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Тања Ћирковић Величковић

Допринос протеомике наукама
о храни, исхрани и животној 

средини: разматрање деградација
и модификација хране током обраде

и дигестије хране и под утицајем
загађења животне средине



Предавање одржано на 3. скупу Одељења хемијских и биолошких 
наука, 24. априла 2019. године.



1. Увод

Примена масене спектрометрије високе резолуције у 
биохемији значајно је унапредила аналитику протеина и 
довела до развоја нове високопропусне методе одређива-
ња протеина, протеомике. Основна примена протеомике у 
области алергијских обољења базира се на традиционалном 
приступу идентификације протеина који везују имуноглобу-
лин Е исецањем протеина из гела и одређивањем идентитета 
тандем масеном спектрометријом и претрагом база пода-
така. Највећи изазови ове анализе леже у анализи биљних 
протеома или других протеома за које не постоји довољан 
број података у биоинформатичким базама података. Модер-
нији приступи анализи укупних протеина узорка методом 
“shotgun” протеомике данас подразумевају идентификацију 
пептида насталих фрагментацијом свих протеина у датом 
узорку. Дигестомика (аналитика пептида насталих фраг-
ментацијом протеина дигестивним ензимима) од посебног 
је значаја и за разумевање молекуларних основа алергија на 
храну. И даље је велика непознаница због чега само неки 
протеини хране изазивају алергијска обољења, а други не. 
Боље разумевање процеса дигестије и деградације протеина 
хране помоћи ће бољем разумевању алергија на храну. Наши 
резултати указују на значај матрикса хране у овом процесу 
и значај систематичног приступа проучавању процеса ди-
гестије алергена у матриксу хране. Сложене су и још увек 
недовољно проучене везе које постоје између загађено-
сти животне средине, квалитета хране и здравља на моле-
куларном нивоу. Данас су доступне алатке којима се може 
детаљно и глобално приступити анализи свих протеинских 
форми у узорку.  Могуће је на нивоу појединачних молекула 
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утврдити да су исти били изложени повећаном нивоу стреса 
који може да буде биолошки оксидативни стрес, услед при-
суства тешких метала који могу да оксидују амино-киселин-
ске остатке протеина, или под дејством високе температуре 
која као таква представља стрес за све биомолекуле. Овај 
приступ може да помери границе нашег знања о везама на 
молекуларном нивоу између загађености животне средине, 
квалитета хране и здравља. Боље разумевање ових веза може 
да помогне у превенцији и заштити здравља људи и животи-
ња, а може и да подигне свест о сложености штетних ефеката 
загађења животне средине.

2. Протеомика за потребе утврђивања протеина који
 везују имуноглобулин Е и изазивају алергијска
 обољења

Примена масене спектрометрије високе резолуције у 
биохемији значајно је унапредила аналитику протеина, како 
на великој, тако и на малој скали [1]. Аналитика протеина 
високе пропусности има и посебан назив – протеомика. Прве 
студије које су могле да се назову протеомичким студијама 
објављене су 1975. године [2] и базирале су се на раздваја-
њу протеинске смеше електрофорезом високе резолуције 
у две димензије (раздвајање протеина по наелектрисању у 
првој димензији, а по молекулској маси у другој димензи-
ји). На овај начин су настале 2D мапе протеина бактерије 
Escherichia coli [3], заморца [4] и миша [5]. Међутим, тек са 
развојем масене спектрометрије високе осетљивости било је 
могуће идентификовати протеине раздвојене методом дво-
димензионалне електрофорезе. Развој метода раздвајања и 
идентификације протеина и напредак на пољу секвенцира-
ња читавих генома омогућио је једноставну идентификацију 
великог броја протеина на основу прецизно одређене масе 
пептидних фрагмената насталих деградацијом ензимима 
високе специфичности, масеном спектрометијом и претраге 
протеинских база података бионформатичким алатима. 

Основна протеомичка анализа обухвата неколико корака:
- раздвајање комплексне протеинске смеше на поје-

диначне компоненте, најчешће методом дводимен-
зионалне електрофорезе протеина (енг. 2-dimesional 
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polyacrylamide gel electrophoresis, 2D PAGE);
- исецање циљаних протеина из гела (или свих раздво-

јених протеина), тзв.  прикупљање тачака;
- фрагментација протеина у гелу дејством ензима, 

најчеше трипсина;
- пречишћавање пептида;
- одређивање прецизне масе трипсином генерисаних 

пептида масеном спектрометријом уз различите 
изворе јонизације 

- идентификација протеина претраживањем проте-
инских база података методом „отиска прста“ или 
методом преклапања спектара. Метода преклапања 
спектара је далеко поузданија, али може да се приме-
њује искључиво уколико су спектри снимљени уре-
ђајима који могу да фрагменишу пептиде у масеном 
спектрометру (тзв. тандем масена спектрометрија).

Основна примена протеомике у области алергијских 
обољења базира се на традиционалном приступу иденти-
фикације протеина који везују имуноглобулин Е исецањем 
истих из гела и одређивањем идентитета датог протеина го-
реописаном методом (фрагментација протеина трипсином 
на пептиде који се тандем масеном спектрометријом анали-
зирају, а пептиди идентификују методом поређења спектара 
са in silico дигестованим спектрима протеина у базама пода-
така). Идентификација протеина се потом заснива на прона-
лажењу масеном спектрометријом бар два пептида која само 
дати протеин поседује у бази података (јединствени протеи-
ни, енг. unique peptides). 

