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Útdráttur 
Rannsóknarverkefnið var byggt á fyrri rannsóknum sem unnar hafa verið á rannsóknarstofu 

leiðbeinanda og snúa þær að því að útskýra forsendur hitastigsaðlögunar og þá 

byggingarlegu þætti sem stuðla að auknum hitastöðugleika í subtilísin-líkum serín próteinasa 

VPR, úr kuldakærri Vibrio tegund. Til þess að reyna að auka hitastöðugleika ensímsins voru 

gerðar samanburðarrannsóknir við ensímið aqualysin I (AQUI) úr hitakæru örverunni 

Thermus aquaticus sem hefur samsvarandi þrívíddarbyggingu og valdar stökkbreytingar 

fyrir VPR með tilliti til AQUI til þess að auka hitastöðugleika VPR. Notað var C-enda stytta 

afbrigðið af VPR (VPRΔC) við rannsóknina en þrjár stökkbreytingar sem allar hafa verið 

framkvæmdar áður en ekki samtímis. Annarsvegar VPRΔC_N3P/I5P, sem olli mikilli 

aukningu í stöðugleika gegn hitaafmyndun, og engin áhrif á virkni og hins vegar 

VPRΔC_T265P sem olli engri marktækri stöðugleikaaukningu né virknitapi. Tilgangur þessa 

rannsóknarverkefnis var að sameina þessar þrjár stökkbreytingar í eitt afbrigði. Fyrrnefnda 

tvöfalda stökkbreytingin er staðsett nærri N-enda próteinsins en sú seinni nær C-enda 

próteinsins og er tilgátan sú að aukinn fjöldi prólína á yfirborðslykkjunum muni auka 

byggingarlegan stöðugleika án þess að draga úr virkni við herbergishita.  

Til að kanna áhrif stökkbreytinganna á hitastigaðlögun ensímsins voru framkvæmdar 

mælingar á afbrigði með öllum þrem stökkbreytingunum. Framkvæmt var hitaafmyndun 

(T50%) sem leiddu í ljós aukningu um 8°C miðað við villigerð. Einnig voru framkvæmdar 

bræðslumarksmælingar (Tm) og leiddu í ljós aukningu um 12°C. Til þess að ákvarða 

breytingu ensímvirkni sem gerðist við þessar stökkbreytingar voru gerðar hraðafræðilegar 

mælingar til að ákvarða Km og kcat (Michaelis-Menten) og leiddu þær í ljós ekkert marktækt 

virknitap. 

Niðurstöðurnar sýna að VPRΔC_N3P/I5P/T265P hefur aukin hitastöðugleika en viðheldur 

samt grunnvirkni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

Abstract 
The research project was based upon previous studies that have been performed at the 

instructor’s lab and their aim was to study the structural properties involved in temperature 

adaptation of a subtilisin-like serine protease, VPR, from a psychrophilic Vibrio species. To 

increase the thermal stability of the enzyme, mutations were selected via comparison to a 

homologous thermophilic enzyme, aqualysin I, from the thermophilic bacterium Thermus 

aquaticus. For this study, a truncated form of VPR was used (VPRΔC) with a shortened C-

terminus. Three different mutations were combined on the VPRΔC gene, all of which had 

been studied previously but not simultaneously. VPRΔC_N3P/I5P, a combined mutant 

containing two of the three mutations, which had significantly increased the stability against 

temperature denaturation without a decrease of catalytic activity and VPRΔC_T265P which 

had no discernible change in thermal stability or catalytic activity. The aforementioned 

mutations are located at the N-terminus and the C-terminus respectively and the theory was 

that this increased number of Pro residues would increase thermal stability without 

decreasing catalytic activity as had been observed with the previous mutations.  

To investigate the effects the combined mutations had on temperature adaptation of the 

enzyme thermal denaturation measurements (T50%) were conducted which revealed an 

increase in stability of 8°C. Additionally the melting point of the protein was determined 

(Tm) and its increase from the wild type was 12°C. Determination of the catalytic activity of 

the mutant was conducted by change in Michaelis-Menten kinetic measurements and 

determination of kcat/Km. This revealed no significant decrease from the activity of a wild 

type enzyme. 

Results show that VPRΔC_N3P/I5P/T265P has an increased thermal stability while 

maintaining base activity. 
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1 Inngangur 
Lífsvið jarðarinnar inniheldur fjölbreytt umhverfi, frá ísköldum svæðum eins og 

pólsvæðunum, háum fjöllum, hafsbotninum yfir í há hitastig líkt og í goshverum, 

jarðhitasvæðum á hafsbotni og fleira, en allir þessir staðir innihalda líf. Stærsti hluti lífvera 

er á köldum lífsvæðum og kuldaaðlöguð lífform eru meirihluti lífmassa jarðarinnar, það er 

að segja líf sem er aðlagað að 5°C eða minna (Casanueva, et al. 2010; Siddiqui & 

Cavicchioli, 2006). 

Kuldakær ensím hafa almennt hærri hvötunargetu en sambærileg jafnhitakær og hitakær 

ensím, og því þarf minna magn af ensími til að ná sama árangri, en á móti kemur að þau eru 

oft ekki eins stöðug gagnvart hita. Þessir eiginleikar geta reynst gagnlegir í ýmsum iðnaði, 

t.d. í matvæla- og þvottaefnaiðnaðinum (Kristjánsson, 2012). 

Subtilisin líkir serín próteasar eru mjög fjölbreyttur hópur ensíma sem er að finna í flestum 

lénum lífsins, í ýmsum hlutverkum svo sem meltingu próteina og virkjun ýmissa innan og 

utanfrumu ferla, og eru notaðir í ýmsum iðnuðum með aðalathygli á þvottaefni vegna basísks 

virknihámarks og hæfni í að starfa við há hitastig (Kristjánsson, 2012). 

Margar aðferðir má nota til að þróa aukinn stöðugleika, virkni, oxunarviðnám eða önnur 

einkenni sem eru talin mikilvæg hverju sinni. Rannsóknarhópar nýta oft óbeinar leiðir líkt 

og villuháð PCR og mettunarstökkbreytingar til að mynda genasöfn af margvíslegum 

stökkbreytingum (Miyazaki & Arnold, 1999). Eftir að val hefur verið framkvæmt á 

einkennum afbrigðis sem óskað er eftir og stökkbreytingarnar sem kalla þau fram hafa verið 

fundnar er hægt að sameina mismunandi afbrigði til þess að bæta einkenni próteinsins ennþá 

meira (Zhao, et al. 1998). Þessar aðferðir eru oft nytsamlegar þrátt fyrir það að það sé ekki 

hægt að stjórna þeim nákvæmlega og er því mjög tímafrekt að prófa hvert afbrigði úr 

tilraununum (Miyazaki, et al. 2000). 

Þessi ritgerð er tengd við rannsóknir sem verið er að gera á rannsóknarstofu aðalleiðbeinanda 

Magnúsar Más Kristjánssonar og er þeim beint að byggingarlegum eiginleikum 

hitastigsaðlögunar meðal subtilisin-líkra serín próteasa. Próteinasinn sem unnið var með er 

subtilisin-líkur serín próteinasi sem má finna í kuldaaðlagaðri Vibrio tegund (VPR). 
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Kristalsbygging VPR hefur verið ákvörðuð, byggingin leyst að 1,84 Å upplausn. 

Þrívíddarbygging kuldaaðlagaða subtilasans er samstofna við ensím af jafnhitakærum og 

hitakærum uppruna og próteinasa K, sem það líkist mjög byggingarlega (Arnórsdóttir, et al. 

2005). Til að ákvarða hvaða stökkbreytingar gætu verið jákvæðar fyrir stöðugleika og ætti 

að skoða nánar var bygging VPR borin saman við annað prótein sem er byggingarlega 

sambærilegt þrátt fyrir að vera hitakært prótein með mun hærri hitastöðugleika og mun minni 

virkni eins og til dæmis aqualysin I eða AQUI. Tilgáta er mynduð um hvað muni líklega 

gerast með ákveðnar stökkbreytingar og svo er hún ræktuð og mælingar framkvæmdar 

(Marie-Claire, et al. 2001). 

 

Til að svara spurningum um hitastigsaðlögun var VPR og hitakært ensím af sambærilegri 

byggingu eða aqualysin I (AQUI) borið saman. Ýmsar stökkbreytingar hafa verið 

framkvæmdar á þessu líkani (Óskarsson, et al. 2015). Meðal annara stökkbreytinga sem 

framkvæmdar hafa verið eru punktstökkbreytingar sem bæta við Pro amínósýrum í VPR þar 

sem þær er að finna í AQUI eins og við yfirborðslykkjurnar. Prófað hefur verið að bæta við 

N3P/I5P (Arnórsdóttir, et al., 2009), T265P (Óskarsson, et al. 2015) og fleiri. Þessi afbrigði 

hafa ýmist sýnt fram á aukin hitastöðugleika án þess að áhrif verði á virkni eða enga 

marktæka breytingu frá villigerð (Óskarsson, et al. 2015; Arnórsdóttir, et al. 2007). Þessi tvö 

afbrigði að ofan voru aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar. 

1.1 Hitastöðugleiki próteina 

1.1.1 Kuldaaðlögun/hitaaðlögun 

Breytileg þróun leiðir til aðlögunar að mismunandi umhverfum. Þrátt fyrir að 

þróunarfjarlægðir geti verið langar (sum ensím nú til dags geta verið öðruvísi á hundruðum 

amínósýruseta), þá helst þrívíddarbyggingin sambærileg. Tilraunir sem leyfa okkur að þróa 

ensím í rannsóknarstofum undir stýrðum aðstæðum og vel skilgreindum valþrýstingi getur 

hjálpað til við að skýra óreiðuna sem myndast við náttúrulegt val. Valþrýsting ensíma má 

flokka í tvennt, valþrýsting sem tengist eðlisefnafræði og valþrýsting sem tengist líffræði. 

