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Úvod
Kathepsin D (KD) je lysozomální aspartátová peptidasa přítomna ve všech savčích 

organizmech,  její  hlavní  funkcí  je katabolická degradace proteinů.  Dále je  zapojen v řadě 

fyziologických  procesů  jako  jsou  apoptóza  a  tkáňová  homeostáze,  podílí  se  na regulaci 

angiogeneze a na tvorbě peptidových antigenů. Z hlediska patofyziologie je KD studován 

ve spojitosti s několika chorobami jako jsou Alzheimerova choroba a rakovina.

Alzheimerova  choroba  je  neurodegenerativní  onemocnění  mozku obecně 

považované za nejběžnější příčinu senilní demence. V průběhu nemoci dochází k ukládání 

plaků β-amyloidních peptidů (β-AP) na povrch neuronů, což vede postupně k jejich atrofii a 

rozpadu. β-AP vznikají proteolytickým štěpením amyloidního prekurzorového proteinu (APP) 

nejčastěji  tzv.  sekretasami1.  U  pacientů  s Alzheimerovou  chorobou  byly  nalezeny vysoké 

koncentrace  KD  v  mozkomíšním  moku2.  Bylo  ukázáno,  že  KD  je  schopen  štěpit  APP 

za vzniku  patogenního  β-AP a  přispívat  tak  k rozvoji  Alzheimerovy choroby3.  U pacientů 

s Alzheimerovou  chorobou  byl  v  genu  KD  nalezen  minoritní  polymorfizmus,  který  má 

za následek záměnu jedné aminokyseliny v aktivačním peptidu zymogenu KD. Některé studie 

spojují  tuto  variabilitu  s  vyšším  rizikem  rozvoje  Alzheimerovy  choroby  v  některých 

populacích, nicméně biochemická role této substituce není dosud známa4.

Zymogen KD, nazývaný prokathepsin D (proKD), je ve zvýšené míře exprimován a 

sekretován rakovinnými buňkami, jeho zvýšená koncentrace v nádorech koreluje se vyšším 

množstvím  metastáz5.  Role proKD  při  vzniku  a  rozvoji  nádorového  onemocnění  je 

vysvětlována několika mechanizmy působení. Bylo zjištěno, že proKD má mitogenní aktivitu, 

která  nesouvisí  s  proteolytickou  funkcí  a  je  zprostředkována  interakcí  s  neznámým 

povrchovým  receptorem  buněk.  Některé  studie  předpokládají,  že  se  této  vazby  účastní 

aktivační  peptid proKD  6.  Dalším  mechanizmem  je  proteolytické  působení  aktivovaných 

forem proKD, které mohou degradovat extracelulární matrix, aktivovat růstové faktory nebo 

zabraňovat sekreci růstových inhibitorů7. Otázkou zůstává jestli může být sekretovaný proKD 

aktivován a působit proteolyticky v extracelulárním prostředí.

ProKD je v  klinické praxi  používán jako nezávislý  prognostický faktor  při  léčbě 

rakoviny,  protože  jeho  vzrůstající  hladiny  v  séru  pacientů  indikující  relaps  onemocnění8. 

Uvažuje  se  také  o  použití  imunizace  pomocí  proKD  v  prevenci  vzniku  rakoviny9.  Bylo 

prokázáno, že protilátky proti proKD jsou schopny potlačit růst nádoru9.

1



Cíle
Tato práce se zabývá lidským KD. Biochemickými metodami zkoumá aktivaci jeho 

zymogenu (proKD) a faktory regulující tento proces. Stanovuje si následující dílčí cíle:

 Vypracovat  postup  izolace  a)  KD  ze  savčích  tkání,  b) proKD  produkovaného 

transgenní lidskou buněčnou kulturou.

 Analyzovat  strukturně-funkční  vztahy v  aktivačním peptidu  (propeptidu)  proKD a 

mapovat jeho interakční oblasti s jádrem enzymu.

