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Útdráttur 

Byggingarlegar forsendur hitastigsaðlögunar meðal subtilasa af próteinasa K fjölskyldunni úr 

örverum sem aðalagast hafa mismunandi hitastigi hafa mikið verið rannsakaðar. Þetta 

verkefni er hluti af stærra rannsóknarverkefni, þar sem samanburður hefur verið gerður á 

eiginleikum og byggingu subtilasa úr kuldaþolinni Vibrio tegund (VPR) og aqualysíni I úr 

hitaþolnu bakteríunni Thermus aquaticus (AQUI). Kristalbyggingar ensímanna hafa verið 

ákvarðaðar og hafa samanburðarrannsóknir verið gerðar á byggingu þeirra og fjöldi 

stökkbreytinga verið framkvæmdar, til þess að reyna að skilja hitastigsaðlögun þeirra betur. 

Útfrá samanburði á þrívíddarbyggingu ensímanna hafa verið hannaðar breytingar inn í 

byggingu VPR sem taldar eru hafa stöðugleikaaukandi áhrif og eru til staðar í AQUI. Einn 

þeirra byggingarþátta sem talið er að stuðli að auknum hitastöðugleika AQUI er aukinn fjöldi 

saltbrúa í hitaþolna ensíminu. Til að prófa þessar tilgátur, hefur verið felld út saltbrú í AQUI 

með markvissri stökkbreytingu, en metið var útfrá þrívíddarbyggingu að til staðar séu saltbrýr 

í AQUI umfram VPR, og er ein þessara hugsanlegu saltbrúa á milli Arg43 og Asp212 í 

AQUI. Til að kanna frekar hlutverk saltbrúa á hitastöðugleika AQUI, var stökkbreytingin 

D212N framkvæmd, sem fellir út saltbrú á milli Arg43 og Asp212. Áhrif útfellingarinnar 

voru könnuð m.t.t. stöðugleika og virkni ensímsins, en niðurstöður mælinganna sýndu fram á 

lækkun í hitastöðugleika um 2°C, en aftur á móti mældist ekki marktækur munur í virkni 

miðað við villigerðarensímið. 
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1 Inngangur 

Líf finnst nánast alls staðar á jörðinni. Örverur hafa aðlagast mismunandi 

umhverfisaðstæðum, m.t.t. hitastigs, seltu, þrýstings og sýrustigs. Líf hefur fundist við 

hitastig sem nær frá -40°C til 115°C, við þrýsting að 120 MPa, háan saltstyrk (vatnsvirkni 

um 0,6) og sýrustig sem spannar frá pH 1 upp í 11. Virkni frumanna og efnaskipti hafa því 

breyst m.t.t breyttra aðstæðna [1]. Örverur eru flokkaðar út frá kjörvaxtarhitastigi, Topt, í 

fjóra flokka: kuldaþolnar (0 < Topt < 20°C), meðalhitaþolnar (20 < Topt < 50°C), hitaþolnar 

(50 < Topt < 80°C) og ofurhitaþolnar (80 < Topt < 120°C) [2]. Prótein þessara örvera eru 

ólík, m.t.t. byggingar, virkni og hitastöðugleika og hafa prótein frá hitaþolnum örverum 

mun meiri hitastöðugleika, vegna aukinna víxlverkana innansameindar, í samanburði við 

meðalhitaþolin prótein [3]. Ensím úr ofurhitaþolnum örverum hafa sömu gerðir 

innansameindarvíxlverkana og þau meðalhitaþolnu, sama svipmót og hvata hvörf í gegnum 

sömu hvarfganga, en hafa þó ólíkan hvötunarhraða og byggingarlega eiginleika [3]. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aukinn hitastöðugleiki próteina stafi af stöðugleika 

svipmótaða ástandsins og að stöðug hnattlaga bygging sé grundvallaratriði fyrir virkt 

svipmótað ástand hitaþolinna próteina [1]. 

 

Hitaþolnar, sem og kuldaþolnar, örverur hafa verið mikið rannsakaðar m.a. vegna þess hve 

eftirsóknarverð prótein þeirra eru í iðnaði, en þau er hægt að nota í ýmsan iðnað s.s. 

matvæla- og þvottaefnaiðnað [1, 3]. Byggingarlegir eiginleikar hitaþolina ensíma henta vel 

í iðnaði, þar sem þau hafa hitastöðuga byggingu og eru þ.a.l. þolin gegn afmyndun [1].  

1.1 Hitastigsaðlögun próteina 

Samanburðarrannsóknir á próteinum hafa leitt í ljós að hitastigsaðlögun þeirra felur í sér 

mun í stöðugleika og virkni við mismunandi hitastig. Niðurstöður slíkra rannsókna hafa 

bent til þess að hitaþol próteina felist í aukningu í innansameindarvíxlverkunum, s.s. 

vetnistengjum, vatnsfælnihrifum og saltbrúm. Talið er að hitaþolin prótein hafi minna 

aðgengilegt yfirborðsflatarmál, í samanburði við meðalhitaþolin prótein, sem leiðir til 

þéttari pökkunar vatnsfælinskjarna og fækkunar á holrúmum (sem eykur vatnsfælni og van 
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der Waals hrif). Einnig eru þau talin hafa styttri yfirborðslykkjur [1, 5, 6, 8, 9] og aukna 

helix-tvípól stöðgun [8].  

Byggingarlegur stöðugleiki próteins er ákvarðaður varmafræðilega sem fríorkubreytingin, 

∆G, sem á sér stað vegna breytingar í byggingu próteins frá svipmótuðu ástandi yfir í 

afmyndað ástand. Stöðugleikinn (∆G) er háður hitastigi, og nota flest hitaþolin prótein þá 

leið að auka fríorkuna við öll hitastig, sem er mikilvægur þáttur til að auka bræðslumark 

(Tm) þeirra (mynd 1). Fríorkubreytingin er ákvörðuð út frá Gibbs-Helmholtz jöfnunni (1) 

sem og aðrir mikilvægir varmafræðilegir þættir:  

   (1) 

Þar sem ∆G(T) er fríorkubreytingin við hitastig T; ∆Hm er breyting í enþalpíu við Tm; ∆Cp 

er varmarýmdarbreyting; og Tm er bræðslumark próteinsins, þar sem það fer úr svipmótuðu 

yfir í afmyndað ástand [11]. 

 

Mynd 1. Stöðugleikaferill fyrir hitaþolið prótein. Stöðugleiki próteinsins er fenginn með 

því að teikna upp fríorkubreytinguna (∆G) á móti hitastigi, út frá Gibbs-Helmholtz 

jöfnunni (1). TS er hitastig hámarksstöðugleika próteins, þar sem óreiðubreytingi á milli 

afmyndaðs og svipmótaðs ástands er engin (∆S = 0). TH er hitastig þar sem engin breyting 

er í enþalpíu (∆H = 0) [11].  
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Hitaþolin prótein hafa hátt hlutfall innansameindarvíxlverkana sem talið er að auki 

stöðugleika svipmótaða ástandsins, en breytingar í innansameindarvíxlverkunum hafa áhrif 

á varmafræðilegalykilþætti eins og ∆Cp, ∆G og ∆H [11]. Prótein geta aðlagast háu hitastigi 

varmafræðilega eftir þremur leiðum (mynd 2). Leið I (punkta lína, model 1) hefur hærri 

fríorkubreytingu (∆Gu) við öll hitastig, m.v. meðalhitaþolin prótein (heil svört lína), sem 

hækkar bræðslumark (Tm) hitaþolna próteinsins og það verður varmafræðilega stöðugra. 

Leið II (grá heil lína, model 2) fæli ekki í sér breytingu í fríorku, en ferillinn hliðrast til 

hærra hitastigs. Fríorkan væri því jöfn fyrir hitaþolna og meðalhitaþolna próteinið, en 

bræðslumarkið væri hærra fyrir það hitaþolna. Leið III (þykk punkta lína, model 3) felur í 

sér að ferillinn hefur verið flattur út og fríorkubreyting hitaþolins próteins er minna háð 

hitastigi og hefur það því lægri varmarýmdarbreytingu, ∆Cp, fyrir afmyndun [12]. 

 

Mynd 2. Varmafræðilegir stöðugleikaferlar (∆Gu á móti hitastigi) fyrir hitaþolið prótein, 

samanborið við meðalhitaþolið prótein (heil svört lína). Á myndinni sjást þrjár megin leiðir 

sem meðalhitaþolin prótein nota til að ná meiri hitastöðugleika. Leið I (puntka lína), leið II 

(grá heil lína), leið III (þykk brota lína) [12]. 