Þessi líffræðilegi valþrýstingur og þróun setja upp ákveðnar leiðir fyrir hin ýmsu ensím að 

myndast eins og sést á Mynd 1-1. Til að ná þessu hafa lífverur þróað með sér margar 

mismunandi aðferðir til að viðhalda prótein stöðugleika og virkni, þrátt fyrir að það sé 
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greinilegt að prótein séu mjög flóknar byggingar og að það sé engin ein ákveðin leið til að 

viðhalda byggingu og virkni gegnum þróun (Arnold, et al., 2001). 

 

 

Mynd 1-1. Samband milli hvötunarvirkni við lág hitastig og byggingarlegs hitastöðugleika, fyrir samstofna 
ensím aðlöguð við ákveðin hitastig. Sýnd eru fórnarskipti milli virkni við lág hitastig og hitastöðugleika. 
Þetta er vegna samskipta milli byggingarlegra eiginleika og hvötunarvirkni ensímsins, stífari bygging getur 
valdið auknum stöðugleika en það getur valdið minnkun á hvötunarvirkni. Náttúruleg ensím falla yfirleitt 
inná dökkbláa svæði myndarinnar. Bleika svæðið á vinstri hlið myndarinnar sýnir ensím með lágmarks virkni 
og stöðugleika fyrir líf og á hinum enda myndarinnar, þeim ljósbláa, eru ensím sem eru stöðug við há 
hitastig og með mikla virkni við lág hitastig. Þau ensím sem falla á þetta ljósbláa svæði sjást sjaldan í 
náttúrunni en það er hinsvegar hægt að framleiða þau í rannsóknartilraunum sem sýna fram á að virk stöðug 
ensím séu möguleg en ekki endilega líffræðilega viðeigandi (Arnold, et al., 2001). 
 

Hin ýmsu einkenni kuldakærra ensíma hafa verið samþætt í módeli byggt á svipmótunar 

trektum til að lýsa virkni-stöðugleika sambandi jaðarlífveru ensíma. Orkulandslög fyrir 

hitakær og kuldakær ensím má sjá í Mynd 1-2. Taka ber fram að kuldakær ensím eru 

sveigjanlegri og eiga það til að hafa færri Pro í byggingunni sinni, færri tvísúlfíð brýr og 

fleiri Gly þyrpingar en miðhitastigskær eða hitakær ensím með sömu eða álíka byggingu 

(Feller, 2013). Þessi aukni sveigjanleiki þarf ekki nauðsynlega að vera vegna þessara 
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breytinga en þetta gerir það að verkum að botninn á trektinni fyrir kuldakær ensím er stærri 

(breiðari dreifing á svipmótaða ástandinu) og er staðsettur á hærra orkustigi. Þegar ensíminu 

er leyft að svipmótast lækkar frjálsorkan ásamt byggingarlegum fjölbreytileika 

(conformational ensemble). Samkvæmt þessum samanburði afmyndast kuldakær ensím 

almennt án millistiga og eiga auðveldara með það vegna færri stöðgandi áhrifa sem gerir 

vegg trektarinnar brattann og sléttann (Feller, 2013). 

 Hitakær aðlögun gerist þegar sveigjanleiki er minnkaður og eða auknum fjölda eða styrk 

ósamgildra tengja, þ.e. vatnsfælnihrifum, vetnistengjum, van der Waals tengjum eða 

samgildum tengjum líkt og tvísúlfíðbrúm eða saltbrúm sem öll geta leitt til stífari bygginga, 

betur fallnar til að virka við hærri hitastig. Kuldaaðlöguð lífsform hinsvegar gætu minnkað 

magnið af stöðgandi byggingarþáttum til að leyfa virkni við lægri hitastig og jafnhitakær 

lífsform þyrftu að finna jafnvægi milli þessara tveggja til að fórna ekki um of virkni en halda 

samt nægum stöðugleika. Þar af leiðandi í tilfelli hitakærar bakteríu gæti hún notað aukinn 

fjölda vatnsfælinna amínósýra á kjarnasvæði, möskva af saltbrúm eða aukinn fjölda eða styrk 

vetnistengja til að auka stöðugleika próteinana. (Nelson & Cox, 2013) Einnig hafa hitakær 

ensím aðra möguleika eins og að bæta bindingu málmjóna í bygginguna gegnum sérhæfð 

bindiset eða með nýjum bindisetum. Mynd 1-2 sýnir samhæfingarhliðstæðu af 

kuldaaðlöguðum og hitaaðlöguðum örverum teiknað upp á móti frjálsorkunni í tvívíðum 

orkubrunni sem svipmótunartrekt. Toppurinn á trektinni sýnir afmyndað ástand og botninn 

sýnir svipmótað ástand, hæð trektarinnar tengist beint frjálsorkunni frá svipmótun og 

byggingarstöðugleika (Feller, 2013; Nelson & Cox, 2013). 
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Mynd 1-2. Tvívíður orkubrunnur sem svipmótunartrekt sem módel af hitaaðlögun ensíma. Í þessu skema er 
teiknað orkulandslag fyrir ensím jaðarlífvera. Frjálsorka svipmótunar (E) er teiknuð sem fall af fjölhverfu 
byggingarstigi. Hæð trektanna er ákvörðuð frá byggingarlegum stöðugleika. Toppur trektanna segir til um 
afmynduð prótein, á meðan segir botninn á trektunum til um virk ensím í svipmótuðu ástandi og ójafnan á 
botninum sýnir orkuveggina fyrir byggingarflökkt á virka ástandinu. Lági orkuhóllinn hjá kuldakærum 
ensímum er niðurstaða aukins sveigjanleika í próteinbyggingunni sem gerir afmyndun auðveldari, en það 
gefur hæfileikann til að virka við lág hitastig. Hitakær ensím þurfa að hafa mjög stöðuga byggingu með 
frekar hátt orkuþröskuld í þeim þar sem þau er í orkuháu umhverfi (Feller, 2013).  

Þessir stöðgandi kraftar sem nefndir hafa verið eru síðan mótvægi við óreiðuna sem þarf til 

að viðhalda virkni ensímsins þar sem hvötunarvirkni þeirra reiðir sig oft á hæfni ensíms til 

að breyta um lögun eða form. Því neðar sem farið er í trektina því minni er óreiðan sem 

myndi þá þýða aukinn stöðugleika hvers forms ásamt minnkandi frjálsorku. Þessi minnkandi 

frjálsorka gerir það að verkum að aukinnar orku er þörf til að framkalla afmyndun yfir í 

afmyndað form af próteininu. Það er að segja að hitakær ensím, sem nota sterkari 

innansameindarkrafta til að viðhalda byggingunni, reiða sig á hitann frá umhverfinu til að 

valda óreiðunni sem veldur auknum sveigjanleika. Mikilvægur þáttur í aðlögun kuldakærra 

ensíma er að þau þurfa að fórna þessum stöðugleika vegna þess hve minni sveigjanleiki við 

lægri hitastig veldur minni virkni og þarf því að leiðrétta fyrir því að auka sveigjanleika til 

að nýta óreiðuna betur. Lækkað hitastig hefur einnig áhrif á vatnseiginleika, með því að gera 

það seigfljótandi og hægja á sveimi. Þessi aukna seigja og minnkun á sveimi gerir ensímum 

erfiðara fyrir að safna hvarfefnum í hvarfstöðvar fyrir hvörfin sem hægir á efnahvörfum og 

leiðir til þess að kuldakær ensím þurfa aukna hvötunarhæfni. Stór hluti af því hvernig 
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kuldakær ensím líkt og VPR eru öðruvísi en hitakæru og jafnhitakæru ensímin er tengt 

þessum breyttu eiginleikum vatns. Í jafnhitakærum og hitakærum ensímum er þéttari pökkun 

á vatnsfælnum kjarna, það er að segja að fleiri vatnsfælnar amínósýrur eru staðsettar í innri 

hluta próteinbyggingarinnar sem gerir bygginguna þéttari. Mikið meira er um vatnsfælinn 

kjarna en í kuldakæru sem virðast hafa meira af þessum vatnsfælnu óhlöðnu amínó sýrum á 

yfirborði ensímsins (Rodrigues & Tiedje, 2008). Einnig virðist mikið vera af neikvæðum 

hleðslum á yfirborði þeirra sem er ekki að finna í samstofna hitakærum ensímum. Einnig má 

nefna að auka má sveigjanleika ensímsins eftir öðrum leiðum, fjölgun einfaldari amínósýra 

svo sem Gly eða Lys, fækkun Pro og Arg leifa eða breyta fjölda saltbrúa og vetnistengja sem 

hafa áhrif á hve þétt pakkað ensímið er. Til að skilja betur lífefnafræðileg einkenni 

hvötunarvirkni og stöðugleika þurfum við að skoða hvaða þættir eru tengdir kcat eða 

hverfitölunni (Arnórsdóttir, et al. 2005; Feller, 2013; Fields, et al. 2015; Rodrigues & Tiedje, 

2008).    

Jafna I lýsir hverfitölu kcat sem fall af hitastigi. Í jöfnunni er K fasti (transmission coefficient) 

sem almennt er gert ráð fyrir að sé nálægt 1. kB er Boltzmann fastinn, h er Planck fastinn, R 

er gasfastinn og ΔG# er frjálsorkan fyrir virkjun. Jafna II lýsir enþalpíu virkjunar sem reiðir 

sig á virkjunarorkuna (Ea), gasfastann og hitastigið. Jafna III lýsir óreiðu virkjunar. 

