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Podziękowania 

Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim stanowiącym wsparcie podczas prowadzenia 

badań, których wyniki pozwoliły na powstanie niniejszej rozprawy doktorskiej.  
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Wykaz skrótów i symboli 

aa aminokwas (ang. amino acid) 

AAP aminopeptydaza Aeromonas proteolytica 

Ac octan (ang. acetate)  

ACC 7-amino-4-karbamoilometylokumaryna 

agr system regulacji ekspresji genów S. aureus (ang. accessory gene regulator) 

α1-PI inhibitor proteinazowy α1 (ang. α1 proteinase inhibitor) 

α2-AP α2-antyplazmina (ang. α2-antiplasmin) 

AMC 7-amino-4-metylokumaryna 

Aur aureolizyna S. aureus 

Cbz benzyloksykarbonylowa grupa blokująca 

CD11b integryna alfa-M 

CD31 

CFP 

molekuła adhezyjna CD31 

białko niebieskozielonej fluorescencji (ang. cyan fluorescent protein) 

ClfB czynnik zlepny B (ang. clumping factor B) 

CLiPS komórkowa biblioteka substratów peptydowych  

(ang. cellular library of peptide substrates) 

CXCR2 C-X-C receptor chemokinowy typu 2 (ang. C-X-C chemokine receptor  

type 2) 

DMSO dimetylosulfotlenek 

ETA toksyna epidermolityczna A 

ETB toksyna epidermolityczna B 

FnBP białko wiążące fibronektynę (ang. fibronectin binding protein) 

FRET rezonansowy transfer energii Förster’a (ang. Förster resonance 

energy transfer) 

GS-SplA forma dojrzałej proteinazy SplA, posiadająca sztucznie wprowadzone 

wydłużenie N-końca o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

 

GS-SplB forma dojrzałej proteinazy SplB, posiadająca sztucznie wprowadzone 

wydłużenie N-końca o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

 

GS-SplD forma dojrzałej proteinazy SplD, posiadająca sztucznie wprowadzone 

wydłużenie N-końca o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

 

GST S-transferaza glutationu (ang. glutathione S-transferase) 
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HPLC wysokosprawna chromatografia cieczowa (ang. high performance liquid 

chromatography) 

IPTG izopropylo-β-tiogalaktopiranozyd  

(ang. isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside) 

kieszeń S1 kieszeń wiążąca resztę P1 substratu na powierzchni proteinazy 

LB płynna pożywka do hodowli bakterii (ang. Luria-Bretani borth) 

LL-37 ludzki peptyd antybakteryjny LL-37 

MRSA szczepy gronkowca złocistego oporne na metycylinę  

(ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) 

M-SplC-6xHis forma dojrzałej proteinazy SplC, posiadająca sztucznie wprowadzone 

wydłużenie N-końca o resztę Met
-1

 oraz C-końcową metkę histydynową 

OD600 gęstość optyczna mierzona przy długości fali równej 600 nm  

(ang. optical density) 

P1 pozycja w sekwencji substratu oznaczająca resztę, której C-koniec 

uwalniany jest w procesie hydrolizy wiązania peptydowego 

P2 pozycja w sekwencji substratu oznaczająca resztę n-2 w stosunku do 

położenia wiązania peptydowego ulegającego hydrolizie 

P3 pozycja w sekwencji substratu oznaczająca resztę n-3 w stosunku do 

położenia wiązania peptydowego ulegającego hydrolizie 

P4 pozycja w sekwencji substratu oznaczająca resztę n-4 w stosunku do 

położenia wiązania peptydowego ulegającego hydrolizie 

P1’ pozycja w sekwencji substratu oznaczająca resztę, której N-koniec 

uwalniany jest w procesie hydrolizy wiązania peptydowego 

PAI-1 inhibitor aktywatora plazminogenu 1  

(ang. plasminogen activator inhibitor 1) 

PBS roztwór soli fizjologicznej buforowany fosforanem  

(ang. phosphate buffered saline) 

PDB baza danych zawierająca struktury makromolekuł biologicznych; Bank 

Danych Białkowych (ang. Protein Data Bank)  

PEG glikol polietylenowy (ang. polyethylene glycol) 

Phg fenyloglicyna (ang. phenylglycine) 

PS-SCL  biblioteka substratów syntetycznych (ang. positional scanning synthetic 

combinatorial library) 
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RMSD standardowe odchylenie współrzędnych kartezjańskich  

(ang. root-mean-square deviation) 

SarA regulator transkrypcji S. aureus (ang. staphylococcal accessory regulator A) 

ScpA stafopaina A (proteinaza cysteinowa S. aureus) 

Spl grupa proteinaz serynowych S. aureus kodowanych w operonie spl  

(ang. serine protease-like) 

SplC-6xHis forma dojrzała proteinazy SplC, posiadająca C-końcową metkę histydynową 

sp-SplC-6xHis forma proteinazy SplC, posiadająca naturalny peptyd sygnalny oraz  

C-końcową metkę histydynową 

SspA Proteinaza V8 (proteinaza serynowa S. aureus) 

SspB stafopaina B (proteinaza cysteinowa S. aureus) 

ST14 ludzki supresor nowotworzenia (ang. suppressor of tumorigenicity 14) 

sTF rekombinowany ludzki czynnik tkankowy, zawierający jedynie domenę 

zewnątrzkomórkową (ang. soluble tissue factor) 

vSaβ genomowa wyspa patogenności S. aureus 

YFP białko żółtej fluorescencji (ang. yellow fluorescent protein) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Root-mean-square_deviation_of_atomic_positions
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Wykaz aminokwasów białkowych oraz odpowiadających im skrótów 

Aminokwas 
Skrót Skrót 

3-literowy 1-literowy 

Alanina Ala A 

Arginina Arg R 

Asparagina Asn N 

Cysteina Cys C 

Fenyloalanina Phe F 

Glicyna Gly G 

Glutamina Gln N 

Histydyna His H 

Izoleucyna Ile I 

Kwas asparaginowy Asp D 

Kwas glutaminowy Glu E 

Leucyna Leu L 

Lizyna Lys K 

Metionina Met M 

Prolina Pro P 

Seryna Ser S 

Treonina Thr T 

Tryptofan Trp W 

Tyrozyna Tyr Y 

Walina Val V 
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Streszczenie  

Wirulencja gronkowca złocistego w dużej mierze oparta jest na zewnątrzwydzielniczych 

proteinazach. Szereg z nich stanowią znane od dawna enzymy, których charakterystyka jest  

w znacznym stopniu zaawansowana. Przedmiot opisanych w rozprawie badań stanowi grupa 

sześciu kodowanych w pojedynczym operonie proteinaz serynowych Spl (serie protease like; 

SplA-SplF), o istnieniu których wiadomo od niedawna, a dostępne na ich temat dane są 

jedynie fragmentaryczne i dotyczą tylko enzymów SplA-SplD. Proteinazy Spl są 

interesującym przedmiotem badań, gdyż istnieją przesłanki co do ich potencjalnej roli  

w patogenezie gronkowca złocistego. Ponadto, wyniki dotychczasowej charakterystyki 

biochemicznej wykazują niespotykanie wąską specyficzność substratową SplA, SplB i SplD 

oraz potencjalnie SplC, choć w przypadku ostatniego z wymienionych enzymów aktywność 

proteolityczna nigdy nie została udowodniona. Pozostałe proteinazy Spl pozostają całkowicie 

niescharakteryzowane. Oprócz wysokiej specyficzności SplA, SplB oraz SplD, testy 

biochemiczne ujawniły kluczową rolę N-końca dojrzałej proteinazy SplB dla jej aktywności 

proteolitycznej. Jakiekolwiek wydłużenie naturalnego N-końca dojrzałej SplB skutkuje 

zahamowaniem aktywności enzymatycznej. Obserwacja ta sugeruje obecność mechanizmu 

kontrolującego aktywność enzymatyczną SplB, w który zaangażowany byłby peptyd 

sygnalny. Biorąc pod uwagę nieobecność propeptydu w strukturze SplB, peptyd sygnalny 

mógłby pełnić podwójną rolę, polegającą na jednoczesnym kierowaniu białka na drogę 

sekrecji oraz zabezpieczaniu komórki bakteryjnej przed niepożądaną proteolizą. 

Przedstawione w niniejszej rozprawie badania strukturalne różnych form SplB oraz 

przeprowadzone przez współpracowników analizy biochemiczne ich aktywności 

zaowocowały wykazaniem podwójnej roli pełnionej przez peptyd sygnalny SplB, polegającej 

na jednoczesnym kierowaniu enzymu do sekrecji oraz regulacji jego aktywności, co stanowiło 

realizację pierwszego celu założonego w ramach podjętych prac.  

Kolejna charakterystyczna i intrygująca cecha dotycząca SplB, która udokumentowana 

została w pracy Dubin et al. (2008) dotyczy budowy centrum katalitycznego proteinazy. 

Okazuje się, iż niezbędny do przebiegu reakcji proteolizy element – miejsce wiązania 

oksyanionu – występuje w konformacji nieaktywnej. Dane te w zestawieniu z wykazaną 

wcześniej aktywnością proteolityczną enzymu stanowią kwestię trudną do wyjaśnienia przy 

wykorzystaniu klasycznego modelu katalizy. Wyjaśnienie tej kwestii stanowiło kolejny cel 

badań przeprowadzonych w ramach doktoratu. Prace te polegały w pierwszej kolejności na 
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potwierdzeniu obserwacji dotyczących deformacji struktury miejsca wiązania oksyanionu 

SplB. Następnie przeprowadzone zostały badania strukturalne mające na celu wyjaśnienie 

mechanizmu determinującego zdolność proteinazy SplB do hydrolizy wiązania peptydowego 

pomimo nieobecności prawidłowo wykształconego miejsca wiązania oksyanionu. Prace 

polegały na kokrystalizacji SplB z inhibitorem fosfonianowym, którego struktura 

odzwierciedlała tetraedryczny produkt przejściowy reakcji hydrolizy wiązania peptydowego. 

Otrzymano dwie struktury krystalograficzne kompleksu, które w zestawieniu ze strukturami 

apo-SplB doprowadziły do wyjaśnienia oryginalnego mechanizmu aktywacji SplB. 

W efekcie opisanych w rozprawie prac otrzymano wyniki wykazujące w sposób przekonujący 

podwójną rolę pełnioną przez peptyd sygnalny SplB oraz dokumentujące unikatowy 

mechanizm aktywacji, polegający na wywołanej obecnością substratu rearanżacji 

strukturalnej centrum aktywnego SplB do formy aktywnej. Zestawienie otrzymanych 

wyników ukazuje złożony, oryginalny mechanizm aktywacji SplB. Otrzymane dane 

pozwoliły na zaproponowanie istnienia podobnych, specyficznych mechanizmów 

regulujących aktywność pozostałych członków grupy enzymów Spl, a prace mające na celu 

potwierdzenie tej hipotezy są obecnie kontynuowane. 

Summary 

Staphylococcal virulence depends to a great extent on the action of extracellular proteases. 

Many of these enzymes are well characterized, however, a group of six Spl serine proteases 

(serine protease like; SplA-F) has only recently been discovered and its characterization is 

incomplete. The PhD thesis presents the results of studies on characterization of certain 

mechanistic aspects of Spl proteases. Spl proteases are interesting scientific topic due to their 

potential role in staphylococcal virulence. Moreover, the results of hitherto performed 

biochemical studies on SplA-SplD reveal extremely narrow substrate specificity of SplA, 

SplB and SplD and potentially SplC, however the activity of SplC has never been 

demonstrated. In parallel to high substrate specificity of SplA, SplB and SplD, biochemical 

characterization revealed a crucial role of SplB N-terminus in regulating enzyme’s proteolytic 

activity. Any kind of N-terminal extension results in inhibition of protease activity. This fact 

suggested a potential mechanism of activity regulation which would involve the protease 

signal peptide. Considering the absence of a propeptide in SplB structure, signal peptide could 

possibly play a dual role, simultaneously directing the protein for secretion and preventing the 
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cell from misdirected proteolysis. The author’s structural studies presented in the thesis and 

supported by biochemical experiments performed by co-workers advocate the expected dual 

role of SplB signal peptide, thereby achieving the first major goal of the study. 

Another intriguing feature of SplB which was first revealed in a paper by Dubin et al. (2008) 

concerns the architecture of the catalytic site. The structure considered necessary for 

proteolytic activity according to the standard mechanism of catalysis – the oxyanion hole – is 

not preformed in SplB. These data together with the fact of unambiguously demonstrated 

proteolytic activity of SplB are hard to explain. The second goal of the study was to cast light 

on the molecular basis of SplB activity manifested despite the observed catalytic site 

deformation. As a first step, the previously observed deformation of the active site was 

confirmed in different experimental setting. To explain how SplB protease catalyzes peptide 

bond hydrolysis despite lack of functional oxyanion hole the protease was co-crystallized with 

a phosphonate inhibitor having a structure mimicking a tetrahedral transition state of the 

substrate. Two high resolution crystal structures of the complex were obtained. Analysis of 

the models revealed molecular bases of SplB activity and provided the explanation of the 

unique, substrate dependent activation mechanism of SplB. 

In summary, the presented work demonstrated a unique activation mechanism of SplB 

including both the signal peptide mediated regulation and substrate induced structural 

rearrangement of the active site. The results constitute a milestone in characterization of Spl 

proteases as they shed light on mechanisms potentially involved in the entire group of Spl 

proteases. Further research, which is in progress, aims to demonstrate if the described 

mechanisms are common to the entire group or SplB specific only. 
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Wstęp 

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest powszechnie występującym 

oportunistycznym ludzkim patogenem. Według badań przeprowadzonych w Niemczech, 

około 60% badanych osób jest nosicielami S. aureus [1]. Będąc elementem naturalnej 

ludzkiej flory bakteryjnej, gronkowiec złocisty jest jednocześnie czynnikiem powodującym 

różnorodne zespoły chorobowe. Wśród zróżnicowanego wachlarza chorób powodowanych 

przez gronkowca złocistego znajdują się uciążliwe infekcje skóry oraz górnych dróg 

oddechowych, infekcje stawów prowadzące do artretyzmu, przewlekłe infekcje spowodowane 

kolonizacją protez, jak również stany bezpośrednio zagrażające życiu, takie jak zapalenie 

płuc, zapalenie wsierdzia, zapalenie szpiku kostnego, posocznica [2-4]. Zważywszy na fakt 

postępującego zjawiska nabywania antybiotykooporności przez szczepy gronkowcowe [5], 

wliczając rozwój szczepów opornych na wankomycynę, antybiotyk używany obecnie do 

leczenia infekcji wywołanych przez szczepy gronkowcowe MRSA (szczepy oporne na 

metycylinę) [6], oczywista jest konieczność szczegółowej charakterystyki fizjologii  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22762789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=michal+z
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22675482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22675482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21088494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261086
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261086
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i patogenezy gronkowca złocistego celem ustalenia najlepszych możliwych strategii walki  

z tym groźnym patogenem. 

Istotna rola w patogenezie gronkowca złocistego przypisywana jest produkowanym przez 

niego zewnątrzwydzielniczym enzymom proteolitycznym. Ekspresja proteinaz ma miejsce  

w posteksponencjalnej fazie wzrostu bakterii, a dotychczas opisane aktywności proteinaz 

polegają w głównej mierze na modyfikacji powierzchni komórki bakteryjnej oraz 

modyfikacjach białek gospodarza. Łącznie procesy te mają na celu promowanie rozwoju  

i rozprzestrzeniania się infekcji gronkowcowej [7]. Spośród zewnątrzwydzielniczych 

proteinaz gronkowcowych scharakteryzowane zostały dotychczas zależna od cynku 

metaloproteinaza: aureolizyna (Aur), dwie proteinazy cysteinowe: stafopaina A (ScpA)  

i stafopaina B (SspB) oraz grupa proteinaz serynowych: proteinaza V8 (SspA) i toksyny 

epidermolityczne. Ponadto wykazano ekspresję proteinaz serynowych operonu spl  

(SplA-SplF), jednak informacje na temat tych białek pozostają bardzo ograniczone. 

Proteinazy zewnątrzwydzielnicze gronkowca złocistego 

Dotychczas zidentyfikowanych oraz opisanych zostało szereg funkcji pełnionych przez 

zewnątrzwydzielnicze proteinazy gronkowcowe. Wykazano, iż aureolizyna hydrolizuje 

protrombinę i prourokinazę. Odpowiada ona także za degradację ludzkiego peptydu 

antybakteryjnego LL-37 oraz gronkowcowego białka powierzchniowego ClfB, które promuje 

kolonizację poprzez wiązanie fibrynogenu [8-11]. Substratami aureolizyny są inhibitory 

proteinaz osoczowych: α2-antyplazmina (α2-AP), inhibitor aktywatora plazminogenu 1  

(PAI-1), α1-antychymotrypsyna oraz inhibitor proteinazowy α1 (α1-PI) [9]. Metaloproteinaza 

hamuje fagocytozę komórek S. aureus przez neutrofile poprzez degradację białka C3 

dopełniacza oraz jest czynnikiem niezbędnym dla komórki patogenu do przetrwania 

fagocytozy [12,13]. Aureolizyna odpowiada również za proteolityczną aktywację 

gronkowcowej proteinazy V8 [14,15]. 

Proteinaza V8 wydajnie trawi białko wiążące fibronektynę (FnBP) oraz gronkowcowe  

białko A, umożliwiając wprowadzenie korzystnych dla rozprzestrzenienia zakażenia zmian na 

powierzchni komórki bakteryjnej [7,16]. Proteinaza V8 jest odpowiedzialna za powstawanie 

kininy z wielkocząsteczkowego kininogenu, co czyni enzym bezpośrednim czynnikiem 

wywołującym ból i obrzęk oraz wspomaga transfer patogenu do krążenia systemowego 

[17,18]. Proteinaza V8 trawi łańcuchy ciężkie wszystkich klas ludzkich przeciwciał, co 
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bezpośrednio wpływa na deregulację mechanizmów obronnych gospodarza. Ponadto V8 

powoduje degradację inhibitora α1-PI [19,20]. Proteinaza V8 jest również kolejnym 

elementem kaskady aktywacji enzymów gronkowcowych, sama będąc aktywowana przez 

aureolizynę, powoduje aktywację stafopainy B [21]. 

Stafopaina A posiada aktywność elastynolityczną, przez co jest czynnikiem przyczyniającym 

się do powstania wywoływanych przez gronkowca złocistego owrzodzeń [22]. Enzym 

zaburza działanie układu immunologicznego poprzez degradację receptora chemokinowego 

CXCR2 oraz inaktywuje α1-PI [19,23]. 

Wśród naturalnych substratów stafopainy B zidentyfikowane zostały fibronektyna, fibrynogen 

i kininogen [24]. Enzym trawi również CD11b i CD31, co zabezpiecza komórkę S. aureus 

przed fagocytozą oraz zaburza prawidłowe funkcjonowanie neutrofili i monocytów [25,26]. 

Toksyny epidermolityczne A i B (ETA i ETB), enzymy degradujące desmogleinę 1, są 

czynnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za powstawanie gronkowcowego złuszczającego 

zapalenia skóry (zespół Rittera) [27,28]. 

Wyżej wymienione, od dawna znane enzymy, odgrywają udokumentowaną i dobrze 

scharakteryzowaną rolę w patogenezie gronkowca złocistego. Przedmiotem badań opisanych 

w rozprawie doktorskiej jest nowoodkryta grupa sześciu proteinaz serynowych kodowanych 

w pojedynczym operonie - proteinaz Spl (serine protease-like, SplA-F). Grupa proteinaz Spl 

stanowi atrakcyjny przedmiot badań, gdyż należące do niej enzymy zostały jak dotąd 

scharakteryzowane jedynie w niewielkim stopniu (SplA, SplB, SplC, SplD) lub wcale  

(SplE, SplF). Ponadto, dotychczasowe informacje na temat białek Spl wskazują na ich 

potencjalną rolę w wirulencji S. aureus. Odkrycie pierwszego enzymu z grupy Spl (SplC) 

dokonane zostało w efekcie przeszukiwania biblioteki ekspresyjnej S. aureus, 

przeprowadzonego z użyciem osocza pobranego od pacjentów cierpiących na gronkowcowe 

zapalenie wsierdzia – co sugeruje produkcję białka w przebiegu tej choroby. Ponadto 

wykazano znaczny stopień identyczności sekwencji aminokwasowej badanego białka  

i proteinazy V8 oraz toksyn epidermolitycznych, udokumentowanych czynników wirulencji 

S. aureus (Tabela 1) [29]. Fakt ten oraz umiejscowienie operonu spl w obrębie gronkowcowej 

wyspy patogenności (PAI) vSaβ, obok genów kodujących znane czynniki wirulencji: 

enterotoksyny oraz leukocydyny, wskazuje pośrednio na potencjalny udział enzymów Spl  

w patogenezie gronkowca złocistego [30]. Operon spl zawiera dla różnych szczepów 

gronkowca do sześciu genów kodujących białka Spl (splA-splF), których wzajemny stopień 

identyczności sekwencji aminokwasowej zawiera się w przedziale 44 -95% (Tabela 1). 
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Tabela 1: Stopień identyczności sekwencji aminokwasowej pomiędzy wybranymi zewnątrzwydzielniczymi 

proteinazami gronkowca złocistego. 

 SplA SplB SplC SplD SplE SplF V8 ETA ETB 

SplA 100 47,7 50,0 43,9 43,9 44,8 33,3 27,1 27,1 

SplB  100 62,9 54,4 56,2 53,9 30,4 29,2 22,6 

SplC   100 49,8 50,4 51,0 30,6 25,1 23,0 

SplD    100 67,4 94,6 32,7 21,2 20,7 

SplE     100 67,8 36,4 20,6 24,3 

SplF      100 32,5 19,2 21,5 

V8       100 20,4 23,4 

ETA        100 40,5 

ETB         100 

Jako białka zewnątrzwydzielnicze, proteinazy Spl zawierają 35-36 aminokwasowy  

N-końcowy peptyd sygnalny, brak jednak w ich strukturze propeptydu – fragmentu 

charakterystycznego dla pozostałych proteinaz gronkowcowych. Ekspresja genów spl podlega 

kontroli przez system agr (accessory gene regulator), podobnie jak to ma miejsce  

w przypadku udokumentowanych czynników wirulencji, niezależna jest natomiast od systemu 

SarA [31]. 

Nasza grupa jako pierwsza podjęła działania w kierunku szczegółowej charakterystyki 

operonu spl. Do momentu publikacji wyników przez Zdzalik et al. (2012) rozpowszechnienie 

operonu spl wśród szczepów gronkowcowych nie zostało dokładnie zbadane. 

Fragmentaryczne dane świadczyły o obecności klastra splA-SplD w genomach siedmiu  

z jedenastu testowanych izolatów S. aureus (64%) [31]. W cytowanej pracy przedstawione 

zostały wyniki analizy genomów dużej kolekcji filogenetycznie zróżnicowanych klinicznych 

izolatów S. aureus (167 izolatów) z niemieckich szpitali, pobranych od pacjentów cierpiących 

na różnorodne infekcje gronkowcowe [32]. Wyniki wykazały, iż geny kodujące proteinazy 

Spl występują jedynie w wybranych spośród przebadanych szczepów. 31% genomów 

zawierało kompletny operon spl, 16% genomów nie zawierało żadnego genu spl,  

a w pozostałych genomach rozpowszechnienie poszczególnych genów spl było zróżnicowane. 

Próba skorelowania występowania poszczególnych genów spl z jednostkami chorobowymi 

związanymi z badanymi izolatami S. aureus zakończyła się niepowodzeniem, w tym sensie, iż 

nie wykazano wyraźniej korelacji pomiędzy występowaniem całego operonu lub 
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poszczególnych genów kodujących proteinazy Spl z żadną z badanych jednostek 

chorobowych.  