Овим приступом смо анализирали имуноглобулин Е-ве-
зујуће протеине различитих алергених извора (полена ам-
брозије, полена јежевице, кикирикија, црвеног меса [6–10]). 
Највећи изазови ове анализе леже у анализи биљних протео-
ма или других протеома за које не постоји довољан број по-
датака у биоинформатичким базама података. Базе података 
(попут NCBI, UniProt) се хране из комплетно секвенцираних 
генома, транскриптома и секвенцираних протеина. Најпот-
пунији подаци постoје за оне врсте чији су геноми потпуно 
секвенцирани. Биљни геноми, најинтересантнији за нас ко - 
ји проучавамо алергијска обољења, нису секвенцирани у 
великом броју. Претраживање података је отежано, а иден-
тификација протеина је могућа само на основу сличности 
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са већ секвенцираним генима, или протеинима, уз употребу 
биоинформатичких алата.

3. Пептидомика (дигестомика и деградомика)

Модернији приступи анализи укупних протеина узорка 
(били то ћелија, ткиво, орган, или читави организми), тзв. 
одређивање протеома методом “shotgun” протеомике, данас 
више не обухватају и корак раздвајања протеина, већ раз-
двајање и идентификацију пептида насталих фрагментаци-
јом свих протеина у датом узорку. Фрагментација може да 
се ради употребом ензима трипсина, који се користи као 
класичан ензим за потребе фрагментације протеина у циљу 
идентификације, а до фрагментације протеина може да дође 
и услед пепсинске дигестије, или дигестије панкреатином 
током процеса физиолошке дигестије хране. У том случају, 
аналитика тако насталих пептида добила је посебан назив 
– дигестомика, иако је у суштини подтип пептидомике – ана-
литике пептида високе пропусности. Слично је и са називом 
деградомика. У питању је подтип пептидомике, а односи се 
на аналитику пептида насталих деградацијом протеина ен-
зимима ендолизозома током поступка деградације протеина 
за потребе представљања епитопа ћелијама имуног система. 
Дигестомика је од значаја у науци о исхрани, док резулта-
ти добијени деградомиком помажу у дизајну вакцина и ра-
светљавању механизме болести имуног система, као што су 
нпр. алергијске болести [11, 12].

4. Алергије на храну

Дигестомика је од посебног значаја и за разумевање мо-
лекуларних основа алергија на храну, обољења које погађа 
углавном децу, а карактерише га неадекватан одговор 
имуног система на иначе безопасне протеине хране. И даље 
је велика непознаница због чега само неки протеини хране 
изазивају алергијска обољења, а други не. Није још увек 
познато који структурни елементи протеина исти чине алер-
геном, иако је познат и описан велики број алергена разли-
читих извора [13]. 
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За претрагу описаних алергена препоручујем базе по - 
  пут базе регистрованих алергена WHO/IUIS Allergen No-
menclature (www.allergen.org), одобрене од стране Светске 
здрав ствене организације и Међународне уније имунолошких 
дру штава (World Health Organization and International Union 
of Immunological Societies, WHO/IUIS) или нешто опширнију 
базу Allergome (www.allergome.org), која обухвата и нереги-
строване алергене. У Табели 1 дат је приказ алергена кикири-
кија регистрованих при Светској здравственој организацији.

Алерген Молекулска маса (kDa) Особине

Ara h 1 64 Резервни протеин (купин)

Ara h 2 17 Резервни протеин (2С албумин, 
конглутин)

Ara h 3 60, 37 (фрагментисан) Резервни протеин (11С глогулин, 
купин)

Ara h 4 Добио нови број - Ara 
h 3.02

Једна од изоформи Ara h 3

Ara h 5 15 Профилин

Ara h 6 15 Резервни протеин (конглутин), 
сличан Ara h 2

Ara h 7 15 Конглутин, протеин сличан Ara h 2

Ara h 8 17 PR-10

Ara h 9 10 Неспецифичан протеин који преноси 
липиде типа 1, nsLTP

Ara h 10 16 16 kDa, Олеозин

Ara h 11 14 14 kDa, Олеозин

Ara h 12 5,2 Дефенсин

Ara h 13 14 Дефенсин

Ara h 14 17,5 Олеозин

Ara h 15 17 Олеозин

Ara h 16 8,5 Неспецифичан протеин који преноси 
липиде типа 1, nsLTP

Ara h 17 11 Неспецифичан протеин који преноси 
липиде типа 1, nsLTP

4.1 Отпорност алергена хране на дигестију

Још давне 1996. постављена је теорија према којој отпор-
ност на дигестију пепсином протеин чини потенцијалним 

Табела 1. Алергени протеини кикирикија (преузето са www.allergen.org).
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алергеном [14]. Дигестија пепсином се одвија у горњим 
деловима гастроинтестиналног тракта и претходи интести-
налној дигестији током које се додатно деградирају фраг-
менти протеина настали деградацијом пепсином. Само 
потпуно очувани или делимично очувани фрагменти про-
теина отпорни на дигестију могу да интерагују са имуним 
системом и доведу до алергијске сензитизације и алергијске 
реакције. До овог контакта може да дође одмах после же-
лудачне дигестије и због тога се отпорност протеина на 
пепсинску дигестију сматра важном особином алергених 
протеина.