Frjálsorka virkjunar tengist virkjunarenthalpíu sem kemur frá innri orku kerfisins sem getur 

komið frá samgildum og ósamgildum tengjum í byggingu ensímsins. Frjálsorkan er einnig 

háð virkjunaróreiðu. Hitakær ensím eiga það til að hafa hærri virkjunar enthalpíu sem tengist 

stífleika byggingarinnar sem eykur virkjunarorkuna fyrir hvötunina, á meðan kuldakær 

ensím hafa lægri enþalpíu sem minnkar virkjunarorkuna og lækkar kcat. Þar sem örverur geta 

ekki stjórnað innra hitastigi líkt og spendýr hafa þau aukinn þrýsting á að þróa með sér 

sameindarhvarfganga sem henta umhverfinu þeirra (Arnold, et al. 2001; Collins, et al. 2003; 

D’Amico, et al. 2002; Feller, 2013; Fields, et al. 2015; Lam, et al. 2011). 

𝑘 = 𝐾
𝑘 ∗ 𝑇

ℎ
∗ 𝑒

#

∗     (𝐼) 

𝛥𝐻# = 𝐸𝑎 − 𝑅𝑇    (𝐼𝐼) 

𝛥𝑆# =
𝛥𝐻# − 𝛥𝐺#

𝑇
   (𝐼𝐼𝐼) 
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1.1.2 Ákvarðandi byggingarþættir 

Yfirlit 

Mikilvægustu byggingarþættirnir sem talið er að stuðli að auknum stöðugleika hitakærra 

próteina eru aukin vatnsfælni í kjarna, aukinn fjöldi tvísúlfíðtengja, fleiri krosstengi með 

málmjónum, aukið magn prólína í yfirborðslykkjum og aukinn fjöldi saltbrúa. Hins vegar 

þurfa þessir kraftar að geta yfirunnið óreiðuna sem hliðrar jafnvægi í átt að afmyndun 

(Matthews, 1987; Fields, et al., 2015). 

Aukið magn þessara byggingarþátta leiðir til aukins byggingarlegs stöðugleika, sem almennt 

leiðir til aukins stífleika og minnkar hreyfanleika og hvötunarvirkni. Þessi minnkaði 

hreyfanleiki þýðir það að virkjunarorkan milli svipmótana eykst og það veldur því að aukin 

orka þarf fyrir próteinið að virkjast ef nauðsynlegt er fyrir það að svipmótast sem hluta af 

virkniferli, til dæmis prótein sem lokast utan um hvarfefni og opnast þegar myndefnið er 

tilbúið. Þennan orkuhól þarf þá að yfirstíga með auknu hitastigi en það veldur aukinni 

hreyfingu innan sameindarinnar og kemur þetta samband fram vel á Mynd 1-1 (Feller, 2013; 

Arnold, et al. 2001). 

Stellingaróreiða (configurational entropy) mismunandi hliðarkeðja amínósýra getur haft 

nokkur áhrif á stöðugleika. Hliðarkeðja glýsíns, eða skortur hennar á hliðarkeðju, í lausn 

hefur til dæmis mun meiri stellingaróreiðu í meginkeðju en hliðarkeðja alaníns. Af þessari 

ástæðu er minni stöðugleiki í svipmótuðu ástandi ensíms með mikið magn glýsíns. Þar af 

leiðandi ætti stöðugleiki próteins að aukast með skiptingum glýsíns með alaníni eða öðrum 

amínósýrum sem innihalda hliðarkeðju. Ef skoðað er að nýta þetta til að auka stöðugleika 

þarf að passa að forðast sterísk vandamál sem gætu myndast ef amínósýran er sett á stað sem 

þarf að geta snúist. Einnig er hægt að nota amínósýrur með greinótta hliðarkeðju svo sem 

threonín, valín eða ísóleusín og virka þær enn betur til að stífa bygginguna. Pyrolidine 

hringur prólíns stífir bygginguna ennþá meira og hefur færri stellingar mögulegar en hinar 

amínósýrurnar. Sem afleiðing af þessu er margar amínósýrur sem hægt er að breyta til að 

auka stífni og auka prótein stöðugleika (Matthews, et al. 1987). 
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Prólín í lykkjum 

Viðbót prólína nálægt N-enda ensímsins virðist bæta stöðugleika VPR með því að stífa upp 

N-endann sem færir til sjálfsmeltisetið um tvær amínósýrur og það styður við myndun β-

flatar sem festir N-endann við meginhluta próteinsins (Arnórsdóttir, et al. 2009). 

Með því að skipta aðeins um eina amínósýru á yfirborði ensíms sem inniheldur nokkur 

hundruð amínósýrur geta orðið byggingarlegar breytingar með hagnýtum áhrifum. Með því 

að breyta amínósýru sem kemur ekki nálægt hvötunarþrenndinni og hefur þannig engin áhrif 

á virkni en er hins vegar staðsett nálægt hjörum ensíms sem hreyfast við virkni eða á 

yfirborði ensímsins er hægt að hafa mikil áhrif á byggingarlegan stöðugleika án þess að hafa 

áhrif á virkni. Þessar breytingar koma fram með því að hafa áhrif á mynstur innansameindar 

vetnistengja, samskipta við leysinn eða eins og í tilviki prólíns með því að stífa upp 

bygginguna sjálfa með stærri og flóknari hliðarkeðju (Feller, 2013; Fields, et al., 2015). 

Cis-trans ísómerun peptíð-prólýl tengis, það er að segja peptíðtengið sem kemur á undan 

prólín amínósýru leif, er mjög hæg svipmótun. Vegna þessa er það hraðatakmarkandi skref 

fyrir svipmótun flestra próteina. Fyrir kuldakær prótein er þetta sérstaklega mikilvægt þar 

sem kuldinn hægir á þessu skrefi ennþá meira. Hugsanlega tengt þessu er það að mörg 

kuldaaðlöguð prótein hafa færri prólín amínósýrur en byggingarlega samstofna ensím. Þessi 

breyting ætti að fækka vandamálum varðandi prólín ísómerun við svipmótun. Þar að auki 

hafa lifandi frumur sérstaka hvata, prólýl ísómerasa (PPIasa) sem auka hvarfhraðann. Í 

kuldakærum frumum sem skoðaðar hafa verið eru PPIasa mjög mikið tjáðir (Feller, 2013). 

 Prólín í yfirborðslykkjum próteins geta verið meðal atriða sem verja prótein fyrir afmyndun 

vegna hita með því að minnka sveigjanleika lykkjanna. Þau gera lykkjuna stífa með því að 

minnka sveigjanleika peptíðhliðarkeðjanna og stuðla því að viðhaldi á ensímbyggingu við 

hærri hitastig (Sakaguchi, et al., 2007). 

Skoðað hefur verið að fjarlægja prólín úr AQUI á þeim stöðum þar sem VPR hefur ekki 

prólín, eins og til dæmis AQUI_P240N, AQUI_P5N, AQUI_P268T eða AQUI_P7I og þetta 

virtist ekki hafa áhrif á virkni sem gefur í skyn að þessar stökkbreytingar hafi ekki áhrif á 

hvötunarþrennd ensímsins (Sakaguchi, et al., 2007). Hins vegar höfðu þessar 

stökkbreytingar neikvæð áhrif á hitastöðugleika, fjarlæging á prólín amínósýrum úr AQUI 

eins og lýst er virðist lækka stöðugleika. Hugsanlegt er að skipting á prólín fyrir vatnssækna 
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amínósýru frekar en vatnsfælna gæti bætt fyrir lækkuðum stöðugleika vegna aukins 

möguleika á vetnistengjum (Sakaguchi, et al., 2007).  

1.1.3 Tilgátur 

Miðað við fyrri rannsóknir framkvæmdar af rannsóknarhópum Magnúsar M. Kristjánssonar 

og Masao Kawakita þá bendir til að viðbót prólína nálægt N-enda auki hitastöðugleika 

ensímsins (Arnórsdóttir, et al., 2007; Arnórsdóttir, et al., 2009; Sakaguchi M., et al., 2007). 

Með því að gera yfirborðslykkjuna stífari og betur varða fyrir því að afmyndast með hitastigi. 

Ásamt því að færa hugsanlega til sjálfsmeltisetið með myndun β-flatar sem festir N-endann 

við afganginn af próteininu. Einnig virðist sem viðbót prólíns í T265P stöðu nálægt C-enda 

ensímsins hafi lítil sem engin áhrif á stöðugleika (Kristjánsson & Óskarsson, Óbirtar 

niðurstöður), sem er þá hugsanlega vegna þess að þetta hefur takmörkuð áhrif á byggingu 

ensímsins eitt og sér, mögulega vegna þess hve þétt byggingin er á þessu svæði fyrirfram 

(Arnórsdóttir, et al., 2007; Arnórsdóttir, et al., 2009; Óskarsson, et al., 2015; Kristjánsson & 

Óskarsson, Óbirtar niðurstöður; Sakaguchi, et al., 2007). 

 

1.2 Serín próteasar 

Serín próteasar eru ensím sem kljúfa peptíðtengi, annaðhvort endo eða exo peptíðasar 

(Sakamoto, et al., 2014)(sem klippa frá C-enda eða N-enda fyrir exo peptíðasa eða innan úr 

próteininu fyrir endo peptíðasa), og innihalda Ser í virknisetinu. Skipta má serín próteinösum 

í tvær yfirfjölskyldur, chymótrypsínlíka og subtilisin líka og má sjá byggingarlegan mun þar 

á milli á Mynd 1-3.  