Badania w zwierzęcych modelach infekcji, mające na celu określenie udziału proteinaz Spl  

w wirulencji gronkowca złocistego są ograniczone. Reed et al. (2001) donosi o braku 

osłabienia wirulencji szczepu spl 
-
 w szczurzym modelu infekcji [31], natomiast wyniki badań 

przeprowadzonych przez Zdzalik et al. (2012) wskazują na obecność przeciwciał przeciwko 

proteinazom Spl w osoczu myszy z eksperymentalnie indukowaną infekcją oraz pacjentów 

wykazujących objawy infekcji gronkowcowych. Świadczy to o produkcji i wydzielaniu 

proteinaz Spl przez S. aureus w procesie infekcji [32], jednak nie pozwala na jednoznaczne 

stwierdzenie udziału tych białek w wirulencji gronkowca. 

Charakterystyka biochemiczna i strukturalna proteinaz Spl 

Dotychczas opublikowane zostały dane dotyczące charakterystyki biochemicznej oraz 

strukturalnej dotyczące proteinaz SplC, SplB, SplA oraz SplD (w kolejności publikacji). 

SplC 

Pierwsze szczegółowe doniesienia dotyczyły białka SplC [33]. Enzym otrzymany został  

w kilku wariantach, w każdym przypadku w rekombinowanym systemie ekspresji  

z wykorzystaniem komórek Escherichia coli. 

Pierwszy otrzymany wariant to białko pełnej długości, posiadające 36-cio aminokwasowy 

peptyd sygnalny, poprzedzający sekwencję dojrzałej proteinazy. Białko posiadało także  

C-końcową metkę histydynową (sp-SplC-6xHis). Otrzymane w tej formie białko SplC nie 

wykazywało aktywności proteolitycznej w przeprowadzonych testach. 

Autorzy założyli, iż na ograniczenie aktywności enzymu wpływ może mieć obecność peptydu 

sygnalnego. Dlatego w następnej kolejności otrzymane zostało białko pozbawione peptydu 

sygnalnego, którego N-koniec sztucznie wydłużony był jednak o resztę metioniny  

(artefakt systemu ekspresji). Białko wyposażone było także w C-końcową metkę histydynową 

(M-SplC-6xHis). Białko M-SplC-6xHis nie wykazywało aktywności proteolitycznej. 

Kolejnym krokiem było otrzymanie SplC, której N-koniec rozpoczynał się od reszty Glu
1
,  

a więc odpowiadał naturalnej, dojrzałej formie proteinazy. C-koniec wydłużony był o metkę 

histydynową (SplC-6xHis). Białko SplC-6xHis nie wykazywało aktywności proteolitycznej. 
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Ostatecznie otrzymano białko, które w pełni odpowiadało dojrzałej formie proteinazy SplC, 

jednak i w tym przypadku nie udało się wykazać jego aktywności enzymatycznej. 

Rozwiązana została struktura krystalograficzna SplC (skrystalizowana forma to  

M-SplC-6xHis), która ujawnia klasyczną chymotrypsynopodobną budowę cząsteczki. 

Struktura SplC niewiele różni się od struktur proteinazy V8, toksyny epidermolitycznej A 

(ETA) oraz świńskiej trypsyny, z którymi nakłada się ze średnim odchyleniem położenia 

atomów Cα (RMSD) równym odpowiednio 1,10 Å, 1,26 Å oraz 1,31 Å. Szczegóły struktury 

SplC wskazują jednak na zaburzenia konformacyjne centrum aktywnego, które mogłyby 

tłumaczyć brak aktywności. Proteinaza nie występuje w aktywnej konformacji, bowiem 

pierścień imidazolowy katalitycznej His
40

 zorientowany jest na zewnątrz centrum 

katalitycznego. Przyjęcie aktywnej konformacji pierścienia imidazolowego His
40

 jest 

uniemożliwione ze względu na występowanie konfliktu sterycznego pomiędzy resztą His
40

  

a odcinkiem łańcucha obejmującym reszty Gly
175

-Gly
176

 (pętla 2). Pętla 2 okala krawędzie 

kieszeni S1 (kieszeń wiążąca resztę P1 substratu) i w kanonicznych przypadkach jest 

zaangażowana w wiązanie substratu. W SplC pętla 2 jest dłuższa i inaczej zorientowana niż 

odpowiadające regiony innych chymotrypsynopodobnych proteinaz serynowych. Postulować 

można, iż to właśnie nietypowe ułożenie pętli 2 i powodowane w konsekwencji rozbicie 

kanonicznego ułożenia His
40

 może działać jako mechanizm zwiększający specyficzność 

substratową enzymu. Dodatkowo, sugerowana hipoteza wzmocniona jest przez 

doświadczenia dotyczące badań nad aktywnością enzymatyczną gronkowcowych toksyn 

epidermolitycznych. Ze względu na zaburzenia struktury centrum katalitycznego ETA i ETB 

(które to zaburzenia mają jednak inny charakter niż te ujawnione w strukturze SplC), przez 

długi czas nie udawało się wykazać aktywności tych enzymów. Toksyny epidermolityczne 

traktowano jako nieaktywne proteolitycznie cząsteczki, którym przypisywano pełnienie roli 

superantygenów [34-37]. Dopiero identyfikacja desmogleiny 1, jedynego jak dotąd znanego 

substratu ETA/ETB wykazała, iż toksyny epidermolityczne to aktywne proteinazy, cechujące 

się niezwykle wąską specyficznością substratową, której utrzymanie wspomagane może być 

zaburzeniami w strukturze centrum aktywnego niezwiązanego z substratem enzymu [27,28]. 

Spekuluje się, iż aktywna konformacja centrum katalitycznego przyjmowana jest dopiero po 

rozpoznaniu i związaniu specyficznego substratu. Proponowany mechanizm nie został jednak 

jak dotąd udowodniony. Sugeruje się, iż podobny mechanizm mógłby występować  

w przypadku proteinazy SplC, jednak nie istnieją dowody eksperymentalne potwierdzające 

takie przypuszczenia. 
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SplB 

Podczas badań mających na celu charakterystykę biochemiczną SplB przetestowanych zostało 

kilka wariantów proteinazy [33,38]. Początkowo w komórkach E. coli otrzymano białko, 

którego koniec wydłużony był o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

 (GS-SplB), co było konsekwencją 

odtrawiania białka fuzyjnego przy użyciu trombiny (artefakt ekspresji w systemie 

rekombinowanym). Testowany produkt nie wykazywał aktywności proteolitycznej w prostym 

teście zymografii na kazeinie. 

W przypadku SplC otrzymanie produktu, którego N-koniec odzwierciedlał sekwencję 

dojrzałej proteinazy nie spowodowało ekspresji aktywności proteolitycznej. Mimo to, 

opierając się na danych literaturowych dotyczących chymotrypsynopodobnych proteinaz 

serynowych podrodziny S1A oraz analizie struktury proteinazy V8 (proteinaza podrodziny 

S1B, podobnie jak enzymy Spl), dokumentujących kluczową rolę pełnioną przez naturalny  

N-końcowy aminokwas dla aktywności proteinaz, zdecydowano się na przetestowanie SplB  

w postaci identycznej z naturalnym, dojrzałym enzymem [39,40]. Białko otrzymane w tej 

postaci w Escherichia coli oraz natywne SplB oczyszczone z hodowli S. aureus wykazywały 

aktywność proteolityczną w testach z użyciem zymografii na β-kazeinie. 

Dalsze prace nad SplB prowadzone były przy użyciu białka o sekwencji dojrzałej proteinazy, 

otrzymywanego w gramdodatnim systemie ekspresji z użyciem komórek Bacillus subtilis. 

Zastosowanie kilku komplementarnych metod pozwoliło potwierdzić, iż SplB jest proteinazą 

o niezwykle wąskiej specyficzności substratowej (Tabela 2). Enzym rozpoznaje w obrębie 

substratu czteroaminokwasową sekwencję zawierającą tryptofan, kwas glutaminowy, leucynę 

oraz glutaminę w pozycji P1 (W-E-L-Q↓). Wyniki trawienia izolowanych peptydów, poparte 

doświadczeniami z użyciem biblioteki PS-SCL (positional scanning synthetic combinatorial 

library) jasno obrazują, iż specyficzność substratowa SplB jest bardzo wąska i znacznie 

wykracza poza resztę P1, co wyróżnia SplB spośród większości proteinaz serynowych 

rodziny S1. 

Rozwiązana została struktura krystalograficzna SplB (identyfikator PDB: 2vid), która ujawnia 

klasyczną chymotrypsynopodobną budowę cząsteczki. Cząsteczka SplB zbudowana jest  

z dwóch prostopadle ułożonych β-baryłek, z prawidłowo uformowaną triadą katalityczną 

(His
39

, Asp
77

 and Ser
157

) na powierzchni ich kontaktu. 
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Tabela 2: Eksperymentalnie zidentyfikowane miejsca hydrolizy substratów przez SplB. Eksperymenty 

prowadzone były z użyciem komplementarnych metod. Inkubowano SplB z syntetycznymi peptydami 

będącymi fragmentami β-kazeiny, zawierającymi potencjalne miejsca cięcia SplB. Produkty analizowano 

przy pomocy HPLC. Prowadzono pomiary fluotymetryczne z użyciem znakowanych peptydowych 

substratów syntetycznych. Wykorzystano technikę CLiPS oraz monitorowano cięcie białek fuzyjnych 

zawierających w obrębie linkera sekwencje rozpoznawane przez SplB, a otrzymane fragmenty 

rozdzielano na żelu SDS-PAGE i analizowano przy pomocy spektrometrii masowej oraz 

sekwencjonowano metodą Edman’a. Konsensusowa sekwencja aminokwasowa w obrębie substratu, 

rozpoznawana przez SplB została wytłuszczona. Reszty aminokwasowe w nawiasach oznaczają region 

niezmienny biblioteki CLiPS oraz testowanych białek fuzyjnych. W przypadku CLiPS oznaczono liczbę 

wyselekcjonowanych klonów o identycznej sekwencji regionu zmiennego. Tabela oryginalnie 

opublikowana została w czasopiśmie the Journal of Molecular Biology. Dubin G, Stec-Niemczyk J, 

Kisielewska M, Pustelny K, Popowicz GM, Bista M, Kantyka T, Boulware KT, Stennicke HR, Czarna A, 

Phopaisarn M, Daugherty PS, Thøgersen IB, Enghild JJ, Thornberry N, Dubin A, Potempa J. Enzymatic 

activity of the Staphylococcus aureus SplB serine protease is induced by substrates containing the 

sequence Trp-Glu-Leu-Gln. J Mol Biol. 2008 May 30;379(2):343-56. © 2014 Elsevier B.V. Reprodukowane 

(ze zmianami) za zgodą redakcji. 

   P5 P4 P3 P2 P1 P1’ P2’  

Bydlęca β-kazeina         

   E E Q Q Q T E  

   F A Q T Q S L  

   F T E S Q S L  

   L P L L Q S W  

 

Substrat syntetyczny        

    V E I D (AMC)  

 

 

CLiPS         

   (S) W E L Q V (S) 2 

   (S) W E L Q G (S) 2 

   (S) W E L Q A (S) 2 

  (S) G W E L Q (S)  2 

  (S) S W E L Q (S)  2 

   (S) W E L Q E (S) 1 

   (S) W E L Q M (S) 1 

  (S) E W E L Q (S)  1 

  (S) V V E L Q (S)  1 

 (S) F E V E L (Q) (S)  2 

   (S) W E V Q E (S) 1 

   (S) W V L Q A (S) 1 

   (S) W Q L D A (S) 1 

(S) G R G V V L (Q) (S)  1 

(S) V S Y I E (S) (Q) (S)  1 

 

Sekwencja konsensusowa  W E L Q  

 

Białka fuzyjne
a
        t1/2 

   (D) W E L Q Q (S) 35 

   (D) W E L Q N (S) 40 

   (D) W E L Q G (S) 45 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448121
http://www.elsevier.com/
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   (D) W E L Q E (S) 65 

   (D) W E L Q K (S) 210 

   (D) W E L Q L (S) 250 

   (D) W E L Q M (S) 280 

   (D) W E L Q F (S) 360 

 
a
 Wpływ reszty P1’ na wydajność trawienia sekwencji konsensusowej substratu.   

(t1/2) - czas w minutach potrzebny do hydrolizy połowy z 5 nmol substratu w objętości 

200 μL w 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, w 37 °C, przy stosunku enzymu do substratu 

równym 1:600.  

SplB wykazuje największy stopień homologii strukturalnej z proteinazami SplC, V8 i ETA,  

z którymi nakłada się z odchyleniem (RMSD), wynoszącym odpowiednio 0,74 Å, 1,15 Å  

i 1,28 Å. Rozwiązanie struktury SplB o sekwencji dojrzałej proteinazy pozwoliło na 

sformułowanie hipotezy wyjaśniającej obserwowany brak aktywności GS-SplB. Analiza  

N-końca SplB ujawnia bowiem rozległą sieć wiązań wodorowych tworzonych przez resztę 

Glu
1
 z sąsiadującymi resztami. Uformowanie wspomnianej sieci wiązań byłoby niemożliwe  

w przypadku przedłużenia N-końcowej części łańcucha SplB, jak to ma miejsce w przypadku 

niewykazującej aktywności formy GS-SplB (omawiana forma enzymu wykazuje niewielką 

aktywność wykrywalną czułymi substratami, nie wykazuje jednak aktywności w teście na 

kazeinie). Wiązania wodorowe z udziałem Glu
1
 mogą wywierać wpływ nie tylko na ułożenie 

bezpośrednio kontaktujących się z Glu
1
 reszt, ale potencjalnie efekt rozprzestrzeniać może się 

dalej na regiony zaangażowane w wiązanie substratu. Powyższe spostrzeżenia sugerują 

obecność nietypowego mechanizmu angażującego peptyd sygnalny SplB do pełnienia 

podwójnej roli, polegającej na jednoczesnym kierowaniu enzymu do sekrecji oraz ochronie 

cytoplazmy przed niepożądaną proteolizą. W celu weryfikacji przedstawionej hipotezy,  

w toku realizacji doktoratu otrzymano strukturę krystalograficzną GS-SplB, która 

posłużyła do przeprowadzenia szczegółowej analizy porównawczej struktury N-końca 

oraz sąsiadujących regionów w cząsteczkach SplB (uzyskane wcześniej) i GS-SplB 

(uzyskane w niniejszej pracy). Wyniki analizy strukturalnej, poparte doświadczeniami 

biochemicznymi przeprowadzonymi przez współpracowników, dostarczają dowodu na 

istnienie proponowanego oryginalnego mechanizmu działania peptydu sygnalnego SplB, 

co zostało szczegółowo zaprezentowane i przedyskutowane w dalszych częściach 

rozprawy doktorskiej oraz w publikacji [41]. 
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SplA 

Prace nad charakterystyką biochemiczną SplA rozpoczęte zostały od otrzymania enzymu  

w komórkach E. coli. Proteinaza oczyszczona została z metką GST, do której usunięcia 

wykorzystano trombinę. Tego typu procedura skutkowała uzyskaniem białka GS-SplA, które 

nie wykazywało aktywności w analizie zymograficznej [42]. 

Zmiana systemu ekspresji na gramdodatni, wykorzystujący komórki B. subtilis zaowocowała 

otrzymaniem SplA w formie dojrzałej proteinazy (brak dodatkowych aminokwasów na  

N-końcu). Tak uzyskany enzym wykazywał aktywność proteolityczną w testach 

przeprowadzonych z wykorzystaniem zymografii z β-kazeiną jako substratem. Dalsze 

eksperymenty biochemiczne wykazały wysoką specyficzność substratową SplA, 

wykraczającą poza resztę P1 substratu. Proteinaza specyficznie rozpoznaje sekwencję 

czterech reszt aminokwasowych, obejmującą motyw (W/Y)-L-Y↓(T/S). 

Rozwiązana została struktura krystalograficzna SplA, która ujawnia chymotrypsynopodobną 

budowę cząsteczki proteinazy. Analiza strukturalna N-końca ujawniła, podobnie jak to miało 

miejsce w przypadku SplB, iż reszta Glu
1
 tworzy rozległą sieć wiązań wodorowych, których 

wytworzenie najprawdopodobniej niemożliwe jest w przypadku przedłużenia polipeptydu  

o N-końcowe reszty Gly
-2

 i Ser
-1

, co stanowić może podstawę obserwowanego braku 

aktywności GS-SplA. Analogia pomiędzy spostrzeżeniami dotyczącymi wpływu N-końca 

SplA i SplB na aktywność enzymów sprawia, iż wyniki niniejszej pracy w zakresie roli 

N-końca SplB wyjaśniać mogą jednocześnie efekty obserwowane w przypadku  SplA. 

SplD 

Dane dotyczące charakterystyki SplD opublikowane zostały pod koniec 2013 r. przez  

Zdzalik et al. (2013) [43]. Zgodnie z doniesieniami na temat SplB i SplA, wskazującymi na 

konieczność obecności naturalnego N-końca dojrzałej proteinazy do jej aktywności 

proteolitycznej [38], początkowe próby uzyskania SplD sprowadzały się do ekspresji  

i oczyszczania SplD o sekwencji dojrzałego enzymu. Próby zakończone zostały 

niepowodzeniem – w żadnym z testowanych wariantów albo nie udało się uzyskać ekspresji, 

albo odpowiedniego procesowania N-końca. Udało się natomiast otrzymać formę GS-SplD,  

z dodatkowymi resztami Gly
-2

 i Ser
-1

 na N-końcu. Wykazano, iż w odróżnieniu od GS-SplA  

i GS-SplB, GS-SplD wykazywało aktywność w teście zymografii z β-kazeiną jako 
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substratem. Dalsze, szczegółowe testy biochemiczne wykazały wąską specyficzność 

substratową GS-SplD, która oparta jest na interakcji z pięcioma resztami w sekwencji 

substratu (P4-P3-P2-P1-P1’). Sekwencja konsensusowa optymalnego substratu ustalona 

została jako R-(Y/W)-(P/L)-(T/L/I/V)↓S. Przedstawione dane wskazują, iż SplD, jako kolejna 

spośród proteinaz Spl, charakteryzuje się ponadprzeciętnie wysoką specyficznością 

substratową. Enzym ten jednak, w przeciwieństwie do SplB i SplA nie wymaga do swej 

aktywności N-końca o sekwencji naturalnie występującej  w dojrzałym białku. 

Struktura krystalograficzna GS-SplD ujawnia klasyczną chymotrypsynopodobną budowę 

cząsteczki. Analiza konformacji N-końca w strukturze GS-SplD wykazuje, iż reszty Gly
-2

 

oraz Ser
-1

 nie są zdefiniowane przez mapę gęstości elektronowej, a więc są 

nieustrukturalnione. Podobnie ma się sytuacja z łańcuchem bocznym Glu
1
, co wskazuje na to, 

iż N-koniec GS-SplD pozostaje wolny, nie tworzy z otaczającymi resztami sieci wiązań 

podobnej do tej obserwowanej w strukturach SplB i SplA, a mimo to enzym wykazuje 

aktywność proteolityczną. Do dyskusji na temat roli N-końca dla aktywności proteinaz 

SplB, SplA i SplD wykorzystane zostaną wyniki prac nad strukturalnymi podstawami 

braku aktywności GS-SplB zaprezentowane w niniejszej pracy doktorskiej. 

SplE i SplF 

Jak dotąd proteinazy SplE i SplF pozostają jedynymi enzymami kodowanymi w operonie spl, 

których charakterystyka nie została opublikowana. Spośród niewielkiej ilości danych 

dostępnych na ich temat, udokumentowana została obecność specyficznych przeciwciał 

anty-SplE i anty-SplF w osoczu pacjentów cierpiących na infekcje gronkowcowe i w mysim 

modelu infekcji, co świadczy o produkcji obu proteinaz podczas infekcji gronkowcowej. 

Wykazano również, że geny sple i splf obecne były odpowiednio w 65% i 71% genomów, 

spośród przebadanych 167 klinicznych izolatów S. aureus [32]. Nad charakterystyką 

proteinaz SplE oraz SplF trwają prace prowadzone w Zakładzie Mikrobiologii WBBiB UJ,  

w które zaangażowany jest autor niniejszego opracowania. 

Struktura zymogenów proteinaz 

Zymogeny proteinaz oprócz fragmentu odpowiadającemu dojrzałej proteinazie zawierają 

również profragment oraz element determinujący docelową lokalizację cząsteczki - peptyd 

sygnalny. Profragment zapobiega uwolnieniu aktywności proteolitycznej poprzez zaburzanie 
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struktury krytycznych elementów maszynerii katalitycznej, blokowanie dostępu cząsteczki 

substratu lub z wykorzystaniem obu sposobów jednocześnie. Poza pełnieniem funkcji 

inhibicyjnej, profragment często zaangażowany jest w proces fałdowania cząsteczki oraz 

determinuje jej stabilność [44-46]. W większości przypadków profragment zlokalizowany jest 

na N-końcu cząsteczki, rzadziej występuje jako insercja w obrębie domeny proteolitycznej 

[47], natomiast nieznane są przykłady fragmentów zlokalizowanych na C-końcu molekuły. 

Najprawdopodobniej związane jest to z kierunkiem syntezy polipeptydu. Istotne jest, aby  

w celu pełnego zabezpieczenia przed niepożądaną proteolizą fragment hamujący aktywność 

uformowany został zanim powstanie domena proteolityczna. Profragmenty znacznie różnią 

się wielkością. Profragment może zawierać kilka aminokwasów, jak w przypadku 

chymotrypsyny lub stanowić niezależną domenę, czasem większą niż sama domena 

proteolityczna, jak ma to miejsce w przypadku protrombiny. Co za tym idzie, molekularne 

podstawy inhibicji również wykazują znaczące różnice. Niemniej, konwersja nieaktywnego 

zymogenu w wykazujący aktywność enzym wiąże się najczęściej z proteolitycznym 

usunięciem profragmentu [48]. Aktywacja chymotrypsynogenu została szczegółowo opisana  

i obecnie stanowi modelowy przykład aktywacji zymogenu przez proteolizę. Mimo, iż 

chymotrypsynogen (zymogen) różni się od α-chymotrypsyny (formy aktywnej) jedynie 

czterema aminokwasami, jest on praktycznie pozbawiony aktywności proteolitycznej. Analiza 

struktur krystalograficznych prekursora i formy aktywnej ukazuje, iż w przypadku 

chymotrypsynogenu bruzda wiążąca substrat nie jest w pełni wykształcona oraz że miejsce 

wiązania oksyanionu nie jest w konformacji aktywnej [49,50]. Cięcie proteolityczne 

powoduje powstanie nowego N-końca, który przeorientowuje się do wnętrza cząsteczki  

i tworzy mostek solny z resztą Asp
194

. Skutkuje to rearanżacją strukturalną w obrębie centrum 

aktywnego i uformowaniem funkcjonalnej kieszeni S1 oraz miejsca wiązania oksyanionu, co 

w konsekwencji uwalnia aktywność proteolityczną chymotrypsyny.  

SplB należy do niewielkiej podrodziny S1B proteinaz serynowych. W grupie tej znajdują się 

również proteinaza V8, toksyny epidermolityczne i pozostałe proteinazy Spl gronkowca 

złocistego oraz kilka enzymów pochodzących z innych organizmów. Aktywująca rola obróbki 

N-końca oraz leżący u jej podstawy mechanizm aktywacyjny proteinaz różnią się w obrębie 

poszczególnych reprezentantów podrodziny S1B. Nie znajduje w tej grupie odzwierciedlenia 

również opisany wcześniej mechanizm aktywacji chymotrypsyny (podrodzina S1A). 

