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ABSTRAKT 

 Katepsíny L sú lyzozomálne cysteínové endopeptidázy so všeobecnou funkciou 

katabolizmu proteínov. Táto práca pojednáva o doterajších poznatkoch o vlastnostiach 

katepsínov L, v korelácií s ich  špecifickými funkciami u parazitov. Detailnejšie 

popisované sú črty a funkčné rozdiely vybraných katepsínov L s ich objasnením na 

molekulárnej úrovni. Dôraz kladie na biochemické vlastnosti s následným vyvodením 

uplatnenia týchto enzýmov. Jednotlivé kapitoly sú venované kinetoplastidovým 

katepsínom L, katepsínom L apikomplex, entaméb a helmintov, ktorá je prevažne 

venovaná katepsínom Fasciola spp a Schistosoma spp. 
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ABSTRACT 

  Cathepsines L are lysosomal cysteine endopeptidases with an universal function in 

protein catabolism. This work discusses present knowledge about their characteristics in 

the context of their specific function in parasites. Features and function differences are 

described in detail on molecular level. The emphasis is on the biochemical properties with 

resultant use of these enzymes. Cathepsines L of kinetoplastida, aplikomplexa, entamoeba 

and helmints (focused on Fasciola spp and Schistosoma spp) are each discussed in 

appropriate chapters. 
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ÚVOD  

 Cysteínové peptidázy, z ktorých časť tvoria katepsíny L, plnia  množstvo 

nenahraditeľných  funkcií u parazitov. Tak ako u všetkých vyšších organizmov majú aj u 

parazitov úlohu štiepenia proteínov pri katabolizme a processingu proteínov v lyzozómoch.  

Okrem toho môžu preberať aj iné špeciálne funkcie a byť kľúčovými pri imunitnom úniku, 

encystácií, zvliekaní, bunečnej invázii, invázií tkanív a extracelulárnom trávení. Majú 

rôzne  štrukturálne a biochemické vlastnosti, vrátane pH optima a stability, alternatív  

rôznych domén, diverzity substrátovej špecifity a lokalizácie, čo súvisí s ich 

špecializovanou funkciou. 

 Dôležité,  najpočetnejšie sa vyskytujúce parazitické cysteínové proteázy sú 

katepsíny B a L, nachádzajúce sa v rodine C1. Hlavné rozdiely medzi katepsínmi B a L, 

ktoré sú oba vo významnej miere zastúpené u parazitov, sú: konzervovaný motív ERFNIN 

v prooblasti katepsínov L, chýbajúci u katepsínov B a peptidová slučka inzertovaná v 

katalytickej doméne katepsínov B (nazývaná occluding loop), ktorá má za následok 

karboxypeptidázovú aktivitu katepsínu B oproti striktne endopeptidázovému katepsínu L. 

Tiež bola vyčlenená skupina katepsínov F (tvoria skupinu medzi sebou viac homológnu 

ako s katepsínmi L do ktorých boli radené, napríklad katepsín F Schistosoma mansoni 

považovaný za katepsín L SmCF1). Katepsíny F majú pozmenený motív katepsínov L 

ERFNAQ a sú charakteristické nezvyčajne dlhou prodoménou, ktorá obsahuje cystatínový 

motív (rodina inhibítorov cysteínových proteáz), takže pravdepodobne vznikly génovou 

fúziou (Nägler et al., 1999). 

  Samozrejme dobre charakterizované sú zväčša tie katepsíny L, ktoré sa vyskytujú u 

patogénov s medicínskym a veterinárnym významom. V rámci ich funkcie sú často 

esenciálne pre prežívanie konkrétnych parazitov, čo z nich robí sľubný terč chemoterapie, 

preto je podstatné poznať ich vlastnosti.  
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1  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA KATEPSÍNOV L  

1.1 Katepsín L - klasifikácia proteázy 

 Katepsín L je cysteínová proteáza v klane CA, ktorý je najväčší a zahrňuje 

papaínové a calpainové peptidázy, teda tie s Cys a His v katalytickej triáde spolu s Asn. 

Konkrétne patrí do rodiny C1 (papain family, podľa papaínu, ktorý bol objavený ako prvý 

1987)  zdieľajúcej podobné sekvencie  a štrukturálne domény (Rawlings and Barrett, 

1993). 

1.2 Štruktúra katepsínov L 

 Vo všeobecnosti sú to monoméry s molekulárnou hmotnosťou v rozmedzí 20-30 

kDa nepočítajúc s prooblasťou s dĺžkou približne 60 až 100 aminokyselín, s ktorou bývajú 

syntetizované ako inaktívne preproenzýmy. K proenzýmu je pripojený ešte signálny 

peptid, pomocou ktorého sú enzýmy smerované do endoplazmatického retikula, pretože sú 

to sekretorné proteíny. Majú dve domény s V tvarom štrbiny aktívneho miesta medzi nimi. 

Ľavá doména je dominantne tvorená tromi alfahelixami a pravá je založená na 

betabarelovom motíve s 5 alebo 6 vláknami (McGarath, 1999).  

 Hoci ľavú doménu tvorí hlavne N-terminálna časť peptidu, reťazec začína distálne 

v pravej časti, tak ako C- terminálna pravá doména končí vláknom,  ktoré prestupuje do 

ľavej. Ľavú doménu stabilizujú dva disulfidové mostíky a v pravej bol nájdený len jeden. 

Tieto domény sú vysoko konzervované rovnako ako esenciálne katalytické aminokyseliny 

Cys25 a His159 (poradie podľa papaínu). Katalytický Cys25 je lokalizovaný na N konci v 

charakteristickom najdlhšom alfahelixe. Má nezvyčajne nízke pKa hodnoty a tvorí iontový  

thiolimidazoliový pár s His159 umiestnenom v betabarelovej doméne na opačnej strane 

aktívneho miesta. Elektrostatické pole alfahelixov v okolí Cys25 stabilizuje N-terminálny 

cysteínový thiolát. Aktívneho miesto obsahuje oxyaniónovú dieru v ktorej sa nachádzajú 

Cys25 a His159. Tá je stabilizovaná vodíkovými mostíkmi na ktorých sa podieľajú Gln19 

a Asn175 (Brocklehurst, 1994).  
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1.3 Mechanizmus katalýzy 

 Väčšina  cysteínových  proteáz ako aj katepsíny L sú endopeptidázy (u katepsínov 

L to platí striktne) pomenované práve po rovnakom mechanizme katalýzy. Ten zahŕňa 

nukleofilný atak na karbonylový uhlík hydrolyzovaného peptidu aktívnou časťou cysteínu.  

 Mechanizmus hydrolýzy je reprezentovaný niekoľkými krokmi. V prvom kroku sa 

karbonylový uhlík substrátu podrobí nukleofilnému ataku cysteínovým reziduom. Formuje 

sa tetrahedrálny intermediát, ktorý je stabilizovamý prítomnosťou oxyaniónovej diery. Tá 

obsahuje postrannú skupinu Gln19  a NH Cys25, ktoré sú donory vodíku, takže sú schopné  

tvoriť vodíkové mostíky s negatívne  nabitým  kyslíkom z tetrahedrálneho  intermediátu. 

Histidín159 potom hrá rolu kyslého katalyzátora, daruje protón odchádzajúcej skupine a 

formuje acylenzýmový intermediát. Deacylácia sa uskutočňuje analogicky s molekulou 

vody ako nukleofilom pre hydrolýzu thiolesterovej väzby medzi enzýmom a substrátom. 

His159 pôsobí ako základná báza uberajúc protón  nukleofilnej  molekule vody. Asn175 z 

katalytickej triády Cys His a Asn tvorí s His159 vodíkový mostík, tým určuje orientáciu 

jeho imidazolového kruhu a tak stabilizuje iontový pár (Vernet et al., 1995). 

 

Obr. č.1: Schéma mechanizmu katalýzy cysteínových peptidáz 

Zdroj: podľa Voet et  Voet (2011) 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Donald+Voet
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Judith+G.+Voet
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1.4 Viazanie substrátu 

 Dĺžka interdomény, ktorá je prístupná pre viazanie substrátu, je približne 25 Å. 

