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______________________________________________________________________________

1. INNGANGUR
______________________________________________________________________________
Viðvarandi kuldi (hitastig lægri en 5 °C) einkennir langstærstan hluta þeirra svæða á Jörðinni sem
lífverur hafa þurft að aðlagast, eða forðast. Um 80 % lífhvolfs plánetu okkar er þannig viðvarandi
kalt umhverfi, og tekur til hafsvæða sem hylja um 70% yfirborðs Jarðar sem og
heimskautasvæðanna. Aðlögun í eiginleikum ensíma, sem og annarra próteina, sem ákvarða
byggingu og starfsemi allra lífvera, að lágum hitastigum er lykilatriði svo líf fái þrifist við slíkar
jaðarumhverfisaðstæður. Hin síðari ár hafa farið fram töluverðar rannsóknir á kuldaaðlögun
próteina. Þó er enn langt í land að skilningur hafi fengist á sambandinu milli myndbyggingar
próteina og aukinnar líffræðilegrar virkni við lág hitastig. Aðlögun líffræðilegrar virkni próteina
að mismunandi hitastigum virðist miða að því að tryggja nauðsynlegan sameindasveigjanleika
(flexibility) próteinanna við hinar mismunandi hitastigsaðstæður sem viðkomandi lífverur hafa
aðlagast (Somero, 1995, Jaenicke og Böhm, 1998, Zavodsky et al, 1998). Talið er að
kuldaaðlöguð prótein ráði því yfir meiri sveigjanleika myndbyggingar þeirra við lægri hitastig en
ensím sem aðlagast hafa hærra hitastigi. Aukning sveigjanleika í byggingu stórsameinda er því
talin gegna lykilhlutverki í kuldaaðlögun þeirra. Tilgátur um byggingarlegar forsendur
kuldaaðlögunar byggja flestar á því að þróunarlegur þrýstingur sé til staðar til að tryggja
nauðsynlegan sveigjanleika sameindanna til virkni við þau umhverfishitastig sem lífveran lifir
við. Þessar tilgátur fela jafnframt í sér að aukinn sveigjanleiki leiði til byggingarlegrar
málamiðlunar á kostnað stöðugleika próteinanna, þar sem losa yrði um eða veikja þyrfti tengi eða
hrif í myndbyggingu þessara próteina, sem búast má við að leiði til minni stöðugleika þeirra.
Þetta öfuga samband virkni og stöðugleika hefur verið sannreynt fyrir fjölda kuldaaðlagaðra
ensíma og er eitt megineinkenni þeirra (Gerday, et al., 1997, Fields og Somero, 1998Kristjánsson
og Ásgeirsson, 2002, Feller og Gerday, 2003, Feller 2003, Smalås et al., 2000, Siddiqui og
Cavicchioli, 2006). Hins vegar hefur reynst erfiðara að sýna fram á meint hlutverk sveigjanleika í
þessu orsakasamhengi með eiginlegum mælingum (Kristjánsson, 2006). Jafnframt hafa
rannsóknir á próteinum hitakærra örvera sýnt að aukinn hitastöðugleiki helst yfirleitt í hendur við
lækkaða virkni við lækkuð hitastig, t.d. hafa hitaþolin ensím oft litla merkjanlega ensímvirkni
nálægt herbergishita (Jaenicke og Böhm, 1998). Nýlegar rannsóknir hafa þó bent til að þetta
öfuga samband á milli virkni og stöðugleika sé ekki einhlítt, því hægt hefur verið að framkvæma
stökkbreytingar á ensímum sem höfðu í för með sér töluverða aukningu í stöðugleika án þess að
það hefði áhrif til lækkunar á virkni þeirra (Miyasaki et al., 2000, Wintrode et al., 2000). Fyrir
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þau prótein sem hingað til hafa verið rannsökuð og lúta náttúrulegri þróun, virðist fyrrnefnt
samband þó gilda í flestum tilfellum.
Hin síðari ár hafa birst auknar upplýsingar um þrívíddarbyggingar kuldavirkra próteina (Aghajari,
et al., 1998, Aghajari, et al., 2003, Alvarez et al., 1998, Bae et al., 2004, Kim, et al., 1999, Russel
et al, 1998, Smalås et al., 1994, Van Petegem, Arnórsdóttir et al., 2005, De Vos et al., 2006).
Flestar þessar þrívíddarbyggingar hafa verið bornar saman við þekktar byggingar samstofna
ensíma með það að markmiði að skýra sameindafræðilegar forsendur kuldaaðlögunar. Í flestum
þessara rannsókna hefur verið leitað að mismun í byggingarþáttum sem skýrt gæti mismunandi
stöðugleika próteinanna, eða reynt hefur verið að skýra mismuninn í ljósi hugsanlegra áhrifa á
sveigjanleika. Það sem allar þessar samanburðarrannsóknir hafa leitt í ljós er hvað byggingar
hinna mismunandi hitastigsaðlöguðu ensíma eru líkar. Því er ljóst er að mismunandi
hitastigsaðlögun próteinanna er ekki hægt að skýra með breyttri 2. stigs og 3. stigs byggingu
þeirra. Niðurstöður slíkra samanburðarrannsókna virðast jafnframt ekki benda til þess að
ákveðnar leiðir séu farnar í byggingarlegri aðlögun próteina að kulda. Ýmsir byggingarþættir hafa
verið tilgreindir sem ástæður aukinnar hvötunargetu, minnkaðs stöðugleika og hugsanlegrar
aukningar í sveigjanleika, s.s. færri saltbrýr (sérstaklega milli klasa eða á milli undireininga í
samsettum próteinum), fækkun arómatískra víxlverkana, stækkun yfirborðslykkja og færri prólín
í slíkum lykkjum, minnkuð vatnsfælni, veikari binding kalsíum í bindiset, hagstæðari víxlverkanir
við leysi vegna aukins fjölda yfirborðshleðsla (einkum neikvæðra), minna grafið óskautað
yfirborð, en aukið aðgengi óskautaðra hópa á yfirborði.
Undanfarin ár hafa staðið yfir rannsóknir á subtilísín-líkum serín próteinasa úr kuldakærri Vibriotegund (VPR), sem og samanburður á eiginleikum þess ensíms við skyld ensím úr
miðlungshitakærri (próteinasa K) og hitakærri (aqualysin I) örveru. Markmið þessara
samanburðarrannsókna er að varpa ljósi á þá þætti í byggingu þessara ensíma sem ákvarða
mismunandi hitastigsaðlögun, þó sérstaklega kuldaaðlögun Vibrio-próteinasans. Gen kuldavirka
próteinasans hefur verið klónað og raðgreint (Arnórsdóttir et al. 2002). Afleidd amínósýruröð
próteinasans og aðrir ákvarðaðir lífefnafræðilegir eiginleikar ensímsins (Kristjánsson et al., 1999,
Arnórsdóttir et al. 2002) bentu ótvírætt til að það tilheyri fjölskyldu innan subtilísín-líkra
próteinasa (subtílasa) sem kenndir eru við próteinasa K (Siezen og Leunissen, 1997). Til
próteinasa K fjölskyldunnar flokkast einnig hitaþolni próteinasinn aqualysin I úr hveraörverunni
Thermus aquaticus, auk annarra örveruensíma. Þrívíddarmyndbygging próteinasa K (PRK) hefur
verið ákvörðuð í smáatriðum með röntgen kristalgreiningu (Betzel et al., 2001, Müller, et al
1994) og 1. stigs myndbygging aqualysins I (AQUI) er þekkt. Nýlega var svo þrívíddarbygging
VPR ákvörðuð með röntgen kristalgreiningu að 1.84 Å upplausn (mynd 1) (Arnórsdóttir et al.,
2005).
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Mynd 1. Þrívíddarbygging Vibrio próteinasans sem ákvörðuð var að 1.84Å upplausn með
röntgen kristalgreiningu (pdb tákn: 1sh7) (Arnórsdóttir et al., 2005). Á líkanið er merrkt
hvötunarþrennd ensímsins (H70, D37 og S220). Kalsíum jónir (grænar) sýna staðsetningu
kalsíumseta. (Ca1, Ca2, Ca3). Jafnframt eru sýnd dísúlfiðtengi próteinsins (gul).
Hinn mikli munur sem mælingar hafa leitt í ljós að til staðar sé á stöðugleika og virkni þessara
ensíma með tilliti til hitastigs, sem og há samsvörun í amínósýruröðum þeirra, gerir samanburð á
myndbyggingu þessara ensíma mjög áhugaverðan til að varpa ljósi á sameindafræðilegar
forsendur hitastigsaðlögunar þeirra.
Vibrio-próteinasinn sýnir eiginleika kuldaaðlögunar bæði m.t.t. virkni og stöðugleika í
samanburði við viðmiðunarensímin (Kristjánsson et al., 1999, Kristjánsson og Magnússon, 2001,
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Arnórsdóttir et al. 2002). Með það að markmiði að dýpka skilning á hitastigsaðlögun þessara
próteinasa hafa verið framkvæmdar samanburðarrannsóknir á stöðugleika ensímanna við
mismunandi aðstæður. Í þessari skýrslu eru dregnar saman niðurstöður rannsókna þar sem metin
voru áhrif kalsíum bindingar, dísúlfíðtengja og vatnsfælinna hrifa á stöðugleika ensímanna. Allir
próteinasar sem greindir hafa verið og tilheyra subtilísin-fjölskyldunni hafa bindiset fyrir
kalsíum-jónir, sem gegna veigamiklu hlutverki í stöðugleika þeirra (Frömmel et al., 1989, Muller
et al., 1994, Genov et al., 1995). Til að mynda hafa subtilísín tvo kalsíum bindistaði, en skylt
ensím, thermitasi, úr hitaþolnu bakteríunni Thermoactinomyces vulgaris inniheldur einnig þessi
sömu bindiset, en hefur einn bindistað að auki, sem talinn er gegna mikilvægu hlutverki í auknum
stöðugleika þess ensíms umfram þau fyrrnefndu (Frömmel et al., 1989). Próteinasi K bindur
einnig tvær kalsíum-jónir, en bindiset eru þó frábrugðin þeim sem til staðar eru í subtilísínum
(Muller et al., 1994). Kristalbygging VPR leiddi í ljós að ensímið inniheldur þrjú kalsíum bindiset
(mynd 1), eitt þeirra svarar til sterkara setsins í PRK (Ca1). Annað bindsetið samsvarar bindiseti í
thermitasa (Ca2), en það þriðja hafði ekki verið skilgreint fyrr meðal subtilísín-líkra próteinasa
(Arnórsdóttir et al., 2005).

Með samanburði á amínósýruröðum og tölvugerðum

þrívíddarlíkönum er áætlað að Ca-3 setið sé einnig til staðar í aqualysini I, auk þess sem Ca1 setið
ætti einnig að vera til staðar í ensíminu, sem er mjög háð kalsíum bindingu hvað varðar
stöðugleika (Lin et al, 1999). Yfirleitt eru þessi kalsíum bindiset staðsett í lykkjum á yfirborði
próteinanna. Þar sem slíkar lykkjur eru oft á tíðum með hreyfanlegustu hlutum ensímanna var
áhugavert, með hliðsjón af áætluðu hlutverki mismunandi sveigjanleika í hitastigsaðlögun
próteina, að kanna áhrif kalsíum bindingar við ensímin.
Dísúlfíðbindingar eru fremur fátíðir í ensímum sem tilheyra subtilísín-fjölskyldunni. Meðal
subtilísína úr Bacillus-tegundum eru slík tengi ekki til staðar, en ýmsir subtilasar, t.a.m. úr
próteinasa K fjölskyldunni innihalda dísúlfíð, t.d. innihalda bæði próteinasi K og aqualysin I tvö
dísúlfíð-tengi, þó ekki séu þessi tengi á samsvarandi stöðum í myndbyggingu ensímanna. Í raun
virðast dísúlfíðtengi ekki vera vel varðveitt í þróun ensíma innan subtilasa fjölskyldunnar og
virðist sem tilvist þeirra í hinum ýmsu ensímum hafi ef til vill mótast af þörf fyrir aukinn
stöðugleika á hinum ýmsu stigum þróunar þessarar fjölskyldu ensíma. Hin hefðbundna skýring á
áhrifum dísúlfíðtengja á stöðugleika próteina er sú að með krosstengingu á fjölpeptíðkeðjunni
lækki þau óreiðu afmyndaða forms próteina og stuðli þannig að því að jafnvægið milli náttúrulegs
(native) og afmyndaðs forms próteina liggi meira í átt til hins fyrrnefnda. Margt bendir þó til að
þessi varmafræðilega skýring, þó rétt sé, dugi ekki ein til að skýra hin margvíslegu áhrif þessara
tengja á byggingu og eiginleika próteina (Betz, 1993). Kuldakæri Vibrio-próteinasinn inniheldur
samkvæmt mælingum fjögur dísúlfíðtengi (Kristjánsson et al., 1999, Arnórsdóttir et al., 2002).
Virkjað form ensímsins án C-enda forraðar inniheldur þrjú þessara tengja eins og staðfest var
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með ákvörðun á kristalbyggingu próteinasans (mynd 1). Áhugavert var að kanna hvort áhrif
þessara tengja á stöðugleika kuldakæra ensímsins væru að einhverju leyti frábrugðin áhrifum
þeirra í samanburðarensímunum, próteinasa K og aqualysin I.
Vatnsfælin hrif gegna mikilvægu hlutverki fyrir stöðugleika myndbyggingar próteina. Styrkur
þessara hrifa eykst með hita og er því hugsanlegt að þau skipti meira máli fyrir stöðugleika
ensíma hitakærra örvera en kuldakærra. Erfitt er að mæla þessi hrif á magnbundinn hátt, en þó er
með ýmsum aðferðum hægt að fá mat á styrk þeirra og þá væntanlega mikilvægi. Til að meta
áhrif vatnsfælinna hrifa var hér farin sú leið að kanna stöðugleika ensímanna í návist s.k.
"lýótrópískra" salta í háum styrk, en sölt af þessu tagi eru talin hafa áhrif á stöðugleika að mestu
leyti í gegnum áhrif þeirra á vatnsfælin hrif (Melander & Horvath, 1977; Arakawa & Timasheff,
1982; Kristjánsson & Kinsella, 1990, 1991; Creighton, 1993, Kristjánsson & Magnússon, 2001,
Baldwin, 1996, Zhang & Cremer, 2006). Þessi sölt auka almennt stöðugleika próteina samkvæmt
Hofmeister-röðinni á eftirfarandi hátt:
Anjónir: SO42- > CH3COO- > Cl- > Br- > NO3- > ClO4- > SCN- > Cl3COOKatjónir: NH4+ > K+ > Na+ > Li+ > Mg2+ > Ca2+ > Ba2+
Áhrif anjónar og katjónar eru yfirleitt óháð hvort öðru og eru samleggjanleg, þó áhrif anjónar séu
yfirleitt meiri. Jónir fremst í hvorri röð “styrkja” byggingu vatns, minnka leysanleika óskautaðra
sameinda og stuðla þannig m.a. að saltútfellingu próteina. Jónir aftast í röðinni hafa þveröfug
áhrif, þ.e. “veikja” vatnsbygginguna og auka leysanleika próteina (salting-in effect). Þessi áhrif
saltanna á byggingu vatns hafa í för með sér aukningu á yfirborðsspennu, breytingu á vötnun á
yfirborði próteina þannig að stöðugleikaaukandi sölt, s.s. súlfat, hafa í för með sér hvað mesta
breytingu á yfirborðsspennu og valda aukinni vötnun (preferential hydration). Af þessum völdum
minnkar leysanleiki óskautaðra hópa sem leitast þá við að loða saman, þ.e. vatnsfælin hrif
styrkjast. Yfirleitt eru skilin á milli þessara gagnstæðu áhrifa skilgreind við Na+ og Cl-, þannig að
NaCl er talið nokkuð hlutlaust. Í því verkefni sem hér er lýst er á kerfisbundinn hátt mæld áhrif
nokkurra salta á hitastöðugleika, og stöðugleika ensímanna gagnvart afmyndara, með það að
markmiði að skilja hversu stóru hlutverki vatnsfælin hrif gegna í hitastigsaðlögun myndbyggingar
þeirra. Ensímin sem um ræðir eru eins og áður segir kuldakæri Vibrio-próteinasinn (VPR),
miðlungshitakæra ensímið próteinasi K (PRK) og hitakæri próteinasinn aqualysin I (AQUI).
Hluti þeirra niðurstaðna sem lýst er í skýrslunni hafa verið birtar á öðrum vettvangi (Kristjánsson
& Magnússon, 2001). Einnig ber að geta þess að hluti þeirra rannsókna sem skýrt er frá í þessari
skýrslu voru framkvæmdar áður en lág fyrir að VPR kemur fyrir á tveimur formum, þ.e. með (40
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kDa) og án (30kDa) C-enda forraðar (Kristjánsson et al., 1999). Í þeim rannsóknum var ensímið
því ekki meðhöndlað fyrir tilraunir til að tryggja að eingöngu smærra formið sé til staðar í
mælilausnum, eins og gert er í dag. Í samanburðarrannsóknum sem gerðar hafa verið á 30 K og
40 K formum hefur hins vegar komið fram að marktækur munur er ekki á eiginleikum ensímanna
bæði hvað varðar virkni og stöðugleika (M. M. Kristjánsson, óbirtar niðurstöður).
______________________________________________________________________________