 

Algengast er að hitaþolin prótein auki fríorkubreytinguna yfir allt hitastigsbilið, til að ná 

fram hærra bræðslumarki (leið I) [12]. Einnig er hægt að auka Tm með því að lækka 

varmarýmdarbreytinguna, ∆Cp (leið III) [12], sem eykur þol próteinanna gagnvart 

afmyndun. En ∆Cp ákvarðast af breytingu í aðgengilegu yfirborðsflatarmáli próteina á milli 

∆Gu 
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svipmótaðs og afmyndaðs ástands. Lækkun á ∆Cp felst í því að auka 

innansameindarvíxlverkanir, s.s vetnistengi og vatnsfælnihrif, þar sem aukin víxlverkun 

minnkar byggingarlega óreiðu (∆S) svipmótaða ástandsins, sem eykur þá vantsfælnihrif og 

enþalpíu (∆H), sem leiðir til byggingarlegs stöðugleika [9, 10, 11]. Einnig má þétta 

pökkunina með því að hafa Pro eða Gly á vissum stöðum í lykkjum, en Pro stífir lykkjur og 

minnkar óreiðu afmyndaða ástandsins og Gly stuðlar að styttingu lykkja vegna smæðar [9, 

11]. Samanburðarrannsóknir hafa sýnt að meðalhitaþolin prótein hafa hærri varmarýmd og 

afmyndast því auðveldar við hátt hitastig [1, 7, 9].  

Í hitaþolnum próteinum er algengt að sé til staðar hærra hlutfall hlaðinna amínósýra, þá 

sérstaklega Arg og Glu í ofurhitaþolnum próteinum. Einnig hefur verið sýnt fram á að slík 

prótein innihalda lægra hlutfall af skautuðum, óhlöðnum amínósýrum, s.s. Ser, Thr, Asn og 

Gln, en hærra hlutfall af óskautuðum alifatískum amínósýrum, s.s. Leu, Ile, Val og Ala 

[1,8]. Rannsóknir hafa bent til þess að hitaþolin prótein hafi hærri tíðni af Pro í lykkjum, en 

þar sem Pro hefur hliðarkeðju sína hringtengda við amínó-hóp er snúningur um N-Cα 

tengið takmarkaður og eykur hún því stífni lykkja og þar með byggingu próteina, jafnframt 

minnkar Pro óreiðu afmyndaða ástandsins (∆Sunfold) [10]. Í töflu 1 er samantekt yfir 

eiginleika samstofna ofur- og hitaþolinna próteina, sem fékkst með samanburði á 

byggingarlegum eiginleikum þeirra. Könnuð voru áhrif fimm meginþátta (holrúm, 

vetnistengi, jónapör, 2. stigs byggingar og yfirborðsskautun), sem taldir eru stuðla að 

auknum stöðugleika próteina. Niðurstöðurnar sýndu að fjöldi jónapara spilar lykilhlutverk í 

hitastöðugleika, þar sem fjöldi jónapara jókst með auknu hitaþoli, en ofurhitaþolin prótein 

innihéldu flest jónapör í byggingu sinni. Einnig kom í ljós að marktækur munur var í fjölda 

holrúma, en í ofurhitaþolnum próteinum voru fæst holrúm, og vatnsfælnihrif því einnig 

talin spila hlutverk í hitastöðugleika próteina. Niðurstöður þessar samanburðar bentu 

jafnframt til þess að marktækaur munur væri á yfirborðsskautun en ekki í fjölda 

vetnistengja á milli hita- og meðalhitaþolinna próteina [4]. 
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Tafla 1. Samantekt yfir mismunandi eiginleika samstofna próteina frá hitakærum og 

ofurhitakærum örverum, í samanburði við prótein úr meðalhitakærum örverum. Miðað er 

við kjörvaxtarhitastig örveranna [4]. 

Eiginleiki  
Fylgni við 

hitastig 

Breyting í 

hitaþolnum 

próteinum 

Breyting í 

ofurhitaþolnum 

próteinum 

     

Holrúm Fjöldi ↓↓ 0 ↓↓↓ 

 Rúmmál ↓ ↑ ↓ 

 Flatarmál ↓ ↑ ↓↓ 

Vetnistengi Fjöldi 0 0 0 

 Ófullnýttir ↓ ↓ ↓ 

Jónapör < 4 Å ↑↑ ↑ ↑↑↑ 

 < 6 Å ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ 

 < 8 Å ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

2. stigs bygging α 0 ↑ 0 

 β ↑ 0 ↑↑ 

 Óregluleg ↓ ↓ ↓ 

Skautun 

yfirborðs 

Á yfirborði ↓↓ ↑↑↑ 0 

 Grafin 0 ↑ ↑ 
↑ sýna jákvæð gildi en ↓ sýna neikvæð gildi. 0 táknar að engin tengsl séu tilstaðar. Fjöldi örva (1, 2 eða 3) 

gefur  tilkynna styrk eiginleika sem er til staðar. 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hitastigsaðlögun próteina er ekki aðeins háð stöðugleika 

heldur einnig sveigjanleika [1, 13]. Samanburður hefur verið gerður á samstofna próteinum 

frá örverum sem aðlagast hafa mismunandi hitastigi og gáfu niðurstöður tilkynna að 

sveigjanleiki próteina sé mikilvægur fyrir hitastigsaðlögun þeirra. Nauðsynlegt er fyrir 

virkni ensíma að jafnvægi ríki á milli byggingarlegs stöðugleika og sveigjanleika, þar sem 

ensím þurfa að vera stöðug til þess að geta bundið bindla og til að forðast afmyndun, á 

meðan sveigjanleiki er nauðsynlegur fyrir hvötun og efnaskiptahraða [14]. Talið er að 

hitaþolin prótein hafi auknar innansameindarvíxlverkanir til að hámarka þetta jafnvægi á 

milli stífleika (fyrir stöðugleika) og sveigjanleika (fyrir virkni) við líffræðilegt hitastig 

[13]. Áberandi skil (trade-off) eru á milli hitastöðugleika og hvötunargetu ensíma sem hafa 

aðlagast mismunandi hitastigi (mynd 3) [13]. 
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Mynd 3. Samband á milli hitastöðugleika og virkni samstofna ensíma sem hafa aðlagast 

mismunandi hitastigi. Greinileg skil (trade-off) eru á milli virkni við lágt hitastig (hátt fyrir 

kuldakær ensím og lágt fyrir hitaþolin ensím) og hitastöðugleika (lágur fyrir kuldakær og 

hár fyrir hitaþolin ensím) [13].  

 

Algengasti mælikvarðinn sem notaður er til að lýsa ensímvirkni er kcat, eða s.k. hverfitala 

(turnover number) ensímsins sem er mælikvarði á það hversu hratt ensím umbreytir 

hvarfefni í myndefni. Hvötunarvirkni ensíma er mjög hitastigsháð, og er hvötunarvirkni 

hitaþolinna ensíma mun lægri en fyrir kuldaþolin ensím við lægri hitastig [3]. Talið er að 

kuldaþolin ensím þurfi aukinn byggingarlegan sveigjanleika til að viðhalda líffræðilegri 

virkni við lágt hitastig, en þau hitaþolnu þurfi stífari myndbyggingu (hafa auknar 

innansameindarvíxlverkanir) til að viðhalda virkni við hátt hitastig [3]. Til að ákvarða 

sækni ensíms í hvarfefni er notast við Michaelis fastann, Km, og aukið hitastig leiðir til 

minnkunar í sækni ensíms í hvarfefnið, vegna minni byggingarlegs sveigjanleika [14]. 

1.1.1 Saltbrýr 

Saltbrýr eru víxlverkanir sem myndast á milli tveggja gagnstætt hlaðinna 

amínósýruhliðarhópa (mynd 4), sem mynda jónapör [14, 15]. Jónapör á yfirborði 

hitaþolinna próteina mynda í þekktum tilfellum reglubundin kerfi (networks) en geta 

einnig verið grafin í próteinum, t.d. á snertiflötum milli fáliða [2, 17, 16]. Saltbrýr sem 

grafnar eru inn í vatnsfælin kjarna próteina, eru taldar vera meira stöðugleikaaukandi 
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vegna lækkunar í rafsvörunarstuðli sem styrkir víxlverkanirnar, en grafnar saltbrýr eru þó 

sjaldgæfar [9]. Saltbrýr eru ýmist á milli nálægra hliðarhópa (< 4Å) eða fjarlægra 

hliðarhópa (> 4Å) (mynd 4) [16, 18, 19].  

 

 

Mynd 4. Munurinn á milli nálægra og fjarlægra hliðarhópa sem mynda saltbrýr. Myndin til 

vinstri sýnir saltbrú sem myndast á milli nálægra amínósýru hliðarhópa, innan 4Å, og 

myndin til hægri sýnir saltbrú sem myndast á milli frálægra amínósýru hliðarhópa, yfir 4Å 

[16]. 

