin/chymotrypsin-PSPI), (4) krystalizací komplexů
proteasa-inhibitor metodou sedící a visící kapky, (5) grafickým zpracováním a interpretací dat
z vyřešených prostorových struktur těchto komplexů.
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4.3. Publikace č. 2: Complex modulation of peptidolytic activity of
cathepsin D by sphingolipids.
Souhrn
Působení bioaktivních sfingolipidů na proteolytické enzymy nebylo doposud detailně
studováno. V této práci byla identifikována komplexní modulace enzymové aktivity lidského
katepsinu D těmito molekulami. Jde o vysoce specifický typ regulační interakce, který nebyl nalezen
u jiných modelových zástupců tříd proteolytických enzymů, včetně např. pepsinu, typického
představitele A1 rodiny aspartátových proteas, tedy rodiny kam katepsin D patří.
Pomocí panelu přirozených a syntetických derivátů sfingolipidů byly charakterizovány
vztahy mezi jejich strukturou a vlivem na aktivitu katepsinu D. Bylo zjištěno, že určité typy sfingosinu
a ceramidu jsou účinné inhibitory katepsinu D v sub-mikromolární oblasti koncentrací. Pro nejlepší
inhibitor C8 ceramin byla v aktivitním testu změřena hodnota IC50 = 0,14 µM. Pro fosforylované
deriváty sfingolipidů typu sfingosin-1-fosfátu a ceramid-1-fosfátu byla nalezena naopak pozitivní
modulace vedoucí k až několikanásobnému nárůstu aktivity katepsinu D.
Inhibiční i aktivační modulační efekty sfingolipidů jsou závislé na pH a nejvýrazněji se
projevují v mírně kyselé oblasti. Přítomnost fosfosfingolipidů také způsobuje významný posun pH
optima aktivity katepsinu D o jednu jednotku výše. Mechanismus inhibice pomocí sfingolipidů byl
studován několika přístupy a prokázal přímou interakci s katepsinem D. Společné vazebné místo pro
pro sfingosiny a ceramidy vykazuje kompetitivní typ inhibice. Lze předpokládat, že lipidové ligandy
se budou alespoň částečně vázat do aktivního místa katepsinu D, jehož kritická vazebná podmísta
preferují hydrofobní aminokyselinové zbytky substrátu.
Modulační efekty sfingolipidů na katepsin D testované in vitro se projevovaly za
koncentrací, které jsou fyziologicky relevantní, a to i v přítomnosti liposomů simulujících prostředí
biomembrán. Získané výsledky prokazují, že sfingolipidy jsou přirozené regulátory katepsinu D a
jejich interakce může ovlivňovat procesy, jako jsou apoptóza a mitogeneze, jichž se tyto bioaktivní
lipidy i proteasa účastní.
Můj podíl na práci zahrnoval (1) měření aktivit katepsinu D v přítomnosti vybraných sfingolipidů
v aktivitním testu, (2) přípravu a analýzu vzorků pro HPLC analýzu modulace aktivity katepsinu D a
(3) grafické zpracování dat pro manuskript.
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Publikace č. 2

Žebrakovská I., Máša M., Srp J., Horn M., Vávrová K., Mareš M.

Complex modulation of peptidolytic activity of cathepsin D by sphingolipids

Biochimica et Biophysica Acta, (12), 1097-1104 (2011)
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4.4. Publikace č. 3: Single- and double-headed chemical probes for
detection of active cathepsin D in a cancer cell proteome.
Souhrn
Cílem této práce bylo navrhnout, připravit a otestovat aktivitní sondy (ABP, z angl. Activity
Based Probe), které by specificky značily aspartátové proteasy pepsinové rodiny. ABP byly dosud
intenzivně studovány jako nástroj pro zobrazování cysteinových a serinových proteas s mnoha
aplikacemi in vitro a in vivo (Sanman a Bogyo 2014). V případě aspartátových proteas byla ale snaha
o vývoj účinných a specifických ABP komplikována nedostatkem vhodných reaktivních chemických
skupin pro kovalentní vazbu do katalytického místa těchto enzymů. V publikaci č. 3 byl využit přístup
založený na konstrukci ABP kombinující nekovalentní specifický ligand aktivního místa
s fotoreaktivní skupinou, jejíž aktivace kovalentně připojí ABP k enzymu.
Byly připraveny a testovány tři nové aktivitní sondy pro vizualizaci aspartátových proteas
(FAP-09, sBAP-09 a dBAP-09), které se liší konstrukčními detaily umožňujícími odlišné aplikace.
Tyto sondy se skládají ze tří funkčních modulů: (1) peptidomimetického hexapeptidu, který se váže do
aktivního místa enzymu a který byl odvozen ze sekvence specifického reverzibilního inhibitoru
pepstatinu (Majer et al. 1997), (2) fotoreaktivní skupiny, která při aktivaci UV zářením kovalentně
váže sondu na proteasu a (3) detekční skupiny pro vizualizaci (fluorescenční skupina, biotin). Značené
aspartátové proteasy lze vizualizovat z SDS-PAGE gelu pomocí fluorescenčního skeneru nebo po
přenesení na PVDF membránu pomocí např. chemiluminiscence.
Pro připravené ABP byly v aktivitním testu zjištěny inhibiční konstanty s lidským
katepsinem D. Naměřené hodnoty Ki byly v sub-nanomolární oblasti, tedy obdobné hodnoty, jaké
vykazuje inhibitor pepstatin, ze kterého byly odvozeny struktury těchto sond a který jim uděluje
vysokou citlivost. Na dvou modelových zástupcích aspartátových proteas (pepsinu a lidském
katepsinu D) bylo prokázáno, že připravené ABP jsou schopné s oběma proteasami interagovat a že
lze tyto enzymy vizualizovat. Detekční limit ABP byl stanoven na 2,5-5 ng katepsinu D v reakční
směsi.
V dalším kroku byly použity připravené ABP pro značení katepsinu D v homogenátu buněk
rakoviny prsu (MCF-7B), které produkují katepsin D. V tomto experimentu byly specificky
vizualizovány dva pásy, které odpovídají těžkému (31 kDa) a lehkému řetězci (13-14 kDa) zralého
aktivního lidského katepsinu D a jejich identita byla potvrzena pomocí hmotnostní spektrometrie.
V práci je diskutována aplikace vyvinutých sond pro detekci katepsinu D jakožto markeru při
nádorovém onemocnění prsu a v proteomice dalších typů medicinálně významných aspartátových
proteas.
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Můj podíl na práci zahrnoval (1) přípravu a charakterizaci extraktu z nádorových buněk, (2) značení
katepsinu D v extraktu pomocí aktivitních sond a (3) analýzu a identifikaci vzorků vizualizovaných ve
fluorescenční a chemiluminiscenční aplikaci.