Аствуд и сарадници су у симулираним условима желудач-
ног тракта пратили дигестију пречишћених алергена хране и 
дошли су до закључка да су сви описани алергени отпорни 
на дигестију [14]. Међутим, теорија је доведена у сумњу јер 
су описани протеини који су алергени, али се лако дигестују 
пепсином у тесту који су применили Аствуд и сарадници [15, 
16]. Пример таквог алергена је казеин из млека, за који смо 
показали да се лако деградира и у полимеризованом облику 
укрштено-повезан током обраде хране (докторски пројекат 
др Драгане Станић-Вучинић) [17].

Међутим, све ове раније студије су критиковане због 
тога што су отпорност алергена на дигестију пепсином те-
стирале у симулираним условима желудачне дигестије са 
пречишћеним протеинима [16]. Занемаривало се присус тво 
матрикса хране. Постојање матрикса, који са једне стране 
отежава приступ ензима протеину, а са друге може да 
садржи супстанце које инхибирају дигестију, може значајно 
да утиче на кинетику дигестије (а тиме и на полуживот про-
теина) па је самим тим неизбежан параметар који је требало 
узети у обзир. Потешкоћа једног таквог системског присту-
па била је у томе да у научној јавности није био постигнут 
договор по питању тачних услова који најбоље симулирају 
физиолошке услове дигестије. Бројне студије су се бавиле 
дигестибилношћу протеина али њихове резултате је било 
тешко упоређивати, пре свега зато што су различите групе 
користиле различите протоколе [18]. Додатно, методлошки 
проблеми аналитике протеина и пептида у присуству ма-
трикса нису били занемарљива препрека примени симули-
раног процеса дигестије у систематској анализи отпорности 
протеина на дигестију пепсином.
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Међународна мрежа која је разматрала процес дигестије 
у сврху побољшања квалитета и безбедности хране формира-
на је 2010. године [19]. Мрежу је финансирао програм европ-
ске сарадње у науци и технологији (Cooperation in Science 
and Technology, COST) a сама акција је имала назив Infogest 
(https://www.cost-infogest.eu/ABOUT-Infogest). Универзитет у 
Београду је био један од партнера на овом пројекту (https://
www.cost-infogest.eu/PARTNERS).

Главни резултат овог пројекта је хармонизовани прото-
кол за симулирану дигестију чврсте хране [20], познат и као 
Infogest протокол. Овај протокол је узео у обзир физиолошке 
услове дигестије и препоручио количине и концентраци-
је дигестивнх ензима, као и трајање све три фазе дигестије 
хране (орална, желудачна и интестинална). Пројекат је ор-
ганизовао и обуку за примену овог протокола (на првој ра-
дионици Infogest протокола, на коме је само 15 полазника 
из читавог света прошло курс дигестије хране по хармони-
зованом протоколу, нашу групу је заступала Маја Крстић). 
Додатно, пројекат је обезбедио и интерактивну страницу 
(http://www.proteomics.ch/IVD/) за припрему раствора и ен -
зима који се користе у дигијестији да би олакшао примену 
хармонизованог статичког протокола за дигестију хране, 
као и филмске клипове који могу да се виде на COST Action 
Infogest YouTube каналу (https://www.youtube.com/channel/
UCdc-NPx9kTDGyH_kZCgpQWg). О значају овог консен-
зуса који је постигла међународна мрежа Infogest говори 
и чињеница да је основна публикација Infogest протокола 
привукла значајну пажњу научне јавности и стекла око 900 
цитата за само пет година. Ове године објављена је и уна-
пређена верзија овог протокола, Infogest 2.0, публикована у 
реномираном часопису Nature protocols [21]. Од 2016. године 
Infogest је постала међународна мрежа која окупља више од 
400 научника из 140 института из читаве Европе, али и из 
САД, Канаде, Аргентине, Аустралије и Новог Зеланда. Уни-
верзитет у Београду је један од партнера ове међународне 
мреже.

Наша група је била међу првим групама у свету која 
је почела да примењује овај протокол у разматрањима ди-
гестибилности алергена у њиховом матриксу. Наши први 
задаци односили су се на решавање методолошких пробле-
ма у анализи протеина, односно пептида након дигестије. 
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Да бих појаснила ове проблеме, укратко ћу да се осврнем 
на основне кораке у анализи дигестије протеина. Протокол 
пепсинолизе алергена, онако како су га Аствуд и сарадници 
описали, подразумева излагање једног бистрог протеинског 
раствора ензиму. Таква смеша без превише додатне припре-
ме лако се анализира електрофорезом или течно-масеном 
спектрометријом. У случају дигестије чврсте хране, протеи-
ни и пептиди који су се ослободили дигестијом хране осло-
бађају се из чврстог узорка и прелазе у течну фазу, али их 
прате и остале компоненте хране, шећери и липиди. Од осам 
великих узрочника алергијских обољења пореклом из хране, 
млеко, кикирики, соја, јаја и орашице су богати липидима. 
Узрочници алергија попут жита су богати шећерима, а риба 
и морски плодови су богати протеинима. Управо присуство 
липида значајно омета аналитику протеина и пептида. Због 
тога су истраживања наше групе примарно била фокусирана 
на решавање методолошких проблема у анализи производа 
дигестије липидима богатих извора (кикирики, орашице) 
који су представљали највећи методолошки изазов (доктор-
ски пројекат Иване Продић, Универзитет у Београду).