 

Sýnt hefur verið fram á að styrkur víxlverkana og hitastöðugleika er mjög háður rúmfræði 

(geometry) og staðsetningu saltbrúa í byggingu próteina [9, 15], en fríorkubreytingin sem 

þarf til að mynda saltbrú ákvarðast út frá jöfnu 2: 

∆Gtotal = ∆∆Gdesolvation + ∆∆Gbridge + ∆∆Gprotein  (2) 

Jafnan lýsir heildar fríorkubreytingunni við myndun saltbrúa (∆Gtotal). ∆∆Gdesolvation er 

summa óhagstæðra hrifa einstakra saltbrúar-myndandi hliðarhópa í svipmótuðu próteini, 

þar sem tvær gagnstæðar hleðslur eru grafnar inn í próteinið og þarf því að rjúfa hagstæðar 

víxlverkanir á milli vatns og hleðsla. ∆∆Gbridge er hagstæð orka saltbrúar, vegna víxlhrifa á 

milli hlaðinna amínósýruhliðarhópa. ∆∆Gprotein eru vegna víxlverkana á milli allra saltbrúa-

myndandi hliðarkeðja í próteininu [9]. 
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Saltbrýr eru taldar auka hitastöðugleika próteina, en þó eru skiptar skoðanir um áhrif þeirra 

[17, 20, 21, 22, 23]. Sýnt hefur verið fram á að hærra hlutfall hlaðinna amínósýra sé á 

yfirborði hitaþolinna próteina í samanburði við meðalhitaþolin prótein, og eru saltbrýr því 

taldar stuðla að auknum hitastöðugleika próteina [19, 20, 22]. Ástæðan fyrir auknum 

hitastöðugleika er einnig talin vera vegna þess að með auknu hitastigi lækkar 

rafsvörunarstuðull vatns [2, 6], sem dregur úr víxlverkunum vatnssameinda við hleðslur á 

yfirborði próteinsins og eykur þ.a.l. tengingu á milli gagnstætt hlaðinna as. hliðarhópa 

próteinsins, og lækkar þar með óhagstæða ∆Gdesolvation við myndun saltbrúa við hærra 

hitastig. Þetta leiðir til hagstæðrar heildar fríorkubreytingar (∆Gtotal) við myndun á saltbrú, 

sem gefur þá aukinn próteinstöðugleika (jafna 2). Þannig má segja að saltbrýr spili 

lykilhlutverk í hitastöðugleika próteina [1, 20, 24]. Við herbergishita (25°C) virðast 

saltbrýr þó ekki vera stöðgandi, þar sem rafsvörunarstuðull vatns er hár og hækkar því 

∆Gdesolvation, sem leiðir til óhagstæðrar fríorkubreytingar, ∆Gtotal [1, 2]. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á stöðgandi áhrif saltbrúa, þar sem aukinn fjöldi saltbrúa eykur 

hitastöðugleikann [25], einnig hefur verið sýnt fram á að eyðing saltbrúa minnkar 

hitastöðugleika próteina [7, 21]. 

1.2 Próteasar 

Próteasar eru ensím sem hvata vatsrofi peptíðtengja í próteinum. Þeir finnast víða í 

náttúrunni og gegna þar ýmsum hlutverkum. Bakteríur hafa marga mismunandi 

utanfrumupróteasa til að brjóta niður prótein, og dýr hafa m.a. próteasa í meltingarveginum 

til að melta prótein úr fæðu, og þeir gegna margvíslegum hlutverkum við stjórnun 

blóðþrýstings og blóðstorknun [26, 28].  

Samkvæmt heimasíðu MEROPS (merops.sanger.ac.uk) flokkast próteasar í átta 

fjölskyldur: aspartik-, cystein-, glútamik-, málm-, aspargín-, serín-, threonín- og óþekkta 

próteasa. Þessi flokkun byggist á virkni og virknihóp í hvarfstöðinni [26, 28]. Þeir hafa það 

sameiginlegt að hafa háan fríorku þröskuld sem þarf að yfirstíga við svipmótun, sem gerir 

þeim kleift að vera hraðafræðilega stöðugir og þola því mjög próteinsundrandi umhverfi 

[26, 29]. Vegna þess hve þolnir þeir eru gagnvart afmyndun þá henta þeir mjög vel í iðnaði 

og eru mikið notaðir, t.a.m. í þvottarefni [33].  
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1.2.1 Serín próteasar 

Serín próteasar finnast víða í náttúrunni, m.a. í bakteríum og dýrum. Hvarfstöð þeirra er vel 

þekkt og hefur hvötunarþrenndina Asp-His-Ser [31]. Serín próteösum er oft skipt í tvær 

yfirfjölskyldur; (chymo)-trypsin- og subtilisín-líka serín próteasa. Við samanburð á þriðja 

stigs byggingu má sjá að chymotrypsin-lík prótein einkennast af β/β-byggingum og 

subtilísin-lík prótein hafa α/β-byggingu (mynd 5) [29, 30, 31].  

 

Mynd 5. Samanburður á þrívíddarbyggingu chymotrypsíns (A) og subtilasa (B). 

Chymotrypsín hefur β-byggingu og hvötunarþrenndin His57, Asp102 og Ser195. 

Subtilasinn hefur α/β-byggingu og hvötunarþrenndina Asp32, His64 og Ser221 [26]. 
 

Hvarfgangur þeirra er vel þekktur og eru meginskrefin sýnd á mynd 6. Hvarfgangurinn 

gerist í tveimur skrefum. Í fyrsta skrefinu dregur imidasól hópur histidíns til sín prótónu frá 

hýdroxýl hóp seríns, sem virkjar þá súrefnisatóm seríns, sem gerir þá kjarnsækna árás á 

karbonýlkolefni hvarfefnisins (1). Samgilt tengi myndast sem gefur ferflötungslaga 

millistig (tetrahedral transition state), þar sem peptíðtengið er rofið og asýl-ensím milliefni 

myndast jafnóðum og annar hluti peptíðkeðjunnar (R`NH2) losnar frá en hinn hlutinn (R) 

er tengdur ensíminu (2). Seinna skrefið felur í sér afasýlun (3), þar sem asýl-ensím 

milliefnið er vatnsrofið, hér myndast aftur ferflötungslaga millistig, þar sem peptíðkeðjan 

(R) losnar frá og serín endurheimtir prótónuna frá histidín, þá hefur ensímið náð 

upphafsástandi sínu og getur því ferlið hafist á ný (4) [26, 27]. 

A 
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Mynd 6. Hvarfgangur serín próteasa. Hvarfgangurinn gerist í tveimur meginskrefum, 

asýlun og afasýlun, sem lýst er hér að ofan [27]. 

 

Sértækni serín próteasa ákvarðast af bindingu hvarfefnis inn í bindisetið (specificity 

pocket) m.a. með vetnistengjum, sem ákvarða hvaða peptíð tengi eru rofin (mynd 7) [26]. 

Sértæknin er mismikil og fer eftir hlutverki próteasanna, þar sem meltingarensím hafa 

breiða sértækni og rjúfa peptíðtengi við vatnsfælnar og/eða jákvætt hlaðnar 

amínósýruhliðarkeðjur, en stjórnunarensím geta hins vegar haft mikla sértækni og þekkja 

og rjúfa peptíðtengi við ákveðnar amínósýruraðir [27]. 

4 

 

3 

 

1 2 
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Mynd 7. Skýringarmynd af ferflötungslaga millistigi í afasýlunar skrefi hvarfgangs serín 

próteasa. Á myndinni má sjá hvötunarþrenndina (Asp-His-Ser), súrefnisanjónarholu, 

bindisetið (specificity pocket), og ósértæka hvarfefna bindingu við meginkeðju ensíms 

[26]. 

1.2.2 Subtilísín-líkir serín próteasar 

Subtilísin-líkir serín próteasar, oft kallaðir subtilasar, finnast m.a. í sveppum, gersveppum, 

veirum og fornbakteríum. Þeir hafa mjög fjölbreytt hlutverk í lífverum. Þeir gegna ýmsum 

hlutverkum í innan- og utanfrumu virkjun ensímforvera í bakteríum og heilkjörnungum. 

Subtilasar eru mikilvægir í iðnaði, en vegna hita- og sýrustigsþols (Topt er 60 til 65°C, og 

pHopt 9-11) henta þeir því mjög vel í þvottarefni [29, 33].  

Subtilasar er ein yfirfjölskyldna serín próteasa. Þeim hefur ennfremur verið skipt í sex 

fjölskyldur: subtilisín, thermitasa, próteinasa K, lantibiotik peptíðasa, kexin og pyrolýsin. 