79

Publikace č. 3

Nussbaumerová M., Srp J., Máša M., Hradilek M., Šanda M., Reiniš M., Horn M., Mareš M.

Single- and double-headed chemical probes for detection of active
cathepsin D in a cancer cell proteome

Chembiochem, (11), 1538-1541 (2010)
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4.5. Publikace č. 4: Profiling system for skin kallikrein proteolysis applied
in gene deficient mouse models.
Souhrn
Serinové proteasy kalikreinového typu (KLK) jsou exprimovány v různých orgánech a jejich
15 zástupců se podílí na řadě biologických procesů. Překrývající se substrátová specifita těchto proteas
znemožňuje nezávisle monitorovat aktivitu jednotlivých kalikreinů v komplexních směsích. Tato
práce se zaměřuje na analýzu substrátové a inhibiční specifity hlavních KLK z tkáně pokožky a na
jejich detekci v homogenátech epidermu geneticky modifikovaných myší.
Zástupci myších a lidských kalikreinů s trypsinovou (KLK 5 a KLK 14) a chymotrypsinovou
(KLK 7) substrátovou specifitou byly testovány na citlivost k sadě relevantních syntetických
fluorogenních substrátů a reaktivních inhibitorů. Kromě komerčně dostupných substrátů byly také
připraveny a analyzovány nové fluorogenní substráty Ac-WAVR-Acc a KHLY-Acc navržené podle
substrátové specificity studovaných KLK. Pro jednotlivé substráty byly s rekombinantními KLK
určeny kinetické parametry kcat a KM a na základě katalytické účinnosti (kcat/KM) byly vybrány
selektivní substráty pro specifickou detekci KLK proteas. Nejvyšší míru selektivity vykazoval substrát
Ac-WAVR-Acc pro KLK 14 a substrát KHLY-Acc pro KLK 7. Analýza inhibiční specifity
rekombinantních KLK v aktivitním testu umožnila identifikovat inhibitor dFPR-Cmk jako nástroj pro
rozlišení aktivity trypsinových KLK (KLK 5 a KLK 14) a chymostatin jako selektivní citlivý inhibitor
KLK 7 s chymotrypsinovou specifitou.
Byly připraveny geneticky modifikované myši, které měly deficience v genech pro studované
KLK a také pro přirozený kalikreinový inhibitor LEKTI, který slouží jako fyziologický regulátor KLK
proteas. Deficience LEKTI umožňuje stanovení nemodulovaných aktivit KLK a představuje unikátní
model pro studium KLK v tkáni pokožky. Z epidermis geneticky modifikovaných myší byly
připraveny extrakty, které byly analyzovány pomocí kombinace identifikovaných selektivních
substrátů a inhibitorů pro určení distribuce jednotlivých KLK proteas a vztahů mezi nimi.
Tato práce přináší nové molekulární nástroje pro detekci aktivit kožních KLK a jejich
kvantifikaci při patologických podmínkách. Výsledky pomohou objasnit roli KLK proteas
v komplexním proteolytickém systému v epidermální tkáni, do kterého přispívá několik typů enzymů.
Můj podíl na práci zahrnoval měření inhibiční specifity pro jednotlivé rekombinantní KLK se sadou
syntetických inhibitorů.
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Publikace č. 4

Horn M., Zbodáková O., Kašpárek P., Srp J., Hanečková R., Hradilek M., Mareš M., Sedláček R.

Profiling system for skin kallikrein proteolysis applied in gene deficient
mouse models

