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Seznam použitých zkratek

Å Angström, 10-10 m 
A220, A280 absorbance při vlnové délce 220 nm resp. 280 nm
AA aminokyselina (aminokyseliny)
Abz 2-aminobenzoyl
AIF apoptózu indukující faktor
AMC 7-amino-4-methylcoumarin
APP amyloidní prekurzorový protein
ATBI alkalo-thermophilic Bacillus inhibitor 
β-AP β-amyloidní peptid
BACE β-amyloid štěpící enzym (β-amyloid cleaving enzyme)
BIS-TRIS Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
BSA hovězí sérový albumin (bovine serum albumin)
cDNA komplementární DNA získaná reverzní transkripcí mRNA
ChS chondroitin sulfát
DMF N,N-dimethylformamid
DMSO dimethylsulfoxid
DxS dextran sufát
DTT dithiothreitol
E0 aktivní forma enzymu
E64 trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butan
EC50 efektivní koncentrace v polovině maximálního účinku
ECM extracelulární matrix 
EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina
EGF epidermální růstový faktor (epidermal growth factor)
ELISA enzyme linked immunosorbent assay
ER+ buňky obsahující estrogenové receptory
ER- buňky neobsahující estrogenové receptory
ESI MS electrospray ionization mass spectrometry
FRET přenos energie fluorescenční rezonancí (fluorescence resonance energy 

transfer)
h hodina
Hep heparin 
HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti (human imunodeficiency virus)
HRP křenová peroxidasa (horseradish peroxidase)
HSA lidský sérový albumin (human serum albumin)
I inhibitor
IC50 inhibiční koncentrace v polovině maximálního účinku 
IGF I insulin-like growth factor I
IGF II insulin-like growth factor II
IRMA immunoradiometric assay
KD kathepsin D
kDa kilo Dalton
Ki inhibiční konstanta
kkat katalytická konstanta
Km Michaelisova konstanta
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konc. koncentrace
LAVs intracelulární kyselé vesiluky (large acid vesiculs)
LDL lipoprotein o nízké hustotě (low density lipoprotein)
M6P mannosa-6-fosfát
M6P-R mannosa-6-fosfátový receptor
MCF7 lidská prsní rakovinná linie, estrogen receptor pozitivní
MHC II major histocompatibility complex class II
mRNA mediátorová ribonukleová kyselina
PDB proteinová data banka1

PDI inhibitor kathepsinu D z brambor (potato cathepsin D inhibitor)
PI-3 pepsin inhibitor 3
proKD prokathepsin D
proSAP prosaposin
pseudoKD pseudokathepsin D
pseudo(L1)KD aktivační intermediát proKD vzniklý procesováním pomocí KL
pseudo(L2)KD aktivační intermediát proKD vzniklý procesováním pomocí KL
PVDF polyvinyl difluorid
ref. reference, odkaz
RMS střední kvadratická odchylka (root mean square)
RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fázi 
SDS-PAGE elektroforéza na polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným
so směrodatná odchylka
SPs sulfatované polysacharidy
SQAPI inhibitor aspartátových peptidas z dýně (squash aspartic proteinse 

inhibitor)
TEMED N,N,N′,N′-tetrametyletylendiamin
TFA trifluoroctová kyselina
TGF-α transforming growth factor
TNF-α tumor necrosis factor
Tris tris(hydroxylmethyl)aminomethan
TTBS 10 mM Tris-HCl pH 7,5 s 150 mM NaCl a 0,05% (v/v) Tween 20
v0 počáteční rychlost enzymatické reakce
vi zbytková rychlost enzymatické reakce
Vmax maximální rychlost enzymatické reakce

8



Zkratky aminokyselin
A Ala alanin
R Arg arginin
N Asn asparagin
D Asp kyselina asparagová
C Cys cystein
Q Gln glutamin
E Glu kyselina glutamová
G Gly glycin
H His histidin
I Ile isoleucin
L Leu leucin
K Lys lysin
M Met methionin
F Phe fenylalanin
P Pro prolin
S Ser serin
T Thr threonin
W Trp tryptofan
Y Tyr tyrosin
V Val valin
B Cit citrulin
F* Nph p-nitrofenylalanin

pNA p-nitroanilid
Sta statin
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1. Úvod

1.1 Aspartátové peptidasy
Aspartátové peptidasy jsou široce rozšířenou skupinou proteolytických enzymů, 

jejich zástupce jsou známi u bakterií, prvoků, hub, rostlin, zvířat a virů.

U  obratlovců  se  nacházejí  aspartátové  peptidasy  v  trávicím  traktu,  kde  jsou 

zodpovědné za degradaci  proteinů,  dále  se  podílejí  na buněčném katabolizmu proteinů 

nebo  regulaci  homeostáze  organizmu2.  Některé  druhy členovců  (Arthropoda) používají 

aspartátové peptidasy k degradaci proteinů potravy. U parazitujících prvoků (Plasmodium), 

hlístic  (Nematoda) a  klíšťat  (Ixodida) živících  se  krví  hostitele  jsou  hlavní  složkou 

enzymové výbavy trávicího traktu. U rostlin slouží tyto peptidasy při klíčení k hydrolýze 

proteinů  obsažených  v  semenech3,  účastní  se  procesu  opylení  a  reagují  s  patogeny4. 

Masožravé  rostliny  využívají  sekretovaných  aspartátových  peptidas  k  trávení  lapeného 

hmyzu5. U retrovirů je mnoho proteinů syntetizováno ve formě polyproteinů, které jsou 

během aktivace viru štěpeny retrovirální aspartátovu peptidasou6.

Aspartátové  peptidasy se  dělí  do  sedmi  klanů  z  nichž  nejvýznamnější  jsou 

klan AA (rodiny A1-3, A9, A11) a klan AB (rodiny A6, A21). 

Rodina A1 (rodina pepsinu) obsahuje peptidasy příbuzné pepsinu.

Rodina  A2  (retrovirální  peptidasy) zahrnuje  peptidasy  příbuzné  HIV-1 

retropepsinu.

1.1.1 Aspartátové peptidasy rodiny pepsinu
Všechny peptidasy  rodiny  pepsinu  jsou  eukaryotické  endopeptidasy.  Většina 

jich  je  aktivní  v  kyselém pH,  příkladem jsou savčí  trávicí  enzymy.  Hlavní  peptidasou 

gastrointestinárního traktu je  pepsin A, minoritní formy se nazývají  pepsin B,  pepsin C 

(gastricsin) a chymosin. Intracelulární aspartátové enzymy kathepsin D a E jsou aktivní 

v mírně kyselém prostředí.  Renin, sekretovaný ledvinami do krevního oběhu, specificky 

reaguje s angiotensinogenem za vzniku angiotensinu I a podílí se tak na regulaci krevního 

tlaku,  je  jedním z  enzymů  fungujících  při  neutrálním pH.  Memapsin  2  (β-sekretasa, 

BACE) je  membránově  vázaná  peptidasa  schopná  štěpit  β-amyloidní  prekursor  a 

uvolňovat  β-amyloidní  peptid,  který  agreguje  za  vzniku  amyloidních  plaků nalezených 
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v tkáních mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Hemoglobin degradující peptidasy hrají klíčovou roli mezi trávicími peptidasami 

prvoků rodu  Plasmodium způsobujících  malárii,  jsou  to  plasmepsin I a  II (původním 

názvem  aspartátová  hemoglobináza  I a  II)  7.  Podobnými  parazity  jsou  motolice 

Schistosoma japonicum a  Schistosoma mansoni,  jejich trávicí  peptidasy využívají  vedle 

cysteinových peptidas převážně schistosomální kathepsin D 8. 

Penicillopepsin je  aspartátová  peptidasa  hub  rodu  Penicillium a  podílí  se 

na sporulaci9.  Phytepsin,  nalezený v ječmeni  (Hordenum vulgare), má spolu  s  dalšími 

aspartátovými  peptidasami  rostlin  dosud  neobjasněné  fyziologické  funkce10. 

Saccharopepsin (dříve  nazývaný  proteinasa  A)  zodpovídá  za  většinu  proteolytické 

aktivity v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae11. Patogenní druhy kvasinek rodu Candida 

způsobující endogenní mykózy používají candidapepsiny (SAP - sekretované aspartátové 

peptidasy) pro snazší pronikání hostitelskou tkání12.

Struktura
Peptidasy rodiny pepsinu jsou kovalentní heterodiméry syntetizované jako jeden 

polypeptidový řetězec. Obě podjednotky si jsou velmi podobné a pravděpodobně vznikly 

duplikací jednoho genu. Podjednotky se často označují jako N-terminální a C-terminální 

domény.  Aktivní místo se nachází mezi těmito podjednotkami a každá z nich obsahuje 

jeden  katalytický  aspartát.  Aminokyselinová  sekvence  kolem aktivního  místa  je  v této 

rodině velmi podobná. Peptidasy mají také statisticky významnou příbuznost v podobnosti 

terciálních  struktur  proteinů  nebo  bloků  konzervovaných  aminokyselinových  sekvencí. 

Všichni zástupci rodiny pepsinu mají konzervované umístění tří disulfidových můstků2,13.

 V PDB databázi1 (Protein  Data  Bank)  jsou  dostupné  prostorové  struktury 31 

zástupců peptidas rodiny pepsinu ve formě zymogenů, aktivačních intermediátů, zralých 

enzymů nebo komplexů s inhibitory (Tabulka 1.1, str. 12). 

Tyto peptidasy jsou syntetizovány ve formě inaktivních zymogenů se signálním 

peptidem  a  propeptidem  na  N-konci.  Několik  zástupců  této  rodiny  je  glykosylováno 

(kathepsin D) a někteří jsou membránově vázáni (memapsin 2). Většina jich je sekretována 

(pepsin,  renin,  candidapepsin),  některé  peptidasy  jsou  transportovány  do lysozomů 

(kathepsin D).
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Tabulka 1.1 Prostorové  struktury  významných aspartátových peptidas  rodiny  pepsinu 
dostupné v PDB databázi1.

peptidasa živočišný druh PDB kód forma proteinu

pepsin A Homo sapiens 1PSN zralý enzym

Homo sapiens 1PSO komplex s pepstatinem

Sus scrofa 4PEP zralý enzym

Sus scrofa 3PSG zymogen

Sus scrofa 1F34 komplex s inhibitorem PI-3

gastricsin Homo sapiens 1AVF aktivační intermediát

Homo sapiens 1HTR zymogen

memapsin-2 (β-sekretasa) Homo sapiens 1M4H komplex s inhibitorem OM00-3

chymosin Bos taurus 4CMS zralý enzym

Bos taurus 1CZI komplex s inhibitorem CP-113972

renin Homo sapiens 2REN zralý enzym 

renin-2 Mus musculus 1SMR komplex s inhibitorem CH-66

kathepsin D Homo sapiens 1LYA zralý enzym, pH 5,1

Homo sapiens 1LYB komplex s pepstatinem

Homo sapiens LYW zralý enzym, pH 7,5

penicillopepsin Penicillium janthinellum 3APP zralý enzym

candidapepsin Candida albicans 1EAG komplex s A70450

saccharopepsin (proteinasa A) Sacharomyces cerevisiae 1FMX zralý enzym

Sacharomyces cerevisiae 1DPJ komplex s inhibitorem IA-3

phytepsin Cynara carunculus 1B5F zralý enzym

Hordeum vulgare 1QDM zymogen

plasmepsin Plasmodium vivax 1QS8 komplex s pepstatinem

plasmepsin II Plasmodium falciparum 1PFZ zymogen

Substrátová specifita
Endopeptidasy  mají  podélné  aktivní  místo  schopné  interagovat 

s aminokyselinovými  zbytky  substrátu  po  obou  stranách  štěpené  vazby.  Většina 

aspartátových peptidas rodiny pepsinu preferuje štěpení vazby mezi velkými hydrofobními 

aminokyselinami  (Phe,  Tyr,  Leu,  Ala)  14.  Afinita  substrátu  pak  záleží  na  interakčních 

schopnostech  aminokyselin  substrátu  s  aminokyselinami  enzymu.  Vhodnou  kombinací 

aminokyselin (AA) v peptidu a jeho délky můžeme získat substrát s vysokými hodnotami 

specifických kinetických konstant  kkat/Km 15. Příkladem je  substrát  navržený na základě 

výsledků sekvenčních analýz pepsinových štěpů různých proteinů,  kde byly určeny AA 

s vysokou  pravděpodobností  výskytu  v jednotlivých  pozicích  v okolí  štěpené  vazby 

Phe┼Phe 16. Z nich byl vytvořen heptapeptid o sekvenci Pro-Ala-Glu-Phe┼Phe-Val-Leu 15. 
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Umístěním p-nitrofenylalaninu (Nph) do pozice P1' bylo umožněno spektrofotometrické 

sledování štěpení substrátu, které je spojeno s poklesem absorbance při 305 nm. Pro lepší 

rozpustnost  substrátu  ve  vodném  prostředí  se  některé  hydrofobní  AA  zaměnily 

za hydrofilnější,  výsledkem byl  oktapeptid Lys-Pro-Ala-Glu-Phe┼Nph-Arg-Leu, který je 

široce používaným substrátem pro většinu aspartátových peptidas15. 

Inhibitory
Univerzálním inhibitorem peptidas rodiny pepsinu je hexapeptid  pepstatin 17. Je 

účinný  v  pikomolárních  koncentracích  a  používá  se  pro  titraci18 nebo  jako  ligand 

při afinitních  chromatografiích19.  V  jeho  sekvenci  (Tabulka 1.2,  str.  14)  se  nachází 

nestandardní AA statin (Sta), v aktivním centru enzymu zaujímá pozici mezi podmísty P1 a 

P1'.  Hydroxylová  skupina  statinu  interaguje  s hydroxyly  karboxylových  skupin 

katalytických  aspartátů  a  vytěsňuje  molekulu  vody,  která  je  zapojena  do  katalytického 

mechanizmu20.

Syntetické  inhibitory  aspartátových  peptidas  nejčastěji  vycházejí  ze  sekvencí 

substrátů daných enzymů, ve kterých je štěpená vazba nahrazována aminokyselinami nebo 

funkčními  skupinami  jako  je  statin,  redukovaná  amidová  vazba  (-CH2-NH-)  nebo 

hydroxyethylenový  isoster  (-CHOH-CH2-)  18,21,22.  Další  možnou  modifikací  je  záměna 

L-aminokyseliny  za D-aminokyselinu.  Takto  byl  připraven  inhibitor  kathepsinu D 

o sekvenci:  pGlu-D-Phe-Pro-Phe-Phe-Val-D-Trp,  jeden  z  nejúčinnějších  inhibitorů 

kathepsinu D na bázi aminokyselin23. D-Phe v sekvenci zabraňuje degradovat tento peptid 

jinými peptidasami a D-Trp zvyšuje intenzitu vazby inhibitoru k enzymu. 

Je známo několik inhibitorů peptidas rodiny pepsinu izolovaných z přirozených 

zdrojů (Tabulka 1.2, str.  14). U inhibitorů PI-3, IA3 a pepstatinu jsou vyřešeny i jejich 

struktury v komplexu s enzymem24,25.
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Tabulka 1.2 Přirozené inhibitory aspartátových peptidas rodiny pepsinu

název struktura zdroj inhibované peptidasy

pepstatin 17 Ile-Val-Val-Sta-Ala-Sta bakterie (Actinomyces ) aspartátové peptidasy

ATBI (alkalo-
thermophilic Bacillus 
inhibitor) 26

Ala-Gly-Lys-Lys-Asp-
Asp-Asp-Asp-Pro-Pro-Glu 

bakterie (Bacillus) pepsin, F-proteasa

PDI (potato cathepsin D 
inhibitor) 27

glykoprotein s 188 AA brambor (Solanum 
tuberosum) 

kathepsin D

IA-3 24 α-helikální polypeptid 
s 68 AA

kvasinka 
(Saccharomyces  
cerevisiae)

proteinasa A

PI-3 (pepsin inhibitor-
3) 25

protein s 149 AA hlístice (Ascaris suum ) pepsin 

SQAPI (squash aspartic 
proteinse inhibitor) 28

polypeptid s 96 AA dýně (Cucurbita 
maxima) 

pepsin 

equistatin 29 protein 21,7 kDa mořská sasanka (Actinia 
equina)

kathepsin D

1.2 Zymogeny peptidas rodiny pepsinu 
Peptidasy  rodiny  pepsinu  jsou  syntetizovány  ve  formě  inaktivních  zymogenů 

(proenzymů) s aktivačním peptidem (propeptidem) na N-konci proteinu. Propeptid slouží 

během  transportu  zymogenu  k  inhibici  enzymu  a  při  aktivaci  enzymu  je  odštěpen. 

Pro název  propeptid  se  také  používají  synonyma  aktivační  peptid,  propart  nebo 

prosegment.

1.2.1 Struktura propeptidu

Propeptidy  zymogenů  peptidas  rodiny  pepsinu  jsou  dlouhé  okolo  35-49  AA, 

vyjímkou jsou propeptidy proplasmepsinu I a II s délkou 123 a 124 AA. 

Prostorové  struktury  zymogenů  aspartátových  peptidas  jsou  známy  pouze 

pro prasečí a lidský pepsinogen (PDB kódy 2PSG, 3PSG) 30,31, lidský progastricsin (PDB 

kód 1HTR) 32 a jeho aktivovaný intermediát (PDB kód 1AVF) 33, proplasmepsin II (PDB 

kód  1PFZ)  34 z prvoka  Plasmodium  falciparum a  prophytepsin (PDB  kód  1QDM)  35 

z ječmene Hordeum vulgare.

Ačkoli  jsou  plasmepsiny  strukturně  podobné  pepsinu,  jejich  propeptidy 

nevykazují žádnou sekvenční podobnost s jinými propeptidy enzymů této rodiny. Jejich 

strukturní  porovnání  ukazuje  zásadní  rozdíly  v  mechanizmu  inaktivace  enzymu. 

U proplasmepsinu je propeptid asociován s C-terminální doménou proteinu a oddaluje ji 
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od N-terminální  domény,  aktivní  místo  je  zcela  přístupné,  ale  ze  sterických  důvodů 

neaktivní (Obrázek 1.1) 34. 

Obrázek  1.1  Strukturní  změny  při  aktivaci  proplasmepsinu  na  plasmepsin. Během 
konverze proplasmepsinu II (PDB kód 1PFZ) (vlevo) na plasmepsin II (PDB kód 1SME)  
(vpravo)  je  odstraněn  propeptid  (oranžově),  dochází  k  relokalizaci  N-konce  zralého  
enzymu (zeleně). Obě domény s katalytickými aspartáty (červeně) se navzájem přiblíží.

U trávicích aspartátových peptidas naopak propeptid znepřístupňuje aktivní místo, 

celková struktura enzymu se po aktivaci mění jen minimálně36. Typické je, že po odštěpení 

celého propeptidu dochází k překlopení zhruba 13 AA z N-konce zralého enzymu do místa, 

které zaujímal N-konec propeptidu (Obrázek 1.2, str. 16). Tato relokalizace byla potvrzena 

na strukturách pepsinu a pepsinogenu (Obrázek 1.2, str. 16).

Vyřešením  struktury  prasečího  pepsinogenu  (Obrázek  1.2  vlevo,  str.  16)  byla 

u jeho  propeptidu  určena  β-struktura  v úseku  Leu1p-Leu6p  a  α-helixy  v místech 

Ser11p-Asp19p, Lys21p-Thr28p a Pro33p-Tyr37p (AA propeptidu se číslují  nezávisle a 

obsahují za číslem AA příponu p). C-terminální část propeptidu má nízký obsah sekundární 

struktury a  vykazuje  vysokou konformační  flexibilitu.  Podobná sekundární  struktura je 

obdobná u ostatních zymogenů rodiny pepsinu. 37. 

Propeptid zymogenů trávicích aspartátových peptidas je vysoce bazický, na rozdíl 

od  aktivního  místa,  které  obsahuje  hodně  kyselých  zbytků  (Asp  a  Glu).  Propeptid  je 

k enzymu vázán většinou skrze  elektrostatické interakce,  ačkoli  vodíkové a  hydrofobní 

vazby jsou také přítomny. Elektrostatické interakce mezi Arg13p a Asp11 a mezi Lys36p a 

Asp32/Asp215 jsou konzervované v krystalových strukturách prasečího pepsinogenu (PDB 

kód 3PGS) a  lidského progastricsinu (PDB kód 1HTR).  Rozdíly v sekvenci  propeptidu 

jsou většinou nejvíce patrné v C-terminální části37.
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Obrázek  1.2  Strukturní  změny  při  aktivaci  pepsinogenu  na  pepsin.  Při  konverzi  
pepsinogenu  (PDB  kód  3PSG)  (vlevo)  na  pepsin  (PDB  kód  4PEP)  (vpravo)  dochází  
k odštěpení  propeptidu  (oranžově)  a  relokalizaci  N-konce  zralého  enzymu  (zeleně),  
katalytické aspartáty značeny červeně nemění svou polohu.

1.2.2 Funkce propeptidu

Inhibitor
Propeptidy  zymogenů  rodiny  pepsinu  interagují  s  povrchem  aktivního  místa 

enzymu a účinkují tak jako inhibitory. Synteticky připravené propeptidy pepsinu, reninu a 

kathepsinu  D  se  zpětně  váží  na  zralý  enzym  a  napodobují  tak  interakci  propeptidu 

v zymogenu 38,39,40. 

Prostorová  struktura  pepsinogenu  (PDB  kód  3PSG)  ukazuje,  že  interakce 

propeptidu s jádrem enzymu jsou mimo jiné tvořeny i ionizovatelnými aminokyselinami. 

Jejich náboje jsou příčinou proměnlivé interakce v závislosti na pH  31,41. Při nízkém pH 

způsobuje protonace odpuzování aminokyselin, následuje změna konformace propeptidu, 

která umožňuje jeho odštěpení42. 

Na  tomto  principu  fungují  aminokyseliny  Lys36p  a  Tyr37p  u  propeptidu 

pepsinogenu,  které  jsou  klíčové  v procesu  aktivace  enzymu.  ε-Amino  skupina  Lys36p 

směřuje  do  aktivního  místa  a  vodíkovými  vazbami  interaguje  s  oběma  katalytickými 

aspartáty v místě, kde se u zralé formy vyskytuje molekula vody zapojená do katalytického 

mechanizmu43. Hydroxylová skupina Tyr37p váže vodíkovou vazbou kyslík z Asp215 a 

aromatickým kruhem blokuje podmísto S1'. Podobně hydroxylová skupina Tyr9 interaguje 

s kyslíkem Asp32 a aromatickým kruhem obsazuje podmísto S1 (Obrázek 1.3, str. 17). 
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Obrázek 1.3 Interakce aminokyselin propeptidu s katalytickými aspartáty ve struktuře 
pepsinogenu.  Katalytické  aspartáty  Asp32  a  Asp215  interagují  vodíkovými  vazbami  
(přerušované  čáry)  s  Tyr9  a  aminokyselinami  propeptidu  Lys36p  a  Tyr37p  (''Lys-Tyr  
kotva'') ve struktuře pepsinogenu (PDB kód 3PSG). Zobrazena je i délka vazeb.

Tato  tzv.  ''lysin-tyrosinová  kotva''  byla  identifikována  v  sekvencích  dalších 

zymogenů rodiny pepsinu (kathepsin D, proteinasa A), které jsou aktivovány v kyselém 

prostředí44.  Peptidasy  aktivovány  při  neutrálním  pH  (renin,  kathepsin  E)  nemají  tento 

mechanizmus blokování aktivního místa.

Chaperon 
Propeptid umístěný na N-konci zymogenu je první částí polypeptidu vytvářeného 

při  proteosyntéze  a  může  tak  vázat  a  stabilizovat  další  části  vznikajícího  proteinu. 

Propeptid  nebyl  nikdy  nalezen  na  C-konci  zymogenů  peptidas36. U proteinasy  A 

ze Saccharomyces cerevisiae bylo ukázáno, že propeptid funguje během sbalování proteinu 

jako intramolekulární chaperon45,46. Stejně tak u kathepsinu E a  β-sekretasy je propeptid 

nezbytný  pro  syntézu  funkčního  proteinu47,48. Naopak  u  reninu  bylo  ukázáno,  že 

exprimovaný  enzym  bez propeptidu  byl  sbalen  dobře49.  Při  studiích  exprese  lidského 

prokathepsinu D v savčích buňkách,  jehož mutant  neobsahoval  propeptid,  byly získány 

protichůdné výsledky50,51.

Signál pro buněčný transport
Propeptid  je  během  transportu  nově  syntetizovaného  zymogenu  do  lysozomů 

rozpoznáván transportními mechanizmy. Tato funkce byla prokázána při studiu mutantních 

prokathepsinů D a E se zaměněnými nebo chybějícími propeptidy47,51,52,53, prokathepsin D 

je totiž  přirozeně transportován do lysozomů, ale prokathepsin E zůstává v cytoplazmě 

buňky.
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Stabilizátor struktury
Zymogeny aspartátových peptidas jsou biosyntetizovány v prostředí s neutrálním 

pH a jsou v něm tedy konformačně a funkčně stabilní. Nicméně aktivované aspartátové 

peptidasy jsou stabilní v kyselém pH a při neutrálním pH obvykle nevratně denaturují54.

Tento jev byl ukázán na pepsinu a pepsinogenu. Srovnání jejich struktur ukázalo 

u pepsinogenu velké množství pozitivně nabitých zbytků (devět lysinů, dva argininy a dva 

histidiny)  41,55. Pepsin obsahuje ale jen čtyři pozitivně nabité zbytky (dva argininy, jeden 

lysin a jeden histidin). Z toho lze usuzovat, že počet a distribuce těchto pozitivně nabitých 

aminokyselin přispívá k odlišné stabilitě vůči pH mezi pepsinem a pepsinogenem56. Dalším 

strukturním rozdílem mezi pepsinogenem a pepsinem je relokalizovaný N-konec zralého 

enzymu  po  odštěpení  propeptidu  (viz  Obrázek  1.2,  str.  16).  Předpokládá  se,  že  tento 

segment může měnit svou polohu v závislosti na pH prostředí. 

Relokalizace  N-konce  zralého  enzymu  byla  prokázána  u kathepsinu  D.  Jeho 

vyřešená struktura při pH 5,1 (PDB kód 1LYA) ukazuje polohu tohoto segmentu mimo 

aktivní místo. Ve struktuře kathepsinu D při pH 7,5 (PDB kód 1LYW) je tento segment 

vnořen  do aktivního  místa  enzymu,  dochází  tak  efektivně  k  blokaci  přístupu  substrátu 

(Obrázek 1.4). Při neutrálním pH se katalytické aspartáty deprotonují a odpuzují, Lys8 a 

Tyr10  z N-konce  enzymu  tento  náboj  neutralizují,  stejně  tak  jako  Lys36p  a  Tyr9 

ve struktuře pepsinogenu (viz Obrázek 1.3, str. 17). Kathepsin D si po inkubaci v pH 7,5 

zachovává 50% původní aktivity, při pH 7 zůstává katalyticky plně aktivní57. 

Obrázek  1.4  Strukturní  změna  kathepsinu  D v  závislosti  na  pH prostředí.  Struktura 
kathepsinu D při pH 5,1 (PDB kód 1LYA) (vlevo) a při pH 7,5 (PDB kód 1LYW) (vpravo),  
poloha N-konce kathepsinu D (zeleně) se mění v závislosti na pH prostředí. V neutrálním 
pH je blokováno aktivní místo enzymu. Katalytické aspartáty jsou znázorněny červeně.
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1.2.3 Mechanizmus aktivace 

pH závislá aktivace
Zymogeny trávicích  aspartátových  peptidas  jsou  stabilní  v  neutrálním pH,  ale 

pod pH  5  se  aktivují.  Předpokládá  se,  že  tato  pH  závislá  aktivace  je  způsobena 

elektrostatickými interakcemi. V neutrálním pH vytváří kladně nabitý Lys36p propeptidu 

iontový  pár  s katalytickými  aspartáty  a  udržuje  zymogen  v  inaktivní  formě 

(viz Obrázek 1.3, str. 17). V kyselém pH se katalytické aspartáty protonují a tím uvolňují 

''lysin-tyrosinovou  kotvu'' vázající  propeptid,  dochází  k otevření  přístupu  do  aktivního 

místa enzymu. Nejpomalejším krokem aktivace je odštěpení propeptidu37,41.

Proteolýza propeptidu
Aktivace zymogenu je spojena s proteolytickým odstranění propeptidu, děje se tak 

po částech za vzniku aktivačních intermediátů, nebo odštěpením celého propeptidu vzniká 

zralý enzym37.

K  proteolýze  propeptidu  dochází  jak  monomolekulárním  tak  bimolekulárním 

mechanizmem. Monomolekulárním mechanizmem zymogen štěpí svůj vlastní propeptid, 

zatímco  bimolekulárním  mechanizmem  je  propeptid  vyštěpen  jinou  zralou  molekulou 

enzymu nebo intermediátu. Bimolekulární mechanizmus může být zprostředkován i jinou 

peptidasou37. 

Aktivace  dále  může  být  kompletně  autokatalytická  (pepsinogen)  nebo 

zprostředkována  jinou  peptidasou  (prorenin)  nebo  se  na  ni  podílejí  oba  mechanizmy 

(prokathepsin D) 37. 

Jakým mechanizmem se zymogen aktivuje může rozhodovat i pH prostředí. Např. 

u hovězího prochymosinu se při pH 2 vyskytuje přednostně štěpení vazby Phe25p-Leu26p 

bimolekulárním  mechanizmem  reakcí  mezi  dvěma  molekulami  prochymosinu. 

U pepsinogenu je ale konformace tohoto regionu jiná a aktivace probíhá při pH 2 převážně 

monomolekulárním mechanizmem, u prasečího pepsinogenu se štěpí vazba Leu16p-Ile17p 

a u lidského pepsinogenu vazba Leu22p-Lys23p. Tímto způsobem vzniká intermediát 1, 

další proteolýzou propeptidu vzniká intermediát 2 37. 

Struktura  intermediátu  2 byla  získána  u  progastricsinu,  kde  štěpením  vazeb 

Phe26p-Leu27p a Leu43p-Ser1 byl odstraněn fragment propeptidu Leu27p-Leu43p a jeho 
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N-koncová  část  Ala1p-Phe26p  zůstala  nekovalentně  vázána  na  enzymu.  Tento 

intermediát 2 je v neutrálním pH stabilizován a není proteolyticky aktivní (Obrázek 1.5). 

Fragment propeptidu 1p-26p vlivem kyselého pH disociuje od zralého enzymu, poté se ale 

nemůže opět  navázat  do stejného místa,  neboť je favorizována vazba relokalizovaného 

N-konce zralého enzymu (Obrázek 1.2, str. 16) 33,37.

Obrázek  1.5  Struktura  aktivačního  intermediátu  2  progastricsinu (PDB  kód  1AVF),  
N-konec propeptidu 1p-26p (modře) zůstává nekovalentně vázán k jádru enzymu. N-konec 
zralého enzymu (zeleně) je volně v prostoru. Katalytické aspartáty jsou značeny červeně.

Někdy je jako intermediát 3 označována struktura zralého enzymu u níž dochází 

v neutrálním pH k relokalizaci N-konce (viz Obrázek 1.4, str. 18 vpravo) 57.

