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1. Úvod 

 
Proteolytické enzýmy sú prítomné prakticky vo v�et-

kých �ivých bunkách a navy�e sú vylučované aj do von-
kaj�ieho prostredia, resp. do tráviaceho systému vy��ích 
organizmov. V�eobecne sú známe ich rôzne regulačné 
funkcie v intermediárnom metabolizme (limitovaná prote-
olýza, účasť pri zrá�aní krvi, aktivácia tráviacich enzýmov, 
aktivity pri rôznych obranných mechanizmoch atď). Ok-
rem toho sú známe aj ich rozsiahle praktické aplikácie vo 
forme enzýmových preparátov v  priemyselnej praxi 
(biodetergenty, produkcia syrov, spracovanie ko�e, pro-
dukcia hydrolyzátov bielkovín, stabilizácia piva a i.), me-
dicíne a farmácii (preparáty zlep�ujúce trávenie, čistenie 
kontaktných �o�oviek, vyu�ívanie pre terapeutický zásah), 
kozmetike (keratolytické zmäkčujúce prípravky, pleťové 
peelingové masky), v be�nej laboratórnej praxi a v rámci 
experimentálnej vedeckovýskumnej činnosti. Proteolytické 
enzýmy (peptidázy) katalyzujúc hydrolýzu peptidových 
väzieb v proteínoch významne ovplyvňujú nutričné, senzo-
rické, textúrové a iné vlastnosti potravinárskych surovín, 
medziproduktov i konečných výrobkov. Mno�stvo a typ 
peptidových väzieb, ktoré mô�e peptidáza �tiepiť je závislé 

na tom, z ktorých aminokyselín sa proteín skladá, a ktoré 
sú navzájom priľahlé1. Viaceré peptidázy sú v súčasnosti 
perspektívnym objektom farmaceutického výskumu 
v spojitosti s terapiou početných záva�ných humánnych 
ochorení (nádorové, artritické, infekčné a zápalové).   

 
 

2.  Názvoslovie a rozdelenie proteolytických  
enzýmov 
 
Podľa Enzyme Nomenclature (1984) sa výraz peptidá-

zy pou�íval striktne len pre enzýmy patriace do podtriedy 
EC 3.4.11−19, či�e pre exopeptidázy, a výraz proteinázy 
sa predtým pou�íval pre enzýmy patriace do podtriedy EC 
3.4.21−99, t.j. endopeptidázy. Názvoslovný výbor IUBMB 
(Medzinárodná únia pre biochémiu a molekulárnú bioló-
giu) navrhol v r. 1992 pou�ívať pre proteolytické enzýmy 
jednotný v�eobecný názov peptidázy.  Je to synonymum 
výrazu proteáza,  v minulosti pou�ívaného ako spoločný 
názov pre exopeptidázy aj  endopeptidázy. Podľa tejto no-
menklatúry sa peptidázy delia na dve podtriedy, a to na exo-
peptidázy (EC 3.4.11−19) a endopeptidázy (EC 3.4.21−24 
a EC 3.4.99). Tieto sa ďalej rozdeľujú tak, ako je to pre-
zentované na obr. 1.  

Exopeptidázy atakujú peptidové väzby na koncoch 
polypeptidových reťazcov, pričom  aminopeptidázy (EC 
3.4.11) od�tepujú voľné aminokyseliny z N-konca poly-
peptidového reťazca proteínu a dipeptidyl-peptidázy 
a tripeptidyl-peptidázy (EC 3.4.14) uvoľňujú príslu�né 
dipeptidy a tripeptidy. Medzi exopeptidázy atakujúce voľ-
ný C-koniec polypeptidového reťazca proteínu sa zaraďujú 
karboxypeptidázy (EC 3.4.16−18) a peptidyl-dipeptidázy 
(EC 3.4.15). Karboxypeptidázy sa podľa �truktúry kataly-
tického miesta ďalej rozdeľujú na karboxypeptidázy serí-
nového typu (EC 3.4.16), metalokarboxypeptidázy (EC  
3.4.17) a karboxypeptidázy cysteínového typu (EC 3.4.18). 
Iné exopeptidázy sú �pecifické pre od�tepovanie  dipepti-
dov, tzv. dipeptidázy (EC 3.4.13) alebo od�tepujú substitu-
ované, cyklizované alebo izopeptidovými väzbami spájané 
zvy�ky, tzv. omega-peptidázy (EC 3.4.19). 

Endopeptidázy sa podľa �truktúry katalytického mies-
ta rozdeľujú na endopeptidázy serínové (EC 3.4.21), cyste-
ínové (EC 3.4.22), aspartátové (EC 3.4. 23), metaloendo-
peptidázy (EC 3.4.24), treonínové (EC 3.4. 25) a iné endo-
peptidázy (EC 3.4.99) (cit.2−5). 

�pecifita peptidáz nezávisí na dĺ�ke reťazca, ale na 
povahe aminokyselín a na prítomnosti alebo neprítomnosti 
blízkych nabitých skupín6. 