2. EFNI OG AÐFERÐIR
______________________________________________________________________________
2.1 Uppruni efna.
Hvarfefni (sucAAPFpna), próteinasi K (frostþurrkað) og buffer sölt voru frá Sigma. Vibriopróteinasinn og aqualysin I voru einangruð samkvæmt áður birtum aðferðum (Kristjánsson et. al.,
1999; Matzusawa et. al., 1988). Sölt, afmyndarar og önnur efni voru bæði frá Sigma og Merck.
2.2 Virknimælingar
Notað var hvarfefnið N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nítróanilíð (sucAAPFpna). Útbúin var 25
mM stofnlausn í DMSO og úr henni búin til 0.3 mM lausn í 100 mM Tris buffer, pH 8.6, 10 mM
CaCl2 . Í mælingum voru notaðir 950 µl af hvarflausn og 50 µl af ensímlausn og virkni mæld við
25 °C. Gleypnibreytingu var fylgt eftir í ljósmæli við 410 nm og notast var við mólar
gleypnistuðulinn 8480 M-1cm-1. Í virknimælingum á aqualysin I var notaður mun hærri
hvarfefnisstyrkur (1.0 mM).
2.3 Meðhöndlun sýna.
Hreinsuð sýni af VPR og AQUI voru fryst í fljótandi köfnunarefni og geymd við -70 °C í 0.5-1.0
ml skömmtum . Þau voru fryst í 55% ethylen glýkóli eða 80% ammóníum súlfati. Útbúin var
stofnlausn af próteinasa K (ca.1.0 mg/ml) og fryst í 50-100 µl skömmtum eins og lýst er hér að
ofan. Fyrir mælingar voru sýni annaðhvort þynnt beint eða afsöltuð á Sephadex G-25 súlu (við 4
°C) í 25 mM Tris buffer, pH 8.0, 1.0 mM EDTA, 0.1 M NaCl og með eða án 15 mM CaCl2, eftir
því sem við átti. Þegar könnuð voru áhrif "lýótrópískra salta" á hitastöðugleika ensímanna voru
söltin leyst í sama buffer (þó án 0.1 M NaCl) í styrkleikanum 2.0 M. Rétt fyrir mælingar var síðan
saltlausn og sýni blandað saman í hlutföllunum 1:1, þannig að lokastyrkur salts var 1.0 M.
2.4 Ákvörðun á fjölda dísúlfíðtengja
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Við súlfítrof dísúlfíðtengja og ákvörðun á fjölda þeirra í próteinunum var notuð aðferð
Thannhausers et al. (1984)
2.5 Áhrif hita á stöðugleika.
Við þær stöðugleikamælingar sem lýst er að neðan var hraði virknitaps ensímanna ákvarðað við
mismunandi hitastig og niðurstöður færðar uppá Arrheníusar gröf. Til nánari útskýringar fylgja
hér grunnhugmyndir að baki þeirri aðferðafræði.
Ef gert er ráð fyrir 1.stigs afmyndun á próteini má líta á hvarfið í sinni einföldustu mynd sem:
Nvirkt → Uafmyndað
En þá gildir að hraðalögmálið fæst samkvæmt:

v=

!d [N]
= k [N]
dt

(1)

v = hraði virknifalls; [N] = styrkur virkjaðs ensíms; t = tími; k = hraðafasti afmyndunar. Með
umröðun og tegrun á (1) fæst að:
ln v = -k t

(2)

Með því að setja upp virkni ensímsins sem fall af tíma má samkvæmt þessu ákvarða hraðafasta
afmyndunar. Ef þetta er gert við nokkur hitastig má bera saman stöðugleika samkvæmt jöfnu
Arrheníusar:

ln k = ln A + !E R " T

(3)

k = hraðafasti virknifalls; A = "preexponential factor"; ∆E = virkjunarorka virknifalls; R =
gasfastinn; T =hitastig (kelvin). Með því að bera saman Arrheníusargröf (lnk vs.1/T) má fá
samanburð á stöðugleika og út frá slíkri greiningu stærðir sem henta vel í slíkum samanburði s.s.
∆E, ∆G (virkjunarfríorku afmyndunar), t1/2 (helmingunartíma) og T50% , þ.e. það hitastig sem
ensímið tapar helmingsvirkni við ákveðin tíma (30 mínútur).
Í þeim mælingum sem gerðar voru, var virkni fylgt eftir við a.m.k. 5-6 hitastig sem notuð voru til
að setja upp Arrheníusargröfin. Mælt var á 2-5 °C millibili eftir því hvað hentaði hverju sinni.
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Auk Arrheníusargrafa var t1/2 sett upp sem fall af hitastigi (°C) og T50% ákvarðað út frá því
(miðað við 30 mínútna hitunartíma).
2.6 Áhrif afmyndara á stöðugleika.
Mældur var stöðugleiki ensímanna þriggja við 25 °C við mismunandi styrki afmyndarans
guanidin thíócýanats (GuSCN). Breytingu í flúrljómun amínósýrunnar tryptófans sem á sér stað
við afmyndun próteina var fylgt eftir með SPEX FluoroMax mæli. Fyrir VPR var örvað við 275
nm og flúrljómun mæld við 355 nm, fyrir PRK var örvað við 280 nm og flúrljómun mæld við 335
nm og fyrir aqualysin I var örvað við 275 nm og flúrljómun mæld við 320 nm. Þessar
bylgjulengdir voru valdar m.t.t. þess hvar munur í flúrljómun svipmótaðs og afmyndaðs forms
væri mest. Sýnin voru hindruð með 5 mM PMSF til að koma í veg fyrir hugsanlega sjálfmeltu og
síðan afsöltuð á Sephadex G-25 súlu. Útbúin var stofnlausn af GuSCN í 25 mM Tris buffer, pH
8.0, 15 mM CaCl2, 1.0 mM EDTA og gerðar þynningar á þeirri lausn fyrir mælingar. Sýnin voru
loks inkúberuð í allt að 24 klst til að tryggja að jafnvægi væri náð.
Könnuð voru áhrif lýótrópísku saltanna natríumsúlfats og kalíum thíócýanats í styrknum 0.5 M.
Ekki var hægt að mæla við 1.0 M saltstyrk líkt og í mælingum á hitaþolni vegna lítillar leysni
Na2SO4 í guanidín lausn. Annaðhvort voru söltin leyst upp í GuSCN stofnlausn og buffer eða
saltlausn bætt út í sýnin eftir þynningar. Rúmmál sýna var 1.5-3.0 ml og voru mæld 20-30 sýni
fyrir hvern afmyndunarferil. Próteinstyrk í sýnum var stjórnað m.t.t. til hversu mikið þyrfti til að
fá viðunandi svörun og var yfirleitt á bilinu 10-20 µg/ml. Áhrif afmyndaranna guanidín
hydroklóríðs (GuHCl) og þvagefnis (urea) voru einnig könnuð og voru þær mælingar
framkvæmdar á sama hátt og lýst hefur verið. Reynt var að endursvipmóta öll ensímin með
þynningum til að sjá hvort um raunverulega jafnvægisstöðu væri að ræða.
Eins og í úrvinnslu á gögnum af Arrheníusargröfum var gert ráð fyrir 1.stigs afmyndun og því
gengið út frá að einungis sé um tvö form af ensíminu að ræða, þ.e. svipmótað (native) og
afmyndað (unfolded). Með þessu fæst að:
f F+ f U= 1

(4)

Hér tákna fF og fU hlutföll formanna tveggja. Ef skilgreind er breyta y sem í þessu tilfelli stendur
fyrir styrk flúrljómunar, fæst að gildi fyrir y í hverjum punkti afmyndunarferils verður:
y = yFf F + yUf U

(5)
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Hér eru yF og yU einkennandi fyrir svipmótað og afmyndað form og má reikna þessi gildi út fyrir
hvern styrk afmyndara með því að skoða þau svæði á afmyndunarferlinum (mæla bestu línu í
gegnum það punktasafn) sem liggja fyrir utan umbreytingasvæði (transition area) ferilsins, þ.e. á
pre- og post-transition svæði hans. Með þessu móti fæst stöðlun (normalization) á ferlanna. Ef (4)
og (5) eru sameinaðar fæst að:
f U = (yF - y) / (yF - yU)

(6)

Með því að nota (4) má nú fá fF og því er auðvelt að reikna út jafnvægisfasta fyrir hvarfið og
fríorku (∆G) í framhaldi af því.
______________________________________________________________________________

3. NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA
______________________________________________________________________________
3.1 Áhrif kalsíum bindingar á hitastöðugleika
Kuldakæri Vibrio-próteinasinn var töluvert næmari gagnvart hitavirknitapi en skyld ensím úr
miðlungshitakærum og hitakærum örverum (tafla 1).
Tafla 1 Hitaþolni kuldakæra Vibrio-próteinasans og skyldra subtilasa úr miðlungshitakærum og
hitakærum örverum.
___________________________________________________________
Próteinasi

T50% (°C)

___________________________________________________________
Vibrio-próteinasi

54

Próteinasi úr V. alginolyticus

60,4 2)

Subtilisin BPN'

67

Subtilisin Carlsberg

69

Próteinasi K

69

Thermomycolin

76

Aqualysin I

95

1)
1)

1)

____________________________________________________________
1) Frá Voordouw et al., (1976) Biochemistry 15, 3761.
2) Kristjánsson og Arnórsdóttir 2001, óbirtar niðurstöður
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Eru þessar niðurstöður í samræmi við tilgátuna um að hitaþolni ensíma kuldaaðlagaðra lífvera sé
lægri en fyrir samsvarandi ensím lífvera sem aðlagast hafa hærra hitastigi.
Hitaþolni ensímanna í töflu 1 var ákvörðuð í viðurvist kalsíum, en stöðugleiki allra þessara
ensíma er mjög háður kalsíum bindingu. Til að meta áhrif kalsíum bindingar á stöðugleika
samanburðarensímanna þriggja var hitaþolni þeirra ákvörðuð án og í viðurvist 15 mM CaCl2
2+

