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Abstrakt
Tato studie se zabývá rekombinantními cysteinovými peptidázami - cathepsiny B původem z ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti, která je jedinečná v rámci celé
čeledě pro svoji schopnost migrovat nervovou tkání až do míst konečné lokalizace.
Peptidázy napomáhají invazi tohoto parazita do hostitele, migraci ve tkáni, degradaci
hostitelských proteinů a pravděpodobně také úniku

před hostitelským imunitním

systémem.
Tato práce navazuje na výzkum prováděný pracovníky Katedry parazitologie
Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity a měla za cíl prohloubit charakteristiku
rekombinantních cathepsinů B původem z T. regenti.
U T. regenti byly již dříve charakterizovány 2 cysteinové peptidázy cathepsin B1
(TrCB1) a cathepsin B2 (TrCB2). TrCB1 je lokalizován ve střevě schistosomul a je
pravděpodobně zodpovědný za trávení. TrCB2 byl nalezen v postacetabulárních žlázách
cerkárií a zřejmě napomáhá při penetraci.
Rekombinantní pro-cathepsiny B (izoformy TrCB1.1 a TrCB1.4 a dále TrCB2) byly
získány expresí v systému P. pastoris. Byl rovněž proveden pokus o produkci
rekombinantní izoformy TrCB1.6, jehož cystein aktivního místa je nahrazen glycinem,
v kvasinkovém systému Pichia pastoris.
Zatímco TrCB2 byl schopen se sám aktivovat za podmínek expresního media,
TrCB1.1 a TrC1.4 zymogeny byly efektivně aktivovány až po inkubaci s Macro-PrepHigh-S Support (matrice pro iontově výměnou chromatografii) či s pepsinem. Využitím
specifického syntetického substrátu Hippuryl-His-Leu-OH byla potvrzena exopeptidázová
aktivita u rekombinantních cathepsinů B. Všechny 3 rekombinantní cathepsiny B byly
schopné štěpit vybrané proteinové substráty - myelin basic protein, fibrinogen, albumin,
IgG, kolagen a částečně i hemoglobin. Následně byla pomocí MALDI-MS/MS, LCMS/MS identifikována štěpná místa v substrátech myelin basic proteinu a hemoglobinu
vzniklá po působení těchto enzymů.
Klíčová slova: cathepsin B, Trichobilharzia, Schistosoma, peptidáza, rekombinantní
protein, enzym, Pichia
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Abstract
This study focuses on the recombinant cysteine peptidases – cathepsin B
originating in the bird schistosome Trichobilharzia regenti that is unique across the whole
family for its ability to migrate through the nerve tissue to the final localization. For
invasion, migration, degradation of nutritional proteins and/or evasion of host immune
responses, schistosome employs peptidases.
This study follows the research done by researchers of Department of parasitology,
Faculty of Natural Sciences, Charles University. The main goal of this study was to deepen
the characteristics of recombinant cathepsins B originating in T. regenti.
In T. regenti, two cysteine peptidases – cathepsins B1 (TrCB1) and B2 (TrCB2) –
have been previously characterized. TrCB1 is located in the gut of schistosomula and
involved in digestion. TrCB2 occurs in post-acetabular penetration glands of cercariae and
probably facilitates penetration.
The recombinant pro-cathepsin B (isoforms TrCB1.1, TrCB1.4 and also TrCB2)
were expressed in Pichia pastoris yeast system. An attempt was made to produce in P.
pastoris the recombinant isoform TrCB1.6, in which the active site cysteine is substituted
by glycine.
While TrCB2 underwent self-processing in the expression medium, TrCB1.1 and
TrC1.4 zymogens were effectively activated only after the incubation with Prep-High-S
Support (a matrix for ion exchange chromatography) or with pepsin. With the use of
specific synthetic substrate Hippuryl-His-Leu-OH the exopeptidase activity was confirmed
in the case of recombinant cathepsins B. All 3 recombinant cathepsins B were able to
degraded selected protein substrates – myelin basic protein, fibrinogen, serum albumin,
IgG, collagen and partially hemoglobin. Subsequently, using MALDI-MS/MS, LC-MS/MS
the cleavage sites were identified in the substrates of myelin basic protein and hemoglobin
which resulted from the activity of these enzymes.
Keywords: cathepsin B, Trichobilharzia, Schistosoma, peptidase, recombinant protein,
enzym, Pichia
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1. Úvod a cíle práce
Trichobilharzia regenti je dixenní motolice patřící do čeledi Schistosomatidae. Je
jedinečná mezi schistosomami díky migraci nervovou soustavou definitivního hostitele až
do místa své konečné lokalizace. Ačkoliv T. regenti může dokončit svůj životní cyklus
pouze v ptácích, jejich invazní larva cerkárie je schopná na základě podobných signálů
penetrovat do kůže savců (včetně člověka) a způsobit zde alergickou reakci, tzv.
cerkáriovou dermatitidu. T. regenti je navíc pro ptáky i savce silně neuropatogenní a může
být příčinou ochrnutí končetin či úhynu hostitele.
Během svého životního cyklu využívá T. regenti (stejně jako jiní parazité) celou
řadu peptidáz. Tyto bioaktivní molekuly jsou esenciálním nástrojem parazitů pro invazi do
hostitele, tkáňovou migraci, trávení hostitelských proteinů, únik před hostitelskými
imunitními reakcemi atd. Významně se také podílí na patogenezi. Díky tomu jsou
peptidázy často předmětem výzkumů zabývajících se vývojem nových antihelmintik
založených na inhibitorech jejich aktivity. Zároveň jsou mnohé testovány jako komponenty
vakcín proti parazitům.
V mé práci jsem se zabývala charakterizací rekombinantních cathepsinů B
původem z T. regenti. Tyto cysteinové peptidázy se pravděpodobně významně podílí na
invazi a přežití parazita uvnitř hostitele. U T. regenti byly popsány dva typy cathepsinů B:
cathepsin B1 (TrCB1) a cathepsin B2 (TrCB2). Cathepsin B1 je lokalizován ve střevě
schistosomul a dospělců a je velmi pravděpodobné, že se účastní trávení. Cathepsin B2 byl
nalezen v post-acetabulárních penetračních žlázách cerkárií a pravděpodobně napomáhá
penetraci.
Cíle práce:








exprese rekombinatních procathepsinů B (izoformy TrCB1.1 a TrCB1.4 a také
TrCB2) v metylotropních kvasinkách Pichia pastoris (transformované kmeny byly
k dispozici v naší laboratoři)
in vitro aktivace rekombinatních procathepsinů B (proTrCB1.1, proTrCB1.4) v
různých podmínkách či za pomoci heterologních enzymů – klíštěcí či savčí
asparaginylové endopeptidázy a exopeptidázy cathepsinu C
určení štěpných míst v přirozených substrátech po působení cathepsinů B (proteiny
krve, nervové soustavy či kůže)
experimentální ověření exopeptidázové aktivity u aktivovaných cathepsinů B
klonování, exprese „inaktivní“ izoformy (pro)cathepsinu B1 (TrCB1.6) v systému
Pichia pastoris
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2. Literární přehled
2.1 Modelový organismus Trichobilharzia regenti
Trichobilharzia regenti Horák, Kolářová, Dvořák 1998 je ptačí motolice patřící do
čeledi Schistosomatidae. Zástupci této čeledi mají dvouhostitelské životní cykly vázané na
vodu, kde mezihostiteli jsou vodní plži a definitivními hostiteli jsou teplokrevní obratlovci.
Na rozdíl od většiny ostatních motolic jsou to gonochoristé. Někteří zástupci této čeledi
způsobují závažné onemocnění u lidí zvané schistosomóza, které patří mezi nejdůležitější
infekční onemocnění sledovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), tzv.
„neglected tropical diseases“ (http://apps.who.int/tdr/svc/diseases/schistosomiasis).

2.1.1 Životní cyklus
Trichobilharzia regenti je jedinečná mezi schistosomami pro svoji schopnost
migrovat nervovou soustavou do nosní sliznice definitivních hostitelů - ptáků z čeledi
Anatidae. První larvální stadia, miracidia, se z vajíčka líhnou již ve tkáních definitivního
hostitele (Horák et al. 1998). Z tkání uvolněná miracidia se dostávají do vody, aktivně
vyhledávají svého mezihostitele, plže rodu Radix (čeleď Lymnaeidae), a následně penetrují
do jeho svalnaté nohy. Odvržením ciliárních destiček a tvorbou tegumentu se z miracidií
stávají mateřské sporocysty, které jsou obvykle lokalizovány v „hlavové“ části svalnaté
nohy. Ze zárodečných buněk mateřských sporocyst vznikají dceřiné sporocysty, které
migrují tělem plže do hepatopankreatu. Zde vznikají další generace dceřiných sporocyst a
později také stádia zvaná cerkárie. Do vody uvolněné cerkárie nepřijímají potravu a
aktivně vyhledávají definitivního hostitele. Po nálezu hostitele penetrují cerkárie přes kůži,
odvrhují ocásek a glykokalyx a vytvořením dvojité membrány se mění na schistosomuly
(Horák et al. 2002). Schistosomuly přitom vyhledávají periferní nervy. V dalších dnech
postupují přes míchu a mozek až do míst konečné lokalizace. Tam dospívají, kopulují a
produkují vajíčka (Hrádková and Horák, 2002).

2.1.2 Patogenita
Během prepatentní periody infekce v definitivním hostiteli může migrující
schistosomula mechanicky a zřejmě i lyticky poškozovat nervovou tkáň. Míra poškození
tkáně je závislá na mnoha faktorech, jeden z nejdůležitějších je počet migrujících parazitů
(Kolářová et al. 2001). Parazit také vylučuje metabolity a jiné sekreční/exkreční produkty,
8

které mohou být pravděpodobně neurotoxické. Díky tomu může v této fázi vývoje
docházet k neuoromotorickým symptomům, např. k poruchám rovnováhy, orientace či k
částečnému ochrnutí definitivního hostitele (Horák et al. 1999). Přítomnost parazita v
nosní dutině ptáků může způsobit řadu patologických změn. Během patentní periody
infekce může docházet ke krvácení z nosní sliznice (Horák et al. 1999), k tvorbě
granulomů kolem vajíček (Kolářová et al. 2001, Chanová and Horák, 2007), v některých
případech byla pozorována zánětlivá reakce i kolem uvolněných miracidií a prázdných
vaječných skořápek (Kolářová et al. 2001).
Jako signál pro kontakt a penetraci do definitivního hostitele využívají cerkárie
schistosom (tzn. i T. regenti) různé chemické látky (ceramidy, cholesterol, mastné
kyseliny). Ceramidy a cholesterol slouží jako signál pro uchycenní (Haas 1992) a
nenasycené mastné kyseliny stimulují penetraci (Haas and Van de Roemer, 1998). Podobné
lipidické složení kůže ptáků a savců zřejmě vysvětluje to, proč cerkárie ptačích schistosom
penetrují i do kůže savců včetně člověka (Horák and Kolářová, 2001). Při opakovaném
vystavení nespecifického hostitele (savce) těmto cerkáriím může dojít k alergické kožní
reakci, tzv. „cerkáriové dermatitidě“. Nejčastěji se jedná o svědící vyrážku, která se objeví
12 až 24 hodin po infekci. V některých případech však infekce může vyústit v edém, otoky
uzlin a v horečku (Horák and Kolářová, 2001, Horák et al. 2002). Experimentální infekce
myší (Horák et al. 1999, Kolářová et al. 2001, Hrádková and Horák, 2002, Kouřilová et al.
2004, Blažová and Horák, 2005, Lichtenbergová et al. 2011) prokázaly schopnost parazita
uniknout imunitní odpovědi v kůži a migrovat do nervové tkáně nespecifického hostitele. I
když parazit v savcích není schopný dospět a produkovat vajíčka, zůstává v nervové tkáni
po několik dní, poškozuje ji a tím může způsobit neuromotorické poruchy, např. ochrnutí
končetin (Horák et al. 1999). Neurofágie schistosomul T. regenti byla potvrzena nálezem
komponentů hostitelské nervové tkáně (oligodendrocytů, myelinu, neurofilamentů a β –
APP1) uvnitř střeva parazita (Lichtenbergová et al. 2011).

2.2 Peptidázy
Během svého životního cyklu využívají schistosomy (stejně jako jiní parazité) celou
řadu peptidáz. Tyto enzymy hrají klíčové role například při invazi do hostitele, tkáňové
migraci, trávení hostitelských proteinů, obraně proti imunitní odpovědi hostitele či při
tvorbě zánětu (McKerrow et al. 2006).
1

β – amyloid precursor protein – je marker pro poškození axonu (Gentleman et al. 1993)
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2.2.1 Definice a klasifikace
Peptidázy2 (syn. proteolytické enzymy, proteázy, proteinázy) jsou enzymy, které
katalyzují štěpení peptidické vazby mezi aminokyselinami v polypeptidovém řetězci. Jedná
se o hydrolázy (EC3) (http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html), které jsou
exprimovány všemi živými organismy, obvykle ve velké míře. Dostupné kompletní
analýzy genomů udávají, že přibližně 2 % exprimovaných genových produktů jsou
peptidázy (Barrett et al. 2004).
Peptidázy jsou obvykle rozdělovány dle 3 základních kritérií: dle místa, na které
působí, dle katalytického mechanismu (obr. 1) a na základě jejich molekulární struktury
(Kašný et al. 2009). Podle místa působení v aminokyselinové sekvenci substrátu lze
peptidázy rozdělit na dvě základní skupiny: exopeptidázy a endopeptidázy. Endopeptidázy
katalyzují hydrolýzu vazby uvnitř řetězce za vzniku peptidů různé velikosti. Mezi
endopeptidázy patří také oligopeptidázy, které působí pouze na substráty o malé velikosti
řetězce. Exopeptidázy katalyzují odštěpování pouze koncových aminokyselin z N
(aminopeptidázy) či z C (karboxypeptidázy) konce polypeptidového řetězce substrátu. Jiné
exopeptidázy jsou specifické pro dipeptidy (dipeptidázy) nebo odštěpují terminální
aminokyselinová rezidua, která jsou buď substituována, zacyklována nebo jsou vázaná
izopeptidickou vazbou (tzn. jiná vazba než mezi α-karboxylem a α-amino skupinou
aminokyselin) (omega peptidázy) (Barrett et al. 2004).
Katalytický mechanismus rozděluje peptidázy na základě vlastností postranních
řetězců aminokyselin, které se nacházejí v aktivním místě peptidázy a které jsou
zodpovědné za štěpení peptidické vazby a určují specifitu enzymu (MEROPS, database,
http://merops.sanger.ac.uk/). Dle katalytického mechanismu lze peptidázy rozdělit na šest
katalytických typů: serinové (S), threoninové (T), cysteinové (C), aspartové (aspartické,
aspartátové) (A), glutamátové (G) a metalopeptidázy (M). Dále pak na peptidázy
smíšeného typu, které jsou označovány písmenem P a na peptidázy, jejichž mechanismus
zatím není znám (U = unclassified nebo unknown). U peptidáz serinového, threoninového
a cysteinového typu je nukleofilem reaktivní skupina na postraním řetězci aminokyseliny v
aktivním místě, buď hydroxylová skupina serinu respektive threoninu v případě serinových
či threoninových peptidáz nebo sulfhydrylová skupina katalytického cysteinu v případě
2

V mé práci budu používat termín peptidáza, na místo více známých a více používaných termínů proteáza či
proteolytický enzym, protože tento termín je doporučován The nomenclature commitee of the International
Union of Biochemistry and Molecular Biology: http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme/index.html
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cysteinových peptidáz. U ostatních je nukleofilem aktivovaná molekula vody. U
aspartových peptidáz je molekula vody přímo vázaná na katalytickou dyádu tvořenou
rezidui kyseliny asparagové. U metalopeptidáz je molekula vody aktivovaná jedním či
dvěma kationty kovu (nejčastěji Zn2+, ale i Co2+, Mn2+) (Rawlings et al. 2004a, Barrett et
al. 2004, Rawlings et al. 2010). Glutamylové peptidázy byly objeveny teprve v roce 2004.
Doposud nebyly nalezeny u savců (López-Otín and Bond, 2008). O jejich katalytickém
mechanismu toho není moc známo, ale zdá se, že pro aktivaci vody využívají katalytickou
dyádu tvořenou glycinem a kyselinou glutamovou (Rawlings et al. 2010).

Obrázek 1: Klasifikace peptidáz dle místa, na které působí a dle katalytického mechanismu. (převzato z
Color atlas of Biochemistry (2005))

Peptidázy různého katalytického typu mohou být dále děleny do rodin (family) a
klanů (clan) dle jejich molekulární struktury. V rodině každý člen vykazuje statisticky
signifikantní podobnost aminokyselinové sekvence s alespoň jedním dalším členem v části
molekuly zodpovědné za katalýzu. Jakékoliv dvě peptidázy v rodině jsou homologní a mají
společného předka. Název je tvořen z písmene odpovídající katalytickému typu a z čísla
(např. C1). Klan je složen z jedné či více rodin, jejichž členy jsou sice odvozeni od
jednoho předka, ale jsou již odlišní natolik, že nelze vysledovat jejich vztah na základě
srovnání primární struktury. Jsou si podobné 3D strukturou a sestavou katalytických
reziduí v aktivním místě. Název je tvořen dvěma písmeny. První odpovídá katalytickému
typu a druhý je tvořen písmeny od A-Z (např. CA) (Barrett and Rawlings, 2001, Barrett et
al. 2004, Rawlings et al. 2010).
11

2.2.2 Substrátová specifita peptidáz
Jedna z nejdůležitějších charakteristik, kterou lze od sebe odlišit jednu peptidázu od
druhé, je to, ve kterém místě štěpí substrát - tzv. substrátová specifita peptidáz (Rawlings
et al. 2010). Specifita mnoha peptidáz je často velmi komplexní a těžko formulovatelná
(Rawlings et al. 2008). V roce 1967 představili Schechter a Berger ve své práci model,
který pomáhá vysvětlit princip specifity peptidáz. Substrátová specifita je dána nejen
aminokyselinami samotného aktivního místa, ale i aminokyselinami poblíž. Aktivní místo
peptidáz je obklopeno z obou stran vazebnými kapsami, tzv. „specifity subsites“, z nichž
každá je schopna zachytit postranní řetězec jedné aminokyseliny substrátu. Vazebné kapsy
jsou postupně číslovány od aktivního místa S1, S2…Sn směrem k N-konci peptidázy a
S1´,S2´…Sn‘ směrem k C-konci. Aminokyseliny substrátu, jejichž postranní řetězce se
účastní vazby do aktivního místa enzymu, jsou označovány jako P1, P2…Pn směrem k Nkonci substrátu a P1´, P2´…Pn‘ směrem k C-konci. Štěpená peptidická vazba se nachází
mezi P1 a P1´substrátu (obr.2, Rawling et al. 2010). Počet vazebných kapes, které jsou
důležité pro substrátovou specifitu, se liší mezi peptidázami - např. u trypsinu je specifita
závislá pouze na aminokyselinách, které se váží do vazebných kapes S1 a S1´ (S1 kapsa
akceptuje pouze arginin a lysin a v S1´ kapse není akceptován prolin). Peptidázy, jejichž
specifita je závislá na aminokyselinách v jiných pozicích než je P1 a P1´, jsou označovány
jako peptidázy s rozšířeným vazebným místem „extended binding site“ (Rawling et al.
2008).

Obrázek 2: Substrátová specifita peptidáz – znázornění interakce cysteinové peptidázy se substrátem, P 2 –
P2´ označení jednotlivých aminokyselin, S2 – S2´ označení vazebných kapes peptidázy (nomenklatura dle
Schechter and Berger 1967), „blesk“ označuje štěpné místo
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2.2.3 Endogenní regulace aktivity peptidáz
Peptidázy jsou nezbytné pro přežití všech živých organismů, avšak v případě, že
jejich aktivita není pod kontrolou, mohou poškodit vlastní tkáně (Rawlings et al. 2004b).
Poruchy v regulaci aktivit peptidáz například vedou k řadě onemocnění - rakovině,
Alzheimerově chorobě, svalové dystrofii, osteoporóze, revmatoidní artritidě osteroartróze
atd. (Vasiljeva et al. 2007, Reiser et al. 2010).
Organismus reguluje aktivitu peptidáz mnoha způsoby, například regulací genové
exprese či vlivem mikroprostředí, které umožňuje peptidázám působit jen v určitých
místech (například ve specifických oddílech buňky jako jsou lyzozomy či mitochondrie)
(López-Otín and Bond, 2008). Třeba lyzozomální cathepsiny vyžadují pro svou aktivitu
nízké pH (pH v lyzozomu je menší než 4) a s výjimkou cathepsinu S jsou relativně
nestabilní v neutrálním pH (Sajid and McKerrow, 2002). Cysteinové peptidázy jsou také
snadno inaktivovány oxidací cysteinu aktivního místa, pro úplnou aktivitu proto vyžadují
redukční prostředí (Dickinson 2002). Zatímco v buňkách toto zajišťuje glutathion, při in
vitro pokusech je často nutné přidat merkaptoetanol či dithithreitol (DTT) (Szabelski et al.
2004). Peptidázy jsou dále regulovány syntézou endogenních specifických reverzibilních
či ireverzibilních inhibitorů (Lazure 2002), které se váží těsně do aktivního místa
peptidázy a blokují vazbu substrátu (Dickinson 2002). Téměř všechny známé endogenní
inhibitory jsou proteiny nebo peptidy, ačkoliv některé mikroorganismy produkují malé
neproteinové inhibitory, které blokují proteolytické aktivity hostitelských peptidáz
(López-Otín and Bond, 2008). Jak už bylo výše řečeno, peptidázy jsou virulentními
faktory mnoha patogenů a hrají řadu klíčových rolí v jejich životě. Pochopení, jak jejich
endogenní inhibitory fungují, může vést k tvorbě syntetických inhibitorů, které lze
následně využít k tvorbě léků proti těmto patogenům (Rawlings et al. 2004b). Příkladem
může být inhibitor cysteinových peptidáz K11777 (N-methyl-piperazine-phenylalanylhomophenylalanyl-vinylsulphone-phenyl), který způsobuje významnou redukci počtu
dospělých parazitů a vajíček a zmenšení spleno- a hepatomegálie o 68 % respektive 33%)
u myší nakažených krevní motolicí Schistosoma mansoni (původce lidské schistosomózy)
(Abdulla et al. 2007). K11777 působí i proti Trypanosoma cruzi (původce Chagasovy
choroby) (Barr et al. 2005) či proti střevnímu parazitovi Entamoeba histolytica (původce
amébové kolitidy a jaterního abcesu) (Meléndez-López et al. 2007).
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Mnoho peptidáz je syntetizováno jako inaktivní zymogeny (proenzymy), které obsahují
další sekvenci3 (prosekvenci, proregion, aktivační sekvenci, aktivační peptid, propeptid)2
ke své katalytické doméně (Cygler and Mort, 1997). Tento řetězec probíhá přes štěrbinu
aktivního místa v opačné pozici než substrát a brání nekontrolované hydrolýze (Carmona
et al. 1996). Obvykle se nachází na N-konci, u sekretovaných peptidáz často přímo za
signální sekvencí (Lazure 2002). Nicméně v některých případech může být prodloužení na
obou koncích, jako je tomu u cysteinových peptidáz prvoků řádu Trypanosomatida,
například u cruzipainu T. cruzi (původce Chagasovy choroby) (Aslund et al. 1991, Gea et
al. 2006) či u aqualysinu I termofilní bakterie Thermus aquaticus. N-koncová prosekvence
je důležitá pro produkci aktivního aqualysinu I, zatímco C-koncová je vyžadována pro
extracelulární sekreci peptidázy (Kim and Matsuzawa, 2002). K aktivaci peptidáz dochází
obvykle proteolytickým odštěpením N-koncové prosekvence (Cygler and Mort, 1997) a to
buď autokatalýzou nebo prostřednictvím jiného enzymu (Kassel and Kay, 1973).U
některých cathepsinů bylo zjištěno, že uvolněné prosekvence zůstávají účinnými inhibitory
aktivního místa peptidázy (Guay et al. 2000). Této vlastnosti může být využito k tvorbě
syntetických ekvivalentů, které slouží jako selektivní inhibitory „rodičovských“ enzymů
(Fox et al. 1992, Carmona et al. 1996). Prosekvence neslouží jen jako inhibitory
enzymatické aktivity, ale u některých peptidáz napomáhají správnému skládání
(„foldingu“) terciární struktury proteinu (Vernet et al. 1991, Tao et al. 1994). Mohou být
také důležité pro stabilitu proteinu v pH v odlišném od pH optima enzymové aktivity, které
by jinak způsobilo denaturaci aktivního enzymu (Tao et al. 1994), a pro směrování
peptidáz do místa určení pomocí manóza-6-fosfátového řetězce na prosekvenci (Sajid and
McKerrow, 2002).