Proteinaza V8 (kanoniczny enzym podrodziny S1B) syntetyzowana jest w postaci zymogenu 

oraz aktywowana za pomocą cięcia proteolitycznego, jednakże interakcje z udziałem 

uwolnionego N-końca różnią się od tych charakterystycznych dla chymotrypsyny. Innym 
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przykładem są toksyny epidermolityczne, które syntetyzowane są z dodatkowymi 

aminokwasami na N-końcu (w porównaniu do analogicznie ustrukturalnionej cząsteczki 

chymotrypsyny),  jednakże są one aktywne w niezmienionej formie i niewymagana jest w ich 

przypadku obróbka proteolityczna. Proteinazy Spl posiadają N-końcowy peptyd sygnalny, 

specyficznie kierujący białka do sekrecji, jednak nie posiadają propeptydu. Peptyd sygnalny 

usuwany jest przez peptydazę sygnalną, co bezpośrednio skutkuje uwolnieniem dojrzałej 

formy enzymu. Jak już wspominano powyżej,  sugeruje się, iż peptyd sygnalny SplB pełni 

podwójną rolę polegającą na jednoczesnym kierowaniu cząsteczki do sekrecji oraz 

odgrywaniu inhibicyjnej roli charakterystycznej dla propeptydów. Potwierdzenie lub 

odrzucenie tej hipotezy stanowi jeden z celów prac przedstawionych w niniejszej 

rozprawie. 

Mechanizm katalizy proteinaz serynowych na przykładzie chymotrypsyny 

Mechanizm katalizy hydrolizy wiązań peptydowych przez proteinazy serynowe rodziny S1 

(chymotrypsynopodobne) jest jednym z lepiej poznanych mechanizmów katalitycznych.  

W reakcję hydrolizy wiązania peptydowego bezpośrednio zaangażowane są reszty His
57

 oraz 

Ser
195

 chymotrypsyny, które wraz z Asp
102

 wchodzą w skład triady katalitycznej. Po 

zadokowaniu specyficznego substratu na powierzchni proteinazy dochodzi do ataku tlenu 

hydroksylowego Ser
195

 na karbonylowy atom węgla hydrolizowanego wiązania peptydowego 

(Rysunek 1, etap 2). W rezultacie nukleofilowego ataku na węgiel karbonylowy substratu, 

podwójne wiązanie C=O przekształca się w pojedyncze, a atom tlenu karbonylowego 

uzyskuje ładunek ujemny. Ujemnie naładowany atom tlenu nazywany jest oksyanionem. Na 

tym etapie zmienia się również geometria substratu. Węgiel karbonylowy oraz związane  

z nim cztery atomy (tlen hydroksylowy Ser
195

, oksyanion, węgiel Cα substratu oraz azot 

amidowy substratu) przyjmują konformację tetraedryczną. W powstaniu przejściowego 

tetraedrycznego związku pośredniego kluczową rolę odgrywa miejsce wiązania oksyanionu, 

struktura uformowana przez grupy NH głównego łańcucha peptydowego, pochodzące  

w chymotrypsynie od Gly
193

 i Ser
195

. Rolą miejsca wiązania oksyanionu jest kompensacja 

ujemnego ładunku oksyanionu. Udział pozostałych reszt katalitycznych podczas tworzenia 

tetraedrycznego produktu przejściowego polega na umożliwieniu przeniesienia protonu  

z Ser
195

 na His
57

 (Rysunek 1, etap 2). Przeniesienie to ułatwione jest dzięki obecności Asp
102

, 

który zapewnia korzystną orientację pierścienia imidazolowego His
57

 oraz częściowo 

neutralizuje jego ładunek pojawiający się w stanie przejściowym. 
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Rysunek 1: Mechanizm hydrolizy wiązania peptydowego przez proteinazę serynową na przykładzie 

chymotrypsyny. 

Następnie dochodzi do przekazania protonu z His
57

 na atom azotu hydrolizowanego wiązania 

peptydowego, które w rezultacie ulega zerwaniu. Część N-końcowa hydrolizowanego 

wiązania związana jest z His
57

 wiązaniem wodorowym, a część karboksylowa wiązaniem 

estrowym z Ser
195

. Odłączenie C-końcowej części substratu kończy etap acylacji reakcji 

hydrolizy (Rysunek 1, etapy 1-3). W kolejnym etapie - deacylacji - miejsce aminowej części 

substratu zastępuje cząsteczka wody, która wiąże się z atomem azotu Nε His
57

 (Rysunek 1, 

etap 4). Reszta His
57

 odciąga proton z cząsteczki wody, a powstały jon OH
-
 atakuje 

karbonylowy atom węgla części substratu związanej z Ser
195

 (Rysunek 1, etap 5). Podobnie 

jak na etapie acylacji, powstaje tetraedryczny stan przejściowy. Następnie His
57

 przekazuje 

proton na atom tlenu Ser
195

, co prowadzi do uwolnienia substratu oraz regeneracji grupy 

hydroksylowej Ser
195

 (Rysunek 1, etap 6). 
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Miejsce wiązania oksyanionu SplB 

Struktura krystalograficzna SplB (2vid) opublikowana przez Dubin et al. (2008) ujawnia 

odchylenia budowy centrum katalitycznego enzymu od kanonicznej struktury proteinaz 

serynowych. Wiązanie peptydowe pomiędzy resztami n-3 i n-2 w stosunku do seryny 

katalitycznej (Ser
154

-Gly
155

 w SplB) jest odwrócone w przybliżeniu o 180°, co powoduje 

zablokowanie miejsca wiązania oksyanionu. Zgodnie z kanonicznym mechanizmem 

proteolizy enzym posiadający taką deformację miejsca aktywnego nie powinien być zdolny 

do hydrolizy wiązań peptydowych.  

Mimo stwierdzonej nieaktywnej konformacji centrum katalitycznego SplB, wcześniejsze 

badania dowiodły ponad wszelką wątpliwość, iż enzym ten wykazuje aktywność 

proteolityczną [38]. Jest to spostrzeżenie intrygujące i ciężkie do wyjaśnienia na bazie 

kanonicznego mechanizmu hydrolizy. W literaturze znane są jednak podobne przypadki, choć 

są one bardzo nieliczne. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku gronkowcowych 

toksyn epidermolitycznych (ETA i ETB), gdzie struktury krystalograficzne enzymów ukazują 

zaburzenia miejsca wiązania oksyanionu, które zablokowane jest przez tlen karbonylowy 

odwróconego wiązania peptydowego Pro
192

-Gly
193

 (ETA; 1dua, 1exf) lub Val
183

-Gly
184

  

(ETB 1qtf). Mimo to enzymy te wykazują aktywność proteolityczną względem odpowiednio 

dobranego substratu. Mechanizm aktywacji w przypadku toksyn epidermolitycznych 

pozostaje niewyjaśniony. Kolejny przykład proteinazy serynowej, której struktura ujawnia 

zablokowane przez tlen karbonylowy miejsce wiązania oksyanionu stanowi ludzka trombina 

(2afq) [51]. W tym przypadku jednak do zaburzenia struktury dochodzi jedynie w warunkach 

pozbawionych jonów Na
+
, których związanie w centrum aktywnym proteinazy powoduje 

rearanżację strukturalną miejsca wiązania oksyanionu do formy aktywnej. Ostatni znany 

przypadek aktywnej proteinazy, której struktura ujawnia zablokowane przez tlen 

karbonylowy miejsce wiązania oksyanionu to ludzki czynnik VIIa kaskady krzepnięcia krwi. 

Mechanizm działania czynnika VIIa jest złożony, gdyż enzym do swej aktywności wymaga 

uformowania kompleksu z czynnikiem tkankowym (sTF). Przegląd struktur 

krystalograficznych czynnika VIIa w kompleksie z sTF i inhibitorami ujawnia, iż miejsce 

wiązania oksyanionu czynnika VIIa zablokowane jest przez odwrócone wiązanie peptydowe 

Lys
192

-Gly
193

. Z analizy strukturalnej wynika też, że nieaktywna konformacja miejsca 

wiązania oksyanionu to swoista własność centrum katalitycznego enzymu i mimo, że czynnik 

VIIa wymaga do swej aktywności uformowania kompleksu z sTF, to interakcja ta nie 

powoduje rearanżacji konformacji miejsca wiązania oksyanionu do formy aktywnej [52,53]. 
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Mechanizm aktywacji czynnika VIIa wyjaśniony został w wyniku przeprowadzenia 

eksperymentów, polegających na nasączeniu kryształów kompleksu czynnik VIIa-sTF 

inhibitorami Glu-Gly-Arg-ck oraz D-Phe-Pro-Arg-ck (2b8o, 2fir) [52]. Związki zostały tak 

zaprojektowane, aby imitować strukturę naturalnego substratu w jego tetraedrycznym stanie 

przejściowym. Łańcuch boczny argininy obecny w obu użytych inhibitorach, odpowiadający 

reszcie P1 substratu rozpoznawanej przez czynnik VIIa, specyficznie związany jest  

w kieszeni S1 proteinazy. Wiązanie inhibitora powoduje umiejscowienie tetraedrycznego 

węgla karbonylowego pochodnej argininy w pozycji analogicznej do zajmowanej przez 

tetraedryczny węgiel karbonylowy substratu (2b8o; struktura 2fir wykazuje niewielkie 

odchylenia). W konsekwencji tlen karbonylowy pochodnej argininy zajmuje miejsce wiązania 

oksyanionu w prawidłowo uformowanym centrum katalitycznym czynnika VIIa. 

Przedstawione doniesienia jasno dokumentują fakt, iż przywrócenie aktywnej, otwartej 

konformacji miejsca wiązania oksyanionu wymuszone jest przez związanie substratu (lub 

jego analogu), a energia potrzebna do odwrócenia blokującego miejsce wiązania oksyanionu 

wiązania peptydowego Lys
192

-Gly
193

 dostarczana jest przez wiązanie substratu (lub jego 

analogu) [52,53]. Tym samym proces ten ma wpływ na selekcję substratów – zwiększenie 

specyficzności substratowej enzymu. W niniejszej pracy przyjęto hipotezę o obecności 

podobnego, indukowanego wiązaniem substratu, mechanizmu aktywacji SplB. 

Otrzymano struktury krystalograficzne SplB w kompleksie z inhibitorem 

fosfonianowym, naśladującym tetraedryczny stan przejściowy substratu. 

Przeprowadzona analiza strukturalna kompleksów SplB z inhibitorem dostarcza 

dowodów potwierdzających indukowany obecnością substratu (inhibitora) mechanizm 

aktywacji proteinazy, co zaprezentowano i omówiono w dalszej części rozprawy. 

Inhibitory fosfonianowe 

Specyficzne inhibitory są cennym narzędziem wykorzystywanym do badania funkcji 

enzymów. Grupa pochodnych estrów diarylowych α-aminofosfonianu stanowi dogodny punkt 

wyjściowy dla projektowania inhibitorów proteinaz serynowych. Mechanizm działania tych 

nieodwracalnych inhibitorów opiera się na nukleofilowym ataku tlenu hydroksylowego 

katalitycznej reszty seryny enzymu na elektrofilowy atom fosforu inhibitora. Do ataku 

dochodzi po zadokowaniu cząsteczki inhibitora w centrum aktywnym enzymu. Tlen 

hydroksylowy seryny atakuje atom fosforu inhibitora poprzez pięcio-skoordynowany stan 

przejściowy, co prowadzi w konsekwencji do utworzenia tetraedrycznego produktu reakcji,  
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z utratą jednej z grup arylowych. Początkowy kompleks enzym-inhibitor jest niestabilny.  

W następnej kolejności dochodzi do powolnej hydrolizy drugiego z estrów arylowych (czas 

półtrwania estru w kompleksie inicjacyjnym waha się od kilku godzin do kilku dni), co 

prowadzi do powstania nieodwracalnego, dojrzałego kompleksu (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2: Mechanizm inhibicji proteinaz serynowych przez estery diarylowe α-aminofosfonianu. 

Rysunek oryginalnie opublikowany został w czasopiśmie the Protein Science: Burchacka E, Zdzalik M, 

Niemczyk JS, Pustelny K, Popowicz G, Wladyka B, Dubin A, Potempa J, Sienczyk M, Dubin G, 

Oleksyszyn J. Development and binding characteristics of phosphonate inhibitors of SplA protease from 

Staphylococcus aureus. Protein Sci. 2014 Feb;23(2):179-89. © 1999-2014 John Wiley & Sons, Inc. All 

Rights Reserved. Reprodukowane (z modyfikacjami) za zgodą redakcji. 

Pochodne estrów diarylowych α-aminofosfonianu stanowią grupę inhibitorów szczególnie 

przydatnych w krystalografii, gdyż związki te oraz ich kompleksy z białkami są przez długi 

czas stabilne w większości warunków stosowanych podczas krystalizacji makromolekuł 

biologicznych [54,55]. Ponadto związki te są relatywnie łatwe w syntezie oraz użyciu. 

Kluczowa jednak cecha inhibitorów fosfonianowych przy badaniu hydrolaz to tetraedryczna 

geometria fosfonianu kowalencyjnie związanego z seryną katalityczną enzymu i wiernie 

odzwierciedlającego tetraedryczny stan przejściowy naturalnego substratu ulegającego 

hydrolizie. Podczas gdy wiązanie pomiędzy seryną a atomem fosforu imituje związany  

z seryną tetraedryczny węgiel karbonylowy substratu, jeden z atomów tlenu fosfonianu 

naśladuje rolę tlenu karbonylowego substratu i zajmuje pozycję w miejscu wiązania 

oksyanionu (co znalazło potwierdzenie w strukturach krystalograficznych kompleksów  

z inhibitorami fosfonianowymi proteinaz serynowych takich jak katepsyna G, trypsyna, 

trombina, czy supresor nowotworzenia ST14 [55-57]). Pochodne estrów diarylowych  

α-aminofosfonianu stanowią idealne narzędzie do badania molekularnych podstaw proteolizy. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24375505
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24375505
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Przykładem może być związek Suc-Val-Pro-Phe
P
-(OPh)2, wykorzystany do badania centrum 

katalitycznego ludzkiej katepsyny G [55]. Struktura krystalograficzna dojrzałego kompleksu 

katepsyny G z Suc-Val-Pro-Phe
P 

ujawnia, że podczas gdy część fosfonianowa inhibitora 

swoim położeniem oraz geometrią imituje tetraedryczny stan przejściowy hydrolizowanego 

wiązania peptydowego, część peptydowa zadokowana jest w bruździe odpowiedzialnej za 

rozpoznanie substratu. Pierścień aromatyczny fosfonianowej pochodnej fenyloalaniny - reszty 

odpowiadającej specyficzności substratowej enzymu w pozycji P1, zagłębiony jest w kieszeni 

S1 enzymu, a reszty Pro i Val inhibitora, odpowiadające pozycjom P2 i P3 substratu, 

oddziałują z powierzchnią białka. Możliwości stwarzane przez zastosowanie inhibitorów 

fosfonianowych w badaniu proteinaz serynowych wykorzystane zostały w pracach podjętych 

w ramach realizacji niniejszej rozprawy. W toku badań nad SplB enzym skrystalizowany 

został z prostą pochodną estru diarylowego α-aminofosfonianu, a otrzymane struktury 

krystalograficzne kompleksu umożliwiły wyjaśnienie mechanizmu aktywacji enzymu. 

Cele pracy 

Głównymi celami naukowymi niniejszej pracy było: 

 Wyjaśnienie wybranych aspektów mechanizmu aktywacji proteinazy SplB 

związanych z procesowaniem N-końca 

 Wyjaśnienie aktywności proteolitycznej enzymu w obliczu obserwowanej deformacji 

strukturalnej miejsca wiązania oksyanionu 

Materiały i metody 

Ekspresja i oczyszczanie GS-SplB (E. coli) 

DNA kodujące SplB, pochodzące ze szczepu 8325-4 S. aureus, wklonowane zostało do 

plazmidu ekspresyjnego pGEX-5T [58], przeznaczonego do ekspresji białka w komórkach  

E. coli. Konstrukt posiadał N-końcowe białko fuzyjne GST, a jego ekspresja odbywała się  

w szczepie BL21(DE3). Do hodowli używano pożywki Luria-Bertani (LB), zawierającej 

ampicylinę (100 µg/mL). Hodowlę prowadzono w 37°C do gęstości optycznej (OD600) na 

poziomie 0,8. Ekspresja białka indukowana była dodatkiem 1 mM IPTG, po czym obniżano 
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temperaturę do 22°C. Po kolejnych 3h komórki zostały zwirowane, zawieszone w PBS  

i zlizowane przy pomocy ultradźwięków. Białko rekombinowane oczyszczane było  

z wykorzystaniem chromatografii powinowactwa na złożu Glutathione Sepharose (Amersham 

Biosciences). Po elucji, białko fuzyjne odcinane było od metki przy użyciu trombiny  

(w konsekwencji cięcia trombiną, N-koniec SplB wydłużony jest o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

, 

fragment miejsca rozpoznawanego przez trombinę). Próbka przedializowana została do 

buforu zawierającego 50 mM octan sodu, pH 5,0 i poddana chromatografii jonowymiennej na 

złożu SourceS (Amersham Biosciences). Jako ostatni krok oczyszczania zastosowana została 

filtracja żelowa na kolumnie ze złożem Superdex s75 pg (Amersham Biosciences), 

zrównoważonej wcześniej buforem zawierającym 50mM Tris-HCl, pH 8,0 (do krystalizacji 

białko sączone było do buforu zawierającego 5 mM Tris, pH 8,0, 50 mM NaCl). 

Krystalizacja GS-SplB i pomiary dyfraktometryczne 

Oczyszczone GS-SplB, w buforze zawierającym 5 mM Tris-HCl, pH 8,0 i 50 mM NaCl 

zagęszczono do 35 mg/mL i użyto do testowania warunków krystalizacyjnych. Testy 

przeprowadzone zostały metodą siedzącej kropli w temperaturze pokojowej,  

z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych buforów (Hampton Research). Kryształy pojawiły 

się po kilku tygodniach w buforach Index 45 (0,1 M Tris-HCl, pH 8,5, 25% PEG 3350, 

Hampton Research) oraz Crystal Screen II 27 (0,1 M MES-NaOH, pH 6,5, 0,01 M siarczan 

cynku, 25% PEG eter monometylowy 550, Hampton Research). Pojedyncze kryształy, bez 

optymalizacji czy dodatkowej krioprotekcji zostały schłodzone w ciekłym azocie  

i przeznaczone do pomiarów dyfraktometrycznych. Pomiary przeprowadzone zostały  

w temperaturze 100K na linii BW6 synchrotronu w DESY, Hamburg, Niemcy. 

Rozwiązanie struktur GS-SplB 

Dane zostały zindeksowane i zintegrowane w programie MOSFLM [59]. Kryształy 

otrzymane w buforze Index 45 oraz Crystal Screen II 27 należały odpowiednio do grup 

przestrzennych P41212 oraz C2. Kolejne kroki przeprowadzone zostały z użyciem 

oprogramowania zawartego w pakiecie CCP4 [60]. Dane zostały poddane skalowaniu  

w programie Scala [61,62]. Podstawienie molekularne, z użyciem modelu alaninowego na 

bazie struktury SplA (2w7s), wykonane zostało w programie Phaser [63]. Struktury 

rozwiązywane były poprzez kolejne rundy ręcznego i automatycznego udokładniania 
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wykonywanego odpowiednio w programach Coot i Refmac 5.0 [64,65]. Na końcowym etapie 

udokładniania struktur, za pomocą ARP/wARP dodane zostały cząsteczki wody, po czym ich 

położenie zostało ręcznie zweryfikowane [66]. Struktury GS-SplB zdeponowane zostały  

w bazie danych struktur makromolekularnych PDB (Protein Data Bank) pod numerami 4k1s 

(grupa przestrzenna P41212) i 4k1t (grupa przestrzenna C2). 

Ekspresja i oczyszczanie SplB (forma dojrzała) 

Odcinek DNA kodujący dojrzałą formę proteinazy SplB, pochodzący ze szczepu 8325-4  

S. aureus, wklonowany został do wektora pWB980, używanego do prowadzenia 

zewnątrzwydzielniczej ekspresji w komórkach B. subtilis [67]. Procedura ekspresji  

i oczyszczania SplB była identyczna jak opisano dla SplA [42]. 

Synteza inhibitora SplB 

Synteza inhibitora SplB (związek 6, Cbz-(3-COOH-Phg)
P
-(OC6H4-SO2-CH3)2) 

przeprowadzona została przez dr Ewę Burchacką z Wydziału Chemicznego Politechniki 

Wrocławskiej. Procedura szczegółowo opisana została w pracy Burchacka et al. (2012) [68]. 

Testy aktywności proteolitycznej i inhibicji SplB 

Aktywność proteolityczna SplB badana była przy użyciu substratu fluorogennego  

Ac-WELQ-ACC w 37°C, w buforze zawierającym 0,1M Tris-HCl, pH 7,6. Monitorowany 

był wzrost fluorescencji przy 450 nm wzbudzonej przy 355 nm (Molecular Devices Gemini 

XPS Microplate Spectrofluorometer). 

Krystalizacja apo-SplB 

Preparat oczyszczonej proteinazy SplB został zagęszczony do 50 mg/mL w buforze 

zawierającym 5 mM Tris-HCl, pH 8,0 i 50 mM NaCl. Próby krystalizacyjne prowadzone były 

metodą kropli siedzącej, w temperaturze pokojowej, z wykorzystaniem komercyjnie 

dostępnych buforów (Hampton Research). Kryształy apo-SplB w grupie przestrzennej P6322 

pojawiły się po kilku tygodniach w buforze Index 6 (0,1M Tris-HCl, pH 8,5, 2 M siarczan 

amonu, Hampton Research). Kryształy zostały schłodzone w ciekłym azocie bez dodatkowej 

krioprotekcji i przeznaczone do pomiarów dyfraktometrycznych. 
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Formowanie i krystalizacja kompleksu SplB-6 

SplB (1 mg/ml; 50 μM) w buforze zawierającym 0,1 M Tris-HCl, pH 8,0 miareczkowano  

50 nmol porcjami związku 6 (50 mM w DMSO) w temperaturze pokojowej. Aktywność 

proteolityczna monitorowana była każdorazowo po dodaniu inhibitora, aż do osiągnięcia 

całkowitego zahamowania aktywności SplB. W wyniku poddania próbki sączeniu 

molekularnemu z zastosowaniem kolumny Superdex 75 pg (Amersham Biosciences) usunięto 

nadmiar inhibitora oraz wymieniono bufor na 5 mM Tris-HCl, pH 8,0, 50 mM NaCl. 

Kompleks SplB-6 zagęszczony został do 60 mg/mL i z wykorzystaniem komercyjnie 

dostępnych buforów (Hampton Research) przeprowadzone zostały próby krystalizacyjne. 

Testy odbywały się w temperaturze pokojowej z użyciem metody kropli siedzącej. Po kilku 

tygodniach pojedyncze kryształy pojawiły się w buforach Index 93 (50 mM octan cynku,  

20% PEG 3350) oraz Crystal Screen 47 (0,1 M octan sodu, pH 4,6, 2 M siarczan amonu). 

Kryształy przeznaczone do pomiarów rentgenograficznych otrzymano w zoptymalizowanym 

buforze Index 93 (60 mM octan cynku, 18% PEG 3350) oraz niemodyfikowanym buforze 

Crystal Screen 47. Po krioprotekcji w 25% glicerolu w roztworze krystalizacyjnym, kryształy 

zostały schłodzone w ciekłym azocie. 