V  mírně  kyselém  pH  vzrůstá  pravděpodobnost  odštěpení  celého  propeptidu 

bez přechodu na intermediát (pepsinogen, progastricsin, prochymosin). Např. nad pH 3 je 

pepsinogen štěpen monomolekulárně přímo na pepsin, stejného mechanizmu se dosáhne i 

při vysoké koncentraci (konc.) pepsinogenu při pH 2 37.

Během aktivace dochází ve struktuře propeptidu ke konformačním změnám, které 

dovolují štěpit propeptid ve vlastním aktivním místě (monomolekulárním mechanizmem). 

Ve  specifitě  štěpených  vazeb  propeptidu  jsou  značné  rozdíly  mezi  typy  zymogenů 

aspartátových  peptidas  i  mezi  živočišnými  druhy  se  stejným  typem  zymogenu.  Tato 

rozdílnost se vysvětluje na úrovni primární struktury propeptidu a substrátové specificity 

enzymu33,37.

V  souhrnu  je  při  aktivaci  zymogenu  zapotřebí  čtyř  konformačních  změn: 

a) odkrytí  aktivního  místa,  b)  vložení  štěpené  vazby  propeptidu  do  aktivního  místa, 

c) disociace N-terminálního konce propeptidu od jádra enzymu a d) relokalizace N-konce 
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aktivního enzymu. Po prvních dvou krocích následuje štěpení propeptidu (Obrázek 1.6). 

Rychlosti aktivace trávicích zymogenů jsou citlivé na pH, teplotu, iontovou sílu a konc. 

zymogenu33,37.

Obrázek  1.6  Schematické  znázornění  postupné  aktivace  zymogenů  aspartátových 
peptidas: štěpením (nůžky) propeptidu (žlutě) v molekule zymogenu vzniká intermediát 1,  
dalším štěpením mezi C-koncem propeptidu a N-koncem zralého enzymu (zeleně) vzniká 
intermediát 2, vazba N-konce propeptidu je zachována a vyštěpený C-konec propeptidu již  
není  vázán. Nakonec se disociuje  N-konec propeptidu od jádra enzymu a uvolňuje tak 
místo N-konci zralého enzymu, který se relokalizuje z aktivního místa.

1.3 Kathepsin D
Na počátku 20. století byly peptidasy z tkáňových extraktů s mírně kyselým pH 

aktivitním  optimem  pojmenovávány  kathepsiny  (z  řeckého  kathepsein =  trávit)  58. 

Zpočátku byly označovány římskými číslicemi nebo abecedně. Po objevu kathepsinu A, B 

a  C  zavedl  Press  (1960)  název  kathepsin  D  (KD)  pro  peptidasu  izolovanou  z  hovězí 

sleziny,  která  se  od ostatních  kathepsinů  lišila  substrátovou  specifitou59.  Dosud  bylo 

v lidském genomu identifikováno 15 genů různých kathepsinů60,61. Nejvíce zástupců patří 

do  rodiny  cysteinových  peptidas,  jsou  to  kathepsiny  B,  C,  H,  L,  S  a  další.  Z  rodiny 

serinových  peptidas  jsou  známy  kathepsiny  A  a  G.  Z  aspartátových  peptidas  byly 
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identifikovány kathepsiny D a E 61.

1.3.1 Fyziologie kathepsinu D
Kathepsin  D (EC 3.4.23.5) je  exprimován ve všech  savčích  buňkách, působí 

intracelulárně  v  lysozomech,  fagozomech  a  pozdních  endozomech,  kde  patří  mezi 

majoritní proteolytické enzymy59,62. Jednou z hlavních funkcí KD je katabolická degradace 

funkčních  (hemoglobin,  apolipoprotein  B)  58,63 a strukturních  proteinů  (aktin,  myosin, 

kolagen,  fibrinogen  a  fibrin)  64,65,66,  inaktivuje  peptidové  hormony  (inzulín,  glukagon, 

parathyroidní hormon) 67,68,69 nebo inhibitory (α1-antichymotrypsin, cystatin C, kininogen) 
70,71.  V prelysozomálních  kompartmentech  může  aktivovat  růstové  faktory  nebo  jejich 

receptory72.  Katalyticky  se  také  podílí  při tvorbě  peptidových  antigenů,  které  se  váží 

na molekuly MHC II 73,74. Tato peptidasa je jako proenzym sekretována do mléka, pomáhá 

ve vývoji  novorozenců,  chrání  je  proti  intestinální  nekróze  a  apoptóze  brzlíku75. 

Prokathepsin D a IGF II jsou zodpovědné za aktivaci povrchových receptorů leukocytů 

v lidském mléce76. Přirozený endogenní inhibitor KD není znám. 

Biosyntéza
Syntéza  KD  je  významně  regulována  steroidními  hormony  a  růstovými 

faktory77,78,79. Progesteron a jeho deriváty zvyšují množství syntetizovaného KD 80. 

KD je jako všechny lysozomální proteiny syntetizován na ribozomech drsného 

endoplasmatického  retikula  ve  formě  preproenzymu  -  preprokathepsinu  D.  Na jeho 

N-konci je signální peptid (20 AA), následuje propeptid (44 AA) 81 a zbytek polypeptidu 

(348 AA).  Po  transportu  do  lumen  endoplazmatického  retikula  se  signální  peptid 

proteolyticky odštěpí, vzniká tak prokathepsin D, (52 kDa) 82. Prokathepsin D (proKD) je 

zde  N-glykosylován  a  vytváří  se  oligosacharidový  řetězec  vysokomannosového  typu81. 

Lidský KD je glykosylován na Asn70 a Asn199 83,84. Po transportu do cis-Golgiho aparátu 

jsou  N-vázané  oligosacharidy  lysozomálních  proteinů  fosforylovány  (vzniká 

mannoso-6-fosfátový  zbytek),  zatímco  oligosacharidová  část  sekretovaných  proteinů  je 

modifikována  na komplexní  typ.  Tyto  posttranslační  modifikace  jsou  považovány 

za rozhodující pro normální intracelulární transport. 

Mannoso-6-fosfátový  zbytek  slouží  jako  rozpoznávací  značka 

pro mannoso-6-fosfátové  receptory  (M6P-R),  po navázání  na tento  receptor 
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v trans-Golgiho aparátu je proKD přenesen do endo-lysozomálních kompartmentů, kde se 

působením nízkého pH z receptoru uvolní85. Za normálních fyziologických podmínek se 

M6P transportem proKD nesekretuje z buňky86. 

Paralelně  s  M6P-R  transportem  může  být  proKD  přenášen  M6P nezávislým 

transportem a  to  interakcí  s  prosaposinem  (proSAP),  což  je  prekurzorový  protein 

saposinů A, B, C a D, které aktivují hydrolázy různých sfingolipidů87. ProSAP je schopný 

tvořit komplex s proKD i nezávisle na jeho glykosylaci88, neinteraguje ale se zralým KD. 

Komplex  je  stabilní  v  neutrálním  a  mírně  kyselém  prostředí  a  je  transportován 

v membránově asociované formě do lysozomů, ale může být i sekretován89. Takto uniklý 

proKD je  zpětně  vychytáván  M6P receptory  z  povrchu  buňky do lysozomů90.  ProSAP 

v lysozomech  stimuluje  autoaktivaci  proKD,  ten  pak  štěpí  proSAP  na  saposiny89,91. 

Uvedený  M6P-R  nezávislý  transportní  systém  byl  shledán  jako  buněčně  specifický  a 

funkční u některých M6P-R deficientních buněk90. 

Aktivace
Pravděpodobně  již  v  kyselém  prostředí  endo-lysozomálních  kompartmentů  se 

proKD  aktivuje  autokatalyticky  nebo  pomocí  jiných  peptidas.  Autoaktivace  probíhá 

monomolekulárně, propeptid vlivem kyselého pH ztrácí schopnost interakce s enzymem a 

jeho štěpením mezi zbytky Leu26p a Ile27p se uvolňuje počátečních 26 AA propeptidu a 

vzniká tak intermediát zvaný pseudokathepsin D (pseudoKD) 50,92,93,94,95. Při vyšších konc. 

proKD je aktivace zrychlována bimolekulárním mechanizmem již vzniklých katalyticky 

aktivních  pseudoKD  95.  Podobná  autoaktivace  a  vznik  pseudoformy  byly  sledovány  i 

u pepsinu96. O existenci pseudoKD in vivo se spekuluje, protože tento aktivační intermediát 

nebyl nikdy izolován a proteolytická aktivita KD není nezbytná pro vznik zralého KD 97,98. 

Na rozdíl od pepsinogenu a dalších zymogenů aspartátových peptidas se proKD nemůže 

autokatalyticky  aktivovat  na zralý  KD.  Celých  44  AA propeptidu  proKD  nebo  jeho 

zbylých 18 AA z C-konce pseudoKD je odštěpeno jinou peptidasou cysteinového typu99, 

pravděpodobně  se  jedná  o  kathepsin  L  nebo  B  94,95,100,  vzniká  tak  zralá  aktivní 

jednořetězcová forma KD (44 kDa) 81,101,102. 

V  závislosti  na  živočišném  druhu  může  být  tato  jednořetězcová  forma  KD 

v lysozomu  dále  proteolyticky  procesována.  Specifickým  štěpením  polypeptidového 

řetězce vzniká  dvouřetězcová  forma  KD  skládající  se  z  lehkého  řetězce  (13-14  kDa) 
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umístěného na N-konci a těžkého řetězce (31 kDa) na C-konci molekuly. V místě štěpené 

vazby může docházet k dalšímu odbourávání AA pomocí amino- a karboxypeptidasami. 

Přestože  lehký  a  těžký  řetězec  spolu  interagují  nekovalentně,  zůstává  procesovaná 

molekula stabilní  a  proteolyticky aktivní101,103,104.  U lidského KD se tento proces skládá 

ze štěpení vazby mezi zbytky 97 a 98 a postupného odbourání sedmi (někdy i více) AA 

z N-konce těžkého řetězce a dvou AA z C-konce lehkého řetězce105. U hovězího KD tak 

dochází  k  vyštěpení  dvou  AA,  u prasečího  KD k vyštěpení  pěti  AA  106.  Z neznámých 

důvodů  je  tento  proteolytický  proces  u  hovězího  KD  nekompletní,  zralý  hovězí  KD 

existuje v lysozomech v přibližně ekvivaletním množství jedno- a dvouřetězcové formy, 

kdežto  prasečí  KD podobně jako lidský existuje  jen  ve dvouřetězcové  formě.  Význam 

procesování jednořetězcové formy KD na dvouřetězcovou není znám. Předpokládá se, že 

postupné odbourávání AA exopeptidasami může souviset se stárnutím molekuly KD a jeho 

předurčením ke katabolické degradaci107.

Substrátová specifita
KD  má  pH  optimum  enzymové  aktivity  mezi  pH  3,5  a  5,0  v  závislosti 

na substrátu a podmínkách proteolýzy108. Nízké pH optimum vykazuje pro denaturovaný 

hemoglobin67, s peptidovými substráty může být i nad pH 5  109. KD je zjevně nestabilní 

při pH 3 pravděpodobně v důsledku autolýzy, při pH 4 až 7 je poměrně stabilní57.

Použitím  oxidovaného  B-řetězce  inzulínu  jako  substrátu  byla  u  KD  zjištěna 

podobná substrátová specifita štěpených vazeb jako u pepsinu, který preferuje hydrofobní 

AA v pozicích P1 a P1' 108. Aktivní místo KD umožňuje vázat substrát o délce 8 AA (P5-P3'). 

Specifita vazebných míst substrátu byla zkoumána na štěpení proteinových substrátů109 a 

na sérii syntetických substrátů110. Z těchto studií vyplývá, že KD preferuje substráty s Leu 

nebo Glu v pozici P2. Tím se liší od řady aspartátových peptidas rodiny pepsinu, jejichž 

substráty mají  v  této  pozici  širokou  specifitu.  V pozicích  P3 a  P3'  substrátu  dává  KD 

přednost  hydrofobním AA, stejně jako pepsin nebo plasmepsin II. V pozici P2'  jsou pak 

preferovány  aminokyseliny  Lys  nebo  Arg,  na  rozdíl  od Ala  či  Val  u  pepsinu  a 

plasmepsinu II 15.  Pro  KD  jsou dosud  nejlepšími navrženými syntetickými substráty 

oktapeptidy Lys-Pro-Phe(Ile)-Leu(Glu)-Phe┼Nph-Arg(Lys)-Leu 15.

Vypnutí genu kathepsinu D
Fyziologický  význam  KD  v  organizmu  byl  zkoumán  na  myších  s  vypnutým 
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genem  KD.  Jejich  prenatální  vývoj  probíhal  normálně  a  během  prvních  dvou  týdnů 

po narození nevykazovaly žádné fenotypové změny. To naznačuje, že KD není nezbytný 

pro embryonální vývoj. Nemůže být ale vyloučeno, že jisté množství KD přechází z matky 

přes placentu do plodu a zabezpečuje tak jeho normální vývoj, jako i krátce po narození, 

kdy je KD dodáván novorozenci mateřským mlékem75.

Během třetího týdne po narození byl u KD deficientních myší pozorován vývoj 

atrofie mukózy tenkého střeva spojený s anorexií a váhovým úbytkem. Progresivní atrofie 

oční sítnice pak vyvolala oslepnutí.  Současně byl nalezen zvýšený počet apoptotických 

buněk v brzlíku a slezině. Tyto nálezy naznačují, že KD může být zapojen v proteolytické 

regulaci buněčného růstu a homeostáze tkáně111. Jeho absence může podpořit patologické 

procesy pozorované u intestinální mukózy a lymfatických orgánů KD deficientních myší, 

které následně umírají během čtvrtého týdne po narození75.

Celková  proteolýza  v  lysozomech  KD  deficientních  myší  se  nezhoršila. 

Je pravděpodobné, že chybějící KD je funkčně zastoupen ostatními kathepsiny, které tak 

postačují  pro  celkovou  proteinovou  degradaci112.  Esenciální  funkce  KD může  být  více 

zaměřena  na  specifickou  aktivaci  nebo  inaktivaci  proteinů  regulujících  buněčnou  a 

tkáňovou homeostázi. Je možné, že tato nezbytná role KD souvisí spíše s jeho propeptidem 

než s vlastní proteolytickou aktivitou75.

Apoptóza
KD je zapojen do několika apoptotických drah, některé studie ukazují, že může 

indukovat  apoptózu113,114,115,  jiné  považují  KD  za  mediátor  apoptózy  indukované 

staurosporinem116,117,  interferonem-γ,  Fas/CD95/APO-1  a  TNF-α 113,118,  oxidativním 

stresem119,120,121,122 nebo sfingosinem123. 

Lysozomální  apoptotická  dráha  je  charakteristická  parciální  propustností 

lysozomů do cytozolu buňky, zatímco kompletní zhroucení organely a uvolnění vysoké 

konc.  lysozomálních  enzymů  do  cytozolu  má  za  následek  neřízenou  nekrózu124,125,126. 

Uvolnění  enzymů  z  lysozomu  může  být  velikostně  selektivní116 a  v  cytozolu  mohou 

přispívat k výkonu apoptózy buď přímo štěpením buněčného substrátu nebo působením 

zároveň s kaspasami na signálních drahách. Při tomto procesu je také uvolňován KD 127. 

Permeabilizace lysozomu je včasný děj u apoptózy a předchází jiným apoptotickým dějům 

jako destabilizace mitochondrií, uvolnění cytochromu c a aktivaci kaspas112. 

25



S lysozomální  permeabilizací  je spojena i  sfingosinem indukovaná apoptotická 

dráha.  Sfingosin  je  akumulován  v  lysozomech,  kde  může  permeabilizovat  membránu 

detergentním mechanizmem a umožňuje tak přechod lysozomálních enzymů do cytozolu. 

Významnými mediátory této  dráhy jsou  KD a  kathepsiny B a  L.  Tento  děj  předchází 

aktivaci  kaspas  a  změny  v  mitochondriálním  membránovém  potenciálu.  Sfingosin  se 

působením  kyselé  sfingomyelinázy  přetváří  na  ceramid,  který  působí  jako  mediátor 

apoptózy indukovaný různými podněty128,129,130. Ceramid je schopen se vázat na proKD a 

dosud neznámým mechanizmem usnadňovat jeho aktivaci na KD 131. Naopak vysoké konc. 

sfingosinu  jsou  charakteristické  pro  nekrózu  a  způsobují  rychlé  a  rozsáhlé  zhroucení 

lysozomů bez předešlé apoptózy nebo aktivace kaspas123.

V souvislosti s apoptózou je velmi diskutovaná otázka, zda lysozomální peptidasy, 

které mají kyselé pH aktivitní optimum, mohou fungovat i mimo lysozomy v neutrálním 

pH. Ukázalo se, že kathepsiny B a L jsou stabilní a aktivní v neutrálním pH omezenou 

dobu, za kterou jsou schopny degradovat buněčné kompartmenty125. Také KD je poměrně 

stabilní  v neutrálním pH (viz kapitola Stabilizátor struktury,  str.  18), kdy při  pH 6,2 je 

schopen štěpit Bid protein a při pH 7 tau protein 128,132.

Lysozomální peptidasy během apoptózy jsou spíše zaměřeny na mitochondrie a 

indukují jejich dysfunkci spojenou s uvolněním proapoptogenních faktorů116,133,134,135,136,137. 

Např. KD aktivuje Bax protein, který indukuje uvolnění mitochondriálního  faktoru AIF 

(apoptosis inducing factor)  116,138. KD je také schopen štěpit Bid protein, který způsobuje 

uvolnění  cytochromu c  z mitochondrií,  což  je  jedním  z charakteristických  dějů  během 

apoptózy117.

Při  zkoumání,  zda  je  katalytická  aktivita  KD  nezbytná  během  apoptózy  se 

používal  pepstatin,  inhibitor  aspartátových peptidas,  který  u  kardiomyocytů  zabraňoval 

uvolnění cytochromu c a udržoval mitochondriální transmembránový potenciál116,127. Jiné 

výsledky  naopak  naznačují,  že  i  katalyticky  inaktivní  KD  může  indukovat  apoptózu. 

U HeLa buněk a lidských fibroblastů injektování KD nebo katalyticky inaktivního proKD 

do cytozolu vede ke spuštění apoptózy115. To naznačuje, že proapoptotický efekt KD může 

být více komplexní a zároveň nezávislý na katalytické aktivitě KD 139.

Angiogeneze
Bylo zjištěno, že KD specificky štěpí prolaktin, proteinový hormon vylučovaný 
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adenohypofýzou do krevního oběhu140. Prolaktin působí v řadě biologických procesů jako 

je  např.  reprodukce  a  laktace,  má  angiogenní  a  proliferativní  účinky.  Je  přítomen 

ve vysokých  hladinách  během  těhotenství  i  v  průběhu  metastazujících  nádorových 

onemocnění140.  Při laktaci  mimo  jiné  indukuje  u  prsních  epiteliálních  buněk  produkci 

aktivní  formy KD,  který  není  sekretován  do  mateřského  mléka,  ale  na bazální  stranu 

buněk141.  V  tomto  extracelulárním  prostředí  KD  štěpí  prolaktin  na derivát  o  velikosti 

16 kDa, který má antiangiogenní a neproliferativní účinky141. Specifickým působením tak 

KD reguluje  proliferaci  okolní  tkáně.  Toto  procesování  prolaktinu  pomocí  KD nebylo 

nalezeno v mateřském mléce, kde je přítomen prolaktin spolu s KD ve formě zymogenu141. 

Ukázalo se také, že nadměrná tvorba 16 kDa derivátu prolaktinu během laktace negativně 

přispívá k rozvoji těhotenské kardiomyopatie142. 

1.3.2 Struktura kathepsinu D
KD poprvé izoloval  Press  (1960)  z  hovězích slezin59.  Sekvence prasečího  KD 

izolovaného ze sleziny byla určena Schewalem a Tangem (1984) 143.  Sekvence lidského 

KD byla z cDNA získána Faustem et al. (1985) 100. Aminokyselinové sekvence savčích KD 

jsou mezi živočišnými druhy vysoce konzervované,  např. lidský KD je s prasečím KD 

identický z 87%, s hovězím z 84% a s myším z 83%. KD je sekvenčně nejvíce podobný 

pepsinu, s nímž sdílí 47% aminokyselinové identity, dále pak s kathepsinem E a reninem je 

sekvenčně identický ze 46% 100. 

Prostorová struktura byla vyřešena pomocí rentgenostrukturní analýzy pro nativní 

lidský KD (PDB kód 1LYA) 144,145 (Obrázek 1.7, str. 28) a v komplexu s pepstatinem (PDB 

kód 1LYB) 144,145,146 , oba proteiny byly vykrystalizovány v mírně kyselém pH. Dále byla 

určena  struktura  pro  lidský  KD  při pH 7,5  (PDB  kód  1LYW) 57,  struktura  proKD  ani 

pseudoKD ještě nebyla vyřešena.

Struktura  KD  obsahuje  tři  topologicky  významné  strukturní  domény  typické 

pro aspartátové  peptidasy:  N-terminální  doménu  (AA  1-159),  C-terminální  doménu 

(AA 200-346)  a  interdoménu  (AA  160-199)  144. Struktura  KD  se  liší  od  ostatních 

aspartátových peptidas rodiny pepsinu v několika detailech: a) obsahuje dva fosforylované 

oligosacharidové řetězce, které hrají roli v transportu zymogenu do lysozomu85, b) funguje 

ve dvouřetězcové formě (lehký a těžký řetězec) 147 a c) obsahuje kromě tří konzervativních 

disulfidových  můstků  aspartátových  peptidas  rodiny  pepsinu  (Cys46-Cys53,  Cys222-
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Cys226 a Cys 265-Cys302) další mezi Cys27 a Cys96 (Obrázek 1.7). 

Obrázek 1.7  Struktura kathepsinu D při  pH 5,1 (PDB kód 1LYA). Zeleně je vyznačen 
lehký řetězec na N-konci proteinu, modře těžký řetězec na C-konci, žlutě jsou zvýrazněny 
disulfidové  můstky  s číselným  označením  spojených  cysteinů.  Dva  N-vázané 
oligosacharidové  řetězce  obsahující:  Man  –  mannosa,  NAG  –  N-acetylglukosamin.  
Vyznačeny jsou i katalytické aspartáty Asp33 a Asp231.

1.3.3 Patofyziologie kathepsinu D
Z hlediska  patofyziologie  je  KD studován ve spojitosti  s  několika  chorobami, 

především jsou to Alzheimerova choroba, ateroskleróza a nádorové onemocnění. Nejvíce 

studií souvisejících s KD se zaměřuje na rakovinu prsu a prostaty.

Alzheimerova choroba
Alzheimerova  choroba  je  neurodegenerativní  onemocnění  mozku obecně 

považované  za  nejběžnější  příčinu  senilní  demence.  V současné  době  není  dostatečně 

objasněna příčina jejího vzniku, ví se ale, že 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 vzniká  proteolytickým  štěpením  amyloidního  prekurzorového  proteinu 

(APP) nejčastěji tzv. sekretasami na povrchu buněk nebo v jeho blízkosti148.

APP je glykosylovaný transmembránový protein (770 AA), který je během nebo 

po transportu na povrch buňky proteolyticky modifikován. Nejvyšší  hladiny APP v těle 

vykazují  neurony.  Fyziologické  procesování  APP  membránově  vázanou  α-sekretasou 

uvolňuje velký rozpustný fragment  α-APP a ponechává C-konec dlouhý 83 AA vázaný 
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v membráně.  Dalším  štěpením  γ-sekretasou  se  uvolňuje  peptid  o 24 nebo  26 AA 

(p3 peptid), touto cestou nevznikají β-AP plaky (Obrázek 1.8 nahoře). α-APP působí jako 

autokrinní  a  neuroprotektivní  faktor,  uprostřed  polypeptidu  obsahuje  sekvenční  motiv 

serinových peptidasových inhibitorů Kunitzova typu, který funguje jako inhibitor faktoru 

XIa v koagulační kaskádě149, uvažuje se také o jeho roli v mezibuněčné interakci150.

Alternativně  je  APP štěpen  β-sekretasou,  vzniká  tak  o  něco  menší  β-APP a 

v membráně zůstává C-konec s 99 AA, který je dále štěpen γ-sekretasou, uvolňuje se tak 

patogenní β-AP o délce 28 AA (Obrázek 1.8 dole). Vznikající senilní plaky obsahují také 

vysoké hladiny aktivních kathepsinů B a D lokalizovaných v extracelulárních lypofuzních 

granulích  pocházejících  z degenerujících  neuronů151.  U  pacientů  s Alzheimerovou 

chorobou byly nalezeny vysoké konc. KD i v mozkomíšním moku152. 

KD je schopen in vitro štěpit APP mezi Thr714-Val715 a Ala713-Thr714 v místě 

štěpení γ-sekretasy, čímž vzniká β-AP o délce 42 nebo 43 AA (Obrázek 1.8 dole). Tyto 

výsledky  ukazují,  že  KD  může  generovat  patogenní  β-AP  a  přispívat  tak  k rozvoji 

Alzheimerovy choroby153.  β-  a  γ-sekretasy jsou ale  schopné procesovat APP na β-AP i 

v nepřítomnosti KD 154.

Obrázek 1.8  Schématické znázornění  štěpení  β-amyloidního prekurzorového proteinu 
(APP, modrý úsek obsahující AA 18-770). Horní schéma zobrazuje fyziologické štěpení  
APP pomocí α-  a γ-sekretasy, při kterém se uvolňuje p3 peptid (zelený úsek 688-711/713) 
a α-APP (úsek 18-687). Dolní schéma znázorňuje patofyziologické štěpení APP pomocí 
KD, β- a γ-sekretasy, uvolňuje se tak β-AP (červený úsek 672-711/713/714) a β-APP (úsek 
18-671). Šrafování zobrazuje transmembránovou část APP (úsek 700-723).

U pacientů s Alzheimerovou chorobou byl u proKD na genové úrovni nalezen 

minoritní  polymorfizmus  (měnící  triplet  nukleových  kyselin  GCG→GTG),  to  má 

za následek záměnu alaninu (majoritní varianta) za valin (minoritní varianta) v pozici 38p 
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v  propeptidu  proKD.  Některé  studie  tuto  substituci  spojují  s  vyšším  rizikem  rozvoje 

Alzheimerovy choroby v některých rodinách nebo populacích155,156,157. Podporuje to i nález 

většího množství β-AP plaků u pacientů s Ala38pVal substitucí u proKD 158. Jiné studie ale 

pozorovali velmi malou nebo žádnou spojitost mezi polymorfizmem KD a Alzheimerovou 

chorobou159,160,161.  Metaanalýza  několika  studií  zabývající  se  tímto  jevem  ukázala, 

že polymorfizmus  KD  není  hlavním  rizikovým  faktorem  pro  vznik  Alzheimerovy 

choroby162.

Ateroskleróza
Ateroskleróza, známá jako kornatění tepen, vzniká v důsledku ukládání tukových 

látek (lipoproteinů a cholesterolu) ve stěnách tepen, následně se zmenšuje jejich průsvit a 

omezuje průtok krve, což může výsledně vést ke vzniku infarktu myokardu nebo cévní 

mozkové příhody. Vzniku aterosklerózy se účastní lipoprotein o nízké hustotě (LDL), který 

je  hlavním  přenašečem  cholesterolu  v  krvi.  Pokud  je  LDL  oxidovaný,  pohlcují  ho 

makrofágy ve stěnách tepen, které se pak zaplňují cholesterolem natolik, že se přemění 

na pěnové buňky a podél tepenných stěn se začnou vytvářet aterosklerotické pláty. Většina 

těchto plátů časem zmizí, ale z některých vznikne vazivová tkáň nebo se na nich vytvoří 

shluky krevních destiček163.

KD  je  jedním  z  identifikovaných  proteinů,  který  může  hrát  významnou  roli 

při tvorbě aterosklerotických plátů164. Byl nalezen ve zvýšeném množství v monocytech a 

krevní  plazmě  pacientů  s  akutním  koronárním  syndromem165..  KD  je  spolu  s  dalšími 

lysozomálními  enzymy  zapojen  do  apoptózy  makrofágů  a  pěnových  buněk166,167. 

Makrofágy  jsou  schopné  okyselovat  svoje  okolí  pomocí  protonových  pump  a  sekrecí 

laktózy168,169 a díky tomu se KD uvolněný do extracelulárního prostředí může proteolyticky 

podílet  na degradaci  LDL a  aterosklerotických  plátů164,170. Nízké  pH je  také  udržováno 

přítomností glykosaminoglykanů v cévních stěnách171, které jsou také schopné vázat LDL a 

ovlivňovat jeho oxidaci a degradaci172,173.

1.3.4 Kathepsin D a rakovina

Mitogenní působení prokathepsinu D
Roku 1986 byl mezi nejvíce sekretovanými proteiny z lidských buněk rakoviny 

prsu  linie  MCF7 nalezen  52  kDa glykoprotein,  později  identifikovaný  jako proKD 174. 
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V nanomolárních  konc.  měl  na  tyto  buňky  mitogenní  účinky  a  jeho  sekrece  byla 

indukována  estrogenem175,  kdežto  normální  prsní  buňky  na estrogeny  indukcí  proKD 

neodpovídají176. 

Buňky rakoviny prsu s receptory estrogenu (ER+) po indukci estrogenem sekretují 

růstové  faktory  (TGF-α, IGF  I)  a  lysozomální  enzymy  (proKD,  β-galaktosidasu  a 

β-hexosaminidasu)  177,178.  U proKD se tak rapidně (6-8x)  stimuluje  transkripce mRNA, 

která  není  způsobena amplifikací  genu proKD  179.  Ve většině prsních nádorů je  proKD 

na proteinové  úrovni  produkován  2-50x  více  než  v  normální  prsní  tkáni174,176,178,179,. 

Množství  exprimovaného  proKD  ale  nekoreluje  s množstvím  estrogenových  receptorů 

v buňkách  rakoviny  prsu  a  k  jeho  mitogennímu  působení  dochází i  bez  přítomnosti 

estrogenu176. 

Buňky  rakoviny  prsu  bez  estrogenových  receptorů  (ER-)  na  rozdíl  od  buněk 

s ER+ sekretují proKD nepřetržitě86. 

Kromě  estrogenu  dokáží  indukovat  produkci  proKD  také  jiné  mitogeny  jako 

epidermální růstový faktor (EGF) a inzulín. 

Exogenní  proKD má silný proliferační  efekt  nejen na buněčné rakovinné linie 

(ER+ i  ER-),  které  sami sekretují  proKD, ale  také na rakovinné linie,  které  schopnost 

sekretovat proKD nemají180. Přidáním izolovaného proKD do média těchto buněk in vitro 
180 nebo transfekováním cDNA prokathepsinu D se stimuluje jejich růst181. Naopak buňky 

rakoviny prsu s redukovanou expresí proKD pomocí antisense cDNA 182, komplementární 

RNA 183 nebo ribozymu184 vykazují redukci růstu  in vitro a  in vivo. Růst nádoru byl také 

inhibován protilátkami proti proKD in vitro a in vivo 185,186,187,188,189.

Doposud byl proKD nalezen jako autokrinní růstový faktor u rakovinných buněk 

prsu174,180,185,190, prostaty186,191, vaječníků192 a plic193,194 a předpokládá se, že proKD může být 

sekretován více typy rakovinných buněk.