2.3 Cysteinové peptidázy
2.3.1. Katalytický mechanismus
Cysteinové peptidázy jsou také uváděny jako thiolové peptidázy, sulfhydrylové
peptidázy a cysteinylové peptidázy (Atkinson et al. 2009). Jejich katalytický mechanismus
je velice podobný serinovým peptidázám, ale cystein aktivního místa je lepším nukleofilem
zásluhou další vrstvy elektronů přítomné u síry v thiolové skupině cysteinu (Sajid and
McKerrow, 2002). Štěpení peptidové vazby je závislé na thiol-imidazolovém iontovém
3

V literatuře existuje celá řada termínů, označující tuto sekvenci. Ve své práci budu používat termín prosekvence.
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páru, který je poskytován cysteinem a histidinem v aktivním místě (katalytická dyáda). V
první fázi dochází k deprotonaci thiolové skupiny cysteinu imidazolovou skupinou
histidinu. Deprotonovaný cystein nukleofilně napadá štěpenou karbonylovou skupinu
substrátu, což vede ke vzniku tetraedrálního meziproduktu. Ten pak přijímá proton z
imidazolové skupiny histidinu za vzniku acyl-enzymového meziproduktu a uvolnění C
koncové části substrátu. V druhé fázi je acyl-enzymový meziprodukt deacetylován
molekulou vody a dojde k oddělení zbylé části substrátu (obr.3 , Buttle and Mort, 2004).
Často, ale ne vždy, se na štěpení substrátu podílejí další dvě aminokyseliny, glutamin a
kyselina asparagová. Kyselina asparagová stabilizuje a orientuje imidazolový kruh
histidinu a vysoce konzervativní glutamin napomáhá tvořit oxanionovou mezeru, která je
důležitá pro stabilizaci tetraedrálního meziproduktu (Sajid end McKerrow, 2002).

Obrázek 3 : Katalytický mechanismus cysteinových peptidáz.

2.3.2 Klasifikace
V databázi MEROPS jsou cysteinové peptidázy klasifikovány do 9 klanů (CA, CD,
CE, CF, CH, CL, CM, CN, CO). Cysteinové peptidázy parazitických organismů se
nácházejí v šesti klanech (CA, CD, CE, CH, CF a CO), avšak nejdůležitějšími jsou klany
CA a CD (Atkinson et al 2009). Na základě podobnosti sekvencí jsou tyto klany dále
děleny do rodin (Rosenthal, 2004). V roce 1879 byla popsaná první cysteinová peptidáza,
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která byla získána z ovoce papája (Carica papaya) a proto byla nazvána papain. Ty
peptidázy, které mají sekvenci společnou s papainem, bývají nazývány „papain-like“ a jsou
řazeny do klanu CA (Sajid and McKerrow, 2002). Peptidázy z klanu CA jsou senzitivní k
syntetickému inhibitoru cysteinových peptidáz E-64 (L-trans-epoxysuccinyl-leucyl-amido(4-guanidino) butane) (Sajid and McKerrow, 2002), který se ireverzibilně váže na
thiolovou skupinu cysteinu aktivního místa (Varughese et al. 1989). Pro katalýzu využívají
katalytickou triádu v pořadí Cys, His a Asn (nebo Asp) (Rawling et al. 2010) a jejich
substrátová specifita je závislá na postraních řetězcích aminokyselin na pozicích P2 a P3
substrátu (Choe et al. 2006). Důležité peptidázy parazitických organismů se nalézají v
rodinách C1 (cathepsin-B a cathepsin-L-like) a C2 (calpain-like) (Sajid and McKerrow,
2002). Do rodiny C1 (nebo také papain-like peptidáz) patří i cathepsiny B Trichobilharzia
regenti, proto se jí budu zabývat trochu podrobněji. Tuto rodinu lze dále rozdělit na dvě
podskupiny: C1B a C1A. Menší podskupina C1B neobsahuje žádné peptidázy
parazitických organismů (Rosenthal, 2004); patří sem několik rozpustných intracelulárních
peptidáz. Jsou to aminopeptidázy, obvykle s preferencí k N-koncovému argininu.
Příkladem může být bakteriální amidopeptidáza C a eukaryotická bleomycin hydroláza
(Barrett et al. 2004).
Pro podskupinu C1A jsou typickými představiteli lyzozomální cathepsiny4 (B, C, F,
H, K, L, O, S, V, W and X) (MEROPS database, http://merops.sanger.ac.uk/, klan CA,
rodina C1), rostlinné enzymy jako je papain, chymopapain a actinidain (Barrett et al. 2004)
a patří sem také celá řada peptidáz parazitických organismů. Tato skupina je dále dělena na
základě specifické podobnosti sekvence v oblasti kolem katalytických reziduí na cathepsin
L-like, cathepsin B-like (Karrer et al. 1994) a cathepsin F-like peptidázy (Lecaille et al.
2002). Ačkoliv cathepsiny L a B sdílí ~25 % shodnost aminokyselin v sekvenci
katalytických domén (Coloumbe et al. 1996), jejich prosekvence se značně odlišují. Avšak
vazba, způsob inhibice enzymu či sbalení prosekvence se zdá být u těchto skupin podobný
(Cygler and Mort, 1997). Prosekvence cathepsin L-like peptidáz jsou o 30 – 40
aminokyselinových reziduí delší než u cathepsin B-like (Coulombe et al. 1996) a obsahují
konzervativní motiv E, X3, R, X2, (I/V), F, X2, N, X3, I, X3, N („ERFNIN“ - název
vytvořen z písmen označujících jednotlivé aminokyseliny motivu, písmeno X představuje
jakoukoliv aminokyselinu). Tento motiv je pravděpodobně zapojen v inhibici enzymatické
4

Termín cathepsin je obecný termín pro peptidázy s kyselým pH optimem, které jsou zapojeny do degradace
proteinu. Není to omezeno na petidázy žádného katalytického typu např. cathepsin D je aspartická peptidáza
(Dickinson 2002). Termín pochází z řeckého kathepsain – k trávení (Webster´s II new college dictionary).
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aktivity (Karrer et al.1993). U cathepsin F-like peptidáz je tento motiv modifikován na
„ERFNAQ/A“ (Lecaille et al. 2002). U cathepsin B-like enzymů se nevyskytuje, avšak
katalytická doména těchto peptidáz obsahuje navíc peptidovou smyčku nazývanou
„occluding loop“ (Musil et. 1991). Této smyččce je připisována hlavní role v popsané
exopeptidázové aktivitě cathepsinu B (Aronson and Barrett, 1978, Bond and Barrett, 1980,
Mort and Buttle, 1997, Illy et al. 1996). O struktuře a exopeptidázové aktivitě cathepsinu B
budu více hovořit v další kapitole.
Cathepsiny z podskupiny C1A mají v organismu celou řadu funkcí. Některé, jako
například cathepsin B či L, jsou exprimovány téměř všemi tkáněmi a hrají důležitou roli
v lyzozomální degradaci proteinů (Barret et al. 2004, Turk et al. 2001). Jiné se účastní
specializovaných funkcí, jako je například štěpení antigenů k prezentaci buňkám
imunitního systému (Riese and Chapman, 2000), přestavba kostí (Saftig et al. 1998),
štěpení pro-hormonu na hormon (Tepel et al. 2000, Brix et al. 2001). Porucha v regulaci
těchto peptidáz je spojována s celou řadou patologických stavů, jako jsou například
neurologická onemocnění, rakovina, svalová dystrofie, osteoporóza, revmatoidní artritida a
další (Lecaille et al. 2002, Vasiljeva et al. 2007, Reiser et al. 2010). U parazitů jsou často
klíčovými molekulami v mnoha úlohách nezbytných pro přežití. Například při průniku do
hostitele, při tkáňové migraci, degradaci hostitelských proteinů, encystaci, excystaci, při
líhnutí z vajíček či při úniku před imunitní odpovědí hostitele (Lecaille et al. 2002,
McKerrow et al. 2006).
Druhým hlavním klanem cysteinových peptidáz je klan CD. Je tvořen šesti
rodinami endopeptidáz: C11 - klostripain, C13 - legumain, C14 - kaspáza, C25 – gingipain
R, C50 – separáza a C80—RTX „self-cleaving“ toxin. Všechny rodiny využívají
katalytickou dyádu v pořadí His, Cys a preferují specifickou aminokyselinu v P1 pozici
substrátu - Asn u rodiny C13, Asp u rodiny C14 a Arg (občas Lys) u C11, C25 a C50
(Rawling et al. 2010). Na rozdíl od většiny peptidáz klanu CA, endopeptidázy klanu CD
nejsou ireversibilně inhibovány inhibitorem cysteinových peptidáz E-64 (Barret et al.
2004). Rodiny C13, C14 a C50 obsahují významný počet peptidáz parazitických
organismů. Ačkoliv u většiny z těchto peptidáz je málo definovaná funkce, u několika je
známo, že hrají důležitou roli při interakcích s hostitelem a při buněčném dělení. Příkladem
může být GPI–protein transamidáza či asparaginyl endopeptidáza (AEP) z rodiny C13,
metakaspáza z rodiny C14 a separáza z rodiny C50 ( Atkinson et al. 2009).
Asparaginyl endopeptidáza (AEP) neboli legumain byla prvně identifikována a
charakterizována ve zralých semenech fazolí (Canavalia ensiformis, „jack bean legumain“)
17

(Abe et al. 1993). Do dnešního dne byla AEP popsaná u většiny eukaryotických organismů
(MEROPS database, klan CD, rodina C13). V rostlinných buňkách se vyskytuje ve
vakuolách, kde je zodpovědná za posttranslační modifikaci či degradaci uskladněných
proteinů (Hara-Nishimura et al. 1993, Hara-Nishimura et al. 1995, Müntz et al. 2002). V
savčích

lyzozomech

se

pravděpodobně

účastní

štěpení

antigenů

pro

hlavní

histokompatibilní komplex (MHC, třída II) k prezentaci buňkám imunitního systému
(Manoury et al. 1998) podobně jako cathepsiny z klanu CA (Riese and Chapman, 2000) a
pravděpodobně hraje důležitou roli v endozomálně/lyzozomálním degradačním systému,
protože je zodpovědná za štěpení lyzozomálních cathepsinů B, H, L z jednořetězcových
forem na dvouřetězcové. U AEP-deficientní myši k tomuto štěpení nedocházelo, což vedlo
k hromadění makromolekul v lyzozomech (Shirahama-Noda et al. 2003). Ortholog AEP
byl nalezen i u krevní motolice Schistosoma mansoni (Davis et al. 1987, Klinkert et al.
1989, Caffrey et al. 2000) a dalších parazitárních organismů (MEROPS database, klan CD,
rodina C13, legumain vertebrate, trematode type). AEP S. mansoni je také označována jako
SmAE (schistosomní asparaginyl endopeptidáza), Sm32 (při SDS-PAGE migruje na
32kDa) nebo také schistosomní legumain (Caffrey et al. 2004). V literatuře se také
objevuje termín „hemoglobináza“, protože díky lokalizaci ve střevě byla její původně
předpokládaná funkce štěpení hemoglobinu (Davis et al. 1987). Nicméně Dalton and
Brindley (1996) ve své práci usuzují, že hlavní role SmAE spočívá v trans-aktivaci jiných
schistosomních peptidáz (cathepsinu D, L, F, B1 a C), jelikož jejich zymogeny obsahují
hypotetické štěpné místo pro asparaginyl endopeptidázu mezi pro-sekvencí a katalytickou
doménou. Toto tvrzení bylo podpořeno v roce 2003, kdy při in vitro pokusu, byla
rekombinantní SmAE schopna trans-aktivovat cathepsin B1 S. mansoni (SmCB1). Bez
přítomnosti SmAE zůstal cathepsin B1 neaktivní (Sajid et al. 2003). Navíc Sojka et al.
(2007) byli schopni trans-aktivovat SmB1 pomocí heterologní AEP z klíštěte Ixodes
ricinus. Naopak Krautz-Peterson and Skelly (2008) dle výsledku svého experimentu došli
k závěru, že SmAE není nezbytná pro aktivaci SmCB1 in vivo, protože navzdory tomu, že
byla potlačena exprese SmAE použitím RNAi, byla v extraktu dospělých schistosom
detekována plně aktivní SmCB1. Dle Dalton et al. (2009), je však možné, že určité
množství aktivity SmAE, které bylo po supresi zachováno, je zodpovědné za počáteční
krok aktivace, kdy dochází k trans-aktivaci jen malého množství molekul cathepsinu. Tento
počáteční krok by byl pak následován rychlým štěpením prosekvence již aktivovanými
cathepsiny (autoaktivace). Podobně u schistosom, u kterých byla potlačena exprese SmAE,
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mohly jiné peptidázy (např. cathepsin L či cathepsin D) iniciovat reakci trans-aktivací
cathepsinu B. To znamená, že hypotéza, že SmAE je nutná pro trans- aktivovaci
proSmCB1 a jiných zymogenů in vivo, musí být dále ověřena.

2.4 Cathepsin B (EC3.4.22.1)
Cathepsin B patří do rodiny C1 (papain-like peptidáz) klanu CA (Rawlings et al.
2010) a je to jeden z nejvíce exprimovaných cysteinových cathepsinů (Tort et al. 1999).
Cathepsin B-like peptidázy se vyskytují u rostlin i živočichů (Mort and Buttle, 1997).

2.4.1 Struktura
Cathepsin B (lidský) je 30 kDa protein (Mort and Buttle, 1997) s přibližně
diskovitým tvarem o průměru 50 Å a tloušťkou 30 Å (Musil et. al. 1991). Jeho
polypeptidový řetězec, podobně jako u papainu (Kamphuis et al. 1984), je sbalen do dvou
odlišných domén: levá je tvořena třemi helixy (A,B a C), značená jako L- („left“) a pravá,
která je sbalena do struktury β-barelu, je značená jako R- („right“) (převzato z
nomenklatury pro papain). Štěrbina aktivního místa je ve tvaru V a probíhá vertikálně mezi
těmito doménami (Musil et. al. 1991). Katalytická triáda aktivního místa je tvořena
aminokyselinami Cys, His a Asn. Reaktivní cystein (Cys29 – topologický ekvivalent
reaktivního cysteinu ostatních cysteinových peptidáz např. u papainu Cys25) se nachází na
L-doméně enzymu a reaguje s histidinem (His199) na pravé doméně. His199 tvoří krátkou
vazbu (2.6 Å) s třetí důležitou aminokyselinou katalytické dyady Asn219 (Musil et. al.
1991). Mechanismus štěpení peptidové vazby se shoduje s mechanismem popsaným u
všech cysteinových peptidáz (viz výše).
Cathepsin B je jedinečný mezi papain-like cysteinovými peptidázami tím, že
kromě obvyklé endopeptidázové aktivity je schopný působit jako exopeptidáza, respektive
peptidyldipeptidáza - tzn. má schopnost odstraňovat dipeptidy z C-konce substrátu (Illy et
al. 1996). Za tuto schopnost je zodpovědná jeho peptidová smyčka nazývaná „occluding
loop“ (Mort and Buttle, 1997). Cysteinové peptidázy, které tuto smyčku nemají (např.
cathepsin L-like enzym cruzain T. cruzi), nejsou schopny exopeptidázové aktivity (Sajid et
al. 2003) - stejně tak jako cathepsin B, kterému byla odebrána celá či část této smyčky (Illy
et al. 1996). Tato smyčka je dlouhá 20-30 aminokyselin (různé podle druhu, např. u
cathepsinu B1 T. regenti: Cys99 – Cys 128) (Kašný et al. 2009) a je umístěna na jednom
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konci aktivního místa, které částečně zakrývá a tím mění schopnosti enzymu vázat substrát
či inhibitor (Illy et al. 1996). Pozitivně nabité imidazolové kruhy dvou histidinů (His110 a
His

111

číslování dle lidského cathepsinu B), které jsou přítomny ve smyčce, akceptují

negativně nabitý C-konec substrátu (Mort and Buttle, 1997) a směřují C-koncové dipeptidy
do aktivního místa (Sajid and Mckerrow, 2002). His110 tvoří iontový pár s Asp22, který se
nachází blízko aktivního místa (Musil et. al. 1991). Tento iontový pár působí jako
„západka“ k udržení smyčky v uzavřené pozici (Krupa et al. 2002). Kromě toho je smyčka
v kontaktu s enzymem prostřednictvím elektrostatické interakce mezi Arg

116

a Asp224

(Stachowiak et al. 2004). To, že smyčka částečně zakrývá S´vazebné kapsy (S2´ a S3´),
může být nevýhodné pro endopetidázovou aktivitu tím, že omezuje vazbu velkých
polypetidových substrátů (Nägler et al. 1997). Odstranění kontaktu mezi smyčkou a
enzymem (His110- Asp22 a Arg

116

-Asp224 iontových párů) u cathepsinu B vedlo k

výraznému zvýšení endopetidázové aktivity k syntetickým substrátům Abz-QVVAGAEDDnp a Abz-AFRSAAQ-EDDnp, se kterými cathepsin B bez mutace vykazuje jen slabou
aktivitu ve srovnání s cathepsinem L (Nägler et al. 1997, Portaro et al. 2000). Zvýšení
aktivity je pravděpodobně způsobené tím, že se smyčka stala více flexibilní a mohla být
posunuta vazbou substrátu (Nägler et al. 1997).
Pod pH 5.5 lyzozomální cathepsiny B působí hlavně jako exopeptidázy (Zeng et al.
2006). Předpokládá se, že je to výsledek iontových interakcí mezi karboxylovou skupinou
C-konce substrátu a pozitivně nabitých histidinů ve smyčce. Nad pH 5.5 exopeptidázová
aktivita cathepsinu B začne klesat a zároveň stoupá endopeptidázová aktivita enzymu, což
je pravděpodobně důsledek toho, že dojde k deprotonaci obou histidinů, čímž dojde
k přerušení interakcí mezi smyčkou a enzymem a tím ke zvýšení flexibility smyčky
(Nägler et al. 1997). Kromě role při kontrole aktivity hraje tato smyčka pravděpodobně
určitou úlohu při autoaktivaci lyzozomálního pro-cathepsinu B. V neutrálním pH se
smyčka nachází mimo aktivní místo pro-cathepsinu B, protože to je kryto prosekvencí.
Předpokládá se, že v kyselém pH tato smyčka vazbou k aktivnímu místu odsouvá
prosekvenci a ta se stane přístupnou pro hydrolýzu (Cathers et al. 2001). Přítomnost
smyčky také způsobuje to, že je cathepsin B při srovnání s jinými cysteinovými
peptidázami mnohem méně vnímavý vůči inhibici přirozeným inhibitorem cysteinových
peptidáz cystatinem (Nycander et al. 1998, Pavlova et al. 2000, Naudin et al. 2010).
Tato peptidová smyčka je považována za typický rys cathepsinu B, neboť byla
nalezena u mnoha homologních cathepsinů B různých organismů. Avšak existují
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cathepsiny B, které tuto smyčku v sekvenci vůbec nemají nebo u nich došlo k její
modifikaci (Sajid and McKerrow, 2002). Příkladem může být ztráta smyčky u cathepsinu
B střevního prvoka rodu Giardia (Ward et al. 1997) či záměna His111 za Val111 u smyčky
cathepsinu B jaterní motolice Fasciola hepatica. Touto záměnou cathepsin B ztratil
schopnost exopeptidázové aktivity (Beckham et al. 2009).

2.4.2 Substrátová specifita cathepsinů B
Substrátová specifita papain-like cysteinových petidáz je primárně určena složením
a uspořádáním aminokyselin v S2 vazebné kapse. Tyto aminokyseliny reagují s postranním
řetězcem aminokyseliny na P2 pozici substrátu (Stack et al. 2011).
Cathepsin B preferuje v P2 pozici substrátu velké hydrofobní aminokyseliny
(Caffrey et al. 2004, Choe et al. 2006), ale na rozdíl od ostatních cysteinových peptidáz je
v této pozici schopný akceptovat i arginin (Sajid and McKerrow, 2002, Choe et al. 2006).
Tato schopnost byla dříve využívána pro odlišení aktivity cathepsinu B a L za použití
syntetických substrátů Z-Phe-Arg-AMC a Z-Arg-Arg-AMC. Zatímco Z-Arg-Arg-AMC je
štěpen pouze cathepsinem B (savčí CB: Km =160μM), tak Z-Phe-Arg-AMC jsou schopny
štěpit obě peptidázy, lépe však cathepsin L (savčí CB: Km = 364 μM, CL: Km = 2 μM)
(Sajid and McKerrow, 2002). Toto platí pro savčí cathepsiny B a L a pro peptidázy řady
dalších organismů, avšak existují i cathepsiny L, jako například „cruzipain“ T. cruzi
(Gillmor et al. 1997), které jsou schopné štěpit Z-Arg-Arg-AMC, nebo naopak cathepsiny
B, které tuto schopnost nemají - příkladem může být cathepsin B Leishmania major (Chan
et al. 1999) či cathepsin B1.4 T. regenti (Dvořák et al. 2005).
V P1 pozici substrátu byla prokázána preference cathepsinu B k pozitivně nabitým
aminokyselinám (lysinu a argininu) a v P3 jsou upřednostňovány opět hydrofobní
aminokyseliny. Tyto preference se shodují s preferencemi ostatních zástupců z klanu CA
cysteinových peptidáz (Caffrey et al. 2004, Choe et al. 2006).