V zásade je peptidový substrát držaný v aktívnom mieste enzýmu celou jeho dĺžkou a 

štiepená väzba je v strede. Podľa kryštalografickej štúdie katepsínu L s naviazaným 

inhibítorom E-64 je jeho karboxylová skupina stabilizovaná formáciou troch vodíkových 

mostíkov s oxyaniónovou dierou. Diera je tvorená postrannými skupinami Gln16, Trp189, 

His163 a hlavným reťazcom Cys25. Viazané substrátové zvyšky aminokyselín sú 

pomenované P1, P2 atď. od štiepenej väzby k N koncu reťazca, a P1’, P2’ atď. smerom k 

C koncu reťazca substrátu. Subdomény, ktoré viažu aminokyselinové zvyšky substrátu, sú 

lokalizované na oboch stranách katalytickej skupiny v aktívnom mieste enzýmu a sú 

pomenované S1, S2, a S1’, S2’ atď., pričom štiepená väzba leží medzi S1 a S1’.  Podľa 

návrhu Schechter and Berger (1988) kapsa viažúca substrát viaže najmenej sedem zvyškov 

aminokyselín, ale Turk et al. (1998) navrhol na základe kinetických a štrukturálnych štúdií, 

že pre viazanie substrátu je dôležitých len 5 subsites. S2, S1 a S1’ kapsy sú dobre 

definované, najdôležitejšie pre kontakt substrátu a enzýmu. Ich stavba a vlastnosti určujú 

substrátovú špecifitu (Turk et al., 1998). 

 Interakcia S1 s P1 substrátu je dôležitá pre katalýzu, pretože obsahuje katalytickú 

doménu zloženú z nukleofilu a zložiek, ktoré ho stabilizujú a tiež sú stabilizované 

intermediáty v reakcii, ale nie je tak selektívna, čo sa týka substrátu, ako S2. S1 e celá 

tvorená elementmi ľavej domény. S2 subsite je hlboká a hydrofóbna, obsahuje 

komponenty oboch domén. Aminokyselinové zvyšky Asp162, Met161, Asp160 a Ala214 

formujú kontinuálnu stenu na pravej strane S2 kapsy, čo ju robí úzkou. Časť Leu69 spolu s  

Met70 s Ala135, ktoré sú súčasťou oxoaniónovej diery, spolu s ďalšími tvoria hydrofóbne 

dno S2 kapsy. Met70 ležiaci naprieč štrbinou aktívneho miesta ju robí plytkejšou než u 

ostatných katepsínov. S3 subsite môže byť priradená oblasť v strede ľavej steny štrbiny 

aktívneho miesta, je definovaná Glu63 a Leu69, ktorý ovplyvňuje P3 substrátu lebo 

vytvára veľkorysejšie tvarovanú kapsu oproti iným katepsínom, takže môže viazať 

objemnejšie aminokyseliny na P3 pozícií, tiež Glu61 môže určovať preferencie, lebo je 

takmer úplne prístupný solventu. Pretože nie je dôkaz pre odlišovanie jednotlivých S′ 

subsites, hovorí sa o S′ regióne, ktorý je u katepsínov L charakterizovaný ako plytká 

priehlbina. Indolový kruh Trp189 je lokalizovaný centrálne, ako na dne je obklopený 
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postrannými reťazcami Gln21, Gly20, Asn18, Glu192, Trp193 a Leu144 (Fujishima et 

al.,1997). 

Poznámka: označenie aminokyselín je založené na sekvencii maturovaného ľudského 

katepsínu L, ktorý začína Ala114 preproenzýmu. 

1.5 Substrátová špecifita   

 Katepsíny L preferujú arginín a lysín na P1 pozícií a striktne hydrofóbnu 

aminokyselinu na P2 pozícií. Tiež preferujú aromatické zvyšky aminokyselín (fenylalanín, 

tryptofan, tyrozín) na P2 pozícií, čo ich odlišuje od iných katepsínov s preferenciou pre 

alifatické aminokyseliny na tejto pozícií. Za to je aspoň čiastočne zodpovedný Ala135 z S2 

kapsy (mutácia z Gly na Ala v tejto pozícií u katepsínov S napr.). Pre P3 pozíciu majú 

katepsíny L širokú špecifitu, ale viditeľne preferujú bázické aminokyseliny (lyzín, arginín) 

a niektoré alifatické (norleucín, leucín, metionín, isoleucín). Kyslé aminokyseliny znižujú 

hydrolýzu substrátu (Choe et al., 2006). 

 Ďalšia štúdia ukazuje, že všetky S4 až S2′ subsites majú výrazný vplyv na účinnosť 

štiepenia práve kvôli preferenciám k niektorým aminokyselinám substrátu. Na P4 pozícii 

boli preferované hydrofóbne aminokyseliny Phe, Leu a His. V prípade S2′ sa zistila tiež 

preferencia k hydrofóbnym aminokyselinám Trp, Leu a Tyr a kyslé aminokyseliny neboli 

dobre akceptované na tejto pozícii (Portaro et al., 2000). 

1.6 Všeobecná úloha katepsínov  L 

 Primárne v eukaryotických bunkách majú katepsíny L funkciu  fundamentálnych 

efektorov endolyzozomálnej proteolýzy. Sú to jedny z 11 známych lyzosomálnych 

katepsínov u človeka. Sú bežne exprimované v tkanivách, a vo vysokej miere v tých, kde 

prebieha turnover rýchlejšie - napríklad pečeň, obličky, vaječníky, stimulované makrofágy, 

fibroblasty. Endozomálne katepsíny sa vo všeobecnosti podieľajú v bunkách na 

housekeeping procesoch a sú nevyhnutné pre niektoré fyziologické funkcie, akými sú 

napríklad remodelácia tkanív, epidermálna homeostáza, prezentovanie antigénov antigén 

prezentujúcimi MHC bunkami, apoptóza, processing prohormónov atď. (zhrnuté v Guha 

and Padh, 2008). 
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1.7 Proenzým a posttranslačné modifikácie 

 Pre ochranu buniek pred degradáciou sú katepsíny syntetizované ako proenzýmy. 

Štiepenie a disociácia propeptidu má za následok aktiváciu enzýmu a prebieha ako 

výsledok autoprocesingu. Novosyntetizované proenzýmy sú smerované z Golgiho aparátu 

do lyzozómu (prepeptid je odstránený kotranslačne, pri presune do endoplazmatického 

retikula). Prosegment má dva komponenty, N-terminálnu globulárnu doménu a C- 

terminálnu časť dlhú zhruba 20 aminokyselinových zvyškov. Globulárna N-terminálna 

časť, ktorá obsahuje tri alfahelixy a malé hydrofóbne jadro tvorené vedľajšími 

aromatickými reťazcami, je dôležitá pre naviazanie sa na povrchovú slučku enzýmu. C-

terminálna časť zaujíma uvoľnenú konformáciu a leží pozdĺž štrbiny aktívneho miesta 

smerom k N koncu enzýmu, čiže opačne ako sa viaže substrát. Maturovaný enzým je v 

Golgiho aparáte glykozylovaný a smerovaný do lyzozómu pomocou manóza-6-fosfátového 

signálu (Coulombe et al.,1996). 

 

1.8 Závislosť aktivity enzýmov na pH prostredia, v ktorom pôsobia  

 Aktivita proteáz závisí na okolnom pH, pretože ovplyvňuje ionizačný stav 

aminokyselín  a teda náboj dôležitých skupín podieľajúcich sa na hydrolýze, väzbe  a 

ionizácii substrátu, konformáciu enzýmu a iné. Každá proteáza má pH optimum,  pri 

ktorom pôsobí a individuálne širokú škálu pH, v ktorej je schopná hydrolyzovať. U 

katepsínov L je pH optimum všeobecne nižšie, skôr kyslé, práve kvôli katalyticky 

esenciálnemu Cys25 a jeho nízkym pKa hodnotám. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v 

porovnaní s katepsínmi cicavcov, ktoré sú stabilné a štiepia proteíny len v úzkej, slabo 

kyslej škále pH (čo je funkčné pri ochrane buniek pred nežiadúcou proteolýzou) sú tieto 

enzýmy stabilné v širšej škále pH a často aktívne pri neutrálnom až zásaditom pH vrámci 

špecifickej  extralyzozomálnej funkcie (Brocklehurst, 1994). 
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2 KATEPSÍNY L U KINETOPLASTID 

2.1 Všeobecná charakteristika 

 Cysteínové proteázy u kinetoplastidov (CP) sú  usporiadané do niekoľkých skupín 

(CPA, CPB, CPC...) pričom katepsíny L sa nachádzajú len v CPA a CPB. Pre parazitické 

kinetoplastida sú C1 cysteínové proteázy okrem nutričnej funkcie dôležitým faktorom 

virulencie, vývoj a transformáciu do jednotlivých štádií. Popri všetkých nesystematických 

názvoch enzýmov Clayton et al. navrhol systém nomenklatúry, kde názov obsahuje CATL 

(katepsín L) a skratku organizmu u ktorého sa vyskytuje, napr. katepsín L u Leishmania 

mexicana LmCATL (Caffrey et Steverding, 2009) ale používa sa tiež všeobecnejšie 

označenie LmCL. 