5. Дигестомика кикирикија по Infogest протоколу

Један од осам најважнијих узрочника алергија на храну 
је кикирики. То је такође један од најопаснијих узрочника 
алергија, јер се реакције на алергене кикирикија јављају већ 
при уносу јако малих количина кикирикија које се могу наћи 
у великом броју прехрамбених производа. Алергија на ки-
кирики је описана након уноса како сировог, тако и куваног 
и печеног кикирикија. То значи да су алергени протеини ки-
кирија изузетно стабилни и да њихову структуру није лако 
нарушити загревањем или хемијским третманом (нпр. у јако 
киселим условима какви владају у желуцу). Описано је чак 
око 16 алергених протеина пореклом из кикирикија (Табела 
1) и више њихових изоформи, али најважнији су резервни 
протеини под називом 2S албумини, Ara h 2 и Ara h 6, као и 
Ara h 1 и Ara h 3.

Наша група је применила хармонизовани статички про-
токол за дигестију читавог зрна кикирикија у циљу бољег 
разумевања процеса деградације алергена кикирикија [10].
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Циљеви студије су били:
- карактеризација пептида резистентних на дигестију 

комбинацијом приступа 2D PAGE-nanoLC-MS (енг. 
nano Liquid chromatography–mass spectrometry) и 
“shotgun” анализе пептида ослобођених дигестијом;

- карактеризација имунореактивности ових пептида.
У циљу карактеризације пептида резистентних на диге-

стију помоћу 2D PAGE-nanoLC-MS, применили смо следећи 
експериментални приступ: уситњавање целог сировог зрна 
кикирикија, орална и желудачна фаза дигестије према стан-
дарднизованом протоколу, уклањање липида екстракци-
јом органским растварачима и анализа дигестоване смеше 
методом дводимензионалне електрофорезе високе резолу-
ције уз идентификацију протеина масеном спектрометријом. 
Паралелно су анализирани и контролни узорци: у симули-
раним гастроинтестиналним течностима без додатка ензима 
(Слика 1, CPS), као и екстракт протеина кикирикија припре-
мљен према стандардном протоколу (Слика 1, SPE).

Овим приступом је било могуће прецизно дефинисати 
распад главних алергена кикирикија који су након двочасов-
не дигестије у дигесту кикирикија били присутни у виду не-
колико структурних форми: као потпуно очувани (тачке 1, 2 
и 3, које одговарају алергену Ara h 1 на Слици 1, налазе се у 

Слика 1. Дводимензионалне електрофорезе високе резолуције екстракта 
протеина кикирикија припремљеног према стандардном протоколу 
(SPE), контролном узорку кикирикија који није био изложен 
дигестивним ензимима (CPS) и дигестованог узорка кикирикија 
(DPS). Све тачке које се поклапају на мапама су обележене бројевима 
и анализиране су масеном спектрометријом. Све тачке које нису могле 
да се поклопе обележене су великим словима и такође анализиране 
масеном спектрометријом. Мw – протеински стандарди за одређивање 
молекулских маса. Преузето уз дозволу издавача из [10].
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свим узорцима), као делимично деградиране форме алергена 
Ara h 1 (тачке D, H, G), односно потпуно очуване изофор-
ме алергена Ara h 3 (тачке 10, 11, 12, 13, 14) и деградиране 
форме Ara h 3 (тачка Е и тачка 25).

Слика 2. Главни фрагменти Ara h 1 и Ara h 3 отпорни на дигестију 
пепсином. А) Тродимензиона структура Ara h 1; ванјезгарни N-терминални 
регион је у жутој, ванјезгарни C-терминални регион је у зеленој, док је 
регион језгра у сивој боји. Главни пептиди Ara h 1 отпорни на дигестију 
пепсином нађени у тачкама са дводимензионе електрофорезе: тачка 1 
(око 60 kDa), тачка D (око 40 kDa), тачка G (око 25 kDa) и тачка H 
(око 20 kDa). Пептиди су приказани у црвеној боји. Б) Тродимензиона 
структура Ara h 3; базна подјединица је у наранџастој, а кисела 
подјединица у светло плавој боји. Главни пептиди Ara h 3 отпорни на 
дигестију пепсином нађени у тачкама са дводимензионе електрофорезе: 
тачка E (око 30 kDa) и тачка 25 (око 14 kDa). Пептиди су приказани у 
љубичастој боји. За приказивање тродимензионих структура главних 
алергена кикирикија коришћене су кристалне структуре Ara h 1 (PDB 
entry 3SMH) и Ara h 3 (PDB entry 3C3V). Преузето уз дозволу издавача 
из [10].
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Уз податке добијене масеном спектрометријом било 
је могуће и моделовати производе деградације алергена. 
Приступ је био следећи: трипсином добијени фрагменти су 
идентификовани масеном спектрометријом и приказани на 
структури интактног алергена. Може се уочити да иденти-
фиковани пептиди припадају истом структурном домену у 
молекулу алергена, односно да се током деградације пепси-
ном прво уклањају делови структуре протеина који се налазе 
у флексибилним регионима N- и C-терминуса протеина 
(Слика 2). Наша студија је такође показала да главни алерге-
ни остају потпуно очувани и имунореактивни након двоча-
совног излагања пепсину.