Nicméně  některé  studie  ale  nenašli  žádnou  korelaci  mezi  sekrecí  proKD 

rakovinnými buňkami a jejich invazivním chováním195,196. Stewart et al. zpochybňují, že by 

purifikovaný proKD samotný nebo v kombinaci s estrogenen a dalšími růstovými faktory 

měl mitogenní efekt na buňky rakoviny prsu 196. Tato negativní zjištění ale mohou souviset 

s technickým provedením experimentů, s nedostatečnou senzitivitou testovaných buněk197 

nebo s aktivací proKD během izolace nebo jeho testování.
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Proteolytická aktivita kathepsinu D
Při hledání mechanizmu mitogenního efektu proKD se výzkum nejprve zaměřil 

na proteolytickou aktivitu zralého KD, protože je známo, že metalopeptidasy a kathepsiny 

B a L jsou u rakovinných buněk také více exprimovány a sekretovány189. Tyto enzymy se 

v extracelulárním  prostředí  aktivují  a  podporují  rozvoj  metastáz  degradováním  bazální 

membrány a extracelulárního matrix  (ECM)  178,179,198,199.  Bylo ukázáno,  že  proteolytická 

aktivita rakovinného a normálního KD je identická a oba mohou štěpit ECM při pH 4,5 ale 

ne při fyziologickém pH 7,4 174,179,198. Rakovinné buňky stejně jako makrofágy mají vysoký 

potenciál  pro  okyselování  extracelulárního  prostředí  přes  produkci  kyseliny  mléčné  a 

funkci H+/ATPasové pumpy na úrovni plazmatické membrány, čímž jsou schopné snížit 

okolní pH až na 5,5  179,200,201. Sekretovaný proKD z buněk rakoviny prsu  in vitro  je tak 

schopen autoaktivace v médiu174. 

V buňkách rakoviny prsu byly dále nalezeny velké intracelulární kyselé vezikuly 

(LAVs), které se v normálních buňkách nevyskytují179. Tyto vesikuly byly nalezly in vitro 

u buněčných linií rakoviny prsu rostoucích v prostředí podobném  ECM ale také  in vivo 

v biopsiích181.  V obou případech obsahovaly LAVs fagocytovaný extracelulární materiál 

s vysokými hladinami zralého KD, nikoli proKD  179,202. Rakovinné buňky jsou na rozdíl 

od normálních  buněk,  s  vyjímkou  makrofágů  a  neutrofilů,  schopny  fagocytovat 

extracelulární materiál a opatřovat si tak dostatek živin a prostoru pro svou invazi179,181,202. 

Tento  jev  byl  blokován přítomností  pepstatinu,  inhibitoru  aspartátových peptidas,  nebo 

neutralizací  LAVs  pomocí  chloroquinu  nebo  NH4Cl,  což  zabraňuje  aktivaci  a  aktivitě 

proKD resp. KD 179. V ECM jsou přítomny v inaktivní formě i některé růstové faktory a 

cytokiny,  jejichž  proteolytická  aktivace  (např.  pomocí  KD)  může  usnadňovat  invazi 

rakovinných buněk nebo angiogenezi179. 

Aby se zjistilo, zda je proteolytická aktivita KD nezbytná pro mitogenní efekt, byl 

připraven  katalyticky neaktivní  mutant  proKD,  který  byl  transfekován  do  rakovinných 

buněk nesekretujících proKD 189. Ukázalo se, že inaktivní proKD si zachovává mitogenní 

schopnosti  katalyticky  aktivního  proKD  a  pravděpodobně  působí  jako  ligand  přes 

extracelulární receptor, který ještě nebyl identifikován189. ProKD je tedy první peptidasa, 

jejíž mitogenní aktivita nevyžaduje katalytickou aktivitu86,185,189. 
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Transport prokathepsinu D
Dalším  směrem,  kterým  se  výzkum  v  této  oblasti  ubíral,  bylo  srovnání 

posttranslačních  modifikací  a  intracelulárního  transportu  proKD  v  rakovinných  a 

normálních  buňkách.  V buňkách  rakoviny  prsu  dochází  pravděpodobně  ke  změně 

transportu proKD, to má za následek sníženou cytoplazmatickou akumulaci zralého KD a 

zvýšenu sekreci zymogenu179. Bylo zjištěno, že proKD sekretovaný z buněk rakoviny prsu 

je jinak glykosylován než KD izolovaný z placent nebo jater203. Eliminace jednoho nebo 

obou glykosylačních míst proKD ale nemění jeho mitogenní aktivitu204. Syntéza mannosa-

6-fosfátového signálu u proKD ani  jeho afinita  k M6P-R není  v  rakovinných buňkách 

pozměněna179,205,206 a  proto  může  být  proKD  pomocí  M6P-R  zpětně  internalizován 

do buňky203.  Jednou  z  příčin  hypersekrece  proKD,  a  jiných lysozomálních  proenzymů, 

může být saturace M6P-R 179.

Bylo zjištěno, že vazba na povrch buňky, endocytóza a lysozomální směrování 

proKD v rakovinných  buňkách  může  být  zprostředkováno  i  pomocí  dosud  neznámého 

povrchového receptoru, který je odlišný od M6P-R nebo lektinů  179,206,207,208. Nezávislost 

transportu  proKD na  M6P-R dokazují  i  testy s NH4Cl,  jeho  působením se zvyšuje  pH 

uvnitř  buňky. Tím se zabraňuje rozrušení vazby M6P, vázaného na proKD, s M6P-R a 

v lysozomech tak nedochází k uvolnění transportovaného proKD 209. Následkem toho je, že 

u normálních prsních buněk se nově syntetizovaný proKD sekretuje, ale u rakovinných 

buněk  se  významně  zvyšuje  akumulace  intracelulárního  proKD.  Působení  NH4Cl  je 

specifické  pro proKD  a  nebylo  pozorováno  u dalších  lysozomálních  enzymů  jako 

β-hexosaminidasa a arylsulfatasa A. V buňkách rakoviny prsu se tedy proKD transportuje 

jak M6P závislým (NH4Cl citlivým) tak nezávislým (NH4Cl necitlivým) mechanizmem206.

Interakce prokathepsinu D s neznámým receptorem
M6P-R je jediný dosud známý receptor schopný interagovat s proKD 199. Ukázalo 

se ale, že do transportu proKD a zprostředkování jeho mitogenní aktivity u rakovinných 

buněk  je  zapojen  dosud  neidentifikovatelný  povrchový  receptor181,188.  Výzkum  v  této 

oblasti  se  tedy  zaměřil  na  nalezení  tohoto  receptoru  a  také  na oblasti  proKD  s  ním 

interagující. 

Větvička  a  Fusek  zjistili,  že  protilátky  proti  syntetickému  propeptidu  proKD 

blokují  mitogenní  účinek  in  vitro i  in  vivo  180,188 a  přidání  samotného  syntetického 
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propeptidu částečně zeslabuje interakci proKD s buněčným povrchem185. Z těchto výsledků 

předpokládají  vazbu proKD na buněčný povrch přes  propeptid.  Tuto  teorii  podporuje  i 

zjištění, že zralý KD (bez propeptidu) se vázat nedokáže a nemá ani mitogenní účinky185. 

Naopak samotný syntetický propeptid prokathepsinu D v konc. 20 nM  in vitro vykazuje 

stejný proliferační efekt jako proKD v konc. 0,4 nM u několika buněčných linií rakoviny 

prsu185.  Testováním  kratších  fragmentů  propeptidu  proKD  a  protilátek  proti  nim  byl 

identifikován úsek 36p-44p jako oblast propeptidu interagující s buněčným povrchem186,187. 

V tomto úseku propeptidu proKD byla na genové úrovni nalezena polymorfní variabilita, 

která  má  za  následek  záměnu  alaninu  v  pozici  38p  na valin 179,  některé  studie  tuto 

substituci spojují se změnou aktivace nebo sekrece proKD 210. Nicméně syntetické peptidy 

s valinem i alaninem v pozici 38p vykazovaly podobnou mitogenní aktivitu187.

Rochefort  et  al. ale  podobnými  testy  nepotvrdili  schopnost  propeptidu  proKD 

nebo  jeho  části  interagovat  s  povrchem  rakovinných  buněk,  nebo  akcelerovat  jejich 

proliferaci189,207. Naopak testy se specifickými protilátkami proti různým oblastem proKD 

určili jako interakční oblast s hledaným receptorem těžký řetězec KD 189.

Doposud nebyl mechanizmus mitogenní aktivity proKD plně objasněn. Jak bylo 

ukázáno,  jeho účinek na rakovinné  buňky může být  komplexní  a  odlišný  od působení 

jiných peptidas. Předpokládá se dvojí působení tohoto enzymu na proliferaci rakovinných 

buněk: a) aktivované formy KD mohou degradovat ECM, uvolňovat a aktivovat růstové 

faktory211 nebo  b)  jako  proKD  může  interagovat  s  dosud  neznámým  membránovým 

receptorem.

Kathepsin D jako nádorový marker
Poznatky  ze  studia  proKD  ve  spojitosti  s  rakovinu  prsu  byly  také  přeneseny 

do klinické  praxe  a  roku  1989  byla  publikována  první  retrospektivní  studie  sledující 

hladiny  vnitrobuněčného  proKD/KD  v  primárních  prsních  rakovinných  biopsií,  která 

navrhuje proKD jako nezávislý prognostický faktor indikující relaps u pacientů212. Brzy 

nato následovalo několik dalších retrospektivních studií, které potvrdily, že vysoké konc. 

vnitrobuněčného proKD/KD u rakoviny prsu jsou asociovány se zvýšeným rizikem rozvoje 

metastáz213,214,215.  Naopak  u  pacientů  s  nemetastatickým karcinomem prsu  nebyl  žádný 

nárůst  proKD pozorován216.  Ze  studií  také  vyplývá,  že  pacienti  s  vysokými  hladinami 

proKD/KD mají významně nižší pravděpodobnost přežití než pacienti s nízkou hladinou 
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proKD/KD  217.  V  posledních  fázích  vývoje  karcinomu  je  proKD  detekován  i  v krvi 

pacientů a imunitní systém proti němu vytváří protilátky86. Bylo také ukázáno, že většina 

kathepsinu  D  cirkulujícího  v séru  pacientů  je  ve  formě  proKD  216.  Nicméně  postupně 

přibývaly i  studie zpochybňující  prognostický význam proKD/KD v primárních prsních 

nádorech218. 

Nejednoznačné  závěry těchto  studií  lze  částečně  vysvětlit  použitím rozdílných 

metod pro detekci  a  měření  konc.  proKD/KD v klinických laboratořích,  patří  mezi  ně 

ELISA212,219,  IRMA213,217,220,221,222,  Western  blot214,223 a  imunohistochemické 

stanovení212,213,218,223,224. Postupem času se ale ukázalo, že techniky imunohistochemického 

stanovení  a  Western  blottingu  nejsou  precizně  definovány,  jsou  nereprodukovatelné  a 

mnohdy  diskutabilní218,223.  Další  variabilita  spočívá  v  použití  polyklonálních214 nebo 

monoklonálních215,218,224 protilátek  proti  různým epitopům proKD/KD,  čímž se  detekuje 

buď jen zralý KD 214, nebo všechny formy KD 215,220. ELISA stanovení je méně citlivé než 

IRMA stanovení komerčního kitu ELSA-Cath-D (Cis Bio International),  který je dobře 

definován,  ale  méně se  používá215.  Studie  také  blíže  nespecifikují  skupiny testovaných 

pacientů217 a  rozdílně  definují  hranici  mezi  vysokou  a  nízkou  konc.  proKD/KD  a  to 

v rozmezí od 20 do 78 pmol/mg proteinů225.

Přes  tyto  nedostatky  výsledky  metaanalýzy  dosavadních  studií  z  roku  1997 

potvrzují  statisticky signifikantní  spojitost  mezi  vysokou hladinou proKD/KD a nižším 

přežitím u pacientů s rakovinou prsu a negativními axilárními lymfatickými uzlinami225,226. 

Stejně tak obsáhlá studie zabývající se prognostickými faktory u rakoviny prsu z roku 2002 

také  doporučuje  KD  jako  dodatečný  prognostický  marker s  omezením  na  pacienty 

s rakovinou prsu a negativními axilárními lymfatickými uzlinami227. 

Nicméně  KD  jako  diagnostický  marker u  rakoviny  prsu  nebyl  opakovaně 

doporučen  komisí  American  Society of  Clinical  Oncology pro  klinické  použití.  Neboť 

techniky stanovení jsou variabilní,  nemají standardizovaný a konzistentní výstup a mají 

malý přínos v diagnóze nádorového onemocnění228.

Prokathepsin D v léčbě rakoviny
Větvička et al. ukázali, že protilátky proti proKD a jeho propeptidu redukují růst 

nádoru prsu a prostaty u myší186,187,188. Imunizace zvířat pomocí propeptidu proKD má také 

za následek významné potlačení  růstu implantovaného nádoru86.  Podobný imunizační  a 
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ochranný mechanizmus proti rozvoji rakoviny se předpokládá i u kojících matek229, neboť 

v  mateřském mléce  byly  nalezeny relativně  vysoké  konc.  proKD,  který  se  může  také 

uvolňovat do krevního oběhu matky a spouštět tak produkci protilátek230. Tato hypotéza je 

v souladu s výsledky studie,  která ukazuje,  že kojení je důležitým faktorem v prevenci 

pozdějšího vývoj rakoviny vaječníků nebo prsu231. Uvažuje se tedy o použití syntetického 

fragmentu propeptidu proKD v klinické praxi, jehož imunizací by bylo možné chránit ženy 

proti rozvoji rakoviny prsu a vaječníků229.
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2. Cíle práce

Tato  práce  se  zabývá  lidským  kathepsinem  D,  významnou  aspartátovou 

peptidasou  zapojenou  v  řadě  patofyziologických  procesů.  Biochemickými  metodami 

zkoumá  aktivaci  jeho  zymogenu  (prokathepsinu  D)  a  faktory  regulující  tento  proces. 

Stanovuje si následující dílčí cíle:

 Vypracovat postup izolace a) kathepsinu D ze savčích tkání, b) prokathepsinu D 

produkovaného transgenní buněčnou kulturou.

 Analyzovat strukturně-funkční vztahy v aktivačním peptidu (propeptidu) 

prokathepsinu D a mapovat jeho interakční oblasti s jádrem enzymu.

 Určit faktory regulující aktivaci prokathepsinu D jako jsou pH prostředí, interakce 

se sulfatovanými polysacharidy a jinými peptidasami.
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3. Materiál a metody

Chemikálie
Všechny  použité  chemikálie  byly  p.a.  kvality,  používaná  voda  byla  deionizovaná  a 

filtrovaná přes 0,22 μm filtr.

Acetonitril  (Merck),  akrylamid  (Fluka),  Bis(2-hydroxyetyl)amino-

Tris(hydroxymethyl)methane neboli BIS-TRIS (Sigma), BSA (Sigma), Coomassie Brilliant 

Blue G250 (Sigma),  cystein (Fluka), činidlo Bradfordové (Sigma), DTT (Sigma),  DMF 

(Fluka), DMSO (Fluka), dusičnan stříbrný (Sigma), EDTA (Lachema),  etanol (Lachema), 

etylacetát (Fluka), etylenglykol (Penta), glycerol (Lachema), glycin (Sigma), glutaraldehyd 

(Fluka), hemoglobin (Sigma), hydroxid sodný (Penta), chlorid hořečnatý (Merck), chlorid 

sodný  (Penta),  chloroform  (Lachema),  5-(jodoacetamido)fluorescein  (Sigma), kyselina 

chlorovodíková  (Lachema),  kyselina  mravenčí  (Lachema),  kyselina  octová  (Lachema), 

kyselina trifluoroctová (Fluka),  kyselina trichloroctová (Fluka),  merkaptoetanol  (Fluka), 

metanol  (Lachema),  metyloranž  (Sigma),  pepstatin  (Fluka),  persulfát  amonný  (Serva), 

polyvinylpyrrolidon (Sigma), SDS (Sigma), síran amonný (Lachema), TEMED (Sigma), 

TFA (Sigma),  trifluoretanol  (Merck),  2-amino-2-(hydroxymetyl)-1,3-propandiol  neboli 

Tris (Sigma), Triton® X-100 (Sigma), Tween® 20 (Sigma), uhličitan sodný (Fluka).

Sulfatované polysacharidy
Dextran sulfát (Sigma), heparin (Sigma), chondroitin-6-sulfát (Sigma).

Substráty
Peptidové:  N-α-benzoyl-arginyl-p-nitroanilid  (BAPN),  Gly-Phe-pNA,  Abz-Lys-Pro-Ala-

Glu-Phe-Nph-Ala-Leu (Abz-KPAEFF*AL) byly syntetizovány na ÚOCHB AV ČR.

Proteinové: HSA (Sigma), hemoglobin (Sigma).

Protilátky a antiséra
Králičí antisérum proti lidskému KD (Baudyš M., ÚOCHB AV ČR),  ImmunoPure® kozí 

IgG  konjugovaná  s  křenovou  peroxidasou  (HRP)  proti  králičímu  IgG  (Pierce,  USA), 

prasečí antisérum proti propeptidu z lidského proKD (Baudyš M., ÚOCHB AV ČR), králičí 

IgG konjugovaná s HRP proti prasečímu IgG (Sevapharma, ČR), prasečí IgG proti N-konci 

propeptidu  lidského proKD (Žebrakovská  I.,  ÚOCHB AV ČR),  myší  IgG proti  FLAG 
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peptidu (Sigma, USA), prasečí IgG konjugovaná s HRP proti králičímu IgG (Sevapharma, 

ČR).

Přístroje
aminokyselinový analyzátor Biochrom 20 (Amersham Pharmacia Biotech, Švédsko)

automatický syntetizátor peptidů a peptidových knihoven ABI 433A (Applied Biosystems, 

USA)

automatický proteinový sekvenátor ABI Procise 491 (Applied Biosystems, USA)

CCD kamera Las-1000 Biotech (FujiFilm, Japonsko)

CD6 Dichrograph (Jobin Yvon, Francie)

centrifuga Beckman Coulter J-30I ( Beckman Coulter, USA)

centrifuga Biofuge fresco (Heraeus instruments, Německo)

centrifuga Multifuge 3 S-R (Heraeus instruments, Německo)

čtečka fluorescence, absorbance a luminiscence GENios (TECAN, Rakousko)

čtečka fluorescence a absorbance Infinite (TECAN, Rakousko)

digitální pH-metr Präcitronic MV 870 (Präcitronic, Německo)

hmotový spektrometr LCQ Classic Finnigan Mat (Thermo Finnigan, Německo)

lyofilizátor Freezone 6 Liter (Labconco, USA)

spektrofotometr Aminco-Bowman série 2 (Thermo Electron, Velká Británie)

střednětlaký  chromatografický  systém ÄKTAprime  (GE Healthcare  Bio-Sciences  AB,  

Švédsko)

vakuová odparka SpeedVac Concentrator (Thermosavant, USA)

vertikální elekrtoforéza Mini-Protean®3 Cell (BioRad, USA)

vertikální blotovací přístroj Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (BioRad, USA)

vortex SHAKER R5 (VD ÚOCHB AV ČR, ČR)

Programy
ElfoMan (Semecký, ČR)
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Corel Draw X3, Corel Photo Paint X3 (Corel, USA) 232

ChemSketch 8.17 (Advanced Chemistry Development, Kanada) 233

GraFit 5.0.4 (Erithacus Software, Velká Británie) 234

Microsoft Excel (Microsoft, USA)

MOE (Chemical Computing Group, Kanada) 235

PHD/PROF (Columbia University, USA) 236

UCSF Chimera 1.3 (University of California, USA) 237

Ostatní
analytická kolona Vydac Protein C4 cat# 214TP54 (Vydac, USA)

ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel (Sigma, USA)

dialyzační trubice 8/32, cut-off limit 10 kDa (Visking, Velká Británie)

hovězí sleziny z jatek VÚRŽV AV ČR v Uhříněvsi

Immobilon P - PVDF membrána 0,45 μm (Millipore, USA)

lidské placenty z Ústavu pro matku a dítě v Praze Podolí

lidský kathepsin L (Sigma, USA)

média z lidských rakovinných buněk prsu linie HBL-100 obsahující proKD (Větvička V., 

University of Louisville, USA)

Microcon® Ultracel YM10, cut-off limit 10 kDa (Millipore, USA)

pepstatinyl-Sepharosa připravená na ÚOCHB AV ČR

proteinový standard na SDS-PAGE PageRuler® Prestained Protein Ladder Plus (Fermentas, 

Kanada)

sada automatických pipet (Gilson, Francie)

semipreparativní kolona Vydac Protein & Peptid C18 cat#218TP510 (Vydac, USA)

sephadex G150, G25 (Amersham Pharmacia Biotech, Švédsko)

SuperSignal® West Pico Rabbit IgG Detection Kit (Pierce, USA)

sušené mléko Laktino (Promil, ČR)
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Analýzy prováděné servisními pracovišti ÚOCHB AV ČR
Syntéza  peptidů  byla  provedena  Dr.  Ježkem,  Dr.  Marešovou  nebo  Ing. Blechovou. 

N-koncová sekvence proteinů byla určena Ing. Voburkou. Hmotnostní spektrometrie byla 

provedena  Dr. Cvačkou  a  paní  Kohoutovou.  Aminokyselinová  analýza  byla  stanovena 

paní Himrovou. Cirkulární dichroismus byl změřen Dr. Maloněm a paní Dlouhou. LC/MS 

analýza byla provedena Mgr. Šandou.

3.1 Izolace kathepsinu D

3.1.1 Izolace kathepsinu D z tkání
Izolace hovězího kathepsinu D (KD) byla prováděna ze šesti kusů hovězích slezin 

(celkově 4,7 kg). Lidský KD byl izolován ze sedmnácti kusů lidských placent (celkově 

7,7 kg). 

Veškeré  izolační  a  purifikační  procedury  byly  prováděny  při  4°C.  Tkáně  se 

homogenizovaly  rozemletím v  masovém mlýnku  a  po  0,6  kg  alikvotech  se  zamrazily 

v -70°C.  Po rozmražení  1,2  kg  se  homogenát  biologického  materiálu  suspendoval 

ve 3 litrech 2% (w/v) NaCl a pomocí 2 M HCl se upravilo pH na 5. Po 1 h míchání se 

přidalo 30 g NaCl a pomocí 2 M HCl se pH upravilo na 3,5. Míchání pokračovalo 12 h. 

Poté  se  suspenze  odstředila  na centrifuze Beckman Coulter  J-30I.  Supernatant 

získaný centrifugací (6000 g, 1 h) se srážel síranem amonným do 45% (w/v). Supernatant 

získaný centrifugací (11000 g, 1 h) se srážel síranem amonným do 65% (w/v). Sediment 

po centrifugaci (11000 g, 1 h) byl rozpuštěn ve 100 ml vody a dialyzován v dialyzačních 

trubicích Visking (cut-off limit 12 kDa) v 10 litrech roztoku 1 mM EDTA 12 h za stálého 

míchání,  dialyzační  lázeň  byla  v  průběhu  4x  vyměněna.  Dialyzát  byl  zakoncentrován 

sublimací  na  lyofilizátoru  Freezone  6  Liter  na  45  ml  a  smíchán  s  5  ml  100 mM 

Na-fosfátového pufru pH 6,8. 

Tento  materiál  byl  rozdělen  na  chromatografickém  systému  ÄKTAprime 

s použitím 3 litrové kolony Sephadex G150 (délka 81 cm, průměr 6,7 cm) ekvilibrované 

10 mM  Na-fosfátovým  pufrem  pH  6,8.  Ve  frakcích  z kolony  byla  kontinuálně 

monitorována absorbance při 280 nm a stanovena hemoglobinolytická aktivita a specifická 

aktivita  kathepsinu  B  a  C  (viz str.  42).  Podle  aktivit  jednotlivých  kathepsinů 

(viz Obrázek 4.2,  str.  58),  byly  frakce  z  gelové  chromatografie  spojeny  a  v případě 
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kathepsinů B a C uchovány pro další možné využití. Spojené frakce s hemoglobinolytickou 

aktivitou byly zakoncentrovány sublimací na lyofilizátoru Freezone 6 Liter na 100 ml a 

poté dialyzovány v dialyzačních trubicích Visking (cut-off limit 12 kDa) v 10 litrech 30 

mM  Na-acetátového  pufru  pH  3,5  s  0,5  M  NaCl  po  dobu  12  h  za stálého  míchání, 

dialyzační lázeň byla v průběhu 4x vyměněna.

Dialyzát  byl  dále  purifikován  na  chromatografickém  systému  ÄKTAprime 

s použitím  4  ml  kolony  pepstatinyl-Sepharosy  ekvilibrované  30  mM  Na-acetátovým 

pufrem pH 3,5 s 0,5 M NaCl. Po nanesení vzorku se kolona promývala 20 ml 30 mM 

Na-acetátového pufru pH 3,5, poté 20 ml 30 mM Na-acetátového pufru pH 3,5 s 0,5 M 

NaCl, následně 40 ml 30 mM Na-acetátového pufru pH 3,5 s 0,5% (v/v) Tritonem® X-100, 

poté opět 20 ml 30 mM Na-acetátového pufru pH 3,5, a 20 ml 30 mM Na-acetátového 

pufru pH 3,5 s 0,5 M NaCl, eluce proběhla 30 mM Tris-HCl pufrem pH 8,2 s 0,5 M NaCl 

(viz Obrázek 4.3, str. 59). Spojené eluční frakce byly pomocí HCl upraveny na pH 6-7 a 

odsoleny  na 25  ml  koloně  Sephadex  G25  ekvilibrované  vodou.  Odsolený  protein  byl 

lyofilizován.

Měření aktivity kathepsinu B
Z  jednotlivých  frakcí  bylo  odebráno  10-50  μl  a  přidáno  k  1  ml  200  mM 

Na-fosfátového pufru pH 6 se 4 mg/ml cysteinu a 1 mM EDTA, po 10 min preinkubace 

při 37°C se  reakce  odstartovala  přidáním 25  μl  substrátu  BAPN  (20  mg/ml  v  DMF). 

Po 5-30  min  se  reakce  zastavila  přidáním  100  μl  koncentrované  kyseliny  octové. 

Ve 200-300 μl byla změřena absorbancí při 405 nm na čtečce GENios.

Měření aktivity kathepsinu C
Aktivita kathepsinu C se měřila podobně jako aktivita kathepsinu B s použitím 

substrátu Gly-Phe-pNA (2 mg/ml v DMF).

Měření hemoglobinolytické aktivity
Z  jednotlivých  frakcí  bylo  odebráno  10-50  μl  a  přidáno  k  50  μl  200  mM 

Na-acetátového pufru pH 3,6. Reakce byla zahájena přidáním 1 ml 2% (w/v) hemoglobinu, 

který  byl  připraven  smícháním 4% (w/v)  hemoglobinu  (příprava  viz  níže)  se  stejným 

objemem 200 mM Na-acetátového pufru pH 3,6. Proteolýza hemoglobinu probíhala 1 h 

při 37°C. Štěpení hemoglobinu bylo zastaveno přidáním 250 μl 25% (w/v) trichloroctové 
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kyseliny, po 30 min ve 4°C se vysrážené proteiny odstředily na centrifuze Biofuge fresco 

(10000  g,  5  min).  Ve 200-300 μl  supernatantu  byla  změřena  koncentrace  peptidů 

absorbancí při 280 nm na čtečce GENios.

Roztok 4% (w/v) hemoglobinu byl připraven suspendováním 10 g lyofilizovaného 

hemoglobinu ve 240 ml vody. Pomocí 2 M HCl bylo upraveno pH na 2, směs se míchala 

12 h při  4°C, poté se pomocí 2 M NaOH upravilo pH na 3,6. Objem směsi se doplnil 

na 250 ml a odstředil na centrifuze Beckman Coulter J-30I (10000 g, 10 min), získaný 

supernatant se používal jako substrát pro měření hemoglobinolytické aktivity.

3.1.2 Izolace prokathepsinu D z médií buněk
Od Dr. Větvičky (University of Louisville,  USA) bylo získáno celkově 300 ml 

10x  koncentrovaných  médií  (dále  jen  konc.  médium)  obsahující  fúzní  protein 

prokathepsinu D s FLAG peptidem (proKD), který byl do médií sekretován transgenními 

buňkami linie HBL-100. Konc.  médium bylo uchováváno v -70°C a purifikace proKD 

probíhala za laboratorní teploty. Po rozmražení se konc. médium odstředilo na centrifuze 

Biofuge fresco (10000 g, 10 min) a supernatant byl postupně po 1 ml nanesen na kolonu 

s 0,5 ml nosiče ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel ekvilibrovaným 20 ml 50 mM Tris-HCl 

pufrem pH 7,5 se 150 mM NaCl. Supernatant média se s nosičem inkuboval za stálého 

míchání  10  min,  poté  byla  kolona  promyta  10  ml  50  mM  Tris-HCl  pufru  pH 7,5  se 

150 mM NaCl a tento postup se opakoval pro zbylé 4 ml média. Kolona pak byla promyta 

10 ml 50 mM Tris-HCl pufru pH 7,5, následně 20 ml 50 mM Tris-HCl pufru pH 7,5 s 0,5% 

Tritonem X-100 a poté opět 10 ml 50 mM Tris-HCl pufru pH 7,5 se 150 mM NaCl a 10 ml 

50 mM Tris-HCl pufru pH 7,5. ProKD byl z kolony eluován postupným přidáváním 5 ml 

50  mM  Tris-HCl  pufru  pH  7,5  s 1,5 M  MgCl2 a  30%  (v/v)  etylenglykolu.  Pomocí 

koncentrátoru  Microcon® Ultracel  YM10  v centrifuze  Multifuge  3  S-R  (3000 g)  byl 

eluovaný proKD promyt  20 ml 50 mM Tris-HCl pufru pH 7,5 a  zahuštěn na výsledný 

objem 100 μl.

3.2 Proteomické a separační metody

Stanovení koncentrace proteinů
Koncentrace  proteinů  v  roztoku  byla  určována  metodou  Bradfordové238 

modifikované  pro měření  v  mikrotitračních  destičkách.  Jako standardy byly používány 
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roztoky BSA o konc. 0-2 μg/μl. Vzorek nebo standard o objemu 5 μl byl v mikrotitrační 

destičce  smíchán  s  200  μl  činidla  Bradfordové.  Destička  byla  za  míchání  inkubována 

při laboratorní  teplotě  3  min.  Na čtečce  GENios  byla  změřena  absorbance při 595 nm. 

Pokud byla konc. proteinů ve vzorku vyšší než 2 μg/μl, vzorek se naředil a stanovení se 

provedlo opakovaně.

Acetonová precipitace
Pokud vzorek na SDS-PAGE obsahoval sole nebo jiné iontové sloučeniny,  byl 

před smícháním se vzorkovým pufrem odsolen acetonovou precipitací. Suchý vzorek nebo 

roztok proteinu se rozpustil nebo zředil vychlazeným acetonem na výslednou konc. cca 

80%  (v/v)  acetonu.  Směs  se  ponechala  minimálně  1  h  v  -20°C  a  poté  se  odstředila 

na centrifuze Biofuge fresco (13000 g, 10 min, 4°C). Po dekantování acetonu se vzorek 

vysušil na vakuové odparce SpeedVac Concentrator.