 Pre kinetoplastidové cysteínové proteázy, ktoré sú podobné katepsínom L  v 

maturovanej forme, je unikátna nezvyčajne dlhá 11–13 kDa C-terminálna  oblasť 

proenzýmu (CTE-C-terminal extension). CTE  bola nájdená aj u iných katepsínov L, ale 

bez sekvenčných homológií s proteázami trypanosomatid. Jej biologická funkcia nie je 

úplne známa, aj keď niekoľko funkcií bolo postulovaných, napr. úloha pri správnom 

smerovaní proteázy do lyzozómu, modulovanie substrátovej špecifity, inhhibícia aktivity 

kým enzým nie je správne upravený, modulácia imunitného systému hostiteľa, expresia 

špecifická ku štádiu parazita (Mottram, 1997) alebo najpravdepodobnejšia funkcia - keďže 

je glykozylovaný, mohol by pôsobiť ako antigén a odkláňať imunitnú odpoveď od 

funkčnej časti enzýmu. 

 Samozrejme všetky kinetoplastidové katepsíny L majú vysoko konzervované 

rezíduá aminokyselín katalytickej domény, tiež peptidové motívy v aktívnom mieste 

CGSCWAFS, H(G/A)VXXVG(Y/W)  a niektoré a cysteíny mimo aktívneho miesta , ktoré 

tvoria disulfidové mostíky. Takisto motív typický pre katepsíny L ERFNIN 

(EX3RX2(I/V)FX2NX2N)  má charakteristickú obdobu u kinetoplastidových catepsínov L. 

Je to motív v oblasti proenzýmu  dôležitý pre autokatalytické štiepenie. Najviac 

pozmenený je u kinetoplastidov, u trypanosom sú posledné tri aminokyseliny nahradené 

Ala, u leishmánií Asp, Met a glutamínom, kryptóbie majú len jednu substitúciu (Karrer et 

al.,1993). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685109001236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685109001236
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 Gény kódujúce kinetoplastidové katepsíny L sa väčšinou vyskytujú v mnohých 

kópiách usporiadaných tandemovo alebo v klastroch. Sú transkribované polycistrónne a 

potom spracované trans-splicingom a polyadenyláciou (Caffrey et Steverding, 2009). 

2.2 Katepsíny L Leishmánií 

 Najviac exprimované cysteínové proteázy u leishmánií sú zo skupiny CPB, sú 

homológne a typicky usporiadané v tandemoch vo viacerých kópiách, napr. u  L. mexicana 

je 19 a u L. major 8 génov. CPB u L. mexicana sú hlavne  katepsín L-like proteinázy 

LmCPB. Sú kódované v tandemovom usporiadaní v 19 opakujúcich sa kópiách dlhých 

2,8kb génmi lmcpb (Mottram et al., 1997). 

 Analýza jednotlivých izoenzýmov ukázala, že existujú rozdiely v substrátovej 

špecifite a vplyve na virulenciu parazita. Z 19 génov kódujúcich CPB sa prvé dva výrazne 

líšia od ostatných, sú exprimované hlavne a takmer výlučne infekčnými metacyklickými 

promastigotmi. Dĺžka maturovanej formy enzýmov je 219 AK a zymogény obsahujú 18 

aminokyselín dlhú preoblasť, 106 AK dlhú prooblasť, C terminálnu oblasť prodomény 

dlhú 100 aminokyselín (CTE charakteristické pre katepsíny L kinetoplastid) ale prvé dve 

izoformy majú nezvyčajne krátku C terminálnu oblasť(16 AK), v rámci CPB leishmánií. 

Ostatné izoformy CPB3 až CPB17 vrátane CPB2.8 (cpb19 je pseudogén) sú exprimované 

hlavne u amastigotnej formy v cicavcoch (Brooks et al., 2001). 

 CPB formy nie sú esenciálne pre rast a diferenciáciu parazita, ale majú 

signifikantný vplyv na schopnosť leishmánií infikovať makrofágov (mutanti majú zníženú 

schopnosť infikovať makrofágov o 80 %),  a teda ovplyvňuje virulenciu (Mottram et al., 

1996). 

 Ako prvá bola charakterizovaná a vytvorená rekombinantne izoforma CPB2.8, 

ktorej sú podobné relatívne všetky ostatné formy okrem CPB1 a CPB2, medzi poslednými 

dvoma je 98% sekvenčná homológia. Tieto izoformy sa funkčne líšia a nie sú abundantné, 

preto sa predpokladá, že jednotlivé izoformy plnia jasné funkcie v interakcii parazita s 

hostiteľom, hoci sú medzi nimi len malé rozdiely v zložení AK.  Čiastočný efekt majú aj 

posttranslačné úpravy - glykosylácia, jediná konzervovaná u CPB je N-glykosylácia na 

Asn103 pozícií (Mottram et al., 1997). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685109001236
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685109001236
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 Podľa štúdie porovnávajúcej CPB2.8 a CPB3 sa maturované formy líšia len v troch 

pozíciach: CPB2.8 má Asn60, Asp61 a Asp64 v porovnaní s CPB3, ktorá má Asp60, 

Asn61 a Ser64. Okrem troch substitúcií v CBP3 má ďalšia izoforma CPB18, sekvenčne 

najbližšia k CPB2.8 a CPB3  ešte Tyr84 a Asn18 namiesto His84 a Asp18 u CPB2.8. Práve 

tieto minimálne zmeny modulujú ich aktivitu, priamo alebo nepriamo, vplyvom na 

skladanie a stabilitu enzýmu (Juliano et al., 2004). 

 CPB2.8 vykazuje maximálnu aktivitu pri pH 5,5. Čo sa týka substrátovej špecifity, 

preferuje bázické Arg a Lys substrátu na P1 pozícií, hydrofóbne reziduá Phe a Ile na P2 a 

špecifita u S' je menej striktná až na S3' oblasť, ktorá striktne viaže bazické AK Lys a Arg 

(Hilaire et al., 2000). 

 Oproti CPB2.8 preferujú CPB3 a CPB18 viazanie Ser a Thr na S1 pozícií (u CPB18 

tiež Met). Na P2 pozícií substrátu je u CP3 preferovaný Leu a u CPB18 Arg a obe 

izoformy sú schopné akomodovať širšiu škálu AK na S1 pozícií. CPB3 preferuje Lys na 

P'3 pozícií tak ako CPB2.8, ale CPB18 preferuje skôr Phe alebo Arg (Juliano et al., 2004). 

  Zaujímavé je, že S2' oblasť oboch izoforiem má väčšiu afinitu k Pro na tejto pozícií 

ako CPB2.8, čo je špecifická črta týchto proteáz a cruzainu. To môže odrážať dôležitú rolu 

týchto proteáz pri aktivácií iných CPB parazita (autosplicing nie je jedinou cestou k 

aktivácií a niektoré enzýmy to nedokážu), pretože Pro je druhá AK v sekvencii 

maturovanej formy všetkých CPB izoenzýmov známej štruktúry. Rozdiely substrátovej 

špecifity pri tak malých sekvenčných odchýlkach majú odôvodnenie na molekulárnej 

úrovni. Rezíduá 60, 61 a 64 ležia nad alfahelixom, ktorý formuje stenu žliabku aktívneho 

miesta. AK 18 je relatívne blízko aktívnemu miestu a tiež disulfidovému mostíku (Cys22–

Cys63).  AK 84 je na povrchu a blízko ďalšieho cysteínového mostíka (Cys56–Cys101). 

Tiež všetky ovplyvňujú povrchový náboj enzýmu a teda aj pH optimum ich aktivity, u 

CPB3 a CPB18 je to pH trochu vyššie (Juliano et al., 2004). 