Biological Chemistry, (9), 1085-1089 (2018)
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4.6. Publikace č. 5: Crystal structures of the complex of kallikrein inhibitor
BbKI with trypsin and modeling of kallikrein complexes.
Souhrn
Rukopis je v recenzním řízení v časopise Acta Crystallographica Section D.
Proteasový inhibitor BbKI izolovaný ze semen bauhinií (Bauhinia bauhinioides) patří mezi
rostlinné inhibitory z Kunitzovy rodiny. Již dříve byla publikována jeho schopnost inhibovat aktivitu
serinových proteas trypsinu, plasminu a plasmového kalikreinu (Oliva a Sampaio 2008) a také
prostorová struktura volného BbKI (Zhou et al. 2015).
V předkládaném manuskriptu byl inhibitor BbKI připraven jako rekombinantní protein
v bakteriálním expresním systému ve dvou formách, nemutovaný a mutovaný v pozici 54 (L54R).
Analýza inhibiční specifity inhibitoru BbKI se zástupci lidských a myších serinových proteas
kalikreinového typu (KLK) a s modelovými proteasami trypsinem a chymotrypsinem prokázala
výrazné rozdíly v inhibiční specifitě a afinitě k BbKI. Nejlepší inhibiční konstanty s hodnotami Ki
v sub-nanomolární oblasti byly stanoveny pro medicinálně významné proteasy KLK 4, KLK 7 a
plasmový KLK. Z této analýzy vyplývá, že BbKI je nejvíce efektivní inhibitor lidských KLK proteas z
dosud známých přirozených inhibitorů proteinového charakteru.
Byla vyřešena krystalová struktura komplexu BbKI s trypsinem na rozlišení 2,0 Å, která
ukázala, že reaktivní centrum BbKI se váže do aktivního místa enzymu pomocí jedné interakční
smyčky. Tento inhibiční mechanismus byl již dříve popsán u jiných komplexů rostlinných inhibitorů
z Kunitzovy rodiny, jedná se o tzv. kanonický nebo Laskowského mechanismus interakce. Klíčová
interakce v S1 podmístě enzymu je zprostředkována mezi Arg64 na straně BbKI a Asp189 na straně
trypsinu. Řada dalších kontaktů uvnitř i mimo tuto interakční smyčku stabilizují celý komplex.
Na základě vyřešené prostorové struktury komplexu BbKI s modelovou serinovou proteasou
trypsinem byla studována interakce BbKI s KLK proteasami. S využitím tohoto templátu a
prostorových struktur KLK 4, KLK 7 a plasmového KLK (dostupných v PDB databázi) byly
modelovány jednotlivé komplexy a analyzována interakce s BbKI. Byla nalezena konformační
flexibilita reaktivního centra BbKI a přídatné determinanty jeho okolí umožňující zvýšený počet
kontaktů s enzymem, což vysvětluje vysokou afinitu BbKI ke studovaným KLK proteasám.
Můj podíl na práci zahrnoval měření inhibičních konstant Ki pro BbKI s devíti zástupci serinových
proteas KLK typu a modelových serinových proteas trypsinu a chymotrypsinu a dále analýzu
naměřených enzymologických dat.
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Publikace č. 5

Li M., Srp J., Gustchina A., Dauter Z., Mareš M., Wlodawer A.

Crystal structures of the complex of kallikrein inhibitor BbKI with trypsin
and modeling of kallikrein complexes

Rukopis je v recenzním řízení v časopise Acta Crystallographica Section D, (2018)
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4.7. Publikace č. 6: Kunitzovy proteasové inhibitory z rostlin: strukturní a
funkční diverzita.
Souhrn
Cílem tohoto referátu bylo podat ucelený přehled o rostlinných proteasových inhibitorech
z Kunitzovy rodiny, který v současné literatuře chybí. Zaměřuje se na jejich strukturní a funkční
vlastnosti, zejména pak na diverzitu v inhibiční specifitě, která zahrnuje inhibici tří různých tříd
proteas (aspartátových, cysteinových a serinových proteas) a je v kontextu rodin proteasových
inhibitorů unikátní. V práci je popsána konzervovaná molekulární architektura Kunitzových inhibitorů
označovaná jako β trojlístek (angl. β trefoil), která je tvořena dvanácti antiparalelními β řetězci
propojených systémem variabilních smyček.
Pozornost je zaměřena na prostorové struktury komplexů Kunitzových inhibitorů se
serinovými proteasami, které jsou v současné době jako jediné dostupné pro tyto rostlinné inhibitory
v PDB databázi proteinových struktur. Diskutován je jednotný, tzv. Laskowského mechanismus
interakce Kunitzových inhibitorů s modelovou serinovou proteasou trypsinem pomocí centrální
reaktivní smyčky, která řídí klíčovou interakci v S1 podmístě enzymu. Ta je zprostředkována převážně
bazickými aminokyselinovými zbytky (Arg nebo Lys) na straně inhibitoru a zbytkem kyseliny
asparagové v S1 podmístě trypsinu. Ze superpozice prostorových struktur sady komplexů je patrné, že
reaktivní centra proti serinovým proteasám se vyvinula nezávisle na několika různých smyčkách na
povrchu molekuly inhibitoru. Tato rozdílná topologie tří doposud popsaných reaktivních center
Laskowského typu je prezentována také pomocí přiřazení aminokyselinových sekvencí Kunitzových
inhibitorů, které byly dosud strukturně charakterizovány ve formě komplexů. V práci je také nastíněno
možné využití těchto rostlinných inhibitorů při konstrukci transgenních rostlin, které by byly odolné
vůči herbivorním škůdcům a jiným patogenům.
Můj podíl na práci zahrnoval vyhledávání dostupné literatury a prostorových struktur v PDB databázi,
analýzu prostorových struktur a sekvencí, přípravu obrázků pomocí molekulární grafiky a psaní
manuskriptu.
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Publikace č. 6

Srp J., Mareš M.

Kunitzovy proteasové inhibitory z rostlin: strukturní a funkční diverzita

Chemické listy, (110), 761-768 (2016)
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5. Diskuze
Proteasy se zásadním způsobem účastní řady fyziologicky významných dějů, jako jsou
trávení, presentace antigenů, srážení krve, regulace tlaku krve a mnoha dalších. Nedostatečná regulace
proteolytické

aktivity

těchto

enzymů

vede

k závažným

patologiím,

např.

nádorovým,

neurodegenerativním a kardiovaskulárním onemocněním. Proto jsou specifické molekuly, které účinně
inhibují aktivitu medicinálně významných proteas, považovány za perspektivní chemoterapeutika.
K jejich racionálnímu vývoji jsou intenzivně studovány strukturní mechanismy umožňující kontrolu
proteas a unikátní informace v tomto směru poskytuje analýza přirozených antiproteolytických
molekul, které jsou součástí komplexních fyziologických systémů. Cílem disertační práce bylo popsat
nové principy regulace vybraných zástupců aspartátových a serinových proteas pomocí interakce
s přirozenými proteasovými inhibitory.