SDS-PAGE
Elektroforéza  na  polyakrylamidovém gelu  byla  prováděna  v  přítomnosti  0,1% 

dodecylsulfátu  sodného  (SDS-PAGE)  podle  Laemmliho239.  Proteiny  byly  separovány 

na gelech  o velikosti  80 x 60 x 0,75 mm s  10,  12 nebo 15% polyakrylamidu pomocí 

přístroje  Mini-Protean®3  Cell.  Použité  napětí  bylo  prvních  15  min  60  V poté  130  V. 

Po elektroforéze byly gely použity na blotování nebo se po 15 min inkubace ve fixační 

lázni (40% etanol a 10% kyselina octová) detekovaly proteiny pomocí barvení Coomassie 

Brilliant  Blue  G250  240 nebo  stříbrem dle  Bluma241.  Pro  vyhodnocení  gelů  byl  použit 

program ElfoMan.

Blotování
Gel po SDS-PAGE byl 10 min inkubován v Towbinově pufru (25 mM Tris-HCl 

pufr  pH  8,3,  192  mM  glycin,  20%  (v/v)  metanol,  0,1%  (w/v)  SDS)  a  poté  spolu 

s metanolem  aktivovanou  PVDF  membránou  uspořádán  do  blotovací  aparatury  Mini 

Trans-Blot® Electrophoretic  Transfer  Cell.  Blotování  probíhalo  za  chlazení  1  h 

při konstantním proudu 0,35 A a napětí 100 V v Towbinově pufru.

Imunodetekce
Membrána po blotování byla promyta v TTBS (10 mM Tris-HCl pufru pH 7,5 se 

150 mM NaCl a 0,05% (v/v) Tweenu 20). Následovalo blokování membrány 10% (w/v) 
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roztokem mléka s 1% (w/v) polyvinylpyrrolidonu v TTBS 1 h.  Po promytí  v TTBS se 

membrána máčela v roztoku primární protilátky v TTBS 1 h. Po dalším promytí v TTBS se 

membrána  máčela  v roztoku  sekundární  protilátky  v  TTBS  1 h.  V  Tabulka  3.1  jsou 

uvedeny použité primární a sekundární protilátky a jejich ředění. Po promytí membrány 

v TTBS se primární protilátka rozpoznávaná sekundární protilátkou konjugovanou s HRP 

detekovala chemiluminiscenčně použitím SuperSignal® West Pico Rabbit  IgG Detection 

Kitu na CCD kameře nebo pomocí  chromogenního BM Blue POD substrátu.  Všechny 

procedury byly prováděny za laboratorní teploty.

Tabulka 3.1 Primární a sekundární protilátky a jejich ředění používané při imunodetekci.

primární protilátky
používané 
zředění sekundární protilátky

používané 
zředění

králičí antisérum proti lidskému KD 5000 kozí IgG-HRP proti králičímu IgG 40000

prasečí antisérum proti propeptidu lidského proKD 5000
králičí IgG-HRP proti prasečímu 
IgG 80000prasečí  IgG  proti  fragmentu  1p-26p  propeptidu 

lidského proKD
4000

myší IgG proti FLAG peptidu 5000 prasečí  IgG-HRP  proti  myšímu 
IgG

60000

N-koncové sekvenování
Pro  identifikaci  N-koncové  sekvence  proteinu  bylo  použito  Edmanovo 

odbourávání  N-koncových  aminokyselin  z  PVDF  membrány.  Po  blotování  se  PVDF 

membrána  obarvila  15  min  v  roztoku  Coomassie  Brilliant  Blue  G250  a  odbarvila 

opakovaným  inkubováním  v  50%  (v/v)  metanolu  a  poté  ve  vodě.  Obarvený  proužek 

proteinu  z membrány  byl  vyříznut  a  použit  pro  N-koncové  sekvenování  aminokyselin 

pomocí automatického proteinového sekvenátoru ABI Procise 491.

3.3 Peptidy

3.3.1 Syntéza peptidů
Peptidy byly syntetizovány pomocí automatického peptidového syntetizátoru ABI 

433A na pevné fázi s Fmoc chráněním aminokyselin. 

Všechny  peptidy  byly  purifikovány  pomocí  RP-HPLC  na  koloně  Vydac  C18 

ekvilibrované v 0,1% (v/v) TFA a eluované roztokem 99% (v/v) acetonitrilu v 0,1% (v/v) 

TFA lineárním gradientem 1%/min. Purifikované peptidy byly charakterizovány pomocí 
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ESI MS LCQ Classic Finnigan Mat a aminokyselinovou analýzou.

Fluorescenční substráty
V současné  době je  rozšířené používání  fluorescenčních peptidových substrátů 

s vnitřním  přenosem  energie  pomocí  rezonance  (FRET).  Do sekvence  peptidového 

substrátu je integrována donorová skupina fluoroforu a skupina akceptoru s absorpčním 

spektrem překrývajícím emisní spektrum donoru. Fluorescence intaktní molekuly FRET 

substrátu  je  slabá,  ale  rozštěpením peptidové  vazby kdekoli  mezi  skupinami  donoru  a 

akceptoru fluorescence vzrůstá. Jako možný fluorofor lze použít skupinu 2-aminobenzoylu 

(Abz) připojenou na N-konec peptidu, která má excitační vlnou délku 320 nm a emisní 

420 nm, p-nitrofenylalanin pak může sloužit jako jeho akceptor. Na základě tohoto FRET 

principu  a  peptidové  substrátu  štěpeného  kathepsinem  D  (viz  kapitola  Substrátová 

specifita, str. 12) byl navržen a syntetizován substrát Abz-KPAEFF*AL (Obrázek 3.1).

Obrázek 3.1 Struktura peptidového FRET substrátu. Symbol  ┼ indikuje vazbu štěpenou 
pomocí KD.

Fluorescenčně značený propeptidový fragment
Fluorescenčně značený peptid  [1p-14p]*  byl  syntetizován bez  fluorescenční 

značky a purifikován jako ostatní připravené peptidy (viz kapitola Syntéza peptidů, str. 45). 

Jeho C-koncový cystein byl modifikován 5-(jodoacetamido)fluoresceinem podle návodu 

výrobce (Sigma).

3.3.2 Stabilita peptidů
Reakční směs obsahující 60 μM peptid a 10 nM KD byla inkubována ve 100 mM 

Na-acetátovém pufru pH 5,1 při 37°C 16 h. Reakce byla zastavena přidáním 15% (v/v) 

TFA a směs byla separována pomocí RP-HPLC na koloně Vydac C4 ekvilibrované v 0,1% 

(v/v) TFA a eluované lineárním gradientem 1%/min roztoku 99% (v/ v) acetonitrilu v 0,1% 

(v/v) TFA. Separované peptidy byly charakterizovány na ESI MS LCQ Classic Finnigan 

Mat.
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3.3.3 Analýza sekundární struktury peptidů
Spektra  cirkulárního  dichroizmu  byla  měřena  s  0,5  mM  peptidy 

v 10 mM Na-fosfátovém  pufru  pH  7  obsahujícím  50%  (v/v)  trifuoretanol  při  26°C 

na přístroji CD6 Dichrograph. Predikce sekundární struktury byla provedena programem 

PHD/PROF. 

3.3.4 Analýza štěpení propeptidu prokathepsinu D pomocí kathepsinu L
Reakční směsi obsahující 100 μM propeptidový fragment [26p-44p] a 0,5 μg/ml 

kathepsinu L (KL) byly inkubovány v 50 mM pufru pH 5 a 6 s 2 mM DTT. Pro pH 5 byl 

použit  Na-acetátový pufr  a  pro  pH 6  BIS-TRIS pufr.  Reakční  směsi  byly inkubovány 

při 37°C a po 2, 4 a 6 h byly zastaveny přidáním kys. mravenčí do finální konc. 5 % (v/v). 

Tyto směsi byly poté analyzovány pomocí LC/MS a porovnány s výchozím peptidem.

3.4 Anizotropie fluorescence

Princip metody
Měřením  anizotropie  fluorescence  lze  určit  rovnovážnou  disociační  konstantu 

komplexu malé molekuly fluoroforu s makromolekulou242. 

Pokud  je  fluorofor  excitován  lineárně  polarizovaným  zářením  emituje  také 

lineárně  polarizované  záření,  které  může  být  depolarizováno  rotační  difúzí  fluoroforu 

během excitovaného stavu.  Míru  polarizace  emise  popisuje  anizotropie  (nestejnorodost 

pohybu),  která znázorňuje průměrnou úhlovou odchylku fluoroforu vyskytující  se mezi 

absorbcí a následnou emisí záření. Difúzní pohyby fluoroforu ovlivňuje viskozita solventu, 

velikost  a  tvar  rotující  molekuly.  Změna  těchto  parametrů  má  za  následek  změnu 

anizotropie fluorescence. Pro  "malé" molekuly fluoroforu v roztoku o velké viskozitě je 

rotační difúze rychlejší než emise, proto je emise depolarizována a anizotropie je blízká 

nule.  Po navázání  malého  fluoroforu  na  makromolekulu  je  rotační  difúze  rychlostně 

srovnatelná s emisí fluoroforu v komplexu a anizotropie se zvýší242.

Anizotropii  (r)  lze  vypočítat  z  intenzit  fluorescence  vzorku  při natočení 

analyzátoru rovnoběžně s polarizátorem (I║)  a následně při  natočení analyzátoru kolmo 

na polarizátor (I┴) (Obrázek 3.2, str. 48) 242. 
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Obrázek 3.2 Schéma měření anizotropie fluorescence (převzato z ref. 242). 

Anizotropie je bezrozměrná veličina, nezávislá na totální intenzitě fluorescence 

vzorku (IT).  Je to dáno tím, že rozdíl  intenzit  (I║-I┴) je normalizován totální  intenzitou 

fluorescence, která je IT=I║-2I┴.

Každý fluorescenční spektrofotometr s polarizací záření je charakterizován svým 

G faktorem, který udává poměr citlivostí detektoru pro vertikálně (SV) a horizontálně (SH) 

polarizované záření.  Proto se změřené intenzity při  vertikálně natočeném polarizátoru i 

analyzátoru  (IVV)  a  intenzity  při  vertikálně  natočeném  polarizátoru  a  horizontálně 

natočeném analyzátoru (IVH) pro získání intenzit I║ a I┴ korelují G faktorem:

 Měření  anizotropie  je  prováděno  při  konstantní  konc.  proteinu,  se  kterým 

fluorescenční  ligand  vytváří  komplex.  Ze  zjištěné  anizotropie  (robs)  při  různých  konc. 

ligandu, spolu s anizotropií volného ligandu (r0) a maximální anizotropií ligandu vázaného 

v komplexu  (rmax)  lze  získat  relativní  množství  navázaného  ligandu  (fb)  pomocí 

následujícího vyjádření:

, kde  R je podíl intenzit fluorescence volného ligandu a vázaného ligandu. Ze známého 

relativního  množství  navázaného  ligandu,  použité  konc.  proteinu  a  ligandu  lze  určit 
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disociační konstantu komplexu ligand-protein.

Měření anizotropie fluorescence
Vlastní  měření  anizotropie  fluorescence  bylo  provedeno  na  spektrofotometru 

Aminco-Bowman při 25°C s použitím excitační vlnové délky 485 nm a emisní vlnové 

délky 530 nm. 

Titrace KD v konstantní konc. 5 nM pomocí 1-500 nM fluoresceinem značeného 

peptidu  [1p-14p]* byla  provedena  ve  100  mM  Tris-HCl  pufru  pH  7,5.  Směsi  KD 

s různými  konc.  ligandu  byly  pro  dosažení  ekvilibrace  inkubovány  1 h  při 25°C. 

Od každého  měření  byla  odečtena  intenzita  fluorescence  samotného  pufru.  Korekce  G 

faktoru  byla  provedena  použitím  fluoresceinu  jako  standardu.  Ze změřených  hodnot 

anizotropie byla vypočtena fb a z její závislosti na konc. peptidu byla  určena nelineárním 

proložením v programu GraFit vazebná disociační konstanta Kd ~20 nM.

Kompetiční  experimenty byly  měřeny s  1  nM až  6  μM neznačeného  peptidu 

[1p-14p] a  konstantní  konc.  20  nM  fluoresceinem  značeného  peptidu  [1p-14p]*, 

použitého jako referenční ligand, a 5 nM KD ve 100 mM Tris-HCl pufru pH 7,5. Tato směs 

byla, pro dosažení ekvilibrace, inkubována 1 h při 25°C. Od každého měření byla odečtena 

intenzita  fluorescence  samotného  pufru.  Korekce  G faktoru  byla  provedena  použitím 

fluoresceinu jako standardu. Ze změřených hodnot anizotropie byla vypočtena  fb a z její 

závislosti  na konc.  peptidu  [1p-14p] byla  určena nelineárním proložením v programu 

GraFit Disociační konstanta Kd vazby neznačeného peptidu na KD. 

Přesná konc. KD byla určena titrací pepstatinen (viz kapitola Příprava a titrace 

kathepsinu D, str. 49). Přesná konc. ligandů byla určena aminokyselinovou analýzou.

3.5 Měření aktivity kathepsinu D

Příprava a titrace kathepsinu D
Z lyofilizátu  KD izolovaného z  lidských placent  byl  připraven zásobní  roztok 

na aktivitní  měření  o  konc.  0,45  mg/ml  v  25  mM  Tris-HCl  pufru  pH 7  s  50% (v/v) 

glycerolem.

Zásobní roztok FRET peptidového substrátu Abz-KPAEFF*AL o konc. 20 mM 

byl  připraven  rozpuštěním  jeho  lyofilizátu  v  DMSO,  přesná  konc.  byla  určena 
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aminokyselinovou analýzou.

Koncentrace aktivní formy KD [E0] byla stanovena titrací aktivního místa enzymu 

pevně se vázajícím inhibitorem, u něhož dochází k vazbě na enzym v poměru 1:1. Použit 

byl  standardní  inhibitor  aspartátových  peptidas  pepstatin,  přesná  konc.  jeho  zásobního 

roztoku v etanolu byla určena aminokyselinovou analýzou. 

Inhibice  aktivity  KD  byla  měřena  s  FRET  peptidovým  substrátem 

Abz-KPAEFF*AL v mikrotitračních destičkách v celkovém objemu 100 μl. Reakční směs 

obsahovala  finálně  0-10  nM  pepstatin  a  konstantní  množství  KD  ve  100  mM 

Na-acetátovém pufru  pH 4,2.  Reakce  byla  startována  přidáním substrátu,  jehož  finální 

konc.  byla  35  μM.  Rychlost  štěpení  substrátu  byla  kontinuálně  monitorována 

na fluorescenční čtečce GENios nebo Infinite při excitační vlnové délce 330 nm a emisní 

vlnové  délce  410  nm  při teplotě  37°C.  Každé  měření  bylo  prováděno  v  triplikátech. 

Vyhodnocení  bylo  provedeno  v programu  GraFit  výnosem  vi/v0 vs.  [I],  kde  získaná 

hodnota IC50 odpovídá poloviční konc. aktivní formy enzymu [E0].

Stejným  způsobem  byla  určena  konc.  proKD  respektive  jeho  aktivní  formy 

pseudoKD,  který  byl  získán  autoaktivací  proKD  (viz  kapitola  Příprava 

pseudokathepsinu D, str. 53).

Stanovení kinetických konstant kathepsinu D
Michaelisova  konstanta  Km a  katalytická  konstanta  enzymu  kkat byly  určeny 

měřením  počátečních  rychlostí  v0 při  různých  množstvích  substrátu  a  konstantním 

množství  enzymu.  Aktivity  KD  byly  měřeny  s  FRET  peptidovým  substrátem  Abz-

KPAEFF*AL v mikrotitračních  destičkách  v celkovém  objemu  100  μl.  Reakční  směs 

obsahovala finálně 0-400 μM substrát  a 1,2 nM KD ve 100 mM Na-acetátovém pufru 

pH 4,2. Rychlost štěpení substrátu byla kontinuálně monitorována na fluorescenční čtečce 

GENios nebo Infinite při excitační vlnové délce 330 nm a emisní vlnové délce 410 nm 

při teplotě 37°C. Každé měření bylo prováděno v triplikátech. Počáteční rychlosti  v0 byly 

změřeny nejméně při  deseti  různých konc.  substrátu  [S].  Vyhodnocení  bylo  provedeno 

v programu GraFit pomocí Lineweaver-Burkova způsobu zpracování kinetických dat: 
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3.5.1 Inhibice aktivity kathepsinu D pomocí fragmentů propeptidu
Lyofilizáty peptidů byly rozpuštěny ve vhodném rozpouštědle (vodě nebo DMSO) 

na konc. 2 mM, přesná konc. byla určena aminokyselinovou analýzou.

Inhibice  aktivity  KD  pomocí  syntetických  peptidů  byla  měřena  s  FRET 

peptidovým  substrátem  Abz-KPAEFF*AL.  Reakce  byly  prováděny  v  mikrotitračních 

destičkách v celkovém objemu 100 μl.  Preinkubační  směs o objemu 50 μl  obsahovala 

finálně 0-300 μM peptid a 1,2 nM KD ve 25 mM Tris-HCl pufru pH 7,5. Tato směs byla 

inkubována 10 min  při  37°C,  reakce byla  startována  přidáním 50 μl  roztoku substrátu 

v 300 mM Na-acetátovém pufru pH 5,1.  Finální  konc.  substrátu  byla  35 μM. Rychlost 

štěpení  substrátu  byla  kontinuálně  monitorována  na  fluorescenční  čtečce  GENios  nebo 

Infinite při excitační vlnové délce 330 nm a emisní vlnové délce 410 nm při teplotě 37°C. 

Každé měření bylo prováděno v triplikátech. Hodnoty IC50 byly určeny v programu GraFit 

z výnosu vi/v0 vs. [I], konverze na Ki hodnoty byla provedena podle Chenga a Prusoffa243. 

Modulace inhibice sulfatovanými polysacharidy
Modulace  inhibice  propeptidových  fragmentů  pomocí  sulfatovaných 

polysacharidů (SPs) byla měřena podobně jako inhibice aktivity KD syntetickými peptidy 

v  předchozí  kapitole  3.5.1.  Protokol  byl  modifikován  následujícím  způsobem:  jak 

preinkubační  směs tak roztok substrátu,  kterým se reakční  směs startovala,  obsahovaly 

rozpuštěný SPs v požadovaných finálních koncentracích.

Typ inhibice
Mechanizmus  inhibice  aktivity  KD pomocí  peptidových  fragmentů  byl  měřen 

podobně jako v kapitole 3.5.1 (viz str. 51). Inhibice byla proměřena pro tři koncentrace 
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inhibitoru v kombinaci se šesti koncentracemi (10-50 μM)  peptidového FRET substrátu 

v 100 mM Na-acetátovém pufru pH 5,1 bez preinkubace v neutrálním pH. Reakce byla 

startována  přidáním  KD  ve  finální  konc.  1,2  nM.  Každé  měření  bylo  prováděno 

v triplikátech. Počáteční rychlosti  v0 vs. koncentrace substrátu byly vyneseny do dvojitě-

reciprokých Lineweaver-Burkových grafů,  hodnoty pro jednotlivé konc.  inhibitoru byly 

proloženy lineární regresí z jejichž průsečíku byl určen typ inhibice. Ze sekundárního grafu 

bylo výnosem směrnic těchto regresí vs. koncentrace inhibitoru zjištěno Ki.

3.5.2 Modulace aktivity kathepsinu D pomocí sulfatovaných polysacharidů

Měření s peptidovým substrátem
Modulace aktivity KD pomocí sulfatovaných polysacharidů (chondroitin sulfátu, 

heparinu  a  dextran  sulfátu)  byla  měřena  s  FRET  peptidovým  substrátem 

Abz-KPAEFF*AL.  Reakce  byly  prováděny  v  mikrotitračních  destičkách  v  celkovém 

objemu 100 μl. Reakční směs obsahovala vždy 1,2 nM KD a dále podle druhu měření 

10 ng-10  mg/ml  testovaných  SPs  (viz  kapitola  Vliv  koncentrace  sulfatovaných 

polysacharidů, str. 80), 100  μg/ml SPs s 0-300 mM NaCl (viz kapitola Vliv iontové síly 

na modulační efekty sulfatovaných polysacharidů, str. 81) nebo 100 μg/ml SPs v pufrech 

o pH 4-7 (viz kapitola Aktivitní pH profil kathepsinu D, str. 82).  Měření bylo prováděno 

v 50 mM pufrech, pro pH 4 a 5 byl použit Na-acetátový pufr, pro pH 6 a 6,5 BIS-TRIS 

pufr, pro pH 7 Tris-HCl pufr. Reakční směs byla inkubována 5 min při 37°C a startována 

přidání  substrátu,  jeho  finální  konc.  byla  35  μM.  Rychlost  štěpení  substrátu  byla 

kontinuálně  monitorována  na  fluorescenční  čtečce  GENios  nebo  Infinite  při excitační 

vlnové délce 330 nm a emisní vlnové délce 410 nm při teplotě 37°C. Každé měření bylo 

prováděno v triplikátech. 

Měření s proteinovým substrátem
Modulace aktivity KD pomocí sulfatovaných polysacharidů (chondroitin sulfátu, 

heparinu  a  dextran  sulfátu)  byla  testována  s  lidským sérovým albuminem (HSA) jako 

proteinovým substrátem. Reakce byly prováděny v mikrozkumavkách v celkovém objemu 

30 μl. Reakční směs obsahovala vždy 2,4 nM KD a 25 ng/μl HSA a dále podle druhu 

měření  0,01-100  μg/ml  chondroitin  sulfátu  (viz  kapitola  Vliv  koncentrace  chondroitin 

sulfátu,  str.  83),  5  μg/ml  chondroitin  sulfátu  (viz  kapitola  Časová  závislost  proteolýzy 

v přítomnosti  chondroitin  sulfátu,  str.  84),  5 μg/ml  chondroitin  sulfátu,  heparinu  nebo 
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dextran  sulfátu  (viz  kapitola  Porovnání  účinnosti  sulfatovaných  polysacharidů,  str.  85) 

nebo 100 μg/ml chondroitin sulfátu a heparinu (viz kapitola Modulace pH profilu aktivity 

kathepsinu  D,  str.  86).  Použity  byly  50  mM  Na-acetátový  pufr  pH  5  nebo  50  mM 

BIS-TRIS pH 6,5.  Reakční  směsi  byly inkubovány 30 min  až 3 h při 37°C.  Poté  byly 

proteiny precipitovány přidáním 130 μl vymraženého acetonu na výslednou konc. cca 80% 

(v/v) acetonu. Po 1 h v -20°C byly vzorky odstředěny na centrifuze Biofuge fresco (13000 

g, 10 min, 4°C), aceton dekantován a vzorek byl vysušen na vakuové odparce SpeedVac 

Concentrator.  Vzorky  byly  následně  rozpuštěny  ve vzorkovém  pufru  s  0,05% 

merkaptoetanolem, 7 min povařeny a naneseny na SDS-PAGE s 12% gelem (viz kapitola 

SDS-PAGE, str. 44). Gel byl poté barven stříbrem dle Bluma241.

3.6 Molekulární modelování prokathepsinu D
Prostorový model proKD byl vytvořen použitím známých souřadnic struktury KD 

(PDB  kód  1LYA),  struktura  propeptidu  proKD  byla  modelována  použitím  struktury 

propeptidu  pepsinogenu  (PDB kód  2PSG)  jako  templátu,  který  byl  nahrazen  sekvencí 

propeptidu proKD (GenBank kód P07339)  61 podle sekvenční homologie (Obrázek 4.6A, 

str.  65).  Nahrazení  strukturně konzervovaných regionů a přestavba variabilních regionů 

byla provedena v programu MOE 235. Vytvořená struktura byla energeticky minimalizována 

(konvergentní kritéria 0,001 kcal.mol-1.Å-1) s použitím Cornellova silového pole244. Střední 

kvadratická  odchylka  RMS  Cα řetězce  v  energeticky  optimalizovaném modelu  proKD 

od templátové  struktury  pepsinogenu  byla ~2,4  Å.  Molekulární  modelování  bylo 

provedeno ve spolupráci s Dr. Vondráškem na ÚOCHB AV ČR.

3.7 Měření aktivace prokathepsinu D
Pro tato měření byl použit proKD izolovaný z médií buněk (viz kapitola  3.1.2, 

str. 43) nebo autoaktivační intermediát pseudoKD (viz dále).

Příprava pseudokathepsinu D
Pro přípravu pseudoKD byl  použit  konc.  proKD, který  se  smíchal  se  stejným 

objemem 300 mM Na-acetátového pufru pH 4,2 a ponechal se inkubovat 1 h při  37°C. 

Poté se směs uchovávala při 4°C.
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Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D
 Autoaktivace proKD byla monitorována pomocí aktivity vznikajícího pseudoKD, 

který  štěpil  peptidovým  FRET  substrát  Abz-KPAEFF*AL.  Reakce  byly  prováděny 

v mikrotitračních destičkách v celkovém objemu 100 μl. Reakční směs obsahovala substrát 

ve finální konc.  35 μM případně testované SPs v konc. 10 ng-100  μg/ml.  Měření bylo 

prováděno v 50 mM pufrech, pro pH 4 a 5 byl použit Na-acetátový pufr, pro pH 6 a 6,5 

BIS-TRIS pufr a pro pH 7 Tris-HCl pufr. Reakční směs byla inkubována 5 min při 37°C, 

reakce byla startována přidání proKD. Finální konc. proKD byla 1,2 nM. Rychlost štěpení 

substrátu  byla  kontinuálně  monitorována  na fluorescenční  čtečce  GENios  nebo  Infinite 

při excitační vlnové délce 330 nm a emisní vlnové délce 410 nm při teplotě 37°C. Každé 

měření bylo prováděno v triplikátech.

Detekce autoaktivace prokathepsinu D
Autoaktivace proKD o konc. 15 μg/ml byla prováděna v 50 mM BIS-TRIS pufru 

pH 6,5 v přítomnosti nebo nepřítomnosti heparinu v konc. 100 μg/ml. Reakce probíhaly 

v mikrozkumavkách v celkovém objemu 20 μl a byly inkubovány 8 nebo 24 h při 37°C. 

Poté byly proteiny precipitovány přidáním 80 μl vymraženého acetonu na výslednou konc. 

cca  80% (v/v)  acetonu.  Po  inkubaci 1 h  v -20°C byly  vzorky odstředěny na centrifuze 

Biofuge  fresco  (13000  g,  10  min,  4°C),  aceton  dekantován  a  vzorek  byl  vysušen 

na vakuové  odparce  SpeedVac  Concentrator.  Vzorky  byly  následně  rozpuštěny 

ve vzorkovém  pufru  s 0,05%  merkaptoetanolem,  7  min  povařeny  a  naneseny 

na SDS-PAGE  s 12%  gelem  (viz  kapitola  SDS-PAGE,  str.  44).  Gel  byl  poté  barven 

stříbrem dle Bluma241.

Aktivace prokathepsinu D pomocí kathepsinu L
Aktivace proKD pomocí kathepsinu L (KL) byla prováděna v mikrozkumavkách 

v celkovém objemu  20  μl.  Reakční  směs  obsahovala  15 μg/ml proKD  a  7  μg/ml KL 

v 50 mM pufru s 2 mM DTT. Pro pH 4 a 5 byl použit Na-acetátový pufr, pro pH 6 a 6,5 

BIS-TRIS pufr a pro pH 7 Tris-HCl pufr. Případné další složky přítomné v reakční směsi 

byly 1 μM pepstatin nebo heparin v konc. 100 μg/ml. Reakční směsi byly inkubovány 3 h 

při 37°C.  Poté  byly  proteiny  precipitovány  přidáním  80 μl  vymraženého  acetonu 

na výslednou  konc.  cca  80%  (v/v)  acetonu.  Po 1 h  v -20°C  byly  vzorky  ostředěny 

na centrifuze  Biofuge  fresco  (13000 g,  10  min,  4°C),  aceton  dekantován a  vzorky byl 
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vysušeny na vakuové odparce SpeedVac Concentrator. Proteiny byly následně rozpuštěny 

ve vzorkovém  pufru  s  0,05%  merkaptoetanolem,  7  min  povařeny  a  naneseny 

na SDS-PAGE  s 12%  gelem  (viz  kapitola  SDS-PAGE,  str.  44).  Gel  byl  poté  barven 

stříbrem dle Bluma241.

Aktivace pseudokathepsinu D pomocí kathepsinu L
Nejprve  byl  autoaktivován  proKD,  reakce  byla  prováděna  ve čtyřech 

mikrozkumavkách  v celkovém  objemu  5  μl  a  obsahovala  60 μg/ml proKD  v  50  mM 

Na-acetátovém  pufru  pH 4.  Po  1  h  inkubaci  při  37°C  byla  aktivace  ve  dvou 

mikrozkumavkách zastavena přidáním 40 μl vymraženého acetonu na výslednou konc. cca 

80% (v/v) acetonu. Zbylé dvě mikrozkumavky byly použity pro procesování pseudoKD 

pomocí KL při pH 5 nebo 6. Do první z nich bylo přidáno 15 μl 300 mM Na-acetátovém 

pufru o pH 5 s 2 mM DTT a KL ve finální konc. 7 μg/ml. Do druhé mikrozkumavky bylo 

přidáno 15 μl 300 mM BIS-TRIS pufru o pH 6 s 2 mM DTT a KL ve finální konc. 7 μg/ml. 

Tyto reakční směsi byly dále  inkubovány 3 h při 37°C.  Poté byly proteiny precipitovány 

přidáním  80 μl  vymraženého  acetonu  na výslednou  konc.  cca  80%  (v/v)  acetonu. 

Po inkubaci 1 h v -20°C byly vzorky odstředěny na centrifuze Biofuge fresco (13000 g, 

10 min,  4°C),  aceton  dekantován a  vzorek  byl  vysušen  na  vakuové odparce  SpeedVac 

Concentrator.  Vzorky  byly  následně  rozpuštěny  ve vzorkovém  pufru  s  0,05% 

merkaptoetanolem, 7 min povařeny a naneseny na SDS-PAGE s 12% gelem (viz kapitola 

SDS-PAGE, str. 44). Gel byl poté barven stříbrem dle Bluma241.
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4. Výsledky

4.1 Příprava kathepsinu D a jeho zymogenu
Tato práce je založena na studiu prokathepsinu D (proKD) a zralého kathepsinu D 

(KD), obě formy enzymu bylo tedy nutné získat v dostatečném množství. Jelikož ještě není 

plně objasněn proces aktivace proKD, nelze z něj zatím připravit zralý KD in vitro. Zralý 

KD je  tedy nutné  izolovat  z biologických  materiálů  a  naopak  proKD,  díky své  krátké 

životnosti in vivo, není možné touto cestou získat. ProKD se proto exprimuje v systémech, 

které  tento  zymogen  neaktivují245.  Některé  buněčné  linie  dokáží  díky  pozměněným 

transportním mechanizmům přirozeně sekretovat  proKD nebo u nich lze sekreci  tohoto 

zymogenu vyvolat209,230.