Peptidázy mô�eme klasifikovať tie� na základe ďal-
�ích kritérií, a to podľa pôvodu (rastlinné, �ivočí�ne, mik-
robiálne), podľa ich lokalizácie (intracelulárne, extracelu-
lárne), podľa optimálneho pH (kyslé, neutrálne, alkalické) 
atď. 
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3. Stabilita, �truktúra a mechanizmus  
katalýzy proteolytických enzýmov  
 
Pod pojmom stabilita enzýmu sa rozumie schopnosť 

zachovať si aktivitu pri rôznych podmienkach vonkaj�ieho 
prostredia. Medzi základné faktory, ktoré mô�u najviac 
ovplyvniť stabilitu enzýmu patrí pH prostredia, teplota 
a čas pôsobenia7. K ďal�ím faktorom patrí napr. iónová 
sila, relatívna permitivita, redoxný potenciál (ak sa 
v aktívnom centre enzýmu nachádzajú skupiny �SH alebo 
�S-S−), ale aj koncentrácia bielkovín v samotnom 
roztoku8. Pri charakterizácii peptidáz sa často uvádza nie-
len teplotné a pH-rozmedzie, v ktorom je enzým stabilný, 
ale aj jeho optimálne hodnoty. Pri optimálnej teplote sa 
zaisťuje maximálna účinnosť enzýmu a jeho minimálna 
inaktivácia. Optimálne pH zase súvisí s priestorovým 
usporiadaním makromolekúl peptidáz, ktoré je pri rozlič-
nej koncentrácii vodíkových iónov rozdielne. 

Podľa mechanizmu katalýzy sa proteolytické enzýmy 
klasifikujú do 4 skupín, zahrňujúcich serínové, cysteínové, 
aspartátové a metalopeptidázy. 

 
3 . 1 .  S e r í n o v é  p e p t i d á z y  

Najväč�iu skupinu proteolytických enzýmov mikro-
biálneho a �ivočí�neho pôvodu tvoria serínové peptidázy. 
Súčasťou ich katalytického miesta je reaktívny serínový 
zvy�ok. Mechanizmus ich účinku je zobrazený na obr. 2. 
Významnou črtou tohto mechanizmu je tvorba esteru me-
dzi kyslíkom serínu a acylovým zvy�kom substrátu za 
vzniku amínového zvy�ku ako prvého produktu. Ďal�ím 
dôle�itým prvkom katalýzy �tiepenia peptidových väzieb 
serínových peptidáz je prítomnosť dvoch hlavných reťaz-
cov so skupinami −NH− , ktoré sa podieľajú na tvorbe 
vodíkových väzieb s kyslíkovým atómom karbonylovej 
skupiny, ktorá je súčasťou �tiepenej peptidovej väzby. 
Tento efekt je ťa�ké kvantitatívne zhodnotiť, preto�e sku-
piny −NH−  sú nevyhnutné pre �truktúrnu integritu 

proteínu9. Tieto peptidázy sú inhibované DFP (diizopropyl-
fluorofosfát) alebo PMSF (fenylmetánsulfonylfluorid). Vo 
v�eobecnosti sú serínové peptidázy aktívne pri neutrálnom a 
alkalickom pH s optimom medzi hodnotami 7−11. Majú 
�irokú substrátovú �pecificitu so značnou esterolytickou 
aktivitou voči mnohým esterovým substrátom. Ich izolelek-
trické body sa pohybujú od pH 4,4 do 6,2 a molekulové 
hmotnosti sú väč�inou medzi 18,5�35 kDa.  

Serínové peptidázy tvoria z farmakologického, potra-
vinárskeho a iného praktického hľadiska významnú skupi-
nu enzýmov pre reguláciu a vyu�ívanie, nakoľko je dosta-
točne popísaná a známa ich �truktúra, mechanizmus kata-
lytického deja, spôsob inhibície rôznych skupín nízkomo-
lekulovými inhibítormi i efektormi peptidového charakte-
ru. Z najvýznamnej�ích enzýmov tejto skupiny mo�no 
spomenúť trypsín, trombín a ostatné hemokoagulačné fak-
tory, urokinázu, faktory komplementu, z potravinárskeho 
hľadiska sú to predov�etkým alkalické  subtilisiny z Bacil-
lus licheniformis, ktoré sú dobre známe ako prípravky na 
úpravu textúry, nutričných a senzorických vlastností potra-
vín, ale aj v oblasti detergentov ako súčasti pracích pro-
striedkov. 

Z dôvodov �trukturálnej i funkčnej príbuznosti je pre 
celú skupinu často zau�ívaný názov trypsínové enzýmy 
alebo enzýmy trypsínovej rodiny. Trypsín [EC.3.4.21.4] je 
jedným z najpopísanej�ích enzýmov  vďaka relatívne jed-
noduchej �truktúre a  ľahkej komerčnej dostupnosti. Zá-
kladné typické �trukturálne prvky popisovaných peptidáz 
je mo�né demon�trovať na príklade tohto enzýmu. Pre celú 
skupinu je charakteristická protónová �tafeta katalytickej 
triády Ser195, His56 a Asp212. �truktúru trypsínu mo�no 
demon�trovať v prevedení umo�ňujúcom 3D projekciu 
vhodne konvertovaných údajov  X-ray alebo NMR súbo-
rov dostupných napríklad vo verejne prístupnej proteíno-
vej databanke (www.rcsb.org/pdb).  Databáza obsahuje 
niekoľko desiatok súborov hovädzieho β-trypsínu či u� 
samotného alebo asociovaného s rôznymi nízkomolekulo-
vými i peptidovými inhibítormi. Obr. 3 prezentuje sekun-
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 Obr. 1.  Rozdelenie peptidáz podľa Názvoslovného výboru IUBMB (Medzinárodná únia pre biochémiu a molekulárnu biológiu) 
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dárnu �truktúru hovädzieho β-trypsínu a zároveň jeho 
komplex s 4-guanidínobenzoovou kyselinou (na obrázku 
vyznačená v strede molekuly tmavou farbou), kovalentne 
viazanou na katalytický serín Ser195. Trypsín je relatívne 
malý enzým s molekulovou hmotnosťou 23,3 kDa vysky-
tujúci sa vo forme monomérnej bielkoviny.  Tzv. �pás-
kový model� tohoto komplexu poukazuje na desať oblastí 
�truktúry skladaného listu označených 1 a� 10 a dve typic-
ké α-helixové motívy označené A a B, prvý medzi domé-
nami 6 a 7 a druhý na C-konci proteínu10.  