Hvarfstöðin hjá serín próteinösum er byggð upp af þrem grunn atriðum, almennum basa, 

kjarnsæki og sýru. (Hedstrom, 2002). Þessi hvötunarþrennd er það sem notað er til að flokka 

peptíðasa niður nákvæmlega ásamt nokkrum fleiri atriðum, eins og þriðja stigs byggingu 

þeirra en það sem skiptir mestu máli er að þrátt fyrir að margir próteinasar eru byggingarlega 

ósambærilegir, amínósýruröð þeirra er ósambærileg þá geta þau samt þjónað sama tilgangi 

og verið flokkuð sem skyld eingöngu vegna þess að þau notast við sömu hvötunarþrennd og 

að hún er byggingarlega sú sama hjá þeim (Hedstrom, 2002). Þessum próteinösum má skipta 

niður í 13 ættir(clans) og 40 fjölskyldur. Algengast er að hinar tvær amínósýrurnar í 

hvötunarþrenndinni séu His, sem basi og Asp, sem sýra, einnig þekkist hinsvegar Ser-His-
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Glu, Ser-His-Lys og His-Ser-His (Hedstrom, 2002). Hvötunarþrenndin vinnur saman þannig 

að sýran stöðgar hleðslu á basanum sem hvatar hvarfganginn og fjarlægir prótónu af 

hliðarkeðju kjarnsækisins, Ser. Þetta virkjar Ser sem kjarnsæki sem ræðst þá á karbonýl hóp 

peptíðtengisins sem rjúfa á og myndar með því fjórflötungs millistig og má sjá þennan 

hvarfgang á Mynd 1-4. Basinn hefur þá jákvæða hleðslu á hliðarkeðju sinni sem er fjarlægð 

við klofnun peptíðtengisins. Asyl ensím millistig myndast sem er þá vatnsrofið þegar basinn 

dregur til sín prótónu frá vatnssameind, gerandi hana að kjarnsæknu OH-  sem ræðst á asyl 

ensím millistigið, myndandi annað fjórflötungs millistig. Fylgjandi þessu losnar seinna 

peptíð myndefnið, virka Ser hliðarkeðjan losnar og endurheimtir prótónu frá His leifinni og 

þá er ensímið tilbúið til þess að kljúfa annað tengi (Hedstrom, 2002; Polgár, 2005; Siezen & 

Leunissen, 1997). 

 

Mynd 1-3. Samanburður á þrívíddarbyggingu chymotrypsins (efri mynd) og subtilasa (neðri mynd). 
Chymotrypsin hefur β byggingu og hvötunarþrenndin er á milli tveggja β-tunna. Hvötunarþrenndin er merkt 
sem S195, H57 og D102. Subtilasinn hefur α/β byggingu og hefur hvötunarþrenndina Asp32, His64 og Ser221 
(Brändén & Tooze, 1999). 
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Mynd 1-4. Hvötunarhvarfgangurinn hjá serín próteinösum. Vatnsrof peptíðatengja af serín próteinösum er 
gerð af hvötunarþrenndinni Asp, His og Ser. Asp örvar His, sem næst dregur til sín prótónu af Ser sem gerir 
það að kjarnsæki sem getur myndað ferflötuns(tetrahedral) millistig með hvarfefninu. Hvarfefnið hvatast í 
asyl-ensím millistig eftir að hafa klofið peptíðtengi, myndefninu er sleppt eftir að vatnssameindin ræðst á asyl 
efnasambandið og endurprótónar Ser leifina (Hedstrom, 2002). 

MEROPS gagnagrunnurinn(https://www.ebi.ac.uk/merops/) flokkar próteinasa miðað við 

þrívíddarbyggingu og hvötunarþrennd. Hverjum peptíðasa er komið fyrir í ætt byggt á 

tölfræðilegri líkindafræði amínósýruraða. Þær ættir sem taldar eru vera einsleitar í byggingu 

eru flokkaðar saman í ættbálka (clade) (Rawlings, et al., 2014). 

Stærsta ætt serín próteasa er PA ættin. Hún inniheldur 13 fjölskyldur sem nota allar 

hvötunarþrenndina His-Asp-Ser með sértækni fyrir Ala, Glu, Phe, Gly, Lys, Gln, Arg, Trp 

eða Tyr. Ættin einkennist af chymótrypsín svipmyndum (fold) og er með mest rannsökuðu 

ættum serín próteinasa (Page & Di Cera, 2008). 

Þessi ætt inniheldur marga próteinasa sem hafa trypsín eða chymótrypsín líka sértækni þegar 

kemur að hvarfefnum og hafa því háa sækni fyrir jákvæðum hliðarkeðjum, líkt og Arg eða 

Lys í skurðarstöðu hvarfefnisins eða mikinn fjölda vatnsfælinna hliðarkeðja svo sem 

phenýlalanín eða tryptófan fyrir trypsín eða týrósín fyrir chymótrypsín í þessari röð. Mynd 

1-5 sýnir hvötunarþrenndina sem notuð er af þessari ætt eða sérstaklega af chymótrypsíni 

þar sem Asp102 stöðgar hleðslu á His57 sem virkjar kjarnsækna eiginleika Ser195 

hliðarkeðjunnar (Page & Di Cera, 2008; Polgár, 2005). 

Í þessari ætt má finna fjölbreytta virkni og algengt er að próteinasar hér séu til staðar í 

lykilferlum líkt og meltingu, blóðstorknun og/eða ónæmissvari þar sem próteinasinn er 

tengdur stjórnröðum (D’Amico, et al., 2002; Page & Di Cera, 2008; Rawlings, et al., 2014; 

Polgár, 2005). 
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Mynd 1-5. Hvötunarþrenndin fyrir SB ættina. Röð hvötunarþrenndarinnar er Asp, His, Ser. Línurnar tákna 
víxlverkanir milli leifanna á formi vetnistengja (PDB ID: 4CHA) (Polgár, 2005). 

SB ættin, sem VPR fellur undir, er hins vegar nokkuð minni með aðeins tvær fjölskyldur. 

Það má gera samanburð milli PA og SB að þær nota sömu hvötunarþrennd nema í annari 

röð, það er að segja Asp-His-Ser með sértækni fyrir Phe, Trp eða Tyr. Röð 

hvötunarþrenndarinnar í fyrsta stigs byggingunni virðist þó ekki skipta máli heldur skiptir 

mestu máli að þrívíddarbyggingin komi hvötunarþrenndinni saman eftir að ensímið hefur 

verið svipmótað. SB ættin er algeng í plöntum og bakteríum með nokkrum fulltrúum í 

dýraríkinu. Frumgerð ættarinnar er subtilisin, sem var eitt af fyrstu prótein 

krystalsbyggunum sem ákvarðaðar voru ásamt chymótrypsíni. SB fjölskyldurnar tvær eru 

S8 og S53 og einkennast af subtilisin Carlsberg og sedolisini en fjölskyldunni S8 er svo skipt 

í tvær undirfjölskyldur, S8A og S8B sem eru einkenndar af subtilisin Carlsberg og kexin. 

VPR sjálft flokkast svo undir S8B ásamt kexin (Di Cera, 2009; Page & Di Cera, 2008; Siezen 

& Leunissen, 1997). 

1.2.1 Subtilisinlíkir serín próteasar 

Subtilasar (S8) eru stór flokkur serín próteasa sem eru yfirleitt flokkaðir sem prótein með 

α/β byggingu. Samsíða β flötum er raðað í βαβ einingar. Þessi fjölskylda er með stærri 

fjölskyldum ensíma með að minnsta kosti 200 þekkt ensím sem flokkast þar (Siezen & 

Leunissen, 1997). Þau einkennast af svokölluðum Rossmann svipmótum sem lýsa sér í 

þriggja laga αβα samlokum með samsíða β svæði með sjö flötum samlokuðum milli α 

helixanna  (Fields, et al., 2015; Kristjánsson, 2012; Lam, et al., 2011).Þessir subtilasar eru 

flestir utanfrumuensím og eru nýmyndaðir sem óvirk forveraensím (pre-pro-enzyme) sem 

seytt er úr frumunni og seinna virkjuð með klofnun forraðar með sjálfsmeltingu (Siezen & 

Leunissen, 1997). 
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Í svipmótunarferli subtilisíns eru forraðir sem taka þátt í að hvata svipmótun jafnvel sem 

aðskilin fjölpeptíðkeðja. Á meðan svipmótuni á sér stað virkar forröðin sem 

samkeppnishindri á próteinflókann og þegar ensímið er fullsviðmótað klýfur það forröðina 

sjálfhvatað og verður fullvirkt. Slík svipmótun er algeng í utanfrumu próteinösum, svo sem 

subtilísin- og chymotrypsín-líkum ensímum, til þess að koma í veg fyrir að próteinasinn 

verði virkur innanfrumu áður en honum er seytt (Alexander, 2001; Bryan, et al., 1995; Bryan, 

2002; Kristjánsson, 2012; Marie-Claire, et al., 2001; Strausberg, et al., 1993). 

 Niðurstöður nokkurra rannsókna hafa gefið til kynna að stöðgandi stökkbreytingar 

subtilísins-líkra ensíma séu flest í tengslum við kalsíumbindingu í stöðgandi áhrifum sínum. 