4.1.1 Izolace kathepsinu D
Savčí  kathepsiny (B, C, D, L,  H aj.)  lze  izolovat z  různých orgánů, nejčastěji 

z jater, sleziny, ledvin, plic a mozku58. Ačkoli se pro získání lidských kathepsinů používala 

nejčastěji  játra144,146,246,247,  je  v  současnosti  nejdostupnějším  lidským  orgánem  placenta, 

ze které byl v minulosti prvně izolován kathepsin B a později i kathepsin D 248,249. 

Pro izolaci  zralého KD bylo  vypracováno nové schéma  (Obrázek 4.1,  str.  57) 

vycházející  z postupu  popsaném  Fuskem  et  al.145. Modifikace  a  optimalizace  tohoto 

postupu byla nyní provedena při purifikaci hovězího KD ze sleziny, protože jsou hovězí 

orgány  lehce  dostupné  ve velkém  množství,  vypracovaný  postup  byl  poté  aplikován 

pro izolaci lidského KD z placent.

Navržený postup izolace lidského KD se skládal z homogenizace tkáně, která se 

poté  suspendovala  v hypertonickém  roztoku.  Ze supernatantu  této  suspenze  se  získaly 

proteiny precipitací síranem amonným v nasycení  45-65% (w/v). Tato proteinová frakce 

obsahovala mimo jiné kathepsiny B, C a D, které byly po dialýze dále  rozděleny podle 

svých  molekulových  hmotností  gelovou  chromatografií  na koloně  Sephadex  G150 

(Obrázek  4.2,  str.  58).  Tetramer  kathepsinu  C  s molekulovou  hmotností  200 kDa  měl 

nejkratší retenční čas a byl detekován štěpením specifického peptidového substrátu  Gly-

Phe-pNA. Následně byl eluován KD s molekulovou hmotností 47 kDa, jehož aktivita byla 

určena  v  testu  degradace  hemoglobinu.  Nejdelší  retenční  čas  měl  kathepsin  B 

s molekulovou  hmotností  ~27 kDa,  který  byl  detekován  štěpením  specifického 
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peptidového substrátu BAPN (detaily postupu viz kapitola 3.1.1, str. 41). Frakce z gelové 

chromatografie odpovídající aktivitám jednotlivých kathepsinů byly spojeny.

Obrázek 4.1  Schéma izolace lidského KD z placent  (detaily postupu viz kapitola 3.1.1,  
str. 41).
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Obrázek  4.2 Gelová  chromatografie  na  koloně  Sephadex  G150 byla  provedena 
pro proteinovou frakci získanou z lidských placent precipitací síranem amonným. Kolona 
byla  ekvilibrována  10  mM Na-fosfátovým pufrem pH 6,8.  Množství  proteinů  eluované 
z kolony  bylo  kontinuálně  monitorováno měřením absorbance  při  280 nm (—).  Obsah 
kathepsinů  B,  C  a  D  byl  zjištěn  změřením  jejich  aktivity  se  specifickými  substráty  
(— aktivita kathepsinu C a — aktivita kathepsinu B) nebo hemoglobinem (— aktivita KD),  
(detaily postupu viz kapitola 3.1.1, str. 41), aktivity jsou znázorněny relativně vůči nejvyšší  
hodnotě pro daný enzym.

Frakce  z gelové chromatografie s aktivitou KD byly dále purifikovány afinitní 

chromatografií  na pepstatinyl-Sepharose  250,19,  která  obsahovala  imobilizovaný pepstatin, 

inhibitor aspartátových peptidas. Promýváním kolony střídavým použitím roztoků s nízkou 

a vysokou iontovou silou a s obsahem 0,5% (v/v) detergentu Triton® X-100 (Obrázek 4.3, 

str. 59), se odstranily nespecificky vázané příměsi z izolovaného materiálu. Spojené eluční 

frakce se upravily na pH 6-7 a odsolily na koloně Sephadex G25 ekvilibrované vodou. 

Odsolený protein byl poté lyofilizován. 
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Obrázek 4.3 Afinitní chromatografie na koloně pepstatinyl-Sepharosy byla provedena 
s frakcí z gelové chromatografie obsahující aktivitu lidského KD. Po nanesení vzorku ve 30 
mM Na-acetátovém pufru pH 3,5 s 0,5 M NaCl se kolona promývala sadou pufrů lišících 
se  uvedeným obsahem  NaCl  a  detergentu  Triton® X-100. Množství  proteinů  vytékající  
z kolony bylo kontinuálně monitorováno měřením absorbance při 280 nm (—). Obsah KD 
ve frakcích byl zjištěn změřením jeho aktivity s hemoglobinovým substrátem (—), (detaily  
postupu viz kapitola 3.1.1, str. 41), aktivita je znázorněna relativně vůči nejvyšší hodnotě.

 Tímto optimalizovaným izolačním postupem se získal zralý lidský a hovězí KD 

ve výtěžku  1-1,5  mg  z  kg  tkáně  a  ve  vysoké  čistotě  jak  je  ukázáno  na SDS-PAGE 

(Obrázek 4.4A, str. 60).

Lidský  KD  se  na  SDS-PAGE  rozděluje  na těžký  (30  kDa)  a  lehký  řetězec 

(9-11 kDa) v neredukujících podmínkách (Obrázek 4.4A levá dráha, str.  60), neboť oba 

řetězce spolu interagují  nekovalentními vazbami bez disulfidických můstků.  Přítomnost 

několika  variant  lehkých  řetězců  je  vysvětlována  jejich  rozdílnými  C-konci  nebo 

heterogenní glykosylací na zbytku Asn70 (viz Obrázek 1.7, str. 28) 103,106. 

Hovězí KD se na SDS-PAGE vyskytuje jak v jednořetězcové formě (47 kDa) tak 

ve dvouřetězcové formě (těžký řetězec 30 kDa a lehký řetězec 9-12 kDa), (Obrázek 4.4A 

pravá  dráha,  str.  60).  Tato  konverze  je  způsobena  neúplným štěpením  jednořetězcové 

formy na dvouřetězcovou, ke kterému dochází v lysozomech106.

Pomocí Western blotu byl polyklonální protilátkou z králíka proti lidskému KD, 
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rozpoznán  těžký  řetězec  lidského  KD  (Obrázek  4.4B  levá  dráha).  Hovězí  KD  není 

detekován  stejnou  protilátkou,  ačkoli  s  lidským  KD  sdílí  85%  sekvenční  identity 

(Obrázek 4.4B pravá dráha).

Obrázek 4.4 
(A) SDS-PAGE izolovaného lidského a hovězího KD. V levé dráze je lidský KD, 

v pravé hovězí KD. Elektroforéza byla provedena za neredukujících podmínek s 15% gelem 
barveným Coomassie Brilliant Blue G250. Zobrazeny jsou lehké řetězce KD (9-12 kDa),  
těžké řetězce KD (30 kDa) a jednořetězcová forma hovězího KD (47 kDa), (detaily postupu 
viz kapitola 3.2, str. 43). 

(B) Imunoblot izolovaného lidského a hovězího KD.  V levé dráze je lidský KD,  
v pravé  hovězí  KD.  Primární  protilátkou  proti  lidskému KD je  detekován  pouze  těžký  
řetězec  lidského  KD.  Sekundární  protilátka  konjugovaná  s  HRP  je  vizualizována 
chemiluminiscenčně (detaily postupu viz kapitola 3.2, str. 43).

Finálně byl  izolovaný lidský a hovězí KD separován na SDS-PAGE a pomocí 

Western  blotu  přenesen  na  PVDF  membránu,  ze  které  byla  určena  Edmanovým 

odbouráváním  N-koncová  sekvence:  Gly-Pro-Ile-  u lehkých  řetězců  a  Gly-Gly-Val- 

u těžkých řetězců odpovídají publikovaným N-koncovým sekvencím lidského a hovězího 

KD 146,100. 

4.1.2 Izolace prokathepsinu D
V laboratoři Dr. Větvičky (University of Louisville, USA) byl připraven expresní 

systém pro produkci proKD, který sekretují  transgenní buňky linie HBL-100 do média. 

Tento  protein  byl  konstruován  jako  fúzní,  složený  ze  sekvence  lidského  proKD, 

na jehož C-konec  navazuje  oktapeptid  o sekvenci  Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys 

(FLAG peptid). 

V naší laboratoři byla následně vyvinuta izolační procedura tohoto proenzymu. 

Fúzní proteiny s FLAG peptidem se izolují pomocí imunoafinitní chromatografie, kde je 
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protilátka  proti  FLAG  peptidu  vázaná  na  agarose  (ANTI-FLAG® M2  Affinity  Gel, 

Sigma) 251. Protože standardní izolační postup FLAG-afinitní chromatografie používá eluci 

při nízkém pH bylo nutno vyvinout jiné eluční podmínky při neutrálním pH, aby nedošlo 

k nechtěné  autoaktivaci  proKD  v  kyselém pH.  Za  tímto  účelem byla  z  řady elučních 

podmínek,  používaných  při  imunoafinitních  chromatografiích252,  vybrána  kombinace 

etylenglykolu a chloridu hořečnatého a to z důvodu nejefektivnější eluce a nejúčinnější 

regenerace  imobilizované  protilátky252.  Etylenglykol  je  nejpoužívanější  organické 

rozpouštědlo  při imunoafinitních  elucích,  jeho  efektivní  konc.  bývá  30-50%  (v/v)  251. 

Chlorid  hořečnatý  patří  mezi  nedenaturující  eluenty  oslabující  iontové  interakce, 

v elučních roztocích se používá v konc. 3-5 M 253. 

Optimální  koncentrace  obou  látek  v  elučním  roztoku  byla  určena  testováním 

efektivity eluce proKD, obsaženém v 1 ml konc. média, který se nanesl na kolonu s 0,5 ml 

nosiče ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel. Množství eluovaného proKD z kolony bylo určeno 

v  aktivitním  testu  (detaily  metody  viz  kapitola  Měření  autoaktivace  prokathepsinu D, 

str. 54). Následné úplné eluce bylo docíleno promytím kolony 100 mM glycin-HCl pufrem 

pH 3,5, kolona tak byla připravena pro další testování. Etylenglykol a chlorid hořečnatý 

bylo nutné používat v co nejnižších koncentracích šetrných k imobilizované protilátce a 

izolovanému proteinu, ale postačujících k maximální eluci proKD. Vyšší koncentrace obou 

látek také způsobovaly nežádoucí zvýšení viskozity elučního roztoku. Sérií testů s různými 

koncentracemi etylenglykolu a chloridu hořečnatého v elučním roztoku bylo určeno jeho 

optimální složení: 50 mM Tris-HCl pH 7,5 s 1,5 M MgCl2 a 30% (v/v) etylenglykolem. 

Za těchto podmínek byl  navázaný proKD maximálně eluován a po úplné eluci pomocí 

100 mM glycin-HCl pufru pH 3,5 se z kolony už žádný proKD neuvolnil. Používání eluční 

směsi etylenglykolu s MgCl2 se také ukázalo šetrné k imobilizované protilátce, čímž se 

dosáhlo prodloužení její životnosti. Izolovaný proKD je v tomto elučním roztoku stabilní a 

zachovává si svou aktivitu během skladování při 4°C minimálně po dobu dvou týdnů.

V dalším kroku byla určena maximální kapacita kolony s 0,5 ml nosiče ANTI-

FLAG® M2 Affinity Gel. Na kolonu byl nanesen 1 ml konc. média s proKD a po 10 min 

inkubace  s  nosičem  se  v  průrazu  určovala  zbytková  aktivita  nenavázaného  proKD. 

Zvyšováním  množství  naneseného  média  v  rozsahu  1-6  ml  se  ukázalo,  že  kolona  je 

schopna pojmout 5 ml média aniž by byla v průrazu detekována aktivita nenavázaného 

KD. Test ukázal, že 1 ml nosiče ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel je schopen navázat proKD 
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z cca 10 ml konc. média.

Způsob  promývání  imobilizovaného  proKD  na  afinitní  koloně  byl  převzat 

z postupu  promývání KD na  pepstatinyl-Sepharose (Obrázek  4.3, str.  59). Střídavě byly 

použity promývací pufry o pH 7,5 s nízkou a vysokou iontovou silou a s obsahem 0,5%

(v/v)  detergentu  Triton® X-100.  Efektivně  se  tak  odstranil  sérový  albumin,  který  byl 

majoritní  příměsí  médií  buněčné  kultury.  Eluovaný  proKD  byl  dále  zakoncentrován  a 

převeden do 50 mM Tris-HCl pufrem pH 7,5 (detailní postup izolace viz kapitola 3.1.2, 

str. 43). Výtěžek izolovaného proKD byl zhruba 1 μg z ml konc. média.

Kontrola čistoty izolovaného proKD byla ověřena na SDS-PAGE (Obrázek 4.5A 

levá  dráha,  str.  63),  která  ukázala  jeden  protein  s  molekulovou  hmotností  53 kDa 

odpovídající publikované molekulové hmotnosti proKD 82. 

Dále  byla  ověřena  aktivita  a  schopnost  autoaktivace  izolovaného  proenzymu. 

Autoaktivací  proKD  v  kyselém  pH  vzniká  pseudoKD  (postup  viz  kapitola  Příprava 

pseudokathepsinu D, str. 53) 95,97. Tato konverze je spojena s odštěpením části propeptidu a 

na SDS-PAGE (Obrázek  4.5A pravá  dráha,  str.  63)  je  zobrazena  posunem molekulové 

hmotnosti z 53 kDa (proKD) na 50 kDa (pseudoKD). Aktivita pseudoKD po autoaktivaci 

byla ověřena pomocí monitorování štěpení specifického peptidového FRET substrátu Abz-

KPAEFF*AL (detaily stanovení viz kapitola Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu 

D, str.  54).  Aktivita  pseudoKD byla inhibována pepstatinem, inhibitorem aspartátových 

peptidas. 

Identifikace izolovaného proKD byla provedena pomocí Western blotu s použitím 

specifických  primárních  protilátek.  ProKD  a  pseudoKD  byly  rozpoznány:  a) komerční 

monoklonální  protilátkou  z  myši  detekující  FLAG  peptid  (Obrázek 4.5B,  str.  63), 

b) polyklonální protilátkou z králíka detekující těžký řetězec lidského KD (Obrázek 4.5C, 

str.  63),  c) polyklonální  protilátkou  z  prasete  připravené  proti  celému  propeptid 

(Obrázek 4.5D,  str.  63).  Naproti  tomu  pseudoKD  není  rozpoznáván  polyklonální 

protilátkou  z prasete  proti  N-konci  propeptidu,  zatímco  proKD  je  touto  protilátkou 

detekován (Obrázek 4.5E levá dráha, str. 63), protože při autoaktivaci proKD je odštěpen 

N-koncový úsek propeptidu a na pseudoKD zůstává jen C-konec propeptidu95,97. Primární 

protilátky  byly  po rozpoznání  příslušnými  sekundárními  protilátkami  s konjugovaným 

HRP vizualizovány chemiluminiscenčně.
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Obrázek 4.5 
(A)  SDS-PAGE izolovaného proKD a jeho aktivačního intermediátu pseudoKD. 

V levé dráze je proKD, v pravé pseudoKD. Elektroforéza byla provedena za neredukujících  
podmínek  s  12% gelem  barveným  stříbrem.  Zobrazen  je  proKD  (53 kDa),  pseudoKD 
(50 kDa) a jeho autodegradační produkty (44 a 27 kDa). 

(B-E) Imunobloty  izolovaného  proKD a  jeho  aktivačního  intermediátu 
pseudoKD.  V levé  dráze  je  proKD,  v  pravé  pseudoKD.  Specifické  primární  protilátky  
detekují: (B) FLAG peptid, (C) těžký řetězec KD, (D) propeptid a (E) N-konec propeptidu.  
Sekundární protilátky jsou konjugovány s HRP a vizualizovány chemiluminiscenčně.

Finálně byl izolovaný proKD separován na SDS-PAGE a pomocí Western blotu 

přenesen  na  PVDF  membránu,  ze  které  byla  určena  Edmanovým  odbouráváním 

N-koncová  sekvence:  Leu-Val-Arg-Ile-  odpovídající  publikované  sekvenci  zymogenu 

lidského proKD 94,100. Stejným způsobem byla po autoaktivaci proKD (postup viz kapitola 

Příprava  pseudokathepsinu D,  str.  53)  určena  sekvence  Ile-Ala-Lys-Gly-  odpovídající 

publikované sekvenci aktivačního intermediátu pseudoKD 94,100.

4.2 Strukturně funkční analýza interakce propeptidu s kathepsinem D
Tato kapitola se zabývá systematickým studiem interakčních oblastí propeptidu 

proKD s  jádrem enzymu.  Protože  dosud  není  známa  prostorová  struktura  proKD,  byl 

vytvořen teoretický prostorový model proKD, který byl použit pro navržení syntetických 

propeptidových fragmentů. Pomocí těchto peptidů byly v aktivitních testech se zralým KD 

mapovány  inhibiční  oblasti  propeptidu  v  proKD.  Byl  určen  typ  inhibice  jednotlivých 

inhibičních  domén  a  byly  identifikovány  aminokyseliny  podílející  se  na  interakci 

propeptidu s jádrem enzymu.

4.2.1 Analýza struktury propeptidu
Ze savčích zymogenů peptidas rodiny pepsinu byly určeny prostorové struktury 

pouze  u  prasečího  pepsinogenu (PDB kód 3PSG) a  lidského progastricsinu  (PDB kód 
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1HTR).  Pro  lidský  KD  je  známa  sekvence  jeho  zymogenu  a  byla  vyřešena  struktura 

pro zralý enzym (PDB kód 1LYA)  100.  Aminokyselinová sekvence propeptidu proKD je 

značně  homologní  zejména  s propeptidem  pepsinogenu254.  Také  predikce  sekundárně 

strukturních elementů propeptidu proKD provedená programem PredictProtein255 ukázala, 

že  je  zachován  obecný  strukturní  charakter,  který  byl  u pepsinogenu  experimentálně 

identifikován krystalografickou strukturní analýzou31 (Obrázek 4.6A, str. 65). Prostorová 

struktura  propeptidu  pepsinogenu  byla  proto  použita  jako  templát  pro homologní 

modelování oblasti propeptidu v molekule proKD (Obrázek 4.6B, str. 65), (detaily metody 

viz kapitola 3.6, str. 53).

Vytvořený model propeptidu proKD se skládá z  β-skládaného listu na N-konci 

(sekvence aminokyselin 2p-10p) následuje  α-helix v centrální části (12p-19p a 22p-28p) 

(Obrázek 4.6A, str. 65). V α-helixu je lokalizovaná vazba Leu26p-Ile27p (Obrázek 4.6B, 

str. 65),  která  je  během  autoaktivace  štěpena,  vzniká  tak  aktivační  intermediát  zvaný 

pseudoKD  95,97.  C-konec  α-helixu propeptidu (22p-28p) se  zanořuje do aktivního místa 

enzymu. Zbytky Lys34p a Tyr35p propeptidu a Lys8 a Tyr10 N-konce zralého enzymu 

přímo interagují s katalytickými aspartáty a stabilizují tak strukturu inaktivního zymogenu. 

Tyto interakce jsou ve strukturách aspartátových peptidas rodiny pepsinu konzervované a 

v procesu aktivace zymogenu hrají klíčovou roli44. C-terminální část propeptidu (37p-44p) 

je  exponovaná  do  okolního  prostředí,  nemá  definovanou  sekundární  strukturu  a  může 

vykazovat konformační flexibilitu. V tomto úseku propeptidu proKD byl na genové úrovni 

lokalizován polymorfizmus,  který má za následek záměnu Ala38p za valin, funkce této 

substituce není doposud známa. Některé studie tuto substituci  spojují  s vyšším rizikem 

rozvoje Alzheimerovy choroby v některých populacích155,156,157.
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Obrázek 4.6 
(A)  Srovnání  sekvencí  propeptidu  lidského  proKD  a  prasečího  pepsinogenu 

(PPG) (GenBank61 kód  P07339  a  P00791).  Zvýrazněny  jsou  homologní  zbytky  (šedě),  
N-konce  zralých  enzymů  (zeleně),  dále  Lys34p  a  Tyr35p  interagující  s  katalytickými 
zbytky (#) a pozice štěpené vazby během autoaktivace proKD (↓).  Sekundární struktura 
propeptidu  proKD  byla  predikována  programem  PredictProtein255,  H = α-helix,  
E = β-skládaný list. Příponou ''p'' je značeno číslování AA propeptidu.

(B) Prostorový model molekuly proKD konstruovaný pomocí programu MOE 235.  
Povrch enzymu je znázorněn šedě (vpředu ponechán transparentní). Propeptid ve formě 
tyčinek se skládá z červené N-koncové části (1p-26p) a modré C-koncové části (27p-44p),  
spojené  jsou  v  místě  vazby  štěpené  během  autoaktivace (↓).  Úsek  10  AA na  N-konci  
zralého KD je zelený. Dále jsou barevně znázorněny aminokyselinové zbytky vytvářející  
následující interakce: Arg3p a Arg13p (žlutě) s Asp181 a Asp12 (červený povrch), Lys34p 
a Tyr35p (modře) s katalytickými zbytky Asp33 a Asp231 (růžově).

4.2.2 Navržení propeptidových fragmentů
Peptidové  fragmenty  z  propeptidu  proKD  byly  navrženy  na  základě  analýzy 

vytvořeného  teoretického  prostorového  modelu  lidského  proKD  (Obrázek  4.6B).  Tyto 

peptidy, uvedené v Tabulce 4.1 (str. 67), vycházejí ze sekvence celého propeptidu (1p-44p) 
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proKD a N-konce (1-10) zralého KD. Fragmenty [1p-26p] a  [27p-44p] zahrnují celý 

propeptid proKD a jsou rozděleny v místě autoaktivačního štěpení Leu26p-Ile27p. Peptid 

[15p-36p] pokrývá  celý  α-helix  ve  středu  propeptidu,  z  něho  vycházejí  i  fragmenty 

[15p-26p] a  [27p-36p], které jsou rozděleny v místě autoaktivačního štěpení. Peptid 

[1p-26p] byl postupně zkracován na jeho C-konci za vzniku kratších fragmentů se 14 a 

10 AA ([1p-14p] a  [1p-10p]). Peptidy z C-koncové části propeptidu a následujícího 

N-konce  zralého  KD  byly  navrženy  s  ohledem  na testování  zbytků  interagujících 

s katalytickými  aspartáty,  které  byly  identifikovány  v  modelu  proKD  (Obrázek  4.6B, 

str. 65). Fragmenty  [27p-36p],  [31p-38p] a  [33p-4] tak obsahují interakční zbytky 

Lys34p a Tyr35p. Peptidy [36p-10] a  [1-10] obsahují interakční zbytky Lys8 a Tyr10 

(viz  kapitola  1.2.2,  str.  16).  Fragment  [33p-10] překrývá  obě  tyto  oblasti  spojené 

strukturně flexibilním úsekem identifikovaným v modelu proKD na C-konci propeptidu. 

Fragment [36p-4] pak vymezuje pouze tento flexibilní úsek.

4.2.3 Mapování inhibičních domén
Navržené  propeptidové  fragmenty  byly  syntetizovány  a  testovány  na  inhibici 

aktivity zralého KD v kinetickém testu s FRET peptidovým substrátem Abz-KPAEFF*AL. 

Peptidy byly preinkubovány s enzymem při  pH 7,5 pro vytvoření podobné konformace 

jako  v  molekule  proKD,  kde  je  při  neutrálním  pH  stabilizována  interakce  propeptidu 

s jádrem enzymu38.  Štěpení  substrátu  bylo  iniciováno  snížením pH  na  5,1,  kdy je  KD 

aktivní94,95,97.  Inhibiční  konstanty  (Ki)  fragmentů  umožňují  popsat  inhibiční  schopnost 

individuálních strukturních domén propeptidu (Tabulka 4.1, str. 67). 

Mapování ukázalo, že nejúčinnější inhibiční doména je lokalizována na N-konci 

propeptidu.  Všechny  fragmenty  odvozené  od  této  domény  vykazují  submikromolární 

hodnoty  Ki.  Nejnižší  Ki (~10  nM)  bylo  nalezeno  pro  fragment  [1p-14p],  při  jeho 

zkracování na fragment [1p-10p] se významně snížila inhibiční schopnost. To naznačuje, 

že Arg13, který tvoří elektrostatickou interakci s Asp12 (Obrázek 4.6B, str. 65), je důležitý 

pro efektivní inhibici. Přidání dalších dvanácti zbytků inhibici nezlepšuje, jak je ukázáno 

na delším fragmentu [1p-26p].
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Tabulka  4.1  Navržené  propeptidové  fragmenty  proKD  a  jejich  inhibiční  aktivita. 
Sekvence  propeptidu  proKD (červený  úsek  1p-26p a  modrý  úsek  27p-44p)  je  ukázána  
s N-terminální  sekvencí  zralého  KD  (zelený  úsek  1-10).  Dále  jsou  znázorněny  zbytky 
Lys34p a Tyr35p (#) propeptidu interagující s katalytickými aspartáty a pozice štěpené  
vazby během autoaktivace (↓). Syntetické peptidové fragmenty jsou číslovány podle jejich  
lokalizace v sekvenci propeptidu a je u nich uvedena jejich inhibiční aktivita (Ki) změřená 
v aktivitním testu se zralým KD. Peptidy se s enzymem nejprve inkubovaly při pH 7,5 a 
vlastní měření rychlosti štěpení FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL probíhalo při pH 5,1 
(detaily  měření  viz  kapitola  3.5.1,  str.  51).  Inhibiční  konstanty  (Ki) se  směrodatnými 
odchylkami (so) jsou vypočteny pro měření v triplikátech. Hodnota (*) pro celý propeptid  
[1p-44p]  byla  převzata z  ref.  38.  Hodnota  (**)  pro peptid  [15p-36p]  je  zkreslena 
proteolytickou degradací tohoto fragmentu (viz kapitola 4.2.4, str. 69). NI - žádná inhibice  
při 300 μM konc. peptidu.

Inhibice  peptidem  [15p-36p],  z  centrální  části  propeptidu,  byla  zkreslena 

proteolytickou  degradací  kathepsinem  D  během  měření  inhibice  (viz  kapitola  4.2.4, 

str. 69). Fragmenty  [15-26p] a  [27p-36p] vycházející z peptidu  [15p-36p] neměly 

žádnou inhibiční aktivitu.

Dostatečně  dlouhé  fragmenty  odvozené  z  C-konce  propeptidu  a  obsahující 

interakční  zbytky  Lys34p  a  Tyr35p (peptidy  [27p-44p] a  [33p-4])  vykazovaly 

mikromolární  hodnoty  Ki. Kratší  fragmenty  s  těmito  zbytky  neměly  žádnou  inhibici 

([27p-36p] a  [31p-38p]).  Inhibiční  aktivita  fragmentu  [31p-38p] se  zkoušela 

strukturně  zlepšit  napodobením  ohybu,  který  tento  úsek  vytváří  v  modelu  proKD 

(Obrázek 4.6B, str. 65). Za tímto účelem byl připraven cyklický peptid  [31p-38p]Cys-
Cys, vycházející z peptidu  [31p-38p] na jehož N- a C-konec byly připojeny cysteiny, 
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které se následně spojily disulfidickou vazbou256, ani tento peptid neměl inhibiční aktivitu 

(Tabulka 4.2). Důležitost vodíkových interakcí Lys34p a Tyr35p s katalytickými aspartáty 

byla  ověřena  jejich  substitucí  za polární  glutamin  a  nepolární  fenylalanin  v peptidu 

[27p-44p]Gln,Phe, tento substituovaný peptid tak v porovnání s originálním peptidem 

[27p-44p] ztratil inhibiční aktivitu (Tabulka 4.2). 

Fragment  z  N-konce zralého KD  [1-10] sám o sobě funguje jako autonomní 

inhibiční doména s  Ki ~28  μM. Jeho inhibiční schopnost byla zrušena substitucí zbytků 

Lys8 a Tyr10 za glutamin a fenylalanin v peptidu [1-10]Gln,Phe (Tabulka 4.2). Tyto AA 

se  podílejí  na tvorbě  vodíkových  interakcí  s  katalytickými  aspartáty  jak  bylo  ukázáno 

ve struktuře zralého KD při neutrálním pH  (Obrázek 1.4, str. 18)  57. V kyselém pH pak 

stabilizují konformaci zralého KD 144,146.

Tabulka 4.2 Substituované propeptidové  fragmenty  proKD a jejich inhibiční  aktivita. 
Sekvence  propeptidu  proKD (červený  úsek  1p-26p a  modrý  úsek  27p-44p)  je  ukázána  
s N-terminální  sekvencí  zralého  KD  (zelený  úsek  1-10).  Dále  jsou  znázorněny  zbytky 
Lys34p a Tyr35p (#) propeptidu interagující s katalytickými aspartáty a pozice štěpené  
vazby během autoaktivace (↓). Syntetické peptidové fragmenty jsou číslovány podle jejich  
lokalizace v sekvenci propeptidu. V sekvenci peptidů jsou tučně uvedeny substituované AA.  
Disulfidická  vazba  u  cyklického  peptidu  [31p-38p]Cys-Cys  je  znázorněna  spojením 
cysteinů čarou. U peptidů je uvedena jejich inhibiční aktivita (Ki) změřená v aktivitním 
testu se zralým KD. Peptidy se s enzymem nejprve inkubovaly při pH 7,5 a vlastní měření  
rychlosti štěpení FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL probíhalo při pH 5,1 (detaily měření  
viz kapitola 3.5.1, str. 51). Inhibiční konstanty (Ki) se směrodatnými odchylkami (so) jsou 
vypočteny pro měření v triplikátech. NI – žádná inhibice při 300 μM konc. peptidu.

Fragment  [36p-4] vymezuje  flexibilní  úsek  mezi  inhibičními  doménami 

na C-konci propeptidu a N-konci zralého KD, sám o sobě nemá žádnou inhibiční aktivitu. 

Pokud  je  tento  peptid  na  N-konci  prodloužen  o  3  AA obsahující  Lys34p  a  Tyr35p 

([33p-4])  jeho inhibiční  aktivita  vzroste  na mikromolární  hodnoty  Ki.  V tomto úseku 
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propeptidu  proKD  byla  na  genové  úrovni  nalezena  polymorfní  variabilita,  která  má 

za následek záměnu Ala38p za valin, spojovanou s vyšším rizikem rozvoje Alzheimerovy 

choroby  v  některých  populacích155,156,157.  Z  tohoto  důvodu  byl  připraven  a  testován 

substituovaný  fragment  [27p-44p]Val obsahující  valin  v  pozici  38p.  Tento  peptid 

v porovnání s fragmentem [27p-44p] ztratil jedinou substitucí svou inhibiční schopnost 

(Tabulka 4.2,  str.  68).  Tento  výsledek  naznačuje,  že  substituce  Ala38pVal  může  mít 

za následek pozměněnou aktivaci proKD. Podrobnější analýzou této substituce se zabývá 

kapitola 4.2.8, str. 76.