(mynd 2). Kalsíum hefur greinilega mikil áhrif á stöðugleika ensímanna þriggja. Í viðurvist Ca

reyndist T50% vera 54 °C fyrir VPR, en lækkaði í 27 °C þegar hitaþolni var ákvörðuð án kalsíums.
Kalsíum eykur því stöðugleika ensímsins (ΔT50%) um 27 °C. Kalsíum binding eykur einnig
stöðugleika miðlungshitakæra og hitakæra ensímsins og mældist T50% fyrir próteinasa K við 69
°C í viðurvist kalsíum, en 57 °C án þess og ΔT50% var því 12 °C. Þess ber þó að geta að NaCl (0.1
M) sem til staðar var í buffer lausnum sem notaðar voru í þessum mælingum virðist vega að
nokkru leyti upp stöðugleikatapið sem á sér stað í próteinasa K, þar sem T50%-gildi lækkuðu í 46
°C þegar mælingar voru framkvæmdar á sama hátt án kalsíum en einnig án viðbætts NaCl. ΔT50%
reyndist því vera 25 °C við þessar aðstæður eða mjög svipað og mældist í tilfelli Vibriopróteinasans.
T50% fyrir aqualysin I reyndist hins vegar vera 95 °C í viðurvist kalsíum, en tæpar 69 °C án þess
og jókst stöðugleiki ensímsins því um 26 °C vegna kalsíum-bindingar. Til samanburðar hefur
verið mældur 9 °C munur á bræðslumarki (Tm) próteinasa K með og án kalsíum (Müller et
+

al.,1994). Í þeim mælingum var hins vegar styrkur Na -jóna í bufferum trúlega nægilega hár til að
vega að nokkru leyti upp stöðugleikalækkunina vegna fjarvistar kalsíum. Mælingar á hitaþolni
aqualysins I án kalsíums og án 0.1 M NaCl í buffer sýna að stöðugleiki ensímsins minnkar
töluvert til viðbótar og fer gildi fyrir T50% niður í 55 °C. Munur í T50% er hér orðinn 40°C sem
sýnir að kalsíum virðist gegna gríðarlega miklu máli fyrir stöðugleika ensímsins.
Af þessum niðurstöðum má ljóst vera að binding kalsíum gegnir veigamiklu hlutverki í
stöðugleika þessara próteinasa. Í tilfelli VPR er kalsíum binding nauðsynleg fyrir stöðugleika
ensímsins allavega við hitastig um og yfir kjörvaxtarhitastigi bakteríunnar sem er á bilinu 15-20
°C. Við 15 °C nemur stöðugleikaaukning ensímsins vegna kalsíum-bindingar um 18.5 kJ/mol,
þ.a. greinilegt er að kalsíum gegnir stóru hlutverki í stöðugleika myndbyggingar ensímsins.
Kalsíum binding virðist hins vegar hafa svipuð áhrif á stöðugleika PRK og VPR (ΔT50% á bilinu
25-27°C) og skýrir ekki mismunandi hitastigsaðlögun þeirra, alla vega við þann styrk kalsíums
sem notaður var í þessum mælingum. Hugsanlegt er þó að bindifastar ensímanna fyrir kalsíum
séu mismunandi þ.a. hugsanlegt er að aðrar niðurstöður fengjust ef mælt væri við lægri kalsíum
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styrki. Kalsíumbinding virðist aftur á móti skipta meira máli fyrir stöðugleika aqualysins I og
gæti að hluta til skýrt háhitastigsaðlögun ensímsins.
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Mynd 2. Áhrif kalsíum bindingar á hitaþolni Vibrio próteinasa (O); próteinasa K ( ,); og
aqualysin I (∆,). Opin tákn sýna mælingar án kalsíums en lokuð tákn sýna mælingar með kalsíum.
Sýni voru hituð við valin hitastig og eftirlifandi virkni mæld með tíma gegn hvarfefninu
sucAAPFpna. Buffer: 25 mM Tris, pH 8.0, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA, ± 15 mM CaCl2.
Ef borinn er saman stöðugleiki próteinasanna án kalsíum er ljóst að það sem kalla má “innri
stöðugleika” próteinmyndbyggingar þeirra, er mun lægri fyrir kuldakæra ensímið en fyrir
miðlungshitakæra og hitakæra ensímið. Ástæðanna fyrir þessum mikla mun í hitaþolni ensímanna
er því að leita í misterkum eða mismiklum fjölda tengja eða hrifa, s.s. vatnsfælnihrifa, jónískra
tengja, vetnistengja, van der Waals-og annara viðloðunarkrafta, innan fjölpeptíðkeðjunnar, þó
samverkandi áhrif kalsíum-bindingar og þessara krafta verði einnig að hafa í huga.
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3.2 Áhrif dísúlfíðtengja á hitasöðugleika
Reynt var að meta hlutverk dísúlfíðtengja í stöðugleika kuldakæra Vibrio-próteinasans og
samanburðarensímanna, próteinasa K og aqualysin I. Var það gert með því mæla áhrif
dithíóthreitóls (DTT) á virknitap ensímanna við mismunandi hitastig. DTT veldur rofi
dísúlfíðbindinga með afoxun þeirra í fría thíol-hópa. Ákvörðun á stöðugleika ensímanna í
viðurvist og án afoxarans gefur því mat á mikilvægi þessara tengja í myndbyggingu próteinanna.
Dísúlfíðbindingar eru nauðsynlegir fyrir stöðugleika Vibrio-próteinasans, jafnvel við 25 °C. Þegar
ensímið var meðhöndlað með 1-10 mM DTT féll virkni ensímsins hratt að ákveðnu lággildi sem
reyndist vera við u.þ.b. fjórðung af eftirlifandi virkni (Kristjánsson et al., 1999). Ekki er vitað
hvað veldur þessu hraða virknitapi Vibrio-próteinasans, en ljóst er að eitt eða fleiri af hinum
fjórum dísúlfíðtengjum ensímsins eru nauðsynleg til að viðhalda virkri myndbyggingu ensímsins.
Við mælingar á Michaelis Menten hraðafræði VPR gagnvart hvarfefninu sucAAPFpna án og í
viðurvist 10 mM DTT kom í ljós að lækkuð virkni ensímsins vegna DTT má skýra með 8-faldri
aukningu Km gildis ensímsins við 25 °C, en að kcat gildið var hins vegar óbreytt (Kristjánsson et
al, 1999). Einnig er ljóst að þessi umbreyting á ensíminu er a.m.k. að hluta afturkræf, því þegar
DTT var aðskilið frá próteininu með afsöltun endurheimtist yfir 50% af hinni töpuðu virkni.
Hitaþolni dísúlfíðrofna próteinasans (í viðurvist 10 mM DTT) var ákvörðuð til samanburðar við
ensímið með dísúlfíðtengjum. Þar kom í ljós að áhrif dísúlfíða á stöðugleikann voru hitastigsháð
(mynd 3). Línurnar í Arrheníusar-gröfunum skerast við u.þ.b. 46 °C, en ofan þessa hitastigs auka
dísúlfíðtengin stöðugleikann og í auknum mæli eftir því sem sem hitastigið var hækkað meira.
Metið útfrá Arrheníusar-gröfunum lækkaði T50% fyrir VPR úr 54 °C í 51.5 °C með DTT, en
hafði hinsvegar engin áhrif á virkni próteinasa K jafnvel þegar styrkur þess var 100 mM, né hafði
10 mM DTT áhrif á hitastöðugleika ensímsins. Líklega stafar þetta af því að dísúlfíðtengi
próteinasans eru ekki aðgengileg fyrir hvarfefnið, frekar en að dísúlfíðtengin gegni ekki hlutverki
í stöðugleika myndbyggingar ensímsins. DTT (10 mM) hafði áhrif á virkni aqualysin I við 25 °C
og minnkaði virkni ensímsins hratt niður að ákveðnu lággildi við ca. 60-65% af upphafsvirkni.
DTT lækkaði T50% gildi AQUI í svipuðum mæli og VPR, úr 94 °C í 91 °C.
Þótt ástæða þess virknitaps sem á sér stað hjá VPR og AQUI í viðurvist DTT sé ekki þekkt, má
útfrá sameindalíkönum af þrívíddarmyndbyggingu þessara próteinasa geta sér þess til að
dísúlfíðtengið Cys67-Cys99 í VPR (mynd 1) kunni að gegna sérstaklega miklu hlutverki í þessu
tilliti. Þetta dísúlfíðtengi tengir saman tvær lykkjur í próteininu, önnur þeirra leiðir inní α-helix
sem ber His70 hvötunarþrenndar ensímsins og hins vegar inná β-flöt sem gegnir mikilvægu
hlutverki í hvarfefnisbindingu ensímanna. Þetta dísúlfíðtengi kann því að gegna hlutverki til að
viðhalda nægjalegri stífni sem er e.t.v. er nauðsynleg til að viðhalda réttri afstöðu hópa (His70)
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og bindiseta í hvarfstöð ensímanna (Kristjánsson et al., 1999). Flúrljómunarmælingar á VPR án
og í viðurvist DTT benda til að ekki sé um afmyndun próteinsins að ræða því umhverfi tryptófans
virðist ekki breytast neitt.
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Mynd 3. Áhrif dithiothreitols (DTT) á hitaþolni VPR (O), PRK ( ) og AQUI (D). Opin tákn
sýna mælingar án DTT, en lokuð tákn sýna mælingar með 10 mM DTT
Til að ákvarða frekar áhrif dísúlfíða á stöðugleika VPR, sem og til að meta hvarfgirni
dísúlfíðtengja

próteinasanna

tveggja

voru

áhrif

súlfítrofs

í

s.k.

NTSB-

(2-nitro-5-

thiosulfobenzoate)-hvarfi könnuð. Í þessu hvarfi eru dísúlfíðtengi rofin með súlfíti og 2-nitro-5thiosulfobensóati (NTSB) í eftirfarandi hvarfi (Thannhauser et al. 1984),
2-

RSSR’ + SO3 <=> RSSO3- + R’S
-

-

-

RS + NTSB <=> R’SSO3 + NTB
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(i)

(ii)

þar sem Cys er umbreytt í neikvætt hlaðna thiosúlfónat-hópa. Við þetta efnahvarf tapaði
kuldakæra ensímið einnig virkni við 25 °C, en þó var hraði virknitaps frábrugðinn og ákveðnu
lággildi var ekki náð við u.þ.b. 1/4 eftirlifandi virkni eins og reyndin var með DTT (Mynd 4).
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Mynd 4. Samband milli rofs dísúlfíða með súlfítrofi í NTSB-hvarfi (O), án afmyndara, og virkni
(O) Vibrio-próteinasans . Ensímið (90 µg/ml) var í 0.2 M Tris buffer, pH 9.5, 0.1 M Na2SO3, 20
mM EDTA og 0.6 mM NTSB. Virkni var mæld með sucAAPFpna á hefðbundin hátt og
framgangi súlfítrofsins var fylgt eftir með gleypnimælingu við 412 nm.
Má vera að hinar neikvæðu hleðslur sem myndast við hvarfið valdi því að dísúlfíðrofið próteinið
sé óstöðugra en ella vegna fráhrindikrafta milli hleðslanna og valdi því hægri afmyndun
umbreytta próteinsins. Á mynd 4 er einnig sýndur framgangur hvarfsins sem fenginn er með því
að mæla gleypni 2-nitro-5-thiobenzóats (NTB) við 412 nm, en NTB myndast í réttu hlufalli við
rof dísúlfíðbindinga (sbr. hvarf (i) og (ii)) og má því nota þetta hvarf til að ákvarða fjölda þeirra í
próteinum (Thannhauser et al., 1984). Fjögur dísúlfíðtengi voru rofin í próteininu, sem er sami
fjöldi og ákvarðaður hafði verið í viðurvist próteinafmyndarans guanidíum thiócýanats (GuSCN),
sem notaður er í NTSB-aðferðinni til ákvörðunar dísúlfíðbindinga. Hlutfallslega mesta
virknitapið virtist eiga sér stað samhliða rofi síðustu tveggja dísúlfíðtengja próteinasans. Án
afmyndara hafði þetta hvarf engin áhrif á virkni, né rof dísúlfíða í PRK og AQUI. Það er því
greinilegur munur í hvarfgirni þessara tengja í ensímunum, trúlega vegna þess að aðgengi
(accessibility) að þeim í myndbyggingu þeirra er mismunandi. Þessi tilgáta var studd af
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samanburði á

þrívíddarbyggingum VPR og PRK sem sýndi að dísulfíðtengi í fyrrnefnda

ensíminu höfðu meira yfirborðsaðgengi en í því síðarnefnda (Arnórsdóttir et al., 2005).
Samkvæmt samanburði á byggingu VPR og aqualysins I er flest sem bendir til að staðsetning
dísulfiðtengjanna sé sú sama í báðum ensímum., Hin mismunandi hvarfgirni dísúlfíða í þessum
próteinunum endurspeglar því e.t.v. mismunandi sveigjanleika myndbyggingar ensímanna;
kuldakæra ensímið hafandi sveigjanlegri myndbyggingu gæfi hvarfefnum e.t.v. aukið aðgengi að
dísúlfíðtengjunum, gagnstætt því sem hugsanlega á sér stað með stífari eða þéttari myndbyggingu
hitaþolna ensímsins.
Þetta var kannað frekar með því að ákvarða áhrif styrks afmyndarans GuSCN á NTSB-hvarfið í
ensímunum þremur (mynd 5).
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Mynd 5. Áhrif GuSCN styrks á hvarfgirni dísúlfíða í Vibrio-próteinasanum (O), próteinasa K
( ) og aqualysin I (∆) í NTSB-hvarfinu. Sýni voru inkúberuð með afmyndara í 15 mín.
Án afmyndara hvörfuðust a.m.k. þrjú dísúlfíða kuldakæra próteinasans og öll tengin voru rofin
eftir 15 mínútna hvarf í viðurvist 1 M GuSCN. Í tilfelli próteinasa K þurfti hins vegar u.þ.b. 2,5
M styrk af hinum geysiöfluga afmyndara GuSCN til að rjúfa öll dísúlfíðtengi próteinsins og fyrir
hitakæra ensímið þurfti um 5,5 M styrk! Þessi ferill fyrir súlfítrof fellur vel að afmyndunarferli
próteinasa K með þessum afmyndara (sjá síðar) og þarf því greinilega að afmynda próteinið til að
skapa aðgengi fyrir hvarfefnin að dísúlfíðbindingum próteinsins. Það sama má í raun segja um
aqualysin I nema að afmyndunarferill ensímsins fellur ekki alveg að þessu ferli heldur liggur
hann við nokkuð lægri styrk afmyndara. Þann mun má að einhverju leyti skýra með því að
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ensímið var einungis hvarfað í 15 mín. fyrir NTSB hvarfið en afmyndunarferill ensímsins var
mældur eftir 24 klst. (sjá síðar). Þessar niðurstöður eru í samræmi við þá vinnutilgátu að
kuldaaðlöguð prótein hafi yfir að ráða "opnari" eða sveigjanlegri myndbyggingu en samsvarandi
prótein sem aðlagast hafa hærra hitastigi.