5.1. Aspartátové proteasy a jejich regulace přirozenými inhibitory
K výrazným úspěchům molekulární medicíny při využití poznatků z oblasti proteolýzy patří
chemoterapie pomocí inhibitorů aspartátové proteasy viru HIV z rodiny A2 retrovirálních proteas.
Tato proteasa je zodpovědná za štěpení gag-pol polyproteinů při tzv. zrání viru, kterým vznikají
infekční virové částice. Díky úsilí akademické sféry a farmaceutického průmyslu je v současné době k
dispozici desítka specifických inhibitorů HIV proteasy pro antivirovou terapii (Pokorná et al. 2009).
Disertační práce se zabývala aspartátovými proteasami z pepsinové rodiny A1, do které patří
medicinálně významné enzymy, jako jsou např. renin, β sekretasa nebo katepsin D. Renin je klíčový
enzym renin-angiotensinového systému regulujícího krevní tlak a rovnováhu extracelulárních tekutin
v lidském organismu. Aliskiren, specifický inhibitor reninu, je široce rozšířené léčivo při hypertenzi
(Nadeem a Batisky 2014). Zvýšená aktivita β sekretasy vede ke štěpení amyloidního prekursorového
proteinu za vzniku β amyloidních peptidů, které se ukládají v mozkové tkáni a způsobují
Alzheimerovu chorobu. V současné době je v klinických testech několik molekul, které specificky
inhibují β sekretasu (Ghosh, Brindisi, a Tang 2012; Volloch a Rits 2018). Katepsin D, který
v lysosomu degraduje buněčné proteiny a generuje peptidy pro presentaci na MHC II molekulách, je
součástí řady nádorových procesů, kde se podílí na mitotické signalizaci a také degradaci
extracelulární matrix a aktivaci růstových faktorů (Fusek, Větvičková, a Větvička 2007). Pro
katepsin D nejsou doposud známé žádné specifické inhibitory testované v klinických studiích. V této
disertační práci byly popsány dva nové strukturní motivy pro inhibiční interakci s aspartátovými
proteasami rodiny pepsinu, které mají odlišný charakter - proteinové domény a sfingolipidu.
V publikaci č. 2 byl prokázán specifický modulační efekt bioaktivních lipidů na
peptidolytickou aktivitu lidského katepsinu D, kdy určité sfingolipidy odvozené ze struktury
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sfingosinu a ceramidu potlačují jeho aktivitu a jejich fosforylované deriváty naopak aktivitu
katepsinu D zvyšují.
Výsledky uvedené v publikaci č. 2 naznačují, že se sfingolipidy vážou do aktivního místa
katepsinu D, které preferuje hydrofobní aminokyseliny. Nicméně pro přesný popis a plné porozumění
mechanismu interakce mezi sfingolipidem a katepsinem D bude nutné vyřešit prostorovou strukturu
jejich komplexu. Na jejím základě bude možné racionálním způsobem navrhovat modifikované
syntetické molekuly lipidů a jejich mimetika s cílem zlepšit inhibiční potenciál a další funkční
vlastnosti. Fosforylace primárního hydroxylu u sfingolipidů vede ke zvýšení peptidolytické aktivity
katepsinu D, která je způsobena převážně zlepšením afinity substrátu k enzymu. Vazebné místo pro
fosforylované lipidy také není známé, ale lze spekulovat, že se jedná o pozitivně nabitou povrchovou
část katepsinu D v okolí jeho aktivního centra. Analogicky interagují glykosaminoglykany s pozitivně
nabitými povrchovými oblastmi cysteinových proteas katepsinového typu (Fairhead, Kelly, a van der
Walle 2008; Caglic et al. 2007). Popsaný posun pH optima katepsinu D v přítomnosti fosforylovaných
sfingolipidů o jednotku výše by mohl významně zvyšovat aktivitu tohoto enzymu v situacích, kdy je
transportován mimo lysosom, k čemuž dochází např. za patofyziologických podmínek (Masson et al.
2010; Beneš, Větvička, a Fusek 2008; Beaujouin et al. 2010).
V jiných pracích bylo prokázáno, že tyto bioaktivní lipidy mají přímou souvislost s apoptózou
a jejich fosfoderiváty působí naopak jako mitotické molekuly (Ponnusamy et al. 2010), tedy s procesy,
ve kterých je zapojen i katepsin D (Beneš, Větvička, a Fusek 2008). Proto lze předpokládat, že vliv
těchto lipidů na popsané buněčné procesy bude souviset s aktivitou katepsinu D, který se účastní řady