Због чега је ова студија, прва такве врсте, од значаја за 
боље разумевање алергија на храну? Наша студија је јасно 
показала да и након двочасовне дигестије у условима који 
симулирају физиолошке услове дигестије, главни алергени 
опстају као потпуно очувани, али су присутни и у другим 
формама које су по својој величини довољне да изазову 
алергијску реакцију. Поређења ради, други аутори који су 
анализирали дигестију ових алергена пепсином јасно су по-
казали да се исти лако дигестују и након два сата потпуно 
губе своју основну структурну форму (интактну молекулску 
масу) (Табела 2).

На основу наших резултата било је могуће не само по-
казати да липидима богат матрикс хране значајно утиче 
на процес деградације већ и проценити ефекат присуства 
матрикса на полуживот алергена у дигестивном флуиду. 
Узевши у обзир наше податке до којих смо дошли анализи-
рајући комплетно зрно кикирикија и резултате до којих су 
дошли други аутори (Табела 2), наша процена је била да се у 
присуству матрикса полуживот алергена продужава и за око 
600%.

У другом делу студије која се бавила дигестомиком ки-
кирикија фокусирали смо се на аналитику кратких пептида 
које је пепсин ослободио из основне форме алергена. Ови 
кратки пептиди, иако способни да везују имуноглобулин 
Е, нису довољно велики да унакрсно повежу два молекула 
имуноглобулина Е, а то је неопходан предуслов за ослобађа-
ње хемијских супстанци алергијске инфламације из ћелија 
које их складиште. Да бисмо их анализирали, морали смо 
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0.03 100 1.2 ПП 60 0.25 н.о.

0.002 н.о. 2 ПП 120 <2 <14

3.04 10,000 1.2 ЕК 60 0.25 н.о.
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3.04 10,000 1.2 ПП 60 4 10

0.3 1,000 1.2 ПП 60 16 10

0.03 100 1.2 ПП 60 / /

3.04 10,000 1.2 ЕК 60 60 10

0.63 2540 1.2 ЕК 60 15 н.о.

Табела 2. Сумирани публиковани подаци о дигестибилности алергена 
кикирикија у in vitro симулираним условима гастричне дигестије. 
ЕК – екстракт кикирикија,  ПП – пречишћени протеин, н. о. – није 
одређивано.  Прерађено из [10], уз дозволу издавача.
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претходно да их пречистимо из реакционе смеше методом 
гел филтрације. Наш резултат је показао да су настали фраг-
менти имунореактивни и значајније хидрофобни од остатка 
протеина. Хидрофобност сегмената пептида би могла да бу - 
де основа њихове агрегације, а путем агрегације би могле 
да настану и структуре које подсећају на очувани алерген и 
могу да изазову алергијску сензитизацију и алергијску реак-
цију (Слика 3).

Истраживања других аутора на животињским моделима 
алергије на кикирики су показала да смеша пептида поре-
клом из алергена Ara h 1 може да изазове алергијску реакци-
ју [22]. Аутори су изнели хипотезу по којој је управо агрега-
ција пептида неопходан предуслов за ову реакцију. 

Након развоја ове методологије на модел систему кики-
рикија, систематичан приступ овој проблематици подразуме-
ва и примену стандардизованог протокола и стандардизова-
них метода у анализи дигеста и на другим значајним узроч-
ницима алергијских обољења, као што су млеко (докторски 
пројекат др Јелене Радосављевић, Универзитет у Београду), 
лешник (докторски пројекат Иване Продић, Универзитет 
у Београду), морски плодови (докторски пројекат Урмиле 
Кулал, Универзитет Гент). Резултати дигестомике млека 
потврдили су нашу претпоставку. Дигестија пепсином није 
успела да фрагментише IgE-везујуће епитопе главних алер-
гена млека и исти су били подложни агрегацији. Агрегира-
ни пептиди су били имунореактивни и способни да изазову 
ослобађање медијатора алергијске инфламације из ћелија 
имуног система (Ј. Радосављевић, докторска дисертација).