Pankreatický trypsín Trypsin Novo (Novo Nordisk A/S) 
je potravinársky významný preparát izolovaný z pankreasu 
prasiat s optimálnou teplotou 45 a� 50 °C a pH 7−8 (cit.11). 
V kombinácii s chymotrypsínom sa trypsín pou�íva na 
zní�enie alergenicity bielkovín v potravinách12. Samotným 
chymotrypsínom mo�no zlep�iť funkčné vlastnosti hydro-
lyzátov gliadínu13.  

Trypsínu podobné peptidázy sú produkované aj mik-
roorganizmami Streptomyces erythreus, S. fradiae a S. 
griseus. Táto podskupina peptidáz je �pecifická pre zásadi-
té aminokyseliny. Najviac je aktívna  pri pH 8, citlivá je na 
trypsínové inhibítory, DFP a sójové trypsínové inhibítory. 
Ich molekulové hmotnosti sa pohybujú okolo 20 kDa 
a izoelektrické body sú okolo pH 9 (cit.7). Aminopeptidá-
za produkovaná Streptomyces rimnosus vykazuje optimál-
nu aktivitu pri pH 7,1−7,8 a  teplote 25−41 °C. Úplná 
inhibícia nastáva v prítomnosti 0,1 mM EDTA alebo 
1mM 1,10-fenantrolínu. Obnovenie aktivity mo�no do-
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Obr. 2. Schématické znázornenie katalytického účinku serínovej peptidázy; reakcia prebieha za vzniku tetraedrického medziproduktu 
s následným od�tiepením pravej polovice substrátu za vzniku acyl-enzýmového medziproduktu. �tiepenie tohto medziproduktu sa usku-
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1 -  zvy�ky aminokyselín postranných reťazcov 

Obr. 3. Terciárna �truktúra hovädzieho β-trypsínu v komple-
xe s 4-guanidínobenzoovou kyselinou ako inhibítorom10 
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siahnúť prídavkom 0,05 mM Co2+, Zn2+ alebo Ni2+. Enzým 
inhibujú látky ako amastatín, bestatín a puromycín14. 

Trombín je dostatočne známym enzýmom, ktorý je 
primárnym cieľom pre antitrombotický účinok látok vo 
v�eobecnosti. Ako pre celú skupinu týchto enzýmov i pre 
trombín je charakteristická protónová �tafeta katalytickej 
triády Ser195, His56 a Asp212. Jedná sa o monomérny enzým 
s molekulovou hmotnosťou 29,7 kDa pozostávajúci z 259 
aminokyselinových zvy�kov. Zrejmá je prítomnosť troch 
výraznej�ích α-helixových sekvencií, označených A, B 
a C, a 14 sekvencií skladaného listu. Trombín sa vyznačuje 
značne členitou a vetvenou povrchovou katalytickou kavi-
tou, ktorá odpovedá regiónu P1. Ním sa determinuje �peci-
ficita trombínu (napríklad v porovnaní s ne�pecifickým 
trypsínom)15. 

Podskupina alkalických peptidáz je �pecifická pre 
aromatické a hydrofóbne zvy�ky aminokyselín ako sú 
tyrozín, fenylalanín alebo leucín. Sú produkované rôznymi 
druhmi baktérií, plesní alebo kvasiniek a inhibované DFP 
a zemiakovým inhibítorom, ale nie �pecifickými trypsíno-
vými inhibítormi TLCK (1-chlóro-3-tosylamido-7-amino-  
-2-heptanón) a TPCK (L-1-chlóro-3-[4-tosylamido]-4-       
-phenyl-2-butanón). Najaktívnej�ie sú pri pH 10. Moleku-
lové hmotnosti sa pohybujú medzi 15 a 30 kDa a ich izoe-
lektrické body sú normálne pri pH 9. Najlep�ie prebádaný-
mi alkalickými serínovými peptidázami sú subtilizíny pro-
dukované Bacillus licheniformis (Subtilisin Carlsberg) a B. 
amyloliquefaciens (Subtilisin Novo, Bacterial Protease 
Nagase-BPN´). Carlsberg a Novo Subtilisin sú veľmi po-
dobné peptidázy. Ich molekulová hmotnosť sa pohybuje 
okolo 27,5 kDa, optimálna teplota je 60 °C a optimálne pH 
10. Aktívne miesta obidvoch enzýmov tvoria zvy�ky 
Ser221, His64 a Asp32. Ich aktivita je inhibovaná činidlami 
DFP a PMSF. Sú �iroko�pecifické pre väč�inu peptido-
vých väzieb a niektoré esterové väzby. Carlsberg-
peptidáza je účinná aj pri transpeptidácii a trans-
esterifikácii. Stabilita  Novo Subtilisinu je, na rozdiel od 
Carlsberg-enzýmu, mierne závislá na prítomnosti Ca2+. 
Obidve peptidázy sa rýchlo de�truujú v prítomnosti oxi-
dačných reagencií ako sú chlórnany alebo peroxid vodíka8. 
Potravinársky významnou peptidázou serínového typu je 
alkalická peptidáza Alcalase produkovaná selektívne kme-
ňom Bacillus licheniformis. Vo v�eobecnosti sa pou�íva na 
úpravu funkčných vlastností hydrolyzovaného proteí-
nu16,17. Pou�íva sa pri získavaní aróm a chutí do polievok 
a mäsových konzerv zo  zvy�kov mäsa, ktoré pri be�nom 
spracovaní ostávajú na hlave alebo na kostiach zvierat. 
Hlavnou zlo�kou enzýmu je subtilizín A (= Subtilisin Ca-
rlsberg) [E.C.3.4.21.62]. Jej molekulová hmotnosť je 
27,3 kDa. Optimálna teplota peptidázy sa pohybuje medzi 
55 a 70 °C a pH medzi 6,5−8,5 (cit.18).  Inými producentmi 
sú Arthrobacter species, Flavobacterium arborescens 
a Streptomyces sp. Alkalické peptidázy sú produkované 
taktie� plesňami Aspergillus species., Neurospora crassa, 
termofilmi  (napr. Malbranchea  pulchella) a kvasinkami 
Saccharomyces cerevisiae. Alkalická peptidáza produko-
vaná Aspergillus oryzae je serínová peptidáza s podob-
nými vlastnosťami ako serínová peptidáza z Bacillus spe-