nádorových procesů. Sfingolipidové templáty mají tedy potenciální využití při vývoji selektivních
molekul regulujících procesy, ve kterých je zapojen katepsin D v protinádorové terapii.
Rostlinný proteasový inhibitor PCDI z lilku brambor, který patří do Kunitzovy rodiny, je
specifický inhibitor katepsinu D (Mareš et al. 1989). V rámci disertační práce bylo identifikováno a
strukturně charakterizováno reaktivní centrum, které je zodpovědné za interakci PCDI s enzymem.
Jedná se o 22 aminokyselin dlouhou smyčku, která je stabilizována dvěma disulfidovými můstky a
váže se do aktivního místa katepsinu D. V genomu lilku brambor se vyskytuje i další protein
z Kunitzovy rodiny označený jako NID, pro který byla popsána inhibice aspartátových proteas, ale
reaktivní centrum není známé (Ritonja et al. 1990; Guerra et al. 2016). Porovnání aminokyselinových
sekvencí PCDI a NID ukázalo, že oba proteiny obsahují motiv reaktivní smyčky se dvěma disulfidy.
Ačkoli celkové aminokyselinové sekvence inhibitorů jsou vysoce homologické (94% identita),
vykazují určené interakční smyčky výraznou variabilitu (56% identita). Rozdílnost ve složení
interakční smyčky může být způsobena tím, že oba inhibitory cílí na rozdílné spektrum aspartátových
proteas, což souvisí s předpokládanou fyziologickou rolí Kunitzových inhibitorů jako obranných
proteinů v rostlinných pletivech; jejich funkční variabilita umožňuje inhibici odlišných izoenzymů
trávicích proteas produkovaných herbivory (viz kap. 5.3 s diskuzí k publikaci č. 1). Strukturně
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popsaná interakční smyčka PCDI je v kontextu jiných inhibitorů aspartátových proteas nový, zcela
unikátní inhibiční motiv. Doposud byly analyzovány pouze čtyři strukturní motivy pro inhibici těchto
proteas: (1) peptidomimetický inhibitor pepstatin se váže do aktivního centra enzymu a jeho statinový
zbytek interaguje s katalytickými aspartáty (Baldwin et al. 1993) (Obr. 3 A, str. 8), (2) polypeptidový
inhibitor IA3 při vazbě na proteinasu A tvoří α helix, který překrývá aktivní místo enzymu (Li et al.
2000) (Obr. 6 A, str. 19), (3) proteinový inhibitor PI3 blokuje pozice S1´-S3´ aktivního místa pepsinu a
brání tak vstupu substrátu (Obr. 6 B, str. 19) (Ng et al. 2000) a (4) oligopeptidový inhibitor vyštěpený
z propeptidové domény zymogenu katepsinu D se váže do povrchového exo-místa na aktivní protease
a způsobuje její alosterickou inhibici (Hánová et al. 2018) (Obr. 5 B, str. 18). Reaktivní centrum PCDI
vytváří strukturně kompaktní a relativně nezávislou malou doménu na povrchu inhibitoru. Lze proto
předpokládat, že bude možné navrhovat syntetická mimetika reaktivního centra v podobě cyklických
peptidů a dále upravovat jejich funkční vlastnosti včetně inhibičního potenciálu a specifity pro jiné
medicinálně významné aspartátové proteasy. Tento přístup byl již úspěšně otestován na jiných
peptidových cyklických inhibitorech serinových proteas (Xu, Andreasen, a Huang 2017; Swedberg et
al. 2011; de Veer et al. 2015).
V publikaci č. 3 byly na základě inhibitoru aspartátových proteas pepstatinu (Majer et al.
1997) navrženy a připraveny syntetické proteomické sondy, které jsou selektivní pro detekci
proteolyticky aktivních forem aspartátových proteas rodiny pepsinu. Bylo prokázáno, že připravené
sondy jsou schopné vizualizovat katepsin D v komplexních proteinových směsích z extraktů
nádorových buněk. Představují tak nové účinné nástroje, které lze využít pro detekci katepsinu D jako
prognostického markeru u nádorového onemocnění prsu a terapeutické cílové molekuly (Brouillet et
al. 1997). Modulární složení připravených sond umožňuje jejich využití při různých proteomických
aplikacích jako je analýza aspartátových proteas v proteolytických systémech, včetně jejich
identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie nebo N koncového sekvenování.