Fjölskyldurnar eru nefndar eftir vel skilgreindu einkennisensími innan hverrar fjölskyldu 

[29]. Subtilasar eru flokkaðir til α/β próteina sem samanstanda af samlægum β-flötum, sem 

tengjast saman með –lykkja-helix-lykkja- mótífi, og hefur því 2. stigs byggingarmótífið 

βαβ. Lykkjan á milli C-enda β-strendings og N-enda α-helix er oft hluti bindisets eða 

hvarfstöð ensíma [26, 29]. Hvarfstöðin er í gjá (cleft) á yfirborði próteinanna, með 

hvötunarþrenndina Asp-His- Ser, þar sem Ser 221 og His64 eru staðsettar á endum aðlægra 

α-helixa, og Asp 32 við miðju β-flatar [29]. Hvarfstöð subtilisíns er lík hvarfstöð 

chymotrypsíns, þrátt fyrir mjög ólíka byggingu ensímanna [26]. 

Allir subtílasar eru nýmyndaðir sem forveraensím (preproenzyme), sem inniheldur 

merkiröð og forhneppi. N-enda forhneppið hefur innansameindar chaperón (IMC: 
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intramolecular chaperone) virkni sem nauðsynleg er fyrir rétta og hraða svipmótun, en C-

enda merkiröðin er nauðsynleg fyrir seytingu yfir frumuhimnuna. Forraðirnar eru klofnar 

af ensíminu með sjálfmeltu (autolysis), sem gefur fullvirkt ensím [29]. 

Subtilasar hafa breiða hvarfefnasértækni, sem er háð víxlverkunum á milli 

amínósýruhliðarkeðja hvarfefnis í P4-P1 stöðu við hliðarhópa ensíms í S4-S1 bindisetum 

(mynd 8). Hvert bindiset er eins konar gjá sem getur bundið minnst sex 

amínósýruhliðarhópa (P4-P2‘) hvarfefnis eða hindra. S1 bindisetið er myndað af tveimur 

β-strendingum, sem víxlverka við P1-P4 as. hliðarhópa hvarfefnis [32]. S1 og S4 bindisetin 

eru stór og vatnsfælin, sem útskýrir breiða sértækni subtilasa, en þau hafa mestu sæknina í 

vatnsfælnar og arómatískar amínósýrur í P1 og P4 hliðarhópa hvarfefnis [30]. Vatnsfælni 

S1 bindisetsins er aðaldrifkraftur sértækrar bindingar í setið og hefur bindisetið mestu 

sértækni fyrir arómatíska hliðarkeðju. Bindisækni í S1 bindisetið fylgir röðinni Tyr, Phe > 

Leu, Met, Lys > His, Ala, Gln, Ser >> Glu, Gly, fyrir P1 stöðu hvarfefnis [32]. 

 

Mynd 8. Bindiset subtilasa, subtilísins BPN’, P4-P2’ og S4-S2’. Amínósýruhliðarkeðjur 

P4-P2’ eru sýndar með hringjum. Amínósýruhliðarhópar ensímsins, í bindisetum S4-S2’, 

geta víxlverkað við P4-P2’ hliðarkeðjur hvarfefnis. Vetnistengi sem geta myndast á milli 

ensíms og hvarfefnishindra eru sýnd með punkta línum, og roftengi er sýnt með bylgjaðri 

línu, en þar á vatnsrof sér stað. Hvötunarþrenndin, D32, H64 og S221 er sýnd og súrefnis-

anjóna-holu hliðarkeðjan N155 [30]. 

 

Hitastöðugleiki subtilasa er mjög háður tilvist kalsíums
 
og eru bindisetin yfirleitt staðsett á 

lykkjusvæði [29, 30]. Fjöldi kalsíum bindiseta er mismunandi fyrir subtilasa, og hafa verið 

skilgreind allt frá engu í Tk-SP (subtilasi úr ofurhitaþolnu bakteríunni T.kodakaraensis) og 
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uppí sjö hjá Tk-subtilisín (subtilisín úr ofurhitaþolnu bakteríunni T.kodakaraensis). En alls 

hafa 16 mismunandi kalsíum bindiset verið ákvörðuð með kristalgreiningu fyrir subtilasa. 

Tvísúlfíð tengi spila einnig hlutverk í stöðugleika, en fjöldi tvísúlfíðtengja er mismunandi 

innan samstofna fjölskyldna subtilisíns [29]. 

1.2.3 Próteinasa K-líkir subtilasar 

Próteinasi K (PRK) tilheyrir subtilísín yfirfjölskyldunni og er einkennisensím fyrir 

próteinasa K fjölskyldu þessara ensíma [30]. Ensímið er nýmyndað sem forveraensím og er 

seytt af sveppnum Engyodontium album. Próteinasa K fjölskyldan er stór fjölskylda af 

endopeptíðösum sem finnast í sveppum, gersveppum og gram-neikvæðum bakteríum, þar 

sem bakteríuensímin sýna sérlega mikla samsvörun í amínósýruröðum (>55%). 

Bakteríuendópeptíðasarnir eru nýmyndaðir sem forveraensím og forraðirnar eru fjarlægðar 

með sjálfmeltingu til að fá fullvirkt ensím. PRK er hitastöðugt (allt að 70°C) og þolir breitt 

sýrustigs bil (pH 4-12), og er því oft notaður til að afvirkja RNasa og DNasa við 

kjarnsýruniðurbrot [36]. Ensímið hefur breiða hvarfefnasértækni, og klýfur peptíðtengi við 

alifatískar og arómatískar amínósýruhliðarkeðjur [34, 35].  

Ensím innan próteinasa K fjölskyldunnar hafa mikið verið rannsökuð og eru vel skilgreind, 

m.a. ensímið úr kuldakærri Vibrio PA44 tegund (VPR) [3], hitaþolna ensímið aqualysín I 

úr bakteríunni Thermus aquaticus (AQUI) og subtilasi úr Serrita tegund (SPRK) [3]. 

Samanburðarrannsóknir hafa sýnt fram á mikla samsvörun í amínósýruröðum m.v. PRK, 

eða um 40 og 64% fyrir SPRK og VPR [36], en líkindin á milli PRK og subtilísíns eru 

35% [35].  

Ensím innan þessarar fjölskyldu eru mjög kalsíum háð og stuðlar kalsíumbinding að 

hitastöðugleika þeirra [29, 34, 38]. Fjögur kalsíum bindiset hafa verið staðfest með 

kristalgreiningu fyrir subtilasa sem tilheyra próteasa K fjölskyldunni [29, 36]. Tvö kalsíum 

bindiset hafa fundist með kristalgreiningu fyrir PRK, sterkt (Ca1) og veikt (Ca2) [31]. 

Sterka bindisetið hefur verið ákvarðað í AQUI og VPR (mynd 9 og 10) [31]. En veikara 

bindisetið (Ca2) er hvorki til staðar í VPR né AQUI, vegna vöntunar á karboxýlhópi 

Asp260, sem gegnir lykilhlutverki í bindingu Ca
2+

 og stífir byggingu ensímsins [21, 38].  
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Mynd 9. Þrívíddarbygging VPR. Hvötunarþrenndin, S220, H70 og D37 sýnd með gulu. 

Kalsíumjónirnar eru sýndar grænar og tvísúlfíðbrýr sýndar í appelsínugulu [3]. 

 

Samanburður á amínósýruröðum VPR, PRK og thermitasa leiddi í ljós að Ca1 bindisetið er 

vel varðveitt innan próteinasa K fjölskyldunnar. Annað kalsíum bindiset (Ca2) VPR er 

samsvarandi fyrir meðalsterkt bindiset í hitaþolna subtilasanum thermitasa (úr 

Thermoactinomycetes vulgaris) og benti samanburður einnig til þess að Ca3 bindiset VPR 

væri væntanlega til staðar í mjög skyldum ensímum, s.s. AQUI og SPRK (mynd10) og er 

talið spila lykilhlutverk í stöðugleika þeirra. En kalísumjónin í Ca3 bindisetinu tengir 

saman α-helix A og yfirborðslykkju (mynd 9), tengist hliðarkeðju og karboxýl 

súrefnisatómi Asp9, as. hliðarkeðjum Asp12, Gln13 og Asp19, karbonýl súrefnisatómi 

Asn21 og einni vatnssameind [3]. 

 



15 

 
Mynd 10. (A) Bygging Ca3 bindisets í VPR. Kalsíum jónin bindst við karboxýl hóp D9 og 

N21, súrefnisatóm á hliðarkeðjum D9, D12, Q13, D19 og við eina vatnssameind. (B) 

Samanburður á amínósýruröð kalsíum bindisetsins fyrir nokkur skyld ensím [3].  