Pomiary dyfraktometryczne i rozwiązanie struktur apo-SplB i SplB-6 

Wstępne pomiary dyfraktometryczne dla kryształów apo-SplB oraz SplB-6 przeprowadzone 

zostały na dyfraktometrze laboratoryjnym typu wirująca anoda (Rigaku MicroMax 007HF, 

Małopolskie Centrum Biotechnologii w Krakowie). Dane zindeksowane oraz zintegrowane 

zostały w programie MOSFLM [59]. Grupy przestrzenne kryształów apo-SplB, SplB-6 

(kryształy otrzymane w buforze 60 mM octan cynku, 18% PEG 3350) oraz SplB-6 (kryształy 

otrzymane w buforze Crystal Screen 47) to odpowiednio p6322, C2 i P212121. Pełny zestaw 

danych krystalograficznych dla kryształu SplB-6 C2 zebrany został na dyfraktometrze Rigaku 

MicroMax 007HF. Pomiary kryształów apo-SplB i SplB-6 P212121 prowadzone były na linii 

X10SA synchrotronu w Swiss Light Source (SLS, Szwajcaria). Kolejne kroki analizy danych 

przeprowadzono przy użyciu oprogramowania zebranego w pakiecie CCP4 [60]. Dane 

zeskalowane zostały w programie Scala [61,62]. Współczynnik Matthews’a posłużył do 

oceny liczby cząsteczek przypadających na jednostkę asymetryczną kryształu. Podstawienie 

molekularne przeprowadzone zostało w programie Phaser [63]. Struktury SplB (2vid) i SplC 

(2as9) użyte zostały jako modele przy podstawianiu molekularnym danych uzyskanych 
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odpowiednio dla kryształów SplB-6 C2 i SplB-6 P212121. Do podstawienia danych zebranych 

dla kryształu apo-SplB P6322, jako modelu użyto gotowej struktury SplB-6 C2. 

Wykorzystano program ARP/wARP do automatycznej budowy modeli po podstawieniu 

molekularnym [69]. Następnie modele budowane były w naprzemiennych cyklach ręcznego  

i automatycznego udokładniania wykonywanych odpowiednio w programach Coot  

i Refmac 5.0 [64,65]. Na końcowym etapie rozwiązywania struktur cząsteczki wody dodane 

zostały automatycznie z użyciem ARP/wARP [66], a następnie ich pozycje zostały 

zweryfikowane manualnie. Cząsteczki inhibitora oraz zestawy więzów wygenerowane zostały 

w programie Sketcher [60]. Gęstość elektronowa pochodząca od inhibitora widoczna była 

jeszcze przed włączeniem struktury jego cząsteczki do modelu. Po włączeniu do modeli 

cząsteczek wody i inhibitora struktury zostały ręcznie poprawione i automatycznie 

udokładnione w Refmac 5.0. Struktury nie zostały jak dotąd zdeponowane w bazie danych 

struktur makromolekularnych PDB (Protein Data Bank), gdyż prace nad maszynopisem 

publikacji znajdują się obecnie w toku. 

Wyniki 

Rola N-końca w aktywacji proteinazy SplB 

W okresie rozpoczęcia prac opisanych w niniejszej rozprawie wyniki badań nad SplB 

(Popowicz et al. (2006)) wskazywały, iż proteinaza wykazuje aktywność proteolityczną 

jedynie wówczas, gdy jej N-koniec wiernie odzwierciedla naturalną, dojrzałą formę enzymu. 

Spośród wielu testowanych wariantów rekombinowanej proteinazy SplB  

(m.in. sp-SplB - białko zawierające peptyd sygnalny - oraz GS-SplB - białko z N-końcem 

wydłużonym o glicynę i serynę), testy zymograficzne wykazywały aktywność proteolityczną 

jedynie formy SplB nie zawierającej dodatkowych aminokwasów na N-końcu [33]. Badania 

przeprowadzone przez współpracowników w celu weryfikacji wyników otrzymanych przez 

Popowicz et al. (2006) przy pomocy bardziej czułych testów aktywności wykazują, iż 

nienaturalne wydłużenie N-końca SplB (powstałe jako artefakt klonowania lub wprowadzone 

celowo) nie znosi całkowicie, ale znacznie obniża aktywność enzymu [33]. Testy aktywności 

wykonane z użyciem mutein seryny triady katalitycznej (S175A) proteinazy, w wariantach 

identycznych z tymi wykorzystywanymi przez Popowicz et al. (2006) (a więc sp-SplB 
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S175A, GS-SplB S175A oraz SplB S175A) dowiodły, iż obserwowany efekt osłabienia 

aktywności wariantów SplB z wydłużonym N-końcem jest swoisty, a resztkowa aktywność 

sp-SplB i GS-SplB obserwowana na czułych substratach nie pochodzi od zanieczyszczenia 

próbki innymi enzymami potencjalnie zdolnymi do hydrolizy wykorzystanego w testach 

substratu. Dodatkowo współpracownicy wykazali, iż usunięcie dodatkowych reszt glicyny  

i seryny w wariancie GS-SplB przy użyciu aminopeptydazy z Aeromonas proteolytica (AAP) 

przywraca aktywność proteolityczną enzymu. Aminopeptydaza AAP  została wykorzystana, 

gdyż nie jest ona zdolna do usunięcia reszty glutaminianu, który jest pierwszym 

aminokwasem w dojrzałej formie SplB, podczas gdy wykazuje aktywność względem 

pozostałych aminokwasów, w szczególności glicyny i seryny. Dotychczasowe doniesienia na 

temat aktywności SplB zweryfikowane zostały również z zastosowaniem kilku różnych 

substratów o sekwencji odpowiadającej konsensusowi (Tabela 3), jak również lekko się od 

niej różniącej. Dzięki zastosowaniu różnych substratów uzyskano potwierdzenie, iż wnioski 

co do aktywności SplB są rzetelne i uniezależnione od wpływu jednego, konkretnego 

związku. 

Tabela 3: Substraty użyte do testów aktywności wariantów SplB. 

Sekwencja konsensusowa SplB  WELQ Metoda 

Substraty SplB 

Ac-VEID-AMC 

Ac-WELD-ACC 

Ac-WELQ-ACC 

Fluorymetria z użyciem czytnika 

płytek 

 

CFP-WELQ-YFP FRET 

W celu ustalenia molekularnego mechanizmu obserwowanych zmian aktywności  

w zależności od ukształtowania N-końca SplB otrzymano strukturę krystalograficzną  

GS-SplB. Wyniki te zostały szczegółowo porównane z wcześniej określoną strukturą dojrzałej 

proteinazy SplB (2vid) [38]. Kryształy GS-SplB zostały otrzymane w dwóch różnych 

warunkach krystalizacyjnych i należały do odmiennych grup przestrzennych (P41212 i C2).  

W przypadku jednej ze struktur (GS-SplB P41212) warunki krystalizacyjne i układ cząsteczek  

w krysztale były identyczne jak w przypadku wcześniej otrzymanej struktury dojrzałej formy 

proteinazy SplB (2vid, P41212) i ta właśnie struktura użyta została do analiz oraz 

przedyskutowana w dalszej części rozprawy. Druga z otrzymanych struktur, rozwiązana  

w grupie przestrzennej C2 wykorzystana została jedynie jako referencja, gdyż  

w interesujących rejonach GS-SplB w tej formie krystalograficznej występują oddziaływania 

pomiędzy białkiem i jonami pochodzącymi z roztworu krystalizacyjnego, co wymusza 
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przyjęcie przez łańcuch białkowy nienaturalnej konformacji. Statystyka dotycząca zebranych 

danych oraz procesu udokładniania struktury zawarta jest w Tabeli 4. 

Tabela 4: Statystyki jakości danych krystalograficznych oraz udokładniania struktur GS-SplB. 

Identyfikator PDB 4k1t  4k1s 

Dane dyfrakcyjne   

  Grupa przestrzenna C2 P41212 

  Wymiary komórki elementarnej 
    a (Å) 
    b (Å) 
    c (Å) 

 

134,74 

77,76 

95,79 

 

117,90 

117,90 

73,33 

  Długość fali (Å) 1,050 1,050 

  Czynnik temperaturowy B (Wilsona) (Å
2
) 13,80 19,8 

  Zakres rozdzielczości (Å) 18,91 – 1,60 22,97 – 1,96 

  Kompletność (%) 83,6 (90,9) 86,1 (90,3) 

  Parametr Rmerge (%) 0,060 (0,128) 0,049 (0,217) 

  Parametr Rmeas (%) 0,075 (0,165) 0,051 (0,229) 

  Refleksy obserwowane 192823 (28372) 391791 (37487) 

  Refleksy unikalne 81007 (12854) 32322 (3969) 

  I/σ(I) 9,0 (3,9) 32,1 (9,6) 

  Średnia redundancja 2,4 (2,2) 12,1 (9,4) 

Udokładnianie   

  Rozdzielczość (Å) 18,91 – 1,60 22,97 – 1,96 

  Liczba użytych refleksów 76698 30556 

  Parametr R (%) 18,4 19,2 

  Parametr Rfree (%) 22,4 24,7 

  Średni współczynnik temperaturowy B (Å
2
) 

    Białko 

    SO4
2- 

      
Zn

2+ 
    Cl

- 

 

11,62 

23,38 

9,49 

31,93 

 

21,6 

- 

- 

- 

Odchylenie od wartości idealnych (RMS)   

  Długości wiązań (Å) 

  Kąty wiązań (°) 

0,023 

2,312 

0,020 

2,042 

Statystyki Ramachandran'a (%)   

  Regiony preferowane 

  Regiony dozwolone 

  Regiony warunkowo dozwolone 

96,9 

3,1 

0,0 

96,0 

3,5 

0,5 

Zawartość jednostki asymetrycznej   

  Liczba cząsteczek białka/reszt 

aminokwasowych/atomów 

  Liczba cząsteczek/atomów SO4
2- 

  Liczba atomów Zn
2+ 

  Liczba atomów Cl
- 

  Liczba cząsteczek wody 

 

3/607/4669 

8/40 

10 

3 

837 

 

2/395/3021 

- 

- 

- 

390 
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GS-SplB P41212 (2k1s) przyjmuje charakterystyczną konformację chymotrypsynopodobną. 

Reszty triady katalitycznej (His
39

, Asp
77

 i Ser
157

) zorientowane są w sposób standardowy, 

odpowiadający ułożeniu triady katalitycznej chymotrypsyny (1yph). 

Struktury GS-SplB P41212 (2k1s) i SplB P41212 (2vid) są niemal identyczne. Wartość 

parametru RMSD dla nakładających się atomów Cα wynosi 0,3 Å. Jedyne istotne różnice 

strukturalne pomiędzy modelami GS-SplB P41212 (2k1s) i SplB P41212 (2vid) widoczne są  

w regionie N-końca polipeptydów, co ma związek z nienaturalnym wydłużeniem GS-SplB  

o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

 (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3: Sieć wiązań wodorowych tworzonych przez N-koniec SplB jest nieobecna w strukturze  

GS-SplB, imitującej formę prekursorową proteinazy. Cząsteczkę A SplB P41212 (2vid) przedstawiono na 

zielono. Cząsteczka A GS-SplB P41212 (4k1s) zaprezentowana jest w kolorze niebieskim. Reszty Gly
-2

-Asn
2
 

GS-SplB nie są zdefiniowane przez gęstość elektronową, stąd nieobecne są w modelu. Wiązania wodorowe 

oznaczone są jako czarne, przerywane linie. Rysunek oryginalnie opublikowany został w czasopiśmie the 

Journal of Biological Chemistry. Pustelny K, Zdzalik M, Stach N, Stec-Niemczyk J, Cichon P, Czarna A, 

Popowicz G, Mak P, Drag M, Salvesen GS, Wladyka B, Potempa J, Dubin A, Dubin G. Staphylococcal 

SplB serine protease utilizes a novel molecular mechanism of activation. J Biol Chem. 2014 May 

30;289(22):15544-53. © 2014 American Society for Biochemistry and Molecular Biology. Reprodukowane 

za zgodą redakcji. 
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W strukturze SplB N-końcowa reszta kwasu glutaminowego jest umiejscowiona na 

powierzchni cząsteczki białka. Pozycja Glu
1
 stabilizowana jest poprzez rozbudowaną sieć 

wiązań. Łańcuch boczny Glu
1
 związany jest poprzez mostek solny z łańcuchem bocznym 

Arg
115

 oraz poprzez pojedyncze wiązanie wodorowe kontaktuje się z tlenem hydroksylowym 

Thr
135

. Grupa aminowa Glu
1
 tworzy wiązania z tlenem karbonylowym oraz hydroksylowym 

Ser
149

, oraz tlenem karbonylowym Asp
181

 (pętla 2). Tlen karbonylowy Glu
1
 związany jest 

natomiast z azotem amidowym His
151

. Pozycja N-końca SplB dodatkowo stabilizowana jest 

przez oddziaływania reszty Asn
3
, której łańcuch boczny związany jest wiązaniem 

wodorowym z tlenem hydroksylowym Thr
135

. Ponadto wpływ na stabilizację N-końca SplB 

mają przyległe cząsteczki wody. 

W strukturze GS-SplB P41212 (2k1s) reszty Gly
-2

-Asn
2
 nie są zdefiniowane przez mapę 

gęstości elektronowej, co sugeruje nieustrukturalnienie (ruchliwość) tego regionu. Uzyskane 

dane wskazują na fakt, iż sztuczne wydłużenie N-końca SplB (GS-SplB) uniemożliwia 

zakotwiczenie krytycznej reszty Glu
1
 na powierzchni białka w sposób obserwowany  

w przypadku struktury SplB (2vid). 

Analiza struktury GS-SplB C2 (2k1t) ujawnia dokładnie zdefiniowany N-koniec polipeptydu 

rozpoczynający się od reszty Gly
-2

, co może potwierdzać sugestię, iż w strukturze GS-SplB 

P41212 (2k1s) reszty Gly
-2

 oraz Ser
-1

 nie są widoczne w mapie gęstości elektronowej właśnie 

za sprawą ich ruchliwości. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku struktury 2k1t  

N-końcowy region jest jednak nienaturalnie stabilizowany za sprawą silnych koordynujących 

oddziaływań z jonami cynku, pochodzącymi z roztworu krystalizacyjnego oraz poprzez 

oddziaływania z sąsiadującymi cząsteczkami białka. Mimo, iż struktura N-końca GS-SplB C2 

(2k1t) jest stabilna, nie wydaje się prawdopodobne, aby obserwowana konformacja 

występowała naturalnie w roztworze. Jest ona raczej wymuszona upakowaniem cząsteczek  

w krysztale (oddziaływania pomiędzy przyległymi cząsteczkami) oraz obecnością ligandów 

(koordynacja jonów cynku), co może być również potwierdzone przez fakt, iż położenie reszt 

Glu
1
 i Asn

2
 GS-SplB C2 (2k1t) odbiega od tego obserwowanego w strukturze dojrzałej SplB 

(2vid).  

Oprócz różnic dotyczących N-końca, począwszy od reszty Val
4
 obie struktury GS-SplB oraz 

struktura SplB (2vid) są niemal identyczne. Tym samym, daleko idące zmiany strukturalne 

centrum aktywnego obserwowane na przykład w przypadku aktywacji chymotrypsynogenu 

do chymotrypsyny nie są obserwowane w przypadku aktywacji prekursora SplB (Rysunek 4).  
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Rysunek 4: Aktywacja SplB przebiega z pominięciem znaczącej rearanżacji strukturalnej centrum 

aktywnego, w przeciwieństwie do aktywacji chymotrypsynogenu. Ilustracja prezentuje nałożenie struktur 

zymogenów oraz form aktywnych SplB (A) oraz chymotrypsyny (B). Struktura zymogenu SplB 

reprezentowana jest przez GS-SplB. Regiony, w których dochodzi do istotnych zmian strukturalnych 

zaznaczone zostały na kolorowo. Reszty triady katalitycznej przedstawione zostały w kolorze szarym.  
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(A) Nałożenie struktur krystalicznych GS-SplB P41212 (4k1s) oraz SplB P41212 (2vid). Reszty N-końcowe 

zaznaczone są odpowiednio na czerwono i na żółto. Reszty Gly
-2

-Asn
2
 są niewidoczne w mapie gęstości 

elektronowej kryształu GS-SplB. (B) Nałożenie struktur krystalograficznych chymotrypsynogenu (2cga) 

oraz chymotrypsyny (1yph). Regiony usuwane podczas aktywacji proteolitycznej zaznaczone zostały na 

czarno. Peptyd N-końcowy chymotrypsynogenu (kolor czerwony) usuwany jest przez trypsynę, co 

skutkuje uwolnieniem nowego N-końca (kolor zielony). Regiony „domeny aktywacyjnej” ulegające 

rearanżacji strukturalnej w wyniku aktywacji zaznaczone są na żółto i niebiesko. Rysunek oryginalnie 

opublikowany został w czasopiśmie the Journal of Biological Chemistry. Pustelny K, Zdzalik M, Stach N, 

Stec-Niemczyk J, Cichon P, Czarna A, Popowicz G, Mak P, Drag M, Salvesen GS, Wladyka B, Potempa J, 

Dubin A, Dubin G. Staphylococcal SplB serine protease utilizes a novel molecular mechanism of 

activation. J Biol Chem. 2014 May 30;289(22):15544-53. © 2014 American Society for Biochemistry and 

Molecular Biology. Reprodukowane za zgodą redakcji. 

W przypadku SplB różnice strukturalne pomiędzy formą prekursorową a w pełni aktywną 

proteinazą ograniczone są jedynie do bezpośredniego otoczenia N-końca i nie sięgają  

w okolice centrum aktywnego enzymu. Jedyną różnicą strukturalną pomiędzy dojrzałą formą 

proteinazy SplB a GS-SplB (użytą tutaj jako odpowiednik prekursora SplB), zlokalizowaną  

w pobliżu centrum aktywnego, jest oddziaływanie pomiędzy N-końcową grupą aminową Glu
1
 

SplB a pętlą 2. Na oddziaływanie składa się bezpośrednie wiązanie wodorowe Glu
1
-Asp

181
 

oraz interakcja Glu
1
 z Ser

149
, orientująca resztę seryny w taki sposób, że tworzy ona wiązania 

wodorowe z tlenem karbonylowym łańcucha głównego Arg
183

 (pętla 2). Interakcje takie nie są 

obserwowane w strukturach GS-SplB. Jako, że pętla 2 stanowi część powierzchni SplB 

rozpoznającej substrat [38], obserwowane zmiany mogą sugerować wpływ opisanych 

oddziaływań na proces identyfikacji substratu i proteolizy. Zważywszy jednak na fakt, iż duża 

część pętli 2 jest słabo zdefiniowana lub niezdefiniowana przez gęstość elektronową, a cały 

region jest dynamiczny, tak daleko idące wnioski na obecnym etapie prac wydają się słabo 

uzasadnione i należy je traktować jedynie jako hipotezę. 

W celu zbadania roli odgrywanej przez poszczególne wiązania wodorowe, w które 

zaangażowana jest reszta Glu
1
, w determinacji aktywności proteolitycznej białka, przez 

współpracowników wygenerowany został szereg mutantów SplB (E1A, E1D, E1Q, R115A, 

E1A/R115A, S49A, E1A/S149A, R115A/S149A, E1A/R115A/S149A, ΔE1) oraz zbadana 

została ich aktywność w kierunku grupy substratów. Wszystkie wprowadzone mutacje 

wpłynęły negatywnie na wydajność katalityczną (kcat/KM) SplB, chociaż każda w innym 

stopniu. Mutacje niezaburzające sieci wiązań tworzonych przez grupę aminową aminokwasu 

w pozycji 1 nie wpłynęły znacząco na KM, stąd wnioskować można, że nie wpływają one 

również na proces rozpoznania substratu. Mutacje powodujące rozbicie sieci wiązań 
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wodorowych tworzonych przez N-końcową grupę aminową, obniżają natomiast 

powinowactwo w kierunku substratu (podwyższona KM) do poziomu obserwowanego  

w przypadku wariantów SplB posiadających wydłużenia N-końca. Zakładana na podstawie 

analiz strukturalnych SplB i GS-SplB rola prawidłowej organizacji reszt na N-końcu SplB 

została zatem potwierdzona biochemicznie. 

Tabela 5: Aktywność proteolityczna proteinazy SplB oraz jej wariantów w stosunku do peptydów 

syntetycznych oraz substratów białkowych. Tabela oryginalnie opublikowana została w czasopiśmie the 

Journal of Biological Chemistry. Pustelny K, Zdzalik M, Stach N, Stec-Niemczyk J, Cichon P, Czarna A, 

Popowicz G, Mak P, Drag M, Salvesen GS, Wladyka B, Potempa J, Dubin A, Dubin G. Staphylococcal 

SplB serine protease utilizes a novel molecular mechanism of activation. J Biol Chem. 2014 May 

30;289(22):15544-53. © 2014 American Society for Biochemistry and Molecular Biology. Reprodukowane 

(z modyfikacjami) za zgodą redakcji. 