 

2.3 Katepsíny L trypanosom 

2.3.1 Cruzipain 

 Cruzipain je hlavná cysteínová peptidáza Trypanosoma cruzi, kódovaná vysokým 

počtom génov (viac ako 130 kópií usporiadaných v tandemoch na dvoch až štyroch 
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chromozómoch), exprimovaná vo všetkých životných štádiách, ale kvantitatívne 

dôležitejšia je v epimastigotnom štádiu. Simultánna expresia viacerých odlišných génov 

má za následok komplexnú zmes izoforiem. Tieto enzýmy, známe ako skupina cruzipain 1, 

sa líšia C-terminálnou doménou, zložením aminokyselín a typom N-glykozylácie. Hoci sú 

si sekvenčne veľmi podobné, väčšinu, ak nie všetky, nekonzervatívnych zámen 

aminokyselín obsahuje práve C-terminálna doména. Výnimku tvorí cruzipain 2, ktorý sa 

odlišuje od 1. skupiny viac, má len 86% sekvenčnú identitu (Cazullo, 1999). 

 Podľa štúdie Cazullo et al., (1998) ktorá porovnávala 48 získaných kópií génov z 

rôznych vývojových štádií  Trypanosoma cruzi , všetky obsahovali 130 AK C-terminálnu 

doménu a bolo v nej detekovaných niekoľko polymorfizmov. Sedem substitúcií zahrňovalo 

zväčša nabité AK, ktoré menia pI izoforiem (medzi 7,05 až 8,12). Tiež strata Cys318 u 

niektorých, izoforiem ako aj u cruzipainu 2, znamená stratu disulfidového mostíka. Ostatné 

Cys tvoriace disulfidové mostíky (244, 249, 253, 263, 276 a 306) sú konzervované vo 

všetkých zatiaľ charakterizovaných izoformách.  

 Potenciálne miesto pre N-glykosyláciu v C-terminálnej doméne (in vivo 

glykosylované) je Asn255 ako aj sedem Thr na začiatku domény. Bolo navrhnuté, že C-

terminálna doména obsahuje vysokomanózové oligosacharidy, hybridné s jednoduchým 

alebo komplexným reťazcom. Okrem toho boli opísané ďalšie dva typy zahrňujúce 

oligosacharidy: komplexný N-glykosidický oligosacharid nesúci kyselinu sialovú  a jediný 

N-acetyl-glukosamin s O-glykosidickým pripojením. Nedávno boli tiež opísané N-

glykosidické oligosacharidy obsahujúce sulfát a ďalšie laktosaminované, fukosylované 

komplexné typy glykanov (Barboza et al., 2005). 

 S výnimkou cruzipainu 2, ktorý má nekonzervatívne zmeny aj v katalytickej 

doméne, je mikroheterogenita izoforiem zapríčinená hlavne variáciami aminokyselinového 

zloženia,  štruktúrou oligosacharidov (v N- pripojených štruktúrach je vysoká diverzita) a 

ďalšími posttranslačnými úpravami C-terminálnej domény. To má za následok rozdielne 

funkcie a lokalizáciu v rôznych bunečných kompartmentoch a štádiách životného cyklu 

(Barboza et al., 2005). 

 Čo sa týka rozdielov medzi cruzipainom 2 a izoformami cruzipainu 1 v substrátovej 

špecifite, cruzipain 2 preferuje pozitívne nabité aminokyseliny (Arg nad Lys) na S1 

pozícií, a na rozdiel od cruzipainu 1 silne preferuje Leu pred Phe ako P2 substrátu. 

Predpoklad je, že túto preferenciu určujú substitúcia Ser133 spolu so zmenou Met68 na 
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Ser68. Tiež S1′ oblasť viaže viac špecificky hydrofóbne aminokyseliny Phe a Leu 

(cruzipain 1 akceptuje aj Arg). Viazaniu Arg pravdepodobne zabraňuje Ser158, substitúcia 

z Asn158. Substrát s Pro na P2′ cruzipain 2 na rozdiel od cruzipainu 1 nehydrolyzuje, čo je 

dôležité pre autokatalytický processing zymogénov, takže cruzipain 2 zymogény potrebujú 

cruzipain 1 k aktivácií (Reis et al., 2006). 

 U epimastigotného štádia je enzým lokalizovaný hlavne v neskorom endozóme 

pomenovanom  rezervozóm, ale v intracelulárnych amastigotoch sa veľké množstvo 

nachádza na povrchu parazita v kontakte s hostiteľskou cytoplazmou. Popri nutričnej 

funkcii ako lyzozomálna peptidáza je cruzipain súčasťou ďalších procesov, vrátane invázie 

buniek, proliferácie, diferenciácie a metacyklogenézy. Selektívne inhibítory pre katepsíny 

L zastavujú proliferáciu u epimastigotov aj amastigotov, takže cruzipain je esenciálny pre 

prežitie. Je to tiež jeden z hlavných imunogénnych antigénov, konkrétne jeho bohato 

glykozylovaná C-terminálna doména, takže je predpoklad, že cruzipain hrá dôležitú úlohu 

v interakcii parazita s makrofágmi (Souto-Padron et al., 1990). 

2.3.2 Katepsíny L afrických trypanozóm 

 Ďalšie proteázy príbuzné cruzipainu sa nachádzajú u afrických trypanozóm. Sú to 

TbrCATL alebo rhodesain u Trypanosomy brucei rhodesiense a TbbCATL alebo brucipain 

u Trypanosoma brucei gambiense. Brucipain je exprimovaný vo všetkých životných 

štádiách T. brucei, v 5x väčšom množstve v stumpy forme krvných štádií, na rozdiel od 

rhodesainu, ktorý je exprimovaný len v slender formách. Oba sú to majoritne exprimované 

lyzozomálne cysteinové proteázy, s hlavnou funkciou degradácie endocytovaných 

proteínov, z 98,4% sekvenčne identické. TbbCatL má špecifitu na bázické aminokyseliny 

Arg a Lys na P1 pozícií substrátu a hydrofóbne Phe a Leu na P2 pozícii, tak ako aj 

cruzipain a TcCATL (congopain exprimovaný u Trypanosoma congolense) (Troeberg et 

al., 1996). Hlavný rozdiel v substrátovej špecifite u TbrCATL je schopnosť viazať Arg na 

S2 pozícií, čo nie je charakteristické pre katepsíny L (črta katepsínov B). Je to spôsobené 

substitúciou na Glu205, ktorý dovoľuje interakciu s pozitívne nabitým Arg (Caffrey et al., 

2001). 

 Všetky CatL trypanozóm majú optimálnu aktivitu pri nízkom pH 5,5,  ale je pre ne 

špecifické udržiavanie vysokej aktivity vo veľkej škále pH prostredia. Sú stabilné aj pri 

fyziologickom a vyššom pH, čo nie je obvyklé pre katepsíny L (najširšiu škálu má práve 

congopain, resp. jeho CP2 forma) a mohlo by to znamenať, že tieto enzýmy majú aj 

http://jcs.biologists.org/search?author1=T.+Souto-Padron&sortspec=date&submit=Submit
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extracelulárnu funkciu.  Niektoré boli detekované na povrchu alebo vo flagelárnej kapse 

parazita (Serveau et al., 2005). 

 T. congolense má minimálne dve rodiny blízko príbuzných katepsínov L CP1 a 

CP2  na 90% identických, ale na rozdiel od izoforiem cruzipainu sa líšia najviac v N-

terminálnych sekvenciách, čiže katalytickej doméne. CP2 typ pomenovaný congopain je 

hlavným antigénom pre hostiteľa. Zatiaľ čo CP2 je aktívny v širokej škále pH, od 4 až po 

8,5 (s optimom 6), CP1 je aktívny len pri kyslejšom pH a so zvyšujúcim sa pH rýchlo 

stráca aktivitu. V polovici z 28 substitúcií medzi CP1 a CP2 sú bázické aminokyseliny 

nahradené za kyslé, čo sa odráža v rozdiele pI - v prípade CP1 je to 8,35 a pre CP2 4,74, čo 

môže vysvetliť ich rôzne škálu pH, v ktorom sú aktívne (Boulangé et al., 2001). 