 

Tvær tvísúlfíðbrýr hafa fundist með kristalgreiningu AQUI og PRK, en þrjár í VPR (mynd 

9) [3, 34, 36]. VPR hefur tvær tvísúlfíðbrýr á milli C67-C99 (tengir Ca2 bindisetið) og 

C163-C194 (tengir Ca1 bindisetið) sem eru samsvarandi fyrir AQUI, og er C163-C194 

talin spila lykilhlutverk í virkni og stöðugleika ensímanna, þar sem hún tengir saman 

lykkjur í Ca1 bindisetinu og hluta S1 hvarfefnisbindisetsins [3, 29, 34]. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á mikilvægi þessarar tvísúlfíðbrúar, þar sem útfelling sýndi fram á lækkun í 

hitastöðugleika í AQUI [40]. Þriðja tvísúlfíðbrú VPR er staðsett á C-enda ensímsins á milli 

C277-C281 [3, 34]. PRK hefur tvær tvísúlfíðbrýr, C34-C123 og C178-C249, sem tengja 

saman svæði í ensíminu sem hafa áhrif á hvarfefnabindingu þess [3, 36]. 

1.2.4 Aqualysin I 

Aqualysin I sem seytt er af bakteríunni Thermus aquaticus YT-1, tilheyrir próteasa K 

fjölskyldu subtilasa. Thermus aquaticus er hitakær, gram-neikvæð baktería og hefur því 

tvær frumuhimnur sem AQUI þarf að komast yfir. AQUI er nýmyndað innanfrumu í 

ríbósómum sem forveraensím sem samanstendur af merkiröð (14 as.), N-enda 

innansameindar chaperóni (113 as.) (IMC), subtilasa hneppi (281 as.) og C-enda forhneppi 
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(105 as.). N-enda chaperónið sér um að próteinið svipmótist rétt og hratt, en C-enda 

forhneppið sér um að seyta því yfir ytri frumuhimnuna [37, 38]. Mikilvægt er að ensímið 

svipmótist hratt og örugglega, þar sem stöðugleiki þess er mjög hraðafræðilega háður. 

Þegar svipmótun er lokið er innansameindarchaperónið fjarlægt með sjálfmeltingu, sem 

virkjar ensímið á hálfstöðugu formi (mynd 11) [29, 38].  

 

Mynd 11. Rof N- og C-enda forhneppa af ensímunum VPR og AQUI [29]. 

 

Ensímið er mjög kalsíum háð og spilar kalsíumjónin lykilhlutverk í stöðugleika og virkni 

þess [29]. Þrívíddarbygging AQUI gaf til kynna að ensímið innihaldi tvö kalsíum bindiset, 

veikt (Ca1) og sterkt (Ca3), sem staðsett eru á lykkjum (merkingarnar eru í samræmi við 

byggingu VPR (mynd 9)) (mynd 12) [21]. Kalsíumjónin í Ca3 bindisetinu tengir saman α-

helix á N-enda próteinsins og hliðarhópa yfirborðslykkjunnar, sem inniheldur Asp17 og 

myndar saltbrú við hliðarhóp Arg259 sem talinn er geta stutt við kalsíum bindingu í Ca3 

seti AQUI. Mikilvægi þessarar saltbrúar á milli D17 og R259 hefur verið rannsakað og 

gáfu niðurstöður á útfellingu lækkun í hitastöðugleika ensímsins um 8-9°C. Einnig hefur 

þessari saltbrú verið bætt inn í byggingu VPR, á milli Asp15 og Arg257, sem jók þá 

hitastöðugleika ensímsins um 3°C [21]. Rannsóknir benda til þess að veikara bindisetið 

(Ca1) spili lykilhlutverk í hitastöðugleika AQUI, ásamt VPR og PRK, en án kalsíums féll 

hitastöðugleiki ensímanna töluvert, eða um 26°C fyrir AQUI, um 27°C fyrir VPR og um 

12°C fyrir PRK (mynd 13) [21, 29, 38, 39]. Talið er að veikara bindisetið samsvari Ca1 

bindiseti PRK eða Ca2 bindiseti subtilísins [3, 29].  
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Mynd 12. Þrívíddarbygging AQUI. Tvísúlfíðbrýr gular, C67-C99 og C163-C194. 

Hvötunarþrenndin Asp39-His70-Ser222 sýnd græn. Kalsíum jónirnar eru sýndar gráar og 

eru merktar í samræmi við byggingu VPR á mynd 9. Myndin var gerð í PyMOL. 

 

 

Mynd 13. Áhrif kalsíum bindingar á hitastöðugleika AQUI (Δ), VPR (O) og PRK (.    ). 

Fylltir reitir sýna mælingar þar sem kalsíum er tilstaðar, en tómir reitir án kalsíums [29]. 
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AQUI hefur fjórar cystein amínósýrur, og mynda þær tvær tvísúlfíðbrýr. Brýrnar myndast 

á milli Cys67-Cys99 og Cys163-Cys194 (mynd 9) [40, 41]. Talið er að tvísúlfíðbrýrnar 

spili hlutverk í hitastöðugleika ensímsins, og þá sérstaklega brúin á milli Cys163-Cys194, 

þar sem sýnt var að útfelling á þessu tengi með markvissum stökkbreytingum hafði mikil 

áhrif á hvötunarvirkni og byggingarlegan stöðugleika [40].  

Ensímið hefur fjórar Pro amínósýrur sem staðsettar eru á lykkjum, sem talið er stuðla að 

hitastöðugleika, vegna takmarkaðs snúnings um N-Cα tengið sem eykur þá stífni lykkjanna 

sem og byggingarinnar í heild. Einnig eru 37 Gly amínósýrur, sem stuðla að styttingu 

lykkja [38]. 

1.3 Markmið rannsóknar 

Þetta verkefni fellur að rannsóknarverkefnum sem eru í gangi á rannsóknarstofu 

aðalleiðbeinanda (Magnús Már Kristjánsson) og fjalla þau um byggingarlegar forsendur 

hitastigsaðlögunar meðal subtilasa af próteinasa K fjölskyldunni úr örverum sem aðalagast 

hafa mismunandi hitastigi. Meginmarkmið verkefnisins er að kanna byggingarlega 

eiginleika ensímanna, m.t.t. hitastigsaðlögunar. Kristalbyggingar ensímanna hafa verið 

ákvarðaðar og hafa samanburðarrannsóknir verið gerðar á byggingu kuldaþolna ensímsins 

VPR og samstofna hitaþolna ensíminu AQUI [42]. Rannsóknarhópurinn hefur framkvæmt 

fjölda stökkbreytinga á þessum ensímum, til þess að reyna að skilja hitastigsaðlögun þeirra 

betur [3]. Hannaðar hafa verið breytingar inn í byggingu VPR sem taldar eru hafa 

stöðugleikaaukandi áhrif og eru til staðar í AQUI. Einn þeirra byggingarþátta sem talið er 

að stuðli að auknum hitastöðugleika AQUI er aukinn fjöldi saltbrúa í hitaþolna ensíminu. 

Til að prófa þessar tilgátur hefur rannsóknarhópurinn ýmist fellt út eða bætt við saltbrúm 

með markvissum stökkbreytingum. Stökkbreytingarnar hafa verið ýmist stakar eða 

samsettar [21, 25, 43].  

Þrívíddarbygging AQUI gaf til kynna að saltbrú væri tilstaðar á milli Arg259 og Asp17, en 

hins vegar hefur VPR Lys257 og Asn15. Samanburðarrannsókn var gerð til að kanna hvort 

möguleiki væri á því að bæta meintri saltbrú í byggingu VPR. Stökkbreytingin N15D var 

gerð í VPR og sýndu niðurstöður fram á aukningu í hitastöðugleika og bræðslumarki 

ensímsins, um ~3°C miðað við villigerð. Samanburður á þrívíddarbyggingu ensímanna 

hefur einnig leitt í ljós að C-endi VPR er lengri og líklega hreyfanlegri en fyrir AQUI. 
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Könnuð voru áhrif þess að stytta C-enda VPR til samræmis við lengd AQUI (VPR∆C ). 

Niðurstöður sýndu fram á aukningu í bræðslumarki um ~ 1°C. Fyrrnefndri stökkbreytingu 

N15D hefur einnig verið bætt inná VPR∆C og gáfu niðurstöður til kynna aukningu í 

hitastöðugleika ensímsins um ~ 3°C og bræðslumarki um ~ 4°C [25]. 