cies. Enzým vykazuje optimálnu aktivitu pri pH 7,0−8,5 
a je stabilný medzi pH 4,5 a 9,0. Citlivý je na teplotu, 
rýchlo sa inaktivuje pri 60 °C. Je stabilizovaný Ca2+ iónmi 
a inhibovaný serínovými činidlami a zemiakovým 
inhibítorom8. V potravinárskej praxi sa pou�íva spomínaná 
serínová peptidáza z Aspergillis oryzae, známa ako prepa-
rát Flavourzyme® (Novo Nordisk), na produkciu mäso-
vých aróm z rastlinných proteínov19 alebo na získavanie  
rybích hydrolyzátov s dobrými funkčnými vlastnos-
tiami20,21. 

Myxobacter-α-lytická peptidáza, produkovaná rodom 
Sorangium, vykazuje silnú lytickú aktivitu voči  mnohým 
pôdnym baktériam. Podobne ako elastáza je �pecifická na 
�tiepenie väzieb obsahujúcich karboxylové skupiny neut-
rálnych alifatických aminokyselín. Uvedená serínová pep-
tidáza je najaktívnej�ia pri pH 9 a inhibuje ju DFP (cit.8). 

 
3 . 2 .  C y s t e í n o v é  p e p t i d á z y  

Cysteínové peptidázy predstavujú v súčasnosti veľmi 
perspektívny objekt farmaceutického výskumu v spojitosti 
s terapiou mnohých záva�ných humánnych ochorení 
(nádorové, artritické, infekčné a zápalové). Predmetom 
záujmu farmakológov sú zvlásť lyzozomálne katepsíny 
(katepsín B, H, L, S, O) a kalpaíny (vápnik-dependentné 
cysteínové proteinázy22. Tieto peptidázy sú významné tie� 
v potravinárstve, najmä v oblasti mäsového priemyslu pri 
tenderizácii mäsa23. Mechanizmus účinku cysteínových 
peptidáz je veľmi podobný mechanizmu serínových  pepti-
dáz. Rovnako je zalo�ený na vzniku kovalentného medzi-
produktu s tým rozdielom, �e v prípade cysteínových pep-
tidáz je atakujúcim nukleofilom atóm síry postranného 
reťazca cysteínu. Aj tu je do mechanizmu zapojený po-
stranný reťazec histidínu, ktorý funguje ako akceptor vodí-
kového atómu. Dôle�itý je poznatok, �e chemickou modi-
fikáciou hyperaktívneho cysteínového zvy�ku stráca en-
zým svoju aktivitu. Zistilo sa, �e skupina −SH prítomného 
cysteínu musí byť v neviazanej forme a aktívne miesto 
enzýmu v�dy obsahuje zvy�ok histidínu9. 