5
Vpr-Ca-DTTln(%)
Vpr-Ca+DTTln(%)
Vpr+Ca-DTTln(%)
Vpr+Ca+DTTln(%)

ln(% Eftirlifandi virkni)

4

3

2

1

0

-1
0

5

10

15

20

25

Tími (mín)

Mynd 6. Áhrif DTT á hitastöðugleika VPR án ( ) og í viðurvist (O) kalsíum. Opin tákn sýna
mælingar án DTT, en lokuð tákn með DTT (10 mM). Sýni án kalsíum voru mæld við 35 °C en
sýni með kalsíum við 60 °C. Buffer var sá sami og notaður var í fyrri stöðugleika mælingum (sbr.
Mynd 1)
Líkön af þrívíddarmyndbyggingu VPR sýna að tvö dísúlfíðtengi (Cys67-Cys99 og Cys163Cys194) eru staðsett í nálægð við hugsanleg kalsíum bindiset í próteininu, annars vegar við set
samsvarandi Ca1 bindiseti PRK og hins vegar á lykkjunni sem inniheldur Ca2 setið (mynd 1)
(Arnórsdóttir et al., 2002, 2005). Því vaknaði sú spurning hvort þessi dísúlfíðtengi hefðu hlutverk
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við að stöðga byggingu þessara hugsanlegu kalsíum-bindiseta í próteininu. Til að kanna þessa
tilgátu var hitaþolni VPR ákvörðuð bæði án og í viðurvist kalsíum og DTT. Hugmyndin var sú að
viðurvist DTT kynni að draga úr stöðugleikaaukandi áhrifum kalsíum bindingar þar sem ekki
kæmu til stöðgandi áhrif dísúlfíðtengjanna á Ca-bindisetin. Stöðugleiki ensímanna í viðurvist 15
mM kalsíum var ákvarðaður við 60 °C, en kalsíum-fría ensímsins við 35 °C, með og án 10 mM
DTT (mynd 6).
Eins og sjá má breytir viðbót DTT litlu um stöðgandi áhrif kalsíum bindingar. Áhrif DTT eru
mun meiri við hærra hitastigið, sem er í samræmi við fyrri niðurstöður. Samkvæmt þessum
niðurstöðum er því ekki hægt að merkja samverkandi áhrif dísúlfíðtengja og kalsíum bindiseta
fyrir stöðugleika ensímsins.

3.3 Mat á hlutverki vatnsfælnihrifa í hitastigsaðlögun próteinasanna.
Af þeim niðurstöðum sem raktar hafa verið er ljóst að stöðugleiki kuldakæra próteinasans er mjög
háður kalsíum bindingu, jafnvel þannig að ensímið án kalsíums er óstöðugt við hitastig um eða
rétt ofan við náttúrulegt umhverfishitastig bakteríunnar sem framleiðir það. Einnig er ljóst að
virk, náttúruleg myndbygging ensímsins er mjög háð því að eitt eða fleiri dísúlfíðtengi séu til
staðar. Enn fremur virðast dísúlfíðtengi próteinsins óvenjulega aðgengileg fyrir leysinn eða
uppleyst hvarfefni, miðað við það sem er meðal samanburðarensímanna. Gæti það stafað af því
öll þessi tengi séu mjög aðgengileg á yfirborði ensímsins, eða vegna þess að ensímið hefur
sveigjanlegri eða "opnari" myndbyggingu sem gefur færi á auknu aðgengi leysisins og hvarfefna
að öðrum hlutum sameindarinnar. Samanburður á líkönum fyrir þrívíddarmyndbyggingar VPR og
AQUI sem innhalda sömu dísúlfíðtengin gefa þó ekki vísbendingar um að aðgengi að þessum
tengjum ættu að vera frábrugðin. Hinn tiltölulega lági stöðugleiki ensímsins, ef krosstengingar af
völdum kalsíum bindingar og dísúlfíðbindinga eru ekki til staðar, vekja hins vegar spurningar um
styrk annarra tengja og víxlverkana í myndbyggingu ensímsins í samanburði við stöðugri ensím.
Sér í lagi vakna spurningar um mikilvægi vatnsfælnihrifa í stöðugleika kuldakæra ensímsins. Þar
sem þessi hrif eru innvermin eykst styrkur þeirra með hækkuðu hitastigi og er því drifkraftur fyrir
myndun þeirra minni við lág hitastig. Hugsanlegt er því að vægi þeirra í stöðugleika
kuldaaðlagaðra próteina sé minna en þeirra sem aðlagast hafa hærri hitastigum. Reynt var að
prófa þessa tilgátu með því að meta áhrif "lýótrópískra salta" á stöðugleika ensímanna, en sölt
þessi hafa áhrif á stöðugleika próteina með áhrifum sínum á vatnsfælnihrif eins og áður hefur
verið vikið að.

3.3.1 Áhrif lýótrópískra salta í návist kalsíums.
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Þar sem vitað er að kalsíum eykur á hitaþolni ensímanna var byrjað á að kanna stöðugleika þeirra
í návist kalsíums og mæld áhrif nokkurra valinna lýótrópískra salta. Notuð voru eftirfarandi sölt:
Na2SO4, Na-acetat, NaCl og KSCN. Á mynd 7 sjást dæmigerðir ferlar sem fengust fyrir ákvörðun
á hraðaföstum afmyndunar samkvæmt jöfnu (2).
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Mynd 7. Ákvörðun á hraðaföstum afmyndunar. Hér sést dæmi um feril fyrir 1. stigs
hitaafmyndun próteins, í þessu tilviki VPR. Myndin sýnir áhrif 1.0 M NaCl á hraða afmyndunar.
Virknifalli var fylgt eftir með tíma við tilsvarandi hitastig. Aðstæðum er lýst í kafla um aðferðir.
Gerðar voru sambærilegar mælingar fyrir öll hin söltin auk þess sem mældur var stöðugleiki
ensímanna án salts. Í töflu 2 getur að líta niðurstöður mælinga á áhrifum saltanna á kuldakæra
Vibrio-próteinasann samkvæmt Arrheníusargreiningu (mynd 8).
Tafla 2. Gildi yfir virkjunarorku afmyndunar fyrir Vibrio próteinasann samkvæmt
Arrheníusargröfum (hallatala = Ea /R), auk gilda fyrir T50% (t1/2 vs. T (°C) ).
Salt

Ea (kJ / mól)

T50% (°C)

∆ T50% (°C)

án

202

55.0

-

Na2SO4

196

51.55

-3.45

Na- acetat

231

53.2

-1.8

NaCl

200

54.65

-0.35

KSCN

238

48.95

-6.05
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Mynd 8.

Arrheníusargröf fyrir hitaþolni Vibrio próteinasans í návist kalsíums. Samanburður á

áhrifum nokkurra hlutlausra salta í styrknum 1.0 M.

Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar sést að öll söltin nema NaCl hafa marktæk áhrif á stöðugleika
ensímsins. KSCN hefur greinileg stöðugleikaminnkandi áhrif í samræmi við stöðu saltsins í
Hofmeister röð. Það sem kemur hinsvegar á óvart er að bæði natríum súlfat og natríum acetat
hafa neikvæð áhrif á stöðugleika ensímsins, en þessi sölt hafa yfirleitt stöðugleikaaukandi áhrif
samkvæmt staðsetningu þeirra í Hofmeister röð (sjá inngang). Munurinn fyrir Na-acetat er að
vísu fremur lítill, en munurinn fyrir súlfat er hinsvegar mun meiri og því voru framkvæmdar
frekari mælingar á áhrifum saltsins. Ekki virðist vera hægt að tengja minnkun í stöðugleika við
almenn jónísk áhrif því NaCl hafði engin marktæk áhrif á stöðugleika ensímsins. Því er líklegt að
um einhver sértæk áhrif súlfats sé að ræða. Áhugavert þótti að vita við hvaða styrk saltsins þessi
áhrif kæmu fram og því var kannaður stöðugleiki ensímsins við fast hitastig og mismunandi
styrki af natríumsúlfati (mynd 9).
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Mynd 9. Áhrif styrks natríumsúlfats á stöðugleika VPR í návist kalsíums. Mælt var virknifall
ensímsins við fast hitastig (57 °C), en mismunandi styrki af salti. Gildi fyrir helmings
afmyndunartíma (t1/2) fengust út frá mældum hraðaföstum og umritun á jöfnu (2) skv: ln(0,5) = kt1/2. Niðurstöður eru síðan settar upp sem fall af styrk saltsins.
Saltið hefur stöðugleikaminnkandi áhrif strax við lágan styrk, eða ca. 50 mM (mynd 9).
Stöðugleikinn minnkar síðan stöðugt með styrk saltsins þar til stefnt er í ákveðið lággildi við ca.
200-400 mM. Mælingar á ensíminu hafa einnig sýnt að styrkháð virknitap virðist eiga sér stað við
25 °C. Eftir 6 klst. inkúberingu hefur t.d. mælst virknitap niður í allt að 10% af upphafsvirkni
ensímsins í 1.0 M súlfatlausn. Eins og lýst er í inngangi hafa hlutlaus sölt s.s. súlfat ekki áhrif á
vatnsfælin hrif fyrr en við hærri styrki og er því ólíklegt að rekja megi þessi
stöðugleikaminnkandi áhrif til þess. Við lágan saltstyrk er um að ræða bein rafhrif (electrostatic
interactions) milli salts og próteins sem byggja aðallega á stærð og eðli (+/-) hleðslunnar. Þessi
hrif geta bæði verið sértæk og ósértæk binding jóna við hlaðna og skautaða hópa á próteininu og
geta haft áhrif til aukningar eða minnkunar á stöðugleika þess. Í þessu tilviki bendir flest til þess
að um einhver slík hrif sé að ræða.
Samsvarandi mælingar og hér hefur verið lýst voru einnig gerðar fyrir próteinasa K. Á mynd 10
og í töflu 3 getur að líta samanburð á stöðugleika ensímsins í návist lýótrópískra salta með
Arrheníusargröfum og úrvinnslu á þeim.
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Mynd 10. Arrheníusargröf fyrir hitaþolni próteinasa K í návist kalsíums. Áhrif lýótrópískra salta
í styrkleikanum 1.0 M á stöðugleika ensímsins.

Tafla 3 Gildi yfir virkjunarorku afmyndunar fyrir próteinasa K samkvæmt Arrheníusargröfum
(hallatala = Ea /R) og gilda fyrir T50% (t1/2 vs. T (°C) ).

Salt

Ea (kJ / mól)

T50% (°C)

∆ T50% (°C)

án

321

68.8

-

Na2SO4

334

70.9

+2.1

Na- acetat

342

68.3

-0.5

NaCl

330

68.7

-0.1

KSCN

306

61.95

-6.85

Eins og sjá má virðist breyting í stöðugleika fylgja stöðu saltanna í Hofmeisterröðinni hvað
varðar súlfat og thíócýanat. Na-acetat hefur aftur á móti lítil áhrif. Natríumklóríð hefur engin
marktæk áhrif líkt og sjá mátti fyrir VPR. Eins og sjá má í töflu 3 er PRK mun hitaþolnari en
VPR. Virkjunarorka afmyndunar er um 120 kJ/mól hærri fyrir PRK auk þess sem munurinn í
T50% er um 14 °C ef miðað er við mælingar án salts. Próteinið sýnir stöðugleikaaukningu upp á
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rúmlega 2 °C í súlfati og minnkun í stöðugleika er upp á tæpar 7 °C í thíócýanati. Áhrif KSCN
eru svipuð eða örlítið meiri fyrir PRK en VPR.

3.3.2 Áhrif sýrustigs á hitastöðugleika VPR.
Til þess að reyna að varpa ljósi á áhrif súlfats á kuldakæra Vibrio próteinasann voru áhrif
sýrustigs á hitastöðugleika ensímsins könnuð. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að VPR er "súrt"
prótein, þ.e. jafnhleðslugildi þess er u.þ.b. 4.3. Mælingar á áhrifum saltanna á hitaþolni ensímsins
voru framkvæmdar við pH 8, en við þær aðstæður ber próteinið neikvæða nettóhleðslu. Byrjað
var á að kanna áhrif sýrustigs við fast hitastig (mynd 11).
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Mynd 11. Áhrif sýrustigs á stöðugleika VPR við 60 °C. Gildi fyrir helmingunartíma eru sett upp
sem fall af sýrustigi. Mælingar voru framkvæmdar í 50 mM ediksýru, 50 mM Tris, 50 mM
CAPS, 15 mM CaCl2, 1.0 mM EDTA buffer.
Ensímið reyndist stöðugast við pH 6, en við lægri pH gildi minnkar stöðugleikinn mikið og er
það í samræmi við fyrri rannsóknir á áhrifum sýrustigs við 25 °C, þar sem sýnt hefur verið að
ensímið er óstöðugt við lágt pH og fellur virkni þess mjög hratt við pH≤ 4.5. Við pH > 6 fellur
stöðugleiki ensímsins einnig nokkuð og t.d. virðist ensímið vera álíka stöðugt við pH 4.5 og 11.
Frekari