Áhrif eyðingar á saltbrúnni, D17-R259, í AQUI hefur verið rannsökuð, þar sem Asp17 var 

skipt út fyrir Asn17. Eyðingin hafði þær afleiðingar að hitastöðugleiki ensímsins hrakaði 

um 8-9°C, en hvötunargeta og virkni ensímsins breyttist ekki marktækt við 40°C [21]. 

Einnig hefur verið metið útfrá samanburði á þrívíddarbyggingu ensímanna að aðrar 

saltbrýr séu til staðar í AQUI umfram VPR, og er ein þessara hugsanlegu saltbrúa á milli 

Arg43 og Asp212 í AQUI (mynd 14).  

 

 

Mynd 14. (A) Þrívíddarbygging AQUI. Hvötunarþrenndin, Asp39, His70 og Ser222 er 

sýnd græn og saltbrú (rautt) á milli Arg43 og Asp212. (B) Stækkuð mynd af stökkbreyttu 

saltbrúnni (rautt). Myndin var gerð í forritinu PyMOL. 

 

Markmið rannsóknaverkefnisins var að kanna frekar hlutverk saltbrúa á hitastöðugleika 

AQUI með því að framkvæma stökkbreytinguna D212N, sem fellir út saltbrú sem metin er 

að sé til staðar í AQUI á milli hliðarhópa Arg43 og Asp212. Áhrif útfellingarinnar voru 

könnuð m.t.t. stöðugleika og virkni ensímsins. Framkvæmdar voru hitastöðugleika- og 

hraðafræðimælingar og niðurstöður þeirra mælinga bornar saman við villigerðina. 
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2 Efni & aðferðir 

2.1 Bakteríustofn og plasmíð 

Aqualysin I (aquI) genið, frá örverunni Thermus aquaticus YT-1 (ATCC25104), var 

klónað í plasmíðið pJOE3075, sem inniheldur gen gegn sýklalyfinu ampicillín. Tjáningin 

var vakin með L-rhamnósa og yfirtjáð í E.coli stofninum BL-21 (C43). Stökkbreytingin var 

framkvæmd af Brynjari Erni Ellertsyni. 

2.2 Æti 

Notast var við LB-æti (Lyzogeny broth) og 2xYT æti (2x Yeast extract and Tryptone) 

(tafla 2) til ræktunar á ummynduðum stofni af E.coli með pJOE plasmíði. Ampicillíni (1 

μg/ml) var bætt útí ætið til að koma í veg fyrir óæskilegann vöxt.  

Tafla 2. Uppskrift af 2xYT æti og LB-æti, fyrir 1 líter:  

Æti Tryptone (Bacto
TM

) Yeast Extract (Bacto
TM

) NaCl (Sigma) 

LB 10 g 5 g 10 g 

2xYT 16 g 10 g 5 g 
 

2.3 Ræktun og tjáning  

Ræktun og tjáning var framkvæmd í BL-21 frumum sem voru með plasmíðinu pJOE. 

Frumur voru ræktaðar yfir nótt í 20 ml 2xYT æti sem innihélt ampicillín (1 μg/mL), 

næturræktin var þynnt 40x, þ.e. 20 ml settir í 750 ml. Ræktað var við 37°C og 180 rpm þar 

til A600 náði 0,7. Þá var tjáning vakin með 0,2% rhamnósa og ræktað í 4 klst við 37°C, 180 

rpm og A600 mælt. Frumurækt var spunnin niður við 4000xg í 15 mín við 10°C, botnfall 

leyst upp 2x í 50ml af dH2O og spunnið niður á milli. Botnfall var hirt og fryst við -20°C. 

2.4 Próteinhreinsun 

Hreinsunarferli 1: 

Frumurækt var leyst upp í 50 ml af buffer A (tafla 3), lýsósími (1 mg/ml) bætt útí ræktina 

ásamt 50 μl af DNAsa (1 μg/ml) og var þetta látið vagga við stofuhita í 2 klst. Frumurnar 
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voru sprengdar þannig að fryst var með N2(l) og afþítt þrisvar sinnum, svo látið vagga við 

4°C yfir nótt. Frumulausnin var síðan hituð við 60°C í 70 mín, til að rjúfa C-enda forröðina 

af og losa próteinið úr frumuhimnunni og fá þannig fullvirkt prótein. Eftir hitunina var 

lausnin virknimæld, lausnin síðan spunnin í skilvindu við 12.000 xg í 20 mín við 15°C og 

floti safnað og virknimælt. Í flotinu mældist virkni, svo próteinið var virkt. Við flotið var 

bætt 1M (NH4)2SO4 og spunnið við 15.000 xg í 20 mín við 15°C, floti safnað og 

sterílfilterað (sprautu filter með síunareiginleika uppá 0,2 μm) og síaða sýnið síðan sett í 50 

ml sýnislykkju (superloop), sem notuð var til að hlaða sýninu á Phenyl-Sepharósa súlu.  

Phenyl-Sepharósa súlan (30 ml) var jöfnuð með buffer B (tafla 3) og sýnið sett á súluna. 

Losað var af súlunni með þrepalosun, þ.e. farið úr 100% buffer B með línulegum stígli 

niður í 65%, 35% og endað á 0% buffer B, eða 100% buffer A. Virkni var mæld í 

gegnumflæði og í söfnuðum skömmtum, virkum toppi safnað. Próteinið var saltað út með 

90% mettun (NH4)2SO4 og látið standa við stofuhita í 45-60 mín, að því loknu var spunnið 

við 15000 xg í 45 mín við 20°C. Botnfallið var leyst upp í 2-3 mL af buffer A (tafla 3), 

virknimælt og skipt upp í 1 mL skammta og fryst með N2(l) svo geymt í frysti (-20°C). Sýni 

var tekið úr frysti, afþítt og hitað við 65°C í 40 mín til að tryggja að C-enda forröðin væri 

ekki tilstaðar. Sýnið var síðan sett á Hitrap afsöltunarsúlu (5 mL), sem var jöfnuð með 

buffer C (tafla 3). Virkni í skömmtum var mæld. Skammtar með virkni voru sameinaðir og 

virknitoppur settur á katjónasúlu (SPXL) (5 mL), sem hafði verið jöfnuð með buffer C og 

próteinið losað af með 20 súlurúmmála stighalla að 100% buffer D. Virkni í skömmtum 

var mæld og virkumtoppi safnað og geymt í kæli við 4°C. Allar súlukeyrslur voru 

framkvæmdar á Äkta Purifier
®
 tæki (Amersham Biosciences). 

 

Hreinsunarferli 2: 

Vegna þess hve mikið virknitap varð við útsöltunarskrefið í próteinhreinsun 1, þá var 

próteinhreinsuninni breytt þannig að í stað þess að salta út próteinið með 90% mettuðu 

(NH4)2SO4 (eftir að sýnið kom af phenyl-Sepharósa súlunni), þá var sýnið hitað við 65°C í 

40 mín og svo sett í díalýsu yfir nótt með buffer C. En að öðru leyti var hreinsunarferill 2 

framkvæmdur eins og sá fyrri. 
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Tafla 3. Bufferar sem notaðir voru við próteinhreinsun. 

 

Buffer A Buffer B Buffer C Buffer D 

25 mM Tris, pH 8 25 mM Tris, pH 8 25 mM MES, pH 6 25 mM MES, pH 6 

10 mM CaCl2 10 mM CaCl2 10 mM CaCl2 10 mM CaCl2 

 1 M (NH4)2SO4  500 mM NaCl 
 

2.5 Virknimælingar 

Virknin var ákvörðuð með succinyl-AlaAlaProPhe-p-nitróanilíði (sAAPF-pna) hvarfefni 

(Bachem), sem var leyst upp í dímetýlsúlfoxíði (DMSO) að 25 mM. Í virknimælingum var 

hvarfefnið þynnt með 100 mM Tris, 10 mM CaCl2, pH 8,6 að 0,5 mM (við hreinsun var 

notast við 0,3 mM). Mælt var við 40°C og gleypnibreyting mæld við 410 nm og 

eðlisgleypnistuðullinn 8480 M-1cm-1 var notaður til að reikna út einingar/ml (U/ml). 

2.6 Áhrif hitastigs á stöðuleika próteins 

Fyrir mælingar voru sýni sett á HiTrap afsöltunarsúlu (5 mL), til að skipta um buffer á 

sýninu. Í mælingum var notast við buffer: 25 mM Tris, 1 mM CaCl2, 100 mM NaCl við pH 

8,95. Virknitap ensímsins var mælt á hitastigsbilinu 90-96 °C, og sýni haft í hitabaði við 

það hitastig sem mælt var við hverju sinni. Virknitap AQUI var mæld með 0,5 mM 

sAAPF-pna hvarfefnislausn við 40°C, með reglulegu millibili. 