2.4.3 Aktivace cathepsinů B
Cathepsiny B (stejně jako jiné cysteinové peptidázy) jsou syntetizovány jako
inaktivní proenzymy (zymogeny). Za určitých fyziologických podmínek jsou tyto
zymogeny přeměněny proteolýzou N-koncové prosekvence na aktivní enzymy, a to buď
autokatalýzou nebo prostřednictvím jiného enzymu (Kassel and Kay, 1973). Zatímco
mechanizmus aktivace in vivo je stále nejasný, in vitro pokusy ukázaly, že lyzozomální
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cathepsiny B mohou být aktivovány pomocí nejrůznějších peptidáz, například pomocí
cysteinové peptidázy cathepsinu L (Rowan et al. 1992), aspartické peptidázy cathepsinu D
(Rowan et al. 1992, Kawabata et al. 2003), pepsinu (Mach et al. 1992, Rowan et al. 1992,
Brömme at al. 2004) či jiných serinových peptidáz (Dalet-Fumeron et al. 1993). V kyselém
pH je lyzozomální pro-cathepsin B schopný autoaktivace pH optimum pro in vitro
autoaktivaci procathepsinu B (stejně jako pro jiné cathepsiny) je okolo 4.5 (Mach et al.
1994, Kuhlej et al. 1995, Rozman et al. 1999) a k autoaktivaci nedochází při pH větším než
6 (Rozman et al. 1999). Původně se předpokládalo, že je autoaktivace unimolekulární
procesem (Rowan et al, 1992, Mach et al. 1994), avšak pozdější studie ukázaly, že se jedná
jak o intermolekulární, tak o intramolekulární reakci (McQueney et al. 1997, Ménard et al.
1998, Rozman et al. 1999).
Pungerčar et al. (2009) popisují autokatalytickou aktivaci jako vícekrokový proces,
kdy v prvním kroku dochází změnou podmínek (např. snížením pH) ke konformačním
změnám uvnitř zymogenu, které vedou k odkrytí aktivního místa. V dalším kroku
(krocích) dochází k odštěpení prosekvence a tím k aktivaci enzymu. V případě, že se dvě
molekuly dostanou do blízkého kontaktu, jedna molekula odštěpí prosekvenci druhé
molekuly a naopak. Autoaktivace enzymu in vitro může být urychlena přidáním negativně
nabitých glykosaminoglykanů jako je heparin, chondroitin sulfát či syntetický dextran
sulfát (Rozman et al. 1999, Caglič et al. 2007). Glykosaminoglykany pravděpodobně
působí vazbou na kladně nabité aminokyseliny proenzymu změnu jeho konformace a tím
odkrytí aktivního místa. Předpokládá se, že glykosaminoglykany hrají fyziologické role i v
aktivaci cysteinových peptidáz in vivo (Caglič et al. 2007).

2.4.4 Cathepsiny B Trichobilharzia regenti
U ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti byly nalezeny papain-like cysteinové
peptidázy cathepsin B1 a cathepsin B2 jejiž orthology jsou klíčovými enzymy různých
vývojových stádií lidských krevních motolic rodu Schistosoma (Klinkert et al 1989,
Caffrey et al. 2002). SmCB1 (cathepsin B S. mansoni) je jedna z nejdůležitějších peptidáz
střeva těchto parazitů, kde se pravděpodobně účastní trávení krevních proteinů (Caffrey et
al 2004). Díky tomu je považován za atraktivní cíl pro antiparazitární terapii (Jacobsen et
al. 2000, Abdulla et al. 2007). Navíc je tento enzym schopný vyvolat protilátkovou
odpověď u hostitele, a proto se hlavně v endemických oblastech, využívá jako
sérodiagnostický marker pro schistosomózu (Li et al., 1996, El - Sayed et al. 1998).
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U Trichobilharzia regenti bylo identifikováno 6 izoforem cathepsinu B1 (TrCB1.1TrCB1.6, GenBank: AY648119-24), jejichž aminokyselinová sekvence byla ze ~ 70 %
identická s cathepsiny B1 S. mansoni a S. japonicum. Specifické polyklonální protilátky
lokalizovaly TrCB1 ve střevě schistosomul. Proto se předpokládá, že jeho hlavní funkcí je
hydrolýza přijatých proteinů (Dvořák et al 2005), podobně jako u cathepsinu B1 S.
mansoni (Caffrey et al. 2004). Zajímavé je, že u dvou ze šesti izoforem (TrCB1.5 a
TrCB1.6) je katalytický cystein (Cys29) aktivního místa nahrazen glycinem (Gly29). V
důsledku toho je velmi pravděpodobné, že tyto izoformy jsou enzymaticky neaktivní a
jejich funkce v organismu zůstává neznámá (Dvořák et al. 2005). Obecně, mutace uvnitř
katalytického místa enzymů jsou spíše pravidlem než výjimkou u všech druhů
mnohobuněčných organismů (Pils and Shultz, 2004). Předpokládá se, že biologická funkce
katalyticky inaktivních izoforem může být v regulaci aktivních enzymů kompeticí o
substrát (Dvořák et al. 2005).
Rekombinantní TrCB1.1 a TrCB1.4 byly exprimovány v systému metylotropních
kvasinek Pichia pastoris a částečně ocharakterizovány (Dvořák et al. 2005).
Rekombinantní proTrCB1.1 nebyl schopný autoaktivace, ale podobně jako cathepsin B1 S.
mansoni byl aktivován pomocí SmAE (asparaginyl endopeptidázy S. mansoni) (Sajid et al.
2003, Dvořák et al. 2005). Naproti tomu proTrCB1.4 byl schopný autoaktivace v průběhu
inkubace v kyselém prostředí pH 4, ale zdál se být rezistentní vůči akci SmAE.
Jelikož S2 vazebná kapsa papain-like cysteinových peptidáz je hlavním
determinantem jejich substrátové specifity, rekombinantní TrCB1.1 a TrCB1.4 byly
testovány na substrátovou specifitu za pomoci limitovaného množství fluorogenních
substrátů lišící se v aminokyselině v P2 pozici (Phe, Leu, Val, Arg). TrCB1.1 vykazoval
preferenci v pořadí Val>Phe>Leu>Arg při měření v kyselém pH a jeho aktivita vůči
substrátu obsahující Arg v P2 pozici vzrostla při neutrálním pH. TrCB1.4 měl preferenci v
P2 pozici pro Val>Leu>Phe v kyselém pH, ale v žádném pH nevykazoval aktivitu proti
substrátu obsahující v P2 pozici Arg. Tato „cathepsin-L-like“ preference u TrCB1.4 je
pravděpodobně způsobena záměnou negativně nabité kyseliny glutamové (Glu245) v S2
vazebné kapse za menší neutrální alanin (Ala245), jelikož tato záměna působí relativně
velkou změnu jak v náboji, tak v objemu S2 vazebné kapsy (Dvořák et al. 2005). Obě
izoformy, byly schopné efektivně degradovat myelin basic protein (hlavní proteinová
složka nervové tkáně), ale byly málo účinné při degradaci hemoglobinu. Schopnost
degradovat myelin basic protein je pravděpodobně adaptace T. regenti na jedinečnou cestu
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migrace přes nervovou soustavu až do nazální dutiny definitivního hostitele (Dvořák et al.
2005).
U T. regenti byl také identifikován a následně klonován transkripční produkt genu
kódující další cathepsin B-like peptidázu. Tato peptidáza byla nazvaná TrCB2 (GenBank:
EF682129) na základě téměř 80 % podobnosti aminokyselinové sekvence s cathepsinu B2
krevních motolic rodu Schistosoma (78 % S. japonicum, 77 % S. mansoni). TrCB2 byl
exprimován v systému metylotropních kvasinek Pichia pastoris (Dolečková et al 2009).
Rekombinatní TrCB2 byl schopný autoaktivace za podmínek kvasinkového media a na
SDS-PAGE se zobrazoval jako 32 kDa band. Po deglykosylaci endoglykosidázou F1
molekulová hmotnost klesla na 30 kDa. Tato pozorovaná hmotnost byla mírně vyšší při
srovnání s teoretickou molekulovou hmotností 28.5 kDa. Rozdíl mezi hmotnostmi mohl
být způsoben tím, že při autoaktivaci došlo ke štěpení prosekvence o tři aminokyseliny blíž
k N-konci, než bylo očekáváno, a zároveň glykosylací kvasinkami (Dolečková et al 2009).
Rekombinantní TrCB2 vykazoval preference k Lys a Arg v P1 pozici a pro
hydrofobní aminokyseliny v P2 a P3 podobně jako TrCB1 a SmCB2 (Caffrey et al. 2002,
Dvořák et al. 2005, Dolečková et al. 2009). Použitím specifického anti-TrCB2 séra byl
enzym lokalizován v penetračních žlázách cerkárií T. regenti (Dolečková et al. 2009), což
koresponduje s výsledkem Dvořáka et al. (2008), kteří prokázali přítomnost CB2
sekrečních produktech penetračních žláz cerkárie S. japonicum. Nicméně, u S. mansoni byl
CB2 nalezen v tegumentálních tuberkulech dospělých samců a v parenchymu obou pohlaví
(Caffrey et al 2002). Autoři se domnívají, že se tento enzym účastní přeměny
tegumentálních proteinů, trávení endocytózou přijatých proteinů či působí při ochranně
proti imunitnímu systému. Nález TrCB2 v penetračních žlázách cerkárií naznačuje jeho
roli při penetraci do definitivního hostitele. Toto bylo podpořeno skutečností, že
rekombinantní protein byl schopen štěpit proteiny kůže (keratin, kolagen a elastin), séra a
nervové tkáně (myelin basic protein). Aktivita TrCB2 vůči elastinu naznačuje, že by enzym
mohl funkčně nahradit histolytickou roli majoritní izoformy elastázy (serinové proteázy),
která byla nalezena u cerkárií S. mansoni a S. haematobium (SmCE, ShCE) (Salter et al.
2000), ale ne u cerkárií S. japonicum a ptačích schistosom (Dvořák et al. 2008, Dolečková
et al. 2007, Kašný et al. 2007, Dolečková et al. 2009).
Real-time PCR analýza cDNA izolované z různých vývojových stádií (z vajíček,
miracidií, sporocyst s vyvíjejicími se cerkáriemi, cerkárií, schistosomul a z dospělých
jedinců) T.regenti ukázala zřetelně odlišné profily exprese genů TrCB1.1 a TrCB2 během

24

vývoje parazita (Dolečková et al. 2010). V případě TrCB1.1 bylo množství detekované
mRNA velmi nízké u vajíček, miracidií a u sporocyst. K významnému zvýšení exprese
došlo u schistosomul a dospělých jedinců. Zvýšená exprese genu pro TrCB1.1 u těchto
vysoce metabolicky aktivních stádií podporuje obecně přijímaný názor, že cathepsin B1 je
hlavním trávicím enzymem schistosom (Cafrey et al. 2004, Dvořák et al. 2005, Delcroix et
al. 2006). Míra transkripce genu pro TrCB2 byla vyšší u všech stádií oproti cerkáriím.
Nejvyšší míra exprese byla zaznamenána opět u schistosomul a dospělých jedinců. Jelikož
vajíčka, miracidia a sporocysty T. regenti vykazují vyšší míru exprese genu pro TrCB2 než
pro TrCB1, je pravděpodobné, že cathepsin B2, spíše než cathepsin B1, je zodpovědný za
peptidázovou aktivitu u časných vývojových stádií schistosom (Dolečková et al. 2010).
Navíc poměrně vysoký stupeň exprese genu pro TrCB2 u sporocyst s vyvíjejícími se
cerkáriemi podporuje hypotézu, že TrCB2 hraje klíčovou roli při průniku cerkárie do
hostitele. Jelikož cerkárie během svého krátkého života nepřijímají potravu a své
histolytické enzymy potřebují jen pro průnik do hostitele, předpokládá se, že většina
potřebných enzymů je syntetizovaná během vývoje cerkárie uvnitř sporocyst (Jolly et al.
2007, Dolečková et al 2010).
Pro více infomací o cathepsinech B1 a B2 T. regenti odkazuji na souhrnný článek
autorů Kašný et al. (2011).
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3. Materiál a metodika
3.1 Složení použitých roztoků
BMG

BMM

YPD

YPDS

Low Salt LB

100mM fosfátový
pufr, pH 6
1,34 % YNB
4 x 10-5 % Biotin
1% glycerol

100mM fosfátový
pufr, pH 6
1,34 % YNB
4 x 10-5 % Biotin
0,5 % metanol

1% yeast extract
2% pepton
2% glukóza
2% agar
100μg/ml Zeocin
- vodný roztok

1% yeast extract
2% pepton
2% glukóza
2% agar
100μg/ml Zeocin
1M sorbitol

950 ml H2O,
10 g Trypton, 5 g
NaCl,
5 g Extrakt z
kvasinek,
15 g Agar,
- dotitrováno 1 M
NaOH na pH 7,5
25 µg/ml Zeocin

Tabulka č. 1: Inkubační media (EasySelectTM Pichia Expression Kit, Invitrogen)

Pufry
1M fosfátový pufr pH 6 (1000ml)
- do inkubačního média
132 ml

1 M K2HPO4

868 ml

1 M KH2PO4

- v případě potřeby úpravy pH titrováno H3PO4 či KOH
50 mM acetátový pufr pH 5 (500ml)
- pro chromatografii na iontoměniči
5x reakční pufr
- pro deglykosylaci
- 250 mM NaH2PO4, pH 5.5
100 mM acetátový pufr pH 4,5; 5; 5,5; 6
- pro aktivaci rekombinantních cathepsinů
Blotovací pufr
- na PVDF membránu pro analýzu Edmanovo odbourávání N-konců
20 ml tris glycin SDS pufr (10x TGS, Bio-Rad)
140 ml vody
40 ml metanolu
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50 mM Citrát / 100 mM fosfátový pufr CPB (100 ml)
- pro měření aktivity a aktivace rekombinantních cathepsinů
Zásobní roztoky: Roztok A: 100mM kyselina citrónová
Roztok B: 200 mM Na2H PO4
Pro dosažení potřebného pH se míchá:
pH

x ml roztoku A

x ml roztoku B

4,0

30,7

19,3

4,5

27,25

22,75

5,5

21,6

28,4

6

17,9

32,1

6,5

14,5

35,5

a doplní se destilovanou vodou do 100 ml
Tris – HCl pufr pH 7,8
Seznam použitých speciálních chemikálií a kitů


Antipain dihydrochloride from microbial source (A6191, Sigma- Aldrich)



Blotting Grade Blocker Non-Fat Dry Milk (170-6404, Bio-Rad)



Coomassie Briliant Blue R-250 (C.I.42660, Serva Electrophoresis



Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp. (D4911, Sigma – Aldrich)



Dimethyl sulfoxide (D8418, Sigma –Aldrich)



DL-Dithiothreitol (D0632, Sigma – Aldrich)



d-Biotin (B-4639, Sigma – Aldrich)



Endoglycosidase F1 from Elizabethkingia miricola (E9762, Sigma - Aldrich)



E-64 (E3131, Sigma – Aldrich)



EasySelectTM Pichia Expression Kit (Invitrogen)



Fluorescamine (F9015, Sigma – Aldrich)



fluorogenní substráty - Z-Phe-Arg-AMC (I-1160, Bachem), Z-Arg-Arg-AMC (I1135), Z-Ala-Ala-Asn-AMC (I-1865, Bachem)



GeneRuler 100bp Plus (SM0323, Fermentas)



QIAquick Gel Extraction kit (QIAGEN)



Heparin Sodium Salt from Bovine Intestinal Mucosa (H-0777, Sigma - Aldrich)
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Hippuryl-His-Leu-OH (M-1485, Bachem)



Lyticase from Arthrobacter luteus (L2524, Sigma – Aldrich)



Macro-Prep High S Support (158-0030, Bio-Rad)



MicroPoly(A) PuristTM kit (Ambion).



Monoclonal Anti-polyHistidine – Peroxidase antibody produced in mouse (A7058,
Sigma-Aldrich)



Native Protein Deglycosylation Kit (N-DEGLY, Sigma-Aldrich)



NotI (R6435, Promega)



Pepsin −Agarose from porcine gastric mucosa (P0609, Sigma-Aldrich)



Precision Plus Protein Dual Xtra Standards (161-0377, Bio-Rad)



proteinové markery molekulových velikostí BenchMark Protein Ladder (10747012,
Invitrogen)



PPP MasterMixu (Top-Bio)



Quant-iTTM Protein Assay Kit (Q33212, Invitrogen)



Rekombinantní klíštěcí asparaginyl endopeptidáza (legumain) v mediu po expresi
(IrAE, Genbank: AY584752) - získáno od dr. Kopáčka z AVČR České Budějovice



Recombinant mouse legumain – savčí AEP (2058-CY-010, RαD Systems)



Recombinant mouse Cathepsin C (2336-CY-010, RαD Systems)



Rekombinantní cathepsin L F. magna (Genbank: EU877764) - získáno od Kateřiny
Beránkové, Katedra parazitologie PřF UK v Praze



Sac I (R6061, Promega)



Silver Stain Plus kit (161-0449, Bio-Rad)



SuperScript III Reverse transcriptase (Invitrogen)



proteinové substráty: myelin basic protein (mouse brain, M2941), keratin (human,
K-0253), hemoglobin (Turkey, Bovine;H0142, H2500), kolagen typ IV (human
placenta, C7521), IgG (human serum, I4506), albumin (human serum, A9511),
fibrinogen (human plasma, F3879), elastin (human skin,E7402) - všechny substráty
byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich



Taq DNA Polymerase native/ without BSA (EP0281, Fermentas)



TAE pufr (Invitrogen).



10x Tris/Tricine/SDS Buffer (161-0744, Bio-Rad)



Triton X-100 (T8532, Sigma-Aldrich)



TRIzol (TRIzol reagent, Invitrogen)
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T4 DNA Ligase (M1801,Promega)



Ultra Low Range Molecular Weight Marker - M.W. 1,060-26,600 (M3546, Sigma –
Aldrich)



XhoI (R6165, Promega)



1% agarosovy gel (0,4 g agarózy na 40 ml 1 x TAE).

Seznam použitých přístrojů


centrifuga Centrifuge 5804 R (Eppendorf)



elektroporátor Gene Pulser Cell (Bio-Rad)



fluorometr Infinite M200 (Tecan)



horizontální elektroforéza pro separaci DNA B3 Mini Gel System

(Thermo

Scientific)


inkubátor MaxQ 4000 (Barnstead/Lab-line)



Protein IEF Cell (Bio-rad)



skener GS-800 Calibrated Densitometer (BIO-RAD)



„semi-dry blotting“ aparatura Trans-Blot SD Semi-Dry Transferr cell (BioRad)



thermocycler C1000 (Bio-Rad)



vertikální proteinová elektroforéza MINI-Protean® 3 cell (Bio-Rad)

Použité zkratky
AEP – Asparaginyl endopeptidáza (legumain)
BMG – Buffered Minimal Glycerol
BMM – Buffered Minimal Methanol
DTT – Dithiothreitol
DMSO – Dimethyl sulfoxid
MBP - myelin basic protein
RT – laboratorní teplota („room temperature“)
SDS – dodecylsulfát sodný
T-PBS - fosfátový pufr pH 7.4 s obsahem 0,05% detergentu Tween-20
YPD - Yeast-Peptone-Dextrose Medium
AMC – 7-amino-4-methylcoumarin
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SDS-PAGE – sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
ot/min – otáčky za minutu

3.1 Exprese rekombinantních procathepsinů TrCB1.1, TrCB1.4 a TrCB2
Klony kvasinek Pichia pastoris (kmen X33) s inzertem genu pro TrCB1.1, TrCB1.4
(Genbank: AY648119, AY648122; Dvořák et al 2005), TrCB2 (Genbank: EF682129;
Dolečková et al. 2009) jsou udržovány v naší laboratoři na plotnách s pevným YPD
mediem obsahujícím antibiotikum Zeocin (100 μl/ml) (viz tab.1).

3.1.2 Exprese
Exprese rekombinantních procathepsinů byla provedena v systému metylotrofních
kvasinek Pichia pastoris podle upraveného manuálu EasySelectTM Pichia Expression Kit
(Invitrogen). Klony kvasinek s inzertem byly inkubovány ve 2000 ml kultivačních
Erlenmeyerových baňkách s 500 ml BMG media cca 24 h, dokud inkubovaná kultura
nedosáhla log fáze (mléčně zabarvené medium). Inkubace probíhala při 30 °C a otáčkách
250/min. Narostlá kultura byla následně centrifugována po dobu 5 minut při 1500 g. Pro
indukci exprese procathepsinu B byl buněčný pelet rozsuspendován v 500 ml BMM media
a inkubován 48 hodin (při první expresi proTrCB1.1 doba inkubace prodloužena na 4 dny)
za podmínek popsaných výše. Každých 24 hodin bylo přidáno 2,5 ml 100 % methanolu
(finální koncentrace 0,5 %) a odebráno 1 ml media pro kontrolu exprese (provedena SDSPAGE analýza).

3.1.3 Purifikace rekombinantních cathepsinů
Po indukci exprese bylo medium s kvasinkami centrifugováno při 3000 g po dobu
10 minut při 4 °C. Buněčný pelet byl zamražen (pro případnou kontrolu) a supernatant byl
přefiltrován přes 0.22 μm membránu (Millipore). Následně byl kompletně vyměněn pufr
(50 mM acetátový pH 5) a supernatant byl cca 100x zkoncentrován pomocí AmiconUltra
15 mikrofiltrů (10,000 MWCO, Millipore). K purifikaci rekombinantních cathepsinů byla
použita nízkotlaká chromatografie na iontoměniči s matricí Macro-Prep High S Support
(cation-exchange, Bio-Rad) a středotlaká kapalinová chromatografie FPLC na koloně
Mono S cation-exchange (BioLogic, Bio-Rad) v Laboratoři molekulární a biochemické
parazitologie (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze) pod vedením
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RNDr. Ivana Hrdého PhD. Kolony na iontově výměnnou chromatografii byly
ekvilibrovány 50 mM acetátovým pufrem pH 5. Zachycené proteiny byly vymývány
pomocí gradientu NaCl (0-1M) ve stejném pufru. Získané frakce byly následně odsoleny
pomocí ultrafiltrace na AmiconUltra 15 mikrofiltrech (10,000 MWCO, Millipore) a
skladovány při - 20 °C, dokud nebyly použity.