 CP2 congopain sa aktivuje pravdepodobne autokatalytickým odštiepením 

prooblasti, čo je u katepsínov pH-dependentné a prebieha len pri kyslom pH,  ale u 

congopainu bola pozorovaná aktivácia z neaktívneho zymogénu pri neutrálnom až slabo 

bázickom pH. Ako antigén vyvoláva bunkovú aj humorálnu imunitnú odpoveď a detekcia 

procongopainu a enzymatickej aktivity v plazme hostiteľa spolu so schopnosťou 

processingu v prítomnosti cievnych glykosaminoglykanov môže naznačovať, že hrá úlohu 

patogénneho faktoru v interakcii s hostiteľom (Serveau et al., 2005). 
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3 KATEPSÍNY L U ENTAMÉB 

 Cysteínové peptidázy u entamoéb sú charakteristické substrátovou špecifitou, ktorá 

nezodpovedá katepsínom L. Na P2 pozícií substrátu uprednostňujú pozitívne nabité 

aminokyseliny (hlavne Arg). Je to špecifické práve pre katepsíny B, ale sekvenčne sú viac 

podobné katepsínom L.  Sú syntetizované s 12-20 AK dlhou hydrofóbnou predoménou, 

55-148 AK dlhou prodoménou a katalytická doména má 190-488 AK. Prodoména 

obsahuje ERFNIN motív špecifický pre katepsíny L (Que and Reed, 2000). 

 V genóme Entamoeba histolytica bolo identifikovaných zatiaľ 20 rôznych génov 

pre cysteínové proteázy  (ehcp1 až ehcp19 a ehcp112). Nie je to zrejme výsledkom 

recentnej amplifikácie, pretože zdieľajú len 10-86% sekvenčnú identitu. Substrátová 

špecifita pre S2 oblasť je u väčšiny katepsínov L určená práve Ala205, ktorý je u CatB 

nahradený kyslým Asp alebo Glu, a 7 z 20 E. histolytica enzýmov má práve Asp205 

(podobná situácia ako u cruzipainu, ktorý má Gln205) (Bruchhaus et al., 2003). 

 Enzýmy boli zaradené do dvoch skupín: EhCP-A a -B. Všeobecne sa dá povedať, 

že EhCP-A majú kratšie prodomény (72-90AK) ako EhCP-B(105-144 AK), s výnimkami 

aj katalytické domény. Tiež sa dajú odlíšiť niektorými konzervovanými sekvenčnými 

motívmi - EhCP-A má DWR(Asp-Trp-Arg) motív na začiatku N-konca a EhCP-B má 

konzervovaný Cys8 (Bruchhaus et al., 2003). 

 Predpokladá sa, že E. histolitica tiež využíva EhCP, ktoré sú viazané na jej 

povrchu. Bolo identifikovaných 7 ehcp génov, ktoré sú zo skupiny EhCP-B a obsahujú 

hydrofóbnu sekvenciu AK blízko alebo priamo na C-terminále, ktorá by mohla kódovať 

transmembránovú oblasť proteínu alebo poskytovať miesto pre naviazanie GPI kotve 

(Bruchhaus et al., 2003). 

 Najviac exprimované u trofozoitov sú enzýmy EhCP1, EhCP2 a EhCP5, ďalšie 

(EhCP3, 8 a 9) v menšom množstve, ostatné pri in vitro kultivácií úplne chýbajú. U 

Entamoeba dispar boli nájdené gény homológne ku niektorým ehcp E. histolitica- edcp2 

(96,4% sekvenčná identita s ehcp2) a edcp3( 95,7% sekvenčná identita s ehcp3) a niektoré 

ďalšie. Celkovo je to 6 génov pre cysteínové proteázy, takže sú enzýmy špecifické len pre 

E. histolytica, ako napríklad povrchovo viazaný EhCP5. Pri homológmych génoch je 

značný rozdiel v ich expresii, E. dispar všetky exprimuje v menších množstvách, až na 

EdCP3 v porovnaní s málo exprimovaným EhCP3 (Bruchhaus et al., 1996). 
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 Úloha katepsínov L pri invázií tkanív bola najlepšie zdokumentovaná práve u E. 

histolytica. Purifikované, najviac exprimované proteázy degradujú extracelulárnu matrix 

vrátane fibronektínu, laminínu a kolagénu a sú primárne zodpovedné za cytopatický efekt. 

Predpokladá sa, že je spôsobený degradáciou kotviacich proteínov buniek uvoľnenými 

proteázami (Keene et al., 1990). 

 EhCP5 je enzým lokalizovaný na povrchu parazita. Maturovaný enzým 225 AK 

dlhý má relatívne vysokú pI (okolo 8) oproti ostatným enzýmom, a tiež obsahuje viac 

hydrofóbnych úsekov ako ostatné enzýmy E. histolytica. Úseky  Val60–Val66, Gly74–

Phe80 a Cys210–Ala217 boli nájdené len u tohto enzýmu, čo naznačuje, že jeho interakcia 

s membránou bude hydrofóbneho charakteru. Optimálne pH aktivity sú neutrálne a aktivita 

proti zložkám extracelulárnej matrix je vysoká, takže sa predpokladá, že EhCP5 je 

zapojený do invázie a deštrukcie tkanív ako hlavne exprimovaná peptidáza spolu s vysoko 

homológnym EhCP1 (až na hydrofóbne oblasti) a vysvetľuje dávno popisovanú 

membránovo viazanú proteolytickú aktivitu (Jacobs et al., 1998). 
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4 KATEPSÍNY L APIKOMPLEX 

4.1 Plazmodiálne katepsíny-falcipainy 

 Plasmodium falciparum exprimuje súbor cysteínových peptidáz nazvaných podľa 

poradia, v ktorom boli popisované, ako falcipain-1, falcipain-2 a -3. Falcipain-2 a -3 sú si 

viac podobné ako s falcipainom-1, a sú to síce papain-like cysteínové proteázy, ale líšia sa 

niektorými charakteristickými črtami. Chýba typická processing site, enzým obsahuje viac 

cysteínových mostíkov ako je bežné (teda 4 namiesto 3), u falcipainu-2 sú to Cys39—

Cys80, Cys73—Cys114, Cys99—Cys119, a Cys168—Cys229. Tiež je nezvyčajný 

približne 20 aminokyselín dlhým inzertom (N-terminal extension) medzi prodoménou  a 

konzervovanou N-terminálnou koncovou oblasťou, ktorý je dôležitý pre správne zbalenie 

proteínu, sekvenčne nie je u falcipainov konzervovaný. Prodoména falcipainov a im 

podobných katepsínov je nezvyčajne veľká a neobsahuje konzervované motívy, až úplne 

C- terminálne (čo môže byť analógne vzhľadom k funkcii - podpora správneho zbalenia 

proteínu) (Hogg et al., 2006). Ďalšou funkčnou obmenou je inzert 14 aminokyselín viažúci 

hemoglobín lokalizovaný v C-terminálnej oblasti. Inzert vytvára beta-vlásenkovú 

štruktúru, ktorá vytláča beta4/5 vlákna nad povrch R-domény a tie vytvárajú oblasť 

viažúcu hemoglobín (Pandey et al., 2005). 

 Fp-2 pôsobí pri kyslom pH prostredia, preferuje Arg a Lys na P1 pozícii substrátu a 

na P2 pozícii má jasnú preferenciu k Leu nad Phe, čo je celkom unikátne pre tieto enzýmy. 

 Fp-2 a-3 štiepia hemoglobín v kyslom prostredí potravnej vakuoly - sú to hlavné 

hemoglobinázy. Fp-2 tiež degraduje niektoré cytoskeletálne proteíny pri neutrálnom pH, 

takže je možné, že jeho aktivita slúži aj pri prasknutí erytrocytu schizontmi. Okrem toho 

Fp-2  ako maturovaný enzým je schopný aktivovať vlastný prekurzor pri neutrálnom a 

slabo zásaditom pH. Ostáva nejasné, ako je Fp-2 schopný fungovať pri degradácií 

hemoglobínu, cytoskeletálynch proteínov, vlastnom processingu a pri rôznych pH 

optimách. Je to pravdepodobne práve na základe modulácie aktivity prostredníctvom pH 

prostredia (Shenai et al., 2000). 