Hraðafasti virknitapsins var ákvarðaður með fyrsta stigs hraðajöfnunni: 

=0 = =0 ∙ 
−

   (3) 

Þar sem k er hraðafastinn og t er tíminn í sekúndum. Miðað við hlutfallslega virkni við 

tíma t 

þar sem virkni við t=0 er 100%. T50% var notað til að meta hitastöðugleikann. 

Arrheníusarjafnan lýsir sambandi hraðafasta og hitastigs: 

 

   (4) 

Út frá Arrheníusargrafi má ákvarða helmingunarhitastigið, T50%, þ.e. það hitastig þar sem 

helmingsvirkni tapast á 30 mín, þar sem ln(k) er fall af 1/T út frá jöfnu 4 og samband 

hraðafastans (k) og hitastigs (T) er samkvæmt Arrheníusargrafi: 
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   (5) 

 

Út frá jöfnu bestu línu grafsins er T50% ákvarðað, skv jöfnu 6: 

    (6) 

Þar sem Ea/R er hallatala línunnar og ln(A) er skurðpunktur við x-ás. 

2.7 Michaelis-Menten hraðafræði 

Áður en mælingar fóru fram voru sýni sett á HiTrap afsöltunarsúlu með buffer: 100 mM 

Tris, 10 mM CaCl2 við pH 8,6 og mælt við 40°C. Sýrustig buffersins var stillt sérstaklega 

fyrir 40°C, samkvæmt jöfnu 7: 

 

pH = 8,6 + 0,0028 (x – 25)   (7) 

 

þar sem x er hitastigið sem mælt er við. 

 

Til að ákvarða styrk hvarfefnis þá voru ensímlausnirnar geymdar yfir nótt við 

herbergishita, þá þynntar 10x og gleypnin mæld við 410 nm og notast var við 

gleypnistuðulinn 8480 M
-1

cm
-1

. Gleypni ensímlausnanna var mæld við 280 nm og var 

notast við mólargleypnistuðulinn ε280, AQUI 34,63 M
-1

cm
-1

 til að meta próteinstyrkinn. 

Virknin var mæld við 410 nm fyrir sjö mismunandi styrki af sAAPF-pna hvarfefni, mælt á 

styrkbilinu 0,075-1,0 mM (þó var mælt einu sinni yfir styrkbilið 0,1-2,0) og mælt að 

lágmarki þrisvar sinnum við hvern styrk. Við mælingarnar var notaður Heλios α ljósmælir 

frá ThermoSpectronics með Peltier hitunarbúnaði (single cell) frá sama fyrirtæki. Til að 

tryggja rétt hitastig hvarfefnalausnar í kúvettunni, var fylgjst með því með rafrænum 

hitamæli. Meta má hraða ensímhvarfsins með því að umreikna gleypnibreytinguna 

(∆A410/mín) út frá jöfnunni: 

 

   (8) 
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Michaelis-Menten hraðafastann, Km, má svo ákvarða út frá Eadie-Hofstee grafi, ásamt 

hámarkshraða efnahvarfsins (Vmax), þar sem v er fall af . Hvötunarvirknin, kcat, var 

svo ákvörðuð út frá Vmax og styrk ensíms, [E]0, samkvæmt jöfnu 9: 

 

   (9) 

3 Niðurstöður og umræður 

3.1 Próteinhreinsun: 

Fyrsta skrefið í hreinsun á stökkbrigðinu (D212N) var að keyra sýnið í gegnum phenyl-

Sepharósa súlu (mynd 15) (sjá kafla 2.4), og virknin mæld.  

 

Mynd 15. Dæmi um phenyl-Sepharósa súlukeyrslu við hreinsun á D212N stökkbrigðinu. 

Dökkblái ferilinn sýnir gleypni við 280 nm við losun, og ljósbláa línan sýnir minnkun í 

saltstyrk. Súlan jöfnuð með buffer B (25 mM Tris, 10 mM CaCl2, 1 M (NH4)2SO4, pH 8) 

og próteinið losað af með buffer A (25 mM Tris, 10 mM CaCl2, pH 8) með þrepalosun, 

100%, 65%, 35%, 0% buffer B.  

 

A280 

Rúmmál (ml) 
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Með virknimælingum í skömmtum sem safnað var af phenyl-Sepharósa súlunni (mynd 15) 

var sannreynt að stór toppur (50-125 ml) sem flæddi fyrst í gegnum súluna voru óhreinindi 

(ýmis prótein frumunnar) sem ekki höfðu bundist á súluna. Minni toppur (360-390 ml) 

innihélt hins vegar virka D212N stökkbrigðið, og kom það af súlunni við u.þ.b. 35% buffer 

B. Skömmtum sem innihéldu mestu virknina (360-390 ml) var safnað saman, og próteinið 

var saltað út með 90% mettun (NH4)2SO4. Útsöltunin hafði hins vegar mikil áhrif á 

virknina og varð töluvert virknintap við þetta skref (sjá töflu 6 í viðauka). Af phenyl-

Sepharósa súlunni fengust um 44 U en eftir útsöltunina voru einingarnar komnar niður í 

17. Næst var sýnið sett á katjónaskilju (5 mL), þar sem bufferar C og D voru notaðir (tafla 

2), keyrslan er sýnd á mynd 16. 

 

Mynd 16. Dæmi um katjóna súlukeyrslu við hreinsun á D212N stökkbrigðinu.Dökkblái 

ferilinn sýnir gleypni við 280 nm við losun, og dökkbrúna línan sýnir aukningu i saltstyrk. 

Súlan var jöfnuð með buffer C (25 mM MES, 10 mM CaCl2, pH 6) og próteinið var losað 

af með buffer D (25 mM MES, 10 mM CaCl2, 500 mM NaCl, pH 6) með stighalla, að 

100% buffer D. 

 

Virknin var mæld, og í fyrsta toppinum (0-8 ml) mældist engin virkni, þrátt fyrir mikla 

gleypni. Mögulegt er að stór hluti stökkbreytta próteinsins sé þar á afmynduðu formi 

og/eða sé rangt svipmótað, vegna útsöltunar með (NH4)2SO4. D212N stökkbrigðið kann að 

vera mjög viðkvæmt fyrir útsöltun. Seinni toppurinn (30-40 ml) innihélt hins vegar prótein 

á virku formi, og voru skammtarnir sameinaðir. 

A280 

Rúmmál (ml) 



26 
 

Í ljósi mikils virknitaps í útsöltunaskrefinu var ákveðið að sleppa þessu skrefi í 

ensímhreinsunum sem framkvæmdar voru síðar í verkefninu. 

Í breyttu hreinsunarferli var notuð díalýsa á móti buffer C í stað þess að salta próteinið út 

með 90% mettuðu (NH4)2SO4, sem leiddi til þess að engin ensímvirkni tapaðist í þessu 

skrefi (sjá töflur 6 og 7 í viðauka).  

3.2 Hitastöðugleikamælingar (T50%) 

Mælingar á hitastöðugleika voru framkvæmdar fyrir bæði villigerð og stökkbrigði 

AQUID212N, þannig að virknitap var mælt við valin hitastig (88-96°C). T50% var ákvarðað út 

frá Arrheniusargrafi, þar sem ln(k) er fall af 1/T. Notast var við jöfnur (3-6) sem 

skilgreindar eru í kafla 2.6. Samantekt á niðurstöðum er sýnd á mynd 17 og í töflu 4. 

 

Mynd 17. Arrheníusargraf fyrir hitavirknitap fyrir AQUI villigerð (rautt) og D212N 

(blátt). Sýni voru hituð í 25 mM Tris, 1mM CaCl2, 100 mM NaCl, pH 8,95. Virknitap mælt 

með hvarfefninu sAAPF-pna við valin hitastig (88-96°C). 

 

Arrheníusargrafið á mynd 17 sýnir mun í hitastöðugleika villigerðar og D212N 

stökkbrigðisins, sem er þó ekki ýkja mikill. Eins og sjá má í töflu 4, þá er T50% fyrir 

villigerðina 91,4 ± 0,3°C [21] en stökkbrigðið 89,4 ± 0,2 °C. Svo munurinn var um 2°C. 

Fyrir stökkbrigðið voru gerðar sex tilraunir og tekið var meðaltal af mælingum úr fjórum 

tilraunum. En einungis var framkvæmd ein tilraun fyrir villigerðina í þessu verkefni og 

voru mælingar í samræmi við fyrri niðurstöður. 
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Tafla 4. Hitastöðugleiki fyrir villigerð og stökkbrigði AQUI. T50% og virkjunarorkan, Ea, 

var ákvarðað út frá Arrheniusargrafi eftir að sýni voru hituð í 25 mM Tris, 100 mM NaCl, 

1 mM CaCl2, pH 8,95. Virknitap var mælt með hvarfefninu sAAPF-pna við valin hitastig 

(88-96°C). Mæligildin eru sýnd sem meðaltal ± S.E. 