Wariant 

proteinazy 

SplB 

Charakterystyka 

Ac-VEID-AMC 

Ac-

WELD-

ACC 

Ac-

WELQ-

ACC 

CFP-

WELQ-

YFP 

kcat [s-1] KM [μM] 
kcat/KM 

[M-1s-1] 

kcat/KM 

[M-1s-1] 

kcat/KM 

[M-1s-1] 

kcat/KM 

[M-1s-1] 

SplB 
Dojrzała forma 

dzika 

0,0106 

(±0,0006) 

352 

(± 25) 

30 

(± 2) 

354 

(± 22) 

955 

(± 18) 

3140 

(± 125) 

sp-SplB 

Forma dzika z 

peptydem 

sygnalnym 

0,0010 

(±0,0001) 

501 

(± 33) 

2,1 

(± 0,3) 

20 

(± 3) 

14 

(± 2) 

170 

(± 12) 

GS-SplB 

Dojrzała forma 

dzika posiadająca 

sztuczne 

wydłużenie N-

końca o reszty 

Gly
-2

 i Ser
-1

 

0,0011 

(±0,0001) 

466 

(± 22) 

2,3 

(± 0,5) 

17 

(± 4) 

21 

(± 3) 

151 

(± 15) 

SplB 

(S157A) 

Mutant alaninowy 

katalitycznej 

reszty Ser 

Brak aktywności 
Brak 

danych 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

sp-SplB 

(S157A) 

Mutant alaninowy 

katalitycznej 

reszty Ser 

Brak aktywności 
Brak 

danych 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

GS-SplB 

(S157A) 

Mutant alaninowy 

katalitycznej 

reszty Ser 

Brak aktywności 
Brak 

danych 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

SplB (E1A) 

Mutant 

uniemożliwiający 

powstanie mostka 

solnego E1-R115 

0,0061 

(±0,0003) 

359 

(± 27) 

17 

(± 2) 

196 

(± 9) 

530 

(± 11) 

1744 

(± 87) 

SplB (E1D) 

Mutant 

uniemożliwiający 

powstanie mostka 

solnego E1-R115 

0,0053 

(±0,0003) 

391 

(± 24) 

13 

(± 4) 

210 

(± 3) 

465 

(± 12) 

1863 

(± 34) 

SplB (E1Q) 

Mutant 

zaburzający 

interakcje 

tworzone w 

0,0031 

(±0,0002) 

415 

(± 23) 

8 

(± 2) 

129 

(± 12) 

212 

(± 9) 

777 

(± 40) 
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formie dzikiej 

przez resztę Glu
1
 

SplB 

(R115A) 

Mutant 

uniemożliwiający 

powstanie mostka 

solnego E1-R115 

0,0068 

(±0,0006) 

323 

(± 32) 

21 

(± 2) 

277 

(± 17) 

694 

(± 7) 

2240 

(± 51) 

SplB 

(S149A) 

Mutant 

zaburzający 

interakcje 

N-końcowej 

grupy aminowej 

0,0038 

(±0,0002) 

515 

(± 24) 

7 

(± 1) 

70 

(± 5) 

191 

(± 6) 

523 

(± 20) 

Niekanoniczna konformacja miejsca wiązania oksyanionu SplB 

Struktura krystalograficzna SplB opublikowana przez Dubin et al. (2008) ujawniła 

niekanoniczną konformację miejsca wiązania oksyanionu [38]. Ten ściśle zdefiniowany 

element strukturalny niezbędny do prawidłowej katalizy nie jest prawidłowo wykształcony  

w przypadku SplB. W przypadku kanonicznych proteinaz serynowych, jak chymotrypsyna, 

standardowo uformowane miejsce wiązania oksyanionu zajmowane jest przez ujemnie 

naładowany atom tlenu przejściowego tetraedrycznego produktu reakcji (zwany 

oksyanionem). Umiejscowienie oksyanionu w miejscu wiązania oksyanionu umożliwia 

kompensację jego ładunku ujemnego poprzez interakcję z grupami amidowymi łańcucha 

głównego reszt Gly
193

 i Ser
195

 (odpowiadające reszty SplB to Gly
155

 i Ser
157

). Struktura 

krystalograficzna SplB (2vid) ujawnia, iż wiązanie peptydowe pomiędzy Ser
154

  

a Gly
155

 jest odwrócone o około 180º w stosunku do aktywnej konformacji, 

charakterystycznej dla przedstawicieli kanonicznych proteinaz serynowych. W konsekwencji, 

azot amidowy Gly
155

 skierowany jest na zewnątrz miejsca wiązania oksyanionu, a tlen 

karbonylowy Ser
154

 zajmuje pozycję przeznaczoną standardowo dla oksyanionu substratu  

w stanie przejściowym (lub zajmowaną przez cząsteczkę wody w strukturach enzymu 

uzyskanych w nieobecności inhibitora). Obserwowana w SplB konformacja powinna według 

standardowego modelu skutkować steryczną inaktywacją miejsca wiązania oksyanionu, a tym 

samym uniemożliwiać aktywność proteolityczną, co jednak nie zostało zaobserwowane  

w przypadku SplB. Opisane odchylenie struktury miejsca wiązania oksyanionu SplB od 

struktury kanonicznej jest stabilizowane siecią wiązań wodorowych. Tlen karbonylowy Ser
154

 

oddziałuje jednocześnie z azotem amidowym Asn
156

 oraz azotem amidowym i grupą 

hydroksylową katalitycznej Ser
157

, podczas gdy azot amidowy Gly
155

 tworzy wiązanie 

wodorowe z tlenem karbonylowym Pro
122

, bezpośrednio, jak w przypadku cząsteczki B SplB 

(2vid) lub poprzez cząsteczkę wody, jak w cząsteczce A (Rysunek 5, panel górny). Podobne 
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obserwacje dotyczące struktury miejsca wiązania oksyanionu poczynione zostały  

w przypadku gronkowcowych toksyn epidermolitycznych (ETA/ETB), trombiny  

w środowisku pozbawionym jonów Na
+
 oraz ludzkiego czynnika VIIa [51,70-72]. Wyniki 

analizy mechanizmu aktywacji wymienionych enzymów wykazują, iż w niektórych 

przypadkach prawidłowa, aktywna konformacja miejsca wiązania oksyanionu formowana jest 

na skutek interakcji z kofaktorem (trombina) lub z samym substratem (czynnik VIIa). Dwie 

otrzymane jak dotąd struktury krystalograficzne ETB dostarczają sprzecznych danych 

dotyczących konformacji miejsca wiązania oksyanionu, co może być rezultatem 

specyficznego upakowania cząsteczek w sieci krystalicznej lub różnych warunków 

krystalizacyjnych [71,73]. W celu wykluczenia wpływu czynników zewnętrznych oraz 

upakowania cząsteczek w sieci krystalicznej na strukturę miejsca wiązania oksyanionu SplB, 

enzym został skrystalizowany w warunkach innych niż w przypadku wcześniej 

opublikowanej struktury (2vid). 

Struktura krystalograficzna SplB w formie apo 

Referencyjna, wysokorozdzielcza (1,8 Å) struktura SplB opublikowana przez Dubin et al. 

(2008) rozwiązana została w tetragonalnej grupie przestrzennej P41212 (2vid) [38].  

W niniejszej pracy uzyskano model białka SplB skrystalizowanego w odmiennych warunkach 

krystalizacyjnych, rozwiązany w heksagonalnej grupie przestrzennej P6322 oraz 

udokładniony do rozdzielczości 1,9 Å (Tabela 5). Obie struktury nakładają się ze średnim 

odchyleniem (RMSD) liczonym na podstawie położenia 199 atomów Cα równym 0,53 Å,  

a więc są niemal identyczne. 

Na podstawie dostępnych modeli (P41212 oraz P6322) dokonano szczegółowego porównania 

struktury centrum katalitycznego SplB. Struktura P41212 zawiera dwie cząsteczki SplB  

w jednostce asymetrycznej. W rejonie centrum aktywnego nie zaobserwowano żadnych 

oddziaływań międzycząsteczkowych ani pomiędzy dwoma cząsteczkami zawartymi  

w jednostce asymetrycznej kryształu, ani z cząsteczkami powiązanymi symetrią 

krystalograficzną. Nie stwierdzono również obecności ligandów związanych z powierzchnią 

SplB w modelu P41212. 

Jednostka asymetryczna kryształu SplB w grupie przestrzennej P6322 zawiera pojedynczą 

cząsteczką SplB. Ułożenie cząsteczek SplB w krysztale P6322 jest unikalne w porównaniu  

z wcześniej dostępną strukturą (P41212). Podobnie jak w przypadku struktury P41212 nie 
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stwierdzono kontaktów międzycząsteczkowych w okolicy centrum aktywnego enzymu, które 

mogłyby bezpośrednio wpłynąć na ułożenie interesujących reszt. Mapa gęstości elektronowej 

ujawnia sferyczne zagęszczenie na powierzchni białka, w okolicy pierścienia imidazolowego 

His
123

 oraz ugrupowań amidowych łańcucha głównego, należących do reszt Pro
124

, Tyr
125

 

oraz Lys
126

 (wymienione reszty wchodzą w skład pętli D). Na podstawie analizy 

współczynników temperaturowych oraz otocznia fizykochemicznego zagęszczenie mapy 

zinterpretowane zostało jako wynik obecności jonu chloru. Mimo, iż pętla D zlokalizowana 

jest w sąsiedztwie centrum katalitycznego, jon chloru występuje w odległości 6,68 Å od azotu 

amidowego Gly
155

, co wyklucza bezpośredni wpływ ligandu na konformację wiązania  

Ser
154

-Gly
155

. Wpływ pośredni, wywarty poprzez reszty sąsiadujące z ligandem oraz centrum 

aktywnym enzymu wydaje się również mało prawdopodobny, co stwierdzono na podstawie 

braku wyraźnych różnic w ułożeniu interesujących reszt w modelach SplB P41212 oraz  

SplB P6322. Struktura P6322 zawiera ponadto pojedynczą cząsteczkę octanu związaną na 

powierzchni białka, która jednak ze względu na odległe od centrum aktywnego położenie nie 

wpływa na jego strukturę. 

Tabela 6: Statystyki jakości danych krystalograficznych oraz udokładniania struktury SplB oraz struktur 

kompleksów SplB-6. 

Identyfikator PDB 
Struktura 

niezdeponowana 

Struktura 

niezdeponowana 

Struktura 

niezdeponowana 

Inhibitor - 6 6 

Dane dyfrakcyjne    

  Grupa przestrzenna P6322 C2 P212121 

  Wymiary komórki elementarnej 

    a (Å) 

    b (Å) 

    c (Å) 

 

92,29 

92,29 

121,56 

 

77,89 

69,43 

43,10 

 

109,58 

114,20 

145,95 

  Długość fali (Å) 1,000 1,542 1,000 

  Czynnik temp. B (Wilsona) (Å
 2
) 32,19 12,12 28,02 

  Zakres rozdzielczości (Å)  79,93 – 1,90 51,71 – 1,71 72,98 – 1,70 

  Kompletność (%) 100 (100) 97,22 (91,38) 95,90 (82,70) 

  Parametr Rmerge (%) 4,7 (43,6) 5,6 (18,6) brak danych 

  Parametr Rmeas (%) 4,9 (45,1) 6,3 (21,3) brak danych 

  Refleksy obserwowane 352563 (50794) 111202 (12249) brak danych 

  Refleksy unikalne 24791 (3454) 23924 (2247) brak danych 

  I/σ(I) 34,07 (6,97) 20,4 (8,4) brak danych 

  Średnia redundancja 14,2 (14,7) 4,6 (4,1) brak danych 

Udokładnianie    

  Rozdzielczość (Å)  25,0 – 1,90 25,0 - 1,71 25,0 – 1,70 

  Liczba użytych refleksów 23315 22694 164097 
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  Parametr R (%) 19,57 15,20 17,07 

  Parametr Rfree (%) 23,60 19,20 20,85 

  Średni czynnik temp. B (Å
 2
) 

    Białko 

    Inhibitor 

    Kwas benzoesowy 

    Siarczan 

    Octan  

    Zn
2+

 

    Cl
- 

 

30,73 

- 

- 

- 

42,22 

- 

71,07 

 

10,03 

5,27 

7,21 

- 

8,32 

6,43 

- 

 

27,44 

25,85 

- 

52,38 

33,73 

- 

62,08 

Odchylenie od wartości idealnych 

(RMS) 
   

  Długości wiązań (Å) 

  Kąty wiązań (°) 

0,022 

2,092 

0,019 

1,838 

0,023 

2,304 

Statystyki Ramachandran'a (%)    

  Regiony faworyzowane 

  Regiony dozwolone 

  Regiony warunkowo dozwolone 

94,3 

4,6 

1 

95,8 

4,2 

0 

95,1 

4,6 

0,4 

Zawartość jednostki asymetrycznej    

  Liczba cząsteczek białka/reszt  

  aminokwasowych/atomów 

  Liczba cząsteczek inhibitora/ 

  atomów 

  Liczba cząsteczek kwasu 

  benzoesowego/atomów 

  Liczba cząsteczek siarczanu/ 

  atomów 

  Liczba cząsteczek octanu 

  atomów 

  Liczba cząsteczek Zn
2+

 

  Liczba cząsteczek Cl
-
 

  Liczba cząsteczek wody 

 

1/203/1535 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/4 

- 

1 

197 

 

1/204/1610 

 

1/24 

 

1/9 

 

- 

 

3/12 

3 

- 

320 

 

7/1420/10983 

 

6/144 

 

- 

 

13/65 

 

18/72 

- 

27 

1157 

Podobnie jak w przypadku struktury P41212, w nowo otrzymanym modelu SplB wiązanie 

peptydowe Ser
154

-Gly
155

 jest odwrócone w stosunku do orientacji kanonicznej, co powoduje 

zablokowanie miejsca wiązania oksyanionu przez tlen karbonylowy Ser
154

 (Rysunek 5,  

panel górny). Jak zaobserwowano we wszystkich dostępnych modelach SplB (cząsteczki A  

i B struktury P41212 oraz cząsteczka A struktury P6322) nietypowa konformacja wiązania  

Ser
154

-Gly
155

 stabilizowana jest z udziałem atomów kluczowych w procesie katalizy. Tlen 

karbonylowy Ser
154

 tworzy wiązania wodorowe z atomami azotu amidowego Asn
156

  

i katalitycznej Ser
157

 (kompensujących ładunek ujemny oksyanionu przy kanonicznej 

budowie centrum katalitycznego) oraz z grupą hydroksylową Ser
157

. Obecne jest również  

bezpośrednie wiązanie wodorowe pomiędzy azotem amidowym Gly
155

 a tlenem 

karbonylowym Pro
122

. Do analizy porównawczej konformacji miejsca wiązania oksyanionu 

włączone zostały również dwie struktury SplB z N-końcem wydłużonym o reszty glicyny  

i seryny (GS-SplB P41212 4k1s, GS-SplB C2 4k1t), które otrzymano w trakcie wyżej 
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opisanych badań nad rolą N-końca dla aktywności proteolitycznej SplB. W przypadku 

wszystkich modeli miejsce wiązania oksyanionu występuje w konformacji zamkniętej.  

 

Rysunek 5: Porównanie struktur centrum katalitycznego SplB oraz chymotrypsyny. Nałożone zostały 

reszty zaangażowane w formowanie miejsca wiązania oksyanionu (Ser
154

-Ser
157

, numeracja SplB) oraz 

reszty wchodzące częściowo w skład pętli D (Tyr
121

-Pro
124

). Panel górny: Reszty chymotrypsyny (1yph) 

przedstawione zostały w kolorze czerwonym. Reszty SplB P41212 (2vid) (cząsteczki A i B) przedstawiono  

w kolorze jasnozielonym.  Reszty SplB P6322 przedstawiono w kolorze ciemnozielonym. Reszty  

cząsteczki G SplB-6 P212121 przedstawiono w kolorze brązowym (przebieg łańcucha polipeptydowego 

cząsteczki G SplB-6 P212121 na rysunku w znacznym stopniu przykryty jest przez elementy łańcucha 

polipeptydowego reszt SplB P41212 2vid oraz SplB P6322 z uwagi na prawie identyczną konformację). 

Cząsteczka wody znajdująca się w miejscu wiązania oksyanionu chymotrypsyny oraz dwie cząsteczki 

wody pośredniczące w interakcji reszt Ser
154

 i His
123

 SplB (cząsteczka A SplB P41212 2vid oraz cząsteczka 

G SplB-6 P212121) przedstawione są jako czerwone sfery. Położenie miejsca wiązania oksyanionu 
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zaznaczono  niebieskimi, półprzeźroczystymi sferami. Panel dolny: Reszty chymotrypsyny (1yph) 

przedstawiono w kolorze czerwonym. Reszty cząsteczek A-F SplB-6 P212121 przedstawiono  

w kolorze żółtym. Reszty SplB-6 C2 przedstawiono w kolorze pomarańczowym. Związek 6 przedstawiony 

został odpowiednio w kolorze fioletowym dla cząsteczek A-F SplB-6 P212121 oraz w kolorze czarnym dla  

SplB-6 C2. Cząsteczka wody zajmująca miejsce w miejscu wiązania oksyanionu chymotrypsyny 

przedstawiona została jako czerwona sfera. Numeracja reszt odpowiada sekwencji SplB. 

Opracowana w ramach niniejszej pracy struktura SplB w grupie przestrzennej P6322 oraz 

porównanie konformacji centrum aktywnego wszystkich dostępnych modeli 

krystalograficznych (SplB P41212 2vid; SplB P6322; GS-SplB P41212 4k1s; GS-SplB C2 

4k1t) potwierdza wyniki opublikowane przez Dubin et al. (2008), a więc niekanoniczną 

konformację centrum katalitycznego SplB, z nieprawidłowo wykształconym miejscem 

wiązania oksyanionu [38]. Wydaje się więc, iż jest to konformacja charakterystyczna dla 

enzymu, a nie wymuszona warunkami eksperymentalnymi. 

Kompleks SplB z inhibitorem fosfonianowym 

Po potwierdzeniu niekanonicznej orientacji miejsca wiązania oksyanionu w strukturze 

proteinazy SplB podjęto działania mające na celu wyjaśnienie mechanizmu leżącego  

u podstawy udowodnionej wcześniej eksperymentalnie, a niemożliwej zgodnie z założeniami 

modelu klasycznego, aktywności proteolitycznej enzymu [38]. Dostępne dane literaturowe 

dostarczają nielicznych przykładów aktywnych proteinaz serynowych o zaburzonej strukturze 

miejsca wiązania oksyanionu. W przypadku ludzkiej trombiny prawidłowa struktura miejsca 

wiązania oksyanionu uwarunkowana jest obecnością ligandu, jakim jest jon sodu [51]. 

Zaburzona konformacja miejsca wiązania oksyanionu ludzkiego czynnika VIIa przyjmuje 

formę kanoniczną w wyniku rearanżacji strukturalnej indukowanej obecnością substratu [52]. 

Mechanizm aktywacji gronkowcowych toksyn epidermolitycznych (ETA i ETB) nie został 

jak dotąd wyjaśniony. Podejrzewając zależny od obecności substratu mechanizm aktywacji 

SplB, przeprowadzono kokrystalizację proteinazy z inhibitorem o strukturze naśladującej 

tetraedryczny stan przejściowy substratu. Przy doborze odpowiedniego inhibitora skupiono 

się na pochodnych estrów diarylowych α-aminofosfonianów. Ta grupa związków jest od 

dawna z powodzeniem używana do badania strukturalnych podstaw rozpoznawania substratu 

oraz powierzchni jego oddziaływania z proteinazami serynowymi [55-57,74]. Zazwyczaj 

projektowanie inhibitora oparte jest na prostym schemacie, C-końcowy aminokwas sekwencji 

rozpoznawanej przez enzym zastępowany jest diarylowym analogiem  
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α-aminofosfonianowym tak, by po związaniu specyficznego łańcucha bocznego reszty P1 

przez kieszeń S1 enzymu, tetraerdyczny atom fosforu naśladował produkt przejściowy 

hydrolizy wiązania peptydowego substratu. Podobny schemat zastosowano także w tej pracy. 

Zakłada się, iż etap inicjacyjny wiązania inhibitora przez proteinazę – formowanie 

niekowalencyjnego, odwracalnego kompleksu – przypomina wiązanie substratu. Następnie,  

w centrum aktywnym enzymu dochodzi do nieodwracalnej reakcji z udziałem grupy 

hydroksylowej łańcucha bocznego katalitycznej reszty seryny, która atakuje atom fosforu 

inhibitora fosfonianowego. Dochodzi do nukleofilowej substytucji z uwolnieniem jednej  

z arylowych grup estrowych, w wyniku czego tworzony jest trygonalny bipiramidowy stan 

przejściowy. Powstały diester ulega następnie hydrolizie (w procesie nazywanym 

„dojrzewaniem kompleksu”) w wyniku czego powstaje stabilny produkt końcowy reakcji, 

tetraedryczny monoester (fosfonian-O-seryny). Kompleks taki przypomina tetraedryczny 

produkt przejściowy obserwowany podczas hydrolizy wiązania peptydowego przez 

proteinazy serynowe.  

Na początkowym etapie badań przez współpracowników autora zaprojektowana oraz 

zsyntezowana została niewielka grupa inhibitorów fosfonianowych. Skuteczność związków  

w hamowaniu SplB przetestowana została z użyciem testu biochemicznego ze znakowanym 

fluorescencyjnie peptydem, stanowiącym substrat SplB (Ac-Trp-Glu-Leu-Gln-ACC). Jako 

kandydata na skuteczny inhibitor SplB testy wskazały pochodną fosfonianową  

(Cbz-(3-COOH-Phg)
P
-(OC6H4-SO2-CH3)2), nazywaną dalej związkiem 6. Stała inhibicji dla 

związku 6 była na tyle niska (Ki = 5,03 µM; k2/Ki = 3x10
2
 M

-1
s

-1
), że w ramach niniejszej 

pracy podjęto bezpośrednią próbę kokrystalizacji związku 6 z SplB. Roztwór oczyszczonej 

proteinazy SplB miareczkowany był porcjami inhibitora aż do całkowitego zahamowania 

aktywności proteolitycznej, a następnie poddany sączeniu molekularnemu w celu usunięcia 

nadmiaru oraz produktów hydrolizy inhibitora. Tak przygotowana próbka zagęszczona 

została do ok. 60 mg/ml oraz użyta do przygotowania próbek krystalizacyjnych metodą 

siedzącej kropli. Kompleks SplB-6 skrystalizował w dwóch różnych warunkach, dostarczając 

w każdym przypadku kryształów dobrze rozpraszających promieniowanie rentgenowskie. 

Struktury krystaliczne kompleksu SplB-6 rozwiązane zostały w grupach przestrzennych  

C2 oraz P212121. Obie struktury udokładnione zostały do rozdzielczości 1,7 Å (Tabela 6). 
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Rysunek 6: Struktura oraz parametry inhibicji SplB przez Cbz-(3-COOH-Phg)
P
-(OC6H4-SO2-CH3)2 

(związek 6). 

Struktura SplB-6 w grupie przestrzennej C2 

Jednostka asymetryczna struktury krystalograficznej SplB-6 w grupie przestrzennej C2 

zawiera pojedynczą cząsteczkę kompleksu. Podobieństwo struktury SplB-6 C2 do struktur 

wolnej proteinazy SplB (struktury w grupach przestrzennych P41212 i P6322) opisane przez 

parametr RMSD liczony na podstawie położenia atomów Cα wynosi 0,51 Å. Tym samym 

ogólny kształt cząsteczek we wszystkich strukturach jest niemal identyczny, a występujące 

różnice dotyczą jedynie szczegółów strukturalnych. Jedna z różnic dotyczy ułożenia pętli 2, 

która z powodu ruchomości nie jest całkowicie zdefiniowana przez gęstość elektronową  

w przypadku struktur apo-SplB (cząsteczki A i B SplB P41212 2vid i cząsteczka A  

SplB P6322). Przebieg pętli 2 jest natomiast dobrze widoczny w przypadku struktury 

kompleksu SplB-6 C2. Z powierzchnią białka kompleksu SplB-6 oddziałuje kilka ligandów, 

tj. trzy cząsteczki octanu, trzy jony cynku oraz cząsteczka kwasu benzoesowego. Ligandy 

widoczne w strukturze SplB-6 pochodzą z buforu krystalizacyjnego (octan, cynk) lub znalazły 

się tam najprawdopodobniej jako zanieczyszczenia inhibitora (kwas benzoesowy). Wszystkie 

ligandy związane są z białkiem w obrębie powierzchni oddziaływania cząsteczek SplB 

powiązanych przez symetrię krystalograficzną, gdzie zlokalizowane jest również centrum 

aktywne enzymu. 
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Rysunek 7: Struktury centrum aktywnego SplB w „dojrzałym” kompleksie ze związkiem 6. Panel górny: 

interakcja inhibitora z SplB w modelu SplB-6 C2. Panel środkowy: nałożenie struktur kompleksu SplB-6 

w grupie przestrzennej C2 oraz P212121 (cząsteczka E). Panel dolny: interakcja inhibitora z SplB  

w modelu SplB-6 P212121 (cząsteczki A-F). Cząsteczki SplB zostały przedstawione w kolorze 

pomarańczowym (struktura w grupie przestrzennej C2) lub żółtym (struktura w grupie przestrzennej 
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P212121, cząsteczki A-F). Cząsteczki inhibitora przedstawione są na czarno (struktura w grupie 

przestrzennej C2) lub fioletowo (struktura w grupie przestrzennej P212121, cząsteczki A-F). Jony cynku, 

chloru i cząsteczki wody przedstawione zostały odpowiednio jako fioletowe, zielone oraz czerwone sfery. 