mælingar með Arrheníusargreiningu við pH 6 sýndu að virkjunarorka afmyndunar

mældist 277 kJ/mól sem er u.þ.b. 70-80 kJ/mól hærri en samkvæmt fyrri mælingum við pH 8.
Gildi fyrir T50% mældist 59.8 °C sem er í góðu samræmi við fyrri niðurstöður, þar sem ensímið
tapar helmingsvirkni eftir 30 mínútur við þessar aðstæður. Hér er því um að ræða
stöðugleikaaukningu upp á u.þ.b. 5 °C ef miðað er við mælingar á ensíminu við pH 8. Frekari
mælingar á stöðugleika ensímsins á þessu pH bili hafa staðfest þessar niðurstöður og hafa sýnt
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sterka fylgni í breytingum á stöðugleika (t1/2, sbr mynd 11) og virkjunarorku afmyndunar á þessu
sýrustigsbili (Sigfússon, 1997).
Hvað veldur þessari minnkun í stöðugleika við basískar aðstæður má líklega að einhverju leyti
rekja til sjálfmeltu því ensímið er virkast á bilinu pH 9-11
Þessar og aðrar niðurstöður hafa leitt til hugmynda um hvort meta megi að einhverju leyti áhrif
sjálfmeltu með því að bera saman virkjunarorku virknitaps. Við rannsóknir á trypsíni úr þorski
sem framkvæmdar hafa verið á Raunvísindastofnun kom m.a. í ljós að í samanburði við trypsín úr
nautgripum mældist þorskaensímið mun óstöðugra þó virkjunarorka afmyndunar væri mun hærri
(Kristjánsson, óbirtar niðurstöður). Ýmislegt var talið benda til að þetta megi skýra með meiri
áhrifum sjálfmeltu í virknitapi ensímsins við hærri hitastig. Eins og sést á mynd 2 fyrr í þessari
skýrslu er greinilegt að virkjunarorka afmyndunar fyrir kuldakæra ensímið er lægri ef kalsíum er
ekki til staðar. Sjálfmelta gæti að hluta til skýrt þennan mun, því eins og áður hefur komið fram
eru bindistaðir kalsíums yfirleitt í lykkjum á yfirborði próteina sem eru þ.a.l. næmar fyrir
sjálfmeltu, en kalsíum í slíkum bindistað gæti mögulega hindrað slíkt rof. Rannsóknir sem
miðuðu að því að kanna vægi sjálfmeltu og próteinafmyndunar í hitavirknitapi ensímsins með og
án kalsíum renndu hins vegar ekki stoðum undir þá tilgátu þar sem ferlar fyrir hitavirknitap
ensímsins og próteinafmyndun ensímsins (mæld sem breytingar í flúrljómun á ensíminu sem
hindrað hafði verið með PMSF til að koma í veg fyrir sjálfmeltu) sýndu góða fylgni (Mynd 12 og
13)
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Mynd 12. Flúrljómun Vibrio-próteinasans í viðurvist 15 mM CaCl2 (pH 9). Niðurstöður settar
upp sem 1/Flúrljómun sem fall af hitastigi. Myndin sýnir jafnframt reiknaðan feril fyrir virknifall.
(Egilsdóttir, 1998).
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Mynd 13. Flúrljómun Vibrio-próteinasans án 15 mM CaCl2 (pH 8). Niðurstöður settar upp sem
1/Flúrljómun sem fall af hitastigi. Myndin sýnir jafnframt reiknaðann feril fyrir virknifall.
(Egilsdóttir, 1998).
Mishá virkjunarorka fyrir hitavirknitapi ensímisins í viðurvist og fjarvist kalsíum virðist því
fremur standa í réttu sambandi við mismikinn stöðugleika myndbyggingar ensímsins við þessar
aðstæður. Circular dichroism róf af ensíminu með og án kalsíum á fjarútfjólubláa sviðinu (mynd
14) benda til að einhver breyting eigi sér stað á myndbyggingu ensímsins við losun kalsíum.
Mishá virkjunarorka hitavirknitaps í fjarvist og návist kalsíum endurspeglar því að öllum
líkindum mismikinn stöðugleika þessara myndbygginga ensímsins.
Mældur var stöðugleiki VPR við pH 5.8 í návist natríumsúlfats í þeim tilgangi að sjá hvort saltið
sýndi ennþá sömu hegðun og áður, þ.e. hver áhrif þess væru við sýrustig þar sem sjálfmelta er
ekki ríkjandi. Mælingar voru gerðar í 50 mM ediksýrubuffer pH 5.8, 15 mM CaCl2, 1.0 mM
EDTA. Mælt var við mismunandi saltstyrki við 60 °C. Niðurstöður þessara mælinga sýndu að
saltið hafði stöðugleikaminnkandi áhrif í svipuðum mæli og við pH 8. Mælingar voru einnig
framkvæmdar við basískar aðstæður (pH 11) í CAPS buffer og gáfu mjög svipaðar niðurstöður.
Enn er því ekki fengin viðhlítandi skýring á þessum óvæntu áhrifum súlfats á stöðugleika
ensímsins. Þessar niðurstöður benda til að súlfat bindist á ákveðna bindistaði á próteininu sem
trúlega trufla einhver rafhrif sem miklilvæg eru fyrir stöðugleika ensímsins við hærri hitastig.
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Mynd 14. Circular dichroism róf fyrir 30 kDa form VPR með og án kalsíum (M.M. Kristjánsson,
óbirtar niðurstöður)
Þessi binding súlfats virðist vera nokkuð sértæk þar sem almennt hleðslustig próteinsins á bilinu
pH 5.8-11.0 virðist ekki hafa áhrif á hana. Mögulegt er að um sé að ræða bindingu við mjög
basíska hópa (arginín) sem hafa pKa gildi um og yfir pH 12, en ekki er hægt að kanna stöðugleika
við þetta hátt sýrustig vegna vandkvæða að finna buffera fyrir þetta pH svið.
3.3.3 Áhrif lýótrópískra salta í fjarvist kalsíums.
Binding kalsíum jóna gegnir lykilhlutverki í stöðugleika serín próteinasa. Próteinasarnir þrír sem
hér eru rannsakaðir hafa allir ákveðin bindiset fyrir kalsíum jónir. Próteinasi K hefur t.a.m. tvö
slík set, annað sem heldur mjög fast í kalsíum en hitt bindisetið er mun veikara (Muller et.al.,
1994; Bajorath et.al., 1988). Ákvörðun á kristalbyggingu VPR sýndi að ensímið inniheldur þrjú
slík set (mynd 1). Eitt þeirra svarar til sterkara bindisets PRK (Ca1), annað til sets sem er til
staðar í proteinasanum thermitasa (Ca2), en þriðja setið (Ca3) hafði ekki verið skilgreint í
subtilísin-líkum próteinösum fyrr en með ákvörðun byggingar VPR (Arnórsdóttir et al., 2005).
Með samanburði má ætla að aqualysin I innihaldi Ca1 og Ca2 bindisetin í byggingu sinni. Til að
ákvarða það sem kalla mætti "innri" stöðugleika próteinanna, þ.e. stöðugleika án hjálparþátta
voru gerðar sömu mælingar og fyrr nema að kalsíum jónir voru fjarlægðar.
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Eins og lýst er í framkvæmdakafla voru aðstæður hinar sömu og áður nema að kalsíumklóríði var
sleppt í bufferum. Bufferar innihéldu 1 mM EDTA sem gegndi því hlutverki að fjarlægja
utanaðkomandi kalsíumjónir, t.d. úr sýnum. Gerðar voru mælingar á VPR og í töflu 4 eru sýnd
ákvörðuð gildi út frá Arrheníusargröfum yfir sömu stærðir og áður.

Tafla 4. Gildi yfir virkjunarorku afmyndunar fyrir Vibrio próteinasann í fjarvist kalsíums
samkvæmt Arrheníusargröfum (hallatala = Ea /R), auk gilda fyrir T50% (t1/2 vs. T (°C) ).
Salt

Ea (kJ / mól)

T50% (°C)

∆ T50% (°C)

án

114

27.15

-

Na2SO4

99

21.5

-5.65

Na- acetat

100

23.4

-3.75

NaCl

103

22.4

-4.75

KSCN

103

23.6

-3.55

Öll söltin höfðu neikvæð áhrif á stöðugleika ensímsins í fjarvist kalsíums. Engin sérstök regla
virðist vera á áhrifum saltanna, en þó má sjá að natríumsúlfat virðist hafa mest áhrif, en KSCN
minnst. Þetta eru í raun þveröfug áhrif ef miðað er við stöðu þessara salta í lýótrópísku seríunni.
Gildi fyrir virkjunarorku afmyndunar eru ca. helmingi lægri en mældust í viðurvist kalsíums og
munur í T50% er mikill, t.d. um 27 °C lægri í sýnum án salts. Samkvæmt þessu er greinilegt að
kalsíum jónir skipta miklu máli fyrir stöðugleika ensímsins og greinilegt að ensímið er mjög
óstöðugt án hjálparþátta. Ekki komu fram hin kerfisbundnu áhrif saltanna á stöðugleika ensímsins
sem tengd hafa verið áhrifum þeirra á vatnsfælin hrif, sem bendir e.t.v. til að þessi hrif vegi minna
í stöðugleika myndbyggingar þess en samsvarandi ensíma. Það er að hluta til skiljanlegt ef tekið
er tillit til þess að afmyndun próteinsins á sér stað við lágan hita, en styrkur vatnsfælinna hrifa
eykst með hitastigi.
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Mynd 15. Áhrif styrks NaCl á stöðugleika Vibrio próteinasans í fjarvist kalsíums. Mælt var
virknifall ensímsins við 33 °C. Gildi fyrir helmingunartíma (t1/2) fengust út frá mældum
hraðaföstum og umritun á jöfnu (2) skv: ln(0,5)= -kt1/2. Niðurstöður eru síðan settar upp sem fall
af styrk saltsins.
Þar sem öll söltin valda minnkun í stöðugleika ensímsins var talið líklegt að um einhver almenn
jónísk áhrif væri að ræða. Til að gera sér grein fyrir þessu voru framkvæmdar mælingar á áhrifum
styrks NaCl á stöðugleika ensímsins. Valið var eitt heppilegt hitastig og virknifall mælt við
mismunandi styrki saltsins (mynd 15). Þegar mynd 15 er skoðuð má sjá að stöðugleiki ensímsins
virðist falla nokkuð línulega niður að 1
.0 M styrk. Ekki er um að ræða mettun á því sviði þar sem almennra jónískra hrifa gætir, heldur
minnkar stöðugleikinn áfram við hærri styrki Þetta bendir til að ekki sé um mjög sértæka
bindingu jóna (Na+ og/eða Cl-) við próteinið að ræða, en því er í raun erfitt að svara og nánari
rannsókna þörf til að skilja þessi áhrif til hlítar.
Áhrif lýótrópískra salta á stöðugleika próteinasa K í fjarvist kalsíums voru einnig ákvörðuð.
Tilraunir voru framkvæmdar eins og lýst er í kafla um aðferðir. Á mynd 16 sjást niðurstöður
samkvæmt Arrheníusargröfum.
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Mynd 16. Arrheníusargröf yfir hitaþolni próteinasa K. Áhrif lýótrópískra salta á stöðugleika
ensímsins í fjarvist kalsíums. Styrkleiki saltlausna var 1.0 M.
Öll söltin hafa umtalsverð stöðugleikaaukandi áhrif á ensímið (mynd 15). Einnig má sjá að söltin
hafa áhrif eins og búast mætti við samkvæmt stöðu þeirra í Hofmeisterröðinni, þ.e. súlfat eykur
stöðugleikann mest en thýócýanat minnst. Í töflu 6 eru sýndar niðurstöður unnar útfrá gröfunum.
Tafla 5. Gildi yfir virkjunarorku afmyndunar fyrir próteinasa K í fjarvist kalsíums samkvæmt
Arrheníusargröfum (hallatala = Ea /R), auk gilda fyrir T50% (t1/2 vs. T (°C) ).
Salt

Ea (kJ / mól)

T50% (°C)

∆ T50% (°C)

án

242

46.0

-

Na2SO4

315

66.8

+20.8

Na- acetat

353

66.0

+20.0

NaCl

321

63.3

+17.3

KSCN

327

59.3

+13.3

Öll söltin auka stöðugleika ensímsins um u.þ.b. 13-20 °C, einnig KSCN sem yfirleitt veldur
minnkun í stöðugleika. Hér er um að ræða mjög mikla aukningu og t.a.m. vegur natríumsúlfatið
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svo að segja upp þau áhrif sem verða vegna fjarlægingar á kalsíum. Þetta var óvænt en um leið
mjög áhugavert. Vísbending um hvað gæti valdið þessari aukningu kom í ljós þegar bornar voru
saman niðurstöður á sýnum án salts við mælingar sem gerðar höfðu verið fyrr. Fyrri mælingar
bentu til þess að gildi fyrir T50% væri í kringum 57°C, eða um 11°C hærra en var ákvarðað í
þessum mælingum. Aðstæður voru hinar sömu í fyrri mælingum, nema hvað buffer innihélt
einnig 0.1 M NaCl. Þar sem þetta var eini munurinn var skýringar e.t.v. að leita þar. Líklegt var
því að um væru að ræða einhver áhrif katjónar, þ.e. natríum jónin ylli að öllum líkindum þessari
miklu stöðugleikaaukningu.
3.3.4 Áhrif katjóna á hitastöðugleika PRK.
Þær niðurstöður sem ræddar voru hér á undan gerðu það að verkum að farið var út í að kanna á
kerfisbundin hátt áhrif ýmissa katjóna á stöðugleika PRK. Fyrst var sjónum beint að áhrifum
Na+, en mældur var stöðugleiki ensímsins við mismunandi styrki af NaCl (mynd 17).
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Mynd 17. Áhrif styrks NaCl á stöðugleika próteinasa K í fjarvist kalsíums. Mælt var virknifall
ensímsins við 63 °C og niðurstöður settar upp sem t 1/2 sem fall af styrk saltsins.

Eins og sjá má eykst stöðugleiki ensímsins nokkuð línulega með saltstyrk þó einhver mettun sé
farin að sjást við u.þ.b. 300 mM styrk. Samkvæmt kristalbyggingu PRK án kalsíums hefur komið
í ljós að natríumjón binst í sterkara kalsíum bindisetið og á þar svipuð samskipti við
peptíðkeðjuna og kalsíumjónin (Müller et.al.,1994). Í þeirri rannsókn var borin saman stöðugleiki
ensímsins með og án kalsíums, en hugsanlegum áhrifum natríum bindingar ekki gefinn gaumur.
Þar kom fram 9 °C munur í bræðslumarki (Tm) próteinsins með og án kalsíum, en hafa ber í huga
að styrkur natríumjóna var a.m.k. 0.15 M sem skýrt getur hvers vegna munur í bræðslumarki
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mældist ekki meiri. Ef natríumjónin hefur þessi stöðugleikaaukandi áhrif vegna bindingar í
sterkara kalsíumsetið er ljóst að sú binding hlýtur að vera mjög veik því merki um áþreifanlega
mettun sjást ekki við 1.0 M saltstyrk. Önnur áhrif geta hér einnig komið til, t.d. önnur sértæk
binding natríumjóna, t.d. inn í veikara kalsíumbindisetið og/eða einhver almenn katjónahrif vegna
skermunar á fráhrindandi hleðslum á próteininu.
Til að kanna nánar þátt katjóna í stöðugleika PRK voru mæld áhrif annarra eingildra jóna úr sama
+

+

+

flokki lotukerfisins, þ.e. Li , K og Cs

Notuð voru klóríðsölt þessara jóna og stöðugleiki

ensímsins mældur við fastan saltstyrk (mynd 18).
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Mynd 18. Áhrif alkalísalta á stöðugleika PRK. Mældur var stöðugleiki ensímsins í návist 0.2 M
LiCl, NaCl, KCl og CsCl við 63 °C. Niðurstöður eru settar upp sem helmingunartími sem fall af
jónaradíus (nm) katjónanna í kristal.
Greinilegt samband er á milli stærðar jóna og áhrifa þeirra á stöðugleika ensímsins, þ.e. stærstu
2+

jónirnar hafa mest áhrif (mynd 18). Til samanburðar má geta þess að jónaradíus Ca er 9.9 nm
+

eða svipaður og fyrir Na (jónaradíus í kristal). Eins og fyrr var getið eru bindistaðir kalsíums
oftast í sveigjanlegum lykkjum á yfirborði próteina og við bindingu jónar eins og kalsíum inn í
slíka lykkju dregur hugsanlega úr sveigjanleika hennar sem stuðlað getur að auknum stöðugleika.
Ekki er ólíklegt að skýra megi áhrif þessara katjóna á stöðugleika ensímsins með bindingu í
kalsíum bindiset þess sem dragi þannig úr sveigjanleika lykkjunnar. Hugsanlegt er að
mismunandi áhrif katjónanna endurspegli vatnsbindieiginleika þeirra. Vatnsbindiorka (hydration
energy) þessara jóna stendur í öfugu hlutfalli við stærð þeirra, t.a.m. er vatnsbindiorka Li+ um það
bil tvisvar sinnum hærri en fyrir Cs+. Þessi munur í vatnsbindiorku leiðir til þess að beita þarf
minni vinnu við að fjarlægja bundnar umlykjandi vatnssameindir frá stærri jónunum samfara
bindingu þeirra við ensímið og þar með lækka orkuþröskuldinn fyrir bindingu. Ljóst er þó að
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stærð getur ekki verið eini þátturinn sem skiptir máli hvað varðar áhrif katjóna á stöðugleika
2+