4.2.4 Proteolýza propeptidových fragmentů
Aby se  vyloučilo,  že  testované  syntetické  propeptidové  fragmenty nepodléhají 

proteolýze  kathepsinem  D,  byla  zkoumána  jejich  stabilita  za  stejných  podmínek, 

při kterých  byla  měřena  jejich  inhibice  (viz  kapitola  4.2.3,  str.  66).  Ze  sady  peptidů 

(Tabulka 4.1,  str.  67)  se  vybraly  fragmenty  [1p-26p],  [27p-44p],  [15p-36p] a 

[33p-10],  které  pokrývají  celou sekvenci  propeptidu a N-konce zralého KD. Reakční 

směs obsahující peptid a KD byla inkubována 16 h při pH 5,1. Směs byla poté separována 

pomocí RP-HPLC (detaily metody viz kapitola 3.3.2, str. 46). Získaný chromatogram byl 

porovnán  s chromatogramem  samotného  peptidu  (Obrázek  4.7A,  str.  70).  Separované 

produkty  štěpení  byly  charakterizovány  na ESI  MS.  Tato  studie  ukázala,  že  testované 

peptidy  vykazovaly  stabilitu  vůči  proteolýze  kathepsinem  D  s výjimkou  fragmentu 

[15p-36p],  který  překrývá  centrální  část  propeptidu.  Ve  fragmentu  [15p-36p] byla 

specificky štěpena vazba Leu26p-Ile27p. Tato pozice je identická s místem autoaktivačního 

štěpení proKD 94,95,97. KD tedy rozpoznává sekvenci autoaktivačního místa i u syntetického 

peptidu a je schopen ho štěpit při pH 5,1, tj. za podmínek, kdy probíhá autoaktivace proKD 

(viz kapitola 4.4.1, str. 87).

Sekundární struktura centrální části propeptidu
Fragment [15p-36p] je v modelu proKD umístěn v α-helikální části propeptidu 

(Obrázek  4.6B,  str.  65).  Stejná  sekundární  struktura  tohoto  úseku  byla  predikována  i 

ze sekvence propeptidu proKD pomocí programu PredictProtein255 (Obrázek 4.6A, str. 65). 

Pro  ověření  konformace  byla  pomocí  spektroskopie  cirkulárního  dichroismu  měřena 

sekundární  struktura  syntetického  fragmentu  [15p-36p] v  roztoku  (Obrázek  4.7B, 

str. 70).  Změřené  spektrum  obsahuje  parciální  α-helikální  konformaci  amplifikovou 
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přítomností  trifluoretanolu257.  Volný syntetický propeptidový fragment  [15p-36p] tedy 

zaujímá analogickou sekundární strukturu jako odpovídající úsek v propeptidu proKD.

Obrázek  4.7  Analýza  fragmentu  [15p-36p]  odvozeného  z  centrální  části  propeptidu 
proKD. 

(A)  HPLC  chromatogram syntetického  peptidu  [15p-36p]  (–)  a  produktů  jeho 
štěpení  kathepsinem  D  při  pH  5,1  (–).  Produkty  vznikající  štěpením  peptidové  vazby  
Leu26p-Ile27p  byly  rozděleny  na  koloně  s  reverzní  fází  C4 s  použitím  gradientu 
acetonitrilu  (---).  Separované  produkty  štěpení  byly  identifikovány  pomocí  ESI  MS 
(viz zobrazené sekvence). 

(B) Spektrum cirkulárního dichroismu peptidu  [15p-36p]  indikující  α-helikální  
konformaci. Měření bylo prováděno v přítomnosti 50% (v/v) trifluoretanolu při pH 7,5.

4.2.5 Typ inhibice
Testováním  inhibic  peptidových  fragmentů  (detaily  měření  viz  kapitola  4.2.3, 

str. 66)  byly  v propeptidu  proKD  lokalizovány  tři  inhibiční  domény:  na N-konci 

propeptidu, C-konci propeptidu a N-konci zralého KD. Tyto domény jsou reprezentovány 
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fragmenty  [1p-14p],  [27p-44p] a  [1-10] (viz  Tabulka  4.1,  str.  67).  U  těchto 

fragmentů byl určen typ inhibice se zralým KD. Inhibiční aktivita peptidů byla získána 

měřením  rychlosti  štěpení  FRET  substrátu  Abz-KPAEFF*AL  zralým  KD  při pH 5,1. 

Rychlosti  štěpení  byly  získány  pro  tři  koncentrace  fragmentů  v kombinaci  se  šesti 

koncentracemi  (10-50 μM)  substrátu  (detaily měření  viz kapitola  Typ inhibice,  str.  51). 

Tyto  rychlosti  byly  vyneseny do Lineweaver-Burkových  grafů  a  ze  směrnic  lineárních 

regresí  pro jednotlivé  koncentrace  byly  získány  sekundární  grafy  určující  hodnotu  Ki  

(Obrázek 4.8,  str.  72).  Pro fragment  [27p-44p] byl  podle  průsečíku  lineárních regresí 

na ose  1/v určen  kompetitivní  typ  inhibice  (Ki ~9  μM).  Pro  fragmenty  [1p-14p] 
(Ki ~11 nM) a  [1-10] (Ki ~198 μM) byl podle průsečíku lineárních regresí na ose  1/[S] 

určen nekompetitivní typ inhibice. 

Hodnoty  Ki propeptidových fragmentů  [1p-14p] a  [27p-44p] získané touto 

metodou  jsou  ve  shodě  s výsledky  změřenými  při  pH 5,1  po preinkubaci  s enzymem 

při pH 7,5 (viz Tabulka 4.1, str. 67). Hodnota Ki pro fragment [1-10] ale vykazuje cca 7x 

nižší inhibiční účinek než po preinkubaci v neutrálním pH. Pro celý propeptid byla s KD 

při pH 5,5 publikována o tři  řády nižší  inhibice než po jejich preinkubaci  v neutrálním 

pH 38.  Neutrální  pH tedy stabilizuje interakci propeptidu s jádrem enzymu, jak je tomu 

u zymogenu, ale snížením pH během aktivace se interakce oslabují. Nejvíce patrné je to 

u snížené inhibiční  aktivity pro celý propeptid,  jednotlivé  inhibiční  domény jsou různě 

citlivé ke změně pH.
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Obrázek  4.8  Typ inhibice  peptidových  fragmentů,  odvozených  z  inhibičních  domén 
propeptidu, změřený se zralým KD. Zobrazeny jsou dvojitě-reciproké Lineweaver-Burkovy  
grafy  s  vloženými  sekundárními  výnosy  směrnic  regresí  jednotlivých  koncentrací 
inhibitoru. (A) Fragment [1p-14p] odvozený z N-konce propeptidu a (C) fragment [1-10]  
odvozený z N-konce zralého KD vykazují nekompetitivní inhibici a (B) fragment [27p-44p]  
odvozený z C-konce propeptidu vykazuje kompetitivní inhibici. Inhibiční aktivita peptidů 
byla  získána  měřením  rychlosti  štěpení  FRET substrátu  Abz-KPAEFF*AL zralým  KD 
při pH 5,1  (viz  kapitola  Typ  inhibice,  str.  51).  Chybové  úsečky  zobrazují  směrodatné  
odchylky od průměrné hodnoty triplikátů rychlostí.
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4.2.6 Fluorescenční vazebné studie
Měření  anizotropie  fluorescence  se  používá  pro  určení  rovnovážné  disociační 

konstanty komplexu "malého" fluoroforu s "velkou" molekulou (princip metody vysvětlen 

v  kapitole  3.4,  str.  47).  Pro  tyto  studie  byl  použit  zralý  KD  a  nejlépe  inhibující 

propeptidový  fragment  [1p-14p] (viz  Tabulka  4.1,  str.  67).  Měření  bylo  prováděno 

za neutrálního pH, kdy je komplex fragmentu propeptidu a zralého KD strukturně blízký 

zymogenu. Při tomto pH se KD nachází mimo své aktivitní pH optimum, a proto nelze 

pro uvedené měření použít aktivitní testy.

Za  tímto  účelem  byl  připraven  fluorescenčně  značený  peptid  vycházející 

z fragmentu  [1p-14p].  Analýza modelu proKD ukázala, že  propeptid  v  úseku 1p-14p 

na svém  C-konci  vystupuje  z aktivního  místa  enzymu  a  pokračuje  ve  formě  α-helixu 

(Obrázek 4.6,  str.  65).  Proto  bylo  navrženo  umístění  fluorescenční  značky na  C-konec 

fragmentu  [1p-14p],  kde  by  nemělo  docházet  ke  sterickým  zábranám  při  interakci 

s jádrem enzymu. Za tímto účelem byl syntetizován peptid [1p-14p] se substituovaným 

Arg14p za cystein, na jehož thiolovou skupinu byl poté navázán fluorescein (viz kapitola 

Fluorescenčně značený propeptidový fragment,  str.  46).  Vzniklý fluorescenčně značený 

peptid  [1p-14p]*  (Obrázek  4.9)  byl  poté  purifikován  na  RP-HPLC  a  identifikován 

na ESI MS.

Obrázek  4.9 Struktura  fluorescenčně  značeného  peptidu  [1p-14p]*,  který  je  tvořen 
z fragmentu [1p-14p] se substituovaným Arg14p za cystein, na jehož thiolovou skupinu je  
navázán fluorescein.

Syntetizovaný peptid [1p-14p]* měl v aktivitním testu se zralým KD podobnou 

inhibici (Ki ~16 nM) jako originální fragment [1p-14p] (Ki ~10 nM). 

Monitorováním anizotropie fluorescence vazby fluoresceinem značeného peptidu 

[1p-14p]* na zralý KD  při pH 7,5 ukázalo typickou titrační křivku, z níž byla určena 

vazebná konstanta Kd ~20 nM (detaily stanovení viz kapitola 3.4, str. 47).
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V následujícím měření anizotropie fluorescence byl fluorescenčně značený peptid 

[1p-14p]* použit  jako  referenční  ligand  v  konstantní  konc.  20  nM.  Zvyšováním 

koncentrace  neznačeného  peptidu  [1p-14p]  byl  referenční  ligand  kompetitivně 

vytěsňován z komplexu s KD. Z naměřených hodnot anizotropie v rozsahu 1 nM až 6 μM 

peptidu  [1p-14p] byla vypočtena relativní vazba fluorescenčního peptidu  [1p-14p]* 
na molekulu KD (detaily stanovení  viz  kapitola  3.4,  str.  47).  Z výnosu  relativní  vazby 

fluorescenčního  peptidu  [1p-14p]* vůči  koncentraci  neznačeného  peptidu  [1p-14p] 
(Obrázek 4.10) byla určena rovnovážná disociační konstanta peptidu  [1p-14p] s KD 

(Kd ~89 nM).

Obrázek  4.10 Fluorescenční  polarizační  studie  vazby  peptidu  [1p-14p]  na  zralý  KD 
pomocí  monitorování  polarizace  fluorescence. Kompetitivní  vytěsnění  fluorescenčně 
značeného peptidu [1p-14p]* (v konstantní konc. 20 nM) neznačeným peptidem [1p-14p]  
z komplexu s KD (5 nM) při pH 7,5. Z výnosu relativní vazby značeného peptidu [1p-14p]*  
vůči koncentraci neznačeného peptidu [1p-14p] byla určena vazebná konstanta peptidu 
[1p-14p] na KD (Kd ~89 nM).

4.2.7 Arg substituce
N-konec  propeptidu  proKD  tvoří  pomocí  bazických  zbytků  Arg3p  a  Arg13p 

iontové  interakce  s  kyselými  zbytky  Asp181  a  Asp12  z  jádra  enzymu  (Obrázek 4.6B, 

str. 65). Tyto iontové interakce mezi aminokyselinami propeptidu a jádrem enzymu jsou 

u zymogenů  rodiny  pepsinu  konzervované  a  hrají  důležitou  roli  v  procesu  aktivace 

enzymu31,41. 

Pomocí derivátů nejúčinnějšího peptidového inhibitoru  [1p-14p] (Ki ~10 nM) 
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z N-konce propeptidu byl zkoumán vliv substituce argininových zbytků na inhibici KD 

(Tabulka 4.3). Substituce argininů izosterickými citruliny s nenabitými postranními řetězci 

([1p-14p]Cit2)  vedla  k  výraznému  poklesu  inhibiční  schopnosti  (Ki ~125  nM). 

Substituce  záporně  nabitými  zbytky  kyseliny  glutamové  ([1p-14p]Glu2)  měla 

za následek  ještě  větší  pokles  inhibiční  aktivity  (Ki ~814  nM).  Substituce  čtyř  kladně 

nabitých  aminokyselin  z N-konce  propeptidu  citruliny ([1p-14p]Cit4)  již  tak  značný 

pokles inhibice neukázala (Ki ~187 nM). Tyto výsledky ukazují na důležitost přítomnosti 

kladně  nabitých  aminokyselin  v  propeptidu  a  jejich  iontových  interakcí  se  záporně 

nabitými aminokyselinami jádra enzymu. Na druhou stranu hydrofobní derivát s leuciny 

[1p-14p]Leu2 vykazuje nižší Ki než peptid [1p-14p]Cit2. To naznačuje, že hydrofobní 

interakce, na které je N-konec propeptidu bohatý, hrají také významnou roli při interakci 

propeptidu s jádrem enzymu. 

Tabulka 4.3 Deriváty peptidu [1p-14p] se substituovanými argininy a jejich inhibiční  
aktivita. Sekvence  propeptidu  proKD (červený  úsek  1p-26p a modrý  úsek  27p-44p)  je  
ukázána  s N-terminální  sekvencí  zralého  KD  (zelený  úsek  1-10).  Syntetické  peptidové 
fragmenty jsou číslovány podle jejich lokalizace v sekvenci propeptidu. V sekvenci peptidů 
jsou tučně uvedeny substituované aminokyseliny, B – citrulin. U peptidů je uvedena jejich  
inhibiční  aktivita  (Ki)  změřená v  aktivitním testu  se zralým KD. Peptidy se s enzymem 
nejprve  inkubovaly  při pH 7,5  a  vlastní  měření  rychlosti  štěpení  FRET substrátu  Abz-
KPAEFF*AL probíhalo při pH 5,1 (detaily měření viz kapitola 3.5.1, str.  51). Inhibiční 
konstanty (Ki) se směrodatnými odchylkami (so) jsou vypočteny pro měření v triplikátech.

Dále byla  zkoumána pH závislost  inhibiční  aktivity peptidu  [1p-14p] a  jeho 

derivátů. U peptidů byla změřena jejich inhibiční aktivita (Ki) v aktivitním testu se zralým 

KD.  Peptidy  se  s  enzymem  nejprve  inkubovaly  při pH 7,5  a  vlastní  měření  rychlosti 

štěpení  peptidového  substrátu  probíhalo  při  pH 3,5  až  5,5  (detaily  měření  viz 

kapitola 3.5.1,  str.  51).  Tato analýza ukázala,  že  u  všech peptidů  vzrůstá  Ki s  klesající 

hodnotou pH (Obrázek 4.11, str.  76). Tento trend je v souladu s aktivačním schématem 

zymogenů  rodiny  pepsinu,  které  je  založeno  na  destabilizaci  iontových  interakcí 
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propeptidu a jádra enzymu v kyselých podmínkách31,41. Největší pokles inhibiční aktivity 

v závislosti na pH byl zaznamenán u derivátu [1p-14p]Glu2 se záporně nabitými zbytky 

kyseliny glutamové. Derivát s leuciny  [1p-14p]Leu2 vykazuje také pH závislou změnu 

inhibiční  aktivity,  což  naznačuje,  že  procesu  aktivace  se  účastní  i  jádro  enzymu  a  to 

nejpravděpodobněji relokalizací N-konce zralého enzymu57.

Obrázek 4.11 Závislost inhibiční aktivity peptidu [1p-14p] a jeho derivátů na pH. Zbytky 
Arg3p a Arg13p byly u peptidu [1p-14p] substituovány za citruliny ([1p-14p]Cit2), leuciny 
([1p-14p]Leu2)  nebo  kyseliny  glutamové  ([1p-14p]Glu2).  Derivát  [1p-14p]Cit4 má 
substituované  všechny  Arg/Lys  za  citruliny  (viz  Tabulka  4.3,  str.  75).  U  peptidů  byla 
změřena  jejich  inhibiční  aktivita  (Ki)  v  aktivitním  testu  se  zralým  KD.  Peptidy  se 
s enzymem  nejprve  inkubovaly  při pH 7,5  a  vlastní  měření  rychlosti  štěpení  FRET 
substrátu Abz-KPAEFF*AL probíhalo při pH 3,5 až 5,5 (detaily měření viz kapitola 3.5.1,  
str. 51). Chybové úsečky zobrazují směrodatné odchylky od průměrné hodnoty triplikátů. 

4.2.8 Ala38pVal substituce
V genu  proKD byla  nalezena  polymorfní  variabilita,  která  mění  v  propeptidu 

Ala38p  na  valin,  tato  substituce  je  spojována  s  vyšším rizikem rozvoje  Alzheimerovy 

choroby v některých populacích155,156,157.  V kapitole 4.2.3 (viz str.  66) bylo ukázáno, že 

testovaný fragment [27p-44p], pokrývající tento úsek propeptidu, vykazoval v aktivitním 

testu s KD inhibiční aktivitu s Ki ~12,4 μM, nicméně fragment  [27p-44p]Val s Val38p 

neměl žádný inhibiční účinek při konc. 300 μM (viz Tabulka 4.2, str. 68).

Pro  ověření  vlivu  substituce  pozice  38p  na  inhibiční  aktivitu  propeptidového 
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fragmentu  bylo  syntetizováno  dvacet  peptidů  vycházejících  ze  sekvence  fragmentu 

[27p-44p],  každý  se  substituovanou  pozicí  38p  jednou  z  dvaceti  přirozených  AA. 

Inhibiční aktivita připravených peptidů byla otestována v aktivitním testu se zralým KD. 

Jen čtyři z nich měly inhibiční účinek na KD (Obrázek 4.12), zbytek detivátů nevykazoval 

žádnou  inhibici  při  konc.  300  μM.  Nejúčinnějším inhibitorem byl  přirozený  fragment 

propeptidu s Ala38p  (Ki ~25 μM), méně efektivním byl derivát s Trp38p  (Ki ~67 μM)  a 

v případě peptidů s Leu38p a Ile38p byly inhibiční konstanty vyšší než 250 μM (Obrázek 

4.12).  U dvou reprezentativních peptidů s Ala nebo Val v pozici 38p byla určena jejich 

stabilita v přítomnosti KD (detaily měření viz kapitola 3.3.2, str. 46). Změřené výsledky 

inhibičních schopností obou peptidů jsou relevantní, neboť nejsou ovlivněny proteolýzou 

pomocí KD.

Obrázek 4.12 Inhibiční  potenciál derivátů peptidu [27p-44p]  se substitucí  pozice 38p  
dvaceti přirozenými aminokyselinami. Peptidy jsou uvedeny pod třípísmennými zkratkami 
aminokyselin (AA), které obsahují v pozici 38p. Jejich inhibiční aktivity (Ki) byly změřeny 
v aktivitním testu se zralým KD. Peptidy se s enzymem nejprve inkubovaly při pH 7,5 a 
vlastní měření rychlosti štěpení FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL probíhalo při pH 5,1 
(detaily  měření  viz  kapitola  3.5.1,  str.  51).  Inhibiční  konstanty  (Ki)  se  směrodatnými 
odchylkami  (so)  jsou  vypočteny  pro  měření  v triplikátech.  Uvedeny  jsou  hodnoty 
relativních inhibic jednotlivých derivátů [Ki (AA38p)] vzhledem k inhibici Ala38p derivátu  
[Ki (Ala38p)]. NI – žádná inhibice při 300 μM konc. peptidu.
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Tyto  výsledky  naznačují,  že  alanin  v  pozici  38p  je významný  a  specifický 

strukturní prvek nezbytný pro inhibici propeptidového fragmentu [27p-44p]. Substituce 

této polohy může souviset se změnou konformace peptidu nebo bránit interakci peptidu 

s jádrem enzymu. Tato pozice je také lokalizována blízko zbytků Lys34p a Tyr35p, které 

jsou zásadní pro interakci s katalytickým centrem enzymu a inhibici C-koncové domény 

propeptidu.

4.2.9 Interakce se sulfatovanými polysacharidy
Analyzován byl  efekt  nabitých  sulfatovaných polysacharidů  (SPs)  na  interakci 

propeptidových  fragmentů  s  jádrem  KD.  Peptidy  [1p-14p] a  [27p-44p],  které 

představují  dvě  inhibiční  domény v  propeptidu  byly  testovány na inhibici  zralého  KD 

v přítomnosti  SPs,  fyziologického  heparinu  a  modelového  dextran  sulfátu.  Inhibiční 

aktivita  peptidu  [1p-14p] v přítomnosti  SPs klesla  (Obrázek 4.13A,  str.  79),  zatímco 

inhibice peptidem [27p-44p] zůstala nezměněna (data nejsou ukázána). Snížení inhibice 

peptidu  [1p-14p] pomocí  heparinu  a  dextran  sulfátu  je  koncentračně  závislé 

s maximálním účinkem při  1  μg/ml  SPs  (Obrázek  4.13A,  str.  79).  Strukturní  podstata 

modulačního  efektu  SPs  byla  zkoumána  pomocí  substituovaných  derivátů  peptidu 

[1p-14p], kde byly Lys/Arg zbytky nahrazeny citruliny nebo glutamovými kyselinami 

(viz  Tabulka  4.3,  str.  75).  Modulační  efekt  SPs  byl  oslaben  substitucí  dvou  argininů 

za nenabité citruliny ([1p-14p]Cit2) a kompletně eliminován substitucí opačně nabitými 

glutamovými kyselinami ([1p-14p]Glu2), (Obrázek 4.13B, str. 79). Také substituce všech 

čtyř bazických zbytků citruliny v derivátu  [1p-14p]Cit4 potlačila modulační efekt SPs 

(Obrázek  4.13B,  str.  79).  Negativně  nabité  SPs  pravděpodobně  interagují  s  bazickými 

zbytky propeptidového fragmentu [1p-14p] a zabraňují jeho inhibiční interakci s jádrem 

KD.
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Obrázek  4.13 Modulační  efekt  sulfatovaných  polysacharidů  na  inhibici  zralého  KD 
pomocí derivátů peptidu [1p-14p].

(A) Inhibice peptidem [1p-14p] v konc. odpovídající IC50 je redukována rostoucí  
koncentrací dextran sulfátu a heparinu. V reakční směsi byly po preinkubaci při pH 7,5 
změřena  zbytková  proteolytická  aktivita  KD  s  FRET  substrátem  Abz-KPAEFF*AL 
při pH 5,1.  Změřené hodnoty jsou vztažené relativně k aktivitě samotného KD bez SPs a 
peptidu  [1p-14p]. Chybové úsečky zobrazují směrodatné odchylky od průměrné hodnoty  
triplikátů. 

(B) Modulační  efekt  dextran  sulfátu  je  podmíněn  přítomností  bazických  zbytků 
v peptidu  [1p-14p].  Zbytky  Arg3p  a  Arg13p  v  peptidu  [1p-14p]  jsou  substituovány  
za citruliny  ([1p-14p]Cit2)  nebo  glutamové  kyseliny  ([1p-14p]Glu2).  V  peptidu 
[1p-14p]Cit4 jsou  substituovány  všechny  Agr/Lys  pozice  za  citruliny  (viz  Tabulka 4.3,  
str. 75). V reakční směsi byly peptidy aplikovány v konc. odpovídající IC50 se zralým KD a 
uvedeným  množstvím  sulfatovaného  polysacharidu.  Po  preinkubaci  při pH 7,5,  byla  
měřena  zbytková  proteolytická  aktivita  KD  s  FRET  substrátem  Abz-KPAEFF*AL 
při pH 5,1. Změřené hodnoty jsou vztažené relativně vůči aktivitě samotného KD (bez SPs 
a  peptidů). Chybové  úsečky  zobrazují  směrodatné  odchylky  od průměrné  hodnoty 
triplikátů. 
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4.3 Modulace aktivity kathepsinu D pomocí sulfatovaných 
polysacharidů

Při testování vlivu sulfatovaných polysacharidů (SPs) na interakci propeptidových 

fragmentů  s  KD  (viz  kapitola  4.2.9,  str.  78),  bylo  zjištěno,  že  SPs  mohou  přímým 

způsobem ovlivňovat i aktivitu samotného KD (Obrázek 4.13, str. 79). Proto byl detailně 

zkoumán  tento  efekt  pomocí  vybraných  SPs,  konkrétně  syntetického  dextran  sulfátu  a 

fyziologického  heparinu  a  chondroitin  sulfátu,  a  analyzoval  se  jejich  vliv  na  štěpení 

peptidového i proteinového substrátu pomocí KD. 

4.3.1 Modulace proteolýzy peptidového substrátu

Vliv koncentrace sulfatovaných polysacharidů
Měření rychlosti štěpení peptidového FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL pomocí 

KD při pH 5 ukázalo, že se vzrůstající konc. SPs se zvyšuje aktivita KD (Obrázek 4.14), 

tento efekt je redukován vysokými konc. SPs (detaily měření viz kapitola 3.5.2, str. 52). 

Konkrétně v přítomnosti heparinu dosahuje KD své maximální aktivity (~3,8x vyšší než 

aktivita bez SPs) při konc. ~2 mg/ml. Chondroitin sulfát zvyšuje aktivitu KD maximálně 

~3,1x při konc. 0,2 mg/ml. Dextran sulfát zvyšuje aktivitu KD maximálně ~2,1x při konc. 

1 mg/ml. Tato analýza ukazuje modulační účinek SPs na KD, který závisí na typu a konc. 

SPs.

Obrázek  4.14  Modulace  aktivity  KD  v  závislosti  na  koncentraci  SPs (heparinu,  
chondroitin  sulfátu  a  dextran  sulfátu).  Aktivity  byly  získány  měřením  rychlostí  štěpení 
peptidového FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL pomocí KD při pH 5. Tyto hodnoty jsou  
vyneseny  relativně  vůči  aktivitě  KD  bez  SPs.  Chybové  úsečky  zobrazují  směrodatnou 
odchylku od průměrné hodnoty triplikátů.
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Vliv iontové síly na modulační efekty sulfatovaných polysacharidů
SPs interagují s proteiny nejčastěji pomocí svých nabitých skupin, obecně lze tyto 

vazby oslabit zvýšením iontové síly prostředí. Za tímto účelem byl modulační efekt SPs 

na aktivitu KD testován v závislosti na konc. NaCl. Měření rychlosti štěpení peptidového 

substrátu  pomocí  KD  probíhalo  při  pH  5  s  konstantní  konc.  SPs

100 μg/ml a 0-300 mM NaCl (detaily postupu viz kapitola 3.5.2, str. 52). Se vzrůstající 

konc. NaCl v prostředí se u všech testovaných SPs oslaboval modulační efekt na aktivitu 

KD  (Obrázek 4.15).  Nejvýraznější  pokles  byl  zaznamenán  u chondroitin  sulfátu. 

Při 200 mM  NaCl  dochází  k vyrovnání  aktivity  KD  s přídavkem  i  bez  přídavku  SPs, 

při této iontové síle prostředí ztrácejí testované SPs svůj modulační efekt. Rychlost štěpení 

substrátu samotným KD se s rostoucí konc. NaCl lineárně zvyšovala a při 300 mM NaCl 

dosahovala ~1,9 násobku aktivity samotného KD bez přítomnosti NaCl.

Obrázek 4.15 Vliv iontové síly na aktivitu KD modulovanou pomocí SPs. Aktivita KD 
byla stanovena v přítomnosti 100 μg/ml SPs (heparin, chondroitin sulfát a dextran sulfát) a  
0-300 mM NaCl při pH 5.  Aktivity  byly  získány měřením rychlostí  štěpení  peptidového  
FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL. Změřené hodnoty jsou vyneseny relativně vůči aktivitě  
KD  bez SPs  a  NaCl.  Chybové  úsečky  zobrazují  směrodatnou  odchylku  od průměrné 
hodnoty triplikátů.

Určení kinetických parametrů
Modulace  aktivity  KD  pomocí  SPs  byla  analyzována  určením  kinetických 

konstant pro KD v přítomnosti heparinu, chondroitin sulfátu a dextran sulfátu. Zvolena 

byla jednotná konc. SPs v reakční směsi 100 μg/ml, která se nejčastěji používá při studiích 

vlivu SPs na aktivitu a aktivaci peptidas258. Pro samotný KD s peptidovým substrátem byly 
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při  pH  5  změřeny  kinetické  konstanty  Km ~77  μM  a  kkat ~54  s-1,  poměr

kkat/Km je  0,7  μM-1.s-1 (Tabulka 4.4).  Přídavek  heparinu  nebo  dextran  sulfátu  způsobil 

jednak snížení  kkat ale především významný pokles  Km  (pod 10%), což se celkově odráží 

v nárůstu hodnoty kkat/Km (5,7 respektive 6,6 μM-1.s-1), (Tabulka 4.4). Méně výrazný efekt 

byl nalezen pro chondroitin sulfát, který prakticky neovlivnil hodnotu kkat a Km snižuje jen 

na přibližně polovinu,  (Tabulka 4.4).  Z těchto dat  vyplývá,  ze  SPs ovlivňují  především 

vazbu substrátu do aktivního místa KD. Protože SPs díky svým nabitým skupinám zvyšují 

iontovou sílu prostředí, byly kinetické parametry KD změřeny také za zvýšené iontové síly 

pomocí 300 mM NaCl. Přítomnost soli ale jen nepatrně ovlivňuje Km a kkat. Poměry kkat/Km 

pro  samotný  KD  nebo  v  přítomnosti  soli  jsou  ale  vždy  nižší  než  v přítomnosti  SPs 

(Tabulka 4.4). 

Tabulka 4.4 Kinetické parametry KD v přítomnosti SPs. Jako substrát byl použit FRET 
peptid o sekvenci Abz-KPAEFF*AL. Měření probíhalo v 50 mM Na-acetátovém pufru při  
pH 5, s přídavkem 300 mM NaCl nebo 100  μg/ml SPs (heparinu, chondroitin sulfátu a 
dextran  sulfátu).  Hodnoty  kkat a  Km jsou  uváděny  se  směrodatnými  odchylkami  a  jsou 
vypočteny pro měření v triplikátech.

kkat (s-1) Km (μM) kkat/Km (μM-1s-1)

kathepsin D při pH 5 54,0±5,3 76,9±9,5 0,7

+ 300 mM NaCl 59,5±2,9 54,4±5,4 1,1

+ 100 μg/ml heparinu 41,8±0,7   7,3±0,8 5,7

+ 100 μg/ml chondroitin sulfátu 57,0±2,5 34,0±3,7 1,7

+ 100 μg/ml dextran sulfátu 37,5±0,9   5,7±0,7 6,6

Aktivitní pH profil kathepsinu D
Účinek SPs byl  studován i  v závislosti  na pH reakční  směsi.  Rychlost  štěpení 

peptidového substrátu pomocí KD byla testována v intervalu pH 4,0 až 7,0 s konstantní 

konc.  SPs  100  μg/ml  (detaily  měření  viz kapitola  3.5.2,  str.  52).  Samotný  KD  štěpí 

peptidový  substrát  v  kyselém pH ale  nad pH 6,0  není  aktivní  (Obrázek 4.16,  str.  83). 