3.1.4 Ověření přítomnosti rekombinantních procathepsinů ve frakcích po
chromatografii
U získaných frakcí byla změřena celková koncentrace proteinu. Dále byly tyto
frakce analyzovány pomocí SDS-PAGE na 12 % polyakrylamidových gelech o tloušťce
0,75 mm. Dělení probíhalo za konstantního napětí 150 V (jeden gel) či 200 V (dva gely).
Gely byly obarveny Coomassie Briliant Blue R-250 popřípadě nastříbřeny a oskenovány.
Pro ověření identity proteinů byly výrazné bandy jednotlivých frakcí vyříznuty z gelu a
předány k analýze hmotnostní spektrometrií (4800 Plus MALDI TOF/TOF analyzér,
Laboratoř hmotnostní spektrometrie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta).
Případně byla provedena analýza N-koncových aminokyselin pomocí Edmanova
odbourávání (popsáno v kapitole 3.3.8).
Peptidázová aktivita jednotlivých frakcí byla měřena ve fluorometru v černých 96
jamkových destičkách (Nunc, Denmark) s pomocí syntetického fluorogenního substrátu ZPhe-Arg-AMC, jehož finální koncentrace byla 50 μM. Do každé jamky bylo nepipetováno
100μl 50 mM citrát/100 mM fosfátového pufru pH 5,5 (TrCB1.1, TrCB1.4) nebo pH 6
(TrCB2), který obsahoval 2mM DTT. Dále byly přidány jednotlivé frakce po
chromatografii (celkové množství 0,5 ug proteinu). Ihned po přidání 100 μl substrátu bylo
započato měření fluorescence uvolněného AMC v intervalech 2 minut po dobu 30 minut
při teplotě 25 °C (+/-1°C). Nastavená excitační vlnová délka byla 355 nm, emisní vlnová
délka 460 nm.

3.2 Deglykosylace rekombinantních procathepsinů
Rekombinantní proteiny jsou během exprese v kvasinkách Pichia pastoris často
hyperglykosylovány (Bretthauer and Castellino, 1999). Tak tomu bylo i v případě
našich cathepsinů (ověřeno pomocí SDS-PAGE s ohledem na teoretickou velikost).
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Deglykosylace byla prováděna pomocí Native Protein Deglycosylation Kit (Sigma Aldrich). K 10 μl reakčního pufru bylo přidáno 37,5 μl rekombinantního proteinu (až 200
μg) a 2 μl endoglykosidázy F1. Reakce probíhala 1 hodinu v termobloku při 37 °C a 300
ot/min. Pro ověření, zda došlo k posunu v molekulové hmotnosti, byly deglykosylované
rekombinantní proteiny analyzovány na 12 % polyakrylamidovém gelu pomocí SDSPAGE (za podmínek popsaných v kapitole 3.1.4).
Ani po několika pokusech nedošlo u pro-TrCB1.1 k deglykosylaci z důvodu
degradace endoglykosidázy touto peptidázou (zřejmě po částečné autoaktivaci). Proto byly
do reakce přidány inhibitory cysteinových proteáz (ireverzibilní E-64 či reverzibilní
antipain) o finální koncentraci 10 μM. Pro další pokusy byl u pro-TrCB1.1
deglykosylované v přítomnosti antipainu 3x vyměněn pufr (složení dle podmínek dalšího
pokusu) pomocí AmiconUltra 0,5 mikrofiltrů (10,000 MWCO, Millipore).

3.3 Aktivace rekombinantních procathepsinů TrCB1.1 a TrCB1.4
Deglykosylace rekombinantních procathepsinů, která někdy předcházela aktivačním
experimentům, byla provedena dle protokolu popsaného v kapitole 3.2 (TrCB1.1 byla
deglykosylována za přítomnosti antipainu). Jednotlivé způsoby aktivace byly testovány v
některých případech vícekrát (eventuálně s různými modifikacemi), v některých případech
jen jednou. Pro některé způsoby aktivací byl použit pouze jeden z rekombinantních
cathepsinů. Vlastní aktivační reakce probíhaly různě dlouhou dobu (v závislosti na
konkrétním pokusu) v termobloku při 37 °C a 350 ot/min. Výsledek aktivace (posun ve
velikosti) byl hodnocen na 12 % polyakrylamidovém gelu pomocí SDS-PAGE (dle
podmínek popsaných v kapitole 3.1.4). Jako kontrola sloužil původní neaktivovaný
rekombinatní procathepsin. Rovněž byla měřena aktivita aktivovaných enzymů pomocí
substrátu Z-Phe-Arg-AMC (postup a podmínky popsány v kapitole 3.1.4). V některých
případech byly rekombinantní proteiny po aktivaci a SDS-PAGE přeneseny z gelu na
PVDF membránu a předány k analýze N-koncových aminokyselin pomocí Edmanova
odbourávání (popsáno v kapitole 3.3.8).

3.3.1 Autoaktivace rekombinatních procathepsinů v kyselém pH
Aktivace rekombinatntních procathepsinů v kyselém pH byla provedena dle
upraveného protokolu Dvořáka et al. (2005). Glykosylované a deglykosylované
rekombinantní pro-TrCB1.1 či pro-TrCB1.4 (0,2 mg/ml) byly inkubovány v 50 mM
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citrát/100mM fosfátovém pufru pH 4 (TrCB1.1) či pH 4,5 (TrCB1.4). Do reakce bylo
přidáno 2 mM DTT. Reakce probíhala přes noc. Byla změřena aktivita, provedena SDSPAGE a analýza N-koncových aminokyselin.

3.3.2 Autoaktivace rekombinatního pro-TrCB1.4 v kyselém pH za přítomnosti
glykosaminoglykanů
Z literatury je známo, že negativně nabité molekuly glykosaminoglykanů
napomáhají procesu autoaktivace (Rozman et al. 1999, Caglič et al. 2007). Pro ověření, zda
to platí i pro naše rekombinantní procathepsiny, byly do aktivační reakce v kyselém pH u
pro-TrCB1.4 přidány dextran sulfát (10 ug/ml) či heparin (50 ug/ml). Reakce probíhala 1
hodinu. Po aktivaci byla provedena SDS-PAGE anylýza TrCB1.4 aktivovaný za
přítomnosti heparinu byl předán k analýze N-koncových aminokyselin.

3.3.3 Aktivace rekombinatních procathepsinů aktivním cathepsinem TrCB1.1
Rekombintní cathepsiny B T. regenti jsou exprimovány ve formě zymogenů a
TrCB1, na rozdíl od TrCB2, by neměl být schopen autoaktivace v mediu (Dvořák et al.
2005). Nicméně při jedné z expresí, kterou jsme prováděli, došlo k autoaktivaci TrCB1.1
(ověřeno SDS-PAGE analýzou a měřením aktivity). Jelikož jsou z literatury známy
případy, kdy aktivní cathepsin B byl schopný aktivovat neaktivní procathepsiny (Rowan et
al. 1992), použili jsme tento aktivovaný cathepsin k pokusu o aktivaci našich neaktivních
cathepsinů. Neaktivní rekombinantní glykosylované pro-TrCB1.1 či pro-TrCB1.4
(koncetrace 0,5 mg/ml) byly inkubovány s aktivním cathepsinem B1.1 v 50 mM
citrát/100mM fosfátovém pufru pH 5.5 obsahujícím 2 mM DTT. Aktivace probíhala přes
noc. Byla provedena SDS-PAGE analýza.

3.3.4 Aktivace rekombinatních procathepsinů pomocí Macro-Prep High S
Support
Macro-Prep High S Support je matrice pro iontově výměnou chromatografii
obsahující negativně nabité molekuly. S cílem ověřit, zda mohou usnadnit proces
aktivace, byly rekombinantní procathepsiny inkubovány s touto matricí. 40 μl matrice
promyté 3 x 100mM acetátovým pufrem pH 5 bylo vloženo do mikrozkumavek s 0,22
μm filtrem
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Amicon Ultrafree-CL 0,5 ml (Millipore). Následně bylo k matrici přidáno 50 ug
rekombinatního pro-TrCB1.1 či pro-TrCB1.4 (glykosylovaný či deglykosylovaný) ve 100
μl 100 mM acetátového pufru s 2 mM DTT. Aktivace probíhala v různých časových
intervalech (1/2, 1 h, 2 h) bez třepání. Po inkubaci následovala centrifugace 2 minuty při
4000g. Na filtr s matricí (s navázanými cathepsiny) bylo napipetováno 100 μl 100 mM
acetátového pufru o pH 5 s 1M NaCl. Inkubace trvala 5 minut při RT. Poté následovala
centrifugace 2 minuty při 4000g. Eluát byl odsolen pomocí AmiconUltra 0,5 mikrofiltrů
(Millipore, 10,000 MWCO) a analyzován pomocí SDS-PAGE a změřením aktivity.
Deglykosylované TrCB1.1 a TrCB1.4 po aktivaci (inkubace 2 hodiny) byly také dále
analyzovány pomocí Edmanova odbourávání N-konců.

3.3.5 Aktivace rekombinatního pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 pomocí
rekombinantní klíštěcí asparaginyl endopeptidázy
3.3.5.1 Ověření aktivity a pH optima u klíštěcí asparaginyl endopetidázy
Klíštěcí legumain (Ixodes ricinus, IrAE, Sojka et al. 2007) byl získán z laboratoře
AVČR České Budějovice ve formě nepřečištěného reombinantního enzymu v mediu.
Aktivita a pH optimum rekombinatní klíštěcí AEP byly měřeny pomocí syntetického
fluorogenního substrátu Z-Ala-Ala-Asn-AMC o finální koncentraci 50 μM. Měření
probíhalo v černých 96 jamkových destičkách (Nunc, Denmark). Do každé jamky bylo
napipetováno 100 μl

50mM citrát/100mM fosfátového pufru o pH 4,5; 5,5; 6,5

obsahujícího 2 mM DTT. Dále byl přidán 1μl AEP v mediu (o neznámé koncentraci) a na
závěr 100 μl substrátu. Ihned po přidání substrátu bylo započato měření fluorescence
uvolněného AMC v intervalech 2 minut po dobu 1/2 hodiny při RT. Excitace a emise byly
měřeny ve vlnových délkách 380 nm a 460 nm.

3.3.5.1 Aktivace rekombinantních procathepsinů pomocí IrAE
K 10 μl media s klíštěcí AEP bylo přidáno 20 μg rekombinantního pro-TrCB1.1 či
pro-TrCB1.4 v 50 mM citrát/100mM fosfátovém pufru pH 4,5. Dále bylo přidáno 2 mM
DTT a reakční směs byla doplněna 50 mM citrát/100mM fosfátového pufru pH 4,5 na
konečný objem 200 μl. Aktivace probíhala po dobu 4 hodin. Po inkubaci byla provedena
SDS-PAGE analýza. Tento pokus byl proveden jak u glykosylovaných tak u
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deglykosylovaných

rekombinantních

cathepsinů.

Byla

provedena

SDS-PAGE

a

charakterizace N-koncových aminokyselin. Aktivita nebyla měřena.

3.3.6 Aktivace rekombinantního pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 myším
legumainem
3.3.6.1 Aktivace legumainu
Před vlastní aktivací procathepsinů jsme aktivovali rekombinatní proAEP podle
návodu výrobce (RαD Systems). Po aktivaci byla pro kontrolu ověřena aktivita pomocí
syntetického fluorogenního substrátu Z-Ala-Ala-Asn-AMC v 50 mM citrát/100 mM
fosfátovém pufru pH 4,5. K 50 μl legumainu (2ng/ul) bylo přidáno 50 μl 200 μM substrátu.
Ihned po přidání substrátu bylo započato měření po dobu 30 minut. Excitace a emise byly
měřeny ve vlnových délkách 380 nm a 460 nm.

3.3.6.2 Aktivace procathepsinů myším legumainem
Postup a podmínky byly stejné jako při aktivaci za pomoci klíštěcí AEP (kapitola
3.3.4.1). Navíc byla přidána kontrola za stejných podmínek bez přidání AEP. Poměr
enzymů v reakci byl 0,1 μg AEP na 20 μg rekombinantního proTrCB1.1 či proTrCB1.4.
Tento pokus byl proveden jak u glykosylovaných tak u deglykosylovaných
rekombinantních cathepsinů.
Alternativně jsme deglykosylovanou TrCB1.1 inkubovali přes noc (cca 15 hodin).

3.3.7 Aktivace rekombinantního pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 pomocí pepsinu
Lyofilizovaný pepsin navázaný na agarózových částicích byl resuspendován,
hydratován a 3 x promyt v 50 mM acetátovém pufru pH 4. Supernatant byl odebrán a k
sedimentu bylo znovu přidáno 10 ml pufru.
Při vlastní aktivační reakci byl k rekombinantním procathepsinům v 50 mM
acetátovém pufru pH 4 přidán stejný objem rehydratované suspenze pepsin-agarózy.
Finální koncentrace cathepsinů byla 0,2 μg/μl. Inkubace probíhala v různých časových
intervalech

(5, 15, 30, 45, 60, 75 minut). Jako kontrola sloužila reakce za stejných

podmínek bez přidání pepsinu.Tento pokus byl proveden jak u glykosylovaných tak
deglykosylovaných rekombinantních cathepsinů. Byla změřena aktivita a provedena SDS-
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PAGE analýza. U deglykosylovaných cathepsinů TrCB1.1 a TrCB1.4 byla také provedena
analýza N- koncových aminokyselin.

3.3.8 Edmanovo odbourávání N-konců
Pomocí Edmanova odbourávání N-koncových aminokyselin jsme ověřovali, v
jakém místě polypeptidového řetězce proteinů došlo ke štěpení. Přenos proteinů z
polyakrylamidového gelu na PVDF membránu Sequi-BlotTM PVDF Membrane (Bio-Rad)
probíhal elektroforeticky 45 minut při konstantním proudu 1 mA/cm2 membrány v „semidry blotting“ aparatuře. Membrána byla následně obarvena Coomassie briliant blue a
předána k analýze (dr. Vobůrka, Laboratoř analýzy proteinů, Ústav organické chemie a
biochemie AV ČR Praha).

3.4 Štěpení N-koncových dipeptidů pomocí cathepsinu C
Jelikož u rekombinantních cathepsinů B nedošlo při aktivaci pepsinem k
celkovému odštěpení prosekvence (dle výsledku analýzy N-koncových aminokyselin).
Pokusili jsme se zbývající aminokyseliny odštěpit pomocí komerčně dodávaného
rekombinantního cathepsinu C, což je dipeptidyl peptidáza, která postupně odštěpuje
dipeptidy z N-konců proteinových substrátů. Pokus byl prováděn dle Sajid et al. (2003).
Tito autoři byly schopni pomocí krysího cathepsinu C odštěpit zbylé aminokyseliny u
rekombinantního cathepsin B1 S. mansoni.
Rekombinantní cathepsin C (0,5 U) byl inkubován s 10 μg pepsinem aktivovaných
TrCB1.1 nebo TrCB1.4. Po inkubaci byla změřena aktivita pomocí Z-Phe-Arg-AMC
(podmínky popsány v kapitole 3.1.4) a provedena SDS-PAGE analýza. Pro ověření, zda
došlo k dalšímu odštěpení N-koncových aminokyselin, bylo použito Edmanovo
odbourávání.

3.5 Měření exopetidázové aktivity rekombinantních cathepsinů
Pro

ověření,

zda

cathepsiny

B

Trichobilharzia

regenti

skutečně

mají

exopeptidázovou aktivitu díky přítomnosti „occluding loop“ v molekule, jsme použili
upravený protokol Sajid et al. (2003). Exopeptidázová aktivita TrCB2 a pepsinem
aktivovaných TrCB1.1 a

TrCB1.4 byla měřena pomocí substrátu benzoyl-glycinyl-

histidinyl-leucine (Hippuryl-His-Leu-OH, Bachem). Substrát je hydrolyzován pomocí
peptidyl-dipeptidázové aktivity, což má za následek uvolnění koncového dipeptidu His36

Leu. Volná aminoskupina His-Leu spontánně reaguje s fluorescaminem. Vznilý produkt
vykazuje fluorescenci po excitaci při 390 nm. Měřené emitované záření mělo vlnovou
délku 475 nm. Reakce byla odečítána v černých 96 jamkových destičkách (Nunc,
Denmark) na fluorometru.

3.5.1 Měření pH optima pro exopeptidázovou aktivitu (TrCB2)
Celkový objem reakce byl 100 µl. K 0,5 ug rekombinatního TrCB2 byl přidán 100
mM acetátový pufr o různém pH (4,5; 5; 5,5; 6), 2 mM DTT a na závěr substrát o finální
koncentraci 2 mM. Reakční směs byla inkubována při pokojové teplotě. Reakce byla
vyvíjena a zastavena přidáním 100µl fluorescaminu (0.15 mg/ml) rozpuštěného v čistém
DMSO, a to ihned po přidání substrátu, dále po 30 min, 1h, 1,5h, 2h, 3h a 4h. Půl hodiny
po přidání fluorescaminu byla změřena fluorescence. Obdobným způsobem bylo změřeno
pH optimum pro exopeptidázovou aktivitu u TrCB1.1 a TrCB1.4, zde byly použity pufry o
pH 4,5; 5,5 ;6 a doba byla prodloužena na 5 hodin.

3.5.2 Měření exopeptidázové aktivity při pH 5.5 (TrCB2, TrCB1.1, TrCB1.4)
Celkový objem reakce byl 100 µl. K 0,5 ug rekombinatních TrCB1.1, TrCB1.4
(aktivovaných pepsinem) nebo TrCB2 byl přidán 100 mM acetátový pufr o pH 5,5, 2 mM
DTT a na závěr substrát o finální koncentraci 2 mM. Reakční směs byla inkubována při
RT. Reakce byla vyvíjena a zastavena přidáním 100µl fluorescaminu (0,15 mg/ml)
rozpuštěného v čistém DMSO a to ihned po přidání substrátu, dále po 1h, 2h, 3h, 4h. Půl
hodiny po přidání fluorescaminu byla měřena fluorescence.
Je známo, že cathepsiny L nemají díky nepřítomnosti „occluding loop“ schopnost
exopeptidázové aktivity (Sajid et al. 2003). Proto byl jako negativní kontrola použit
rekombinantní cathepsin L Fascioloides magna.

3.6 Porovnání aktivity rekombinantních cathepsinů B vůči substrátům ZPhe-Arg-AMC a Z-Arg-Arg-AMC
Tento pokus jsme prováděli pro ověření výsledku Dvořáka et al. (2005), kdy při
testování substrátové specifity S2 vazebné kapsy rekombinantních TrCB1.1 a TrCB1.4
nebyl TrCB1.4 schopný štěpit substrát, který měl Arg v P2 pozici. Neschopnost štěpit tento
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substrát je pravděpodobně způsobena tím, že u TrCB1.4 došlo k záměně negativně
nabitého Glu245 přítomného u TrCB1.1 za menší a neutrální Ala245 v S2 vazebné kapse. V
tomto pokusu jsme testovali preferenci rekombinantních cathepsinů aktivovaných
pepsinem k oběma substrátům. Postup a měření aktivity byly obdobné jako v kapitole
(3.1.4).

3.7 Degradace makromolekulárních substrátů
3.7.1 Analýza štěpů pomocí SDS-PAGE
Za účelem ověření, zda a jak jsou všechny 3 rekombinantní cathepsiny schopny
štěpit hostitelské proteiny obsažené ve tkáních, byly enzymy inkubovány s těmito
substráty: kolagen typ IV, fibrinogen, elastin, keratin, myelin basic protein (MBP),
hemoglobin, IgG a albumin..
Substráty (finální koncentrace 0,5 mg/ml) byly inkubovány s 1 μg rekombinantních
TrCB1.1, TrCB1.4 (aktivovaných pepsinem) a s TrCB2 v 50 μl 100 mM acetátového pufru
pH 5,5 (TrCB1) nebo pH 6 (TrCB2) obsahujícího 2 mM DTT (substrát MBP bez DTT).
Inkubace probíhala 6 hodin ve vibračním termobloku při 37° C a 300 ot/min (u MBP po 1
hodině odebráno 20 μl). Alikvoty (20 μl) z každé reakce byly smíchány s neredukujícím
vzorkovým pufrem pro elektroforézu (v poměru 4:1) a separovány pomocí SDS-PAGE.
Jako kontroly v gelu sloužily neštěpené substráty (5 μg). Pro elektroforézu byl použit 12 %
(pro MBP 15%) polyakrylamidový gel (podmínky elektroforézy popsány v kapitole 3.1.4).
Jako proteinové standardy byly použity Precision Plus Protein Dual Xtra Standards (BioRad). Gely byly následně obarveny pomocí Coomassie Brilliat Blue R-250.

3.7.2 Detekce štěpných míst v molekule MBP a fibrinogenu pomocí Edmanova
odbourávání N-konců
Pro detekci štěpných míst v molekule proteinového substrátu byly štěpy MBP a
fibrinogenu po působení rekombinantního TrCB2 podrobeny analýze Edmanovým
odbouráváním N-konců..
Substráty (finální koncentrace MBP 0,5 mg/ml, fibrinogen 1mg/ml) byly
inkubovány s rekombinatním TrCB2 (1 ug) ve 100 μl 50mM citrát/100 mM fosfátovém
pufru pH 6 (u fibrinogenu přidáno 2 mM DTT). Jako kontrola sloužily substráty bez
peptidázy. Inkubace probíhala ve vibračním termobloku při 37 °C a 300 rpm, a to 2
hodiny pro MBP a 3 hodiny pro fibrinogen. Štěpy substrátů byly separovány pomocí Tris38

Tricine/Peptide gelů (161-1107, Bio-Rad). Tato elektroforéza je běžně používaná k
separaci proteinů o MW 1-100 kDa a je to preferovaný systém pro rozlišení proteinů
menších než 30 KDa (Schägger 2006). Vzorkový pufr byl připraven dle protokolu
Schägger (2006). Jako standardy byly použity Ultra Low Range Molecular Weight Marker
- M.W. 1,060-26,600 (Sigma - Aldrich). Gel byl následně přeblotován na PVDF
membránu. Přenos proteinů na PVDF membránu probíhal elektroforeticky 30 minut při
konstantním proudu 1 mA/cm2 membrány v „semi-dry blotting“ aparatuře. Membrána byla
následně obarvena Coomassie briliant blue a předána k analýze.
Alternativně byly štěpy fibrinogenu po působení rekombinantního cathepsinu
TrCB2 (podmínky posané v předcházejícím textu) a kontrola (bez peptidázy) separovány
pomocí 2 D elektroforézy dle návodu ReadyStripTM IPG Strip Instruction Manual (BioRad). Pro izoelektrickou fokusaci byly použity stripy o délce 7 cm a pH gradientu 3-10.
Fokusace probíhala při napětí max. 50 μA/gelový proužek, teplotě 20 °C, po dobu 16h
(19841 kVh). Pro druhou dimenzi (SDS-PAGE) byly použity 12 % polyakrylamidové gely
o jedné jamce (podmínky elektroforézy stejné jako v kapitole 3.1.4). Štěpy byly
přeblotovány na PVDF membránu a předány k analýze N-konců.

3.7.3 Analýza štěpů pomocí hmotnostní spektrometrie
Substráty hemoglobin a myelin basic protein (finální koncentrace 0,2 mg/ml) byly
inkubovány s 1 μg rekombinatních cathepsinů TrCB1.1, TrCB1.4 (aktivované pepsinem) a
TrCB2 v 50 μl 100 mM acetátového pufru pH 5,5 (TrCB1) nebo pH 6 (TrCB2). Inkubace
probíhala 2 hodiny ve vibračním termobloku při 37 °C a 750 ot/min. Část reakční směsi
byla použita k SDS-PAGE analýze v 15 % polyakrylamidovém gelu (za podmínek
popsaných v kapitole 3.1.4) a část byla podrobena opakované MALDI-MS analýze za
podmínek, kdy jsou zpravidla sledovány látky s molekulovými hmotnostmi pod 5 kDa
(reflektronový mód, matrice CHCA, Anchor Chip).
S cílem potvrzení výsledků MALDI-MS/MS analýzy a zvýšení počtu detekovaných
peptidů byly reakční směsi štěpené cathepsinem TrCB1.1 podrobeny i přímé LC-MS/MS
analýze. Analýzy hmotnostní spektrometrií byly provedeny laboratoří dr. Zdráhala z
Oddělení funkční genomiky a proteomiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
v Brně.
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3.8 Klonování a exprese „neaktivní“ izoformy TrCB1.6
Abychom ověřili roli „nefunkční“ TrCB1.6 v regulaci aktivních izoforem
cathepsinu B kompeticí o substrát, rozhodli jsme se vytvořit rekombinatní protein.