2+

PRK, því bæði Mg og Ba höfðu mun meiri stöðugleikaaukandi áhrif en eingildu jónirnar og
var t.a.m. ekkert merkjanlegt virknitap eftir 30 mín. hitun við 63 °C í viðurvist þessara jóna.
Hleðsla og hleðsludreifing jónarinnar hlýtur einnig að skipta hér máli og því þótti áhugavert að
bera saman þessar tvígildu katjónir í flokki kalsíums. Mæld voru styrkháð áhrif MgCl2, CaCl2 og
BaCl2 á hitastöðugleika ensímsins við 70 °C (mynd 19).
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Mynd 19. Áhrif tvígildra katjóna á stöðugleika PRK við 70 °C. Mæld voru styrkháð áhrif
saltanna og eru niðurstöður settar hér upp sem helmingunartími á móti saltstyrk.
2+

Ba

2+

hefur nokkuð meiri áhrif en Mg

og er það í samræmi við þá tilgátu að stærri jón sé meira
2+

stöðugleikaaukandi en minni jón. Nokkur minnkun í stöðugleika sést þó hjá Ba

við 200 mM

styrk og er mögulegt að þar sé áhrifa jónarinnar á vatnsfælin hrif farið að gæta, en samkvæmt
2+

stöðu jónarinnar í Hofmeisterröðinni er hún mjög kaótrópísk Binding Ca

er greinilega mun

sértækari, en ekki var mögulegt að sjá neina mettun fyrir kalsíum vegna þess hve próteinið var
stöðugt við þetta hitastig. Af þessum ástæðum voru mælingar fyrir áhrif kalsíumstyrks einnig
framkvæmdar við hærra hitastig, eða 73 °C (mynd 20).
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Mynd 20. Áhrif styrks Ca á stöðugleika VPR (o), PRK (Δ) og AQUI ( ). Niðurstöður eru
settar fram sem hlutfall af hæsta helmingunartíma (t1/2) í mælingum fyrir hvert ensím.
Ekki kemur fram sýnileg mettun fyrr en við nokkuð háan kalsíum styrk (ca. 80 mM) og kemur
það nokkuð á óvart. Þessi áhrif á stöðugleika ensímsins endurspegla að öllum líkindum bindingu
kalsíums í veikara bindisetið og virðist þurfa nokkuð háan styrk til að ná mettunarbindingu í það
set. Mældur hefur verið klofningsfasti fyrir kalsíumbindingu PRK og mældist hann 76 nM
(Bajorath et.al., 1988). Þar var þó einungis um að ræða bindingu í sterkara bindisetið þar sem
ekki reyndist mögulegt að mæla klofningsfasta fyrir veikara bindisetið sökum þess hve veik
bindingin er. Þó er ljóst að kalsíum binding við veikara bindisetið eykur mikið stöðugleika PRK.
Hugsanlegt er að aðrar jónir setjist einnig í veikari bindistöðina í fjarvist kalsíums og auki þannig
stöðugleika ensímsins, jafnvel þótt slíkt sjáist ekki við kristalgreiningu. Til samanburðar við
þessar mælingar á áhrifum styrks kalsíums á hitaþolni PRK sjást einnig niðurstöður samskonar
mælinga sem gerðar voru fyrir hin ensímin tvö (mynd 20). Um svipaða hegðun er að ræða, þ.e.
stöðugleiki ensímanna eykst með styrk kalsíums fyrir ofan þann styrk sem notaður var í
almennum mælingum á hitaþolni (15 mM) og virðist mettun verða við milli 50-100 mM styrk
kalsíums í tilfelli VPR en mun lægri styrk virðist þurfa fyrir AQUI (20-30 mM). Þessar
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niðurstöður eru áhugaverðar og sýna að kalsíum eykur stöðugleika vel fyrir ofan almennan styrk
þess í náttúrulegu umhverfi ensímanna. Fróðlegt væri að skoða einnig áhrif ýmissa annara katjóna
á stöðugleika AQUI þar sem NaCl virðist einnig auka stöðugleika ensímsins í fjarvist kalsíums.

3.4 Stöðugleiki gagnvart afmyndaranum GuSCN.
Í þeim stöðugleikamælingum sem hér hefur verið lýst hefur virknitapi ensímsins verið fylgt eftir
sem mat á afmyndun. Þar sem hér er um próteinasa að ræða hafa þessar mælingar þann ókost að
samfara afmyndun getur sjálfmelta einnig verið stór þáttur í því virknitapi sem mælist. Til þess að
koma í veg fyrir hugsanleg áhrif sjálfmeltu og til þess að fá mat á eiginlegan stöðugleika
myndbyggingar próteinasanna (conformational stability) var stöðugleiki á hindruðum ensímum
mældur með próteinafmyndaranum guanidín thíócýanati. Fylgt var eftir breytingu í flúrljómun
með styrk afmyndara og út frá því fengust ferlar sem notaðir voru til frekari greiningar eins og
lýst er í kafla um aðferðir. Á mynd 21 sjást dæmi um það hvernig ensímin þrjú flúrljóma á
svipmótuðu og afmynduðu formi.
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Mynd 21. Flúrljómunarróf fyrir VPR, PRK og AQUI. Sýnd eru róf fyrir svipmótað og
afmyndað prótein. Styrkur flúrljómunar er gefinn upp sem hlutfall af mesta styrk í hverju tilviki.
Örvunarbylgjulengdir: VPR = 275nm; PRK = 280nm; AQUI = 275nm
Hegðun ensímanna þriggja m.t.t. flúrljómunar er nokkuð mismunandi. Hjá PRK og AQUI
minnkar flúrljómun við afmyndun en hjá VPR eykst hún. Yfirleitt minnkar flúrljómun próteina
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við afmyndun en það er þó ekki algilt. Það sem sést er aðallega flúrljómun vegna tryptófans, en í
tilfelli VPR ber einnig nokkuð á flúrljómun vegna tyrósíns.
Vegna þess hve tryptófan er óskautuð er hún yfirleitt staðsett inni í kjarna próteina í mjög
vatnsfælnu umhverfi. Við afmyndun próteina kemst aminosýran í nálægð við vatn og við örvun
eiga sér stað aukin samskipti leysis (vatns) við tvískaut örvaðs ástands hennar sem veldur lækkun
í orku þess og því orkuminni flúrljómun, þ.e. rauð hliðrun á sér stað. Hliðrun af þessu tagi sést
fyrir öll ensímin þrjú, en í mismiklum mæli þó. Fyrir VPR er hún um 14 nm (340→354 nm) en
fyrir hin ensímin er hún mun meiri, þ.e. um 26 nm fyrir PRK (338→364 nm) og 27 nm fyrir
AQUI (330→357 nm). Þetta bendir til þess að aðgengi leysis (vatns) að tryptófani á svipmótuðu
formi sé e.t.v. mun meira hjá kuldakæra ensíminu en hinum tveimur. Lítill munur er á PRK og
AQUI og má að hluta til skýra mismunandi staðsetningu hágilda með því að ekki var örvað við
sömu bylgjulengdir.
Skammtanýtnin (quantum yield) ræður því hversu mikil flúrljómun á sér stað. Yfirleitt valda
samskipti vatns við Trp á afmynduðu formi því að skammtanýtnin og þar með flúrljómun
amínósýrunnar minnkar við afmyndun. Það gagnstæða getur átt sér stað ef umhverfi Trp á
svipmótuðu formi er þannig úr garði gert að flúrljómun er bæld (quenched). Þetta getur m.a. verið
vegna nálægðar dísúlfíða, amína eða annarra rafsækinna hópa. Þessir rafsæknu hópar eiga
samskipti við örvað ástand Trp og valda því að líftími flúrljómunar minnkar (Royer, 1995). Þær
a.s. sem eru einna öflugastar við bælingu eru cysteín og histidín, þar á eftir koma glutamín,
asparagín, methíónín og arginín (Harris & Hudson, 1990). Í tilfelli VPR er greinilegt að
flúrljómun er bæld á svipmótuðu formi vegna einhverra ofangreindra þátta.
Tyrósín flúrljómar almennt í próteinum við rúmlega 300 nm og ólíkt tryptófan verður ekki
hliðrun í flúrljómun tyrósíns við afmyndun. Skammtanýtni tyrósíns er einnig mikið minni en
tryptófans auk þess sem flúrljómun af völdum tyrósíns getur minnkað enn frekar vegna
orkuflutnings án geislunar (non-radiative energy transfer) til nálægrar tryptófans ef um er að ræða
svipmótaða formið (Schmid, 1989). Þetta skýrir einnig af hverju flúrljómun tyrósíns á afmynduðu
formi próteins er oft meiri en á svipmótuðu. Allt þetta veldur því að flúrljómun vegna tyrósíns er
oft varla merkjanleg í próteinum ef tryptófan er til staðar. Þetta sést greinilega hjá PRK og AQUI
jafnvel þó fjöldi tyrósíns í báðum ensímum sé miklu meiri en fjöldi tryptófans (17:2 og 12:3).
VPR inniheldur átta Tyr og fjórar Trp, flúrljómun Tyr er því vel merkjanleg í rófinu fyrir
próteinið.
Með því að mæla flúrljómun ensímanna við fasta bylgjulengd og fylgja eftir breytingu með styrk
afmyndara fengust afmyndunarferlarnir sem sýndir eru á mynd 22.
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Mynd 22. Afmyndunarferlar fyrir ensímin þrjú. Ferlarnir eru settir upp sem hlutfallslegur styrkur
flúrljómunar í hverju tilviki á móti styrk afmyndara. Ensímin voru inkúberuð í 24 klst. við 25 °C
og pH 8.0 fyrir mælingar. Örvunar-/geislunarbylgjulengdir: VPR=275/355nm; PRK = 275/320
nm.; AQUI=275/320 nm.
Breytingar í flúrljómun og AQUI virðast vera nokkuð svipaðar við afmyndun. Flúrljómun
minnkar nokkuð mikið með styrk GuSCN áður en afmyndun á sér stað og virðast ferlarnir fyrir
og eftir afmyndun vera nokkuð svipaðir hjá ensímunum. Hlutfallsleg minnkun í flúrljómun við
afmyndun virðist einnig vera hin sama. Eins og áður hefur verið vikið að er rauð hliðrun hjá
ensímunum nokkuð svipuð þannig að með allar þessar upplýsingar að leiðarljósi virðist margt
benda til þess að umhverfi Trp í ensímunum tveimur sé mjög svipað. Aukning er í flúrljómun við
afmyndun hjá VPR líkt og áður hefur komið fram. Hlutfallsleg aukning er nokkuð minni en
hlutfallsleg minnkun fyrir hin ensímin tvö. Athyglisvert er að við lága styrki afmyndara (0-0.15
M) átti sér stað minnkun í flúrljómun sem ekki hefur fengist viðhlítandi skýring á. Þó er
auðsjánlegt að afmyndarinn hefur þarna einhver áhrif á flúrljómunareiginleika Trp í ensíminu og
ekki útilokað að guanidín jónin virki sem bælir (quencher) á flúrljómun.
Á ferlunum á mynd 22 hefur flúrljómun verið mæld við eina fasta bylgjulengd. Royer (1995)
hefur hins vegar mælt með því að skoða allt flúrljómunarrófið og finna það sem kalla mætti
meðalbylgjulengd fyrir hvern einasta styrk afmyndara samkvæmt:
vN

v=

!
i=v1

vN

Ii vi

/!
i=v1
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Ii

(7)

Jafnan sýnir að með því að taka summu af margfeldi flúrljómunar og bylgjulengdar í hverjum
punkti og deila í það með summu styrks flúrljómunar fæst stærð sem kalla má meðalbylgjulengd
fyrir hvern styrk afmyndara, þ.e. þá bylgjulengd sem væri í raun í miðju ferilsins ef hann væri
symmetrískur. Þessari aðferð var beitt á hluta af þeim gögnum sem til voru og fengust mjög
svipaðar niðurstöður. Það sýnir að sú aðferð að mæla aðeins við eina tiltekna bylgjulengd virðist
eiga rétt á sér í þeim mælingum sem hér voru gerðar, sem kemur í raun ekki á óvart þar sem sú
aðferð hefur verið langmest notuð í gegnum árin (Pace 1986, 1989). Þar sem úrvinnsla gagna er
miklu seinlegri með því að nota aðferðina samkvæmt (7) var farin sú leið að láta fyrri
mæliniðurstöður standa.
Staðlaðir (normalized) afmyndunarferlar fyrir próteinasana þrjá er sýndir á mynd 23.
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Mynd 23. Staðlaðir afmyndunarferlar með GuSCN. Sýnin voru inkúberuð í 24 klst. við 25 °C
og pH 8.0.Niðurstöður eru settar upp sem hlutfall af afmynduðu formi á móti styrk afmyndara.
Ef gert er ráð fyrir 1.stigs afmyndun (two-state mechanism) eins og afmyndunarferlarnir benda til
fást gildi fyrir C1/2, þ.e. þann styrk afmyndara þegar helmingur próteinsameindanna eru
afmyndaðar. Þar sem gert er ráð fyrir að jafnvægisástand ríki, má reikna út jafnvægisfasta fyrir
hvarfið

Nsvipmótað

→

Uafmyndað

og

útfrá

því

ákvarða

afmyndunarferlunum samkvæmt:
∆G = -RT ln K

(8)
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fríorkubreytinguna

á

Með því að reikna út ∆G á því styrkbili þar sem afmyndun á sér stað má ákvarða gildi fyrir
fríorku afmyndunar við 25 °C (∆GH2O) samkvæmt línulega sambandinu (Pace, 1986, 1989):
∆G = ∆GH2O - m [Gu-SCN]

(9)

Graf fyrir ∆G sem fall af styrk afmyndara gefur því mat á hinum eiginlega

stöðugleika

myndbyggingar ensímsins við 25 °C (conformational stability) sem gefur til kynna stöðugleika
próteina. (mynd 24).
Myndir 23 og 24 sýna glöggt hinn mikla mun í stöðugleika sem reynist vera á ensímunum þremur
og í töflu 6 eru samandregnar þær mælistærðir sem reiknaðar voru útfrá afmyndunarferlunum og
heppilegar eru í samanburði á stöðugleika próteinasanna. Stöðugleiki (∆G) próteina er almennt á
bilinu 20-80 kJ/mól (Dill, 1990) og lenda því bæði kulda- og hitakæra ensímið utan þessa bils, en
miðlungshitakæra ensímið fellur innan þess. Þessi afgerandi munur í stöðugleika ensímanna sem
kemur fram á þessum ferlum endurspeglar aðlögun myndbyggingar þessara próteinasa að
mismunandi hitastigsaðstæðum sem ríkja í umhverfi þeirra lífvera sem þeir eru einangraðir úr.