 Obidva sú syntetizované ako integrálne membránové proteíny a prechádzajú 

processingom, na aktívne formy ešte pred tým, ako sa endozomálnym systémom cez ER a 

GA dostanú do potravnej vakuoly. Fp-3 sa premieňa pomalšie a iba pri kyslom pH, na 

rozdiel od Fp-2, ktorý to dokáže aj pri neutrálnom (Dahl et Rosenthal, 2005). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685104003135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685104003135
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Obr. č.2: Falcipain, a) stužkový model proteínu s R doménou napravo a L naľavo, s označeným aktívnym 

miestom a HBH - hemoglobin binding hairpin-vlásenkovou štruktúrou viažúcou hemoglobín, Cys42, His174 

a Asn204 - katalytické aminokyseliny, cysteíny tvoriace disulfidové mostíky a N-terminálne predĺženie sú 

označené, b) pohľad s 90° rotáciou, c) porovnanie štruktúry falcipainu-2 - červená, papaínu - oranžová, 

cruzipainu - zelená a ľudského katepsínu - modrá   

 Zdroj: Hogg et al., 2006 

 

 Fp-2 je najviac exprimovaný trofozoitmi, Fp-3 neskorými trofozoitmi a 

schizontami, takže hlavná hemoglobinázova aktivita je u skorých trofozoitov prezentovaná 

Fp-2. U neskorých trofozoitov a skorých schizontov sú obdobne aktívne oba enzýmy a u 

maturovaných schizontov preberá hlavnú hemoglobinázovú funkciu Fp-3 (Dahl 

et Rosenthal, 2005). V trofozoitoch bolo zistené množstvo Fp-2 približne dvakrát väčšie 

ako Fp-3. Čo sa týka účinnosti, Fp-3 štiepi hemoglobín za daných podmienok v potravnej 

vakuole dvakrát rýchlejšie, takže sa ukazuje, že ich prínos je obdobný.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685104003135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166685104003135
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 Falcipain-3 je 492 AK dlhý s 53% sekvenčnou identitou s Fp-2 a 27% identitou s 

Fp-1. Má veľa spoločných znakov s Fp-2 - všetky netradičné domény a inzerty, tiež 

obsahuje ERFNIN a GNFD motívy prodomény typické pre katepsíny L. Aj keď oba 

enzýmy najlepšie štiepia pri kyslom pH, Fp-3 je výrazne menej aktívny pri pH 7-8, 

a naopak - aktívnejší ako Fp-2 pri 4-4,5 pH. To  platí aj pre stabilitu týchto enzýmov. 

Okrem rovnakej substrátovej špecifity S1 a S2 ako má Fp-2, bola u Fp-3 pozorovaná aj 

preferencia pre Val na P3 pozícií substrátu (Sijwali et al., 2001). 

 Falcipain-1 je jediný aktívny zo všetkých izoforiem v invazívnom štádiu 

merozoitov (exprimovaný najviac v merozoitoch a prstencovom štádiu), a ak je blokovaný 

inhibítormi, neprebieha invázia erytrocytov merozoitmi, takže má špecifickú rolu pri 

bunečnej invázií a nemá efekt na degradáciu hemoglobínu na rozdiel od ostatných 

falcipainov. Nasvedčuje tomu aj lokalizácia v denzných granuliach (nie v mikronémach ani 

rhoptriách) apikálneho komplexu (Greenbaum et al., 2002). 

 Nedávno bol charakterizovaný aj v poradí štvrtý falcipain-2' alebo Fp-2B, ktorý je 

podobný izoforme Fp-2, líšiaca sa len rozdielom troch aminokyselín v katalytickej 

doméne.  Fp-2 má Iso150 namiesto Val, P157 namiesto Ala a Glu171 namiesto Gln. Z 

hľadiska substrátovej špecifity (biochemicky), a tiež čo sa týka štiepenia hemoglobínu  sa 

nelíši od Fp-2, ale väčšie sekvenčné rozdiely v prodoméne a N-terminálnej predĺženej 

oblasti  môžu mať dopad na biologické funkcie, vrátane schopnosti štiepiť iné proteíny, čo 

Fp-2 dokáže (Singh et al., 2005). 

 

4.2 Katepsín L u Toxoplasma gondii 

 T. gondii exprimuje okrem katepsínu B a niekoľkých C aj katepsín L TgCPL z 

cysteínových proteáz. TgCPL je príbuzný falcipainom a obsahuje ERFNIN, KNFD a SPV 

(C-terminálne) motívy charakteristické pre katepsíny L, je zložený z 221 AK 

maturovaného enzýmu, 125 AK proregiónu a 75 AK dlhého preregiónu (Huang et al., 

2009). 

 Optimálne pH pre TgCPL je 5,5-6,5, maximum aktivity pri 6,5 a enzým má 

najväčšiu afinitu k Leu na P2 pozícií substrátu, práve kvôli nezvyčajnému Asp216, ktorý 

leží na dne S2 kapsy a vyplňuje ju, takže nie je schopná akomodovať objemnejší Phe, čo je 

bežné pre katepsíny L (Huang et al., 2009). 
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 Väčšina enzýmu je lokalizovaná do novo popísanej endosomálnej organely VAC 

(vacuolar compartment), ktorá je úzko spojená s neskorým endozómom. Pri takejto 

lokalizácií má funkciu proteolyticky štiepiť a tak maturovať preproteíny, ktoré sú cielené a 

potom putujú do mikroném (sekretujú adhezívne proteíny na povrch pri invázií). Sú to 

proTgM2AP a proTgMIC3, ktoré majú miesto štiepenia propeptidu vhodné ako substrát 

pre TgCPL (Parussini et al., 2010). 
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5  KATEPSÍNY L U HELMINTOV 

 Čo sa týka cysteínových proteáz helmintov, práve katepsíny L sú prednosťou skôr u 

hematofágnych trematod, predominantne exprimované hlavne Fasciola spp a Schistosoma 

spp. U nematód sú napríklad exprimované vo väčšom množstve práve katepsíny B, 

katepsíny L sú menej abundantné a sú zapojené skôr do embryogenézy a zvliekania než 

trávenia (Williamson et al., 2003). 

 Katepsíny L sú asociované prevažne s bunkami gastrodermu, reprodukčnými 

štruktúrami (viteláriami) a povrchovými vrstvami (tegumentmi) parazitov - miesta s 

rapídnou deštrukciou proteínov a syntézou. Sú často súčasťou sekretómu (profil 

sekretovaných molekúl), čo umožňuje ich funkčnosť v interakcii medzi hostiteľom a 

parazitom ako penetrácia tkanív alebo odštiepovanie imunoglobulínov. 

 

6 KATEPSÍNY L U FASCIOL 

 Produkcia cysteínových proteáz je vysoko regulovaná počas vývoja v hostiteľovi a 

koreluje s jeho migráciou a maturovaním. Katepsíny sú syntetizované gastrodermálnymi 

epiteliárnymi bunkami ako neaktívne zymogény a odštiepenie prosegmentu bežne prebieha 

autokatalyticky pri nízkom pH prostredia. Neprebieha však v lyzozómoch, ako je to bežné 

u endozomálnych katepsínov, ale aktivácia prebieha v slabo kyslom prostredí lumenu 

čreva parazita (Collins et al., 2004). 

  Rôzne vetvy FhCL sú inak biochemicky špecifické, tak ako sú potrebné v rôznych 

štádiách vývoja, kedy sa prostredie a makromolekulárne substráty parazita menia. Vo 

všeobecnosti sekvencie génov kódujú 326 AK dlhý proteín s 17 AK dlhým signálnym 

peptidom a 90 AK proregiónom, takže maturované enzýmy majú 219 AK (Robinson et al., 

2008). 

 Fylogenetická analýza ukázala, že F. hepatica exprimuje najväčšiu monofyletickú 

rodinu cysteinových proteáz rozdelenú do 5 vetiev, pričom dve z nich sú exprimované len 

juvenilnými infekčnými larvami - FhCL3 a FhCL4 (nie sú detekovateľné v sekretóme 

dospelých motolíc, ale hrajú úlohu pri infekcii cez stenu čreva hostiteľa). FhCL1, 2 a 5 sú 

špecifické pre dospelých parazitov zo žlčovodov, ktorí ich sekretujú. Vetvy FhCL1 a 

FhCL2 sú dominantne exprimované, tvoria 67.39 % a 27.63 % zo všetkého množstva 
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sekretovaných katepsínov L, čo indikuje, že sú kľúčové pre prežitie F. hepatica (Robinson 

et al., 2008). 

 Podstatná črta FhCL1, katepsínu L Fasciola hepatica je široká škála pH, pri ktorej 

ostáva aktívny (pH 3-9) a  zároveň stabilný. To mu umožňuje plniť tráviacu funkciu v 

čreve dospelého parazita a tiež degradovať proteíny hostiteľských tkanív pri migrácií v 

prostredí s neutrálnym pH. Pretože dospelý parazit sekretuje už len katepsíny L, spolieha 

sa na ne pri výžive krvou hostiteľa. FhCL je schopný degradovať hemoglobín na peptidy 3 

až 14 AK dlhé, ktoré sú potom absorbované gastrodermis a katabolizované na AK (Dowd 

et al., 2000). 

 Analýza viacerých katepsínov L odhalila divergenciu v zložení AK S2 na 

pozíciách, ktoré majú najväčší vplyv na viazanie P2 substrátu (pozície 67,157 a 205). 