3.8.1 Zisk cDNA
Za použití TRIzolu (TRIzol reagent, Invitrogen) byla z osmidenních schistosomul,
získaných z nervové tkáně nakažené kachny, vyizolována celková RNA. Z celkové RNA
byla následně získána mRNA podle protokolu MicroPoly(A) PuristTM kit (Ambion). Z
mRNA byla za použití kitu SuperScript III Reverse transcriptase (Invitrogen) a reverzních
primerů oligo-dT18 (Generi-Biotech s.r.o.) syntetizována jednořetězcová cDNA. Získaná
cDNA sloužila jako templát pro následnou PCR.

3.8.2 Tvorba rekombinantní izoformy
Jako expresní systém jsme zvolili kvasinky Pichia pastoris. Ten kombinuje výhody
exprese proteinů v E. coli, jako je snadná kultivovatelnost, rychlost expresního systému,
snadná manipulovatelnost s výhodami eukaryotních organismů, jako jsou např.
posttranslační modifikace. Pichia pastoris je schopna jak extracelulární (sekreční), tak
intracelulární exprese (viz manuál Easy Select Pichia Kit, Invitrogen). Výhodou sekreční
exprese je, že cílový protein tvoří většinu proteinů v mediu, jelikož Pichia sekretuje jen
velmi málo svých proteinů do prostředí (Barr et al. 1992) . Dalším důvodem proč jsme si
zvolili tento systém je fakt, že byl úspěšně použit v předcházejících studiích při expresi
cathepsinů B u T. regenti - TrCB1.1 a TrCB1.4 (Dvořák et al. 2005), TrCB2 (Dolečková et
al. 2009). Navíc tento systém zvolili autoři i v dalších studiích zabývajících se expresí
cathepsinů B u různých organismů (Brömme et al. 2004).
Exprese byla provedena dle upraveného manuálu EasySelectTM Pichia Expression
Kit (Invitrogen). V prvním kroku jsme na základě známé sekvence TrCB1.6 (Genbank:
AY648124, Dvořák et al. 2005) navrhli expresní primery (viz tab.2), které obsahovaly
restrikční místa pro endonukleázy XhoI a NotI. Reversních primer byl navržen bez stop
kodonu, tzn. že závěrečný produkt by měl obsahovat polyhistidine tag, který umožňuje
purifikaci proteinu na koloně s kovem např. ProBond či detekci proteinu pomocí
specifických protilátek (viz manuál EasySelect TM Pichia Expression Kit). S navrženými
primery a s cDNA získanou z osmidenních schistosomul (viz kapitola 3.9.1) byla
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provedena PCR s pomocí Taq DNA polymerázy (Fermentas) (viz tab. 3). Nastavení
thermocycleru pro amplifikaci TrCB1.6 je uvedeno v tabulce č. 4. Po PCR byla
amplifikovaná DNA separována pomocí elektroforézy. Pro ověřování a separaci PCR
produktů byla používána klasická horizontální agarózová elektroforéza a jako elektrodový
pufr byl použit 1x koncentrovaný TAE pufr (Invitrogen). Agarózový gel měl koncentraci
1%. Jako standardy byly použity GeneRuler 100bp Plus (Fermentas).
Amplifikovaný produkt o očekávané velikosti byl z gelu pomocí skalpelu vyříznut
pod modrým světlem. Z gelu byla DNA izolována pomocí QIAquick Gel Extraction kit
(QIAGEN). V gelu přečištěný PCR produkt byl specificky oštípán pomocí restrikčních
endonukleáz Xho I a NotI (Promega), reakce probíhala přes noc v thermocycleru při 37 °C.
Restriktázami ošetřený inzert byl ligován do expresního vektoru (plasmidu) pPICZαB,
který byl před ligací linearizován v reakci se stejnými restrikčními enzymy. Ligace
probíhala pomocí T4 DNA ligázy (Promega) přes noc v thermocycleru nastaveném na
15°C. Takto připravený konstrukt byl transformován pomocí teplotního šoku do
kompetentních buněk TOP10 E. coli. 250 µl transformovaných buněk bylo vyseto na
předem připravené plotny s Low Salt LB mediem obsahujícím antibiotikum zeocin
(25μg/ml). Tyto buňky byly inkubovány do druhého dne v inkubátoru v termostatu při
37°C. Z narostlých kolonií bylo vybráno deset, které byly přeočkovány do tekutého Low
Salt LB media se zeocinem (bez agaru) a inkubovány přes noc v třepacím inkubátoru
MaxQ 4000 při 37 °C a 200 ot/min.
Další den byly z narostlých transformovaných buněk vyizolovány plazmidy pomocí
QuiaPrep Purification Kit (QIAGEN). U vyizolovaných plazmidů (u vybraných kolonií)
byla udělána kontrolní PCR po transformaci s AOXI (AOXI 3´, AOXI 5´, Invitrogen)
primery za použití PPP MasterMixu (Top-Bio) dle protokolu výrobce. Nastavení
thermocycleru pro PCR reakci je uvedeno v tabulce č. 5. Vybrané kolonie byly pro
kontrolu přítomnosti požadovaného inzertu pro expresi dále osekvenovány pomocí AOXI
primerů v laboratoři sekvenace DNA (www.natur.cuni.cz/~seqlab,Univerzita Karlova
v Praze, Přírodovědecká fakult).
Ověřené plasmidy s inzertem byly linearizovány pomocí restrikčního enzymu Sac I
(Promega) a elektroporovány do předem pomnožených kvasinek Pichia pastoris (kmen
X33). Alternativně byly plasmidy eletroporovány do kvasinek bez linearizace. Vlastní
elektroporace byla provedena dle přednastaveného protokolu přístroje (Bio-Rad) pro
Pichia pastoris (napětí 2000 V). Ihned po eletroporaci byl přidán 1 M vychlazený sorbitol
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a následně byly elektroporované kvasinky inkubovány v elektroporační kyvetě ve 30 °C.
Po 1 hodině inkubace byly centrifugovány po dobu 5 minut při 1500 g. Supernatant byl
odebrán a k sedimentu byl přidán 1ml tekutého YPD média (tab.1). Inkubace probíhala
další 2 hodiny, poté byly kvasinky znovu centrifugovány (5 minut, 1500g). Sediment byl
resuspendován ve 200 µl YPD media. Celý objem byl rozetřen na YPDS mikrobiologickou
plotnu obsahující antibiotikum Zeocin (100 μg/ml) (tab.1). Plotny byly dále inkubovány 13 dny při 30°C (dokud nenarostly kolonie). Vybrané kolonie byly dále použity k expresi.

Název
TrCB1.6PROFWD
TrCB1.6MATFWD
TrCB1.6HISREV

FWD 5´-ATAC / TCGAG AAA AGA AAT GAG ATG CAA TTC GAA CCC
-3´
- s prosekvencí
FWD 5´- ATAC / TCGAG AAA AGA ATA CCA TCG ACC TTT GAC TCA3´
- bez prosekvence
REV 5´-ATGC / GGCCGC ATT ACG AGG TAA TCC TAT AAC CAG TGA
-3´

- s His taqem, bez STOP KODONU

podržené – restrikční místo pro XhoI/Not I, barevně vyznačena sekvence TrCB1.6, tučně – štepné
místo pro Kex2
Tabulka 2: Navržené primery

Master MIX
1.
2.
3.
4.

10X High Fidelity PCR Buffer
25 mM MgCL2
dNTP mix (10 mM)
Sterilní H20
Expresní primery pro TrCB1.6 (10 µM)
FWD 5´-ATAC / TCGAG AAA AGA AAT GAG ATG CAA TTC GAA CCC -3´

5.

FWD 5´- ATAC / TCGAG AAA AGA ATA CCA TCG ACC TTT GAC TCA- 3´

Množství/μl
5
5
2
32

2+2

REV 5´-ATGC / GGCCGC ATT ACG AGG TAA TCC TAT AAC CAG TGA -3´
6.

Templát (cDNA 8 denních schistosomul)

1

7.

Polymeráza: Taq DNA Polymerase (Fermentas)

1

celkové množství

50μl

Tabulka 3: Složení reakční směsi s primery specifickými pro TrCB1.6
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REAKCE
Denaturace
a) Denaturace

TEPLOTA
95 °C
95 °C

ČAS
5 min
1 min

OPAKOVÁNÍ
1x

b) Anealling

62 °C

1 min

35x

c) Polymerace

72°C
1 min
Poslední cyklus 10 minut 72 °C, dále ∞ 4°C

Tabulka 4: Nastavení thermocycleru pro amplifikaci TrCB1.6 pomocí PCR.

REAKCE
Denaturace
d) Denaturace

TEPLOTA
94 °C
94 °C

ČAS
2 min
30 s

OPAKOVÁNÍ
1x

e) Anealling

55 °C

30 s

30x

f) Polymerace

72°C
1 min
Poslední cyklus 10 minut 72 °C, dále ∞ 4°C

Tabulka 5: Nastavení thermocycleru pro kontrolní PCR pro transformaci

3.8.3 Detekce rekombinantního proteinu v Pichia pastoris
3.8.3.1 Detekce rekombinantního TrCB1.6 pomocí hmotnostního spektrometru
Pokusná exprese v kvasinách probíhala v 10 ml kultivačních médií BMG a BMM
za podmínek popsaných v kapitole 3.1.2. Kvasinky byly indukovány metanolem po dobu 5
dní. Každý den indukce byl odebrán supernatant, zkoncentrován pomocí mikrofiltrů
Amicon ultra (10,000 MWCO, Millipore) a uložen v –20 °C. Nakonec bylo zbylé médium
centrifugováno při 3000 g po dobu 10 minut při 4°C. Buněčný pelet byl zamražen (pro
případnou kontrolu) a supernatant byl přefiltrován přes 0.22 μm membránu (Millipore).
Následně byly vzorky separovány na 12 % polyakrylamidovém gelu pomocí SDS-PAGE
(za podmínek popsaných v kapitole 1.3.4). Pro ověření identity proteinů byly proužky s
přibližnou molekulovou hmotností jako má rekombinatní enzym (doplnit velikost)
vyříznuty z gelu a předány k analýze hmotnostní spektrometrií (4800 Plus MALDI
TOF/TOF analyzér, Laboratoř hmotnostní spektrometrie, Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta).
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3.8.3.2 Detekce polyhistidin-tag proteinu pomocí monoklonální Anti-polyHistidine
protilátky (dot blot)
Navrhnutý rekombinantní enzym by na svém C-konci měl mít navázaný řetězec 6
histidinů. Toho může být využito pro detekci rekombinantního proteinu pomocí
monoklonálních Anti-polyHistidine protilátek (Western blot, dot blot).
Zkoncentrované medium s předpokládaným rekombinantním proteinem bylo
nakapáno na T-PBS pufrem navlhčenou PVDF membránu. Po zaschnutí byly na membráně
blokovány nespecifické vazby inkubací v T-PBS obsahujícím 5% sušené odtučněné mléko
(Bio-Rad) po dobu 1 hodiny. Poté byla membrána promyta 3x v T-PBS a inkubována s
monoklonální Anti-polyhistidine protilátkou značenou peroxidázou po dobu 2 hodin.
Protilátka byla ředěna v T-PBS obsahující 1 % BSA v poměru 1:2000. Membrána byla opět
3 x promyta v T-PBS. Reakce byla vizualizována pomocí opti-4-CN kitu (Bio-Rad). Jako
negativní kontrola byl použit TrCB1.4 (bez his-tagu) v mediu a voda a jako pozitivní
kontrola ověřený his-tag protein.
3.8.3.3 Přímá kontrola ověření inzertu v kvasinách pomocí PCR s primery AOXI
Přímý test pro ověření toho, že transformované klony Pichia pastoris obsahují
požadovaný inzert, byl popsán v práci Linder et al. (1996).
Malé množství kvasinek (odebráno špičkou od pipety) bylo rozsuspendováno v 10
μl H2O. K tomu bylo přidáno 5 μl lytikázy (5 U/ μl, Sigma). Tato směs byla inkubována 10
minut ve 30 °C a následně vložena na 10 minut do –80 °C. Lyzát buněk byl smíchán s
dalšími komponenty pro PCR (viz tab.6) mimo DNA polymerázy. Reakční směs pro PCR
byla inkubována 5 min v thermocycleru nastaveném na 95°C. Poté bylo přidáno 5 μl Taq
DNA polymerázy (0,8 U, Fermentas). Nastavení thermocycleru pro PCR reakci je uvedeno
v tabulce 7. 10 μl PCR produktu bylo analyzováno pomocí DNA elektroforézy (1%
agarózový gel).
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Master MIX

Množství/μl

1.
2.
3.
4.

10X High Fidelity PCR Buffer
25 mM MgCL2
DTP mix (100 mM)
Sterilní H20

5.

Primery AOXI FW (10pmol/ul)
AOXI Rev (10 pmol/ul)

5
5
1
27
1+1

6. Lysát buněk
celkové množsví

5
45μl

Tabulka 6: Reakční směs s lyzátem buněk pro kontrolu přítomnosti inzertu v kvasinkách

REAKCE
g) Denaturace

TEPLOTA

ČAS

95 °C

1 min

h) Anealling

54°C

1 min

OPAKOVÁNÍ
30x

i) Polymerace

72°C
1 min
Poslední cyklus 7 minut 72 °C, dále ∞ 4°C

Tabulka 7: Nastavení PCR pro kontrolu přítomnosti inzertu v kvasinkách
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4. Výsledky
4.1 Exprese rekombinantních procathepsinů B
Rekombinantní cathepsin B2 (TrCB2) byl exprimován jako proenzym, nicméně byl
schopný se sám aktivovat za podmínek expresního media. Aktivita TrCB2 byla ověřena
pomocí fluorogenního substrátu Z-Phe-Arg-AMC (obr.9). Jednotlivé frakce po iontově
výměnné chromatografii migrovaly na gelu přibližně do oblasti 30 - 35 kDa (obr. 4).
Analýza hmotnostní spektrometrií potvrdila, že produktem exprese je TrCB2 a analýza Nkoncových aminokyselin prokázala, že došlo k odštěpení prosekvence 3 aminokyseliny
před predikovanou katalytickou doménou (obr. 8). Výtěžek čistého proteinu byl cca 20 –
50 mg l-1.
Rekombinantní cathepsiny B1 (TrCB1.1 a TrCB1.4) byly exprimovány také jako
proenzymy a dle výsledků Dvořáka et al. (2005) by neměly být ve větší míře schopny
autoaktivace v médiu. Při prvním pokusu ukázalo měření aktivity chromatografických
frakcí po expresi TrCB1.1, že buďto již v mediu, anebo při iontově výměnné
chromatografii byl tento cathepsin aktivován (obr.9). Pomocí hmotnostní spektrometrie
bylo ověřeno, že se skutečně jedná o TrCB1.1. Při dalších expresích a izolacích TrCB1.1 k
aktivaci nedošlo, stejně tak jako při expresi TrCB1.4. Jednotlivé frakce po chromatografii u
aktivovaného TrCB1.1 migrovaly při SDS-PAGE analýze přibližně do oblasti 35 - 28 kDa
(obr. 5). Chromatografické frakce neaktivního pro-TrCB1.1, stejně jako pro-TrCB1.4 se na
gelu objevily v oblasti kolem 50 kDa (obr. 6, 7). Výtěžek čistého proteinu u jednotlivých
expresí se pohyboval mezi 2 – 7 mg l-1.
Srovnání peptidázové aktivity TrCB2, autoaktivované TrCB1.1 a neaktivních proTrCB1.1 a pro-TrCB1.4 je znázorněno v grafu (obr.5).
Analýzou N – koncových aminokyselin proteinových proužků autoaktivované
TrCB1.1 byly zjištěny tyto aminokyselinové sekvence: (59)DARIL, (66)AMHED,
(74)KKRRP, tzn., že štěpná místa se nacházela v prosekvenci mezi 58 – 59 , 65 – 66 a 73
– 74 aminokyselinou (obr. 10).
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Obrázek 4: SDS PAGE analýza TrCB2 po expresi. M - proteinové standardy A. před přečistěním (1 a 2
den exprese) B. 1 - 3 jednotlivé frakce po iontově výměnné chromatografii.

Obrázek 5: SDS PAGE analýza autoaktivovaného TrCB1.1 po expresi. M - proteinové standardy A. před
přečistěním B. 1 - 4 jednotlivé frakce po iontově výměnné chromatografii.

47

Obrázek 6: SDS PAGE analýza pro-TrCB1.1 po expresi. M - proteinové standardy A. před přečistěním B.
1 - 5 jednotlivé frakce po iontově výměnné chromatografii.

Obrázek 7: SDS PAGE analýza pro-TrCB1.4 po expresi. M - proteinové standardy A. před přečistěním B.
1 - 6 jednotlivé frakce po iontově výměnné chromatografii.

48

Obrázek 8: Výsledek Edmanova odbourávání N konců u TrCB2 po expresi. Aminokyselinová sekvence
TrCB2: Červeně je označena nalezená sekvence, C, H, N – označení důležitých aminokyselin aktivního
místa, | - předpokládaný začátek katalytické domény.
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Obrázek 9: Graf srovnání peptidázové aktivity chromatografických frakcí rekombinantních
cathepsinů B T. regenti. Graf srovnává aktivitu vybraných chromatografických frakcí autoaktivovaného
TrCB1.1 (frakce 2, obr. 4 – 2), pro-TrCB1.1 (frakce 3, obr. 4 - 3), pro-TrCB1.4 (frakce 4, obr. 4 – 4) a TrCB2
(frakce 2, obr. 4 – 1)Koncentrace substrátu (Z-Phe-Arg-AMC) = 50 μM, koncentrace enzymů = 0,5
ug/jamku. Vyznačeny jsou směrodatné odchylky (2 měření).

Obrázek 10: Výsledek Edmanova odbourávání N konců u autoaktivovaného TrCB1.1. Aminoyselinová
sekvence TrCB1.1: Červeně jsou označeny nalezené sekvence, C, H, N ,Q – označení důležitých
aminokyselin aktivního místa, | - předpokládaný začátek katalytické domény,
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4.2 Deglykosylace rekombinantních procathepsinů B
Pro-TrCB1.4 bylo možné deglykosylovat pomocí endoglykosidázy F1 dle návodu
od výrobce. Avšak pro-TrCB1.1 byla deglykosylována až po přidání dvojnásobného
množství endoglykosidázy, než bylo uvedeno v návodu, anebo po přidání inhibitorů
cysteinových peptidáz (E-64, antipain) do deglykosylační reakce. Výsledky deglykosylace
byly

zobrazeny

pomocí

SDS-PAGE

(obr.

11,

12).

Molekulová

hmotnost

deglykosylovaných procathepsinů klesla z hmotnosti kolem 50 kDa na přibližnou hodnotu
36 - 35 kDa (SDS-PAGE).

Obrázek 11: Deglykosylace rekombinantních procathepsinů pomocí endoglykosidázy F1 bez přidaných
inhibitorů. Obrázek zobrazuje pokles molekulové hmotnosti po deglykosylaci pro-TrCB1.4 z cca 50 kDa na
cca 35 kDa. U pro-TrCB1.1 ke snížení molekulové hmotnosti nedošlo. M – proteinové standardy, 1. proTrCB1.1 po deglykosylaci, 2. pro-TrCB1.1 původní, 3. pro-TrCB1.4 po deglykosylaci, 4. pro-TrCB1.1
původní. Šipky ukazují pokles molekulové hmotnosti u pro-TrCB1.4.

Obrázek 12: Pokles molekulové hmotnosti u pro-TrCB1.1 po deglykosylaci v přítomnosti inhibitorů
cysteinových peptidáz. M – proteinové standardy, Gel A. v přítomnosti antipainu: 1. glykosylovaný proTrCB1.1, 2. pro-TrCB1.1 po deglykosylaci, Gel B. v přítomnosti E-64: 1. glykosylovaný pro-TrCB1.1, 2.
pro-TrCB1.1 po deglykosylaci. Šipky ukazují pokles molekulové hmotnosti cca z 50 kDa na cca 35 kDa.
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4.3 Aktivace rekombinantních procathepsinů TrCB1.1 a TrCB1.4
4.3.1 Autoaktivace v kyselém pH
V tomto pokusu jsme se snažili autoaktivovat rekombinatní procathepsiny B
pomocí nízkého pH dle postupu Dvořáka et al. (2005). Tento pokus byl 5x opakován. U
deglykosylovaných procathepsinů B1.1 a B1.4 došlo v jednom případě k poklesu
molekulové hmotnosti u části enzymů, jak je patrno na gelu po SDS-PAGE (obr. 13), avšak
nedošlo ke zvýšení peptidázové aktivity (měřeno pomocí substrátu Z-Phe-Arg-AMC) ve
srovnání s původními (neaktivovanými) pro-TrCB1.1 či pro-TrCB1.4.
Analýza N-konců u TrCB1.4 po aktivaci zjistila ve spodním proužku směsici štěpů
začínající aminokyselinami z různých míst prosekvence (obr. 4 - 7). U kontroly
(proTrCB1.4 před aktivací) byla nalezena sekvence aminokyselin (22)ENEIQ (obr.14),
tzn., že sekvence neaktivovaného TrCB1.4 odpovídá proenzymu po odstranění signální
sekvence.

Obrázek 13: Autoaktivace deglykosylovaného TrCB1.1 a TrCB1.4 v kyselém pH. Obrázek zobrazuje
pokles molekulové hmotnosti u části enzymů. M – proteinové standardy, Gel A. 1. pro-TrCB1.1 před
aktivací, 2. TrCB1.1 po aktivaci, Gel B. 1. pro-TrCB1.4 před aktivací, 2. TrCB1.4 po aktivaci.
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Obrázek 14: Výsledek Edmanova odbourávání N konců u TrCB1.4 před a po aktivaci v kyselém pH.
Aminokyselinová sekvence TrCB1.4: Červeně jsou označeny počáteční aminokyseliny nalezených štěpů
prosekvence po autoaktivaci, modře je označena nalezená počáteční sekvence neaktivovaného pro TrCB14,
C, H, N ,Q – označení důležitých aminokyselin aktivního místa, | - předpokládaný začátek katalytické
domény

4.3.2 Autoaktivace rekombinatního pro-TrCB1.4 v kyselém pH za přítomnosti
glykosaminoglykanů
Po přidání glykosaminoglykanů (heparinu, dextran sulfátu) do reakce v kyselém pH
došlo pravděpodobně k rychlé aktivaci a rapidnímu štěpení peptidázy (autodegradaci). Po
jedné hodině inkubace deglykosylovaného TrCB1.4 v kyselém pH za přítomnosti obou
látek se následně na polyakrylamidovém gelu objevil pouze nevýrazný proužek v oblasti
kolem 32-33 kDa (obr. 15).
Analýza N-koncových aminokyselin u TrCB1.4 po aktivaci za přítomnosti heparinu
zjistila tuto aminokyselinovou sekvenci (88)LEIPS (obr. 16).