�trukturálne typické prvky cysteínových proteináz 
mo�no demon�trovať na príklade katepsínu B. Katepsín B 
[E.C.3.4.22.1] je jeden z najlep�ie preskúmaných enzýmov 
skupiny cysteínových proteináz. Pre celú skupinu je cha-
rakteristická protónová �tafeta katalytickej triády Cys29, 
His199 a Gln23, čo indikuje výraznú podobnosť so skupinou 
serínových proteináz.  Enzým pozostáva z reťazca obsa-
hujúceho 253 aminokyselinových zvy�kov, vzájomne pre-
pojeného prostredníctvom  siedmych disulfidických vä-
zieb. Jeho inhibítorom je Ca-030 (epoxysukcinyl-Ile-Pro-
OH etyl ester)12. Katepsín B je relatívne malý enzým 
s molekulovou hmotnosťou 27,4 kDa vyskytujúci sa vo 
forme monomérnej bielkoviny. Vyznačuje sa typickou 
povrchovou, stereo�pecifickou pretiahnutou kavitou, ktorá 
zabezpečuje interakciu  s inhibítorom  Ca-030 (epoxy-
sukcinyl-Ile-Pro-OH etyl ester). Sekundárnu �truktúru 
tohoto komplexu tvorí dvanásť oblastí �truktúry skladané-
ho listu  a �tyri výrazné typické α-helixové motívy. V de-
tailoch sa autori v �pecifikovaní sekundárnej �truktúry 
čiastočne rozchádzajú. 
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Cysteínové peptidázy sú citlivé na tiolové činidlá ako 
kyselina jódoctová, jódacetamid, ťa�ké kovy a aktivujú ich 
redukujúce činidlá ako kyanid draselný, cysteín alebo ky-
selina etyléndiamíntetraoctová (EDTA). Výskyt cysteíno-
vých peptidáz sa okrem �ivočíchov zaznamenal v len ob-
medzenom mno�stve u plesní. Producentami extracelulár-
nych peptidáz s vlastnosťami podobným serínovým pepti-
dázam sú Trichosporus species, Oidiodendron kalrai 
a Nannizzia fulva. Ďal�ie extracelulárne cysteínové pepti-
dázy sú produkované najmä Microsporum species, As-
pergillus oryzae, Sporotrichum pulverulentum a Bacter-
teroides gingivalis. Väč�ina týchto enýmov je aktívna pri 
pH 5−8. Na niektoré priaznivo pôsobí prítomnosť reduku-
júcich činidiel. Mnoho plesní, ktoré produkujú sliz priamo 
v bunke alebo mimo nej, napr. Dictyostelium discoideum, 
syntetizujú cysteínové peptidázy, ktoré vykazujú optimál-
nu aktivitu okolo pH 5. Najväč�ia produkcia cysteínových 
peptidáz sa zistila v jednobunkovcoch. Ide väč�inou 
o intracelulárne enzýmy aktívne pri nízkych (kyslých) 
hodnotách pH (cit.8). 

Clostripaínová peptidáza pochádza z filtrátu kultúry 
Clostridium histolyticum. Enzým je �pecifický voči zvy-
�kom zásaditých aminokyselín na karboxylovej strane 
�tiepeného reťazca. Jeho molekulová hmotnosť je 50 kDa 
a izoelektrický bod má hodnotu 4,8. Je citlivý na TLCK 
ale nie na TPCK. 

Streptokoková peptidáza je produkovaná ako zymo-
gén baktériami Streptococcus  species (skupina A). Tento 
sa autokatalýzou mení na aktívnu formu. Peptidáza má 
�irokú aminokyselinovú �pecificitu. Molekulová hmotnosť 

enzýmu je 32 kDa a izoelektrický bod  pri pH 8,4 (cit.8).  
V oblasti potravinárskeho priemyslu je známa aminopepti-
dáza zo Streptococcus thermophilus, ostraňujúca  tzv. hor-
ké peptidy24 . 

Medzi potravinársky významné cysteínové  peptidázy 
patria aj peptidázy rastlinného pôvodu ako bromelaín, ficín 
a papaín25,26. Bromelaín je známy svojou aplikáciou pri 
hydrolýze väč�iny rozpustných proteínov, napr. pri výrobe 
oblátiek a napolitániek25. V procese výroby piva mo�no 
papaínom zvý�iť výťa�ok mladiny a obsah dusíka v nej. 
Aplikuje sa aj pri čírení piva28. V�etky tri peptidázy sa 
pou�ívajú aj v mäsovom priemysle pri tenderizácii mäsa29. 

 
3 . 3 .  A s p a r t á t o v é  p e p t i d á z y  

Táto skupina peptidáz je charakteristická maximálnou 
aktivitou pri nízkom pH (3−4) a necitlivosťou na inhibíto-
ry zvy�ných troch skupín peptidáz. Skôr ako bol známy 
charakter ich aktívneho miesta, označovali sa ako �kyslé� 
vzhľadom k zní�enému optimálnemu pH ich pôsobenia. 
Nachádzajú sa väč�inou u plesní, zriedkavo u baktérií ale-
bo v jednobunkovcoch. Aspartátové peptidázy sú najcitli-
vej�ie na epoxy- a diazoketónové zlúčeniny v prítomnosti 
katiónov medi. Inhibuje ich pepstatín alebo pepsínový 
inhibítor izolovaný zo Streptomyces species. Av�ak aspar-
tátové peptidázy z  Aspergillus niger, Scytalidium lignico-
lu a z mnohých bazídiomycét patriacich do čeľade Tricho-
lomataceae nie sú na tieto �pecifické inhibítory citlivé. 
Aspartátové peptidázy majú väč�inou molekulovú hmot-
nosť od 30−45 kDa a ich izoelektrické body sa pohybujú 
v rozsahu pH 3,4−4,6. Sú �pecifické voči zvy�kom aroma-

C
O

NC C
H

N
P1 HH H

P1
´

C
O

Michaelisov komplex

H
O

H H

O

Asp32

O

O O

Asp215

C
H
NC C

H
N

P1H H

P1
´

C
O

O
O H

H

O
O

Asp32

O O

Asp215

HO
H

tetraedrický komplex

C
H

N C-

P1

O

OH

C
P1

´

+H3N C
H O

O O

Asp32

H
O O

Asp215

konečný produkt

C
H

N C-

P1

O

OH
od�tiepenie acylového zvy�ku

C
P1

´

+H3N
H2
C

H
od�tiepenie amínového zvy�ku

Obr. 4. Mechanizmus katalytického účinku aspartátových peptidáz 



Chem. Listy 98, 842 − 850 (2004)                                                                                                                                            Referáty 