 Určit  faktory  regulující  aktivaci  proKD  jako  jsou  pH  prostředí,  interakce  se 

sulfatovanými polysacharidy a jinými peptidasami.
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Výsledky

Příprava kathepsinu D a jeho proenzymu
Byl vypracován efektivní izolační  postup pro získání  zralého KD z placent,  které 

představují v současné době nejlépe dostupnou lidskou tkáň.

Dále byla vyvinuta izolační procedura proKD sekretovaného transgenními lidskými 

buňkami  do  média.  Postup  využívá  imunoafinitní  chromatografii  za neutrálního  pH,  která 

umožňuje získání proenzymu nekontaminovaného autoaktivačním intermediátem.

Modulace aktivity kathepsinu D pomocí sulfatovaných polysacharidů
Je známo, že některé sulfatované polysacharidy (SPs) mohou modulovat aktivitu a 

stabilitu cysteinových kathepsinů10. Působení SPs na aspartátové kathepsiny nicméně nebylo 

dosud detailně studováno. 

Výsledky této práce ukazují,  že SPs, jako jsou dextran sulfát, chondroitin sulfát a 

heparin,  zvyšují  několikanásobně  proteolytickou  aktivitu  KD  měřenou  s peptidovým  i 

proteinovým substrátem. Tento efekt závisí na typu SPs, jejich koncentraci a pH prostředí. 

Působení SPs má iontový charakter a zřejmě ovlivňuje vazbu substrátu do aktivního místa 

KD, jak ukazuje významné snížení hodnoty Km. Samotný KD je aktivní v kyselém pH jaké je 

v  prostředí  lysozomů,  v přítomnosti  heparinu  se  aktivitní  oblast  KD  rozšiřuje  směrem 

do neutrální oblasti. Heparinu podobné glykosaminoglykany jsou přítomny na povrchu buněk 

a v extracelulárním matrix, kde regulují řadu buněčných procesů11. Lze očekávat, že jejich 

přítomnost umožňuje KD být v tomto prostředí proteolyticky aktivní.

Strukturně funkční analýza propeptidu v prokathepsinu D
Propeptid (aktivační peptid) se nachází na N-konci molekuly proKD, blokuje aktivní 

místo  enzymu a  funguje  tak  jako  intramolekulární  inhibitor.  Dosud není  známa struktura 

proKD, ani nebyly detailně analyzovány strukturní a funkční vlastnosti propeptidu proKD. 

Byl  konstruován  prostorový  model  proKD,  který  sloužil  k  navržení  syntetických 

peptidů  odvozených ze  struktury propeptidu  a  přilehlé  části  zralého KD. Analýzou jejich 

inhibice se zralým KD byly určeny tři  strukturní domény propeptidu interagující  s jádrem 

enzymu: N-konec propeptidu, okolí “Lys-Tyr kotvy“ v blízkosti aktivního místa a N-konec 

zralého KD (Obrázek 1).
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1)  N-konec propeptidu funguje jako nanomolární inhibitor, interaguje s enzymem 

mimo aktivní místo převážně iontovými interakcemi,  které jsou oslabovány v kyselém pH 

nebo účinkem SPs.

2) Druhá inhibiční doména (''Lys-Tyr kotva'') identifikovaná v propeptidu, obsahuje 

aminokyseliny Lys34p a Tyr35p (Obrázek 1),  které  jsou stěžejní pro interakci celé oblasti 

s aktivním místem enzymu. Inhibice této domény je řádově mikromolární a s klesajícím pH se 

rychle oslabuje. Je známé, že v této oblasti  byl  na genové úrovni nalezen polymorfizmus 

(majoritní Ala38p, minoritní Val38p) spojovaný se zvýšeným rizikem rozvoje Alzheimerovy 

choroby4.  Analýza  této  substituce  nyní  ukázala,  že  lokální  strukturní  změny  v blízkosti 

aminokyselin  Lys34p  a  Tyr35p  mohou  kriticky  ovlivňovat  interakční  podmínky  této 

propeptidové domény a substituce Ala38p valinem může oslabovat  interakci  propeptidu a 

usnadňovat aktivaci proKD.