Треба напоменути да су наши први резултати из ове 
области објављени још 2007. године [23]. Та прва студија 
је указала на значајан утицај присуства полисахарида у ма-
триксу воћа на процес дигестије протеина (докторски про-
јекат др Наталије Половић). Ови експерименти су рађени у 
условима симулираног желудачног флуида према тада пре-
порученом протоколу (веома висока концентрација пепсина) 
и уз методологију која нам је била доступна у датом тренут-
ку (електрофореза, имуноблот уз употребу специфичних ан-
титела). Показали смо да су, иначе лабилни, протеини воћа 
у присуству пектина (киселих полисахарида воћа) значајни-
је отпорни на дигестију пепсином, панкреатином, а и у жи-
вотињским моделима дигестије [23–25]. Ти први резултати 
који су указали на значај матрикса хране у процесу дигестије 
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Слика 3. Региони са идентификованим пептидма Ara h 1, Ara h 2 and 
Ara h 3 нађени у фракцији кратких пептида отпорних на дигестију 
пепсином (енг. digestion-resistant peptides, DRPs) издвојеној након 
дигестије кикирикија пепсином. A) Тродимензиона структура Ara h 1; 
слика лево: ванјезгарни N-терминални регион је у жутој, ванјезгарни 
C-терминални регион је у зеленој, док је регион језгра у сивој боји; 
слика у средини: интактни пептиди; слика десно: пептиди нађени 
након редукције, алкилације и дигестије трипсином фракције DRPs. 
Региони који садрже пептиде који одговарају континуалним епитопима 
алергена кикирикија (на основу претраживања у бази података The 
Immune Epitope Database – IEDB) су у црвеној боји, док су региони са 
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алергена воћа добили су значајну пажњу научне и шире јавно-
сти (чланак објављен у британском листу Economist –  https://
www.economist.com/science-and-technology/2007/05/10/
protect-and-die). Додатно смо се бавили и интерферирајућим 
супстанцама у процесу пепсинске дигестије, пре свих поли-
фенолима [26, 27], као и ефектима обраде хране на дигести-
ју протеина пепсином у условима симулиране дигестије, а у 
одсуству матрикса [28–31] (докторски пројекат др Драгане 
Станић-Вучинић, докторски пројекат др Зијада Тантуша, 
докторски пројекат др Марије Стојадиновић).

6. Хеминформатика и протеомика: симулација и 
валидација протеолитичке деградације протеина

Специфичност процеса фрагментације алергена кикири-
кија нас је подстакла да се бавимо структурним елементима 
протеина који би могли да нам укажу на разлоге такве фраг-
ментације. Као модел систем изабрали смо главне алергене 
кикирикија, 2S албумине, Ara h 2 и Ara h 6, и ензим трипсин, 
који за разлику од пепсина показује изражену специфичност 
према базним амино-киселинама у протеинској секвенци и 
на тај начин даје фрагменте који су веома прецизно дефини-
сани. Биоинформатички портали попут PeptideCutter (https://
web.expasy.org/peptide_cutter/) на основу задатих параметара, 

пептидима који не одговарају епитопима у плавој боји. B) Тродимензиона 
структура Ara h 3; слика лево: базна подјединица је у наранџастој, а 
кисела подјединица у светлоплавој боји; слика у средини: интактни 
пептиди; слика десно: пептиди нађени након редукције, алкилације 
и дигестије трипсином фракције DRPs. Региони који садрже пептиде 
који одговарају континуалним епитопима алергена кикирикија (на 
основу претраживања у бази података IEDB) су у црвеној боји, док 
су региони са пептидима који не одговарају епитопима у плавој боји. 
C) Тродимензиона структура Ara h 2; слика лево: флексибилна петља 
је приказана у љубичастој, N-терминални регион је у жутој, док је 
C-терминални регион у зеленој боји; слика десно: пептиди нађени 
након редукције, алкилације и дигестије трипсином фракције DRPs 
су приказани у црвеној боји и одговарају континуалним епитопима 
алергена кикирикија (на основу претраживања у бази података 
IEDB). За приказивање тродимензионих структура главних алергена 
кикирикија коришћене су кристалне структуре Ara h 1 (PDB entry 
3SMH), Ara h 2 (PDB entry 3OB4) и Ara h 3 (PDB entry 3C3V).



68 Приступна предавања дописних чланова

попут секвенце протеина (или шифре у базама података) и 
дигестивног ензима, могу да генеришу листу фрагмената 
(пептида) и број циљних места дигестије. На примеру 2S 
албумина кикирикија (шифра CONG7_ARAHY) и ензима 
трипсина, може се видети да комплетна протеолиза овог 
ензима трипсином генерише 24 фрагмента, односно да су у 
секвенци протеина присутна 23 циљна места за деградаци-
ју (базни остаци амино-киселина аргинина и лизина). Овај 
портал смо искористили да бисмо генерисали податке за 
Слику 6. Свака тачка приказана на њој (d, e, f) представља 
циљно место протеолизе. Тачке означене црвеном бојом су 
оне које смо експериментално валидирали у експерименту 
делимичне протеолизе протеина трипсином. 

Наша полазна хипотеза је била да у молекулу алергена 
нису сви базни остаци амино-киселина подједнако доступни 
и подједнако подложни дејству ензима. Један од параметара 
за које је познато да могу да утичу на ефикасност протеолизе 
је доступност амино-киселинског остатка ензиму, а он може 
да се прати мерењем флексибилности амино-киселинског 
остатка који је циљни остатак за протеолизу. Познато је да су 
региони протеина који су покретљивији доступнији протеа-
зама и тиме и бољи циљеви протеолизе. Наша идеја је била 
да упоредимо квантитативне податке до којих смо дошли 

Слика 4. Тродимензионална структура пептида отпорних на дигестију 
преклопљених са интактним протеином. Слика а: Ara h 2.02; Слика b: 
Ara h 6. Структуре у црвеној боји представљају конформације интактних 
протеина, а структуре у плавој боји представљају одговарајуће пептидe 
отпорнe на дигестију. Стрелице показују места протеолизе указујући на 
то да су неструктурирани делови протеина најподложнији протеолизи 
(преузето уз дозволу издавача из [32]).
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симулацијом молекулске динамике протеина са експеримен-
тално одређеним амино-киселинским остацима за које смо 
утврдили да су лако доступни трипсину.