Obrázek 15: Aktivace TrCB1.4 za přítomnosti glykosaminoglykanů. M – proteinové standardy, Gel A. za
přítomnosti dextran sulfátu: 1. TrCB1.4 po aktivaci, 2. TrCB1.4 po deglykosylaci, 3. glykosylovaný proTrCB1.4, GEL B. za přítomnosti heparinu: 1. TrCB1.4 po aktivaci, 2. TrCB1.4 po deglykosylaci. Šipky
označují velmi slabé proužky v oblasti 32 – 33kDa, které se objevily po aktivaci.
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Obrázek 16: Výsledek Edmanova odbourávání N-konců u TrCB1.4 po aktivaci za přítomnosti
heparinu.Aminokyselinová sekvence TrCB1.4: Červeně je označena nalezená sekvence, C, H, N ,Q –
označení důležitých aminokyselin aktivního místa, | - předpokládaný začátek katalytické domény.

4.3.3 Aktivace rekombinatních procathepsinů aktivním cathepsinem B1.1
Pro tento pokus jsme použili cathepsin B1.1, který se autoaktivoval v médiu či při
purifikaci (viz kapitola 4.1).
Po inkubaci obou izoforem rekombinantních procathepsinů TrCB1 s aktivním
CB1.1 nedošlo k poklesu molekulové hmotnosti signifikantního množství proenzymů na
SDS PAGE oproti původnímu stavu.

4.3.4 Aktivace rekombinatních procathepsinů pomocí Macro Prep High S
Support
Tuto

metodu

jsme použili

k

napodobení

podmínek

při

iontoměničové

chromatografii, abychom zjistili, zda ojedinělý případ autoaktivace TrCB1.1 (viz kapitola
4.1) vznikl při procesu purifikace.
Deglykosylované TrCB1.1 a TrCB1.4 se aktivovaly již po půl hodině inkubace s
matricí. U aktivovaných cathepsinů se snížila molekulová hmotnost (vizualizace pomocí
SDS-PAGE, obr. 17) a došlo ke zvýšení aktivity při srovnání s původními neaktivovanými
procathepsiny (měřeno pomocí substrátu Z-Phe-Arg-AMC). Nejvyšší aktivity dosahovaly
vzorky cathepsiny po 2 hodinách inkubace s matricí.
U glykosylovaných TrCB1.1 a TrCB1.4 se na gelu objevily slabé proužky o snížené
molekulové hmotnosti, ale větší část enzymu stále migrovala do oblasti kolem 50 kDa (obr.
18), přesto však došlo k výraznému zvýšení aktivity ve vzorku.
V grafech (obr.19) a (obr.20) je znázorněna zvýšená peptidázová aktivita u vzorků
deglykosylovaných respektive glykosylovaných cathepsinů po 2 hodinách inkubace s
Macro Prep High S Support. Jako kontrola sloužily neaktivované procathepsiny.
Analýza N-koncových aminokyselin prokázala u aktivovaných deglykosylovaných
cathepsinů tyto aminokyselinové sekvence: (69)HEDEE, (64)LGAMH, (65)GAMHE u
obou testovaných cathepsinů a u TrCB1.1 navíc (66)AMHED a (79)RPTVD (obr. 21).
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Obrázek 17: Aktivace deglykosylovaných TrCB1.1 a TrCB1.4 pomocí Macro Prep High S Support. Na
obrázku je vidět pokles molekulové hmotnosti u aktivovaných cathepsinů. M - proteinové standardy,Gel A:
aktivace TrCB1.1:1. 30 minut , 2. 1h , 3. 2h, 4. pro-TrCB1.1 po deglykosylaci, Gel B: aktivace TrCB1.4: 1.
30 minut, 2. 1h, 3. 2h, 4. pro-TrCB1.4 deglykosylaci.

Obrázek 18: Aktivace glykosylovaných TrCB1.1 a TrCB1.4 pomocí Macro Prep High S Support. U
glykosylovaných cathepsinů nedošlo po aktivaci k poklesu molekulové hmotnosti u majoritního podílu
proteinu, ale na gelu se objevily navíc slabé proužky o nižší molekulové hmotnosti. M – proteinové
standardy, Gel A: 1. glykosylovaný pro-TrCB1.1, 2. TrCB1.1 po aktivaci 1 h, 3. TrCB1.1 po aktivaci 2 h Gel
B: 1. glykosylovaný pro-TrCB1.4, 2. TrCB1.4 po aktivaci 1 h , 3. TrCB1.4 po aktivaci 2 h.
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Obrázek19: Graf porovnání aktivity ve vzoru deglykosylovaných (pro)cathepsinů B1 T. regenti před a
po aktivaci pomocí Macro Prep High S Support. V grafu je znázorněno zvýšení aktivity po 2 hodinách
aktivace deglykosylovaných cathepsinů. Aktivita byla měřena po dobu 30 minut. Jako kontrola sloužily
původní deglykosylované procathepsiny. Koncentrace substrátu (Z-Phe-Arg-AMC) = 50 μM, koncentrace
vzorků = 1 ug/jamka. Vyznačeny jsou směrodatné odchylky (3 měření).
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Obrázek 20: Graf porovnání aktivity ve vzorku glykosylovaných cathepsinů B T. regenti před a po
aktivaci pomocí Macro Prep High S Support. Graf znázorňuje zvýšení aktivity po 2 hodinách aktivace
glykosylovaných cathepsinů. Aktivita byla měřena po dobu 30 minut. Jako kontrola sloužily původní
glykosylované procathepsiny. Koncentrace substrátu (Z-Phe-Arg-AMC) = 50 μM, koncentrace enzymů = 1
ug/jamka. Vyznačeny jsou směrodatné odchylky (3 měření).
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Obrázek 21: Výsledek Edmanova odbourávání N-konců u deglykosylovaných TrCB1.4 a
TrCB1.1 po aktivaci s Macro Prep High S Support. A. aminokyselinová sekvence TrCB1.4 B.
aminokyselinová sekvence TrCB1.1. - zeleně jsou označena štěpná místa v prosekvenci, která byla
nalezena u obou cathepsinů. – modře jsou označena štěpná místa, která byla nalezena jen u
TrCB1.1. C, H, N ,Q – označení důležitých aminokyselin aktivního místa, | - předpokládaný začátek
katalytické domény.
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4.3.5 Aktivace rekombinatních pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 pomocí
rekombinantní klíštěcí asparaginyl endopeptidázy
Měřením aktivity pomocí fluorogenního substrátu Z-Ala-Ala-Asn-AMC bylo
potvrzeno, že rekombinantní klíštěcí AEP v médiu je alespoň částečně aktivní.
Rekombinantní klíštěcí AEP byla nejaktivnější při pH 4,5. Při srovnání s tímto pH byla
klíštěcí AEP v pH 5,5 aktivní jen ze 72 % a při pH 6 dokonce jen z 33 % (obr. 22).
Po inkubaci s klíštěcí AEP došlo ke snížení molekulové hmotnosti u části
aktivovaných

deglykosylovaných

cathepsinů

(obr.

23).

Analýzou

N-koncových

aminokyselin byly zjištěny obdobné aminokyselinové sekvence jako u předcházejících
pokusů: (64)LGAMH, (65)GAMHE, (57)(L)(58)EDAR u obou cathepsinů a navíc
(70)EDEEL, (69)HEDEE

u cathepsinu B1.4, tzn. že ani jedno štěpné místo se

nenacházelo v hypotetickém štěpném místě pro legumain (obr. 24).
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Obrázek 22: Graf ověření aktivity a pH optimum rekombinantní klíštěcí AEP vůči substrátu Z-AlaAla-Asn-AMC. Koncentrace substrátu = 50 μM. Na grafu je znázorněno měření z posledního cyklu v čase
t30. Průměry ze 2 jamek byly převedeny na procenta. Nejvyšší hodnota představuje 100%. Z grafu lze vyčíst,
že nejvhodnějším pH pro aktivitu rekombinantní klíštěcí AEP je pH 4,5. V ostatních pH byla aktivita AEP
mnohem nižší.
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Obrázek 23: Aktivace deglykosylované TrCB1.1 a TrCB1.4 pomocí klíštěcí AEP. Na obrázku je
znázorněn pokles molekulové hmotnosti u části enzymu po aktivaci klíštěcí AEP. M- proteinové standardy, 1.
glykosylovaný pro-TrCB1.1, 2. pro-TrCB1.1 po deglykosylaci, 3. TrCB1.1 aktivovaný, 4. glykosylovaný
pro-TrCB1.4, 5. pro-TrCB1.4 po deglykosylaci, 6. TrCB1.4 aktivovaný
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Obrázek 24: Výsledek Edmanova odbourávání N-konců u deglykosylovaných TrCB1.4 a TrCB1.1 po
aktivaci pomocí rekombinantní klíštěcí AEP.. A. aminokyselinová sekvence TrCB1.4 B. aminokyselinová
sekvence TrCB1.1,. červeně jsou označeny nalezené aminokyselinové sekvence, která byla nalezena u obou
cathepsinů. modře jsou označeny aminokyselinové sekvence nalezené jen u TrCB1.1, C, H, N ,Q – označení
důležitých aminokyselin aktivního místa, modrý box – překrývající se nalezené aminokyselinové sekvence
Nvs – hypotetické štěpné místo pro legumain, | - předpokládaný začátek katalytické domény.

4.3.6 Aktivace rekombinantní pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 savčím legumainem
Přestože bylo ověřeno, že komerční legumain vykazuje určitou aktivitu vůči
syntetickému substrátu Z-Ala-Ala–Asn-AMC, nedošlo ani po prodloužení doby inkubace k
aktivaci rekombinantních procathepsinů B T. regenti.
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4.3.7 Aktivace rekombinantní pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 pomocí pepsinu
Je známo, že aktivace pepsinem může vést i částečné degradaci rekombinantního
enzymu, je proto nutné stanovit optimální čas pro rovnováhu mezi maximální aktivací a
minimální degradací (Brömme et al. 2004).
Jako optimální dobu inkubace s pepsinem jsme stanovili 1 h pro deglykosylovaný
pro-TrCB1.1 a 45 - 50 min pro deglykosylovaný pro-TrCB1.4. Při kratším čase byla
aktivita ve vzorku mnohem nižší (měřeno pomocí substrátu Z-Phe-Arg-AMC) a naopak při
delším docházelo k rychlé degradaci enzymu (zvláště TrCB1.4) (obr. 25). Vzorky s
glykosylovanými cathepsiny vykazovaly největší aktivitu po inkubaci 75 min s pepsinem.
U glykosylovaného pro-TrCB1.4 došlo po 75 min k poklesu molekulové hmotnosti (obr.
25) , ale aktivita byla nižší než u deglykosylovaného.
Grafy (obr. 26) a (obr. 27) znázorňují srovnání aktivity TrCB1.1 a TrCB1.4 před a
po aktivaci pepsinem.
Obrázek (obr. 28) zobrazuje pokles molekulové hmotnosti u aktivovaných
deglykosylovaných enzymů po inkubaci 1 h (u TrCB1.1) respektive 45 min (u TrCB1.4) s
pepsinem.
Analýzou N-koncových aminokyselin deglykosylovaných cathepsinů po aktivaci
pepsinem byly zjištěny sekvence (65)GAMHE a (56)KSLED pro oba cathepsiny (obr.
29).

Obrázek 25: Časový průběh aktivace glykosylovaného a deglykosylovaného pro-TrCB1.4 pomocí
pepsinu. M-proteinové standardy, Gel A: 1 - 2 glykosylovaný po 30 min inkubace, 3 – 4 deglykosylovaný po
30 min inkubace, 5 – 6 glykosylovaný po 45 min inkubace, 7 – 8 deglykosylovaný po 45 min inkubace s (+)
a nebo bez (-) pepsinu Gel B: 1 - 2 glykosylovaný po 60 min inkubace, 3 – 4 deglykosylovaný po 60 min
inkubace, 5 – 6 glykosylovaný po 75 min inkubace, 7 – 8 deglykosylovaný po 75 min inkubace s (+) a nebo
bez (-) pepsinu
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Obrázek 26: Pokles molekulové hmotnosti u aktivovaných deglykosylovaných enzymů po inkubaci 1 h
(u TrCB1.1) respektive 45 min (u TrCB1.4) s pepsinem. 1. TrCB1.1 po aktivaci, 2. pro-TrCB1.1, 3.
TrCB1.4 po aktivaci, 4. pro-TrCB1.4. M – proteinové standardy.

80000
70000
60000
degly.TrCB1.1 aktivovaná

rfu

50000

gly. TrCB1.1 aktivovaná

40000

degly. pro-TrCB1.1

30000

gly. pro-TrCB1.1

20000
10000
0
2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

čas/min

Obrázek 27: Graf porovnání aktivit TrCB1.1 před a po aktivaci pepsinem (u glykosylovaného a
deglykosylovaného TrCB1.1). Graf znázorňuje zvýšení aktivity po 1h (u deglykosylovaného) respektive po
75 min (u glykosylovaného) aktivace s pepsinem. Aktivita byla měřena po dobu 30 min. Jako kontrola
sloužily odpovídající proenzymy. Koncentrace substrátu (Z-Phe-Arg-AMC) = 50 μM, koncentrace enzymů =
1 ug/jamka. Vyznačeny jsou směrodatné odchylky (3 měření).
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Obrázek 28:Graf srovnání aktivit TrCB1.4 před a po aktivaci pepsinem (u glykosylovaného a
deglykosylovaného TrCB1.4). Graf znázorňuje zvýšení aktivity po 45 minutách (u deglykosylovaného)
respektive po 75 minutách (glykosylovaného) aktivace s pepsinem. Aktivita byla měřena po dobu 30 minut.
Jako kontrola sloužily odpovídající proenzymy. Koncentrace substrátu (Z-Phe-Arg-AMC) = 50 μM,
koncentrace enzymů = 1 ug/jamka. Vyznačeny jsou směrodatné odchylky (3 měření).
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Obrázek 29: Výsledek Edmanova odbourávání N-konců u deglykosylovaných TrCB1.4 a TrCB1.1 po
aktivaci s pepsinem A. aminokyselinová sekvence TrCB1.4 B. aminokyselinová sekvence TrCB1.1 Červeně
jsou označeny nalezené sekvence, , C, H, N ,Q – označení důležitých aminokyselin aktivního místa
| - předpokládaný začátek katalytické domény.

4.4 Štěpení N-koncových dipetidů pomocí cathepsinu C
Jelikož u rekombinantních cathepsinů B nedošlo při aktivaci pepsinem k celkovému
odštěpení prosekvence (obr. 4 - 16), pokusili jsme se zbývající aminokyseliny odštěpit
pomocí komerčně dodávaného myšího rekombinantního cathepsinu C (dipeptidyl
peptidázy). U rekombinantních cathepsinů po inkubaci s cathepsinem C nedošlo ke zvýšení
aktivity, ani k poklesu molekulové hmotnosti. Analýza N-koncových aminokyselin u
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cathepsinů po inkubaci prokázala stejné aminokyselinové sekvence jako před působením
cathepsinu C, tzn., že enzym neodštěpoval zbývající aminokyseliny prosekvence.

4.5 Měření exopetidázové aktivity rekombinantních cathepsinů B
Touto metodou byla ověřena exopeptidázová (peptidyl-dipeptidázová) aktivita
rekombinantních cathepsinů B T. regenti. Všechny tři rekombinantní cathepsiny byly
schopné odštěpovat dipeptid His-Leu ze syntetického substrátu Hippuryl-His-Leu-OH (obr.
32) a to především při pH 5.5 (obr. 30, 31). Kontrolní cathepsin L F. magna nevykazoval
vůči tomuto substrátu žádnou aktivitu (obr. 32).
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Obrázek 30: Graf měření pH optima pro exopeptidázovou aktivitu TrCB2 se substrátem HippurylHis-Leu-OH. Koncentrace substrátu = 2 mM, koncentrace enzymu = 1 μg/jamka. Na grafu je znázorněno
měření z posledního cyklu v čase t30. Průměry ze 2 jamek byly převedeny na procenta. Nejvyšší hodnota
představovala 100%. Největší aktivitu vykazoval TrCB2 při pH 5.5.
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Obrázek 31: Graf měření pH optima pro exopetidázovou aktivitu TrCB1.1 a TrCB1.4 se substrátem
Hippuryl-His-Leu-OH. Koncentrace substrátu = 2 mM, koncentrace enzymu = 0,5 μg/jamka. Na grafu je
znázorněno měření z posledního cyklu v čase t30. Průměry ze 2 jamek byly převedeny na procenta. Nejvyšší
hodnota představovala 100%. Největší aktivitu vykazovaly enzymy při pH 5.5.
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Obrázek 32: Graf exopeptidázová aktivita rekombinatních cathepsinů B vůči substrátu Hippuryl-HisLeu-OH. Koncentrace substrátu = 2 mM, koncentrace enzymů = 0,5 μg/jamka. Na grafu je znázorněno
měření z posledního cyklu v čase t30. Průměry ze 3 jamek byly převedeny na procenta. Nejvyšší hodnota
představovala 100%. Všechny 3 rekombinantní cathepsiny B byly schopné odštěpovat dipeptid His-Leu,
jehož uvolněná aminoskupina spontánně reagovala s fluorescaminem. Cathepsin L F. magna (FmCl), při
srovnání s rekombinantními cathepsiny B, nevykazoval aktivitu.

4.6 Porovnání aktivity rekombinantních cathepsinů B1 vůči substrátům
Z-Phe-Arg-AMC a Z -Arg-Arg-AMC
V tomto pokusu jsme testovali preferenci rekombinantních cathepsinů B1
aktivovaných pepsinem k substrátům Z-Phe-Arg-AMC a Z-Arg-Arg-AMC. Zatímco
TrCB1.1 byl schopný štěpit oba substráty (i když vůči Z-Arg-Arg-AMC vykazoval jen 53
% aktivitu při srovnání s Z-Phe-Arg-AMC), TrCB1.4 nebyl schopný štěpit Z-Arg-ArgAMC téměř vůbec. Výsledky pokusu jsou zobrazeny v grafu (obr. 33) ¨

100

% aktivity

80
60
40
20
0
CB1.1- FR-AMC CB1.1 - RR-AMC CB1.4 - FR-AMC CB1.4 - RR-AMC

Obrázek 33: Graf porovnání aktivity rekombinantních cathepsinů B1 vůči substrátům Z-Phe-ArgArg-AMC (FR-AMC) a Z–Arg-Arg-AMC (RR-AMC). Koncentrace substrátů = 50 μM, koncentrace
enzymů = 0,5 ug/jamka. Na grafu je znázorněno měření z posledního cyklu v čase t30. Průměry (odečteny od
blanku) ze 3 jamek byly převedeny na procenta. Nejvyšší hodnota představovala 100%.
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4.7 Degradace makromolekulárních substrátů
4.7.1 Analýza štěpů pomocí SDS-PAGE
Degradace proteinových substrátů fibrinogenu, MBP, albuminu, IgG, kolagenu a
částečně i hemoglobinu byla zaznamenána po inkubaci (6h) s rekombinantními cathepsiny
TrCB1.1 a TrCB1.4 (aktivovanými pepsinem) a s TrCB2 (obr. 34) SDS – PAGE analýzou.
U TrCB2 je zřetelně vidět, že výrazně pomaleji degraduje MBP. U všech 3
rekombinantních cathepsinů lze zaznamenat odlišné profily štěpení v substrátu
fibrinogenu. Avšak u ostatních substrátů lze profily štěpení jen velmi špatně odlišit.