FhCL1 (Leu67, Val157 a Leu205) štiepi hydrofóbne AK na tejto pozícií oveľa lepšie ako 

FhCL2 (Tyr67, Leu157 a Leu205) a je na ne striktne obmedzený. Hydrofóbne AK Leu, 

Val, Ala a Phe tvoria dohromady 42 % hemoglobínu, preto sa FhCL1 zdá byť špecificky 

adaptovaný na štiepenie hemoglobínu. FhCL2 S2 oblasť je podobnejšia katepsínu K, 

ochotne viaže objemný Pro, čo sa nedeje v prípade FhCL1, takže dokáže štiepiť kolagén, 

ktorý obsahuje opakujúci sa motív Gly-Pro-Xaa. Kolagenázová aktivita dôležitá pre 

degradáciu medzibunečnej hmoty bohatej na kolagén je spôsobená zmenou AK z Leu67 na 

Tyr67 u FhCL2 pri vchode S2 kapsy, ktorý stabilizuje prolinový kruh ring-ring 

interakciami. FhCL5 (Leu67, Leu157 a Leu205) nemá kolagenázovú aktivitu, pretože na 

P2 pozícií neviaže Pro a je jasné, že o ňu prišiel substitúciou Tyr67 na Leu, pretože bol 

odštiepený od FhCL2 (Stack et al., 2008). 
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Obr. č.3: Analýza štruktúry F. hepatica katepsín L proteáz. Na obrázku je katepsín L FhCL1 rodiny. Zelený 

je prosegment, ktorý je odstránený pri maturácii, žltou sú zvýraznené AK S1 oblasti a purpurovou P2 oblasti. 

Tabuľka obsahuje porovnanie AK enzýmov, ktoré najviac ovplyvňujú S2 oblasť vo väzbe substrátu. 

Porovnanie enzýmov  F. hepatica - vetiev FhCL1–FhCL5 a ľudských katepsínov L a K. S2 reziduá, ktoré 

ovplyvňujú substrátovú špecifitu, sú zvýraznené červenou. 

Zdroj: Robinson et al., 2008 

 

 

 U juvenilných jedincov boli identifikované dva rôzne katepsíny L: FhCL3 a FhCL4 

so vzájomnou sekvenčnou identitou 69 %. V porovnaní s katepsínmi L exprimovanými 

dospelými jedincami (nemajú žiadnu N-glykosyláciu), CL3 a CL4 ukazujú potenciálne 

miesto pre N-glykosyláciu na N
125

 u CL3
 
alebo N

129
 u CL4 (Corvo et al., 2009).  

 Hlavným komponentom sekrečných produktov juvenilných jedincov (NEJ- newly 

excysted juveniles) je FhCL3 (jeden z dvoch  dominantne exprimovaných katepsínov L), 

ktorý sa pravdepodobne podľa vlastností podieľa na invázií tkanív a excystácii 

metacerkárií. FhCL3 je stabilný a má optimum aktivity pri neutrálnom pH, na rozdiel od 

FhCL1 (výrazne stráca aktivitu pri kyslom pH okolo 5,5, čo je nezvyčajné u podobných 

enzýmov) a značne efektívnejšie štiepi substrát s Pro na P2 pozícií v porovnaní s Leu alebo 
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Phe. Dokáže teda štiepiť kolagén, ale na rozdiel od FhCL1 nie je schopný štiepiť 

imunoglobulíny (Corvo et al., 2009).  

 Analýza génov katepsínov L druhu Fasciola gigantica ukázala, že kódujú šesť 

rôznych foriem katepsín L-like proteínov, pomenovaných FgCLA-F, so sekvenčnou 

identitou od 87 do 99,1 % v porovnaní s katepsínmi L u F. hepatica, čo ukázalo, že sú tieto 

enzýmy vysoko konzervované medzi týmito druhmi. Napríklad čo sa týka katepsínov 

juvenilných štádií FgCLG je orthológom F. gigantica  k FhCLH F. hepatica a CL1 zdieľa 

90 % identity s FhCL4, takže je tiež pravdepodobne orthológ. Tieto 4 vetvy zahrňujúce 

izoformy z oboch druhov preferenčne exprimovaných v juvenilných štádiách sa 

pravdepodobne odštiepili od katepsínov L dospelých pred špeciáciou. Gény pre katepsíny 

L exprimované u dospelých jedincov sú u týchto dvoch druhov viac divergentné (Grams et 

al., 2001) 
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7 KATEPSÍNY L SCHISTOSOM 

 Enzymatická výbava schistosom je bohatá u dospelých Schistosoma mansoni a S. 

japonicum a len časť tvoria katepsíny L. Schistosoma mansoni exprimuje SmCL2, SmCL3. 

Pôvodne bol medzi ne radený aj SmCL1, ktorý sa vlastnosťami podobal katepsínom L ale 

s SmCL2 sú len z 44 % sekvenčne identické (takže málo podobné). SmCL1 tiež obsahuje 

ERFNAQ motív charakteristický pre katepsíny F a je im viac podobný, preto bol zaradený 

medzi katepsíny F (Caffrey et al., 2004), ale v literatúre je často stále popisovaný ako 

SmCL1. Budem sa o ňom zmieňovať ako SmCF pri porovnávaní s SmCL2.  

Preproenzým SmCF je 319 AK dlhý má po processingu 215 AK, 24 kDa, obdobne aj 

SmCL2. SmCL2 exprimovaný dospelým jedincom, je nadmerne exprimovaný samicami 

parazita v reprodukčnom systéme a v gynekofornom kanále samca. SmCF je exprimovaný 

v gastrodermis a dorzálnom tegumente. V rámci lokalizácie v čreve sa predpokladá, že 

SmCF (aj SjCL1- pravdepodobne tiež katepsín F) má kľúčovú úlohu s dalšími 

endoproteázami v degradácii hemoglobínu aktivácii phenoloxidázy alebo/a regulácii 

viskozity seminálnych a maternicových tekutín. Postulovaná úloha SmCL2 je pri 

formovaní vaječnej škrupiny - sieťovaní proteínov. Príbuzné enzýmy exprimuje aj dospelý 

jedinec Schistosoma japonica SjCL1 a SjCL2, tiež málo podobné (41% sekvenčná identita) 

(Brady et a., 2000). 

 Oba SmCF a SmCL2 preferujú hydrofóbne AK na P2 pozícií substrátu ale SmCF 

má väčšiu afinitu k Leu ako aj SmCL2, hoci akceptuje Phe lepšie ako SmCF. Rozdiel 

medzi týmito enzýmami je pH optimum ich aktivity. SmCF má širšiu škálu pH pri ktorom 

pôsobí a jeho optimum je zhruba 6,5 na rozdiel od SmCL2, ktorý je aktívny len v úzkej, 

nižšie posunutej škále pH. Pri pH 6,5 a vyššie už nie je stabilný a optimum aktivity je 

kyslejšie, približne 5,3. Potenciálne oblasti N- glykozylácie boli nájdené u SmCF (Asn108, 

Asn 112 a Asn127), ale u SmCL2 ani jedna (Brady et al., 2000). 

  S2 kapsa, ktorá zvyčajne determinuje substrátovú špecifitu je tvorená u SmCF Leu 

67, Pro 68, Leu 159, Ala 162, a Val 208 a u SmCL2 Thr 69, Met 70, Leu 160, Gly 163, a 

Asn 209, pričom Val 208 SmCF a Asn 209 SmCL2 ležia na jej konci a majú hlavný podiel 

na malej rozdielnosti v substrátovej špecifite, ale S2 u týchto enzýmov sú pomerne 

podobné. Substrátová špecifita u S3 oblasti sa líši viac. U SmCL2 je S3 kapsa menšia, 

kvôli AK v okolí pozície 60, preto SmCL2 nemôže štiepiť substrát s Leu a ďalšie na P3 
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pozícii na rozdiel od SmCF, takže jeho substrátová špecifita je viac obmedzená (Brady et 

al., 2000). 