У циљу решавања овог проблема, ми смо делимично де-
градиране алергене кикирикија анализирали масеном спек-
трометријом и прецизно одредили молекулске масе рези-
стентних фрагмената [32]. На основу ових података, одредили 
смо и примарну структуру фрагмената дигестије (Слика 4).

Симулацијом њихове молекулске динамике, закључили 
смо да су резистентни пептиди алергена кикирикија ста-
билнији од родитељских протеина. Процесом протеолизе 
из структуре алергена прво се уклањају региони велике по-
кретљивости и заостаје језгро протеина које је према нашим 
подацима веома стабилно на даљу деградацију трипсином.

Покушали смо и да упоредимо податке до којих смо 
дошли експериментима, у којима смо одређивали циљна 
места протеолизе (одређена масеном спектрометријом), 
са подацима о флексибилности датих региона протеина до 
којих смо дошли методама хемоинформатике. Показало се да 
је могуће са великом прецизношћу дефинисати вероватноћу 
исецања протеина протеазом на датом циљном остатку на 
основу вредности средње квадратне флуктуације (енг. Root 

Слика 5. Варијације вредности средње квадратне флуктуације (енг. Root 
Mean Square Fluctuation, RMSF) дуж секвенце интактних изоформи 
конглутина и пептида отпорних на дигестију (енг. digestion-resistant peptides, 
DRPs). Слика а: Поређење RMSF профила Ara h 2.02 и његових DRPs; 
Слика б: Поређење RMSF профила Ara h 6 и његових DRPs. Стрелице 
показују минимуме RMSF вредности који су на позицијама лоцираним 
у α-хелијачном региону протеина. Зеленим линијама су означени делови 
протеинских секвенци који садрже α-хеликс као секундарну структуру 
(преузето уз дозволу издавача из [32]).
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Mean Square Fluctuation, RMSF), која заправо описује рела-
тивну мобилност датог аминокиселинског остатка (Слика 6). 

У наставку ових истраживања највише нас је занимало 
како се структура и флексибилност протеина мењају са по-
већањем температуре (током обраде хране) и да ли то може 
да утиче на процесе деградације протеина ензимама. Такође 
смо се бавили и симулацијом молекулске динамике алерге-
на у присуству и одсуству конститутивно присутних јона 
метала (лакталбумин и јон калцијума) по везивању лиганда 
пореклом из хране (Слика 7) [33]. Лакталбумин је веома 
специфичан алерген хране – веома нестабилан у одсуству 
калцијума којег конститутивно везује и веома интересан-
тан за проучавање феномена стабилности протеина хемо-
информатичким методама. Наши резултати су показали да 
је стабилизација протеина везивањем метала и везивањем 

Слика 6. Варијације вредности средње квадратне флуктуације (енг.        
Root Mean Square Fluctuation, RMSF) дуж секвенце интактних 
изоформи конглутина и места подложних протеолизи трипсином на 
пептидима отпорним на дигестију (енг. digestion-resistant peptides, 
DRPs). Горњи ред (слике a, b, c): интактни конглутини; доњи ред (слике 
d, e, f): места подложна протеолизи трипсином на DRPs. Слике лево 
(а, d): Ara h 2.02; слике у средини (b, е): Ara h 2.01; слике десно (c, f): 
Ara h 6. Стрелице показују места протеолизе трипсином. Плаве линије 
представљају протеинске секвенце. Зелене линије представљају 
делове протеинских секвенци који садрже α-хеликс као секундарну 
структуру. У доњем реду црвеним тачкама су представљена места у 
секвенци која су осетљива на протеолизу трипсином, док су црним 
тачкама представљена места резистентна на дејство трипсина 
(преузето уз дозволу издавача из [32]).
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полифенолним лигандом пореклом из зеленог чаја мерљив 
феноменом који прате веома дискретне промене молекулске 
динамике самог протеина и његових комплекса (Слика 7) 
[33, 34].

Хемоинформатичке студије су резултат плодотворне 
мултидисциплинарне сарадње са групом професора Милоша 
Милчића, који се бави рачунарском хемијом на Универзитету 