Při pH 4,0  je  KD  s přídavkem  chondroitin  sulfátu  aktivní  ~3x  více  něž  v porovnání 

s aktivitou samotného KD, přítomnost heparinu zvyšuje aktivitu KD ~1,5x a dextran sulfát 

ji naopak snižuje (Obrázek 4.16, str. 83). Při pH 5,0 je KD v přítomnosti všech testovaných 

SPs 2-3x aktivnější (Obrázek 4.16, str. 83). Také při pH 6,0 má KD se všemi testovanými 

SPs vyšší aktivitu. Naproti tomu při pH 6,5 je KD aktivní jen s přídavkem heparinu, jeho 

aktivita  v tomto  případě  dosahuje  ~12% aktivity  samotného  KD při  pH 4,0.  Rozmezí 
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aktivity zralého KD se tedy v přítomnosti heparinu posouvá směrem do neutrální oblasti 

pH,  kde  samotný  KD již  není  aktivní.  Při  pH 7,0  nebyla  detekována  aktivita  KD ani 

s přídavkem  SPs.  V  kontrolních  experimentech  s  1  μM  pepstatinem,  inhibitorem 

aspartátových  peptidas,  byla  kompletně  inhibována  aktivita  KD  při všech  testovaných 

podmínkách.

Obrázek  4.16 Vliv  pH  na  aktivitu  KD  v  přítomnosti  SPs. Testované  SPs  (heparin,  
chondroitin sulfát a dextran sulfát) byly přidávány v konc. 100 μg/ml. Aktivity byly získány 
měřením rychlostí štěpení peptidového FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL kathepsinem D 
v pH 4,0 až 7,0.  Aktivity jsou vyneseny relativně vůči aktivitě KD bez SPs při  pH 4,0.  
Chybové úsečky zobrazují směrodatnou odchylku od průměrné hodnoty triplikátů. 

4.3.2 Modulace proteolýzy proteinového substrátu
Modulační  efekt  SPs  na aktivitu  KD byl  testován i  s  proteinovým substrátem, 

jehož proteolytická degradace byla sledována pomocí SDS-PAGE. Jako modelový protein 

byl vybrán lidský sérový albumin (HSA). Reakční směsi HSA s KD v přítomnosti SPs byly 

zastaveny precipitací  acetonem.  Vzorky byly  následně  naneseny na SDS-PAGE s  12% 

gelem, který byl poté barven stříbrem (detaily experimentálního uspořádání viz kapitola 

3.5.2,  str.  52).  Degradaci  proteinového  substrátu  pomocí  KD  na gelu  ukazuje  úbytek 

intenzity zabarvení pásu výchozího HSA o molekulové hmotnosti  67 kDa a vznik jeho 

fragmentů o nižší molekulové hmotnosti. 

Vliv koncentrace chondroitin sulfátu
Vliv SPs na rychlost štěpení HSA pomocí KD byl testován za podmínek, které 

byly v kapitole 4.3.1 (str. 80) nalezeny jako efektivní pro všechny testované SPs (Obrázek 

4.16,  str.  83),  chondroitin  sulfát  v  nich  vykazoval  mezi  testovanými  SPs  největší  vliv 
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na aktivitu  KD.  Proto  byly  úvodní  testy  s  HSA prováděny  při  pH  5  a  v  přítomnosti 

chondroitin sulfátu. Nejdříve byla určena závislost rychlosti degradace HSA pomocí KD 

na koncentraci chondroitin sulfátu. Směsi HSA s KD a 0,01-100 μg/ml chondroitin sulfátu 

v pH 5 byly inkubovány při 37°C po dobu 3 h. Získaný gel (Obrázek 4.17) ukazuje, že se 

vzrůstající  konc.  chondroitin  sulfátu  dochází  ke  zvyšování  rychlosti  degradace  HSA 

pomocí KD. Již při konc. 10 ng/ml chondroitin sulfátu (Obrázek 4.17 dráha 4) v reakční 

směsi je, v porovnání se štěpením pomocí samotného KD (Obrázek 4.17 dráha 3), patrná 

zvýšená degradace HSA. Při konc. 100 μg/ml chondroitin sulfátu (Obrázek 4.17 dráha 8) je 

KD schopný za 3 h kompletně degradovat HSA.

Obrázek 4.17 SDS-PAGE analýza štěpení lidského sérového albuminu (HSA) pomocí  
KD. Reakce  probíhaly  v  50  mM  Na-acetátovém  pufru  při pH  5  za přítomnosti
0,01-100 μg/ml chondroitin sulfátu (ChS) při 37°C a byly zastaveny acetonovou precipitací  
po  3  h.  Následně  byly  reakční  směsi  separovány  pomocí  SDS-PAGE  za redukujících 
podmínek  s  12%  gelem  barveným  stříbrem.  Standardy  molekulových  hmotností  jsou 
v 1. dráze. U jednotlivých drah (2-8) je uvedena přítomnost (+) nebo nepřítomnosti (−)  
KD nebo ChS v reakční směsi, u ChS také konc. (μg/ml).

Časová závislost proteolýzy v přítomnosti chondroitin sulfátu
Pro další test byla použita jednotná konc. 5  μg/ml chondroitin sulfátu, se kterou 

byla  provedena  časová  závislost  degradace  HSA pomocí  KD  při  pH  5.  Reakce  byly 

zastaveny po 1, 2 a 3 h. Výsledná elektroforéza (Obrázek 4.18, str. 85) ukazuje kinetiku 

degradace  HSA pomocí  KD (Obrázek 4.18 dráhy 5,  8,  11,  str.  85).  KD v přítomnosti

5 μg/ml chondroitin sulfátu štěpí HSA značně intenzivněji (Obrázek 4.18 dráhy 6, 9, 12, 

str. 85) a již po 1 h je HSA z větší části degradován. Toto rychlé štěpení dokazuje i absence 
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velkých degradačních fragmentů o molekulové hmotnosti kolem 45 kDa, která je viditelná 

u méně účinného štěpení HSA samotným KD (Obrázek 4.18 dráhy 5, 8, 11). Štěpení HSA 

pomocí KD v přítomnosti chondroitin sulfátu je specificky inhibováno 1 μM pepstatinem, 

inhibitorem  aspartátových  peptidas  (Obrázek  4.18  dráha  14).  Kontrolní  vzorek  HSA 

s chondroitin  sulfátem po 3 h  inkubace  (Obrázek  4.18  dráha 13)  ukazuje,  že  degradace 

HSA v přítomnosti chondroitin sulfátu není způsobena kontaminací jinou peptidasou.

Obrázek 4.18 Kinetika štěpení HSA pomocí KD v přítomnosti chondroitin sulfátu (ChS).  
Reakce probíhaly  v 50 mM Na-acetátovém pufru při  pH 5 za přítomnosti  5 μg/ml ChS 
při 37°C a byly zastaveny acetonovou precipitací  po 1,  2 a 3 h.  Vzorky byly  následně 
separovány pomocí SDS-PAGE za redukujících podmínek s 12% gelem barveným stříbrem. 
Standardy molekulových hmotností jsou v 1. dráze. U jednotlivých drah (2-14) je uvedena 
přítomnost (+) nebo nepřítomnosti (−) KD, ChS nebo 1 μM pepstatinu v reakční směsi.

Porovnání účinnosti sulfatovaných polysacharidů
Nyní byla porovnána účinnost všech testovaných SPs. Chondroitin sulfát, dextran 

sulfát a heparin v jednotných konc. 5 μg/ml se inkubovaly v reakčních směsí spolu s HSA a 

KD  při  pH  5.  Reakce  byly  zastaveny  po  30  a  60 min  a  zpracovány  podobně  jako 

v předchozím  případě.  Získaná  elektroforéza  (Obrázek 4.19,  str. 86)  ukazuje  zvýšenou 

degradaci  HSA pomocí  KD  v  přítomnosti  všech  testovaných  SPs.  Chondroitin  sulfát 

nejvíce zvyšuje aktivitu KD (Obrázek 4.19 dráhy 10 a 15, str. 86), méně výrazný je efekt 

s heparinem (Obrázek  4.19  dráhy  9  a  14,  str. 86)  a  dextran  sulfát  je  nejméně  účinný 

(Obrázek  4.19  dráhy  8  a  13,  str. 86).  Kontrolní  vzorky  testovaných  SPs  s HSA jsou 

v drahách 2 až 5 (Obrázek 4.19).
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Obrázek  4.19 Štěpení  HSA  pomocí  KD  v přítomnosti  SPs:  dextran  sulfátu  (DxS),  
heparinu (Hep) a chondroitin sulfátu (ChS). Reakce probíhaly v 50 mM Na-acetátovém 
pufru  při  pH  5  za přítomnosti  5  μg/ml  SPs  při  37°C  a  byly  zastaveny  acetonovou 
precipitací po 30 a 60 min. Následně byly reakční směsi separovány pomocí SDS-PAGE 
za redukujících  podmínek  s  12%  gelem  barveným  stříbrem.  Standardy  molekulových  
hmotností  jsou v 1.  dráze.  U jednotlivých drah (2-15) je  uvedena přítomnost  (+) nebo 
nepřítomnosti (−) KD nebo SPs v reakční směsi.

Modulace pH profilu aktivity kathepsinu D
Měření  aktivity  KD v  přítomnosti  SPs  s  peptidovým substrátem (viz  kapitola 

4.3.1,  str.  80) ukázalo,  že  heparin jako jediný z testovaných SPs posouvá aktivitu  KD 

do pH 6,5 (viz Obrázek 4.16, str. 83), kde samotný KD již není aktivní. Ověření tohoto 

efektu bylo testováno i s proteinovým substrátem. Heparin byl do reakční směsi obsahující 

KD a HSA přidán v konc. 5 μg/ml a spolu s kontrolními vzorky byl při pH 6,5 inkubován 

3 h při 37°C. Výsledná elektroforéza (Obrázek 4.20, str. 87) ukazuje, že při pH 6,5 je KD 

schopen v přítomnosti heparinu degradovat HSA (Obrázek 4.20 dráha 4, str. 87), kdežto 

za stejných  podmínek  bez  heparinu  nedokáže  KD štěpit  HSA (Obrázek  4.20  dráha  6, 

str. 87).  Kontrolní vzorek s  1 μM pepstatinem v reakční směsi  (Obrázek 4.20 dráha 5, 

str. 87) ukazuje, že degradace HSA v přítomnosti heparinu není způsobena kontaminací 

jinou peptidasou. Z provedené analýzy vyplývá, že KD je v přítomnosti heparinu schopen 

štěpit proteinový substrát při pH 6,5, kdežto samotný KD při tomto pH není aktivní.
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Obrázek  4.20 Štěpení  HSA pomocí  KD  za přítomnosti  heparinu  při  pH 6,5.  Reakce 
probíhaly v 50 mM BIS-TRIS pufru pH 6,5 za přítomnosti 5 μg/ml heparinu (Hep) při 37°C 
a byly zastaveny acetonovou precipitací po 3 h. Následně byly reakční směsi separovány 
pomocí SDS-PAGE za redukujících podmínek s 12% gelem barveným stříbrem. Standardy  
molekulových hmotností jsou v 1. dráze. U jednotlivých drah (2-6) je uvedena přítomnost  
(+) nebo nepřítomnosti (−) KD, Hep nebo 1 μM pepstatinu v reakční směsi.

4.4 Aktivace prokathepsinu D
Tato kapitola se zabývá procesem aktivace proKD a analyzuje její dva odlišné 

mechanizmy:  autoaktivaci  v  kyselém  pH  a  asistovanou  aktivaci  zprostředkovanou 

kathepsinem L. Dále byla studována regulace procesu aktivace, zejména vliv pH prostředí 

a interakce se SPs.

4.4.1 Autoaktivace prokathepsinu D
ProKD  se  aktivuje  v  kyselém  pH,  kdy  propeptid  ztrácí  schopnost  interakce 

s jádrem enzymu a odštěpením počátečních 26 AA propeptidu vzniká aktivační intermediát 

zvaný pseudokathepsin D (pseudoKD) 95,97. Tato kapitola se zabývá popisem autoaktivace 

proKD a faktory ovlivňujícími její rychlost.

Pro aktivační testy byl použit lidský proKD (příprava viz kapitola 3.1.2, str. 43). 

Proces autoaktivace proKD byl sledován pomocí měření aktivity vznikajícího pseudoKD, 

který štěpí peptidový FRET substrát  Abz-KPAEFF*AL (podrobnosti metody viz kapitola 

Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D, str. 54). Obrázek 4.21 (str. 88) ukazuje 

typickou křivku aktivace proKD, jejíž závislost aktivity na čase má dvě fáze. Na počátku je 
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fáze  aktivace proKD  s nelineárním  růstem  aktivity,  který  je  způsoben  zvyšujícím  se 

množstvím aktivní formy pseudoKD. Následující  finální aktivitní fáze odpovídá aktivitě 

kompletně konvertovaného pseudoKD, jehož množství se již nemění a nárůst aktivity je 

lineární.  Doba autoaktivace je na časové ose odečítána v místě přechodu aktivační fáze 

do finální  aktivitní  fáze  (Obrázek  4.21).  Pro  srovnání  je  uvedena  i  křivka  aktivity 

pseudoKD  (příprava  viz kapitola  Příprava  pseudokathepsinu  D,  str. 53),  která  ukazuje 

v časové  závislosti  od začátku  lineární  průběh  (Obrázek  4.21).  Z  tohoto modelového 

měření  průběhu  autoaktivace  proKD  v  1,2  nM  konc.  při  pH  5  byla  odečtena  doba 

autoaktivace 363±33 s. 

Obrázek 4.21 Kinetika autoaktivace proKD a aktivity pseudoKD. Konverze proKD ()  
na pseudoKD byla  sledována měřením aktivity  vznikajícího pseudoKD. Pro srovnání  je  
uvedena  i  aktivita  pseudoKD  ().  Aktivitní  testy  byly  měřeny  s peptidovým  FRET 
substrátem Abz-KPAEFF*AL v 50 mM Na-acetátovém pufru pH 5 při 37°C. Reakce byly 
startovány přidáním proKD nebo pseudoKD do reakční směsi, jejich finální konc.  byla  
1,2 nM (podrobnosti metody viz kapitola Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D, 
str. 54). Vyneseny jsou průměrné hodnoty aktivity v relativních fluorescenčních jednotkách  
(RFU) získané ze tří měření. Lineární část aktivace proKD je proložena křivkou (−−−).  
U autoaktivace proKD je na časové ose odečítána doba autoaktivace v místě přechodu  
aktivační fáze do finální aktivitní fáze.
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Autoaktivace prokathepsinu D v závislosti na pH
Je  známo,  že  autoaktivace  proKD probíhá  v kyselém pH  95,97.  Analýza  tohoto 

procesu  pomocí  kinetických  měření  v  intervalu  pH  3,5-7,0  (podrobnosti  metody  viz 

kapitola Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D, str. 54) ukázala, že se zvyšujícím 

se pH se prodlužuje doba autoaktivace proKD (Obrázek 4.22). Zároveň bylo zjištěno, že se 

proKD aktivuje do pH 6,0 (včetně) a nad pH 6,5 autoaktivace proKD neprobíhá (Obrázek 

4.22).

Obrázek  4.22  Závislost  doby  autoaktivace  proKD na  pH. Autoaktivace  proKD  byla 
monitorována  měřením  aktivity  vznikajícího  pseudoKD.  Aktivitní  testy  byly  prováděny  
s peptidovým  FRET substrátem  Abz-KPAEFF*AL v  pH  3,5-7,0  při 37°C.  Reakce  byly 
startovány přidáním proKD do reakční směsi ve finální konc. 1,2 nM (podrobnosti metody  
viz kapitola Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D, str. 54). Z kinetických dat byly  
odečteny  doby  autoaktivace  (viz  Obrázek  4.21,  str.  88).  Chybové  úsečky  zobrazují  
směrodatnou  odchylku  od průměrné  hodnoty  šesti  měření.  Při  pH  6,5-7,0  nebyla  
autoaktivace proKD detekována.

Proces  autoaktivace  proKD  byl  při  všech  měřených  podmínkách  specificky 

blokován přidáním 1 μM pepstatinu, inhibitoru aspartátových peptidas. 

4.4.2 Modulace autoaktivace prokathepsinu D pomocí sulfatovaných 
polysacharidů

Analyzována  byla  autoaktivace  proKD  v  přítomnosti  třech  modelových  SPs 

(dextran sulfátu, heparinu a chondroitin sulfátu). Proces autoaktivace proKD byl sledován 

pomocí standardizovaného měření aktivity vznikajícího pseudoKD  (podrobnosti  metody 

viz kapitola Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D, str.  54). Rychlost  aktivace 
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proKD byla  testována v reakční  směsi  při pH 5 za přítomnosti  0,01 až  100 μg/ml  SPs. 

Pro jednotlivé konc.  SPs byla  z  časového průběhu autoaktivace  proKD odečtena délka 

autoaktivace  (viz Obrázek  4.21,  str.  88).  Tento  parametr  byl  poté  vynesen  v  závislosti 

na konc. testovaných SPs (Obrázek 4.23). 

Samotný  proKD  se  autoaktivuje  za  363±33  s  (viz  šipka  na  Obrázku  4.23). 

Přítomnost  heparinu  a  dextran  sulfátu  v  jejich  maximální  testované  konc.  100  μg/ml 

zrychluje  autoaktivaci  proKD  zhruba  8x  (46±5 resp.  44±15  s,  viz  Obrázek 4.23). 

Chondroitin  sulfát  má  méně  výrazný  modulační  efekt  a  zrychluje  autoaktivaci  proKD 

~1,7x (216±22 s, viz Obrázek 4.23). Tento modulační efekt je koncentračně závislý a se 

snižující se konc. SPs se čas autoaktivace proKD prodlužuje a při 0,01 μg/ml SPs v reakční 

směsi  dosahuje  podobných  hodnot  jako  autoaktivace  samotného  proKD  (viz  šipka 

na Obrázku  4.23).  Autoaktivace  proKD  s  přídavkem  SPs  byla  při  všech  testovaných 

podmínkách blokována přidáním 1 μM pepstatinu do reakční směsi. 

Obrázek  4.23 Modulace  doby  autoaktivace  proKD  pomocí  SPs.  Autoaktivace  proKD 
v přítomnosti 0,01 až 100  μg/ml SPs (heparinu, chondroitin sulfát a dextran sulfát) byla  
monitorována  měřením  aktivity  vznikajícího  pseudoKD.  Aktivitní  testy  byly  prováděny  
s peptidovým FRET substrátem Abz-KPAEFF*AL v 50 mM Na-acetátovém pufru pH 5 
při 37°C.  Reakce  byly  startovány  přidáním  proKD  do  reakční  směsi  ve  finální  konc.  
1,2 nM (podrobnosti metody viz kapitola Kinetické měření autoaktivace prokathepsinu D, 
str. 54). Z kinetických dat byly odečteny doby autoaktivace (viz Obrázek 4.21, str. 88), které  
byly  vyneseny  vůči  použitým  konc.  jednotlivých  SPs.  Chybové  úsečky  zobrazují  
směrodatnou odchylku od průměrné hodnoty triplikátů. Délka autoaktivace pro samotný 
proKD je 363±33 s a v grafu je vyznačena šipkou.
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Pro kvantifikaci efektu testovaných SPs byly z grafu modulace doby autoaktivace 

proKD pomocí SPs (Obrázek 4.23, str.  90) odečteny pro jednotlivé SPs efektivní konc. 

EC50 a EC25. Parametr EC50 resp. EC25 udává konc. SPs, při které dochází ke zkrácení doby 

autoaktivace proKD o 50% resp. 25%. Tyto hodnoty vynesené v Tabulce 4.5 ukazují, že 

nejúčinnějšími  z  testovaných  SPs  jsou  heparin  a  dextran  sulfát,  jejichž  EC50 jsou

0,246 μg/ml resp. 0,495 μg/ml. Chondroitin sulfát moduluje autoaktivaci proKD nejméně a 

při maximální testované konc. 100 μg/ml zkracuje délku autoaktivace proKD jen o 30%. 

Z tohoto důvodu byl zaveden parametr EC25, kterým lze porovnat všechny testované SPs. 

EC25 pro chondroitin sulfát dosahuje zhruba 50x vyšších hodnot než pro heparin a dextran 

sulfát (Tabulka 4.5).

Tabulka  4.5 Efektivní  koncentrace  EC50 resp.  EC25 testovaných  SPs  při  modulaci  
autoaktivace  proKD.  Parametr  EC50 resp.  EC25 udává  konc.  SPs,  při  které  dochází  
ke zkrácení  doby  autoaktivace  proKD  o  50%  resp.  25%  oproti  době  autoaktivace  
samotného  proKD.  Hodnoty  EC50 resp.  EC25 pro testované  SPs  byly  odečteny  z  grafu 
na Obrázku 4.23 (viz str. 90). ND – hodnotu nebylo možné určit v testovaném intervalu  
konc. SPs.

SPs EC25 

( μg/ml)
EC50 

( μg/ml)

heparin 0,072 0,246

chondroitin sulfát 3,328 ND

dextran sulfát 0,070 0,495

Uvedená studie ukázala, že interakce proKD s SPs typu heparin, chondroitin sulfát 

a  dextran  sulfát  zkracuje  dobu  autoaktivace  proKD  a  umožňuje  tak  rychlejší  vznik 

aktivního pseudoKD.

Modulace pH profilu autoaktivace prokathepsinu D
Jak  bylo  uvedeno  v  předchozí  kapitole  (4.4.1  str.  87)  autoaktivace  proKD 

neprobíhá nad pH 6 a ani zralý KD za těchto podmínek není aktivní (viz kapitola Aktivitní 

pH profil kathepsinu D, str. 82). Nicméně v přítomnosti heparinu je KD při pH 6,5 aktivní 

(viz  kapitola  Aktivitní  pH profil  kathepsinu  D,  str. 82 a  kapitola  Modulace pH profilu 

aktivity kathepsinu D, str. 86). Nyní byl proto testován i možný modulační efekt SPs na pH 

profil autoaktivace proKD.

Autoaktivace  proKD  v  neutrálním  prostředí  za  přítomnosti  heparinu  byla 
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analyzována pomocí SDS-PAGE a Western blotu (detaily stanovení viz kapitola Detekce 

autoaktivace  prokathepsinu  D,  str.  54  a  kapitola  Blotování,  str.  44).  Reakční  směsi 

obsahovaly  15 μg/ml proKD v 50 mM  BIS-TRIS  pufru  pH 6,5  a  100 μg/ml  heparinu. 

Inkubace po 8 nebo 24 h při 37°C byla zastavena precipitací acetonem. Vzorky byly poté 

separovány na SDS-PAGE za redukujících  podmínek  a  barveny stříbrem.  Elektroforéza 

ukázala, že konverze proKD na pseudoKD při pH 6,5 v přítomnosti heparinu je kompletní 

až  po  24  h  (Obrázek  4.24,  dráha  4).  V  kontrolních  vzorcích  samotného  proKD  bez 

přítomnosti heparinu (Obrázek 4.24, dráhy 3 a 5) nedochází k autoaktivaci. Alternativně 

byla pro přesnou detekci použita identifikace tvorby aktivačního intermediátu (pseudoKD) 

pomocí  imunoblotu.  Použitá  protilátka  rozpoznávala  úsek  1p-26 N-konce  propeptidu  a 

detekovala  tak  specificky  pouze  neaktivovaný  proKD  (detaily  stanovení  viz  kapitola 

Imunodetekce, str. 44). Tato analýza jasně potvrdila výše uvedený závěr.

Obrázek 4.24 Analýza autoaktivace proKD při pH 6,5 v přítomnosti heparinu pomocí  
(A) SDS-PAGE  nebo  (B)  Western  blotu.  Reakční  směsi  obsahující  proKD  při pH 6,5 
v přítomnosti  (+)  nebo  nepřítomnosti  (−)  100  μg/ml  heparinu  (Hep)  byly  inkubovány 
při 37°C a zastaveny acetonovou precipitací po 8 nebo 24 h. Následně byla provedena  
separace  pomocí  SDS-PAGE  za redukujících  podmínek  s  12% gelem.  V případě  SDS-
PAGE  byl  gel  barven  stříbrem.  U  Western  blotu  byly  vzorky  přeneseny  na PVDF 
membránu.  Specifická  imunodetekce  proKD byla  provedena  protilátkou  rozpoznávající  
N-konec  propeptidu  odštěpovaný  během  autoaktivace.  Sekundární  protilátka  byla  
konjugována  s  HRP  a  vizualizována  chemiluminiscenčně.  Jako  kontrola  byl  použit  
neprocesovaný  proKD  (0  h).  Barevné  šipky  ukazují  na  jednotlivé  molekulární  formy  
popsané v legendě.

Výše  uvedená  studie  ukazuje,  že  heparin  posunuje  rozmezí  pH  autoaktivace 

proKD do mírně neutrální oblasti (pH 6,5), kde samotný KD není aktivní a proKD není 

schopen autoaktivace.
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4.4.3 Aktivace prokathepsinu D pomocí kathepsinu L
Autoaktivací  proKD  se  odštěpí  26  AA z  N-konce  propeptidu  a  vzniká  tak 

aktivační intermediát pseudoKD 95,97, k odštěpení celého propeptidu a vzniku zralého KD 

dochází  působením  jiné  lysozomální  endopeptidasy99,  podle  in  vivo studií  se 

pravděpodobně  jedná  o kathepsin L  nebo  B  ze  třídy  cysteinových  peptidas  94,95,100. 

Pro ověření  této  hypotézy  byla  zkoumána  in  vitro aktivace  proKD  pomocí  lidského 

kathepsinu L (KL).

KL je aktivní v rozsahu pH 4 až 7 a za těchto podmínek bylo proto testováno 

procesování proKD pomocí KL 259. Reakční směsi obsahující 15 μg/ml proKD a 7 μg/ml 

KL (aktivovaný  pomocí  2  mM DTT)  v  pH 4,  5  a  6  byly inkubovány 3 h  při 37°C a 

zastaveny  precipitací  acetonem.  Vzorky  byly  poté  separovány  na SDS-PAGE 

za redukujících  podmínek  a  barveny  stříbrem  (viz kapitola  Aktivace  prokathepsinu  D 

pomocí kathepsinu L, str. 54).

Při pH 6 je proKD (53 kDa) štěpen pomocí KL (30 kDa) a na elektroforéze je 

vidět  produkt  o  molekulové  hmotnosti  48 kDa (Obrázek 4.25 dráha 13,  str.  94),  tento 

produkt  byl  nazván  pseudo(L1)KD.  Kontrolní  vzorek  samotného  proKD  při  pH  6 

(Obrázek 4.25 dráha 11,  str.  94) ukazuje,  že  se nejedná o produkt autoaktivace proKD, 

protože  za  daných  podmínek  není  konvertován  na  pseudoKD.  Také  kontrolou 

v přítomnosti 1 μM pepstatinu, který blokuje proces autoaktivace proKD, bylo ukázáno, že 

pseudo(L1)KD vzniká  výhradně  štěpením proKD pomocí  KL (Obrázek  4.25  dráha 14, 

str. 94).

Při  pH 4  a  5  vzniká  procesováním proKD pomocí  KL protein  o  molekulové 

hmotnosti  45 kDa (Obrázek 4.25 dráhy 3,  4,  8  a  9,  str.  94),  tento  produkt  byl  nazván 

pseudo(L2)KD. K jeho vzniku,  podobně jako v případě pseudo(L1)KD, není  zapotřebí 

proteolytická aktivita pseudoKD, jak ukazuje kontrolní vzorek inkubovaný v přítomnosti 

1 μM pepstatinu (Obrázek 4.25 dráhy 4 a 9,  str.  94).  Kontrolní  experimenty provedené 

v nepřítomnosti  KL  ukazují,  že  při pH 4  a  5  probíhá  autoaktivace  proKD  (53 kDa) 

na pseudoKD (50 kDa), (Obrázek 4.25 dráhy 1 a 6, str. 94), která je inhibována přídavkem 

1 μM pepstatinu (Obrázek 4.25 dráhy 2 a 7, str. 94). 

Pro srovnání molekulových hmotností pro výše zmíněné aktivační testy byl jako 

standard použit proKD uchovávaný při pH 7,5, za těchto podmínek je proKD stabilní a 
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nedochází k jeho autoaktivaci (Obrázek 4.25 dráhy 5, 10 a 15).

Obrázek  4.25 Analýza  štěpení  proKD  pomocí  kathepsinu  L  (KL). Reakční  směsi 
obsahující proKD a KL při pH 4, 5 a 6 byly inkubovány při 37°C a zastaveny acetonovou  
precipitací po 3 h. Následně byla provedena separace pomocí SDS-PAGE za redukujících 
podmínek s 12% gelem barveným stříbrem. U vzorků je vyznačeno pH reakční směsi a  
přítomnost (+) nebo nepřítomnost (−) KL nebo 1 μM pepstatinu. Jako kontrola byl použit  
proKD  při pH 7,5.  Barevné  šipky  ukazují  na  jednotlivé  molekulární  formy  popsané  
v legendě.

Procesování pseudokathepsinu D pomocí kathepsinu L
Analogické aktivační  testy pomocí  KL popsané v předchozí  kapitole  s  proKD 

byly  provedeny  s  pseudoKD  jako  výchozím  proteinem  (detaily  postupu  viz kapitola 

Aktivace  pseudokathepsinu  D  pomocí  kathepsinu  L,  str.  55). Nejprve  byl  pseudoKD 

připraven autoaktivací proKD při pH 4 (Obrázek 4.26 dráhy 2 a 5, str. 95). Poté byl k části 

vzniklého pseudoKD přidán KL a další procesování probíhalo při pH 5 nebo 6 (Obrázek 

4.26 dráhy 3 resp. 6,  str. 95). Tato analýza ukázala, že i štěpením pseudoKD pomocí KL 

vznikají  stejné produkty (pseudo(L1)KD při  pH 6 resp.  pseudo(L2)KD při  pH 5) jako 

při štěpení proKD pomocí KL.
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Obrázek  4.26 Analýza  štěpení  pseudoKD  pomocí  kathepsinu  L  (KL). ProKD  byl  
autoaktivován 1 h při pH 4 a 37°C (dráhy 2 a 5). K takto připravenému pseudoKD byl 
přidán KL a další procesování pokračovalo v pufru s finálním pH 5 (dráha 3) nebo pH 6 
(dráha  6)  a  po  3  h  bylo  zastaveno  acetonovou  precipitací  (podrobnosti  viz  kapitola  
Aktivace  pseudokathepsinu  D pomocí  kathepsinu  L,  str.  55).  Následně  byla  provedena 
separace pomocí SDS-PAGE za redukujících podmínek s 12% gelem barveným stříbrem. 
U vzorků je vyznačeno pH reakční směsi a přítomnost (+) nebo nepřítomnost (−) KL. Jako  
kontrola byl použit proKD při pH 7,5. Barevné šipky ukazují na jednotlivé molekulární  
formy popsané v legendě. 

Procesování prokathepsinu D pomocí kathepsinu L v neutrálním pH
Interval pH, kdy je KL aktivní (pH 4-7) zasahuje do neutrální  oblasti,  kde již 

samotný proKD není  schopen autoaktivace (viz kapitola Autoaktivace prokathepsinu D 

v závislosti na pH, str. 89). Proto bylo testováno procesování proKD pomocí KL v oblasti 

pH 6,5 a 7. Tato analýza byla provedena i za přítomnosti heparinu, který umožňoval zvýšit 

horní limit pH oblasti autoaktivace proKD až na pH 6,5 (viz kapitola Modulace pH profilu 

autoaktivace prokathepsinu D, str. 91). Produkty aktivace byly analyzovány pomocí SDS-

PAGE a Western blotu v experimentálním uspořádání uvedeném v kapitole Modulace pH 

profilu autoaktivace prokathepsinu D (str. 91). 