Vegna þessara áhrifa er talið mikilvægt að tilraunir með slík ensím séu framkvæmdar með 

tilliti til kalsíumstyrks. Kalsíumbindisetin mynda hindrun sem veitir ensíminu 

hraðafræðilegan og varmafræðilegan stöðugleika gegn afmyndun. Fjöldi bindiseta virðist 

vera mismunandi milli ensíma, VPR með þrjú og AQUI með tvö, og aðrir subtilasar með allt 

að sjö (Kristjánsson, 2012). Nota má EDTA, eða önnur kalsíum-bindandi efni, eða 

punktstökkbreytingar til þess að gera samanburð á stöðugleika eða virkni ensíma í ástandi 

þar sem kalsíum er fjarlægt, og hefur það sýnt mikla lækkun í stöðugleika eins og sjá má í 

Mynd 1-6. Þessi binding kalsíums á sér ekki stað fyrr en seint í svipmótunarferlinu, þar sem 

það stöðgar fyrst forröðina áður en hún er fjarlægð við fulla svipmótun ensímsins 

(Alexander, 2001; Bryan, et al., 1995; Bryan, 2002; Kristjánsson, 2012; Marie-Claire, et al., 

2001; Strausberg, et al., 1993). 

 

Mynd 1-6. Arrheniusargröf fyrir hitastöðugleika VPR (hringir), PRK (próteinasi K, kassar) og AQUI 
(þríhyrningar) með og án (15 µM) kalsíums. Fyllt merki tákna að kalsíum sé til staðar og hol merki tákna 
fjarvist kalsíums (Kristjánsson, 2012). 
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1.2.2 VPR og samanburður þess við Aqualysin I 

Í VPR eru α helixar sem umkringja β fletina og eru tengdir saman með lykkjum sem liggja 

á yfirborðinu. Eins og má sjá á Mynd 1-7 þá notar ensímið langar lykkjur til að ná 

byggingarsveigjanleika. Í AQUI (Mynd 1-8) er þetta endurtekið þar sem byggingin er 

næstum eins þrátt fyrir mun á amínósýruröðum (Fields, et al., 2015; Kristjánsson, 2012; 

Lam, et al., 2011). 

Subtilasar hafa venjulega þrjú stig í próteinþroska. Fyrsta er forveraensím þar sem 

merkipeptíð fyrir seytingar yfir himnu og forröð sem er nauðsynleg fyrir rétta prótein 

svipmótun. Vegna þessa er talað um forröðina sem IMC (intramolecular chaperone) eða 

innansameindar chaperón. Þegar próteininu hefur verið seytt þá svipmótast það með aðstoð 

IMC og að lokum sjálfsmeltir próteinið burt forröðina sem gefur fullþroskað ensím (Fields, 

et al., 2015; Kristjánsson, 2012; Lam, et al., 2011). 
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Mynd 1-7. Kristalsbygging VPR í upplausn 1,84 Å. Í miðjunni sést hvötunarþrenndin Asp37, His70 og Ser220 
og á yfirborðinu má sjá amínósýrurnar þrjár sem þessi ritgerð snýr að Asn3, Ile5 og Thr265 og grænu 
hringirnir eru kalsíum bindiset. Annars stigs bygging ensímsins er litað í rauðu (α-helixar), gulu (β-fletir) og 
gráu (lykkjur). (PDB ID:1SH7). 
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Mynd 1-8. Kristalsbygging AQUI. Í miðjunni sést hvötunarþrenndin Asp39, His70 og Ser222 og á yfirborðinu 
má sjá amínósýrurnar þrjár sem þessi ritgerð snýr að Pro5, Pro7 og Pro268 og grænu hringirnir eru kalsíum 
bindiset. Annars stigs bygging ensímsins er litað í rauðu (α-helixar), gulu (β-fletir) og gráu (lykkjur). (PDB 
ID:4DZT). 

VPR og AQUI eru ensím sem falla undir próteinasa K fjölskylduna. Þetta er fjölskylda sem 

inniheldur aðallega seytta endópeptíðasa sem finnast í sveppum, geri og Gram neikvæðum 

bakteríum (Kristjansson, et al., 1999; Arnórsdóttir, et al., 2011). Í þessari fjölskyldu eru 

ýmsir subtilísin-líkir serín próteasar. VPR og AQUI hafa verið mikið rannsakaðir af 

rannsóknarteymi Magnúsar M. Kristjánssonar ásamt fleirum, líkt og rannsóknarteymi Masao 

Kawakita með tilliti til hitastöðugleika próteina vegna þess að þeir gefa mjög góðan 

samanburð þar sem þeir deila 60% af amínósýruröðunum (Arnórsdóttir, et al., 2009). VPR 

er seytt af kuldakærri Vibrio PA-44 sem hefur T50% gildi 54°C og AQUI er mjög hitastöðugt 

ensím sem er seytt af gramneikvæðu hitakæru bakteríunni Thermus aquaticus YT-1 og hefur 
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T50% í kringum 91°C (Arnórsdóttir, et al., 2011). Báðum próteinösunum er seytt með fremur 

stórum forröðum. Þar sem AQUI þarf að komast gegnum bæði umfrymið og ytri himnuna 

af Gram neikvæðri bakteríu er það framleitt með 14 amínósýra N-enda merkipeptíði, 100 

amínósýru N-enda forröð sem virkar sem innansameindar chaperón og yfir 100 amínósýru 

C-enda forröð sem sér um utanfrumu seytingu ensímsins (Arnorsdottir, et al., 2002; 

Arnórsdóttir, et al., 2005; Arnórsdóttir, et al., 2007; Arnórsdóttir, et al., 2009; Arnórsdóttir, 

et al., 2011; Helland, et al., 2006; Kristjansson, et al., 1999; Kristjánsson, 2012; Siezen & 

Leunissen, 1997; Sigurdardottir, et al., 2009; Sigtryggsdóttir, et al., 2014).  

 

 

Mynd 1-9. Ferli fyrir rof forvera próteina VPR og AQUI. Merkipeptíðið er sýnt með rauðu, N-forröðin í gulu, 
C-forröðin í grænu og fullþroskað ensím í gráu. Fullþroskað AQUI er 17 amínósýrum styttra en VPRwt, það er 
að segja 2 á N-enda og 15 á C-enda (Kristjánsson, 2012). 

Mikilvægt atriði þessara beggja próteasa eru kalsíum bindisetin. Það virðist ekki vera tenging 

milli fjölda kalsíum bindiseta og hitastöðugleika, VPR með þrjú bindiset og AQUI með 

aðeins tvö (Myndir 1-7 og 1-8). Hins vegar ef kalsíum er fjarlægt, lækkar T50% um 26°C fyrir 

AQUI og 27°C fyrir VPR (Mynd 1-6) (Kristjansson, et al., 1999; Kristjánsson, 2012). 

 

1.2.3 Fyrri rannsóknir 

Ýmsar mismunandi stökkbreytingar á VPR hafa verið framkvæmdar til að afla upplýsinga 

um hvaða byggingareiginleikar stuðli að auknum stöðugleika eða hitastigsaðlögun VPR og 

skyldra ensíma. Byggingarþættir sem skoðaðir hafa verið fela meðal annars í sér fjarlægingu 

á C-enda VPR til þess að gera það líkara AQUI (Sigurdardottir, et al., 2009), Ser/Ala 

stökkbreytingar (Arnórsdóttir, et al., 2007). Aukning stífleika yfirborðslykkja með 

innsetningu á Pro leifum (Arnórsdóttir, et al., 2007; Arnórsdóttir, et al., 2009). Einnig hefur 

verið prófað að bæta við saltbrúm í byggingu VPR og fleira.(Sigurdardottir, et al., 2009). Sjá 

má í töflu 1.1 nokkur dæmi um stökkbreytingar sem hafa verið framkvæmdar. Taka skal hins 
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vegar fram að þetta er ekki tæmandi listi (Óskarsson, et al., 2015). Þessar rannsóknir sýna 

ýmsar tilraunir til að auka stöðugleika án þess að tapa virkni og eru flokkaðar eftir 

hugmyndinni á bak við hverja stökkbreytingu. Það verður hins vegar að nefna að stór hluti 

þessara mælinga var framkvæmdur á gölluðu tjáningarkerfi þar sem boðpeptíð virkaði ekki 

eins og til skyldi og olli niðurstöðum sem passa ekki við þær niðurstöður sem fást þegar 

mælingarnar eru endurteknar með leiðréttu merkipeptíði. Til dæmis má nefna VPRΔC_T265P 

sem í þessari töflu virðist fá aukin hitastigsstöðugleika á kostnað virkni en ef miðað er við 

óbirt gögn sem verið er að vinna með á tilraunastofunni núna þá er þessi stökkbreyting ekki 

með marktæka breytingu á virkni né stöðugleika (Kristjánsson & Óskarsson, óbirtar 

niðurstöður). 

Tafla 1.1 Listi stökkbreytinga sem hafa verið framkvæmdar á VPR af Kristjánssyni M. M. 
og samstarfsmönnum (Óskarsson, 2015). 