Obrázek 34: Degradace makromolekulárních substrátů po 6 hodinách inkubace s rekombinantními
cathepsiny B T. regenti. A. albumin, B. IgG, C. hemoglobin, D. kolagen, E fibrinogen, F. MBP. K – kontrola
(samotný substrát), M – proteinové standardy, rekombinantní cathepsiny B lze pozorovat v oblasti cca 30
kDa (12% polyakrylamidový gel), u MBP cca 40 kDa (15% polyakrylamidový gel)
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4.7.2 Detekce štěpných míst v molekule myelin basic proteinu a fibrinogenu
pomocí analýzy N –koncových aminokyselin
Analýzou N-koncových aminokyselin štěpů fibrinogenu a MBP po působení
rekombinantního cathepsinu B2, separovaných pomocí Tris/Tricine/peptide elektroforézy,
byla zjištěna směs aminokyselinových sekvencí, které nelze jednoznačně interpretovat.
U štěpů fibrinogenu separovaných pomocí 2D elektroforézy bylo pomocí
Edmanova odbourávání N- konců analyzováno 10 proteinových skvrn, které se lišily od
kontroly. Jejich analýzou byly zjištěny 2 aminokyselinové sekvence GFTVQ

a

YVATRDN, které vedly k identifikaci 2 štěpných míst v β a γ řetězci fibrinogenu. Štěpná
místa se nacházela mezi aminokyselinami Gln357 a Gln358 v β řetězci a mezi Ala25 a Tyr26
v γ řetězci fibrinogenu (obr. 35).
A
Fibrinogen beta chain [Homo sapiens]
1 mkrmvswsfh klktmkhlll lllcvflvks
61 papppisggg yrarpakaaa tqkkverkap
121 rpirnsvdel nnnveavsqt ssssfqymyl
181 lyidetvnsn iptnlrvlrs ilenlrskiq
241 ceeiirkgge tsemyliqpd ssvkpyrvyc
301 qgfgnvatnt dgknycglpg eywlgndkis
361 vqneankyqi svnkyrgtag nalmdgasql
421 rkqcskedgg gwwynrchaa npngryywgg
481 smkirpffpq q

AN:AAA18024
qgvndneegf fsarghrpld
daggclhadp dlgvlcptgc
lkdlwqkrqk qvkdnenvvn
klesdvsaqm eycrtpctvs
dmntenggwt viqnrqdgsv
qltrmgptel liemedwkgd
mgenrtmtih ngmffstydr
qytwdmakhg tddgvvwmnw

kkreeapslr
qlqeallqqe
eysselekhq
cnipvvsgke
dfgrkwdpyk
kvkahyggft
dndgwltsdp
kgswysmrkm

B
Fibrinogen gamma chain [Homo sapiens] AN:AAB59531
1 mswslhprnl ilyfyallfl sstcvayvat rdnccilder fgsycpttcg
61 kvdkdlqsle dilhqvenkt sevkqlikai qltynpdess kpnmidaatl
121 kyeasilthd ssirylqeiy nsnnqkivnl kekvaqleaq cqepckdtvq
181 diankgakqs glyfikplka nqqflvycei dgsgngwtvf qkrldgsvdf
241 fghlsptgtt efwlgnekih listqsaipy alrveledwn grtstadyam
301 rltyayfagg dagdafdgfd fgddpsdkff tshngmqfst wdndndkfeg
361 wmnkchaghl ngvyyqggty skastpngyd ngiiwatwkt rwysmkkttm
421 gegqqhhlgg akqagdv

iadflstyqt
ksrimleeim
ihditgkdcq
kknwiqykeg
fkvgpeadky
ncaeqdgsgw
kiipfnrlti

Obrázek 35: Výsledek analýzy N-koncových aminokyselin štěpů fibrinogenu po působení
rekombinantního TrCB2. Červeně jsou označeny nalezené aminokyselinové sekvence, které vedly k
identifikaci 2 štěpných míst v β (A) a γ (B) řetězci fibrinogenu.
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4.7.3 Analýza štěpů pomocí hmotnostní spektrometrie
Reakční směsi hemoglobinu a MBP vzniklé po působení TrCB1.1, TrCB1.4 a
TrCB2 byly podrobeny opakované MALDI-MS analýze za podmínek, kdy jsou sledovány
molekuly o velikosti pod 5 kDa. Následně byly pozorované fragmenty identifikovány
pomocí MALDI-MS/MS analýzy. Ukázalo se, že oba proteiny byly peptidázami štěpeny se
specifitou podobnou chymotrypsinu (štěpení nejčastěji na C-straně leucinu, fenylalaninu a
tyrosinu). Pro přehlednost jsou identifikované peptidy zobrazeny v tabulkách (8 - 13) Na
základě analýz kontrolních vzorků (bez přidání peptidázy) bylo vyloučeno, že by se
jednalo o produkty degenerace proteinů (kromě jednoho peptidu v případě MBP).
LC-MS/MS analýzou reakční směsi po působení TrCB1.1 byl detekován největší počet
štěpných míst. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách (14 - 16)
Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)

Hemoglobin alpha chain (Bos Taurus) gi|6006425
1
MVLSAADKGN VKAAWGKVGG HAAEYGAEAL ERMFLSFPTT KTYFPHFDLS
51 HGSAQVKGHG AKVAAALTKA VEHLDDLPGA LSELSDLHAY KLRVDPVNFK
101 LLSHSLLVTL ASHLPSDFTP AVHASLDKFL ANVSTVLTSK YR

Pozice v sekvenci
2
2
108
108
130

-

32
33
129
142
142

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

3125.7
3256.8
2353.3
3786.2
1451.9

M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAEYGAEALER.M
M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAEYGAEALERM.F
L.VTLASHLPSDFTPAVHASLDKF.L
L.VTLASHLPSDFTPAVHASLDKFLANVSTVLTSKYR.F.LANVSTVLTSKYR.-

Hemoglobin subunit beta (Bos Taurus) gi|27819608
1
MLTAEEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA
51 DAVMNNPKVK AHGKKVLDSF SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE
101 NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH

Pozice v sekvenci
1
14
31
114
126

-

30
30
40
125
145

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

3175.8
1813.
1308.8
1378.8
2195.2

MLTAEEKAAVTAFWGKVKVDEVGGEALGRL.L
F.WGKVKVDEVGGEALGRL.L
L.LVVYPWTQRF.F
L.ARNFGKEFTPVL.Q
L.QADFQKVVAGVANALAHRYH.-

Tabulka 8: Peptidy hemoglobinu vzniklé štěpením TrCB1.1 identifikované pomocí MALDI-MS/MS analýzy
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Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (=
spekulace)

Myelin basic protein isoform 3 (Mus musculus) gi|69885049
1
51
101
151

MASQKRPSQR
PKRGSGKDSH
QGKGRGLSLS
KIFKLGGRDS

Pozice v sekvenci
2
14
38
88
88
110
113
126
126

–
-

13
37
43
106
109
125
125
149
152

SKYLATASTM DHARHGFLPR HRDTGILDSI GRFFSGDRGA
TRTTHYGSLP QKSQHGRTQD ENPVVHFFKN IVTPRTPPPS
RFSWGAEGQK PGFGYGGRAS DYKSAHKGFK GAYDAQGTLS
RSGSPMARR

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

1477.9
2673.5
694.3
2037.2
2350.5
1773.9
1383.7
2485.3
2813.6

M.ASQKRPSQRSKY.L
Y.LATASTMDHARHGFLPRHRDTGIL.D
L.DSIGRF.F
F.FKNIVTPRTPPPSQGKGRG.L
F.FKNIVTPRTPPPSQGKGRGLSL.S
L.SRFSWGAEGQKPGFGY.G
F.SWGAEGQKPGFGY.G
Y.GGRASDYKSAHKGFKGAYDAQGTL.S
Y.GGRASDYKSAHKGFKGAYDAQGTLSKI.F

Tabulka 9: Peptidy MBP vzniklé štěpením TrCB1.1 identifikované pomocí MALDI-MS/MS analýzy
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Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (= spekulace

Hemoglobin alpha chain (Bos taurus) gi|6006425
1
MVLSAADKGN VKAAWGKVGG HAAEYGAEAL ERMFLSFPTT KTYFPHFDLS
51 HGSAQVKGHG AKVAAALTKA VEHLDDLPGA LSELSDLHAY KLRVDPVNFK
101 LLSHSLLVTL ASHLPSDFTP AVHASLDKFL ANVSTVLTSK YR

Pozice v sekvenci

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

2 - 32
2 - 33
2 - 34

3125.7
3256.7
3403.8

M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAEYGAEALER.M
M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAEYGAEALERM.F
M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAEYGAEALERMF.L

Hemoglobin subunit beta (Bos taurus) gi|27819608
1
MLTAEEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA
51 DAVMNNPKVK AHGKKVLDSF SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE
101 NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH

Pozice v sekvenci
1
14
31
114
114
126
12
-

- 30
- 30
- 40
- 125
- 145
- 145
- 145
145

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

3175.8
1813.0
1308.7
1378.8
3555.0
2195.2
1881.0
1734.0

MLTAEEKAAVTAFWGKVKVDEVGGEALGRL.L
F.WGKVKVDEVGGEALGRL.L
L.LVVYPWTQRF.F
L.ARNFGKEFTPVL.Q
L.ARNFGKEFTPVLQADFQKVVAGVANALAHRYH.
L.QADFQKVVAGVANALAHRYH.D.FQKVVAGVANALAHRYH.F.QKVVAGVANALAHRYH.-

Tabulka 10 : Peptidy hemoglobinu vzniklé štěpením TrCB1.4 identifikované pomocí MALDI-MS/MS
analýzy
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Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené
identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen
návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (=
spekulace)
Myelin basic protein isoform 3 (Mus musculus) gi|69885049
1
51
101
151

MASQKRPSQR
PKRGSGKDSH
QGKGRGLSLS
KIFKLGGRDS

Pozice v sekvenci

SKYLATASTM DHARHGFLPR HRDTGILDSI GRFFSGDRGA
TRTTHYGSLP QKSQHGRTQD ENPVVHFFKN IVTPRTPPPS
RFSWGAEGQK PGFGYGGRAS DYKSAHKGFK GAYDAQGTLS
RSGSPMARR

Molekulová
hmotnost (Da)

2 – 13
1477.9
38 - 43
694.3
88 - 109
2350.3
88 - 112
2740.5
110 - 125
1773.8
126 - 152
2813.4
 ٭s acetylací na alaninu 2, pozorován i v kontrole

Identifikovaný peptid
٭

M.ASQKRPSQRSKY.L
L.DSIGRF.F
F.FKNIVTPRTPPPSQGKGRGLSL.S
L.SRFSWGAEGQKPGFGY.G
L.SRFSWGAEGQKPGFGY.G
Y.GGRASDYKSAHKGFKGAYDAQGTLSKI.F

Tabulka 11: Peptidy MBP vzniklé štěpením TrCB1.4 identifikované pomocí MALDI-MS/MS analýzy

Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)

Hemoglobin alpha chain (Bos taurus) gi|6006425
1
MVLSAADKGN VKAAWGKVGG HAAEYGAEAL ERMFLSFPTT KTYFPHFDLS
51 HGSAQVKGHG AKVAAALTKA VEHLDDLPGA LSELSDLHAY KLRVDPVNFK
101 LLSHSLLVTL ASHLPSDFTP AVHASLDKFL ANVSTVLTSK YR

Pozice v sekvenci
2
13
14
35
110

-

32
32
32
49
128

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

3125.7
2043.0
1972.0
1813.9
2006.1

M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAEYGAEALER.M
K.AAWGKVGGHAAEYGAEALER.M
A.AWGKVGGHAAEYGAEALER.M
F.LSFPTTKTYFPHFDL.S
T.LASHLPSDFTPAVHASLDK.F

Hemoglobin subunit beta (Bos taurus) gi|27819608
Peptidy z tohoto proteinu nebyly pozorovány.
Tabulka 12: Peptidy hemoglobinu vzniklé štěpením TrCB2 identifikované pomocí MALDI-MS/MS analýzy
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Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (=
spekulace)

Myelin basic protein isoform 3 (Mus musculus) gi|69885049
1
51
101
151

MASQKRPSQR
PKRGSGKDSH
QGKGRGLSLS
KIFKLGGRDS

SKYLATASTM DHARHGFLPR HRDTGILDSI GRFFSGDRGA
TRTTHYGSLP QKSQHGRTQD ENPVVHFFKN IVTPRTPPPS
RFSWGAEGQK PGFGYGGRAS DYKSAHKGFK GAYDAQGTLS
RSGSPMARR

Pozice v sekvenci

Molekulová
hmotnost (Da)

Identifikovaný peptid

120 - 146
125 - 154
155 - 169

2863.4
3251.8
1602.9

Q.KPGFGYGGRASDYKSAHKGFKGAYDAQ.G
G.YGGRASDYKSAHKGFKGAYDAQGTLSKIFK.L
K.LGGRDSRSGSPMARR.-

Tabulka 13: Peptidy MBP vzniklé štěpením TrCB2 identifikované pomocí MALDI-MS/MS analýzy
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Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (=
spekulace)

Hemoglobin alpha chain (Bos Taurus) gi|6006425
1
MVLSAADKGN VKAAWGKVGG HAAEYGAEAL ERMFLSFPTT KTYFPHFDLS
51 HGSAQVKGHG AKVAAALTKA VEHLDDLPGA LSELSDLHAY KLRVDPVNFK
101 LLSHSLLVTL ASHLPSDFTP AVHASLDKFL ANVSTVLTSK YR

Pozice v sekvenci
2
2
2
4
14
22
25
26
34
35
35
38
38
48
93
100
100
108
108
111
111
111
111
124
130
133
134
135
136
137

-

12
13
24
13
32
32
32
33
47
42
47
47
49
65
99
106
107
128
129
121
123
127
129
142
142
142
142
142
142
142

Molekulová
hmotnost

Identifikovaný peptid

551.2950
586.8460
746.0510
480.7330
658.3180
590.2750
454.7190
438.7220
578.2930
447.7430
529.2850
619.7640
489.6040
578.5900
423.7180
399.2350
455.7810
736.3250
785.3420
571.7680
689.8190
588.9230
680.6650
705.0320
726.4230
577.3230
527.7880
484.2460
433.7720
384.2040

M.VLSAADKGNVK.A
M.VLSAADKGNVKA.A
M.VLSAADKGNVKAAWGKVGGHAAE.Y
L.SAADKGNVKA.A
A.AWGKVGGHAAEYGAEALER.M
H.AAEYGAEALER.M
E.YGAEALER.M
Y.GAEALERM.F
M.FLSFPTTKTYFPHF.D
F.LSFPTTKT.Y
F.LSFPTTKTYFPHF.D
F.PTTKTYFPHF.D
F.PTTKTYFPHFDL.S
F.DLSHGSAQVKGHGAKVAA.A
L.RVDPVNF.K
F.KLLSHSL.L
F.KLLSHSLL.V
L.VTLASHLPSDFTPAVHASLDK.F
L.VTLASHLPSDFTPAVHASLDKF.L
L.ASHLPSDFTPA.V
L.ASHLPSDFTPAVH.A
L.ASHLPSDFTPAVHASLD.K
L.ASHLPSDFTPAVHASLDKF.L
H.ASLDKFLANVSTVLTSKYR.F.LANVSTVLTSKYR.N.VSTVLTSKYR.V.STVLTSKYR.S.TVLTSKYR.T.VLTSKYR.V.LTSKYR.-

Tabulka 14: Peptidy Hemoglobinu vzniklé štěpením TrCB1.1 identifikované pomocí LC-MS/MS
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Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (=
spekulace)

Hemoglobin subunit beta (Bos taurus) gi|27819608
1
MLTAEEKAAV TAFWGKVKVD EVGGEALGRL LVVYPWTQRF FESFGDLSTA
51 DAVMNNPKVK AHGKKVLDSF SNGMKHLDDL KGTFAALSEL HCDKLHVDPE
101 NFKLLGNVLV VVLARNFGKE FTPVLQADFQ KVVAGVANAL AHRYH

Pozice v sekvenci

Molekulová
hmotnost

Identifikovaný peptid

1 - 9
1 - 11
12 - 30
14 - 26
14 - 28
14 - 29
14 - 30
22 - 30
31 - 36
31 - 38
31 - 40
31 - 42
32 - 38
70 - 82
71 - 82
74 - 82
114 - 125
114 - 126
126 - 134
126 - 135
126 - 139
128 - 135
129 - 139
130 - 145
135 - 145
136 - 145
137 - 145
140 - 145
141 - 145

482.2420
582.3010
678.0540
687.3410
772.3900
567.3160
604.9820
436.2500
388.7260
503.2330
654.8370
792.8760
446.7360
731.7790
439.2130
352.8350
689.8720
502.9190
785.3420
531.7830
709.3640
432.2290
552.3260
578.6260
403.5110
384.5290
526.7860
398.6510
342.1350

-.MLTAEEKAA.V
-.MLTAEEKAAVT.A
T.AFWGKVKVDEVGGEALGRL.L
F.WGKVKVDEVGGEA.L
F.WGKVKVDEVGGEALG.R
F.WGKVKVDEVGGEALGR.L
F.WGKVKVDEVGGEALGRL.L
E.VGGEALGRL.L
L.LVVYPW.T
L.LVVYPWTQ.R
L.LVVYPWTQRF.F
L.LVVYPWTQRFFE.S
L.VVYPWTQ.R
S.FSNGMKHLDDLKG.T
F.SNGMKHLDDLKG.T
G.MKHLDDLKG.T
F.KLLSHSLL.V
L.ARNFGKEFTPVLQ.A
L.VTLASHLPSDFTPAVHASLDKF.L
L.QADFQKVVA.G
L.QADFQKVVAGVANA.L
A.DFQKVVAG.V
D.FQKVVAGVANA.L
F.QKVVAGVANALAHRYH.A.GVANALAHRYH.G.VANALAHRYH.V.ANALAHRYH.A.LAHRYH.L.AHRYH

Tabulka 15: Peptidy Hemoglobinu vzniklé štěpením TrCB1.1 identifikované pomocí LC-MS/MS
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Červeně jsou označeny peptidy se signifikantním MASCOT score (= potvrzené identifikace)
Zeleně jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score (= nepotvrzené identifikace, jen návrhy)
Modře jsou peptidy s nesignifikantním MASCOT score a nízkou kvalitou MS/MS dat (=
spekulace)

Myelin basic protein isoform 3 (Mus musculus) gi|69885049
1
51
101
151

MASQKRPSQR
PKRGSGKDSH
QGKGRGLSLS
KIFKLGGRDS

Pozice v sekvenci
38
88
110
110
113
144

-

43
109
123
125
125
152

SKYLATASTM DHARHGFLPR HRDTGILDSI GRFFSGDRGA
TRTTHYGSLP QKSQHGRTQD ENPVVHFFKN IVTPRTPPPS
RFSWGAEGQK PGFGYGGRAS DYKSAHKGFK GAYDAQGTLS
RSGSPMARR

Molekulová
hmotnost (Da)
347.6690
784.0610
518.6050
591.9430
692.2890
466.7520

Identifikovaný peptid
L.DSIGRF.F
F.FKNIVTPRTPPPSQGKGRGLSL.S
L.SRFSWGAEGQKPGF.G
L.SRFSWGAEGQKPGFGY.G
F.SWGAEGQKPGFGY.G
Y.DAQGTLSKI.F

Tabulka 16: Peptidy MBP vzniklé štěpením TrCB1.1 identifikované pomocí LC-MS/MS

4.8 Klonování a exprese „neaktivní“ izoformy TrCB1.6
Elektroporace do kvasinek byla z důvodu neúspěšné transformace (nenarostly
žádné kolonie) několikrát opakována, avšak pouze ve 2 případech došlo k nárůstu kolonii
na mediu se zeocinem. Z nich bylo vybráno celkově 10, u kterých byla postupně provedena
pokusná exprese. Na polyakrylamidové gelu po expresi se objevovaly jen velmi slabé
proužky. Proteinové proužky nad 30 kDa byly z gelu vyříznuty a předány k analýze
hmotnostní spektrometrií, ta je však identifikovala jen jako produkty kvasinek či bakterií.
Při detekci pomocí monoklonální Anti-polyHistidine protilátky na dot-blotu byla v
expresním mediu jednoho z klonů zaznamenána velmi slabá reakce. Proto byla u tohoto
klonu a 3 dalších vybraných provedena přímá kontrola přítomnosti insertu v kvasinkách
pomocí PCR. Díky velkému počtu bandů na agarózovém gelu nebylo možné přítomnost
inzertu potvrdit ani vyvrátit.
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5.Diskuze
Cílem této práce byla podrobnější charakterizace rekombinantních cathepsinů B
(B1 a B2), které byly nalezeny u ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti (Dvořák et al.
2005, Dolečková et al 2009), a které se pravděpodobně významně podílí na invazi a přežití
parazita v hostitelských tkáních. Rekombinatní cathepsiny B (TrCB2 a a dvě izoformy
cathepsinu B1) jsme získali expresí v systému metylotrofních kvasinek Pichia pastoris.
Pro expresi byly použity již transformované kmeny kvasinek, které byly k dispozici v naší
laboratoři z předcházejících studií zmíněných autorů.
Rekombinantní pro-TrCB2 byl schopný se autoaktivovat za podmínek expresního
média. Jednotlivé frakce po přečištění migrovaly do oblasti 30 – 35 kDa. Tato pozorovaná
molekulová hmotnost byla vyšší ve srovnání s teoretickou molekulovou hmotností 28,5
kDa kalkulovanou pro aktivovaný enzym (pomocí http//web. Expasy.org/compute-pi/).
Dolečková et al. (2009) ve své práci udávají, že rozdíly v molekulové hmotnosti byly
způsobené

glykosylací rekombinantního enzymu (potvrzeno poklesem molekulové

hmotnosti po deglykosylaci na 30 kDa), a tím, že došlo k odštěpení prosekvence o tři
aminokyseliny blíž k N-konci než bylo očekáváno (dle Emanova odbourávání N – konců).
Protože glykosylace enzymu byla poměrně nízká, a jak už bylo dříve potvrzeno
(Dolečková et al. 2005), neměla vliv na aktivitu holoenzymu, nebyla v našem případě
deglykosylace prováděna. Naše analýza N-koncových aminokyselin potvrdila, že
prosekvence TrCB2 byla skutečně odštěpena 3 aminokyseliny před predikovanou
katalytickou doménou.
Rekombinantní procathepsiny B1 byly během exprese v kvasinkách Pichia pastoris
hyperglykosylovány, což se projevilo migrací majoritního podílu proenzymů v oblasti
kolem 50 kDa v gelu po elektroforéze. Nicméně i další proteinové proužky o nižší velikosti
detekované v mediu po expresi byly pomocí hmotnostní spektrometrie určeny jako
cathepsin B, což svědčí o tom, že glykosylace zřejmě nebyla u všech molekul proenzymu
uniformní.

Zatímco

pro-TrCB1.4

bylo

možné

snadno

deglykosylovat

pomocí

endoglykosidázy F1, pro-TrCB1.1 jsme byli schopni deglykosylovat až po přidání
inhibitorů cysteinových peptidáz nebo většího množství endoglykosidázy. Tento výsledek
ukazuje na to, že u pro-TrCB1.1 zřejmě dochází během procesu deglykosylace k částečné
aktivaci enzymu a ten je schopný degradovat endoglykosidázu. Molekulová hmotnost
deglykosylovaných cathepsinů klesla na přibližnou hodnotu 35-36 kDa, což zhruba
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odpovídá teoretické molekulové hmotnosti kalkulované pro proenzymy (36,5 kDa u proTrCB1.4 a 36,4 kDa u pro-TrCB1.1) (pomocí http//web. Expasy.org/compute-pi/).
Deglykosylaci jsme prováděli hlavně proto, že jsme se domnívali, že by navázané
sacharidy v některých případech mohly být překážkou pro aktivaci tím, že by bránily
přístupu jiné molekule enzymu ke štěpnému místu v sekvenci procathepsinů. Tato
domněnka se zakládala na faktu, že 1 ze 2 glykosylačních míst pro N-glykosylaci5 v
sekvenci cathepsinů B1 se nachází na prosekvenci, a to pouze 5 aminokyselin před
začátkem katalytické domény (na hypotetickém štěpném místě pro legumain). Druhé
glykosylační místo pro N-glykosylaci se nachází již v sekvenci katalytické domény
(Asn184-His- Thr).
V ojedinělém případě, kdy byly kvasinky s inzertem genu pro TrCB1.1 indukovány
k produkci enzymu (či později v průběhu přečišťování proteinu pomocí iontově výměnné
chromatografie), došlo u TrCB1.1 k autoaktivaci (ověřené změřením aktivity vůči substrátu
Z- Phe-Arg-AMC). Přitom Dvořák et al. (2005) popisuje, že pro-TrCB1.1 nebyl schopen
autoaktivace, ale mohl být aktivován pomocí rekombinantní asparaginyl endopeptidázy S.
mansoni. Při dalších obdobných experimentech k autoaktivaci TrCB1.1 nedošlo, ačkoliv
jsme se snažili dodržovat stejné postupy a podmínky. Ani při expresi a purifikaci TrCB1.4
nedocházelo k autoaktivaci.
Analýza N-koncových aminokyselin molekul autoaktivované TrCB1.1 ukázala tři
štěpná místa: před D59, A66 a K74. Poslední štěpné místo se nacházelo 15 aminokyselin
před začátkem katalytické domény. Příčina ojedinělé autoaktivace během exprese či
přečišťování nám není známa.
Možnosti in vitro aktivace rekombinantních pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 byly
testovány v různých podmínkách (v kyselém pH, za přítomnosti negativně nabitých
makromolekul nebo částic) či za pomoci heterologních enzymů - rekombinantní
asparaginylové endopeptidázy, pepsinu a exopepeptidázy cathepsinu C. Většina testů byla
prováděna jak s glykosylovanými, tak s deglykosylovanými procathepsiny.
Autoaktivace v kyselém pH byla pozorována u lyzozomálního cathepsinu B (Mach
et al. 1994, Kuhlej et al. 1995, McQueney et al. 1997, Menard et al. 1998, Rozman et al.
1999), ale také např. u cathepsinu B F. hepatica (Law et al. 2003) a u cathepsinu B1.4 T.
regenti (Dvořák et al. 2005). Na druhou stranu, cathepsin B1 S. mansoni (Sajid et al. 2003)
5