847 

tických aminokyselín na oboch koncoch �tiepeného reťaz-
ca. Táto skupina peptidáz katalyzuje hydrolýzu peptido-
vých väzieb bez nukleofilného ataku funkčnej skupiny 
enzýmu. Z tohto dôvodu sa medzi enzýmom a substrátom 
nevytvára �iadny kovalentný medziprodukt. Katalytický 
aparát aspartátových peptidáz pozostáva z  dvoch postran-
ných reťazcov kyseliny asparágovej. Dôle�itosť ich dvoch 
karboxylových skupín sa usúdila zo �túdií zahrňujúcich 
chemické modifikácie. Tento fakt prirodzene potvrdzuje aj 
nízke pH optimum tejto skupiny peptidáz. Umiestnenie 
týchto dvoch bočných reťazcov v mieste, v ktorom kataly-
zujú �tiepenie peptidových väzieb, sa potvrdil aj kry�talo-
grafickou röntgenovou analýzou enzýmovej �truktúry. 
Tie� sa potvrdilo, �e tieto dve karboxylové skupiny sú 
vedľa seba dosť blízko na to, aby sa podieľali na vodíko-
vej väzbe medzi ich atómami kyslíka. Okrem toho, enzým 
v natívnej forme má  pomocou vodíkovej väzby  pevne 
naviazanú molekulu vody na aktívne miesta oboch aspará-
gových kyselín. Mechanizmus katalytického účinku aspar-
tátových peptidáz je zobrazený na obr. 4 (cit.9). 

Z farmakologicky najvýznamnej�ích enzýmov tejto 
skupiny mo�no spomenúť virálnu HIV-proteázu I, HIV-
proteázu II a renín. Pre celú skupinu enzýmov tejto kate-
górie je mo�né charakterizovať určité spoločné prvky. 
Katalytický mechanizmus zabezpečuje katalytická diáda 
dvoch reziduí kyseliny aspáragovej, pričom jeden karboxyl 
sa vyskytuje v ionizovanej a druhý v protonizovanej for-
me. HIV-proteáza I [EC.3.4.23.16] je relatívne malý en-
zým s molekulovou hmotnosťou 21,7 kDa (198 reziduí) vo 
forme dvoch symetrických monomérnych jednotiek. Jej 
klinicky úspe�ným inhibítorom je Ro31-8959. �Páskový 
model�  tohto komplexu (obr. 5) odkrývajúci  sekundárnu 
�truktúru HIV-proteázy I poukazuje na 17 oblastí typu 
skladaného listu označených 1 a� 8 na reťazci α a 1 a� 9 
na reťazci  β a jednu výraznej�iu helikálnu sekvenciu30. 

 Veľa aspartátových peptidáz produkovaných plesňa-
mi, napr. Mucor miehei alebo Mucor pusillus, sú potravi-

nársky významné. Pou�ívajú sa pre zrá�anie proteínov 
mlieka pri výrobe tvarohu a syrov29. Väč�ina z nich je 
nestabilných pri pH > 7 a nevyskytujú sa v mikrobialnych 
kultúrach, ktoré rastú v neutrálnom alebo alkalickom pro-
stredí. Rozli�ujú sa viaceré typy aspartátových peptidáz. 
Pepsínu podobné peptidázy sú produkované najmä plesňa-
mi rodov Aspergillus, Penicillium, Rhizophus, Trametes 
a Neurospora. Ide o extracelulárne enzýmy, ktoré sa často 
pou�ívajú pri výrobe proteínových hydrolyzátov zo sóje, 
najmä pri výrobe sójových omáčiek. Mikrobialne pepsínu 
podobné peptidázy majú veľa podobných  fyzikálnych 
a chemických vlastností ako pepsín �ivočí�neho pôvodu, 
vrátane nízkej esterolytickej aktivity. 

Renínu podobné peptidázy majú veľa spoločných 
vlastností s predchádzajúcimi peptidázami. Av�ak, na roz-
diel od pepsínu podobných peptidáz, sú schopné zrá�ať 
mlieko podobným spôsobom ako renín �ivočí�neho pôvo-
du. Renínu podobné peptidázy boli izolované z mnohých 
mikroorganizmov ako napr. Endothia parasitica, Mucor 
species a Aspergillus candidus. Enzýmy produkované 
rodmi Endothia a Mucor sa komerčne pou�ívajú pri výro-
be syrov. Enzým produkovaný druhom Mucor pusillus je 
monomér o molekulovej hmotnosti 30 kDa. Jeho molekula 
obsahuje dva cysteínové zvy�ky, ktoré v�ak zjavne netvo-
ria disulfidické väzby. Peptidáza z Mucor miehei je takisto 
monomér s molekulovou hmotnosťou 38 kDa. Obsahuje 
asi 6 % glycidov. Obidva enzýmy prednostne katalyzujú 
hydrolýzu peptidových väzieb  s aromatickými a hydro-
fóbnymi bočnými reťazcami s optimálnou aktivitou pri pH 
4,0−4,5. Sú stabilné v rozmedzí pH 3−6. Peptidáza z M. 
miehei (Fromase, Gist-brocades) je viac tepelne odolná 
ako  peptidáza M. pusillus. Schopnosť zrá�ať mlieko, na-
jmä v prípade M. pusillus, mierne závisí od prítomnosti 
vápnika8. Fromase je stabilná pri pH v rozsahu 3,0−6,5. Je 
to termolabilný enzým, ktorý je počas výroby syra inakti-
vovaný u� pri be�ných ohrevoch srvátky, tak�e nedochá-
dza ku koagulácii pri zmie�aní srvátky s odstredeným 
mliekom32. 