 

AQUI T50% (°C) Ea (kJ/mól) 

Villigerð 91,4 ± 0,3 263,6 ± 13,4 

D212N 89,4 ± 0,2 223,2 ± 7,9 

 

Samtímis þessum mælingum fóru einnig fram hreinsun og frummælingar á öðru 

stökkbrigði þar sem Arg43 var breytt í Asn (R43N) sem ætti að hafa svipuð áhrif á AQUI 

og D212N, stökkbreytinging, þ.e. að fella út ætluðu saltbrúna R43-D212. Þessar mælingar 

sem framkvæmdar voru gáfu svipaðar niðurstöður og fyrir D212N stökkbrigðið, eða T50% 

var um 89°C. 

3.3. Michaelis-Menten hraðafræðimælingar 

Hraðafræðimælingar voru framkvæmdar fyrir D212N stökkbrigðið við 40°C. Mælingarnar 

voru framkvæmdar í 100 mM Tris, 10 mM CaCl2, pH 8,6. Virknin var mæld við 410 nm, 

en próteinstyrkur við 280 nm, þar sem notast var við mólargleypnistuðulinn 34,63 M
-1

cm
-1

. 

Yfirleitt var mælt fyrir sjö mismunandi styrki á bilinu 0,075-1,0 mM með hvarfefninu 

sAAPF-pna (mynd18).  

 

  
Mynd 18. Eadie Hofstee graf af mæliniðurstöðum fyrir stökkbrigðið, D212N. Sýni var 

hitað í 100 mM Tris, 10 mM CaCl2, pH 8,6 og mælt við 40°C. Virkni mæld við 410 nm 
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fyrir mismunandi styrki af sAAPF-pna hvarfefni, mælt á styrkbilinu 0,075-1,0 mM. Jafna 

bestu línu er y = -1,0x + 0,3.  

 

Gerðar voru sex tilraunir. Niðurstöður voru settar upp í kcat forritinu sem teiknaði upp 

Michaelis-Menten feril og reiknaði út Km, Vmax og kcat gildin. Meðaltal var tekið af 

mælingum úr fjórum tilraunum og reyndist Km gildið vera 1,4 mM og kcat 77 s
-1

, sem er 

ekki marktækt frábrugðið þeim gildum sem mæld voru fyrir villigerðina (tafla 5). Æskilegt 

hefði því verið að mæla fyrir hærri styrk en 1,0 mM. Var því gerð ein mæling fyrir 

styrkbilið 0,1-2,0 mM af sAAPF-pna hvarfefni. Niðurstöðurnar settar upp í Michaelis-

Menten feril (mynd 19), og voru Km og kcat gildin einnig reiknuð í kcat forritinu, sem 

staðfestu fyrri gildi sem fengust fyrir mælingar á styrkjum á bilinu 0,075 – 1,0 mM. 

 

 

Mynd 19. Michaelis-Menten graf fyrir hraðafræðimælingu á AQUID212N. Sýni var hitað í 

100 mM Tris, 10 mM CaCl2, pH 8,6 og mælt við 40°C. Virkni var mæld við 410 nm fyrir 

mismunandi styrki af sAAPF-pna hvarfefni, mælt á styrkbilinu 0,1-2,0 mM. 

 

Tafla 5. Hraðafræðimælingar fyrir AQUI villigerð og stökkbrigði. Sýni hitað í 100 mM 

Tris, 10 mM CaCl2, pH 8,6 og mælt var við 40°C. Virkni var mæld við 410 nm fyrir 

mismunandi styrki af sAAPF-pna hvarfefni, mælt á styrkbilinu 0,075-1,0 mM. Mæligildi 

eru sýnd sem meðaltal ± S.E. 

 

AQUI kcat (s
-1

) Km (mM) kcat/Km (mM
-1

s
-1

) 

Villigerð 71,1 ± 5,8 1,4 ± 0,1 48,2 ± 2,0 

D212N 77,3 ± 2,2 1,5 ± 0,1 53,2 ± 3,6 
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Samanburður á niðurstöðum hraðafræðimælinga (tafla 5) sýnir að smávægileg hækkun er í 

hvötunarvirkni AQUID212N, þar sem kcat fyrir stökkbrigðið er 77,3 ± 2,2 s
-1

 en 71,7 ± 5,8 s
-1

 

fyrir villigerðina, sem er þó ekki marktæk breyting samkvæmt þessum mælingum. Ekki 

reyndist vera marktækur munur í hvarfefnissækni (Km) ensímsins sem og hvötunargetu 

(kcat/Km) miðað við villigerðina, samkvæmt þessum mælingum.  

 

Aðeins nokkrar mælingar voru gerðar fyrir R43N stökkbrigðið, en niðurstöðurnar voru 

svipaðar og fyrir D212N stökkbrigðið. Þetta er þó enn á rannsóknarstigi. 

4 Lokaorð 

Hreinsun á stökkbrigðinu gekk erfiðlega í byrjun, vegna þess hve óstöðugt stökkbrigðið 

var gegn ammoníum súlfati, og var útsöltunarskrefinu í hreinsunarferli 1 skipt út fyrir 

díalýsu, sem gaf mun betri heimtur, eða 115% í stað 13% (tafla 6 og 7). 

Stöðugleikamælingar stökkbrigðisins sýndu fram á nokkra lækkun í T50%, eða um 2°C 

(tafla 4). Þessa lækkun má væntanlega rekja til útfellingar á saltbrú D212N stökkbrigðisins, 

en frummælingar á R43N stökkbrigðinu gáfu svipaðar niðurstöður. Lækkunin var þó ekki 

jafnmikil og útfelling á saltbrúnni á milli D17 og R259, sem fyrr hefur verið framkvæmd 

[21], en sú stökkbreyting leiddi til 8-9°C lækkunar í T50% í samanburði við 

villigerðarensímið. Hugsanlegar skýringar á því að hitastöðugleiki ensímsins féll ekki 

meira gæti verið vegna þess að enn er vetnistengjamyndun möguleg innan þessara lykkja 

og á milli þeirra, en möguleiki er á því að vetnistengi myndist á milli Thr209 og Arg43, 

Arg43 og Ala212, og einnig á milli Arg 47 og Ala212. En vetnistengjamyndun í R43N 

stökkbrigðinu er möguleg á milli Ala43 og Asp212.  

Hraðafræðilegarmælingar sýndu að ekki var um marktækan mun að ræða miðað við 

villigerðarensímið, þó svo að mælst hafi nokkur breyting í hvötunargetu (kcat/Km) og 

hvötunarvirkni (kcat) ensímsins (tafla 5). En niðurstöðurnar sýndu fram á smá hækkun í 

hvötunargetu (kcat/Km) ensímsins, fór úr 48,2 ± 2,0 mM
-1

s
-1

 í 53,2 ± 3,6 mM
-1

s
-1

 fyrir 

stökkbrigðið. 
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Hraðafræði mælingarnar voru gerðar á styrkbilinu 0,075-1,0 mM með hvarfefninu sAAPF-

pna, en ein mæling var þó gerð við hærri styrki (0,1-2,0 mM), þar sem niðurstöður fyrri 

mælinga gáfu til kynna að Km ensímsins væri yfir 1,0 mM. Mælingin við hærri styrki 

staðfesti fyrri gildi svo ekki voru framkvæmdar fleiri mælingar. 
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Viðauki 

 

Tafla 6. Hreinsunartafla fyrir hreinsunarferli 1. 

Hreinsunarskref 
Rúmmál sýnis 

(ml) 
Virkni (U/ml) 

Heildar 

einingar (U) 
Heimtur (%) 

Fyrir phenyl-

Sepharósa 

86,0 1,6 137,6 100,0 

Af phenyl-

Sepharósa 

55,0 0,8 44,0 31,9 

90% (NH4)2SO4 3,0 5,8 17,4 12,6 

     

 

 

Tafla 7. Hreinsunartafla fyrir hreinsunarferli 2. 

Hreinsunarskref 
Rúmmál sýnis 

(ml) 
Virkni (U/ml) 

Heildar 

einingar (U) 
Heimtur (%) 

Fyrir phenyl-

Sepharósa 

50,0 2,9 145,0 100,0 

Af phenyl-

Sepharósa 

53,0 3,4 180,2 124,3 

Hitun 52,0 2,6 135,2 93,2 

Díalýsa 70,0 2,4 168,0 115,9 

     

 

 

 

 