110000

VPR y = 1.6150e+4 - 2.9310e+4x R^2 = 0.993
PRK y = 3.0199e+4 - 2.0572e+4x R^2 = 0.995
aquI y = 1.0874e+5 - 3.3705e+4x R^2 = 0.995
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Mynd 24. Mat á stöðugleika próteinasanna án afmyndara samkvæmt: ∆G=∆GH2O-m[Gdn-SCN].
Með því að framlengja línuna að núlli fást fríorkugildi við 25°C.
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Tafla 6. Samanburður á stöðugleika próteinasanna gagnvart próteinafmyndaranum GuSCN.
Niðurstöður miðast við 24 klst. inkúberingu á öllum sýnum.
Ensím

∆GH2O (kJ/mól)

m (kJ/mól x M)

[Gu-SCN]1/2 (M)

Vibrio próteinasi

16.15

29.31

0.551

Próteinasi K

30.20

20.57

1.468

Aqualysin I

108.7

33.71

3.226

Þau gildi fyrir PRK sem sýnd eru í töflu 6 miðast við að ensímið sé inkúberað í 24 klst. Erfitt
reyndist að ná jafnvægisstöðu fyrir þetta ensím og voru ferlar sem mældir voru eftir 2, 18, 24 og
48 klst. ekki eins, greinileg hliðrun var til lægri styrks afmyndara. Líkleg skýring er sú að PRK
inniheldur einn frían thíol hóp sem auðveldlega getur hvarfast við og brotið upp þau tvö
dísúlfíðtengi sem eru í próteininu og valdið þannig óafturkræfni afmyndunarhvarfsins, þar sem
það hefði áhrif á jafnvægisstöðu hvarfsins (sjá kafla um endursvipmótun). Gildi fyrir ∆GH2O eftir
2 og 18 klst. mældust 43.92 kJ/mól og 32.90 kJ/mól en gildi fyrir C1/2 mældust 1.97 M og 1.57
M. Munurinn á þessum gildum er nokkur og því er kannski ekki raunhæft að líta á það gildi sem
birt er í töflu 6 sem eitthvert nákvæmt lokagildi, heldur er skynsamlegra að hafa í huga þessi þrjú
gildi og sjá þar með á hvaða bili stöðugleikinn liggur. Þessum fríorkugildum fyrir PRK ber
nokkuð vel saman við nýlega birtar niðurstöður þar sem stöðugleiki ensímsins gagnvart GuHCl
var ákvarðaður, en þar mældist ∆G = 37.6 kJ/mól (Genov et.al, 1995). Gildið eftir 24 klst. er sýnt
í töflu 6 til samræmis við hin ensímin tvö sem einnig voru inkúberuð í einn sólarhring. Þegar
mæld var afmyndun í 2.6 M GuSCN lausn m.t.t. tíma (sjá kafla um endursvipmótun) kom í ljós
að ensímið var að fullu afmyndað á innan við 1 klst. Þessar niðurstöður benda til að mælingar á
afmyndunarferli eftir 2 klst. séu áreiðanlegastar og vegna óafturkræfni sé jafnvægisstöðunni
hliðrað til lægri styrks afmyndara með tíma. Hjá hinum ensímunum tveimur var ekki að sjá neina
hliðrun á afmyndunarferlum með tíma, en þess má geta að hvorugt ensímið inniheldur frían thíol
hóp og styður það fyrrgreinda tilgátu að hliðrun í afmyndunarferlum PRK sé vegna thiól/dísúlfíð
skiptihvarfa. Gildi yfir m (samanber jöfnu 9) eru talin hafa ákveðna merkingu sem tengja má
breytingu í aðgengilegu yfirborðsflatarmáli (accessible surface area [∆ASA]) próteina við
afmyndun (Myers et.al, 1995). Stærð próteina er einnig í réttu hlutfalli við ∆ASA þannig að stórt
prótein ætti samkvæmt þessari kenningu að hafa stærra m gildi en lítið prótein. Þær mælingar sem
hér er lýst styðja þetta að nokkru leyti því VPR (40 kDa) er nokkuð stærra prótein en PRK (29
kDa) og hefur einnig stærra m-gildi. AQUI er aftur á móti af svipaðri stærð og PRK en m gildi
þess er örlítið hærra en hjá VPR sem er þó stærra prótein. Frekari stuðningur við tilgátu Myers og
félaga fékkst við mælingar á kuldakæra ensíminu.
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Rannsóknir á VPR hafa sýnt að það kemur fyrir á tveimur virkum formum (Kristjánsson et al.,
1999) Það form sem er einangrað er 40 kDa (47 kDa samkvæmt SDS-rafdrætti), en við stöðu við
stofuhita í nokkrar klst. eða hitun við 40 °C í hálfa klst. hverfur það form og minna 30 kDa
prótein kemur fram (sem þó í SDS-rafdrætti var metið sem 36 kDa). Minna formið virðist hafa
mjög svipaða hraðafræðilega eiginleika og Arrheníusargreining bendir til sama stöðugleika. Hafa
ber þó í huga að við mælingar á hitaþolni 40 kDa próteinasans er líklegt að í raun hafi verið
mældur stöðugleiki 30 kDa formsins þar sem þetta fyrsta rof í sjálfmeltu ensímsins gerist líklega
mjög greiðlega við háan hita. Í einni einangrun á ensíminu kom einungis fram 30 kDa afbrigðið
og því var hægt að mæla afmyndunarferil þess forms til samanburðar við stærra formið. Í þeim
mælingum reyndist C1/2 vera í við hærra fyrir 30 kDa afbrigðið, en m-gildið mældist mun lægra
(24.23 kJ/mól M í stað 29.31 kJ/mól M). Hér er því góður samanburður á tveimur misstórum
formum sama próteins og því renna þessar mælingar stoðum undir þá tilgátu að m gildið standi í
réttu hlutfalli við yfirborðsflatarmál og þar með stærð próteina.

3.5 Afmyndunarferlar; áhrif lýótrópískra salta
Enn eru hinar eðlisefnafræðilegu forsendur afmyndunar próteina af völdum próteinafmyndara á
borð við guanidín thiócýanat, guanidín hydroklóríð og þvagefni, ekki nákvæmlega þekktar. Þó er
almennt talið að meginástæða fyrir afmyndunarhæfni þessara efna séu vegna áhrifa þeirra á
vatnsfælin hrif. Þau auka leysni óskautaðra hópa próteina í vatnslausnum og auka því stöðugleika
afmyndaðs forms próteina með því að minnka drifkraftinn fyrir vatnsfælnum hrifum (Creighton,
1993). Afmyndun próteinasanna þriggja fyrir áhrif GuSCN (mynd 22) eru því vísbending um að
mikilvægi vatnsfælinna hrifa fyrir stöðugleika myndbygginga ensímanna fylgi röðinni: AQUI >
PRK > VPR. Til þess að kanna þetta nánar voru áhrif lýótrópísku saltanna Na2SO4 og KSCN á
GuSCN afmyndun ensímanna ákvörðuð (mynd 25). Samkvæmt afmyndunarferlunum hafa söltin
áhrif á öll ensímin í samræmi við stöðu þeirra í Hofmeister-röðinni; súlfat eykur stöðugleika
þeirra, en viðurvist thiócýanats gerir þau næmari fyrir afmyndun. Töluverður munur kemur þó
fram í því hversu mikil áhrif saltanna eru á stöðugleika ensímanna, þannig mældust þau mest á
AQUI, en minnst í tilfelli VPR. í töflu 6 eru sýndar mælistærðir sem reiknaðar voru útfrá
afmyndunarferlunum á mynd 25 og henta til samanburðar á áhrifum saltanna á stöðugleika
ensímanna. Við samanburð á fríorku ((ΔGH2O) má nota gildi sem fást með notkun á jöfnu 9, eins
og lýst hefur fyrr (mynd 24). Áhrif saltanna á stöðugleika ensímanna (Δ(ΔG)) má síðan ákvarða
með því að taka mismuninn á fríorkugildum sem ákvörðuð voru með og án salts. Sú aðferð felur
hins vegar í sér langa framlengingu beinu línunnar að núllpunkti sem leitt getur til skekkju í mati í
mati á ΔGH2O.
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Mynd 25. Áhrif lýótrópísku saltanna Na2SO4 (o) og KSCN (o) á afmyndun VPR, PRK og aquI.
Afmyndunarferlar án salts eru sýndir með (∆). VPR og aquI voru inkúberuð í 24 klst. fyrir
mælingar en PRK í 18 klst. Sýnin voru inkúberuð í 25 mM Tris, pH 8.0, 15 mM CaCl2, 1.0 mM
EDTA buffer. Styrkur salts var 0.5 M.
Bent hefur verið á að í samanburði á stökkbrigðum af sama próteini sé heppilegra að skoða
einungis þann hluta afmyndunarferils þar sem próteinið er að afmyndast (transition area) og fá
þannig mat á ∆(∆G) án hinnar löngu framlengingar línunnar við mat á ΔGH2O (Sali et.al, 1991).
Þar sem hér er um að ræða samanburð á sama próteini við mismunandi ytri aðstæður telst þessi
aðferð mjög heppileg, en hún byggist á því að taka meðaltal af m gildum og margfalda það með
mismun í C1/2 gildum samkvæmt:

!(!G) = m1 - m2 - ( C1/22 - C 1/21)
2

(10)

Í töflu 6 eru sýnd gildi sem reiknuð voru út frá afmyndunarferlum ensímana þriggja með báðum
þessum aðferðum
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Tafla 6 Niðurstöður mælinga á áhrifum lýótrópískra salta á stöðugleika ensímanna þriggja
gagnvart afmyndaranum GuSCN. ∆(∆G)# stendur fyrir mun í fríorku reiknuð með aðferð Sali.
et.al. skv. (10).
∆GH2O (kJ/mól)

m(kJ/mólM) ∆(∆G)

∆(∆G)#

16.15

29.31

-

-

+0.063

16.68

27.19

+0.53

+1.78

0.431

-0.120

14.14

32.83

-2.01

-3.73

PRK (2 klst.)

C1/2 (M)

∆C1/2 (M)

∆GH2O (kJ/mól)

m(kJ/mólM) ∆(∆G)

∆(∆G)#

án salts

1.970

-

43.92

22.30

-

-

Na2SO4

2.377

+0.407

43.03

18.11

-0.89

+8.22

KSCN

1.726

-0.244

37.54

21.75

-6.38

-5.37

PRK (18 klst.) C1/2 (M)

∆C1/2 (M)

∆GH2O (kJ/mól)

m(kJ/mólM) ∆(∆G)

∆(∆G)#

án salts

1.568

-

32.68

20.85

-

-

Na2SO4

1.968

+0.400

40.27

20.46

+7.59

+8.26

KSCN

1.323

-0.245

30.61

23.14

-2.07

-5.39

AquI

C1/2 (M)

∆C1/2 (M)

∆GH2O (kJ/mól)

m(kJ/mólM) ∆(∆G)

∆(∆G)#

án salts

3.226

-

108.7

33.71

-

-

Na2SO4

3.592

+0.366

124.5

34.65

+15.8

+12.51

KSCN

2.994

-0.232

100.2

33.47

-8.50

-7.79

VPR

C1/2 (M)

án salts

0.551

Na2SO4

0.614

KSCN

∆C1/2 (M)

Eins og sést á tveimur öftustu dálkunum í töflunni er nokkur munur á þeim ∆(∆G) gildum sem
ákvörðuð voru með aðferðunum tveimur, en eins og lýst hefur verið áður má telja að raunhæfari
samanburður fáist með með aðferð Sali og félaga. Það er ljóst af þessum niðurstöðum að
lýótrópísku söltin hafa umtalsvert meiri áhrif á stöðugleika PRK og AQUI en á kuldakæra Vibriopróteinasann. Gildi fyrir ∆C1/2 eru nokkuð svipuð hjá PRK og AQUI, en ef litið er á mun í ∆G
sést að áhrif saltanna eru meiri á AQUI. Δ(ΔG) sýna góða fylgni bæði milli stöðugleikaaukandi
áhrifa súlfats og stöðugleikaminnkandi áhrifa thiócýanats við röðina AQUI > PRK > VPR.
Þessar niðurstöður eru í samræmi við þá rannsóknatilgátu sem sett var fram í verkefninu, þ.e. að
ef mikilvægi vatnsfælinna hrifa fyrir stöðugleika myndbyggingar próteinanna eykst með hærra
aðlögunarhitastigi ættu áhrif lýótrópísku saltanna að aukast í sömu átt. Miðað við þær forsendur
að lýótrópísk sölt hafi áhrif á stöðugleika próteina einkum vegna veikingar þeirra eða styrkingar á
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vatnsfælnum hrifum, gefa þessar niðurstöður vísbendingu um að þessi hrif gegni ef til vill
veigaminna hlutverki fyrir stöðugleika myndbyggingar kuldaaðlagaðra próteina en þeirra sem
aðlagast hafa hærra hitatigi. Ennfremur virðist mikilvægi vatnsfælinna hrifa aukast, a.m.k. innan
þessa flokks serín próteinasa, í samræmi við aukna hitaþolni þeirra, sem endurspeglar
þróunarlega aðlögun þeirra að hærri hitastigum (Kristjánsson & Magnússon, 2001). Þessi
niðurstaða hefur styrkst með ákvörðun þrívíddarbyggingingar VPR og samanburði við
kristalbyggingar PRK og hitaþolna ensímsins thermitasa (Arnórsdóttir et al., 2005). Sá
samanburður leiddi í ljós að síðartöldu ensíminn grafa mun meira af óskautuðu yfirborði sínu úr
samskiptum við vatnsleysinn í samanburði við kuldaðlagaða ensímið, sem bendir til sterkari
vatnsfælinna hrifa í miðlungs-og hitakæra ensíminu í samanburði við það kuldakæra
(Arnórsdóttir et al., 2005).
Ýmislegt annað áhugavert má lesa úr þessum gögnum og má þar helst nefna að súlfatið eykur
stöðugleika kuldakæra ensímsins, en það er nokkuð sem aldrei kom fram við mælingar á hitaþolni
með virknimælingum. Aukningin er að vísu ekki mikil en marktæk. Ástæða þessa gæti verið
tengd því að unnið er með PMSF hindruð ensím og sjálfmeltu því ekki til staðar. Annað sem má
nefna er að stöðugleikaaukning hjá PRK vegna súlfats er meiri en minnkun í stöðugleika vegna
thíócýanats, bæði ef litið er á ∆C1/2 og ∆(∆G). Þessi hegðun er alveg öfug í samanburði við
mælingar á hitaþolni þar sem súlfatið (∆T50% = +2.1 °C) hafði minni áhrif en KSCN (∆T50% = 6.85 °C).