Chymozínový preparát, Maxiren® (Gist-brocades), 
získavaný z mliekárenskej kvasinky Kluyveromyces lactis 
je citlivý na teplotu. Optimum aktivity je v surovom mlie-
ku s pH 6,6 dosahované pri teplote 42,5 °C a pri pasterizo-
vanom mlieku s pH 6,5 pri teplote 45 °C. K jeho inaktivá-
cii dochádza pri pasterizácii počas 15−16 s pri 72 °C 
(cit.33). 

 
3 . 4 .  M e t a l o p e p t i d á z y  

Podobne ako aspartátové peptidázy ani metalopepti-
dázy počas �tiepenia peptidových väzieb nevytvárajú ko-
valentné medziprodukty. Ich katalytický účinok je viacme-
nej spojený s koordináciou prítomneho kovového iónu 
v enzýme. Týmto kovom je obyčajne zinok. V niektorých 
prípadoch mô�e byť nahradený iným prechodným kovom. 
Kovový ión napomáha pri �tiepení peptidovej väzby za 
prítomnosti molekuly vody najmä svojím silným elektro-
filným charakterom. V natívnom enzýme je molekula vo-
dy koordinovaná k �tvrtému tetraedrickému miestu 
(ďal�ími ligandmi sú dva histidíny v karboxypeptidáze A, 

Obr. 5. �Páskový model� sekundárnej �truktúry HIV-
proteázy I (cit.30) 
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v termolyzíne je to kyselina glutámová). Molekula vody je 
naviazaná vodíkovou väzbou na kyselinu glutámovú. Kar-
boxylová skupina kyseliny glutámovej odoberá protón 
a zúčastňuje sa  pri ataku tej istej molekuly vody na pepti-
dovom karbonyle. Protón pochádzajúci z kyseliny glutá-
movej sa opäť presúva k východiskovému atómu dusíka, 
ktorý mô�e pochádzať z kyseliny glutámovej (obr.6, cit.9). 

Metaloproteinázy tvoria zaujímavú skupinu enzýmov 
zodpovedných za progresiu chorôb asociovaných 
s degradáciou extracelulárneho matrixu. Z farmakologicky 
najvýznamnej�ích enzýmov tejto skupiny mo�no spomen-
úť matrilyzín, kolagenázy a �elatinázy rôzneho typu.  Pre 
celú skupinu enzýmov tejto kategórie je spoločný kataly-
tický mechanizmus vyu�ívajúci ión zinku koordinovaný 
troma reziduami histidínu. Matrilyzín [EC.3.4.24.23] je 
jeden z najmen�ích enzýmov tejto kategórie, ktorého akti-
vitu inhibuje inhibítor hydroxamátového typu34. Ide o rela-
tívne malý monomérny enzým s molekulovou hmotnosťou 
18,7 kDa (170 reziduí). �Páskový model� poukazuje na 7 
oblastí �truktúry skladaného listu označených 1 a� 7 a tri 
výrazné �truktúry α-hélixu. Optimálne pH tejto skupiny 
enzýmov sa pohybuje v rozmedzí hodnôt pH 5−9. Citlivé 
sú na chelatačné činidlá (EDTA). Serínové peptidázové 
inhibítory alebo tiolové činidlá neovplyvnňujú ich aktivitu. 
Mnoho metalopeptidáz inhibovaných EDTA mô�e byť 
aktivovaných iónmi ako sú zinok, vápnik, kobalt. 
Z potravinárskeho hľadiska sú najznámej�ie metalopepti-
dázy produkované baktériami a plesňami (Neutrase35−39, 
thermolyzín31) obsahujúce vo svojej molekule zinok, ktorý 
je nevyhnutný pre ich aktivitu. Vápnik je potrebný najmä 
na stabilizáciu ich proteínovej �truktúry. Mno�stvo vápni-
ka v metalopeptidázach sa pohybuje od �tyroch atómov na 
1 molekulu termolyzínu z Bacillus thermoproteolyticus a� 
po menej ako 0,2 atómu na molekulu enzýmu z  Aeromo-
nas proteolytica. Peptidáza mikroorganizmu Bacillus ther-

moproteolyticus termolyzín je stabilná v rozmedzí pH 5 a� 
10 pri teplote 80 °C. K inaktivácii nedochádza ani v 20% 
etanole a metanole. Pri teplote 4 °C ju mô�eme uchovávať 
a� niekoľko mesiacov6. Kyslé metalopeptidázy sa vyzna-
čujú ní��ími optimami pH (5−6) a molekulovými hmot-
nosťami (19−20 kDa). Vykazujú �pecificitu voči synte-
tickým peptidom a oxidovanému B-reťazcu inzulínu. 
Zaraďujú sa sem najmä peptidázy Penicillium caseico-
lum, P. roqueforti, Aspergillus sojae a A. oryzae. Peptidá-
zy Penicillium nie sú citlivé na fosforamidon, �pecifický 
metalopeptidázový inhibítor.  