5.2. Serinové proteasy a jejich regulace přirozenými inhibitory
Serinové proteasy chymotrypsinové rodiny, mezi které patří modeloví zástupci trypsin a
chymotrypsin lišící se svou substrátovou specifitou, jsou nejvíce zastoupené proteasy v lidském
genomu. Do této rodiny patří i trombin a proteasové faktory, které se účastní koagulační kaskády
srážení krve (Huntington 2014) nebo kalikreinové proteasy, které mají řadu specifických
fyziologických funkcí a jsou spojovány s nádorovými onemocněními (Kalinska et al. 2016; Masurier
et al. 2018). Proto jsou tyto proteolytické enzymy perspektivní cílové molekuly a jejich inhibitory
představují potenciální farmaka. Jako příklad lze uvést Dabigatran, syntetický reversibilní inhibitor
trombinu, který patří mezi hojně užívané léky proti infarktu myokardu nebo mozkové mrtvici (Ageno,
Eikelboom, a Lip 2016). Přirozené proteinové inhibitory serinových proteas chymotrypsinové rodiny
byly intenzivně studovány po biochemické i strukturní stránce. V PDB databázi je řada zástupců
těchto inhibitorů z několika inhibičních rodin, včetně jejich komplexů. Jejich analýza ukazuje, že
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inhibitory tvořící se serinovými proteasami nekovalentní protein-proteinové komplexy interagují s
cílovou proteasou pomocí analogického reaktivního centra založeného na jedné interakční smyčce,
která vstupuje do aktivního místa proteasy. Tento interakční mechanismus se nazývá kanonický nebo
také Laskowského mechanismus (Krowarsch et al. 2003) a byl detailně studován pro živočišný
inhibitor BPTI (Helland et al. 1999) a pro rostlinné inhibitory z Kunitzovy rodiny (Bendre,
Ramasamy, a Suresh 2018).
Protein BbKI produkovaný rostlinou bauhinie patří do Kunitzovy rodiny a byla popsána jeho
schopnost inhibovat trypsin a plasmový kalikrein (vykazující trypsinovou substrátovou specifitu)
(Zhou et al. 2013). Vyřešená prostorová struktura komplexu BbKI s trypsinem v publikaci č. 5
ukázala, že BbKI využívá pro interakci se serinovými proteasami jednosmyčkové reaktivní centrum a
umisťuje do kritického S1 podmísta trypsinu argininový zbytek, jedná se tedy o kanonický
mechanismus interakce. V této práci bylo prokázáno, že BbKI je schopen inhibovat i další zástupce
kalikreinových proteas a jejich interakce byla detailně popsána pomocí molekulárních modelů. Pro
kalikrein 4, který je spojován s rakovinou prostaty (Xi et al. 2004), je BbKI s hodnotou Ki ~45 pM
nejlepší přirozený inhibitor, který byl doposud popsán. Kalikrein 7, který má chymotrypsinovou
substrátovou specifitu, byl také účinně inhibován BbKI s Ki v subnanomolární oblasti.
V publikaci č. 4 byla studována specifita hlavních zástupců epidermálních kalikreinů
(kalikreiny 5, 7 a 14), pro které byl sestaven detekční proteomický systém založený na syntetických
selektivních substrátech a inhibitorech. Tento nástroj může být využit pro rozlišení a kvantifikaci
aktivit jednotlivých kalikreinových proteas v komplexním proteomu, což bylo potvrzeno v testech
s extrakty epidermis geneticky upravených myší, které měly defekty v kalikreinové proteolýze.