Слика 7. Преклопљене конформације (А) холо алфа-лакталбумина 
(холоАЛА) и апо-лакталбумина (апоАЛА), и (B) апоАЛА и комплекса 
апоАЛА са епигалокатехин-3-галатом (апоАЛА-ЕГЦГ) након симулиране 
молекулске динамике (СМД). Црне стрелице показују регионе на 
чију је конформацију уклањање јона калцијума највише утицало, док 
им је везивање ЕГЦГ повратило првобитну конформацију (регион 
калцијум-везујуће петље). (C) Преклапање аминокиселинских остатака у 
региону улаза у пукотину холоАЛА, апоАЛА и  апоАЛА-ЕГЦГ, који 
приказује промену позиције остатка тирозина 103 услед уклањања јона 
калцијума, као и његов повратак на готово првобитну позицију услед 
везивања ЕГЦГ. Молекулске површине (D) холоАЛА, (Е) апоАЛА и (F) 
апоАЛА-ЕГЦГ које показују регион улаза у пукотину након СМД. Као 
последица промене позиције остатка тирозина 103 у апоАЛА долази до 
благог отварања пукотине (црне стрелице), док везивање ЕГЦГ враћа 
првобитну затвореност пукотине (црне стрелице). ХолоАЛА структра 
је приказана у светло плавој боји, апоАЛА у љубичастој и апоАЛА-
ЕГЦГ у зеленој боји. Све структуре су добијене на основу просечних 
конформација главних кластера холоАЛА, апоАЛА и апоАЛА-ЕГЦГ 
након СМД. АпоАЛА структура је добијена тако што је јон калцијума 
уклоњен из кристалне структуре холоАЛА (PDB ID 1F6S) (преузето уз 
дозволу издавача из [33]).
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у Београду. Све веома захтевне симулације молекулске дина-
мике алергена, њихових фрагмената и комплекса алергена 
са лигандима (докторски пројекат Милице Радибратовић, 
Универзитет у Београду, докторски пројекат Аје Ал-Ханиш, 
Универзитет у Београду) рађена су на суперрачунару „Пара-
докс“, који је стациониран на Институту за физику. Проте-
омичке анализе су рађене на нашем масеном спектрометру 
високе резолуције на Хемијском факултету.

7. Модификација хране током обраде и дигестије
 хране и под утицајем загађења животне средине

Bезе које постоје између загађености животне средине, 
квалитета хране и здравља на молекуларном нивоу су cло-
жене и још увек недовољно проучене. Aлергијска обо љења 
горњих респираторних путева, али и алергије на храну су 
у порасту у свету, а посебно у индустријски развијенијим 
земљама. Могуће је да постоји веза између значајнијег уноса 
обрађене хране, квалитета ваздуха и земљишта са алергиј-
ским обољењима. Ова веза би могла да постоји и на молеку-
ларном нивоу, a савременим инструменталним и биоинфор-
матичким методама које су нам одскора на располагању ове 
везе бисмо могли и да пратимо: молекули изложени хемика-
лијама пореклом из животне средине (полутанти) или техно-
лошки обрађени (додатком адитива, на високој температури) 
могли би да се мењају под дејством истих и да попут „отиска 
прста“ указују на стрес којем су били изложени. Тај стрес 
може да буде биолошки оксидативни стрес, а може да буде 
и услед присуства нпр. тешких метала, који могу да окси-
дују амино-киселинске остатке протеина, или под дејством 
високе температуре, која као таква представља стрес за све 
биомолекуле. 

Управо смо на примеру алергена полена јежевице, при-
купљеног на локалитетима са различитим степеном за-
гађености ваздуха и земљишта, показали да је могуће на 
нивоу појединачних молекула утврдити да су исти били 
изложени повећаном нивоу стреса, који је корелирао са 
повећаним садржајем метала (жива и кадмијум). Протеи-
ни су показали повећан број оксидативних модификација 
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амино-киселинских остатака метионина, лизина, хистидина, 
пролина (Слика 8). Неки алергени су били изразито модифи-
ковани у овим узорцима (нпр. алерген Phl p 6) [6].

Ове промене, које су у појединим протеинима веома 
изражене, могу значајно да утичу на процесе дигестије и 
деградације протеина (нпр. уколико се описане модифика-
ције налазе на или у близини циљних тачака протеолизе). 

Слика 8. A) 2D PAGE Phleum pratense P1 и P2 узорака полена. Означене 
тачке су упоређиване употребом програма Image Master Platinum 7.0 
software и идентификоване масеном спектрометријом. MW: маркери 
молекулских маса. B) Поређење модификација протеина профилин 
6 (пан-алерген Phl p 12, accession number A4KA33) идентификованог 
у тачки 1 (узорак P1 sample) и тачки 5 (P2 узорак полена загађеног 
тешким металима). Црвеним квадратима су показане оксидативне 
модификације пронађене искључиво у узорку P2 (преузето уз дозволу 
издавача из [6]).
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Значајан број оваквих модифакација показан је и на алерге-
нима кикирикија (докторски пројекат Јелене Михаиловић) 
изложеним високој температури (током печења кикирикија). 
Неке од ових модификација су познате (грађење Мајерових 
производа је добро позната хемијска модификација протеина 
на високој температури), али неке до сада нису биле описане, 
јер није било алатки којима се могло детаљно и глобално 
приступити анализи свих протеинских форми у узорку. 

Овај приступ може да помери границе нашег знања о 
везама на молекуларном нивоу између загађености животне 
средине, квалитета хране и здравља. Боље разумевање ових 
веза може да помогне у превенцији и заштити здравља људи и 
животиња, а може и да подигне свест о сложености штетних 
ефеката загађења животне средине. Од 2018. године међу-
народни пројекат FoodEnTwin (http://horizon2020foodentwin.
rs/sr/home/), који се финансира из програма Хоризонт2020, 
бави се управо овом темом и координира се из Београда.
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Захвална сам свим својим учитељима, сарадницима, при-
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