 Km [mM] kcat [s-1] kcat/Km [s-1mM-1] T50% [°C] Tm [°C] 
VPRwt 0,166 78,4 472 56,0 63,6 
VPRΔC 0,184 68,2 371 56,4 65,2 
Ser/Ala skipting      
S51A 0,203 50,3 249 57,0 63,9 
S64A 0,223 50,7 228 56,5 65,1 
S110A 0,205 16,2 79 57,1 65,2 
S51A/S64A 0,199 58,8 295 54,5 63,1 
S51A/S64A/S110A 0,197 46,1 234 55,5 63,3 
Pro í lykkjum      
N238P 0,191 21,4 112 58,0 64,2 
T265P 0,191 10,9 57 57,6 65,8 
N238P/T265P 0,228 25,5 116 57,0 65,2 
I5P 0,261 58,4 224 58,7 67,6 
N3P/I5P 0,224 8,8 40 61,9 69,3 
Saltbrýr      
S172EΔC 0,190 103,7 535 56,4 64,4 
Q142KΔC 0,157 147,0 945 56,3 64,6 
Q142K/S172EΔC 0,170 54,7 320 55,6 61,2 
N15D 0,173 137,3 803 58,8 66,3 
N15DΔC 0,179 64,9 365 59,6 68,2 
N15D/K257R 0,159 105,8 677 56,2 65,1 
Minnkað alifatískt yfirborð      
F29R 0,176 29,0 175 53,8 65,6 
L243A 0,162 15,1 94 53,8 63,5 
Vatnsfælnispökkun      
A33V 0,199 14,7 72,3 55,9 64,2 
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1.3 Markmið verkefnisins 

Þetta verkefni er tengt við yfirstandandi rannsóknir sem fara fram á rannsóknarstofu 

leiðbeinanda og snúa að hitastigsaðlögun meðal subtilísin-líkra serín próteasa, með áheyrslu 

á rökhönnun á bættum hitastöðugleika og virkni. Takmarkið er að velja stökkbreytingar með 

samanburð við aqualysin I (AQUI) til að bæta við stöðgandi breytingum í VPR án þess að 

hafa of slæm áhrif á virkni þess. Prólín stökkbreytingar á yfirborðslykkjum virðast miðað 

við fyrri rannsóknir geta aukið hitastöðugleika án þess að valda marktækari breytingu á 

virkni. Stökkbreytingarnar sem skoðaðar voru hér eru VPRΔc_N3P/I5P sem jók 

hitastöðugleika um 6,3°C án þess að hafa neinar marktækar breytingar á virkni og 

VPRΔc_T265P sem hafði ekki marktæk áhrif á hitastöðugleika né virkni (Kristjánsson & 

Óskarsson, óbirtar niðurstöður). Fyrir VPRΔc_N3P/I5P afbrigðið varð aukning í stöðugleika 

án lækkunar á virkni sem mundi gefa til kynna að stífleikaaukning sem líklega átti sér stað 

á þessum tiltekna stað hafi ekki áhrif á aðgengi hvarfstöðvar né stöðugleika hennar. Vonast 

var eftir að VPRΔc_N3P/I5P/T265P fylgdi þessu ferli eftir og myndi auka stöðugleika 

ensímsins meira án þess að verða fyrir virknitapi. 
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2 Efni og aðferðir 
 

2.1 Ræktun og framleiðsla á afbrigðum 

Ræktun og framleiðsla á stökkbreyttum afbrigðum var framkvæmt að mestu leyti eins og 

fyrr hefur verið lýst (Óskarsson, et al., 2015), (Arnórsdóttir, et al., 2009) með þeim 

undantekningum að bætt var við Q-sepharósa súluskiljun á eftir phenýl-Sepharósa súlunni 

til að auka þéttingu og hreinleika sýnis og að notast var við nýtt tjáningarkerfi sem inniheldur 

lagfæringu á signalpeptíði. Það er að segja  þá var notast við pET 11a plasmíð sem sett var í 

LEMO frumur þar sem þær hafa T7 kerfið (Kristjánsson & Óskarsson, Óbirtar niðurstöður). 

 

2.2 Hreinsun 

2.2.1 Hreinsun á VPRΔC 

Hreinsun á VPRΔC afbrigðinu og stökkbreytingunni fóru fram að mestu leyti samkvæmt 

fyrirfram lýstum aðferðum (Óskarsson, et al., 2015).  Frumur sem innihéldu VPRΔC voru 

leystar upp í 50 mL af stuðpúðalausn innihaldandi 25 mM Tris-Cl (Sigma), 10 mM CaCl2 

(Sigma) og stillt að pH 8.0 við 25°C með 6 M HCl (Lausn A). Við sýnið var svo bætt 

lýsosými(Sigma) að lokastyrk 1 mg/mL og DNAasa (Sigma) að lokastyrk 1 µg/mL og 

lausninni velt  í að minnsta kosti 2 klukkustundir áður en hún var snöggfryst í fljótandi 

köfnunarefni og því næst velt þangað til það hafði algerlega þiðnað, þessi frystingar/þiðnunar 

hringur var endurtekinn þrisvar sinnum en í þeirri síðustu var blöndunni leyft að þiðna við 

4°C yfir nótt á meðan því var velt. 

Sýnið var svo fært yfir í 40 °C vatnsbað í eina klukkustund til að fá fullvirkan og þroskaðan 

próteinasa. Sýnið var næst sett í skilvindu við 20.000 g við 4 °C í 45 mínútur (JLA-16.250 

rotor). Floti var safnað og fært upp í 80% mettun af ammónium súlfati (Sigma) ((NH4)2SO4) 

og sett aftur í skilvindu undir sömu stillingum. Flotinu var þá hent og botnfallinu safnað. 

Botnfallið var leyst upp í 50 mL af Lausn A og svo hlaðið á Z-D-Phe-TETA (N-

carbobenzoxy-D-phenylalanyl-triethylene tetramine-Sepharose) súlu sem jöfnuð hafði verið 
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með Lausn A. Eftir að sýninu hafði verið hlaðið á súluna var hún skoluð með Lausn A 

innihaldandi 1 M NaCl (Sigma) til að losa prótein sem höfðu bundist á ósértækan hátt og 

eftir það með hreinni Lausn A. Fylgst var með gleypni við 280 nm og þegar engin sýnileg 

breyting á A280 hafði sést í nokkurn tíma (almennt kringum A280 < 0,05) var súlan skoluð 

með tveimur súlurúmmálum til viðbótar. Til losunar á próteininu var notast við 2 M GdmCl 

(Sigma) í Lausn A og var safnað í lausn sem innihélt 3 M ammóníum súlfat lausn sem 

jafngilti u.þ.b. helmingi rúmmáls þess sem losað var af súlunni.  

Safnaða próteinasa sýninu af Z-D-Phe-TETA súlunni og hlaðið á phenýl Sepaharósa súlu 

sem hafði verið jöfnuð með Lausn A, innihaldandi 1 M ammónium súlfat. Súlan var næst 

skoluð með sömu lausn þangað til hún hafði jafnast og því næst var ammóníum súlfat styrkur 

lækkaður að 0,1M þar sem skarpur gleypnitoppur var greinilegur, þessi toppur er óþekktur 

DNA toppur. Eftir þennan topp var skolað súluna með 50% blöndu af Lausn A og etýlen 

glýkóli (Sigma) þar sem próteinið losnaði af súlunni og var safnað. Phenýl Sepaharósa 

virknitoppinum var svo hlaðið á Q Sepaharósa súlu sem hafði verið jöfnuð með Lausn A. 

Þegar próteinsýninu hafði verið hlaðið á var hún jöfnuð með sömu Lausn. Þegar hún hafði 

jafnast var NaCl styrkur hækkaður upp í 1 M frá 0 M með hallandi stigli yfir eina 

klukkustund sem endaði með skörpum gleypnitoppi sem safnað var í 3 mL skömmtum sem 

allir voru svo virknimældir (sjá kafla 2.9) og raðað í þrjá skammta eftir fjölda virknieininga. 

Skömmtunum þrem var safnað saman, þeir virknimældir og lausnirnar voru þá blandaðar 

við etýlen glýkól (Sigma) að 20 % rúmmál/rúmmál (v/v)  styrk og skipt í 1mL skammta í 

Eppendorf glösum sem voru snöggfryst í fljótandi köfnunarefni og sett í -25°C frysti til 

geymslu. Litlum sýnum var safnað af hverjum virknitoppi hreinsunar fyrir magngreiningar 

og virknimælingar. 

2.2.2 Zaman-Verwilghen prótein magngreining 

Fyrir prótein magngreininguna á VPRΔC og VPRΔC N3P/I5P/T265P var notast við Bradford 

aðferðina með Coomassie Brilliant Blue G250 litunar prófun með Zaman-Verwilghen 

frávikinu (Zaman & Verwilghen, 1979). Mælilausnin var 0,25 mL próteinlausn og 2,75 mL 

Coomassie Blue lausn. Próteinsýnum frá mismunandi skrefum hreinsunarinnar voru látin 

sitja í 15 mínútur eftir að þeim var blandað við litarlausnina áður en gleypni var mæld við 

620 nm á Cary 50 Bio UV – Visible spectrophotometer (Varian).  
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2.2.3 SDS polyakrýlamíð rafdráttur (SDS-PAGE) 

Notast var við fyrirfram steypt Invitrogen™ Nu page™ 12% SDS polyakrílamíð gel. Sýnin 

voru undirbúin með því að blanda 72 µL af próteinsýni, 8 µL af 25 mM PMSF (phenýl metýl 

súlfonýl flúorið) (Sigma) og 20 µL af lausn innihaldandi 0,5 M Tris/HCl, 10% 

þyngd/rúmmál (w/v) SDS, 50% w/v súkrósa, 0,25 M díþíóþreitól og 0,02% w/v 

brómóphenól bláum, við pH 6,8. Þessi sýni voru svo soðin í 5 mínútur áður en þeim var 

hlaðið á gelið. 10 µL af hverju sýni var hlaðið í brunnana og 8 µL af próteinstöðlum 

(PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 10 to 180 kDa). Rafdregið var við 40 mA í um það 

bil klukkustund og voru gelin næst lituð með Coomassie Silver Blue G-250 (10% fosfórsýra, 

100g/L ammóníum súlfat, 1,2g/L Coomassie Blue G-250 og 20% metanól(v/v) yfirnótt og 

aflituð með vatni (Candiano, et al., 2004). 