5.3. Identifikace nových reaktivních center na rostlinných proteasových
inhibitorech z Kunitzovy rodiny
Proteasové inhibitory patří mezi přirozené obranné proteiny rostlin cílené proti trávicím
proteasám škůdců, např. herbivorního hmyzu. Jejich interakce je komplexní díky dlouhotrvající
společné evoluci. Hmyz se adaptoval na přítomnost rostlinných inhibitorů ve stravě a reaguje na ně
zvýšením produkce trávicích enzymů, expresí izoenzymů, které nejsou senzitivní na určité inhibitory,
nebo proteolytickou deaktivací těchto obranných proteinů (Wielkopolan a Obrepalska-Steplowska
2016; Zhu-Salzman a Zeng 2015). Disertační práce se zaměřila na analýzu modelového
proteolytického systému mandelinky bramborové a jeho interakce s antiproteolytickým systémem
inhibičních proteinů lilku brambor. Larvy i dospělci mandelinky bramborové způsobují významné
ekonomické ztráty požerem listů lilkovitých rostlin. Jedním z možných přístupů pro regulaci tohoto
škůdce je využiti přirozených inhibičních molekul blokující jeho trávicího systému, což vede k snížení
schopnosti přežít, růstu a množení (Bolter a LatoszekGreen 1997; Wolfson a Murdock 1987).
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V publikaci č. 1 byl s využitím nástrojů funkční proteomiky (selektivních substrátů, inhibitorů
a aktivitních sond) popsán trávicí proteolytický systém mandelinky bramborové. Na základě
zjištěných výsledků bylo možné sestavit schéma procesu trávení proteinů, kterého se účastní
cysteinové, aspartátové a serinové proteasy. Pro klíčový enzym zahajující degradaci proteinů,
aspartátovou proteasu typu katepsinu D (LdCD), byla v rámci disertační práce také vyřešena
prostorová struktura (Obr. 14, str. 61). Dále bylo v publikaci č. 1 prokázáno, že inhibitory z Kunitzovy
rodiny produkované v lilku brambor (PCDI a PSPI) jsou schopné inhibovat aspartátové a serinové
proteasy mandelinky bramborové. Jedná se o první přímý důkaz interakce Kunitzova inhibitoru s
konkrétní cílovou trávicí proteasou a identifikaci fyziologické role PCDI a PSPI.
Další krok se zaměřil na strukturní popis interakce PCDI a PSPI s modelovými proteasami
s cílem popsat nové typy inhibičních mechanismů. V kapitole 5.1 je diskutovaná identifikace
interakční smyčky na PCDI pro aspartátové proteasy (Obr. 12, str. 59), která společně s prostorovou
strukturou cílové proteasy LdCD umožnila sestavit model interakce těchto biologicky relevantních
partnerů (Obr. 15, str. 62). Dále byly pro PSPI a PCDI vyřešeny tři prostorové struktury se serinovými
proteasami. PSPI tvoří ternární komplexy se dvěma molekulami serinových proteas, tzn. že PSPI má
dvě nezávislá reaktivní centra, která se liší pozicí na molekule inhibitoru. První reaktivní centrum
využívá kanonicky jednosmyčkový mechanismus při interakci s trypsinem (Obr. 9, str. 53). Má
stejnou topologii a stavbu jako reaktivní centrum na Kunitzově inhibitoru API-A z šípatky (Bao et al.
2009), u kterého byla popsaná stabilizační role cysteinového zbytku (Cys89), který se nachází v těsné
blízkosti reaktivního centra a tvoří disulfidový můstek s Cys43 z jiné smyčky. Druhé reaktivní
centrum inhibitoru PSPI využívá nový, dosud nepopsaný typ interakčního mechanismu. Je tvořené
dvěma nezávislými smyčkami pocházející ze sekvenčně vzdálených oblastí inhibitoru (Obr. 13 B,
str. 60), které se v aktivním místě enzymu skládají do jednoho reaktivního centra (Obr. 9 a 10, str. 53 a
55). Pro inhibitor PSPI bylo pomocí dvou prostorových struktur prokázáno, že dvousmyčkové
reaktivní centrum je schopno vázat trypsin (Obr. 9, str. 53) i chymotrypsin (Obr. 10, str. 55), tedy
proteasy s odlišnou substrátovou specifitou. Interakční mechanismus založený na systému dvou
smyček využívá i inhibitor PCDI při vazbě trypsinu, jak bylo potvrzeno na prostorové struktuře jejich
společného komplexu (Obr. 11, str. 57). V literatuře je kanonické jednosmyčkové reaktivní centrum
označováno jako „pomalý substrát“, protože v komplexu se serinovou proteasou podléhá za určitých
podmínek degradaci, kdy je štěpeno v pozicích mezi P1 a P1´zbytky (Krowarsch et al. 2003). Reaktivní
centrum složené ze dvou smyček je naopak stabilní, protože tyto kritické pozice jsou obsazeny zbytky,
které pochází ze dvou nespojitých smyček.
V disertační práci byla identifikovaná na sérii prostorových struktur komplexů rostlinných
inhibitorů z Kunitzovy rodiny tři reaktivní centra pro vazbu serinových proteas a jedno reaktivní
centrum pro inhibici aspartátových proteas. Z hlediska umístění jednotlivých reaktivních center na
architektuře molekuly inhibitoru je kanonické reaktivní centrum BbKI v pozici, která byla prokázána
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na dalších Kunitzových inhibitorech (STI, TKI a EcTI) v komplexu s trypsinem (Song a Suh 1998;
Patil et al. 2012; Dongwen Zhou et al. 2013). Jednosmyčkové kanonické reaktivní centrum na PSPI se
shoduje svou topologií s jedním z center na API-A (Bao et al. 2009). Druhé reaktivní centrum pro
serinové proteasy na API-A je ve stejné pozici jako centrum proti aspartátovým proteasám na PCDI
molekule. Dvousmyčkové reaktivní centrum na inhibitorech PSPI a PCDI se vyskytuje na smyčkách,
pro které doposud nebyla popsána interakční funkce pro inhibici proteas. Z této analýzy vyplývá, že
rostlinné inhibitory Kunitzovy rodiny díky variabilitě v délce i sekvenci smyček byly schopné
vyvinout reaktivní centra proti různým typům proteas v odlišných pozicích molekuly a tím dokázaly
tyto obranné molekuly efektivně reagovat na evoluční tlak. Molekulární architektura Kunitzových
proteinů představuje vysoce flexibilní templát pro racionální navrhování nových antiproteolytických
funkcí (a obecně protein-proteinových interakcí) a jejich kombinování do multifunkčních proteinů.
Popsaných unikátních vlastností inhibitorů z Kunitzovy rodiny je možné využít při konstrukci
rezistentních transgenních plodin produkujících nové insekticidní inhibiční proteiny nebo při vývoji
specifických proteasových inhibitorů pro biomedicínu.