Komerčné preparáty z  A. oryzae pou�ívané v potravi-
nárskom priemysle pri úprave  vlastností múky40, mäsa31, 
hydrolýze potravín19 obsahujú kyslé, neutrálne a alkalické 
peptidázy, ktoré sú aktívne v oblasti pH 4,0−4,5 a stabilné 
medzi pH 2,5 a 6,0. �truktúra aktívneho centra je podobná 
aktívnemu centru pepsínu. A. oryzae produkuje dve neut-
rálne metalopeptidázy, ktoré sú inhibované sekvestračný-
mi činidlami. Jeden z enzýmov vykazuje optimálnu aktivi-
tu pri pH 7 a je stabilný v rozmedzí pH 5,5−12,0, ale ľahko 
sa inaktivuje pri teplote nad 50 °C. Druhá neutrálna meta-
lopeptidáza má optimálnu aktivitu pri pH 5,5−6,0 a je po-
merne termostabilná. Záhrevom pri 90 °C po 10 min stráca 
len 30 % svojej aktivity41. Potravinársky zaujímavou pep-
tidázou produkovanou spomínaným mikroorganizmom je 
Flavorzyme® (Novo Nordisk), pou�ívavanou pri hydrolý-
ze sójovej odtučnenej múky42.   Metalopeptidázy vo v�eo-
becnosti prednostne katalyzujú hydrolýzu peptidov 
s hydrofóbnymi postrannými reťazcami, obsahujúcimi 
napr. fenylalanín a leucín. Vykazujú veľmi slabú esterázo-
vú aktivitu. 

Neutrálne metalopeptidázy sú �pecifické voči hydro-
fóbnym a objemným aminokyselinovým zvy�kom. Ich 
optimálne pH je 7 a ich veľkosť je medzi 30−40 kDa. Ich 
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najväč�ími producentami sú bacily a Aspergillus species. 
Neutrálne proteázy typu Aspergillus species sa v potravi-
nárstve pou�ívajú na odstraňovanie horkej chuti hydroly-
zátov41,43. Najznámej�ou neutrálnou metalopeptidázou je 
termolyzín produkovaný Bacillus thermoproteolyticus. Je 
stabilný do 80 °C. Jeho molekula obsahuje zinok, ktorý je 
viazaný dvoma zvy�kami histidínu a jedným glutamáto-
vým zvy�kom. Aktívne miesto  tvorí 6 aminokyselín, ktoré 
obklopujú atóm zinku. V jeho �truktúre sa nachádzajú aj 
4 atómy vápnika zodpovedné za termostabilitu enzýmu. 
Termolyzín obsahuje 316 aminokyselín a jeho molekulová 
hmotnosť je 34,4 kDa.  

Alkalické peptidázy sú produkované baktériami Pseu-
domonas aeruginosa a Serratia marcescens. Sú �iroko�pe-
cifické s pH optimom 7 a o málo väč�ie ako ostatné meta-
lopeptidázy (48−60 kDa). 

Myxobacter peptidáza I má molekulovú hmotnosť 
14 kDa a optimálne pH 9. Je �pecifická voči malým ami-
nokyselinovým zvy�kom na obidvoch koncoch �tiepeného 
polypeptidového reťazca. Táto peptidáza je schopná lyzo-
vať bunkové steny Arthrobacter crystallopoites a iných 
grampozitívnych baktérií. β-lytická peptidáza pochádzajú-
ca zo Sorangium species  obsahujúca zinok je �pecifická  
voči oxidovanej forme B-reťazca inzulínu. 

Myxobacter-peptidáza II  s molekulovou hmotnosťou 
17 kDa a optimálnym pH 8,5−9 je �pecifická  pre lyzínové 
zvy�ky na N-konci �tiepeného reťazca, ale nemá schop-
nosť lyzovať bakteriálne bunky. Je stabilná  pri pH 3−9 
a teplote 50 °C počas 18 h (cit.8). 

 
 

4. Záver 
 
Proteolytické enzýmy majú dôle�ité praktické uplat-

nenie v rôznych oblastiach potravinárskeho aj iného prie-
myslu. Sú významné tie� z medicínskeho hľadiska. 

Podľa Názvoslovného výboru IUBMB (Medzinárodá 
únia pre biochémiu a molekulárnu biológiu) sa proteolytic-
ké enzýmy od roku 1992 označujú ako peptidázy. 

Článok  pojednáva o nomenklatúre, rozdelení týchto 
enzýmov, ich �truktúrach, stabilite, mechanizme katalýzy 
a ďal�ích biochemických parametroch významných pre 
farmakologické,  potravinárske a iné aplikácie.  
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manoviča (aDepartment of Food Technology, bDepartment 
of Biochemical Technology, Faculty of Food and Chemi-
cal Technology, Slovak Technical University, Bratislava, 
Slovak Republic, cVUML, Drug Research Institute, Inc., 
Modra, Slovak Republic): Biochemical Properties of 
Proteolytic Enzymes 

 
Classification and nomenclature of proteolytic en-

zymes (peptidases) and their biochemical properties are 
described. Peptidases catalyze hydrolysis of peptide bonds 
in proteins and thus  significantly affect nutritional, sen-
soric and textural properties of food proteins in  raw mate-
rials, intermediates and end products. They found applica-
tion in pharmacological research as well as in washing 
powders, textile and leather industry, cosmetics, etc. Good 
knowledge of their properties, as well as their optimal 
processing parameters and enzyme specificity are essential 
for their successful applications both in research and in-
dustry.  
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