2.3 Ensímvirknimælingar 

Virkni VPRΔC og afbrigða þess var ákvörðuð með hvarfefninu sAAPF-pNA 

(succinylAlaAlaProPhe-p-nitroanilide) (Bachem). Virknimælingar voru framkvæmdar við 

herbergishita notandi 0,5 mM hvarfefni í 100 mM Tris-Cl, 10 mM CaCl2 með pH sem hafði 

verið stillt 8,6 við 25°C. Aukning í gleypni við 410 nm yfir 30 sekúndu tímabil var mælt 

með eðlisgleypnistuðullinn (ε) 8480 M-1cm-1 var notaður til að ákvarða hvarfhraðann (v) 

samkvæmt Jöfnu IV. 

𝛥𝐴/𝑠𝑒𝑐

8480 𝑀 𝑐𝑚
∗

1000 𝑚𝑀

𝑀
=

𝑚𝑀

𝑠𝑒𝑐
= 𝑣        (𝐼𝑉) 

2.4 Michaelis-Menten hraðafræði 

Áður en mælingar voru framkvæmdar voru próteinsýnin díalýsuð á móti 100 mM Tris-Cl, 

10 mM CaCl2, pH 8,6 (stillt við 25°C), yfir nótt við 4 °C. Sjö mismunandi hvarfefnislausnir 

voru undirbúnar með því að þynna grunnhvarfefnislausn að eftirfarandi hvarfstyrkjum: 

0,075 mM; 0,1 mM; 0,15 mM; 0,25 mM; 0,5 mM; 0,75 mM; 1,0 mM í sömu lausn og 

próteinsýnið var díalýsað í. Styrkur próteinlausnarinnar var ákvarðaður með því að mæla 

gleypni við 280 nm og reiknað skv. jöfnu V. eðlisgleypnistuðullinn fyrir VPR og afbrigði 

var reiknaður 34.170 M-1cm-1 samkvæmt (Pace, et al., 1995). Prótein styrkur var ákvarðaður 

með a.m.k. þremur sjálf stæðum mælingum í prótein stofnlausninni á Thermo Heλius α 

ljósmæli.  
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Próteinlausnirnar voru þynntar niður að u.þ.b. 1 U/mL í virkni fyrir mælingarnar. 

Framkvæmd voru að jafnaði þrjú sett af mælingum, hvert sett af mælingum voru þrjár 

mælingar við sjö mismunandi hvarfefnisstyrki. Hvern dag sem mælingar voru framkvæmdar 

var grunnhvarfefnislausn blönduð fersk og þynnt í hvarfefnisstyrkina sjö. Mælingar voru 

framkvæmdar við 25°C með Heλios α UV-Vis ljósmæli (Thermo Electron Corporation) 

tengt ThermoSpectronic Single Cell Peltier hitastjórnunarkerfi.  

Ákvörðun á föstunum kcat og Km var gert með því að gagnapunktarnir fyrir hvert sett voru 

teiknaðir með forritinu KaleidaGraph og Michaelis-Menten ólínulegri aðhvarfsgreiningu 

framkvæmt samkvæmt jöfnu V. 

𝑣 =
𝑉 ∗ [𝑆]

𝐾 ∗ [𝑆]
   (𝑉) 

Þar sem [S] stendur fyrir hvarfefnisstyrk og Vmax stendur fyrir hámarkshraða hvarfsins og 

kcat var reiknað samkvæmt jöfnu VI. 

𝑘 =
𝑉

[𝐸]
  (𝑉𝐼) 

Þar sem [E]0 stendur fyrir ensímstyrk í hvarflausninni. Fyrir hvert gagnasett var hvötunargeta 

(catalytic efficiency) reiknuð sem hlutfallið kcat/Km. Þessir fastar voru svo gefnir upp sem 

meðalgildi allra gagnasettana sem mæld voru og staðalfrávik meðaltalsins reiknað til að meta 

nákvæmni mælinganna.  

 

2.5 Bræðslumarksákvörðun (Tm) 

Til að ákvarða bræðslumark (Tm), hitastigið þar sem helmingur allra prótein sameinda í 

lausninni hafa afmyndast, fyrir VPR og afbrigðis var notast við hringskautslitrófsmælingar 

(circular dichroism) . Undirbúningur sýna var eftirfarandi: Sýni voru hindruð að lokastyrk 1 

mM PMSF (Sigma). Sýni sem notast var við voru með próteingleypni við A280 a.m.k. 0,6. 

Sýni voru næst díalýsuð með stuðpúða lausn sem innihélt 25 mM glýsín (Sigma), 100 mM 

NaCl, 15 mM CaCl2, pH 8,6 (við 25°C) yfir nótt við 4°C. Mælingar voru framkvæmdar á 

JASCO-810 CD-litrófsmæli með PTC-423S Peltier type single cell hitastjórnunarbúnaði, og 

notast var við annað hvort 1 mm eða 2 mm kúvettur. Breyting í gleypni á hringskautuðu ljósi 
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(mdeg) var mæld við 222 nm á meðan hitastig var hækkað frá 20°C í 90°C með 1 °C/mín 

hitastigli. 

Til að túlka gögnin, gerum við ráð fyrir tveggja ástanda afmyndunarferli, þannig að lausnin 

inniheldur svipmótað og afmyndað ástand. Þetta leiðir til sambandsins sem lýst er í jöfnu 

VII: 

𝑓 + 𝑓 = 1    (𝑉𝐼𝐼) 

Þar sem fF og fU eru hlutfallsbrot af svipmótuðum (folded) og afmynduðum (unfolded) 

ástöndum í lausninni. Þegar gleypni (mdeg) er teiknuð upp á móti hitastigi fæst s-laga kúrfa 

(jafna VIII). 

𝑦 = 𝑦 𝑓 + 𝑦 𝑓     (𝑉𝐼𝐼𝐼) 

Þar sem yf og yu standa fyrir gildin sem fást með framreikningum. Kúrfan sem var þá stöðluð 

skv. :  

𝑓 =
𝑦 − 𝑦

𝑦 − 𝑦
  (𝐼𝑋) 

Normalíseraði ferillinn var svo „fittaður“ við S-laga kúrfu með KaleidaGraph og 

bræðslumarkið (Tm) ákvarðað (Tm = 0,5 fU). Hvort afbrigði var mælt að minnsta kosti þrisvar 

sinnum og sýnt sem meðalgildi ásamt staðalfráviki meðaltalsins til að ákvarða nákvæmni 

tilraunarinnar. 

2.6 Hraði á hitaafvirkjun (T50%) 

T50% er hitastigið þar sem helmingur ensímvirkni tapast yfir 30 mínútu tímabil. T50%  var 

ákvarðað með því að fylgjast með hitaafvirkjun á ákveðnum hitastigum (± 4-5°C kringum 

T50%). Fyrir mælingu voru sýnin díalýsuð yfir nótt við 4°C í lausn innihaldandi 25 mM Tris-

Cl, 15 mM CaCl2, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA og pH 8,95 (við 25°C). Sýni voru stillt að 

virknistyrk ~ 2 U/ml og svo látin sitja í vatnsbaði við fast hitastig og virkni mæld reglulega 

yfir tíma (5-6 mælingar fyrir hvert hitastig fyrir hvert sett) við herbergishita notandi Cary 50 

Bio UV-Visible spectrometer (Varian). Til að reikna hraða hitaafvirkjunar við hvert hitastig 

fyrir sig voru gögnin fittuð við jöfnu X. 

𝑣 = 𝑣 ∗ 𝑒    (𝑋) 
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Þar sem V er virkni á gefnum tíma, V0 er upphafsvirknin, k er fyrsta stigs hraðafastinn (s-1) 

og t er tíminn. Náttúrulegu lógaritmarnir af hraðaföstunum fyrir hvert hitastig voru þá 

teiknaðir upp gegn 1000/K (K stendur fyrir hitastig í Kelvin) sem gaf línuleg gögn sem voru 

síðan fittuð með breyttri útgáfu af Arrheniusarjöfnunni: 

ln(𝑘) = 1000 ∗ −
𝐸

𝑅 ∗ 𝑇
∗ ln(𝐴)  (𝑋𝐼) 

Þar sem A er for-veldisvísis stuðullinn (pre-exponential factor), Ea er virkjunarorkan, R er 

gas fastinn (8,314 J/mól*K) og T er hitastigið í Kelvin. 