3) N-konec zralého KD funguje jako autoregulační doména. V kyselém pH se tento 

úsek  nachází  mimo  aktivní  místo,  přechodem  do  neutrálního  prostředí  se  relokalizuje  a 

blokuje aktivní místo enzymu.

Obrázek 1. Schéma identifikovaných inhibičních domén v propeptidu a N-konci zralého  
kathepsinu D  (KD). Sekvence  propeptidu  je  značena  modře  (1p-44p),  sekvence  N-konce  
zralého KD zeleně (1-10). Inhibiční domény jsou vyznačeny červenými obdélníky.  Dále jsou 
znázorněny  aminokyseliny  Lys34p  a  Tyr35p  (#)  propeptidu  interagující  s  katalytickými  
aspartáty  a  zbytek  Ala38p  (%)  nalezený  na  genové  úrovni  jako  polymorfně  variabilní.  
Vyznačeny jsou i pozice štěpených vazeb během autoaktivace proKD a asistované aktivace  
pomocí kathepsinu L. Přípona ''p'' označuje číslování propeptidu.

Aktivace prokathepsinu D
Tato  práce  přináší  první  detailní  biochemickou studii  dvou mechanizmů aktivace 

proKD: autoaktivačního a zprostředkovaného kathepsinem L.

K  autoaktivaci  proKD  dochází  v  kyselém  pH,  vzniká  tak  proteolyticky  aktivní 

intermediát pseudoKD (Obrázek 1). Autoaktivace proKD je urychlována v přítomností SPs. 
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Heparin umožňuje i posun autoaktivační oblasti proKD směrem do neutrálního prostředí. Je 

tedy  možné,  že  rakovinnými  buňkami  sekretovaný  proKD se  v  extracelulárním prostředí 

aktivuje  a  interakce  molekul  proKD/KD  se  SPs  tak  představuje  mechanizmus,  který 

podporuje proteolytickou degradaci extracelulárního matrix a rozvoj metastáz.

Kompletní proces aktivace proKD a vznik zralého KD nebyl dosud plně objasněn. 

Výsledky této studie umožnily doplnit předpokládané aktivační schéma proKD (Obrázek 2). 

Kathepsin  L je  schopen  proteolyticky  aktivovat  proKD,  místo  štěpené  vazby  se  nachází 

v C-koncové  části  propeptidu  proKD  (Obrázek  1).  Vzniklý  produkt  byl  nazván 

pseudo(L1)KD,  jedná  se  o  nový  potenciální  aktivační  intermediát  proKD,  který  je 

proteolyticky aktivní.  K této asistované aktivaci dochází v neutrálním prostředí, mimo pH 

oblast autoaktivace proKD. 

Obrázek  2.  Předpokládané  schéma aktivace  prokathepsinu  D (proKD)  na  kathepsin  D 
(KD). Šipky vyznačují průběh proteolytické konverze, u nich je uvedena peptidasa účastnící se  
daného  procesu,  ''auto''  znamená  monomolekulární  autoaktivaci  proKD,  ''?''  znázorňuje 
dosud neidentifikované endo- nebo aminopeptidasy zapojené do vzniku zralého KD.

Závěr
V této práci byly popsány biochemické regulační mechanizmy účastnící se aktivace 

proKD,  jehož  konverze  na  KD  je  důležitým  faktorem  v  řadě  fyziologických  a 

patofyziologických procesů. Bylo ukázáno, že SPs modulují aktivitu KD i aktivaci proKD. 

Byl identifikován nový potenciální  aktivační intermediát  pseudo(L1)KD zapojený v dosud 

neobjasněném procesu vzniku zralého KD. Výsledky analýzy mapování inhibičních domén 

ve struktuře propeptidu proKD lze využít při konstrukci nových typů inhibitorů KD a dalších 

medicinálně významných aspartátových peptidas.
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