Centrum katalityczne SplB zawiera pojedynczą cząsteczkę inhibitora (Rysunek 7,  

panel górny). Mapa gęstości elektronowej dokładnie definiuje strukturę części  

Cbz-(3-COOH-Phg)
P
 związku 6, a więc zgodnie z oczekiwaniami uwidoczniony został 

dojrzały kompleks SplB z inhibitorem fosfonianowym. Tetraedryczny monoester  

(fosfonian-O-seryny) uformowany jest pomiędzy fosfonianową częścią związku 6 a seryną 

triady katalitycznej (Ser
157

) SplB. Pomimo użycia mieszaniny racemicznej związku 6 przy 

formowaniu kompleksu z SplB, w strukturze krystalicznej kompleksu obecny jest jedynie 

diastereoizomer S. Przeważająca część cząsteczki inhibitora oddziałuje z centrum aktywnym 

SplB z zaangażowaniem reszt powierzchniowych białka. Aromatyczny pierścień grupy 

benzyloksykarbonylowej oddziałuje siłami van der Waals’a z hydrofobowymi łańcuchami 

bocznymi reszt Val
177

 (pętla 2), z których jedna pochodzi ze związanej z inhibitorem 

cząsteczki białka, a druga z symetrycznej cząsteczki SplB-6. Podobnie jak w przypadku 

dotychczas dostępnych struktur wolnej proteinazy SplB (SplB P41212 2vid, SplB P6322) 

kieszeń S1 jest niewypełniona i zawiera pojedynczą, mocno związaną cząsteczkę wody  

(niski współczynnik temperaturowy B odpowiadający otaczającym resztom SplB), 

stabilizowaną przez oddziaływania z resztami His
172

, Thr
152

 oraz Glu
153

. Łańcuch boczny  

m-karboksyfenyloglicyny związku 6, który w strukturze inhibitora zajmuje pozycję 

przeznaczoną dla łańcucha bocznego reszty P1 substratu nie znajduje się w miejscu S1  

(jak należałoby się spodziewać zgodnie z projektem cząsteczki), ale oddziałuje  

z powierzchniowymi resztami SplB, pozostawiając kieszeń S1 niewypełnioną. Łańcuch 

boczny m-karboksy fenyloglicyny oddziałuje przez interakcje hydrofobowe z pierścieniem 

imidazolowym katalitycznej reszty His
39

 oraz aromatycznym pierścieniem grupy 

benzyloksykarbonylowej. Jego pozycja dodatkowo stabilizowana jest poprzez wiązania 

wodorowe tworzone pomiędzy karboksylowymi atomami tlenu oraz resztami Arg
90

 i Asn
179

 

symetrycznej cząsteczki SplB-6. Obecność wolnej kieszeni S1 enzymu nie odpowiada 

standardowemu sposobowi oddziaływania inhibitorów fosfonianowych z proteinazami 

serynowymi, gdzie kieszeń S1 wiąże specyficznie łańcuch boczny analogu reszty P1 [55,57]. 

Struktura łańcucha bocznego m-karboksy fenyloglicyny związku 6 nie odpowiada zatem 

najprawdopodobniej budowie kieszeni S1, która przystosowana jest do wiązania reszty 

glutaminy [38]. Mimo to, ze względu na cel kokrystalizacji SplB z inhibitorem, jakim było 
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zweryfikowanie istnienia mechanizmu indukowanej obecnością substratu aktywacji SplB, 

struktura oraz sposób wiązania związku 6 są wciąż odpowiednie. Tetraedryczna domena 

fosfonianowa związku 6 jest bowiem zgodnie z oczekiwaniami związana w miejscu 

przeznaczonym dla tetraedrycznego produktu przejściowego reakcji proteolizy. 

Tetraedryczny atom fosforu inhibitora jest kowalencyjnie przyłączony do seryny triady 

katalitycznej poprzez jej tlen hydroksylowy. Jeden z fosfonianowych atomów tlenu 

usytuowany jest w kanonicznie uformowanym miejscu wiązania oksyanionu i tworzy silne 

wiązania wodorowe z amidami Gly
155

 i Ser
157

 (długości wiązań to odpowiednio 2,63 Å oraz 

2,87 Å) dokładnie jak w modelu kanonicznym. Przyjęcie aktywnej konformacji miejsca 

wiązania oksyanionu przez SplB w kompleksie z inhibitorem jest jednoznaczne  

z odwróceniem wiązania peptydowego Ser
154

-Gly
155

 (blokującego miejsce wiązania 

oksyanionu w strukturach niezwiązanej proteinazy SplB) do orientacji obserwowanej  

w kanonicznych proteinazach serynowych. Standardowa orientacja wiązania Ser
154

-Gly
155

  

w strukturze SplB-6 C2 stabilizowana jest poprzez powstanie wiązania wodorowego 

pomiędzy tlenem karbonylowym Ser
154

 a amidem reszty His
123

 (która stanowi początek  

pętli D). Wiązanie peptydowe Pro
122

-His
123

, z którego pochodzi atom azotu amidowego 

tworzący stabilizujące wiązanie z tlenem karbonylowym Ser
154

, jest odwrócone  

w porównaniu ze strukturami niezwiązanej proteinazy SplB, jego orientacja jest jednak 

zgodna z orientacją odpowiadającego wiązania Gly
142

-Leu
143

 chymotrypsyny (Rysunek 5, 

panel dolny). Pętla D, która rozpoczyna się od reszty His
123

 ma inny przebieg w strukturze 

SplB-6 C2 oraz w strukturach wolnej proteinazy SplB, co jest zapewne konsekwencją 

powstania stabilizującego prawidłową konformację miejsca wiązania oksyanionu wiązania 

wodorowego Ser
154

-His
123

. A zatem dokowanie tetraedrycznej struktury fosfonianu  

w centrum katalitycznym SplB dostarcza energii do odwrócenia wiązania peptydowego 

Ser
154

-Gly
155

, co powoduje przywrócenie aktywnej konformacji miejsca wiązania oksyanionu 

oraz pociąga za sobą jednocześnie odwrócenie wiązania Pro
122

-His
123

, stabilizującego 

nowoprzyjętą konformację centrum katalitycznego. 

Struktura reszty katalitycznej Ser
157

 SplB-6 C2 dokładnie odpowiada strukturze Ser
157

  

w apo-SplB, jednakże konformacja katalitycznych reszt His
39

 oraz Asp
77

 w modelu SplB-6 

C2 jest nietypowa. Pierścień imidazolowy His
39

 obrócony jest o 28.5° w stosunku do 

orientacji kanonicznej, co powoduje jego oddalenie o 0,93 Å od Ser
157

 w stronę Asp
77

. Grupa 

karboksylowa Asp
77

 jest natomiast przesunięta o 0,68 Å na zewnątrz centrum katalitycznego 

(Rysunek 7, panel górny i środkowy). Opisany efekt wydaje się być artefaktem 
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krystalizacyjnym, niezależnym od obecności inhibitora. W otrzymanym krysztale reszty His
39

 

oraz Asp
77

 są zaangażowane w koordynację jonu cynku, który jednocześnie oddziałuje  

z karboksylowymi atomami tlenu cząsteczek octanu oraz kwasu benzoesowego, 

pochodzącymi z roztworu krystalizacyjnego. Oddziaływania takie nie są najprawdopodobniej 

obecne w roztworze. Opisane interakcje są zapewne także przyczyną braku standardowo 

obserwowanego w przypadku struktur kompleksów proteinaz serynowych z inhibitorami 

fosfonianowymi wiązania wodorowego pomiędzy atomem tlenu fosfonianowego a atomem 

Nε reszty katalitycznej His
39

. Tlen fosfonianowy w przypadku struktury SplB-6 C2 tworzy 

nietypowe dla struktur tego typu inhibitorów wiązanie z cząsteczką wody. 

Struktura SplB-6 w grupie przestrzennej P212121 

Jednostka asymetryczna kryształu SplB-6 w grupie przestrzennej P212121 zawiera siedem 

cząsteczek białka. Sześć spośród nich zawiera związaną w centrum aktywnym cząsteczkę 

inhibitora. Z powierzchnią białka oddziałują również ligandy pochodzące z buforu 

krystalizacyjnego. Jest to 13 jonów siarczanowych, 18 jonów octanowych oraz 27 jonów Cl
-
. 

Struktura ogólna cząsteczek SplB jest dokładnym odzwierciedleniem tej obserwowanej  

w przypadku wcześniej otrzymanych modeli. Nałożenie cząsteczek A-G struktury  

SplB-6 P212121 na cząsteczki struktury SplB P41212 (2vid) charakteryzuje się RMSD dla  

węgli Cα zawierającym się w przedziale 0,38 do 0,63 Å. Układ cząsteczek białka w jednostce 

asymetrycznej jest bardzo interesujący w zakresie interpretacji wpływu wiązania inhibitora na 

konformację miejsca wiążącego oksyanion. Sześć cząsteczek (A-F) upakowanych jest w bryłę 

przypominającą graniastosłup trójkątny o lekko obróconych wzajemnie podstawach 

trójkątnych. Siódma cząsteczka (G) zajmuje pozycję peryferyjną, tworząc kontakty jedynie  

z cząsteczką D (Rysunek 8). 
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Rysunek 8: Układ jednostki asymetrycznej kryształu kompleksu SplB-6 w grupie przestrzennej P212121. 

Cząsteczki A-F (kompleks SplB-6) przedstawione zostały w kolorze żółtym. Cząsteczka G  

(cząsteczka SplB pozbawiona inhibitora) przedstawiona została w kolorze brązowym. Cząsteczki 

inhibitora zaprezentowane zostały w kolorze fioletowym. 

Peryferyjne położenie cząsteczki G w jednostce asymetrycznej kryształu SplB-6 P212121 

znajduje odzwierciedlenie w średniej wartości czynnika temperaturowego B (48,04 Å
2
), która 

jest znacznie wyższa niż wartość średnia tego czynnika dla pozostałych cząsteczek  

(A-F; 24,33 Å
2
). Najbardziej interesujący jest jednak fakt, iż cząsteczka G w centrum 

katalitycznym nie zawiera inhibitora (Rysunek 9). 

Cząsteczka G struktury SplB-6 P212121 

Podczas udokładniania struktury SplB-6 P212121 uwagę zwrócił fakt, iż mapa gęstości 

elektronowej obejmująca region centrum katalitycznego cząsteczki G nie wskazywała na 

obecność cząsteczki inhibitora (Rysunek 9). Jednocześnie ta sama mapa gęstości elektronowej 

jasno określa pozycję cząsteczki wody w kieszeni S1, która nieobecna jest w strukturze 

pozostałych, związanych z inhibitorem cząsteczek SplB-6 P212121 (cząsteczki A-F). Pozycja 

cząsteczki wody stabilizowana jest poprzez wiązania wodorowe tworzone z tlenem 

hydroksylowym Thr
152

 oraz atomem Nε His
172

 reszt współtworzących powierzchnię  

kieszeni S1. Cząsteczka wody zajmująca podobną pozycję w kieszeni S1 znajduje się  

w każdym z dotychczas otrzymanych modeli apo-SplB. Wartość czynnika temperaturowego 

B cząsteczki wody w modelu G SplB-6 P212121 (45,92 Å
2
) porównywalna jest do wartości 

przyjmowanych przez ten czynnik w przypadku atomów otaczającego łańcucha białkowego. 
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Rysunek 9: Mapa gęstości elektronowej obejmująca region centrum katalitycznego cząsteczek SplB  

w strukturach SplB-6 P212121 oraz SplB-6 C2. (A-G): cząsteczki A-G struktury SplB-6 P212121. (H): 

cząsteczka A struktury SplB-6 C2. Przedstawiona została mapa F0-Fc, konturowana przy 1 σ (A-G) lub  

2 σ (H). Fragmenty łańcucha peptydowego SplB oraz jony octanowe obecne w strukturach SplB-6 P212121 

oraz SplB-6 C2 przedstawione zostały odpowiednio w kolorze żółtym i pomarańczowym, cząsteczki 
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inhibitora odpowiednio w kolorze fioletowym i czarnym. Cząsteczki wody reprezentowane są przez 

czerwone sfery. 

Opisany stan dokumentuje fakt, iż brak obecności inhibitora w mapie gęstości elektronowej 

obejmującej cząsteczkę G nie jest wynikiem niskiego obsadzenia lecz wskazuje na 

rzeczywisty brak inhibitora w tej cząsteczce. 

Analiza struktury centrum katalitycznego cząsteczki G SplB ujawnia, iż miejsce wiązania 

oksyanionu znajduje się w konformacji nieaktywnej, podobnie jak to miało miejsce we 

wszystkich dotąd otrzymanych strukturach krystalograficznych apo-SplB (SplB P41212 2vid, 

SplB P6322, GS-SplB P41212 4k1s, GS-SplB C2 4k1t; Rysunki 5 i 9G). Wiązanie peptydowe 

Ser
154

-Gly
155

 jest odwrócone w stosunku do orientacji katalitycznej, a tlen karbonylowy Ser
154

 

blokuje miejsce wiązania substratu. Wspomniany atom tlenu tworzy wiązania wodorowe z 

tlenem hydroksylowym katalitycznej reszty Ser
157

 oraz z amidowymi atomami azotu Asn
156

  

i Ser
157

. Wiązanie peptydowe Pro
122

-His
123 

sąsiedniego łańcucha peptydowego również jest 

odwrócone w stosunku do orientacji katalitycznej. W przypadku prawidłowo 

ustrukturalnionego centrum aktywnego proteinazy, wiązanie to odpowiada za stabilizację 

wiązania Ser
154

-Gly
155

,
 
co nie ma miejsca w analizowanej strukturze. Wszystkie powyższe 

dane wskazują więc spójnie na to, iż cząsteczka G nie zawiera inhibitora, a jej struktura 

potwierdza dotychczasowe obserwacje co do unikalnej architektury centrum aktywnego SplB 

w formie niezwiązanej. 

W modelu cząsteczki G SplB reszty wchodzące w skład pętli 2: Val
177

 - Arg
183

 oraz  

C-końcowa reszta Lys
204

 nie są zdefiniowane interpretowalną gęstością elektronową. 

Nieobecność reszt Val
177

 - Arg
183

 pętli 2 jest powieleniem sytuacji obserwowanej we 

wszystkich otrzymanych dotychczas strukturach krystalograficznych SplB pod nieobecność 

ligandu (SplB P41212 2vid, SplB P6322, GS-SplB P41212 4k1s, GS-SplB C2 4k1t), tj. pętla 2 

jest nie w pełni widoczna (Rysunek 10), podczas gdy jej kompletny przebieg jasno 

zdefiniowany jest w strukturach SplB ze związanym inhibitorem (SplB-6 C2 oraz SplB-6 

P212121 cząsteczki A-F). A zatem, przedstawione dane potwierdzają, iż pętla 2 może brać 

udział w wiązaniu inhibitora, co powodowałoby stabilizację jej struktury. 

Podsumowując, analiza struktury kryształu SplB-6 P212121 ujawnia, iż mamy do czynienia  

z sytuacją, gdzie jednostka asymetryczna kryształu zawiera cześć cząsteczek SplB 

związanych z inhibitorem (cząsteczki A-F), których struktura centrum aktywnego zawiera 

prawidłowo wykształcone miejsce wiązania oksyanionu i odpowiada tym samym strukturze 
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chymotrypsyny oraz jedną cząsteczkę SplB wolną od inhibitora, której struktura centrum 

aktywnego znajduje się w stanie niekanonicznym, podobnie jak w przypadku wcześniej 

otrzymanych struktur apo-SplB. Ponieważ wszystkie cząsteczki znajdują się w identycznym 

środowisku (bufor krystalizacyjny) stanowi to kolejny, mocny dowód na to, iż zamknięte 

miejsce wiązania oksyanionu w wolnej proteinazie SplB jest specyficzną cechą tego enzymu, 

a nie jest indukowane przez sam proces krystalizacji. 

 

Rysunek 10: Kompletność modeli dotychczas otrzymanych struktur krystalograficznych SplB.  

Panel górny: zestawienie sekwencji SplB obrazujące liczbę reszt zdefiniowanych przez gęstość 

elektronową w modelu każdej cząsteczki dotychczas rozwiązanych struktur SplB. Przerwy w sekwencji (-) 

oznaczają, iż dana reszta nie jest zdefiniowana przez gęstość elektronową, a tym samym brak jej  

w modelu. Panel dolny: Nałożenie dostępnych struktur SplB. Kolory struktur odpowiadają kolorom 

sekwencji z panelu górnego. Zestawienie struktur obrazuje stabilizujący wpływ obecności inhibitora na 

strukturę pętli 2. 
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Cząsteczki A-F struktury SplB-6 w grupie przestrzennej P212121 

Cząsteczki A-F struktury SplB-6 P212121 zawierają związaną w centrum aktywnym 

cząsteczkę Cbz-(3-COOH-Phg)
P
, a więc prezentują one dojrzały kompleks SplB z inhibitorem 

fosfonianowym. Analogicznie jak w przypadku struktury SplB-6 C2, mimo użycia 

mieszaniny racemicznej związku 6 przy formowaniu kompleksu z proteinazą, w strukturze 

krystalograficznej obecny jest wyłącznie diastereoizomer (S). Dystans międzyatomowy 

równy 1,65 Å oraz ciągła gęstość elektronowa wskazują na obecność wiązania 

kowalencyjnego pomiędzy atomem fosforu inhibitora oraz Oγ katalitycznej reszty Ser
157

. 

Jeden z atomów tlenu fosfonianowego usytuowany jest w kanonicznie uformowanym miejscu 

wiązania oksyanionu i tworzy wiązania wodorowe z amidami reszt Gly
155

 i Ser
157

, na wzór 

oddziaływań oksyanionu tetraedrycznego stanu przejściowego substratu. Aktywna 

konformacja miejsca wiązania oksyanionu osiągnięta zostaje poprzez odwrócenie orientacji 

wiązania peptydowego Ser
154

-Gly
155

 w stosunku do orientacji obserwowanej w strukturach 

SplB nie zawierających inhibitora. Kanoniczna orientacja krytycznego wiązania Ser
154

-Gly
155

 

stabilizowana jest poprzez oddziaływanie tlenu karbonylowego Gly
155

 z amidem reszty His
123

. 

Wiązanie peptydowe Pro
122

-His
123

 również jest odwrócone w porównaniu ze strukturami  

apo-SplB, jego orientacja odpowiada orientacji wiązania peptydowego angażującego 

odpowiadające reszty chymotrypsyny, Gly
142

-Leu
143

 (Rysunek 5, panel dolny). Drugi  

z atomów tlenu fosfonianowego inhibitora tworzy wiązanie wodorowe z atomem Nε reszty 

katalitycznej His
39

. Inhibitor związany jest również z krawędzią kieszeni S1 za 

pośrednictwem wiązania wodorowego uformowanego pomiędzy atomem azotu amidowego 

domeny 3-COOH-Phg
P
 i tlenem karbonylowym reszty Phe

173
 (Rysunek 7, panel środkowy  

i dolny). Aromatyczny pierścień grupy benzyloksykarbonylowej inhibitora znajduje się  

w regionie oddziaływań van der Waals’a z łańcuchem bocznym Val
177

, jednakże zajmuje on 

pozycję inną niż w przypadku kompleksu SplB-6 C2, oddziałując z Val
177

 od strony 

wewnętrznej kieszeni S1. Jedynie tlen karbonylowy grupy blokującej Cbz sięga głębiej, 

tworząc poprzez atom Nε wiązanie z pierścieniem bocznym His
172

, wypierając w ten sposób 

cząsteczkę wody związaną z His
172

 w strukturach apo-SplB. Łańcuch boczny  

m-karboksy fenyloglicyny inhibitora (domena 3-COOH-Phg
P
) skierowany jest na zewnątrz 

kieszeni S1 (a więc usytuowany w sposób niekanoniczny, jak w przypadku struktury  

SplB-6 C2). W strukturze SplB-6 P212121 (za wyjątkiem cząsteczki E) 3-COOH-Phg
P
 

przyjmuje dwie alternatywne konformacje, które odróżnia rotacja o 180° (Rysunek 7, panel 

dolny). Pierwsza z konformacji stabilizowana jest: i) poprzez kontakt polarny pomiędzy 
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atomami tlenu grup karboksylowych 3-COOH-Phg
P
 należącymi do cząsteczek inhibitora 

sąsiadujących w strukturze jednostki asymetrycznej kryształu (kontaktujące się cząsteczki to: 

A-F, C-D, para B-E nie istnieje ze względu na brak opisywanej konformacji w strukturze 

cząsteczki E) oraz ii) poprzez wiązanie pomiędzy drugim z atomów tlenu karboksylowego  

3-COOH-Phg
P
 a łańcuchem bocznym Ser

154
 sąsiadującej cząsteczki, w którym pośredniczy 

cząsteczka wody. Alternatywna konformacja 3-COOH-Phg
P
, występująca w każdej  

z cząsteczek kompleksu SplB-6 P212121 stabilizowana jest za sprawą oddziaływania 

pomiędzy jednym z atomów tlenu karboksylowego 3-COOH-Phg
P
 a katalityczną resztą Asp

77
, 

w którym również pośredniczy cząsteczka wody. Oprócz dotychczas opisanych polarnych sił 

stabilizujących położenie inhibitora na powierzchni białka istnieje rozległe pole oddziaływań 

niepolarnych pomiędzy sąsiadującymi cząsteczkami inhibitora (z udziałem aromatycznych 

pierścieni grup benzyloksykarbonylowych oraz reszt kwasu benzoesowego), w które 

zaangażowane są również niepolarne elementy łańcucha polipeptydowego (łańcuchy boczne 

reszt Ala
174

 oraz Val
177

) oraz pochodzące z buforu krystalizacyjnego cząsteczki kwasu 

octowego. Dodatkowo, pozycja aromatycznego pierścienia grupy benzyloksykarbonylowej 

inhibitora stabilizowana jest poprzez oddziaływanie typu Cl-π z jonem chloru, który 

oddziałuje jednocześnie z resztami His
151

 (pętla 1) i Arg
183

 (pętla 2) (Rysunek 7, panel dolny). 

Mimo niedopasowania struktury związku 6 do budowy kieszeni S1 SplB kompleks enzymu  

z inhibitorem jest mocno stabilizowany z udziałem reszt na powierzchni białka, ligandów oraz 

sił wynikających z wzajemnego położenia cząsteczek kompleksu w sieci krystalicznej. 

Porównanie struktur kompleksów SplB-6 C2 i SplB-6 P212121 

Ułożenie cząsteczki inhibitora w przypadku obu otrzymanych struktur krystalograficznych 

kompleksu SplB-6 (SplB-6 C2 oraz SplB-6 P212121) jest różne. Różnice dotyczą również 

położenia reszty His
39

 triady katalitycznej SplB. Analiza otrzymanych struktur tłumaczy 

występowanie różnic specyfiką układu cząsteczek w sieci krystalicznej oraz obecnością 

ligandów pochodzących z buforu krystalizacyjnego.  

W strukturze SplB-6 C2 reszta His
39

 przyjmuje orientację niekanoniczną, nie będąc w stanie 

wytworzyć charakterystycznego dla struktury kompleksu proteinazy serynowej z inhibitorem 

fosfonianowym wiązania pomiędzy atomem Nε a tlenem fosfonianowym. Powodem tego jest 

obecność w strukturze jonu cynku, w którego koordynację zaangażowana jest reszta His
39

. 

Struktura SplB-6 P212121 prezentuje kanoniczny układ wiązań pomiędzy domeną 

fosfonianową inhibitora a resztami proteinazy, obecny dla przykładu w strukturze kompleksu 
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katepsyny G z inhibitorem fosfonianowym (1cgh) [55]. Sposób oddziaływania inhibitora 

fosfonianowego z powierzchniowymi elementami centrum aktywnego SplB różni się 

pomiędzy strukturą SplB-6 C2 a SplB-6 P212121, gdzie dodatkowo inhibitor przyjmuje dwie 

alternatywne konformacje. W strukturze SplB-6 P212121 cząsteczki SplB zawierające inhibitor 

zorientowane są w sposób, który umożliwia wzajemne oddziaływania pomiędzy dwoma 

cząsteczkami inhibitora. Ponadto, na ułożenie zewnętrznych części inhibitora (aromatyczny 

pierścień grupy benzyloksykarbonylowej) wpływ mają dwa jony octanowe koordynujące jon 

cynku (SplB-6 C2) oraz jon chloru w (SplB-6 P212121). 