Analýza  ukázala,  že  proKD  je  při  pH  6,5 procesován  pomocí  KL 

na pseudo(L1)KD (Obrázek 4.27 dráhy 4 a 5, str. 96), při pH 7 je tato konverze pomalejší 

(Obrázek  4.27  dráhy 9  a  10,  str.  96).  Přítomnost  heparinu  nemá na  tento  proces  vliv 

(Obrázek 4.27 dráhy 5 a 10, str. 96). U kontrolních vzorků samotného proKD autoaktivace 

neprobíhá (Obrázek 4.27 dráhy 2 a 7, str. 96) a při pH 6,5 v přítomnosti heparinu není 

kvůli krátké inkubaci (3 h) patrná (Obrázek 4.27 dráha 3, str. 96).

Tato  studie  ukazuje,  že  KL je  schopen  konvertovat  proKD na  pseudo(L1)KD 

v neutrálním pH a to nezávisle na aktivitě pseudoKD vznikajícího autoaktivací proKD.
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Obrázek  4.27 Analýza  štěpení  proKD  kathepsinem  L (KL)  v neutrálním  pH  pomocí 
(A) SDS-PAGE  nebo  (B) Western  blotu.  Reakční  směsi  obsahující  proKD  a  KL  byly  
inkubovány při pH 6,5 a 7 ve 37°C a zastaveny acetonovou precipitací po 3 h. Následně 
byla  provedena  separace  pomocí  SDS-PAGE za redukujících  podmínek  s  12% gelem.  
V případě SDS-PAGE byl  gel  barven stříbrem.  U Western blotu  byly  vzorky  přeneseny 
na PVDF  membránu.  Specifická  imunodetekce  proKD  byla  provedena  protilátkou  
rozpoznávající  N-konec  propeptidu  odštěpovaný  během  autoaktivace.  Sekundární 
protilátka  byla  konjugována  s  HRP a  vizualizována  chemiluminiscenčně.  U vzorků  je  
vyznačeno pH reakční směsi a přítomnost (+) nebo nepřítomnost (−) KL nebo 100 μg/ml 
heparinu (Hep).  Jako kontrola byl použit neprocesovaný proKD (pH 7,5). Barevné šipky 
ukazují na jednotlivé molekulární formy popsané v legendě.

Identifikace produktů asistované aktivace prokathepsinu D
V dalším kroku byly identifikovány produkty pseudo(L1)KD a pseudo(L2)KD 

odvozené  z  molekuly  proKD  proteolytickým  působením  KL.  Tyto  proteiny  byly 

po separaci  na  SDS-PAGE  přeneseny  pomocí  Western  blotu  na  PVDF  membránu  a 

Edmanovým odbouráváním u  nich  byla  určena  N-koncová  sekvence.  U pseudo(L1)KD 

byla  identifikována  sekvence  začínající  aminokyselinami  Ser-Gln-Ala-Val-  a 

u pseudo(L2)KD aminokyselinami Gln-Ala-Val-Pro-. Tyto sekvence se částečně překrývají 

a byly nalezeny v C-koncové části propeptidu proKD (Obrázek 4.28, str. 97). Z výsledků 

sekvenování vyplývá, že KL štěpí při pH 6 vazbu Tyr35p-Ser36p v propeptidu proKD a 

vzniká tak pseudo(L1)KD, tomu odpovídá i molekulová hmotnosti 48 kDa určená pomocí 

SDS-PAGE (Obrázek 4.25 dráha 13, str. 94). Při pH 4 a 5 štěpí KL vazbu Ser36p-Gln37p 

v propeptidu proKD. Nízká molekulová hmotnost pseudo(L2)KD 45 kDa určená z SDS-

PAGE (Obrázek  4.25  dráhy 3,  4,  8  a  9,  str.  94)  ale  neodpovídá  produktu  vzniklému 

odštěpením  pouze  36 AA  z N-konce  propeptidu  proKD.  Z  toho  lze  usuzovat,  že 

u pseudo(L2)KD dochází ještě k odštěpení fragmentu o velikosti ~3 kDa pravděpodobně 
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z C-konce proKD.

Obrázek  4.28 Sekvence  propeptidu  proKD  a  štěpená  místa  během  jeho  aktivace.  
Sekvence propeptidu proKD (červený úsek 1p-44p) je  ukázána s N-terminální  sekvencí  
zralého  KD (zelený  úsek  1-10).  Šipky  vyznačují  místo  autoaktivačního  štěpení,  kterým 
vzniká pseudoKD a místa štěpené pomocí KL při pH 4-5, kdy vzniká pseudo(L2)KD, a  
při pH 6, kdy vzniká pseudo(L1)KD.

U  obou  produktů  pseudo(L1)KD  i  pseudo(L2)KD  byla  dále  testována  jejich 

proteolytická aktivita. Oba aktivační intermediáty byly připraveny procesováním proKD 

pomocí  KL při  pH  5  a  6  po  dobu  3  h,  za  kterou  je  proKD  kompletně  konvertován 

(viz Obrázek 4.25, str. 94). Takto vzniklé pseudo(L1)KD nebo pseudo(L2)KD byly přidány 

k roztoku peptidového FRET substrátu Abz-KPAEFF*AL v 50 mM Na-acetátovém pufru 

pH 5. Změřená aktivita v obou případech vykazovala lineární závislost v čase podobnou 

průběhu aktivity pseudoKD (viz Obrázek 4.21, str. 88), během měření nebyla detekována 

fáze  aktivace  proKD  (viz  Obrázek  4.21,  str.  88).  Jelikož  byla  aktivita  inhibována 

pepstatinem a KL tento  substrát  neštěpí,  lze  ji  považovat  za  aktivitu  pseudo(L1)KD a 

pseudo(L2)KD.

4.4.4 Fragmentace syntetického propeptidu prokathepsinu D pomocí 
kathepsinu L

Simulace štěpení propeptidu proKD pomocí KL byla provedena se syntetickým 

peptidovým  fragmentem  z  C-koncové  části  propeptidu  proKD  [27p-44p].  Jeho 

procesování  pomocí  KL probíhalo  za  analogických  podmínek  jako při  aktivaci  proKD 

(viz předchozí kapitola 4.4.3, str. 93). 

Reakční  směsi  obsahovaly  100  μM  propeptidový  fragment  [27p-44p]  a

0,5 μg/ml KL s 2 mM DTT při pH 5 nebo 6. Štěpení probíhalo při 37°C a po 2, 4 a 6 h bylo 

zastaveno přidáním kys. mravenčí do finální konc. 5 % (v/v), (detaily postupu viz kapitola 

3.3.4, str. 47). Tyto směsi byly poté analyzovány pomocí HPLC s reverzní fází a porovnány 
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s  výchozím neštěpeným peptidem.  Ze  srovnání  chromatogramů těchto  směsí  (Obrázek 

4.29,  str.  98)  vyplývá,  že  se  vzrůstající  délkou  inkubace  postupně  ubývá  množství 

výchozího  peptidu  (zelený  vrchol  s  nejdelším  retenčním  časem)  a  zároveň  narůstá 

množství vzniklých produktů štěpení (červené vrcholy s kratšími retenčními časy). Pomocí 

hmotové spektrometrie byly identifikovány sekvence tří produktů štěpení, které odpovídají 

fragmentům  [27p-33p],  [27p-36p] a  [37p-44p]  (Obrázek  4.29).  Srovnáním  se 

sekvencí  výchozího  peptidu  vyplývá,  že  KL štěpí  C-koncovou  část  propeptidu  proKD 

na dvou místech,  štěpené vazby jsou:  Ser33p-Lys34p a Ser36p-Gln37p.  Podle velikostí 

vrcholů  analyzovaných  produktů  (Obrázek  4.29),  lze  usuzovat,  že  majoritní  štěpenou 

vazbou je Ser36p-Gln37p, stejná štěpená vazba byla identifikována pomocí N-terminálního 

sekvenování  aktivačního  produktu  pseudo(L2)KD.  Vazba  Gln37p-Ala38p  nebyla 

u syntetického peptidu štěpena,  ačkoli  jejím procesováním vzniká aktivační  intermediát 

pseudo (L1)KD. Tato analýza ukázala, že štěpení propeptidového fragmentu  [27p-44p] 
probíhá při  pH 5 a  6 na stejných místech a  pozice,  kde KL procesuje  tento peptidový 

substrát,  není  regulována  pomocí  pH  jako  bylo  nalezeno  při  štěpení  proKD  jako 

proteinového substrátu.

Obrázek  4.29 HPLC  chromatogram  analýzy  štěpení  syntetického  peptidu  [27p-44p]  
pomocí  kathepsinu  L  (KL). Zobrazené  vrcholy  odpovídají  výchozímu  neštěpenému 
peptidu (–)  a  produktům  (–)  jeho  štěpení  pomocí  KL  po  4  h  inkubace.  Peptidy  byly  
rozděleny  na  koloně  s reverzní  fází  C4 s  použitím  gradientu  acetonitrilu  (---)  a  jejich 
identifikace byla provedena pomocí ESI MS (viz zobrazené sekvence). Z analýzy vyplývá,  
že  KL  štěpí  vazbu  Ser36p-Gln37p  výchozího  peptidu,  minoritní  štěpená  vazba  je  
Ser33p-Lys34p. Analogický profil byl získán pro pH 5 a 6.

98



5. Diskuze

Izolace kathepsinu D

Tato  práce  popisuje  nový  izolační  postup  pro  získání  zralého  KD  z  lidských 

placent. Izolační schéma vychází z postupu popsaného Fuskem et al.145, které zefektivňuje 

a zkracuje do dvou hlavních chromatografických kroků – gelové chromatografie a afinitní 

chromatografie  na pepstatinyl-Sepharose (viz  Obrázek 4.1,  str. 57).  Tímto  postupem se 

zkrátila  celková  doba  izolace  a  zabránilo  se  ztrátám izolovaného  materiálu  v důsledku 

vícekrokové purifikace.  Imobilizováním KD na pepstatinyl-Sepharose (viz  Obrázek 4.3, 

str.  59),  která  se  promývala  sadou  roztoků  s proměnlivou  iontovou  silou  a  obsahem 

detergentu  se efektivně odstranily nespecificky vázané příměsi.  Získaný KD byl  použit 

pro přípravu  krystalů,  ze  kterých  byla  rentgenostrukturní  analýzou  vyřešena  prostorová 

struktura  KD  (nepublikovaná  data),  což  ukazuje  na  vysokou  homogenitu  izolovaného 

materiálu.

Izolace prokathepsinu D

Byla vypracována nová strategie izolace proKD. 

V minulosti byla publikována izolace proKD afinitní chromatografií s navázanou 

protilátkou  proti  propeptidu  proKD  76,  nebo  na pepstatinyl-Sepharose  19.  Oba  postupy 

používaly  v  průběhu  purifikace  mobilní  fáze s  kyselým  pH,  kde  mohlo  docházet 

k autoaktivaci  proKD.  V  případě  imunoafinitní  chromatografie  probíhala  eluce 

v přítomnosti pepstatinu, specifického inhibitoru aspartátových peptidas, který zabraňuje 

autoaktivaci proKD 19.

Tato  práce  používá  proKD  k  aktivačním  studiím  a  kontaminace  aktivačním 

intermediátem pseudoKD nebo pepstatinem jsou velmi nežádoucí. Cílem izolace proKD 

bylo  vyhnout  se  používání  kyselého  pH  a  pepstatinu,  celý  postupu  tedy  probíhal 

v neutrálním pH, kdy je proKD stabilní a nedochází k jeho autoaktivaci. Nalezené eluční 

podmínky kombinující  etylenglykol  a  MgCl2 při  pH 7,5 se  ukázaly jako velmi  účinné 

z hlediska výtěžku izolace i šetrné vůči imobilizované protilátce a izolovanému proteinu. 

Vyvinutý postup imunoafinitní chromatografie lze aplikovat i při izolaci jiných proteinů 

stabilních pouze v neutrálním prostředí.
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Analýza interakce propeptidu s kathepsinem D

Propeptid  (aktivační  peptid)  se  nachází  na  N-konci  molekuly  proKD, 

znepřístupňuje aktivní místo enzymu a funguje tak jako intramolekulární inhibitor. Protože 

dosud není  známa struktura  proKD,  byly  systematicky studovány strukturní  a  funkční 

vlastnosti  propeptidu  s  využitím  prostorového  modelu  proKD,  který  byl  konstruován 

pomocí  homologního  modelování  (viz  Obrázek  4.6B,  str.  65).  Tento  model  sloužil 

k navržení  syntetických  peptidů  odvozených  ze  sekvence  propeptidu  a  přilehlé  části 

zralého KD (viz Tabulka 4.1, str. 67). Propeptidové fragmenty byly použity jako nástroj 

k lokalizaci  a  charakterizaci  strukturních  determinant  účastnících  se  aktivace  proKD. 

Analýzou  jejich  inhibice  se  zralým  KD  byly  určeny  strukturní  domény  propeptidu 

interagující  s jádrem  enzymu:  a)  N-konec  propeptidu,  b) ''Lys-Tyr  kotva''  v  blízkosti 

aktivního místa a c) N-konec zralého KD (Obrázek 5.1, str. 102):

a)  Doména  z  N-konce  propeptidu (Obrázek  5.1,  str.  102),  která  zahrnuje 

propeptidový  fragment  [1p-14p],  vykazuje  s  KD  nejvyšší  inhibiční  aktivitu  mezi 

testovanými fragmenty propeptidu (Ki ~10 nM). Tato doména nejvíce přispívá k inhibici 

celého propeptidu, který působí jako nanomolární inhibitor (Ki ~30 nM) 38. Naproti tomu 

druhá inhibiční  doména  identifikovaná  v propeptidu  (''Lys-Tyr  kotva'')  vykazuje  pouze 

mikromolární  inhibici.  N-koncová  propeptidová  doména  tedy  kontroluje  inhibiční  sílu 

celého propeptidu a její interakce má největší vliv na průběh aktivace proKD.

Propeptidový fragment  [1p-14p] vykazuje  nekompetitivní  inhibici,  což  může 

být vysvětleno za pomocí teoretického prostorového modelu proKD (viz Obrázek 4.6B, 

str. 65) a známé struktury intermediátu 2 progastricsinu  33. Ve struktuře intermediátu 2 je 

propeptidový  segment  1p-26p  nekovalentně  vázán  na  jádro  enzymu  (viz  Obrázek  1.5, 

str. 20) ve stejné pozici jako v zymogenu proKD a nepřímo zabraňuje navázání substrátu 

do aktivního místa. Stejným způsobem může působit i fragment [1p-14p] na zralý KD. 

Inhibiční  komplex  fragmentu  [1p-14p] s  KD  napodobuje  intermediát  2 

progastricsinu,  je  stabilizován  solnými  můstky  Arg13p_Asp12  a  Arg3p_Asp181 

identifikovanými  v  modelu  proKD  (viz  Obrázek  4.6B,  str.  65).  Přítomnost  iontových 

interakcí  mezi  fragmentem  [1p-14p] a  jádrem enzymu  je  podporována  zjištěním,  že 

substituce aminokyselin Arg3p a Arg13p má za následek výrazné oslabení interakce (viz 

Tabulka  4.3,  str.  75).  Tyto  iontové  vazby  jsou  zodpovědné  za  pH  závislou  aktivaci 
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zymogenů peptidas rodiny pepsinu41, což je v souladu se zjištěním, že s klesajícím pH se 

snižuje inhibiční aktivita N-konce propeptidu (viz Obrázek 4.11, str. 76).

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

obsahuje  aminokyseliny  Lys34p  a  Tyr35p  (Obrázek  5.1,  str.  102),  které  jsou  stěžejní 

pro interakci  domény  s  jádrem  enzymu.  Tyto  aminokyseliny  fungují  jako  ''kotva''  a 

ve struktuře zymogenu tvoří elektrostatické interakce s katalytickými aspartáty, analogicky 

jak je tomu u pepsinogenu nebo progastricsinu31,32. Přilehlé zbytky kolem ''Lys-Tyr kotvy'' 

mají  obecně  malý  počet  interakcí  s jádrem  enzymu  a  jen  dostatečně  velké  peptidy 

obsahující  Lys34p-Tyr35p  jsou  schopné  inhibovat  v mikromolárních  koncentracích. 

Rozrušení solných můstků ''Lys-Tyr kotvy'' po okyselení destabilizuje celý region a iniciuje 

aktivační procesy známé pro zymogeny příbuzné pepsinogenu33. 

V této oblasti byl na genové úrovni nalezen polymorfizmus Ala38pVal spojovaný 

se zvýšeným rizikem rozvoje Alzheimerovy choroby155,157,158. V Tabulce 4.2 (viz str. 68) 

ukazuje  analýza  této  substituce,  že  alaninový  derivát  (majoritní  varianta)  syntetické 

domény vykazoval  Ki ~12 μM naproti tomu valinový derivát (minoritní varianta) neměl 

žádnou inhibici. Podobné výsledky byly získány při substituci i dalšími přirozenými AA 

(viz Obrázek  4.12,  str.  77).  To  naznačuje,  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.

c)  Inhibiční  doména  lokalizovaná  na  N-terminálním  konci  zralého  KD 

(Obrázek 5.1,  str.  102)  se  s  propeptidem podílí  na  inaktivaci  zymogenu  a  samostatně 

funguje v autoregulaci zralého enzymu. Je známo, že při nízkém pH je aktivní místo KD 

volně  přístupné  a  N-konec  enzymu  zaujímá  pozici  originálně  okupovanou  N-koncem 

propeptidu  v  molekule  zymogenu144.  Při  pH 7,5  je  N-konec  zralého KD relokalizován 

do aktivního  místa  a  interaguje  s  katalytickými  zbytky57.  Předpokládá  se,  že  tímto 

mechanizmem funguje pH závislá regulace aktivity KD 57. Vnitřní konverze konformace 

KD při nízkém a vysokém pH je pozvolný proces probíhající v širokém rozsahu pH 260. 

Tato studie ukazuje, že existují dva možné módy inhibiční interakce mezi KD a 

syntetickým peptidem [1-10] odvozeným z N-konce zralého KD. V závislosti na pH se 

může vázat buď do aktivního místa nebo při nízkém pH kompetuje s N-koncem zralého 
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KD a ovlivňuje jeho relokalizaci. Peptid [1-10] tak může přímo nebo nepřímo redukovat 

přístup  substrátu  do aktivního  místa  enzymu.  Podle  krystalografické  struktury KD obě 

vazebné pozice vyžadují kritické interakce zprostředkované pomocí Lys8 a Tyr10. To je 

v souladu se zjištěním, že substituce těchto AA v peptidu [1-10] zruší inhibici. Změřená 

nekompetitivní inhibice pro peptid  [1-10] při  pH 5,1 ukazuje na stejný mechanizmus 

inhibice  jaký  byl  identifikován  pro N-konec  propeptidu  a  vazbu  mimo  aktivní  místo 

enzymu.

Obrázek 5.1 Schéma 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.

Aktivace prokathepsinu D

Během autoaktivace proKD dochází k odštěpení 26 AA z N-konce propeptidu a 

vzniká tak aktivační intermediát pseudoKD 95,97. Vznik tohoto produktu byl pozorován jen 

in vitro a nebyl doposud nalezen  in vivo 97, což může souviset s obtížně proveditelnou 

izolací nebo identifikací tohoto aktivačního meziproduktu. Přítomnost pseudoKD in vivo 

nebyla vyloučena, nicméně bylo ukázáno, že tento aktivační intermediát není nezbytným 

meziproduktem  v procesu  aktivace  proKD  97.  Zralý  KD  izolovaný  z  tkání  vzniká 

odštěpením 44 AA propeptidu jinou peptidasou.  Doposud publikované studie  konverze 

proKD  na  KD  byly  prováděny  in  vivo za pomocí  specifických  inhibitorů  peptidas 

blokujících  tvorbu  zralého  KD  99.  Jejich  výsledky  ukazují,  že  se  tohoto  procesu 

pravděpodobně účastní endopeptidasy jako např. kathepsin L nebo B ze třídy cysteinových 

peptidas 94,95,100. 

Tato  práce  prezentuje  první  detailní  biochemickou  studii  přímého  procesování 
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proKD pomocí KL. ProKD byl inkubován s KL v kyselém i neutrálním pH pokrývající 

aktivitní  oblast  KL.  N-terminálním sekvenováním produktů vzniklých  štěpením proKD 

pomocí KL byly identifikovány štěpené vazby Tyr35p-Ser36p a Ser36p-Gln37p, které se 

nacházející v místě inhibiční domény ''Lys-Tyr kotvy'' propeptidu proKD (viz Obrázek 5.1, 

str. 102). Tyto nové potenciální aktivační intermediáty byly nazvány pseudo(L1)KD resp. 

pseudo(L2)KD, oba také vykazovaly proteolytickou aktivitu vůči peptidovému substrátu. 

K této asistované aktivaci dochází jak v kyselém tak v neutrálním prostředí (pH < 7), mimo 

pH oblast  autoaktivace proKD. Aktivační testy probíhající v kyselém pH za přítomnosti 

pepstatinu,  specifického  inhibitoru  aspartátových  peptidas,  ukázaly,  že  KL  může 

procesovat  proKD  přímo  bez  konverze  na  pseudoKD  (viz  Obrázek  4.25,  str. 94). 

Ke vzniku  obou aktivačních  intermediátů  není  zapotřebí  autoaktivace  proKD. Bylo  tak 

potvrzeno,  že  pseudoKD  není  nezbytným  meziproduktem  v  procesu  aktivace  proKD. 

Nicméně  aktivační  intermediáty  pseudo(L1)KD  resp.  pseudo(L2)KD  mohou  vznikat  i 

procesováním pseudoKD pomocí KL (viz Obrázek 4.26, str. 95). 

Analýzou  syntetického  propeptidového  fragmentu  [27p-44p]  štěpeného 

pomocí  KL  byla  potvrzena jen  jedna  štěpená  vazba  (Ser36p-Gln37p)  určená 

N-terminálním  sekvenováním  aktivačního  intermediátu  pseudo(L2)KD.  Tyto  rozdíly 

mohou souviset s jinou konformací propeptidu v molekule proKD v neutrálním prostředí a 

jeho přístupností  do aktivního  místa  KL.  V peptidu byla  dále  identifikována  minoritní 

štěpená  vazba  Ser33p-Lys34p,  která  nemohla  být  určena  N-koncovým  sekvenováním 

aktivačních produktů, neboť u takto vzniklých intermediátů lze předpokládat další štěpení 

v místech Tyr35p-Ser36p a Ser36p-Gln37p. 

SDS-PAGE analýza vzniklého aktivačního intermediátu pseudo(L2)KD ukázala 

(viz Obrázek 4.25, str. 94), že KL štěpí proKD v kyselém pH i na C-konci molekuly. Toto 

procesování  nebylo  nalezeno  u  izolovaného  zralého  KD,  je  tedy  pravděpodobné,  že 

intermediát pseudo(L2)KD není fyziologicky relevantní produkt aktivace proKD.

Kompletní  proces  aktivace  proKD  a  vznik  zralého  KD  nebyl  doposud  plně 

objasněn.  Výsledky  této  studie  ale  umožnily  doplnit  aktivační  schéma  proKD 

(Obrázek 5.2,  str.  104)  intermediátem  nazvaným  pseudo(L1)KD,  který  vzniká 

procesováním  pseudoKD  nebo  proKD  pomocí  KL v neutrálním  prostředí.  Ke  vzniku 

zralého  KD z pseudo(L1)KD schází  odštěpit  8  AA propeptidu.  Tohoto  procesování  se 
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pravděpodobně účastní další endopeptidasy nebo aminopeptidasy. Tento závěr podporuje i 

Richo  a  Conner,  kteří  identifikovali  pomocí  sekvenování  N-terminálních  konců  KD 

izolovaného  z lidských  placent  tři  různé  počáteční  aminokyseliny:  Gly1,  odpovídající 

vlastnímu  N-konci  zralého  KD,  a  dále  Thr43p  a  Glu44p  z  C-konce  propeptidu  (viz 

Obrázek 5.1, str. 102) 97. 

Obrázek 5.2 Předpokládané schéma aktivace prokathepsinu D (proKD) na kathepsin D 
(KD). Šipky vyznačují průběh aktivační dráhy, 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.

Identifikované vazby štěpené v propeptidu proKD pomocí KL se nacházejí v okolí 

''Lys-Tyr  kotvy''.  Podle  prostorového modelu proKD (viz  Obrázek 4.6B, str. 65) je tato 

oblast  propeptidu  při  neutrálním  pH  zanořena  do aktivního  místa  a  proto  nepřístupná 

pro potenciální proteolýzu jinou peptidasou. Je známo, že destabilizace interakcí ''Lys-Tyr 

kotvy''  s katalytickými  aspartáty  v  kyselém  prostředí  uvolňuje  celou  oblast  a  iniciuje 

aktivaci zymogenu jak bylo ukázáno u progastricsinu33. K těmto konformačním změnám 

může  docházet  už  při  přechodu  z neutrálního  do  kyselého  pH,  což  vysvětluje  proč  je 

proKD procesován pomocí KL při pH 6 až 7. 

V oblasti  domény  ''Lys-Tyr  kotvy'' byla  na genové úrovni  nalezena polymorfní 

variabilita,  která má za následek záměnu Ala38p za valin  155,157,158,  její funkce je doposud 

neznámá.  Jak bylo ukázáno při mapování inhibičních domén propeptidu proKD je oblast 

''Lys-Tyr kotvy'' vázána k jádru enzymu jen slabě a substituce Ala38p v její blízkosti může 

tuto  interakci  zcela  přerušit  (viz  Tabulka  4.2,  str. 68).  Lze  předpokládat,  že  Ala38pVal 

substituce v proKD může již v neutrálním prostředí způsobovat větší flexibilitu propeptidu 

v oblasti ''Lys-Tyr kotvy'' a umožňovat tak lepší dostupnost peptidasam aktivujícím proKD 

jako je KL.  K takové asistované aktivaci proKD může docházet např. v extracelulárním 

okolí rakovinných buněk, které často sekretují proKD i kathepsiny L a B 198. Tyto enzymy 
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jsou  v extracelulárním prostředí  proteolyticky  aktivní  a  degradací  bazální  membrány a 

extracelulárního matrix podporují rozvoj metastáz178,179,198,199.

Modulace aktivity a aktivace kathepsinu D

Je  známo,  že  sulfatované  polysacharidy  (SPs),  jako  jsou  dextran  sulfát, 

chondroitin sulfát a heparin modulují proteolytickou aktivitu a pH stabilitu cysteinových 

kathepsinů261,262,263,264.  Působení  SPs  na  aspartátové  kathepsiny  nicméně  nebylo  dosud 

detailně studováno.

Výsledky  této  práce  ukazují,  že  testované  SPs  několikanásobně  zvyšují 

proteolytickou  aktivitu  KD  měřenou  s peptidovým  i  proteinovým  substrátem.  Bylo 

ukázáno, že modulační efekt závisí na typu SPs a jejich koncentraci (viz Obrázek 4.14, 

str. 80).  Působení  SPs  zřejmě  ovlivňuje  vazbu  substrátu  do aktivního  místa  KD,  jak 

ukazuje  významné snížení  hodnoty  Km (viz Tabulka  4.4.,  str.  82).  Přítomnost  SPs  také 

zrychluje  autoaktivaci  proKD (viz  Obrázek 4.23,  str.  90),  což  lze  vysvětlit  působením 

velkého  množství  negativně  nabitých  skupin  SPs,  které  destabilizují  iontové  interakce 

propeptidu s jádrem KD. Tento mechanizmus působení  SPs byl  ukázán při  modulacích 

inhibice KD deriváty propeptidového fragmentu [1p-14p] (Obrázek 4.13, str. 79).

Heparin jako jediný z testovaných SPs umožňuje posunout aktivitní i aktivační 

oblast  KD  resp.  proKD  z  kyselého  směrem  do  neutrálního  pH.  Heparinu  podobné 

glykosaminoglykany jsou  přítomny ve  stěnách  buněk  a  v  extracelulárním  matrix,  kde 

regulují řadu buněčných procesů265. Je tedy možné, že rakovinnými buňkami sekretovaný 

proKD se  v  tomto  prostředí  aktivuje  a  interakce  systému  proKD resp.  KD s  SPs  tak 

představuje  mechanizmus,  který  podporuje  proteolytickou  degradaci  extracelulárního 

matrix a rozvoj metastáz.
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6. Shrnutí
Tato práce studuje regulaci aktivity lysozomální peptidasy kathepsinu D (KD) a 

aktivačního  procesu  jeho  proenzymu (proKD),  který  je  zapojena  v  řadě  patologických 

procesů jako jsou rakovina a Alzheimerova choroba.

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

Bylo zjištěno, že sulfatované polysacharidy (SPs) jako dextran sulfát, chondroitin 

sulfát  a  heparin  zvyšují  proteolytickou  aktivitu  KD  s  peptidovým  i  proteinovým 

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

významně snižují hodnotu Km substrátu a jejich interakce má iontový charakter. Samotný 

KD je aktivní v kyselém prostředí lysozomů, v přítomnosti heparinu se aktivitní oblast KD 

rozšiřuje  do neutrální  oblasti,  což  umožňuje  vysvětlit  jeho  patofyziologické  působení 

v extracelulárním prostředí.

Strukturně funkční analýza interakce propeptidu v prokathepsinu D

Propeptid  (aktivační  peptid)  se  nachází  na  N-konci  molekuly  proKD, 

znepřístupňuje aktivní místo enzymu a funguje tak jako intramolekulární inhibitor. Protože 

dosud  není  známa  struktura  proKD,  byly  detailně  analyzovány  strukturní  a  funkční 

vlastnosti jeho propeptidu. 

Pomocí  homologního  modelování  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 strukturní 

domény propeptidu  interagující  s jádrem enzymu:  N-konec  propeptidu,  okolí  “Lys-Tyr 

kotvy“ v blízkosti aktivního místa a N-konec zralého KD.
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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)  Aminokyseliny  Lys34p-Tyr35p  (''Lys-Tyr  kotva'')  interagují  vodíkovými 

vazbami  s katalytickými  aspartáty,  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 choroby155,157,158. Analýza této substituce ukázala, že alanin 

je  nezbytný  pro  inhibici  a  jeho  nahrazení  znemožňuje  interakci  této  domény s jádrem 

enzymu.

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.

Aktivace prokathepsinu D

Byly  studovány  dva  mechanizmy  aktivace  proKD:  autoaktivační  a 

zprostředkovaný kathepsinem L.

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

intermediát pseudoKD 95,97. Byl určen pH profil autoaktivace proKD, který je modulován 

přítomností  SPs.  V přítomnosti  heparinu dochází k posunu autoaktivační oblasti  proKD 

do neutrálního prostředí.

Bylo nalezeno, že kathepsin L je schopen proteolyticky aktivovat proKD,  místo 

štěpené  vazby  se  nachází  v C-koncové  části  propeptidu  proKD.  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.

Závěr

V této práci byly popsány 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 i aktivaci KD. Byl identifikován nový 

potenciální aktivační intermediát proKD zapojený v dosud neobjasněném procesu vzniku 
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zralého KD. Výsledky analýzy mapování inhibičních domén propeptidu proKD lze využít 

při konstrukci  nových  typů  inhibitorů  KD  a  dalších  medicinálně  významných 

aspartátových peptidas.
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