148

6. Závěry
Disertační práce se zabývala regulací aktivity proteolytických enzymů ze třídy aspartátových a
serinových proteas. Výsledky jsou shrnuty v pěti publikacích a jednom rukopisu, který je podáván
do mezinárodního časopisu. Práce také obsahuje doposud nepublikované výsledky, které budou
součástí dvou připravovaných publikací v impaktovaném časopise, kde bude autor disertace uveden
jako první autor.
Obecně práce přináší první ucelený biochemický popis proteolytického trávicího systému
mandelinky bramborové, herbivorního škůdce lilkovitých rostlin, a nové poznatky o jeho regulaci
pomocí proteasových inhibitorů Kunitzovy rodiny z lilku brambor. Také podává strukturní popis
nových reaktivních center pro serinové a aspartátové proteasy na těchto Kunitzových inhibitorech.
Dále jsou prezentovány nové poznatky o přirozené regulaci aktivity aspartátové proteasy lidského
katepsinu D pomocí biogenních sfingolipidů a vývoj aktivitních sond pro detekci tohoto enzymu. Pro
serinové proteasy kalikreinového typu byl sestaven systém pro monitorování aktivity kalikreinů
v tkáni epidermis a byl identifikován nejvíce efektivní přirozený inhibitor lidských kalikreinů, který
patří mezi rostlinné Kunitzovy inhibitory.
V disertační práci byly splněny zadané cíle a získané výsledky jsou následující:
1) S využitím moderních proteomických přístupů byl popsán proteolytický trávicí systém mandelinky
bramborové, který je založen na kombinovaném působení cysteinových, aspartátových a
serinových proteas. Jednotlivé enzymy byly identifikovány a charakterizovány pomocí selektivních
substrátů a inhibitorů a vizualizovány v extraktech střev mandelinky bramborové pomocí
specifických aktivitních sond. Na základě získaných výsledků bylo možné sestavit schéma
degradace rostlinných proteinů v procesu trávení tohoto herbivorního škůdce lilkovitých rostlin.
Významným poznatkem bylo prokázání, že Kunitzovy inhibitory z lilku brambor efektivně blokují
aktivitu serinových a aspartátových proteas mandelinky bramborové a fungují jako obranné
proteiny cílené proti trávicímu traktu herbivora.
2) Podařilo se vyřešit unikátní sadu čtyř prostorových struktur protein-proteinových komplexů, které
jsou tvořeny inhibitory z Kunitzovy rodiny v komplexu s cílovými proteasami. Na základě těchto
struktur bylo možné popsat nová reaktivní centra pro interakci se serinovými a aspartátovými
proteasami, která měla rozdílnou topologii na molekule inhibitoru. Konkrétně se jednalo o:
a) Dvě reaktivní centra pro serinové proteasy: první je tvořené jedinou smyčkou s klasickým
mechanismem interakce popsaným v literatuře a druhé se váže dosud neznámým
mechanismem, který je založený na dvou smyčkách, jež se skládají do aktivního místa
enzymu. Nový typ reaktivního centra je schopen interagovat se serinovými proteasami
s odlišnou substrátovou specifitou - trypsinem a chymotrypsinem.
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b) Unikátní reaktivní centrum pro aspartátové proteasy tvořené jednou smyčkou, která je
stabilizována dvěma vnitřními disulfidovými můstky. Jeho mechanismus interakce byl
identifikován vyřešením první prostorové struktury Kunitzova inhibitoru v komplexu s
aspartátovou proteasou.
3) Byla vyřešena prostorová struktura trávicí aspartátové proteasy z mandelinky bramborové. Tato
struktura společně s údaji o pozici a struktuře reaktivního centra pro aspartátové proteasy na
molekule Kunitzova inhibitoru (viz 2b) umožnila navrhnout model interakce mezi biologicky
relevantními partnery - trávicím enzymem mandelinky bramborové a obraným proteinem lilku
brambor.
4) Sfingolipidy byly popsány jako první endogenní molekuly, které jsou schopné regulovat aktivitu
aspartátové proteasy typu katepsinu D. V závislosti na struktuře byly sfingolipidy identifikovány
jako účinné inhibitory katepsinu D, zatímco jejich fosforylované deriváty jako aktivátory tohoto
enzymu. Jedná se o specifickou modulaci aktivity katepsinu D, která se potenciálně uplatňuje při
regulaci tvorby nádorů.
5) Byly navrženy a připraveny syntetické aktivitní sondy pro aspartátové proteasy pepsinové rodiny,
které byly odvozené ze sekvence přirozeného specifického inhibitoru pepstatinu. Bylo prokázáno,
že tyto sondy je možné využít k detekci katepsinu D jako markeru v buněčných extraktech při
prognóze nádorových onemocnění.
6) Byly nalezeny specifické fluorogenní substráty a selektivní inhibitory, které umožňují rozlišit
aktivity jednotlivých epidermálních serinových proteas kalikreinového typu v biologických
extraktech. Tento detekční systém byl využit pro analýzu příslušných kalikreinů u geneticky
modifikovaných myší jako modelu pro studium kožních onemocnění.
7) Byla určena inhibiční specifita inhibitoru BbKI z Kunitzovy rodiny se serinovými proteasami.
Tento inhibitor byl identifikován jako nejúčinnější přirozený proteinový inhibitor některých
medicinálně významných lidských kalikreinů s preferencí pro kalikrein 4, který je spojovaný
s nádorovými onemocněními. Mechanismus interakce BbKI s kalikreiny byl vysvětlen pomocí
molekulárního modelování na základě vyřešené prostorové struktury komplexu BbKI s trypsinem
jako templátu.
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Publikace č. 1: Digestive proteolysis in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata:
Activity-based profiling and imaging of a multipeptidase network
(1) Příprava a charakterizace tkáňových extraktů a analýza jejich proteolytické aktivity s využitím
enzymologických a biochemických přístupů, (2) identifikace a klasifikace proteas pomocí měření
jejich enzymových aktivit a inhibice, (4) vizualizace proteolytických enzymů v extraktech pomocí
fluorescenčních sond, (5) bioinformatická analýza identifikovaných proteas v genomových a
transkriptomových databázích, (6) příprava obrázků a účast na psaní manuskriptu.
Nepublikovaná data:
(1) Příprava dvou rekombinantních katepsinů D v čisté podobě - IrCD1 a LdCD, (2) purifikace
inhibitorů PCDI a PSPI z lilku brambor, (3) příprava komplexů LdCD-pepstatin, katepsin D-PCDI,
trypsin-PCDI, trypsin-PSPI, trypsin/chymotrypsin-PSPI, (4) krystalizace těchto komplexů, (5) grafické
zpracování a interpretace získaných prostorových struktur komplexů.
Publikace č. 2: Complex modulation of peptidolytic activity of cathepsin D by sphingolipids
(1) Měření aktivit katepsinu D v přítomnosti vybraných sfingolipidů v aktivitním testu, (2) příprava a
HPLC analýza vzorků s modulovanou aktivitou katepsinu D, (3) příprava grafiky pro manuskript.
Publikace č. 3: Single- and double-headed chemical probes for detection of active cathepsin D in
a cancer cell proteome
(1) Příprava a charakterizace extraktu z nádorových buněk, (2) značení katepsinu D v extraktu pomocí
aktivitních sond, (3) analýza a identifikace vzorků vizualizovaných ve fluorescenční a
chemiluminiscenční aplikaci.
Publikace č. 4: Profiling system for skin kallikrein proteolysis applied in gene deficient mouse
models
(1) Měření inhibiční specifity pro jednotlivé rekombinantní KLK se sadou syntetických inhibitorů.
Publikace č. 5: Crystal structures of the complex of kallikrein inhibitor BbKI with trypsin and
modeling of kallikrein complexes
(1) Měření inhibičních konstant Ki pro BbKI se zástupci serinových proteas kalikreinového typu a
modelových serinových proteas trypsinu a chymotrypsinu a (2) analýza enzymologických dat.
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Publikace č. 6: Kunitzovy proteasové inhibitory z rostlin: strukturní a funkční diverzita
(1) Vyhledání dostupné literatury a prostorových struktur v PDB databázi, (2) analýza prostorových
struktur a sekvencí, (3) příprava molekulární grafiky manuskriptu.
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RNDr. Michael Mareš, CSc.
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