Dla dalszej analizy istotny jest fakt, iż mimo różnego sposobu wiązania cząsteczek inhibitora 

do powierzchniowych regionów centrum aktywnego SplB, sposób wiązania tetraedrycznej 

struktury fosfonianu inhibitora oraz struktura miejsca wiązania oksyanionu w białku są 

podobne w przypadku obu otrzymanych struktur (SplB-6 C2 oraz SplB-6 P212121), co 

dostarcza wiarygodnego modelu odzwierciedlającego sposób wiązania produktu 

przejściowego reakcji proteolizy przez SplB. 

 

Rysunek 11: Porównanie struktury centrum katalitycznego wszystkich dotychczas otrzymanych struktur 

krystalograficznych SplB. Struktura chymotrypsyny (1yph) zamieszczona została jako referencja. 
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Struktury pokolorowane zostały według następującego porządku: cząsteczki A, B apo-SplB P41212 (2vid) 

– jasnozielone; cząsteczka apo-SplB P6322 – ciemnozielona; cząsteczka G SplB P212121 – brązowa; 

cząsteczki A-F SplB-6 P212121 – żółte; cząsteczka SplB-6 C2 – pomarańczowa; cząsteczka chymotrypsyny 

(1yph) – czerwona. Cząsteczki inhibitora związane z molekułami SplB struktur w grupach przestrzennych 

P212121 oraz C2 przedstawione są odpowiednio w kolorach fioletowym i czarnym. Cząsteczkę wody 

zlokalizowaną w miejscu wiązania oksyanionu chymotrypsyny symbolizuje czerwona sfera. Numeracja 

reszt odpowiada sekwencji dojrzałej formy proteinazy SplB. 

Model mechanizmu aktywacji SplB 

Wyniki opisane dotychczas w rozprawie pozwalają na zaproponowanie spójnego modelu 

mechanizmu katalizy hydrolizy wiązań peptydowych przez proteinazę SplB. W celu 

weryfikacji zakładanego mechanizmu aktywacji SplB, polegającego na indukowanej przez 

związanie substratu rearanżacji strukturalnej centrum katalitycznego, prowadzącej do 

utworzenia prawidłowej struktury miejsca wiązania oksyanionu, zestawione zostały dane 

strukturalne dostarczone przez wszystkie dotychczas otrzymane struktury krystaliczne SplB 

(Rysunek 11). Do dyspozycji było 16 modeli cząsteczki SplB. Dziewięć modeli przedstawiało 

strukturę cząsteczki SplB w formie apo, odzwierciedlających konformację centrum 

katalitycznego w formie natywnej, przed kontaktem z substratem (cząsteczki A, B SplB 

P41212 2vid; cząsteczka SplB P6322; cząsteczka G SplB P212121 oraz cząsteczki GS-SplB 

pomocniczo włączone do analizy: cząsteczki A, B GS-SplB P41212 4k1s i cząsteczki A, B, C 

GS-SplB C2 4k1t). Siedem modeli cząsteczki SplB w kompleksie z inhibitorem 

odzwierciedlało strukturę centrum katalitycznego na etapie przejściowym reakcji proteolizy, 

gdzie z enzymem związany jest inhibitor (analog substratu) imitujący tetraedryczny stan 

przejściowy (cząsteczki A-F SplB-6 P212121 oraz cząsteczka A SplB-6 C2). Wyniki 

porównawczej analizy strukturalnej dostępnych modeli są zbieżne. Kluczowe dla określenia 

mechanizmu aktywacji SplB jest określenie położenia reszt formujących centrum katalityczne 

w niezwiązanym enzymie oraz wychwycenie zmian strukturalnych wywołanych wiązaniem 

inhibitora. Do analizy porównawczej, jako referencję włączono strukturę cząsteczki 

chymotrypsyny (1yph). Wszystkie siedem cząsteczek apo-SplB ujawnia niekanonicznie 

uformowane miejsca wiązania oksyanionu. Orientacja wiązania peptydowego Ser
154

-Gly
155

 

jest odwrócona o około 180° w porównaniu z orientacją analogicznego wiązania w strukturze 

chymotrypsyny (Met
192

-Gly
193

), co powoduje zablokowanie miejsca wiązania oksyanionu 

przez tlen karbonylowy Ser
154

. Wiązanie peptydowe Pro
122

-His
123

, wchodzące w skład 

sąsiedniego łańcucha polipeptydowego (pętla D), również jest odwrócone w stosunku do 
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analogicznego wiązania w strukturze chymotrypsyny (Gly
142

-Leu
143

), gdzie amidowy atom 

azotu Leu
143

 wiąże się z tlenem karbonylowym Met
192

 wiązaniem wodorowym, 

przypominającym wiązanie pomiędzy łańcuchami w strukturach β. Analiza struktur 

kompleksu SplB-inhibitor ujawnia tetraedryczną strukturę fosfonianu w centrum 

katalitycznym SplB dokładnie na wzór substratu w stanie przejściowym. Jeden z tlenów 

fosfonianowych inhibitora zajmuje miejsce przeznaczone dla ujemnie naładowanego tlenu 

substratu (oksyanionu) w prawidłowo wykształconym miejscu wiązania oksyanionu. 

Wiązania peptydowe Ser
154

-Gly
155

 oraz Pro
122

-His
123

 przyjmują orientację odpowiadającą 

strukturalnie analogicznym wiązaniom w cząsteczce chymotrypsyny. Obecne jest również 

wiązanie wodorowe przypominające kontakty w strukturze β, które wiąże azot amidowy 

His
123

 i tlen karbonylowy Ser
154

. Tym samym otrzymane wyniki pozwalają zaproponować 

mechanizm aktywacji SplB, polegający na indukowanej obecnością substratu rearanżacji 

strukturalnej centrum katalitycznego enzymu, prowadzącej do uformowania funkcjonalnego 

miejsca wiązania oksyanionu (Rysunek 12). Najprawdopodobniej zmiany strukturalne 

zainicjowane zostają na etapie wstępnego dokowania specyficznego substratu, którego 

struktura dokładnie dopasowana jest do rozległej powierzchni wiążącej substrat  

(SplB rozpoznaje aż 4 reszty w sekwencji substratu [38]). Dokowanie specyficznej struktury 

powoduje zbliżenie tlenu karbonylowego hydrolizowanego wiązania peptydowego do atomu 

tlenu karbonylowego Ser
154

 (blokującego miejsce wiązania oksyanionu). Zgodność 

dopasowania rozległej powierzchni enzym – substrat dostarcza energii wymaganej do 

zaistnienia przejścia konformacyjnego wiązania Ser
154

-Gly
155

. Przejścia te są wymuszone 

przez zbliżenie identycznych ładunków na tlenach karbonylowych substratu (reszta P1)  

i enzymu (Ser
154

). Zmiana orientacji wiązania Ser
154

-Gly
155

 wymusza przyjęcie 

komplementarnej konformacji sąsiadującego wiązania Pro
122

-His
123

 i powstanie 

stabilizującego wiązania wodorowego His
123

-Ser
154

 (ta druga zmiana zapewne wymaga 

znacznie mniej energii, gdyż His
123

 stanowi element stosunkowo ruchomej pętli D - dynamikę 

tego regionu potwierdza jego zmienność strukturalna obserwowana pomiędzy wszystkimi 

dostępnymi modelami SplB, jak również podwyższony czynnik temperaturowy B). Tym 

samym enzym przyjmuje konformację kanoniczną i może przeprowadzić reakcję hydrolizy. 

Przedstawiony model postuluje, iż dysocjacja substratów powoduje przejście miejsca 

wiązania oksyanionu do konformacji niekanonicznej i hydroliza kolejnego substratu wymaga 

powtórzenia całego procesu. Te ostatnie sugestie nie są jednak potwierdzone 

eksperymentalnie. Jest równie prawdopodobne, iż enzym pozostaje przez dłuższy czas  

w konformacji kanonicznej. 
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Rysunek 12: Proponowany 

mechanizm zależnej od 

obecności substratu aktywacji 

SplB.  

(A) Atom tlenu karbonylowego 

reszty Ser
154

 SplB zajmuje w 

centrum aktywnym enzymu w 

formie apo miejsce przezna-

czone dla oksyanionu substra-

tu w formie przejściowej 

(oznaczono szarą sferą). 

Nieaktywna konformacja cen-

trum aktywnego stabilizowana 

jest siecią wiązań wodorowych.  

(B) Dopasowanie wysoce 

specyficznego substratu do 

rozległej bruzdy wiążącej 

(SplB specyficznie rozpoznaje 

4 reszty w sekwencji substratu 

[38]) powoduje zbliżenie 

atomu tlenu karbonylowego 

wiązania peptydowego 

mającego ulec hydrolizie do 

zdeformowanego miejsca 

wiązania oksyanionu (miejsce 

wiązana oksyanionu występuje 

w konformacji „zamkniętej”). 

W przeprowadzonych ekspe-

rymentach rolę substratu 

odzwierciedla związek 6.  

(C) Zbliżenie atomu tlenu 

karbonylowego wiązania 

peptydowego mającego ulec 

hydrolizie powoduje powstanie 

konfliktu sterycznego pomię-

dzy nim a atomem tlenu 

karbonylowego reszty Ser
154

 

SplB, co w konsekwencji 

powoduje odwrócenie wiąza-

nia peptydowego Ser
154

-Gly
155
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SplB i przyjęcie kanonicznej, funkcjonalnej konformacji miejsca wiązania oksyanionu SplB. Odwrócenie 

wiązania Ser
154

-Gly
155

 powoduje równoczesne odwrócenie wiązania peptydowego Pro
122

-His
123

 oraz 

wytworzenie stabilizującego nowoprzyjętą strukturę wiązania wodorowego Ser
154

-His
123

. (D) Kanonicznie 

uformowane miejsce wiązania oksyanionu SplB w kompleksie ze związkiem 6, imitującym substrat  

w tetraedrycznym stanie przejściowym. Kolorem zielonym oznaczono strukturę SplB P41212 (2vid) 

(cząsteczka B). Odpowiednio kolorem żółtym oraz fioletowym oznaczono struktury białka oraz inhibitora 

modelu SplB-6 P212121 (cząsteczka E). Czarne, przerywane linie symbolizują wiązania. Czarne wycinki 

okręgu symbolizują oddziaływania odpychające. 

Dyskusja 

Opublikowane dotąd informacje na temat proteinaz Spl wskazują na ich potencjalny wkład  

w wirulencję gronkowca złocistego. Ponadto dostarczają one ogólnej charakterystyki 

biochemicznej i strukturalnej SplA-D. Choć ilość dostępnych danych na temat grupy 

proteinaz Spl jest niewielka, wskazują one na wyjątkowe cechy mechanistyczne jej 

przedstawicieli, co było podstawą do podjęcia prac, których wyniki stanowią krok w stronę 

szczegółowej charakterystyki grupy proteinaz Spl. Pierwszym celem badań 

przeprowadzonych w ramach doktoratu było zweryfikowanie istnienia mechanizmu, według 

którego peptyd sygnalny SplB miałby pełnić podwójną rolę, polegającą na jednoczesnym 

kierowaniu SplB na drogę sekrecji oraz ochronie cytoplazmy przed niepożądaną proteolizą 

wywoływaną poprzez nieprawidłowo skierowane cząsteczki białka. 

Aktywność enzymów proteolitycznych jest ściśle kontrolowana. Dlatego też proteinazy  

z reguły produkowane są jako nieaktywne zymogeny, których aktywność jest uwalniana  

w miejscu docelowego działania. Dodatkowym sposobem kontroli proteolizy jest obecność 

inhibitorów chroniących komórkę przed toksycznymi skutkami nadaktywności proteinaz [76]. 

Dla przykładu, chymotrypsynogen jest magazynowany w związanych z błoną ziarnistościach, 

które zawierają trzustkowe inhibitory proteinaz, w pierwszej kolejności hamujące 

przedwcześnie aktywowaną trypsynę, ale zdolne również do inhibicji chymotrypsyny [77]. 

Kolejnym przykładem może być układ kontrolujący aktywność stafopain gronkowca 

złocistego. Enzymy wydzielane są na zewnątrz komórki. Posiadają także propeptyd. Mimo to 

w cytoplazmie znajdują się dedykowane, wysoce specyficzne białkowe inhibitory stafopain, 

co wskazuje na fakt, iż układ wydzielniczy nie działa w sposób perfekcyjny i część białka 

może pozostawać w cytoplazmie [78,79]. Proteinaza SplB nie posiada propeptydu, nie 
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wykazano również istnienia swoistego inhibitora SplB. Ponadto w genomie gronkowca 

złocistego nie zostały zidentyfikowane żadne wewnątrzkomórkowe inhibitory proteinaz 

serynowych. Możliwe, iż wydajne kierowanie proteinazy na zewnątrz komórki oraz silnie 

ograniczona specyficzność substratowa są wystarczające do uchronienia komórki przed 

autotoksycznością ze strony SplB. Przeprowadzone badania miały jednak na celu weryfikację 

scenariusza, według którego mamy do czynienia z oryginalnym mechanizmem, zakładającym 

podwójna rolę peptydu sygnalnego, który jednocześnie kieruje proteinazę do sekrecji oraz 

ogranicza jej aktywność (w przypadku błędnego skierowania do wnętrza komórki) w sposób, 

w jaki czynią to propeptydy proteinaz rodziny S1. Współpracownicy autora wykazali, iż 

aktywność formy SplB zawierającej peptyd sygnalny (sp-SplB) jest więcej niż rząd wielkości 

niższa od aktywności dojrzałej formy SplB, zarówno w stosunku do peptydów syntetycznych, 

jak i substratów białkowych. Obserwowane zjawisko nie jest spowodowane konkretnymi 

właściwościami peptydu sygnalnego, ale występuje przy jakiejkolwiek modyfikacji N-końca 

SplB - podobne osłabienie aktywności wykazano w przypadku GS-SplB, jak również  

w przypadku mutantów reszty Glu
1
 [41]. 

Molekularne podstawy aktywacji zymogenu poprzez hydrolizę propeptydu zostały 

szczegółowo opisane w przypadku chymotrypsyny. Struktura krystalograficzna 

chymotrypsynogenu ujawnia zaburzenia strukturalne kieszeni S1 oraz miejsca wiązania 

oksyanionu. Usunięcie krótkiego profragmentu zymogenu (15 aa) umożliwia przemieszczenie 

nowoutworzonego N-końca oraz jego interakcję z łańcuchem bocznym Asp
194

. 

Oddziaływanie indukuje rearanżację strukturalną centrum aktywnego, która skutkuje 

uformowaniem funkcjonalnej kieszeni S1 oraz miejsca wiązania oksyanionu, uwalniając tym 

samym aktywność proteolityczną enzymu [49]. Podobny mechanizm aktywacji opisany został 

u wielu ssaczych proteinaz serynowych rodziny S1. 

Chociaż struktura proteinazy V8 z gronkowca złocistego jest bardzo podobna do struktury 

chymotrypsyny, ich mechanizmy aktywacji różnią się. Profragment proteinazy V8 jest 

dłuższy (39 aa) i usuwany jest w kilkuetapowym procesie [14,15]. Uwolniony, nowy 

N-koniec bezpośrednio staje się częścią funkcjonalnej kieszeni S1, w przeciwieństwie do 

N-końca chymotrypsyny, który tylko wpływa na reorganizację regionu białka tworzącego 

kieszeń S1. Efekt pozostaje jednak podobny – enzym uzyskuje zdolność hydrolizy wiązań 

peptydowych. 

Proteinaza SplB jest blisko spokrewniona z proteinazą V8, a cząsteczki obu enzymów 

posiadają chymotrypsynopodobną strukturę przestrzenną. Analiza zmian strukturalnych 
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następujących w wyniku aktywacji SplB (a właściwie praktycznie ich braku, poza  zmianami 

w bezpośrednim sąsiedztwie N-końca) wskazuje, iż mechanizm molekularny różni się 

zarówno od tego przyjmowanego przez chymotrypsynę, jak i tego charakterystycznego dla 

proteinazy V8. Porównanie struktur dojrzałej proteinazy SplB oraz odpowiednika zymogenu 

(GS-SplB) wskazuje, iż budowa kieszeni S1 i innych elementów centrum katalitycznego jest 

identyczna w obu formach. Jedyne różnice strukturalne zidentyfikowane zostały  

w bezpośredniej bliskości N-końca. N-końcowe wydłużenie Gly
-2

-Ser
-1

 oraz reszty Glu
1
-Asn

2
 

są ruchome i niezdefiniowane przez gęstość elektronową w strukturze GS-SplB P41212 

(4k1s). Uwolnienie N-końca formy dojrzałej, rozpoczynającego się od reszty Glu
1
, umożliwia 

wytworzenie charakterystycznej, rozbudowanej sieci wiązań wodorowych z udziałem Glu
1
. 

W dojrzałej formie SplB reszta Glu
1
 jest mocno osadzona na powierzchni białka, co znajduje 

odzwierciedlenie w jasno zdefiniowanej gęstości elektronowej. Jednakże Glu
1
 w strukturze 

SplB jest położone względnie daleko od centrum katalitycznego proteinazy w porównaniu  

z N-końcem chymotrypsyny oraz proteinazy V8, a co najważniejsze, przy konwersji GS-SplB 

do SplB nie stwierdzono żadnego wyraźnego przeorganizowania przestrzennego elementów 

centrum katalitycznego, czy sąsiadujących z nim regionów białka. Porównanie struktury 

dojrzałej proteinazy SplB oraz odpowiednika jej prekursora (GS-SplB) nie ujawnia zatem 

jednoznacznie molekularnych podstaw stojących za obserwowanymi wyraźnymi różnicami  

w aktywności obu form. Możliwe, że rozbudowana sieć oddziaływań z udziałem N-końca 

dojrzałej proteinazy SplB wpływa na ogólną dynamikę sąsiadujących regionów cząsteczki, 

czego wykazanie nie jest jednak możliwe na podstawie analizy statycznych struktur 

krystalograficznych. Na podstawie otrzymanych wyników udało się ustalić, iż wolna reszta 

Glu
1
 tworzy oddziaływania z resztami stanowiącymi C-końcową część pętli 2 (Glu

1
-Asp

181
 

oraz Glu
1
-Ser

149
-Arg

183
), która uczestniczy w wiązaniu substratu przez proteinazy serynowe 

[80]. 

W przypadku czynnika D układu dopełniacza, wysoce specyficznej proteinazy serynowej, 

niestandardowa konformacja pętli 2 działa jako czynnik autoinhibicyjny, blokujący dostęp do 

kieszeni S1. Struktury SplB w kompleksie z inhibitorem fosfonianowym ujawniają, iż pętla 2 

traci dynamikę obserwowaną w formie apo (w modelach niezwiązanego białka pętla 2 

pozostaje nieustrukturalniona) i przyjmuje określoną strukturę w sytuacji, gdy w centrum 

aktywnym znajduje się ligand. Co ważne, mutacje dojrzałej proteinazy SplB powodujące 

rozbicie sieci wiązań wodorowych z udziałem grupy aminowej Glu
1
 (a więc również 

znoszące oddziaływania z pętlą 2) powodują obniżenie powinowactwa w kierunku substratu. 
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Nie można zatem wykluczyć scenariusza, zgodnie z którym oddziaływania N-końcowej grupy 

aminowej Glu
1
 z pętlą 2, powodujące ustabilizowanie pewnej jej części, stanowią podstawę 

do uformowania przez pętlę 2 wraz z przyległymi regionami centrum katalitycznego 

powierzchni specyficznie wiążącej substrat, tym bardziej, że specyficzność SplB znacznie 

wykracza poza obszar kieszeni S1 [38]. Dane na potwierdzenie sugerowanego mechanizmu są 

jednak stosunkowo niejednoznaczne z uwagi na opisaną ruchomość pętli 2 w badanych 

formach apo-SplB (struktury zarówno apo-SplB jak i apo-GS-SplB posiadają niezdefiniowane 

elementy w obrębie pętli 2). Tym samym wpływ postulowanych efektów na aktywność 

enzymatyczną (jeśli ma miejsce) ma charakter dynamiczny, niedostępny w bezpośredniej 

analizie krystalograficznej. 

Podjęte próby rozszerzenia obserwacji poczynionych na temat roli N-końca SplB  

w determinacji aktywności na pozostałe proteinazy z grupy Spl nie dają jednoznacznych 

wyników. Na chwilę obecną dostępne są dane biochemiczne zebrane podczas prac nad 

charakterystyką aktywności SplC, SplA oraz SplD, jak również struktury krystaliczne  

M-SplC-6xHis, SplA i GS-SplD. Ze względu na dostępność struktury dojrzałej formy enzymu 

oraz spójne dane na temat aktywności proteolitycznej, najłatwiej analizę przeprowadzić  

w przypadku SplA. 

Rozbudowaną sieć wiązań wodorowych, która uformowana zostaje przez N-końcową resztę 

Glu
1
 SplB po odcięciu peptydu sygnalnego podzielić można na dwie grupy. Pierwsza grupa 

angażuje grupę karboksylową łańcucha bocznego Glu
1
, druga natomiast tworzona jest  

z udziałem elementów łańcucha głównego Glu
1
 (amina N-końcowa oraz tlen karbonylowy). 

Reszty SplB oddziałujące z Glu
1
 w przypadku pierwszej grupy wiązań to: Arg

115
 oraz Thr

135
. 

Partnerzy Glu
1
 w przypadku drugiej grupy wiązań to: Ser

149
, His

151
 i Asn

181
 (pętla 2) 

(Rysunek 13). 

 

Rysunek 13: Uliniowienie fragmentów sekwencji aminokwasowych proteinaz Spl. Numeracja reszt 

podana została według sekwencji SplB. Kolorem czerwonym zaznaczone zostały reszty Glu
1
, występujące 

na pierwszej pozycji w sekwencji każdej z proteinaz Spl w ich dojrzałej formie. Na zielono zaznaczono 
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reszty SplA i SplB oddziałujące z łańcuchem bocznym Glu
1
. Na żółto zaznaczono reszty SplA i SplB 

oddziałujące z łańcuchem głównym Glu
1
. 

Porównanie struktur krystalograficznych SplA i SplB ujawnia, iż pozycje Arg
115

 i Thr
135

 SplB 

zajmowane są w strukturze SplA przez te same reszty (Arg
112

 i Thr
132

), a ich oddziaływania  

z łańcuchem bocznym Glu
1
 są dokładnym odzwierciedleniem tych obecnych w strukturze 

SplB. W przypadku SplA obecne jest ponadto dodatkowe wiązanie z łańcuchem bocznym 

Glu
1
, które pochodzi od atomu Nδ reszty Asn

3
. Jeżeli chodzi o drugą grupę wiązań, interakcja 

pomiędzy tlenem karbonylowym Glu
1
 SplB a His

151
 (reszta wchodząca w skład łańcucha 

polipeptydowego wyznaczającego krawędź kieszeni S1) wydaje się odgrywać funkcję 

stabilizującą ułożenie Glu
1
. Oddziaływanie obecne jest w jednej z dwóch cząsteczek 

(cząsteczka A) struktury SplB P41212 (2vid), a jego odpowiednik (Glu
1
-Tyr

148
) znajduje się 

we wszystkich cząsteczkach (A-D) struktury SplA 2w7s. Jeżeli chodzi o oddziaływania 

tworzone przez grupę aminową Glu
1
 to wydają się one odgrywać kluczową rolę, gdyż 

wpływają na ułożenie fragmentu pętli 2. Wolny N-koniec Glu
1
 SplB wiąże się bezpośrednio  

z Asp
181

 (pętla 2) oraz wpływa na nieznaczną zmianę orientacji łańcucha bocznego Ser
149

 tak, 

że tlen hydroksylowy zajmuje pozycję w odległości wiązania wodorowego z tlenem 

karbonylowym Arg
183

 (pętla 2). Tak sytuacja przedstawia się w przypadku modelu A struktury 

SplB P41212 (2vid). W modelu B oddziaływanie Glu
1
- Arg

183
 zostaje zachowane (pośredniczy 

w nim reszta Ser
149

), nie występuje natomiast wiązanie Glu
1
-Asp

181
, a odpowiada mu 

interakcja pomiędzy grupą aminową Glu
1
 a grupą guanidynową łańcucha bocznego Arg

183
. 