glykosylační motiv pro N –glykosylaci je Asn-Xaa-Ser/Thr (kde Xaa může být jakákoliv aminokyselina
kromě prolinu)
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a cathepsin B1.1 T. regenti (Dvořák et al. 2005) se nebyly schopny za těchto podmínek
autoaktivovat. Při našem pokusu jsme postupovali dle protokolu Dvořáka et al. (2005).
Autoaktivace byla však málo účinná, za poměrně dlouhý čas došlo k odštěpení
prosekvence jen u malého podílu molekul proenzymu a dokonce nebyla naměřena zvýšená
aktivita u vzorku po aktivaci. Tato nezvýšená aktivita však mohlo být způsobena tím, že
během dlouhé inkubace (přes noc) mohlo dojít poškození aktivního místa enzymu, tzn., že
přesto, že došlo k odštěpení prosekvence, enzym nebyl aktivní. I přes tyto naše
rozporuplné výsledky možnost autoaktivace u TrCB1.1 nevylučujeme, ale s ohledem na
množství a kvalitu získaného holoenzymu se domníváme, že tato metoda není pro naše
účely příliš efektivní.
Z dřívějších literárních dat je známo, že autoaktivace lyzozomálních cathepsinů in
vitro může být usnadněna přidáním makromolekul se silným negativním nábojem, např.
glykosaminoglykanů. Negativně nabité molekuly těchto látek vazbou na pozitivní
aminokyseliny enzymu změní jeho konformaci a odkryjí aktivní místo. Pro ověření, zda to
platí i pro naše rekombinantní cathepsiny, byly do aktivační reakce v kyselém pH u pro–
TrCB1.4 přidány heparin či dextran sulfát. Po půl hodině aktivace se následně na
polyakrylamidovém gelu objevily nevýrazné proužky v oblasti 32 – 33 kDa, tzn. že po
aktivaci došlo poklesu molekulové hmotnosti o cca 4 kDa. Tato molekulová hmotnost
odpovídá hmotnosti, která byla pozorovaná u TrCB1.4 a TrCB1.1 po aktivaci v kyselém
pH respektive pomocí SmAE (Dvořák et al. 2005). V našem případě však po aktivaci
nedošlo ke zvýšení aktivity vzorku vůči substrátu Z-Phe-Arg-AMC při srovnání
s proenzymem před aktivací. Analýzou N-koncových aminokyselin u TrCB1.4 po aktivaci
za přítomnosti heparinu bylo detekováno štěpné místo před L88, tedy jen 2 aminokyseliny
před začátkem katalytické domény. Tyto výsledky (snížení molekulové hmotnosti, zásadní
snížení celkového množství proteinu ve vzorku, téměř nulová aktivita ve vzorku a nalezené
štěpné místo v blízkosti katalytické domény) svědčí o tom, že po přidání heparinu do
aktivační reakce došlo pravděpodobně k rychlé aktivaci, ale zároveň k následné rapidní
autodegradaci enzymu. Ta byla pravděpodobně umožněna tím, že při změně konformace
enzymu v kontaktu s heparinem či dextran sulfátem byla odkryta místa pro štěpení, která
jsou za normálních okolností nepřístupná pro aktivní místo jiné molekuly téže peptidázy.
Při dalších pokusech by bylo vhodné optimalizovat podmínky, např. snížit koncentraci
heparinu, zkrátit dobu inkubace, popř. provést aktivaci v odlišném pH. V těchto pokusech
jsme z časových důvodů nepokračovali.
Jelikož je známo, že může docházet k aktivaci neaktivního procathepsinu B jinou
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molekulou holoenzymu téhož cathepsinu B (Rowan et al. 1992), použili jsme
autoaktivovaný cathepsin TrCB1.1 (viz výsledky kapitola 4.1) k pokusu o aktivaci
procathepsinů. Reakce probíhala při pH 5,5, což je pH optimální pro aktivitu TrCB1.
Výsledek byl negativní. Příčinou neúspěchu mohl být fakt, že pokus byl prováděn pouze
na glykosylovaných pro-TrCB1, jejichž hyperglykosylace mohla zabránit přístupu aktivní
molekuly cathepsinu ke štěpnému místu v prosekvenci.
V kontextu ojedinělé spontánní autoaktivace pro-TrCB1.1 (viz výsledky kapitola
4.1) a pro ověření, zda negativní náboj matrice pro iontově výměnou chromatografii může,
obdobně jako v případě glykosaminoglykanů, usnadnit proces autoaktivace, jsme provedli
sérii pokusů. Deglykosylované pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 se aktivovaly již po půl hodině
inkubace v pH 5. Nejvyšší aktivity vůči substrátu Z-Phe-Arg–AMC dosahovaly vzorky
aktivovaných cathepsinů po 2 hodinách inkubace s matricí. Analýza N-koncových
aminokyselin ukázala v případě aktivovaných deglykosylovaných cathepsinů štěpná místa
před H69, L64 a G65 u obou testovaných cathepsinů a u TrCB1.1 navíc před A66 a R79.
Tento výsledek podporuje teorii, že k výše zmíněnému ojedinělému případu autoaktivace
cathepsinu B1.1 (viz výsledky kapitola 4.1) došlo pravděpodobně až při purifikaci enzymu
na koloně a ne za podmínek expresního media, jako je tomu u TrCB2 (Dolečková et al.
2009) či SmCB2 (Caffrey et al. 2002).
Další testovanou metodou aktivace bylo použití heterologních enzymů asparaginylové endopeptidázy a dále také pepsinu. Dle studie Dvořáka et al. (2005) se
rekombinantní izoformy TrCB1.1 a TrCB1.4 lišily v procesu aktivace. Zatímco TrCB1.1,
podobně jako SmCB1 (Sajid et al. 2003), bylo možné aktivovat za pomoci heterologní
SmAE, TrCB1.4 se zdál být rezistentní vůči akci tohoto enzymu. Autoři studie se
domnívají, že důvod může být ten, že molekula pro-TrCB1.1 má lépe přístupné štěpné
místo pro hydrolýzu pomocí SmAE (identifikované 4 aminokyseliny před počátkem
katalytické domény). Navíc, jelikož je SmAE striktně selektivní pro Asn v P1 pozici
(Mathieu et al. 2002) a Asn je potenciálním glykosylačním místem pro navázáné
oligosacharidového řetězce (N-glykosylace), mohla glykosylace této aminokyseliny u
izoformy TrCB1.4 zabránit přístupu SmAE (Dvořák et al. 2005). Bohužel autoři
netestovali, jak by tomu bylo v případě deglykosylovaného procathepsinu. V našem
případě byla deglykosylace provedena. K dispozici jsme měli rekombinantní klíštěcí
asparaginyl endopeptidázu, (IrAE, Sojka et al. 2007) a myší legumain. Po inkubaci s
klíštěcím legumainem došlo ke snížení molekulové hmotnosti u části aktivovaných
deglykosylovaných cathepsinů. Avšak analýzou N-koncových aminokyselin byla zjištěna
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obdobná štěpná místa jako v předcházejících pokusech, tedy před L64, G65, L57 a E58 u
obou izoforem rekombinantních cathepsinů a navíc před E70 a H69 u cathepsinu B1.4. To
znamená, že ani jedno štěpné místo se nenacházelo v hypotetickém štěpném místě pro
legumain. Dle tohoto výsledku lze usuzovat, že k odštěpení prosekvence došlo z jiného
důvodu, ne však činností AEP (zřejmě autoaktivace). Příčina neúspěchu aktivace nám není
známá, ale mohlo by to být způsobeno tím, že použitá rekombinantní IrAE nebyla po
expresi přečištěna a expresní medium mohlo snižovat aktivitu enzymu. Navíc dle osobního
sdělení dr. Kopáčka, který nám enzym dodal, bylo jeho množství v médiu značně nízké.
Experiment nebyl z časových důvodů opakován s jinou šarží IrAE, nicméně by bylo
vhodné jej zopakovat.
Při použití komerčně dodávaného myšího legumainu nedošlo k aktivaci
rekombinatních cathepsinů B, přestože enzym vykazoval určitou aktivitu vůči
syntetickému substrátu Z-Ala-Ala–Asn-AMC. Jeho specifická aktivita vůči tomuto
substrátu byla nicméně poměrně nízká, o kvalitě produktu jsme měli pochybnosti
(důvodem mohlo být např. špatné skladování u výrobce, nevhodné podmínky při přepravě
atp.).
Rekombinantní procathepsiny B jsme se dále pokusili aktivovat pomocí pepsinu.
Tato metoda byla úspěšně použita např. při aktivaci rekombinantního cathepsinu B S.
mansoni po expresi v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae ( Lipps et al. 1996). Jelikož je
známo, že při aktivaci pepsinem může docházet i k částečné degradaci cílového
proenzymu, je nutné stanovit optimální čas pro rovnováhu mezi maximální aktivací a
minimální degradací (Brömme et al. 2004). Jako optimální dobu inkubace s pepsinem jsme
v podmínkách popsaných v metodice stanovili 1 hodinu pro deglykosylovaný TrCB1.1 a
45 - 50 minut pro deglykosylovaný TrCB1.4. Při kratším čase byla měřená aktivita
rekombinantních cathepsinů B vůči substrátu Z-Phe-Arg-AMC mnohem nižší a naopak při
delším docházelo k rychlé degradaci enzymu (zvláště TrCB1.4). Analýzou N – koncových
aminokyselin byla u obou aktivovaných cathepsinů shodně nalezena 2 štěpná místa mezi
54-55 a 65-66 aminokyselinou prosekvence, tedy za leucinem a fenylalaninem, což
odpovídá preferenci žaludečního pepsinu k hydrofobním aminokyselinám v P1 pozici
substrátu (Fruton 1976).
Jelikož u rekombinantních cathepsinů B nedošlo ani při aktivaci pepsinem k
odštěpení celé prosekvence, pokusili jsme se zbývající aminokyseliny odštěpit pomocí
komerčně dodávaného cathepsinu C (dipeptidyl peptidázy). Metoda byla převzata ze studie
Sajid et al. (2003), jejíž autoři byli schopni za pomoci krysího cathepsinu C odštěpit zbylé
78

aminokyseliny u rekombinantního cathepsinu B1 S. mansoni. V našem případě však pokus
nevyšel. Stejné aminokyselinové sekvence byly nalezeny při analýze N-konců u
rekombinatních cathepsinů před a po inkubaci s cathepsinem C, což svědčí o tom, že
cathepsin C nebyl schopný štěpit prosekvenci rekombinantních cathepsinů B. Příčina by
mohla být v nedostatečné aktivitě komerčně dodávaného cathepsinu C (aktivita však
bohužel nebyla měřena). Tento pokus byl z časových důvodů proveden pouze jednou,
proto by bylo vhodné jej zopakovat, po předchozím změření aktivity cathepsinu C (na vině
by opět mohla být kvalita produktu).
S pomocí upravené metody dle Sajid et al. (2003) jsme přímo prokázali, že
rekombinatní cathepsiny B T. regenti mají díky přítomnosti „occluding loop“ v molekule
enzymu i exopetidázovou aktivitu. Z dřívějších literárních dat je známo, že při nižším pH
(pod pH 5,5) lyzozomální cathepsin B působí spíše jako exopeptidáza a naopak nad pH 5,5
exopetidázová aktivita cathepsinu začne klesat a stoupá aktivita endopetidázová (Zeng et
al. 2006, Nägler et al. 1997). U rekombinantních cathepsinů B T. regenti bylo však pH
optimum víceméně shodné jak pro exopetidázovou, tak pro endopeptidázovou aktivitu.
Tento fakt, by mohl mít negativní vliv na charakterizaci štěpných míst, protože štěpy, které
byly získány díky endopeptidázové aktivitě, by mohly být dále degradovány aktivitou
exopetidázovou.
Je známo, že cathepsiny B obecně preferují v P2 pozici substrátu velké hydrofobní
aminokyseliny (Caffrey et al. 2004, Choe et al. 2006), ale na rozdíl od ostatních
cysteinových peptidáz jsou v této pozici schopny akceptovat i arginin (Sajid and
McKerrow, 2002, Choe et al. 2006). Nicméně, při testování substrátové specifity S2
vazebné kapsy rekombinantních TrCB1.1 a TrCB1.4 bylo zjištěno, že izoforma TrCB1.4
není schopna štěpit substrát s Arg v P2 (Dvořák et al. 2005). Autoři se domnívají, že tato
neochota štěpit substrát je pravděpodobně způsobena tím, že u TrCB1.4 došlo k záměně
negativně nabitého Glu245 přítomného u TrCB1.1 za menší a neutrální molekulu Ala245 v S2
vazebné kapse, která pravděpodobně není schopná tvořit elektrostatické interakce
s pozitivně nabitým Arg v substrátu. Zda tento rozdíl v preferenci k substrátu platí i pro
rekombinantní cathepsiny B aktivované pepsinem, a tudíž že se ve jmenované studii
nejednalo o artefakt, jsme ověřovali pomocí substrátů Z-Phe-Arg-AMC a Z-Arg-ArgAMC. Zatímco TrCB1.1 byl schopný štěpit oba substráty (i když vůči Z-Arg-Arg-AMC
vykazoval jen 53 % aktivitu při srovnání s Z-Phe-Arg-AMC), TrCB1.4 nebyl schopný
štěpit Z-Arg-Arg-AMC téměř vůbec. Tímto jsme potvrdili předchozí výsledky jiných
autorů (Dvořák et al. 2005).
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Pro detekci štěpných míst v molekulách vybraných proteinových substrátů, se
kterými se různá stádia T. regenti (a jejich peptidázy) mohou setkat při průniku do
hostitele, následné migraci, anebo které by mohly tvořit část jejich potravy (proteiny kůže,
nervové soustavy či krve), byly štěpy vzniklé po působení rekombinantních cathepsinů B
podrobeny SDS PAGE analýze, analýze N-konců a analýze hmotnostní spektrometrií
(MALDI-MS/MS, LC-MS/MS).
Analýzou SDS PAGE bylo ověřeno, že všechny 3 rekombinantní cathepsiny byly
schopny štěpit fibrinogen, MBP, albumin, IgG, kolagen a částečně i hemoglobin. Avšak
štěpné profily vzniklé po působení různých cathepsinů B bylo možno touto metodou jen
velmi špatně odlišit. Výraznější rozdíl se ukázal pouze v případě fibrinogenu. Dále byly
štěpy fibrinogenu a MBP po působení TrCB2 podrobeny analýze Edmanovým
odbouráváním N-konců. Bohužel ani tato metoda neukázala zásadní výsledky. Problémem
bylo, že komerčně dodávané substráty nejsou zcela čisté, jedná se často o směs izoforem,
navíc jsou obvykle složené z několika podjednotek. V proteinových proužcích po 1D
elektroforéze byla často směs různých peptidových řetězců, což znesnadňovalo samotnou
analýzu i interpretaci výsledků. K separaci štěpů by bylo vhodné použít 2D elektroforézu.
Kombinace této metody s Edmanovým odbouráváním by mohla přinést kvalitní výsledky,
jedná se však o poměrně nákladné záležitosti a proto o jejich použití uvažujeme až
v případě zúžené cílené analýzy po vytipování kandidátních štěpů. Pro prvotní screening se
nám nezdá optimální.
V současnosti probíhá detekce štěpů pomocí hmotností spektrometrie ve spolupráci
s laboratoří dr. Zdráhala z Oddělení funkční genomiky a proteomiky fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. K dispozici jsou již první výsledky analýzy štěpů hemoglobinu a MBP.
Analýzou MALDI-MS/MS a LC-MS/MS byly u hemoglobinu a MBP nalezeny
různé štěpy po působeních jednotlivých rekombinantních cathepsinů (viz tabulky výsledky
8 – 13, 14 - 16). Ukázalo se, že oba proteiny byly peptidázami štěpeny se specifitou
podobnou chymotrypsinu (štěpení nejčastěji na C-straně leucinu, fenylalaninu a tyrosinu).
Jelikož S2 vazebná kapsa papain-like cysteinových peptidáz je hlavním determinantem
jejich substrátové specifity, porovnávali jsme preference rekombinantních cathepsinů
k aminokyselinám v P2 pozici substrátů. Srovnávali jsme pouze peptidy se signifikatním
MASCOT score, tzn. pouze potvrzené identifikace. U TrCB1.1 byly v P2 pozici štěpů obou
proteinových substrátů nalezeny tyto aminokyseliny: 2 x Lys, 2 x Val, 1x Phe, 1x Ala.
Preference Val a Phe v P2 substrátu odpovídá výsledkům Dvořáka et al. (2005), kteří
testovali substrátovou specifitu za pomoci limitovaného množství fluorogenních substrátů
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lišících se v aminokyselině v P2 pozici (Phe, Leu, Val, Arg). Preference TrCB1.1 k
aminokyselinám v této pozici byla v pořadí Val>Phe>Leu>Arg.
U TrCB1.4 byla námi zaznamenána preference k těmto aminokyselinám: Val, Ala, His,
Arg. Preference k aminokyselině Val se opět shoduje s výsledky Dvořáka et al. (2005). Velmi
neobvyklá je však přítomnost Arg v této pozici, jelikož dle výsledků studie Dvořáka et al. (2005)
(a námi potvrzeno) TrCB1.4 nevykazoval žádnou aktivitu vůči flurogennímu substrátu
obsahujícímu Arg v P2 pozici.
Jelikož většina štěpů nebyla signifikatně identifikována, byla preference TrCB2
k aminokyselinám na P2 , hodnocena jen na 2 peptidech, kde byla zaznamenána preference
k Met a Val. Tato preference odpovídá výsledkům Dolečkové et al. (2009), kdy při „screeningu“
vazebného místa pro substrát metodou Positional scanning synthetic combinatorial libraries (PSSCLs) byla zjištěna největší preference právě pro Met následovaný Val. Identifikované peptidové
štěpy obou substrátů vzniklé po působení TrCB1.4 a TrCB1.1 se nelišily. Vzhledem k málému
počtu signifikantně identifikovaných štěpů po působení TrCB2 nelze vzniklé peptidy relevantně
srovnávat se štěpy vzniklými po působení obou izoforem cathepsinu B1.
Jelikož se jedná o první výsledky, nelze dělat jednoznačné závěry, obecně lze však říci, že
rekombinantní cathepsiny B T. regenti vykazují širokou specifitu k aminokyselinám v P2 pozici
substrátu, tzn. že se jedná o poměrně promiskuitní peptidázy.
U ptačí motolice T. regenti bylo nalezeno 6 izoforem cathepsinu B1 (TrCB1.1 –
TrCB1.6). U TrCB1.5 a TrCB1.6 je katalytický cystein (Cys29) aktivního místa nahrazen
glycinem (Gly29). V důsledku toho je velmi pravděpodobné, že tyto izoformy jsou enzymaticky
neaktivní a jejich funkce v organismu zůstává neznámá (Dvořák et al. 2005). Autoři se však
domnívají, že biologická funkce katalyticky inaktivních izoforem může být v regulaci aktivních
enzymů kompeticí o substrát. Pro ověření této hypotézy jsme se rozhodli vytvořit rekombinantní
enzym TrCB1.6. I přes opakovanou snahu náš pokus o získání rekombinantního proenzymu
TrCB1.6 selhal. Ve dvou případech sice došlo k nárůstu kolonií kvasinek na zeocinové cloně
(antibiotiková selekce), ale rekombinantní enzym nebyl, mimo jedné slabé reakce na dot blotu,
po expresi detekován. Slabá reakce detekovaná pomocí protilátky by mohla znamenat, že se do
kvasinek sice podařilo vložit gen pro TrCB1.6, ale pravděpodobně jen v jedné kopii, proto došlo
jen velmi nízké expresi proteinu. Na druhou stranu se však mohlo jednat i o nespecifickou reakci
protilátky např. s nějakou složkou expresního media a kvasinky gen pro TrCB1.6 nenesly.
Ve snaze získat rekombinantní molekulu TrCB1.6, bychom rádi pokračovali. Jako
alternativu v protokolu např. vyzkoušíme přenos plazmidu s genem kódujícím pro-TrCB1.6 do
kvasinek pomocí tzv. “heat shock“, či použijeme jiný kmen Pichia pastoris.
81

6. Závěrečné shrnutí
Možnosti in vitro aktivace rekombinantních pro-TrCB1.1 a pro-TrCB1.4 byly testovány
v různých podmínkách. Rekombinantní TrCB1.1 a TrCB1.4 se nám podařilo aktivovat pomocí
Macro-Prep-High-S Support (matrice pro iontově výměnou chromatografii) či pepsinem. Ostatní
aktivace byly málo účinné nebo výsledky byly zcela negativní. Jelikož z časových důvodů
nebyly některé z nich vícekrát opakovány, bylo by vhodné tyto experimenty zopakovat, popř.
změnit některé podmínky (zejména aktivace procathepsinů B1 pomocí legumainu).
Pro naše účely byla nejvhodnější aktivace za pomoci pepsinu. Touto metodou jsme
získali v poměrně krátkém čase (do 1 h) dostatečné množství aktivních enzymů. Tato metoda
není náročná na vybavení, je spolehlivá a dobře reprodukovatelná. Z finančního hlediska je
srovnatelná s metodou aktivace Macro-Prep –High –S Support, která je však časově náročnější.
Pomocí hmotnostní spektrometrie (metoda MALDI-MS/MS, LC-MS/MS) byla určena
štěpná místa u 2 přirozených proteinových substrátů - myelin basic proteinu a hemoglobinu - po
působení rekombinantních cathepsinů B1 a B2 T. regenti. Na proteinových štěpech byly
potvrzeny některé preference pro aminokyseliny v P2 pozici substrátu z dřívějších studií
rekombinantních cathepsinů B T. regenti s využitím syntetických nízkomolekulárních substrátů
(Dvořák et al. 2005, Dolečková et al. 2009). Preference k aminokyselinám v P2 pozici substrátu
se lišily mezi rekombinantními cathepsiny B. Identifikované peptidové štěpy obou substrátů
vzniklé po působení TrCB1.4 a TrCB1.1 se nelišily. Vzhledem k málému počtu signifikantně
identifikovaných štěpů po působení TrCB2 nelze vzniklé peptidy relevantně srovnávat se štěpy
vzniklými po působení obou izoforem cathepsinu B1.
Jelikož se jedná o prvotní studii, nelze zatím dělat dalekosáhlé a jednoznačné závěry.
Hmotnostní spektrometrie se zdá být velice vhodná pro „screening“ štěpných míst. Bylo by
vhodné použít i další proteinové substráty. Po podrobnější analýzu štěpných míst bychom rádi v
budoucnu využili rovněž kombinaci 2 D elektroforézy s analýzou N – koncových aminokyselin.
Byl proveden přímý důkaz exopeptidázové aktivity u všech třech rekombinantních
cathepsinů B T. regenti.
I přes opakovanou snahu náš pokus o získání rekombinantního proenzymu TrCB1.6
selhal. Avšak ve snaze získat tuto pravděpodobně neaktivní izoformu cathepsinu B1 bychom rádi
pokračovali. V případě úspěšného klonování bude rekombinantní TrCB1.6 využita pro ověření
hypotézy, že biologická funkce této inaktivní izoformy může být v regulaci aktivních enzymů
kompeticí o substrát.
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