3.6 Áhrif annara afmyndara á stöðugleika.
Þeir próteinafmyndarar sem oftast eru notaðir eru GuHCl og þvagefni (urea). Eins og áður hefur
komið fram er talið að þessi efni hafi áhrif á stöðugleika próteina að mestu í gegnum veikingu
þeirra á vatnsfælnum hrifum. Guanidín söltin eru almennt mun sterkari afmyndarar en þvagefni
og er um 2-3 sinnum munur ef miðað er við GuHCl. GuSCN er síðan almennt talið um 2-3
sinnum sterkari afmyndari en GuHCl og koma þar til viðbótaráhrif kaótrópísku jónarinnar SCN-.
Einn helsti munur á þessum afmyndurum liggur í því að annars vegar er um að ræða hlaðna jón
(Gu+) en hinsvegar óhlaðið efni (þvagefni). Yfirleitt hafa menn notað guanidín sölt og þvagefni
til jafns við mat á stöðugleika (Pace et.al, 1990), en rannsóknaniðurstöður hafa birst sem benda til
þess að ekki sé sama hvaða efni er notað við afmyndunartilraunirnar (Monera et. al, 1995).
Monera og félagar gerðu áhugaverða tilraun á "coiled-coil" helixum, þar sem þeir skipulega
breyttu hleðslu þeirra og mældu afmyndun með GuHCl og þvagefni. Niðurstöður þeirra sýndu að
mismunandi hleðslur í helixunum höfðu engin áhrif á afmyndun með GuHCl en mikil áhrif á
afmyndun með þvagefni. Þetta var túlkað á þann hátt að hleðsla guanidínium saltsins skermi af
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hleðsluhrif í helixunum og því skipti aðdráttar/fráhrindikraftar vegna hleðslna ekki máli. Þvagefni
aftur á móti er óhlaðin sameind og þar kom í ljós að helixar þar sem áhrifa aðdráttarkrafta vegna
hleðslu gætti, mældust mun stöðugri en helixar þar sem fráhrindikraftar voru ríkjandi.
Með þessar niðurstöður í huga ætti samanburður á áhrifum hlaðins og óhlaðins afmyndara að geta
gefið mat á styrk hleðsluhrifa í próteinum. Okkur þótti því áhugavert að bera saman afmyndun
með mismunandi afmyndurum með það í huga að sjá hvort munur fengist í mati á fríorku sem
samkvæmt fyrrgreindum niðurstöðum mætti túlka sem framlag hleðsluhrifa í stöðugleika
próteinsins. Einungis var hægt að gera þennan samanburð á kuldakæra ensíminu því ekki reyndist
mögulegt að afmynda hin ensímin með þvagefni. Mældur var stöðugleiki VPR gagnvart GuSCN,
GuHCl og þvagefni (mynd 25). Um var að ræða 30 kDa form ensímsins. Einnig var gerð mæling
með þvagefni í návist 0.5 M NaCl til þess að sjá hvort saltið hefði áhrif á stöðugleika ensímsins.
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Mynd 26. Staðlaðir afmyndunarferlar fyrir VPR (36 kD) gagnvart mismunandi afmyndurum.
Sýni voru inkúberuð í 25 mM Tris, pH 8.0, 15mM CaCl2, 1.0 mM EDTA buffer við 25 °C í 24
klst. Í mælingu á urea með NaCl var styrkur saltsins 0.5 M.
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Mynd 27. Stöðugleiki VPR gagnvart mismunandi afmyndurum.
Greinilegur er sá mikli munur í styrk efnanna þriggja sem þarf til að afmynda próteinið.
Munurinn á guanidín söltunum tveimur er u.þ.b. tvöfaldur, en tæplega fjórum sinnum hærri styrk
af þvagefni þarf í samanburði við GuHCl til að afmynda próteinið. NaCl hefur greinileg áhrif til
minnkunar í stöðugleika og sést það betur þegar mat er fengið á fríorku (mynd 27). Bæði
guanidín söltin gefa nokkuð svipað mat á stöðugleika ensímsins, en þvagefni gefur mun hærra
gildi. Þegar NaCl er haft með í mælingu með þvagefni lækkar fríorkugildið nokkuð og nálgast
það sem mælist með guanidín söltunum (tafla 7). Þetta er merkilegt að því leyti að þarna fæst
betri vísbending um það að utanaðkomandi hleðslur hafi áhrif á mat á stöðugleika. Saltið vegur
næstum því upp þá breytingu sem fæst með því að nota afmyndara sem ber enga hleðslu og sýnir
að hægt er að mæla framlag hleðsluhrifa í próteininu á stöðugleika þess. Niðurstöðurnar virðast
því benda til þess að hægt sé að fá mat á vægi rafhrifa í myndbyggingu próteinsins. Munurinn í
fríorku sem mælist með þvagefni og guanidíni er rúmlega 3 kJ/mól sem hugsanlega er nálægt því
gildi sem saltbrýr og önnur rafhrif vega í heildarstöðugleika ensímsins. Mælingar með þvagefni
ættu því almennt að gefa betra mat á heildarstöðugleika próteins, því ef mælt er með guanidíni
eru skermuð af áhrif ýmissa hleðsluhrifa á stöðugleika próteinsins. Munurinn á þessum gildum er
það mikill að ekki virðist vera um eðlilega mæliskekkju að ræða sem gerir mælingarnar mjög
áhugaverðar.
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Tafla 7 Áhrif mismunandi afmyndara á VPR. Ýmis gildi yfir úrvinnslu gagna af mynd 27.
Afmyndari

C1/2 (M)

∆GH2O (kJ/mól)

m (kJ/mól M)

GuSCN

0.67

16.2

24.2

GuHCl

1.27

16.5

13.0

Urea

4.44

19.7

4.4

Urea + NaCl

4.18

17.3

4.2

Hægt var að afmynda PRK með GuHCl en ekki með þvagefni. Mældur var afmyndunarferill eftir
24 klst. inkúberingu (mynd 28). Niðurstöður sýndu að mjög svipað mat fékkst á fríorku (∆GH2O =
31.84 kJ/mól) en m gildið var miklu lægra enda um mun veikari afmyndara að ræða (m = 6.07
kJ/mól M). Gildi fyrir C1/2 mældist 5.25 M sem sýnir að GuSCN er um 3-4x sterkari afmyndari en
GuSCN í tilfelli PRK. Þessi niðurstaða er nokkuð áhugaverð því hún sýnir að munurinn á
guanidín söltunum tveimur er mikið meiri í afmyndun á PRK en VPR þar sem aðeins um
tvöfaldur munur var á áhrifum efnanna. Þar sem einungis er um að ræða mun á anjón (Cl- í stað
SCN-) benda þessar niðurstöður til þess að áhrif SCN- séu mun meiri á PRK en VPR sem styður
fyrri mælingar á áhrifum KSCN.
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Mynd 28. Afmyndun PRK með GuHCl. Sýnin voru inkúberuð í 24 klst. fyrir mælingar við 25
°C. Buffer: 25 mM Tris, pH 8.0, 15 mM CaCl2, 1.0 mM EDTA.
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3.6 Tilraunir til endursvipmótunar.
Reynt var að endursvipmóta (refold) ensímin þrjú til að kanna hversu afturkræf (reversible)
afmyndun

þeirra

væri.

Þær

forsendur

sem

gefnar

eru

við

úrvinnslu

gagna

úr

afmyndunarmælingum gera ráð fyrir að um fullkomlega afturkræft hvarf sé að ræða. Í
raunveruleikanum á þetta ekki við nema að hluta og ekki eru til mörg prótein sem eru
fullkomlega afturkræf við afmyndun. Afturkræfni er þó yfirleitt mun meiri í afmyndun af völdum
efna á borð við guanidín og þvagefni en þegar um hitaafmyndun er að ræða. Próteinasarnir sem
hér er unnið með eru allir upphaflega framleiddir sem óvirk forveraprótein, þ.e. þeir innihalda
raðir sem klipptar eru af til að virkja þá. Sýnt hefur að N-enda forraðir ensímanna (yfirleitt um
100 amínósýrur) eru taldar nauðsynlegar til þess að eðlileg svipmótun eigi sér stað, þ.e. gegna
einskonar "chaperone" hlutverki (Marie-Claire et al., 2001). Þegar þessi ensím eru afmynduð eru
þessar raðir ekki lengur til staðar og eðlilegt að lítil afturkræfni eigi sér stað, því jafnvel þó ferlið
sé varmafræðilega jákvætt þá geta hraðafræðilegir þættir valdið því að engin endursvipmótun eigi
sér stað.
Mældur var afmyndunarferill fyrir PRK eftir 24 klst. inkúberingu og öll sýni síðan þynnt niður í
0.5 M styrk af GuSCN. Sýnin voru inkúberuð í aðrar 24 klst. og flúrljómun þeirra síðan mæld
aftur. Þessar mælingar sýndu að um litla sem enga afturkræfni væri að ræða. Próteinasi K
inniheldur einn frían thíól hóp sem hugsanlega gæti verið valdur að óafturkræfni (sjá fyrr) og því
var prófað að afmynda próteinið í návist 5 mM dithiothreitols (DTT) og 5 mM merkaptóetanóls
(ME), en þessi efni afoxa dísúlfíðbindinga og koma í veg fyrir endurmyndun þeirra. Einnig var
prófað að mæla sýni sem meðhöndlað hafði verið með 1 mM HgCl2, en sýnt hefur verið fram á að
kvikasilfursjónin bindist með samgildu tengi við fría thíól hópinn (Cys73) og ætti því að koma í
veg fyrir hvarf hans við dísúlfíð próteinsins (Müller & Saenger, 1993). Sýni voru afmynduð í 2.6
M GuSCN og fylgst var með tímaháðu ferli afmyndunar með því að mæla flúrljómun sýnanna
með reglulegu millibili. Eftir tæpa 1 klst. var próteinið að fullu afmyndað, og voru sýnin þá þynnt
niður í 0.2 M styrk. Flúrljómun þeirra var síðan mæld 2 klst. síðar og kom þá í ljós að sýni án
2+

aukaefna sýndi um 60 % afturkræfni. Hin sýnin þrjú (DTT, ME og Hg ) mældust um 80%
afturkræf. Öll sýnin voru síðan látin standa í 72 klst. og mæld að nýju. Einungis sýnið með
kvikasilfurklóríðinu mældist með sama hlutfall af

endursvipmótuðu próteini, en hin sýnin

mældust einungis milli 20 og 25% endursvipmótuð. Þessar niðurstöður sýna að afturkræfni
minnkar með tíma sem skýrt getur að hluta þá hliðrun sem átti sér stað í afmyndunarferlum PRK
(sjá fyrri umfjöllun). Einnig sýnir þetta að frír thíól hópur próteinsins á hlut að máli í óafturkræfni
2+

og kemur í ljós að ef hann er hvarfaður við Hg gengur endursvipmótun mun betur en ella.
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Þegar byrjað var að framkvæma afmyndunarmælingar á VPR kom í ljós að eftir 2 klst.
inkúberingu hafði einungis próteinið við allra hæstu GuSCN styrkina afmyndast. Þetta sýndi að
lengri tíma þyrfti til að ná jafnvægi í afmyndun. Ekki hafa verið gerðar nákvæmar mælingar á því
hvenær próteinið hefur náð jafnvægisstöðu, en 24 klst. inkúbering er a.m.k. nægjanleg. Þetta er
nokkuð áhugavert þar sem próteinið er mjög viðkvæmt gagnvart þessum afmyndara, en svo
virðist sem hraðafræði afmyndunar haldist ekki í hendur við varmafræðilega stöðu við jafnvægi
því t.d. PRK var að fullu afmyndað eftir 1 klst. eins og áður hefur verið lýst. Hér ber þó að hafa í
huga að tímaháð afmyndun PRK var mæld við mun hærri styrk afmyndara en í tilfelli VPR.
Vegna þessa reyndist nauðsynlegt að framkvæma tilraunir til endursvipmótunar eftir 24 klst.
inkuberingu. Sýni voru inkúberuð í 1.2 M styrk GuSCN og þynnt síðan niður í 0.2 M styrk.
Niðurstöður þeirra mælinga sýndu að einungis um 20% af próteininu hafði svipmótast að nýju, en
mælt var í 1 klst. eftir þynningar en einnig sólarhring síðar. Ef mögulegt hefði verið að vita
nákvæmlega hvenær próteinið næði jafnvægisstöðu hefði verið hægt að framkvæma þynningar
eftir þann tíma og er mögulegt að aukin endursvipmótun hefði þá mælst því líkurnar á því að
endursvipmótun eigi sér stað minnka eftir því sem próteinið stendur lengur við afmyndandi
aðstæður.
Gerðar voru tilraunir til endursvipmótunar á AQUI. Ensímið var inkúberað í 4.2 M GuSCN og
tímaháðu ferli afmyndunar fylgt eftir með flúrljómun. Próteinið var að fullu afmyndað eftir u.þ.b.
hálfa klst. og var þá þynnt niður í 0.42 M styrk. Eftir 2 klst. mældist um 30 % endursvipmótun og
varð engin breyting þar á með tíma. Þessar tilraunir sýna að bæði VPR og AQUI eru einungis að
litlum hluta hægt að endusvipmóta og óafturkræfni við afmyndun þar nokkuð mikil. Með smá
tilfæringum var aftur á móti hægt að endursvipmóta stóran hluta af PRK, en við þær aðstæður
sem almennar afmyndunarmælingar voru framkvæmdar var próteinið að mestu óafturkræft.
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