Mimo, iż sieć wiązań wodorowych z udziałem grupy aminowej Glu
1
, a elementami pętli 2 

różni się nieco w przypadku obu modeli struktury SplB P41212 (2vid), bezsprzeczny pozostaje 

fakt, iż N-koniec dojrzałej SplB determinuje położenie C-końcowej części pętli 2 (Asp
181

, 

Arg
183

). Rolą oddziaływań tworzonych przez łańcuch boczny Glu
1
 i reszty Arg

115
 i Thr

135
  

w SplB (które dokładnie powtórzone zostają w przypadku SplA), wspólnie z interakcją  

Glu
1
-His

151
 (Glu

1
-Tyr

148
 w SplA) może być odpowiednie zorientowanie reszty Glu

1
 tak, by 

zdolna ona była do wytworzenia wiązań wpływających na ułożenie pętli 2. Biorąc pod uwagę 

rozbieżność w kompozycji sieci interakcji Glu
1
-pętla 2 pomiędzy cząsteczkami A i B 

struktury SplB P41212 (2vid) nie dziwi fakt, że struktura SplA (2w7s) przedstawia jeszcze 

inną sieć oddziaływań. Grupa aminowa Glu
1
 SplA tworzy dwa oddziaływania, jedno wiązanie 

skierowane jest w kierunku tlenu karbonylowego Asp
146

 (odpowiednik Ser
149

 SplB), drugie 

wiązanie utworzone jest z tlenem karboksylowym Glu
179

 (odpowiednik Arg
183

 SplB; pętla 2) 

(Rysunek 14). 
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Rysunek 14: Sieć wiązań wodorowych tworzonych przez N-koniec SplB oraz SplA. Panel górny: struktura 

SplB reprezentowana przez cząsteczkę A modelu SplB P41212 (2vid) (kolor zielony). Panel dolny: 

struktura SplA reprezentowana przez cząsteczkę A modelu SplA (2w7s) (kolor biały). Wiązania 

wodorowe oznaczone zostały jako czarne, przerywane linie. 
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W odróżnieniu od SplB, interakcja Glu
1
 SplA z Asp

146
 pełni wyłącznie rolę stabilizującą,  

a wiązanie Glu
1
-Glu

179
 jest jedynym, które dotyczy pętli 2. Oddziaływania grupy aminowej 

Glu
1
 SplA są dokładnie powtórzone w przypadku wszystkich czterech cząsteczek struktury 

SplA 2w7s. Mimo obserwowanej zmienności, niepodważalny jest fakt, iż zarówno  

w przypadku SplB jak i SplA naturalnie zakończony N-koniec dojrzałych form proteinaz 

wpływa na ułożenie C-końcowego elementu pętli 2. W połączeniu z wynikami biochemicznej 

charakterystyki SplB i SplA [38,41,42], dokumentującej obniżenie aktywności obu enzymów 

posiadających wydłużenia N-końca wnioskować można, iż mechanizm aktywujący, 

polegający na odcięciu peptydu sygnalnego jest wspólny dla obu proteinaz. 

Pierwszą resztą dojrzałej formy SplC jest podobnie jak we wszystkich innych proteinazach 

Spl kwas glutaminowy. Jedyna dostępna struktura SplC przedstawia jednak formę białka,  

w której resztę Glu
1
 poprzedza reszta Met

-1
, stanowiąca sztuczne wydłużenie N-końca, co 

uniemożliwia wytworzenie przez Glu
1
 sieci wiązań charakterystycznej dla dojrzałej formy 

enzymu. Jako, że otrzymane dotychczas struktury przestrzenne proteinaz Spl są niemal 

identyczne [33,38,42,43], obecność potencjalnej sieci wiązań angażujących Glu
1
 SplC można 

próbować ocenić na podstawie porównania sekwencji enzymu w pozycjach odpowiadających 

tym, którym przypisana została konkretna rola w przypadku SplA i SplB. I tak, oddziaływania 

stabilizujące ułożenie Glu
1
 SplC potencjalnie są możliwe, gdyż łańcuch boczny Glu

1
 SplC 

mógłby tworzyć wiązania z atomami Nε oraz Oγ reszt Lys
116

 oraz Thr
136

 (odpowiedniki Arg
115

 

i Thr
135

 SplB oraz Arg
112

 i Thr
132

 SplA). Kolejne wiązanie stabilizujące mogłoby być 

uformowane z azotem łańcucha głównego Tyr
152

 (odpowiednio są to His
151

 i Tyr
148

 w SplB  

i SplA, jednak natura reszty w tej pozycji odgrywa drugorzędną rolę, gdyż oddziaływanie nie 

angażuje łańcucha bocznego). Jako, że oddziaływania reszty Glu
1
 SplA i SplB z pętlą 2 

wykazywały zmienność, trudno jest przewidzieć czy przebieg pętli 2 w strukturze dojrzałej 

porteinazy SplC byłby modulowany przez nowoutworzony po odcięciu peptydu sygnalnego 

N-koniec enzymu. Argumentem za może być obecność reszty glutaminianu w pozycji 1 oraz 

występowanie w jej okolicy reszt potencjalnie mogących stabilizować orientację Glu
1
 na wzór 

tej obserwowanej w strukturach SplA i SplB. Jednak nawet przy założeniu istnienia 

mechanizmu podobnego do tego wykazanego w przypadku SplB, jak wskazują eksperymenty 

biochemiczne, odcięcie peptydu sygnalnego nie skutkuje aktywacją SplC [33], przynajmniej 

względem testowanych substratów. A zatem, nawet gdyby nowoutworzony koniec SplC 

modulował przebieg pętli 2, efekt byłby niewystarczający do pełnej aktywacji enzymu. Może 

to świadczyć o obecności dodatkowych zabezpieczeń przed niepożądaną proteolizą. Pewnym 
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tropem w analizie jest ujawniony w strukturze SplC niestandardowy przebieg N-końcowej 

części pętli 2, która zaburza funkcjonalną konformację triady katalitycznej. Warto tutaj 

przytoczyć przykład wieloetapowego procesu aktywacji czynnika D dopełniacza. Według 

Perona i Craik (1995) istnieją cztery elementy maszynerii katalitycznej proteinaz serynowych, 

których prawidłowa struktura determinuje zdolność enzymu do hydrolizy wiązania 

peptydowego [80]. Są to triada katalityczna, miejsce wiązania oksyanionu, kieszeń S1 oraz 

pętla 2. W posiadającym N-końcowe wydłużenie zymogenie czynnika D ujawnione zostały 

zaburzenia konformacyjne miejsca wiązania oksyanionu oraz deformacja kieszeni S1. 

Odcięcie N-końcowego wydłużenia przywraca funkcjonalną konformację miejsca wiązania 

oksyanionu oraz kieszeni S1. Mimo to, elementy maszynerii katalitycznej dojrzałej formy 

proteinazy nadal nie są prawidłowo wykształcone, bowiem za sprawą nietypowego przebiegu 

pętli 2 w dojrzałej formie czynnika D dochodzi do zaburzenia konformacji reszt triady 

katalitycznej. Enzym odzyskuje aktywną strukturę centrum katalitycznego dopiero  

w momencie zadokowania specyficznego substratu [81]. Na podstawie uzyskanych wyników 

oraz przykładu czynnika D zasugerować można dwa prawdopodobne scenariusze dotyczące 

aktywacji SplC. Według pierwszego z nich, założyć można dwuetapowy proces aktywacyjny 

proteinazy, polegający w pierwszej kolejności na modulacji przebiegu C-końcowego 

elementu pętli 2, wywołanego oddziaływaniem z resztą Glu
1
 uwolnioną w konsekwencji 

odcięcia peptydu sygnalnego, jak w SplB. Kontrola ułożenia C-końcowego fragmentu pętli 2 

wpływać może na zdolność do wykształcenia prawidłowej powierzchni rozpoznającej  

i dokującej substrat. Następnie, po zadokowaniu specyficznego, nieznanego jak dotąd 

substratu, dochodzi do zmiany ułożenia N-końcowej części pętli 2, która umożliwia 

odtworzenie aktywnej konformacji reszt triady katalitycznej i hydrolizę wiązania 

peptydowego. Drugi scenariusz zakłada brak inhibicyjnej roli peptydu sygnalnego i jako 

jedyny mechanizm zabezpieczający przed niepożądaną proteolizą wskazuje rozbicie 

funkcjonalnego układu triady katalitycznej przez niestandardowo przebiegającą pętlę 2, które 

jest niwelowane po zadokowaniu substratu. Zaznaczyć należy, iż możliwy jest również 

całkowity brak aktywności proteolitycznej SplC, choć jest to stosunkowo mało 

prawdopodobne. 

Ostatnią z dotychczas scharakteryzowanych proteinaz Spl jest SplD. Dostępna jest struktura 

krystalograficzna białka w formie którą od dojrzałego enzymu odróżnia wydłużenie N-końca 

o reszty Gly
-2

 i Ser
-1

 (GS-SplD, 4ink). Aktywność proteinazy została szczegółowo określona 

przy pomocy metod biochemicznych. Co interesujące, pełna charakterystyka SplD 
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przeprowadzona została na białku w formie GS-SplD, podczas gdy analogiczne formy SplA  

i SplB nie wykazywały aktywności w testach na kazeinie, a w przypadku SplB wykazywały 

znacznie obniżoną aktywność w testach na czułych substratach fluorogennych. Fakt, iż 

aktywność GS-SplB jest mocno upośledzona w porównaniu do enzymu typu dzikiego 

wykazany został dopiero w wyniku badań na czułych substratach wskazując, iż wyniki 

analizy aktywności często zależne są od metody oraz od użytego substratu. W celu uzyskania 

miarodajnego porównania wpływu N-końcowego wydłużenia na aktywność SplA, SplB  

i SplD, zestawiono wyniki testu aktywności przeprowadzonego z zastosowaniem identycznej 

metody eksperymentalnej, jaką była zymografia z β–kazeiną jako substratem. Porównanie 

ujawnia, iż podczas gdy metoda nie pozwala na wykrycie aktywności GS-SplA i GS-SplB,  

w przypadku GS-SplD bezsprzecznie wskazuje ona na aktywność enzymu. Ponadto, przy 

pomocy zymografii wykazano również aktywność formy Q-SplD (dojrzała forma proteinazy 

SplD z N-końcem wydłużonym o resztę Gln
-1

) oraz białka fuzyjnego GST-SplD, gdzie 

wydłużenie N-końca SplD jest szczególnie wyraźne. Przytoczone wyniki sugerują zatem, iż  

w przypadku SplD peptyd sygnalny nie pełni najprawdopodobniej roli inhibicyjnej (chociaż 

nie jest wykluczone, iż SplD posiada znacznie wyższą aktywność od GS-SplD lub Q-SplD, co 

nie było jednak analizowane z uwagi na trudności eksperymentalne w izolacji formy 

dojrzałej). Dodatkowo, brak obecności mechanizmu podobnego do tego opisanego  

w przypadku SplB sugeruje analiza sekwencji aminokwasowej SplD. Co prawda w pozycji 1 

dojrzałej proteinazy SplD występuje kluczowa reszta kwasu glutaminowego, jednak analiza 

reszt na pozostałych istotnych pozycjach wykazuje, iż odtworzenie przedstawionego w pracy 

mechanizmu aktywacji jest mało prawdopodobne w przypadku SplD. Na podstawie analizy 

struktur SplB i SplA wyłoniono trzy reszty, które tworzą oddziaływania z łańcuchem 

bocznym Glu
1
. Są to Asn

3
 (SplA), Arg

115
/Arg

112
 (SplB/SplA) oraz Thr

135
/Thr

132
 (SplB/SplA). 

Odpowiadające pozycje w sekwencji SplD zajmują reszty Ser, Pro oraz Thr. O ile Thr 

występuje na tej samej pozycji w każdym z białek Spl, to już reszta Ser nie jest w stanie 

odtworzyć oddziaływania analogicznego do Asn
3
 z Glu

1
 (obserwowane w SplA), a tym 

bardziej reszta Pro nie jest w stanie zastąpić reszty Arg (SplB/SplA), której łańcuch boczny 

sięga daleko w stronę Glu
1
 w celu utworzenia mostka solnego.  

Wyniki charakterystyki biochemicznej i strukturalnej SplE i SplF nie są jak dotąd dostępne. 

Pokusić się można jedynie o spekulacje na temat istnienia mechanizmu angażującego peptyd 

sygnalny do roli inhibitora aktywności tych proteinaz na podstawie porównania sekwencji 

aminokwasowych w obrębie białek Spl. I tak, w przypadku SplF obecność mechanizmu 



72 
 

podobnego do opisanego dla SplB jest mało prawdopodobna. Podobnie jak w przypadku 

SplD na pozycjach istotnych dla odtworzenia mechanizmu występują reszty  

o niesprzyjających własnościach fizykochemicznych. Inaczej jest w przypadku SplE, którego 

sekwencja ujawnia zgodne odwzorowanie reszt wiążących łańcuch boczny Glu
1
 w SplB/SplA 

(Rysunek 14), co z dużym prawdopodobieństwem prowadzić może do istnienia mechanizmu 

aktywacji analogicznego jak w przypadku SplB/SplA. Należy jednak pamiętać, że 

przewidywania co do kluczowej roli N-końca dojrzałych form SplE i SplF to jedynie 

niepoparte eksperymentami rozważania. 

Wyniki badań nad N-końcem SplB dokumentują podwójna rolę peptydu sygnalnego, który 

oprócz kierowania białka do sekrecji hamuje również aktywność proteolityczną niedojrzałego 

enzymu, co stanowi mechanizm zabezpieczający przed niepożądana proteolizą. Usunięcie 

peptydu sygnalnego powoduje reorganizację strukturalną odbywającą się z udziałem 

nowoutworzonego N-końca proteinazy. Jak wykazały eksperymenty biochemiczne, jest to 

niezbędne do uwolnienia pełnej aktywności proteolitycznej SplB. Jednakże, dane 

krystalograficzne wykazują, iż samo uwolnienie reszty Glu
1
 SplB nie powoduje przyjęcia 

przez centrum katalityczne proteinazy struktury pozwalającej na przeprowadzenie reakcji 

hydrolizy wiązania peptydowego. Miejsce wiązania oksyanionu dojrzałej proteinazy SplB 

pozostaje w konformacji niefunkcjonalnej niezależnie od procesowania N-końca. Przykłady 

aktywnych proteinaz serynowych, których dojrzała forma posiada nieprawidłowo 

wykształcone miejsce wiązania oksyanionu to gronkowcowe toksyny epidermolityczne ETA  

i ETB, ludzka trombina oraz ludzki czynnik VIIa kaskady krzepnięcia krwi. Mechanizm 

aktywujący ETA i ETB nie został jak dotąd wyjaśniony. Funkcjonalną konformację miejsca 

wiązania oksyanionu trombiny indukuje obecność kofaktora, jakim jest jon sodu.  

W przypadku czynnika VIIa wykazano natomiast indukowany obecnością specyficznego 

substratu mechanizm aktywacyjny proteinazy. Mechanizm polega na wymuszonej przez 

wiązanie substratu rearanżacji reszt tworzących miejsce wiązania oksyanionu, co prowadzi do 

przyjęcia aktywnej formy. Doświadczenia, które pozwoliły na ujawnienie tego mechanizmu 

polegały na analizie struktur krystalograficznych czynnika VIIa w kompleksie z inhibitorem, 

którego struktura imitowała tetraedryczną formę przejściową substratu przyjmowaną podczas 

reakcji proteolizy. Opierając się na przytoczonych przykładach założono, iż mechanizm 

aktywacyji SplB w zakresie konformacji miejsca wiązana oksyanionu jest analogiczny do 

opisanego dla czynnika VIIa. Przyjęto, iż aktywacja SplB polega z jednej strony na 

modyfikacji N-końca, ale równolegle na indukowanym obecnością specyficznego substratu 
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odtworzeniu funkcjonalnego miejsca wiązania oksyanionu. 

Przeprowadzone badania pozwoliły zgromadzić dane spójnie i jednoznacznie potwierdzające 

zakładany mechanizm. Opublikowana przez Dubin et al. (2008) struktura SplB P41212 (2vid) 

zawiera 2 cząsteczki białka w jednostce asymetrycznej kryształu. Struktura referencyjna SplB 

P6322 dostarcza kolejnej cząsteczki SplB do analizy. W okresie, kiedy prowadzono badania 

nad miejscem wiązania oksyanionu SplB, przebiegające równolegle prace mające na celu 

wyjaśnienie wpływu peptydu sygnalnego na aktywność SplB zaowocowały otrzymaniem 

dwóch struktur GS-SplB, które włączone zostały do analizy dotyczącej konformacji miejsca 

wiązania oksyanionu. Dostarczyło to kolejnych pięciu modeli białka (cząsteczki A, B  

GS-SplB P41212 4k1s i cząsteczki A, B, C GS-SplB C2 4k1t). Do dyspozycji był jeszcze 

wyjątkowy model SplB, jakim jest cząsteczka G struktury SplB-6 P212121, która jest jedyną 

cząsteczką białka pozbawioną inhibitora, znajdującą się w jednostce asymetrycznej kryształu 

obok sześciu cząsteczek kompleksu SplB-6. Tak więc uzyskano dziewięć modeli cząsteczki 

apo-SplB, które pochodzą z czterech różnych warunków krystalizacyjnych i reprezentują 

struktury w czterech różnych grupach przestrzennych (kryształy SplB P41212 2vid oraz  

GS-SplB P41212 4k1s otrzymane zostały w tych samych warunkach krystalizacyjnych). 

Wszystkie wymienione modele posiadają niekanoniczną strukturę miejsca wiązania 

oksyanionu, co sugeruje iż jest to stan w jakim enzym występuje natywnie, a nie anomalia 

indukowana przez warunki krystalograficzne. Dla kompleksu SplB-6 uzyskano siedem 

modeli cząsteczki, pochodzących z dwóch różnych warunków krystalizacyjnych  

i reprezentujących struktury rozwiązane w dwóch różnych grupach przestrzennych 

(cząsteczki A-F SplB-6 P212121 oraz cząsteczka A SplB-6 C2). Dzięki możliwości 

porównania modeli reprezentujących różne warunki krystalizacyjne oraz grupy przestrzenne 

udało się odseparować nieprzewidywalny a priori wpływ ligandów oraz kontaktów 

międzycząsteczkowych w sieci krystalicznej. Ostatecznie, wszystkie dziewięć modeli  

apo-SplB ujawnia zaburzenie konformacji miejsca wiązania oksyanionu spowodowane 

odwróceniem wiązania Ser
154

-Gly
155

, podczas gdy wszystkie siedem modeli SplB-6 

prezentuje miejsce wiązania oksyanionu, które jest prawidłowo wykształcone i znajduje się  

w konformacji funkcjonalnej (Rysunek 11). Ponadto w każdym z siedmiu modeli SplB-6 

jeden z fosfonianowych atomów tlenu inhibitora, zajmuje pozycję oksyanionu 

hydrolizowanego wiązania peptydowego i tworzy kanoniczne wiązania wodorowe z atomami 

azotu amidowego reszt tworzących miejsce wiązania oksyanionu SplB (Gly
155

, Ser
157

). Tym 

samym zgromadzone wyniki w sposób spójny sugerują, iż funkcjonalna konformacja miejsca 
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wiązania oksyanionu SplB przyjmowana jest na skutek dokowania w centrum katalitycznym 

enzymu specyficznego, naśladującego substrat inhibitora. SplB rozpoznaje cztery reszty  

w sekwencji substratu i prawdopodobnie opisany mechanizm możliwy jest właśnie dzięki 

istnieniu rozległej powierzchni kontaktu pomiędzy enzymem i substratem. Duża 

powierzchnia kontaktu umożliwia wytworzenie oddziaływania na tyle silnego, że może dojść 

do zadokowania łańcucha polipeptydowego substratu mimo zablokowanego miejsca wiązania 

oksyanionu SplB. Zbliżenie się atomu tlenu karbonylowego wiązania peptydowego mającego 

ulec hydrolizie do atomu tlenu karbonylowego Ser
154

, blokującego miejsce wiązania 

oksyanionu powoduje odwrócenie wiązania Ser
154

-Gly
155

, co wymuszone jest przewagą sił, 

których źródłem jest interakcja enzymu z substratem w pozycjach P1-P4. Odwrócenie 

wiązania Ser
154

-Gly
155

 przywraca funkcjonalną konformację miejsca wiązania oksyanionu, co 

ostatecznie umożliwia przeprowadzenie reakcji proteolizy.  

Podsumowanie 

Przed rozpoczęciem prezentowanych prac dostępne były stosunkowo fragmentaryczne 

informacje na temat grupy proteinaz Spl, jednak już na ich podstawie wnioskować można 

było o potencjalnym udziale enzymów w wirulencji gronkowca złocistego. Uwagę 

przykuwała również wyróżniającą się charakterystyka strukturalno-mechanistyczna białek.  

W zakresie badań biochemicznych, proteinazy Spl wykazywały ponadprzeciętnie wysoką 

specyficzność substratową (SplA, SplB i SplD) [33,38,42,43]. Analiza  

biochemiczno-strukturalna białka SplB wykazała rolę N-końca w aktywacji proteinazy oraz 

niekanoniczne ukształtowanie miejsca wiązania oksyanionu.  Podjęte w ramach doktoratu 

badania miały na celu szczegółowe poznanie podstaw strukturalnych mechanizmu regulacji 

reakcji proteolizy katalizowanej przez SplB. Otrzymano bogaty zestaw wyników 

dokumentujących oryginalne właściwości mechanistyczne enzymu. Wyniki 

przeprowadzonych prac pozwoliły na zaproponowanie unikalnego, dwuetapowego 

mechanizmu aktywacji proteinazy SplB. W pierwszej kolejności wykazano podwójną rolę 

peptydu sygnalnego, który jednocześnie kieruje białko na drogę sekrecji oraz stanowi ochronę 

przed niespecyficzną proteolizą komórki gospodarza. Następnie, badania strukturalne 

pozwoliły na scharakteryzowanie kolejnego etapu, który jak postuluje niniejsza praca leży na 

drodze do pełnej aktywacji enzymu, a więc indukowanej wiązaniem inhibitora  
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(a także potencjalnie specyficznego substratu) reorganizacji strukturalnej centrum 

katalitycznego. Potwierdzenie analogicznego mechanizmu aktywującego ludzki czynnik VIIa 

oraz doniesienia na temat niefunkcjonalnej konformacji miejsca wiązania oksyanionu 

aktywnych skądinąd gronkowcowych toksyn epidermolitycznych znacznie podnosi 

wiarygodność przytoczonych w niniejszej rozprawie wniosków oraz sugeruje podobny 

mechanizm niewyjaśnionej jak dotąd aktywacji ETA i ETB. 
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