 Nedávno bol popísaný tiež SmCL3 s jeho orthológom SjCL3. SmCL3 má 

nezvyčajne dlhú N- terminálnu oblasť- rozšírenie okolo 30 AK, potenciálne oblasti N-

glykosylácie 194 a 252, ERFNIN motív je pozmenený na ERFNMN. Je aktívny v širokej 

škále pH 3-11 s optimom 6,5 obdobne ako SmCF štiepi hemoglobín. Čo sa týka 

substrátovej špecifity, klasicky preferuje bazické AK- Arg a Lys na P1 pozícií substrátu a 

hydrofóbnu AK na P2 pozícií, pričom špecificky má väčšiu afinitu k veľkým aromatickým 

AK ako Phe (zoradené od najväčšej preferencie  Trp>Tyr>Phe/Val>Leu). To je podobné 

skôr katepsínom V a S2 kapsa je širšia a hlbšia a výrazne podobná skôr katepsínom V- aj 

sekvenčne až na jednu substitúciu (Dvořák et al., 2009). 

 SmCL3  je dominantne exprimovaný v gastrodermis schistosomul aj v gastrodermis 

dospelých jedincov. Má tráviacu a nutričnú funkciu a keďže bol nájdený aj vo viteláriách  

v malom množstve, má možno funkciu v miracidiálnom metabolizme (Dvořák et al., 

2009). 
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ZÁVER 
  

 Táto práca zhrňuje doterajšie poznatky o biochemických a štrukturálnych 

vlastnostiach katepsínov L u parazitov. Zamerala sa na detailnejší popis a porovnávanie 

jednotlivých enzýmov z výberu konkrétnych druhov parazitov, z rôznych skupín, na 

základe rozdielností v štruktúre, tak aby som poskytla ucelený prehľad medzi katepsínmi L 

parazitov. 

  Biochemické charakterizovanie katepsínov L pomáha objasňovať ich role. Okrem 

objasnených známych funkcií katepsínov L ako napríklad trávenie hemoglobímu u fasciol 

je pozornosť venovaná ďalším možným úlohám katepsínov L pri molekulárnych 

interakciách s hostiteťom, imunitnom úniku. Výskum sa tiež z veľkej časti venuje 

možnostiam inhibície týchto katepsínov vrámci možnej chemoterapie. 

 Popri veľkom spektre katepsínov L parazitických organizmov (ktoré sa mi 

nepodarilo obsiahnuť v tejto rešerši) sa pochopiteľne najviac charakterizovaných 

katepsínov L nachádza u parazitov, ktoré majú vážny medicínsky, veterinárny a 

hospodársky význam. Výskum týchto enzýmov  poháňa najmä fakt, že sú sľubným terčom 

pre chemoterapiu, ako esenciálne pre parazitov, tiež nástrojom imunodiagnostiky. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 

Cerkariálny katepsín L Diplostomum pseudospathaceum 

Úvod 

 Motolica Diplostomum pseudospthaceum má trojhostiteľský cyklus s definitívnym 

hostiteľom rybožravým vtákom a druhým medzihostiteľom rybou. Cerkárie tohto druhu 

penetrujú kožu rýb a migrujú do ich očnej šošovky. V penetračných žľazách exprimujú 

katepsín L. Ide o enzým veľký 23,9 kDa, ktorý tvorí majoritne obsah penetračných žliaz, 

takže sa predpokladá, že je zodpovedný za proteolýzu tkanív pri penertácií cerkárií do 

druhého hostiteľa (Mikeš et Horák, 2001; Mikeš et Man, 2003). 

 Ide o enzým s výrazne bázickou povahou a veľmi vysokou izoelektrickou 

konštantou - pI je viac ako 10. Pôvodne sa myslelo, že obsahuje okrem endopeptidázovej 

katalytickej domény aj  lektínové domény  viažuce sacharidy, ale pravdepodobne ide o 

nešpecifickú väzbu (Mikeš et Horák, 2001) 

 Cieľom mojej práce bolo purifikovať tento enzým a charakterizovať niektoré jeho 

biochemické vlastnosti, hlavne pH optimum aktivity, substrátovú špecifitu a reakcie na 

spektrum inhibítorov. 

 

Metódy 

 Cerkariálny homogenát bol pripravený z hlboko zamrazených cerkárií získaných z 

Lymnea stagnalis, sonikáciou pomocou Sonifikátoru Vibra-cell 72405 (3x15s pulz, 8W). 

Homogenát bol centrifugovaný (14 000x g, 10 min, 4ºC) a odobraný supernatant znovu pri 

rovnakých podmienkach centrifugovaný. 

  Koncentrácia proteínu bola meraná pomocou QUANT IT Protein assay kit 

(Invitrogen).  

 Pre purifikáciu enzýmu bola využitá FPLC cation-exchange chromatography s 

20mM TRIS-HCL pufrom  pH=8, elúcia s použitím lineárneho gradientu 0-1 M NaCl v 

rovnakom pufre, kolona MONO-S (Bio-Rad). Eluáty boli odsolované centrifugáciou na 

Centricon-10 kDa filtroch (Millipore).  

 Enzymatická aktivita bola meraná fluorogénnymi substrátmi Z-Phe-Arg-AMC a Z-

Arg-Arg-AMC (Bachem) s 2mM DTT v rozmedzí pH 2-12, s množstvom 0,1 mg 

purifikovaného proteínu na jamku v 96 jamkovej čiernej doske (Nunc) a 50µm 

koncentráciou substrátu na fluorometri Infinite M200 (Tecan). Uvoľnené AMC bolo 
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merané pri vlnovej dĺžke 462nm. Rovnako bola testovaná škála inhibítorov: Z-Phe-Arg-

FMK, Z-Phe-Ala-FMK, Z-Phe-Tyr-FMK, E-64, CL inhibítor (RKLLW-NH2), CA 07, 

DFP, calpain, elastatinal, trypsin inhibítor, TLCK, TPCK a PMSF s koncentráciou 100 µM 

po inkubácii 5min s purifikovaným enzýmom. 

 Elektroforéza SDS-PAGE bola prevedená pod redukujúcimi podmienkami, vzorky 

boli zmiešané s redukujúcim vzorkovým pufrom a povarené 5 min, s množstvom proteínu 

3mg. Bol použitý MiniProtean TGX 12% polyakrylamidový gél (Bio-Rad) a konštantné 

napätie 150 V.  

 

Výsledky a diskusia 

 Enzým sa v niektorých frakciách podarilo purifikovať (obr. č.1). Proteíny v 

jednotlivých frakciách  pri elektroforéze putujú ako dvojbandy okolo 25 kDa , čo by mohli 

byť mierne sa líšiace izoformy, pooly molekúl enzýmu s rôznou mierou glykosylácie alebo 

s alternatívne odstrihnutou prosekvenciou (obr. č.2). Na meranie aktivity bola vyhodnotení 

elektroforetogramov zvolená frakcia 28, enzymatická aktivita bola nameraná vo frakciách 

16-33. Enzým ochotne štiepi substrát Z-Phe-Arg-AMC a neštiepi Z-Arg-Arg-AMC 

substrát, čo je typické pre katepsíny L. Vyznačuje sa zvlášť širokou škálou pH, pri ktorej je 

aktívny, pH približne 4-9, s optimom aktivity pri pH 6 – to svedčí o jeho 

extralyzozomálnej funkcii (obr. č.3). Test spektrom inhibítorov potvrdil, že ide o 

cysteínovú proteázu s vlastnosťami katepsínov L. Bol inhibovaný inhibítormi Z-Phe-Arg-

FMK, Z-Phe-Ala-FMK, Z-Phe-Tyr-FMK, E-64, CL inhibítor (RKLLW-NH2) a TLCK 

Oproti tomu CA 074, DFP, calpain, elastatinal, trypsin inhibítor, TPCK a PMSF jeho 

aktivitu neinhibovali (obr. č.4). Pozn.: Aktivita enzýmu s inhibítormi bola meramá len raz 

s veľkým množstvom enzýmu, preto sa krivky (aktivity za čas) nedajú exaktne vyhodnotiť. 
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Obr. č.1:  Elučný profil homogenátu cerkárií D. pseudospathaceum na FPLC, zachytávané boli frakcie 3-7 a 

16-34 
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Obr. č.2:  SDS-PAGE na 12% polyakrylamidovom géle jednotlivých frakcií  FPLC, katepsín L migruje ako 

dvojband okolo 25 kDa.   

 



35 
 

 

Obr. č.3:  Závislosť aktivity katepsínu L D. pseudospathaceum  na okolitom pH testovaná so substrátom Z-

Phe-Arg-AMC pod redukujúcimi podmienkami 

 

Obr. č.4:  Meranie peptidolytickej aktivity po inkubácií purifikovaného katepsínu L s s Z-Phe-Arg-AMC 

substrátom pri pH=6 a s s inhibítormi, pod redukujúcimi podmienkami. 
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