Til að reikna hraða sem þarf fyrir 50% virknitap yfir 30 mínútur (v50%) er notast við jöfnu 

XII sem gefur: 

𝑣 %(𝑠 ) =
ln(100) − ln(50)

30 𝑚í𝑛 ∗
60 𝑠
𝑚í𝑛

    (𝑋𝐼𝐼) 

Þarf af leiðandi er T50% : 

𝑇 % = ln(𝑣 %) −
ln(𝐴)

𝐸 ∗ 𝑅
    (𝑋𝐼𝐼𝐼) 

Hvert sett af mælingum innihélt sex gagnapunkta fyrir Arrheniusar graf. Lokagildin 

innihéldu að minnsta kosti þrjú sjálfstæð sett, sett fram sem meðalgildi með staðalfráviki til 

að ákvarða nákvæmni tilraunarinnar. 
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3 Niðurstöður og Umræða 

3.1 Hreinsun 

Ræktun og tjáning á VPRΔC_N3P/I5P/T265P stökkbrigðinu og villigerð var framkvæmt af 

K. R. Óskarssyni og hreinsun framkvæmd í þessu verkefni. Hreinsunin gekk vel samkvæmt 

verklýsingu og voru heimtur yfir 100% í bæði skiptin, sem gefur til kynna að annaðhvort 

hafi fjöldi virknieininga í upphafi verið vanmetin eða fjöldi virknieininga í lokin ofmetin, 

líklegra er að vanmat hafi verið á upphafsstyrk miðað við það að heimtur eftir flest skref 

voru meiri en 100%. SDS-PAGE sýndi hreinleika lokasýnis (sjá viðauka A mynd A-1 og A-

2), aðeins eitt band, við u.þ.b. 40 kDa var sjáanlegt eftir TETA súluna (rás 3 A-1 og rás 6 A-

2) og var það einnig aðeins eitt sjáanlegt band eftir Q-sepharósa súluna (rás 4 A-1 og rás 7 

A-2) sem fylgdi þar á eftir í hreinsunarferlinu. Súluhreinsanirnar voru framkvæmdar í 

samræmi við það sem lýst var í kafla 2.2.1. Sjá má á myndum A-0-3 og A-0-6 z-D-Phe-

TETA-súluna, og skipta má þessari súlukeyrslu í nokkur skref. Fyrsta skrefið er að hlaða 

sýninu á súluna, þegar þetta er gerst sést mikil aukning í gleypni við 280 nm og þegar sá 

toppur var virknimældur sást að ekki var um VPR að ræða heldur prótein sem gátu ekki 

bundist sértækt við súluna. Næsta skref var að skola súluna með Lausn A ásamt 1 M NaCl. 

Næsta skref var að fara í hreina Lausn A til að losa síðustu próteinin sem bundin voru 

ósértækt við súluna og að lokum var losað VPR af súlunni með Lausn A ásamt 2 M 

Guanadiníum Klóríð (Gdm-Cl). Þessi losun afmyndaði hvötunarþrenndina tímabundið sem 

lagfært var með því að safna þessum breiða gleypnitoppi í lausn af 3 M ammóníum súlfati. 

Á myndum A-0-4 og A-0-7 má svo sjá phenýl sepharósa súluna. Þessari súlukeyrslu má 

einnig skipta í nokkur skref, skref eitt var hleðsla á súlu ásamt skoli með Lausn A ásamt 1 

M ammóníum súlfati. Næsta skref var að lækka ammóníum súlfat styrkinn og fjarlægja hann 

algerlega. Þetta olli gleypnitoppi fyrir miðju myndarinnar og er þetta DNA toppur sem hafði 

enga virkni. Síðasta skrefið var svo að losa VPR með helmingsblöndu (50%) af Lausn A og 

etýlen glýkóli. Sjá má á mynd A-0-7 að loft komst inn á súluna þegar slanga súluskiljunar 

komst upp úr lausninni og olli þetta skörpu leiðnitapi og er þetta í kringum 600 mínútu 

markið. Á Mynd A-0-5 sést svo Q-sepharósa súlan sem gerð var síðast í hreinsunarferlinu. 

Þessi súla var nokkuð einfaldari en hinar, hlaðið var gleypnitoppinum af síðustu súlu á þessa 

og súlan skoluð með hreinni Lausn A. Eftir að þessari skolun var lokið var hallandi stigli af 
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Lausn A ásamt NaCl beitt og var NaCl styrkur aukinn úr 0 M að 1 M yfir klukkutíma langa 

keyrslu. Vegna tæknilegra vandamála var ekki hægt að sýna mynd af þessari súlukeyrslu 

fyrir VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Sjá má hreinsunartöflur fyrir bæði villigerð og afbrigðið hér 

beint að neðan  (Töflur 3.1 og 3.2) og sýna þær hreinsunarstuðul uppá 15 og 24 fyrir 

villigerðina og afbrigðið og samanburður á þessum tveimur hreinsunartöflum sýnir að 

eðlisvirknin er sambærileg. Þetta gefur til kynna að stökkbreytingarnar hafi ekki haft mikil 

áhrif á virkni. Hins vegar sést ekki á hreinsunartöflunum en má nefna að tjáning og hreinsun 

gengu vel , heimtur umfram það sem mælingar þurftu voru umtalsverðar. Nefna má einnig 

áhugavert atriði en það er að eftir phenýl-sepharósa súluna hjá VPRΔC_N3P/I5P/T265P þá 

reiknaðist eðlisvirkni sem 1021 U/mg sem er u.þ.b. 30% meiri virkni en mældist eftir Q-

sepharósa súluna sem gaf eðlisvirknigildi upp á 777 U/mg sem er sambærilegt við 

villigerðina (781,7 U/mg) og passar við eðlilega eðlisvirkni VPR. Ástæður fyrir þessum mun 

eru ekki vísar, en hugsanlegt er að sýnið sem tekið var af lausninni eftir phenýl-sepharósa 

súluna hafi ekki verið nægilega blöndað til þess að fá réttar virknimælingar af því sýni. 

Tafla 3.1  Hreinsunartafla fyrir einangrun VPRΔC. 

 Rúmmál 
(mL) 

Magn í 
sýni 
(mg/mL) 

Virkni 
(U/mL) 

Virkni 
(U) 

Heildar 
magn 
(mg) 

Eðlisvirkni 
(U/mg) 

Heimtur 
(%) 

Hreinsunar 
stuðull (x) 

Frumuflot 39 2,40 126 5017 95,8 52,4 100 1  
Enduruppleyst 
(NH4)2SO4 

botnfall 

            
68 

       
0,027 

         
81 

     
5519 

         
72,4 

              
76,2 

          
110 

                
1,5 

TETA 720 0,018 4,9 3516 52,5 67,0 70 1,3 
Phenýl-
Sepharósi 

136 0,017 49 6693 9,4 711,4 133 14 

Q-Sepharósi 30 0,064 200 5922 7,6 781,7 118 15 
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Tafla 3.2  Hreinsunartafla fyrir einangrun VPRΔC_N3P/I5P/T265P. 

 Rúmmál 
(mL) 

Magn í 
sýni 
(mg/mL) 

Virkni 
(U/mL) 

Virkni 
(U) 

Heildar 
magn 
(mg) 

Eðlisvirkni 
(U/mg) 

Heimtur 
(%) 

Hreinsunar 
stuðull (x) 

Frumuflot 40 3,4 110 4441 136 33 100 1  
Enduruppleyst 
(NH4)2SO4 

botnfall 

            
51 

           
1,5 

     
79 

          
4081 

            
77 

                 
53 

         
91,9 

                
1,6 

TETA 530 0,034 6 3066 18 169 69,0 5,2 
Phenýl-
Sepharósi 

28 0,26 269 7524 7 1021 169,4 31 

Q-Sepharósi 42 0,15 118 4892 6 777 110,2 24 
         

 

3.2 Hraði virknitaps (T50%) fyrir VPRΔC og 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P 

Hraði virknitaps var ákvarðaður við mismunandi hitastig til að ákvarða stöðugleika milli 

villigerðar og afbrigðisins VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Sjá má á mynd 3-1 og töflu 3.3  að 

greinilegur munur er á hitastiginu þar sem helmingur hefur afvirkjast (T50%) eða u.þ.b. 8°C 

aukning fyrir þrefalda afbrigðið miðað við villigerðina. 

Tafla 3.3 var skoðuð og þá var þetta greinileg aukning á hitastöðugleika 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P miðað við villigerð. Til samanburðar er skoðað VPRΔC_T265P og 

VPRΔC_N3P/I5P sem var fengið frá öðrum rannsakendum á rannsóknarstofunni og var 

stöðugleiki aukinn um u.þ.b. 2°C ef miðað er við tvöföldu stökkbreytinguna 

VPRΔC_N3P/I5P  og u.þ.b. 8°C á einföldu stökkbreytingunni VPRΔC_T265P (Kristjánsson 

& Óskarsson, óbirtar niðurstöður). Sjá má á þessum niðurstöðum að sameining þessara 

tveggja afbrigða í eitt þrístökkbreytt afbrigði hafði áætluð áhrif sem vonast var eftir, það er 

að segja að stöðugleiki jókst.   
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Mynd 3-1. Arrheniusar gröf fyrir VPRΔC og VPRΔC N3P/I5P/T265P. Sjá má muninn á línunum tveim, gulu x-
in sýna VPRΔC N3P/I5P/T265P og bláu tíglarnir sýna VPRΔC. Fyrsta stigs hraðafastinn k (s-1) var ákvarðaður 
sem hlutfall  virknitaps á hverju hitastigi. 

Tafla 3.3  T50% samanburður á VPR villigerðinni og stökkbreytingunni sem rannsökuð var 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Til hliðsjónar voru einnig einföld og tvöföld stökkbreyting 
VPRΔC_N3P/I5P og VPRΔC_T265P. Taka ber fram að aðeins villigerð og 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P stökkbreytingin innihalda gögn frá þessari rannsókn, hinar tvær eru 
frá fyrri rannsóknum hópsins og eru notaðar til samanburðar (Kristjánsson & Óskarsson, 
óbirtar niðurstöður). 

 T50% (°C) Staðalfrávik (±) 
VPRΔCwt 54,0 0,1 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P 62,2 0,5 
VPRΔC_N3P/I5P 60,3 0,4 
VPRΔC_T265P 54,3 0,2 
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3.3 Bræðslumark (Tm)  

Bræðslumarksmælingar eða hitastigsafmyndun voru framkvæmdar á bæði VPRΔC og 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P og eins og sjá má í töflu 3.4 þá var greinileg aukning á 

hitastöðugleika afbrigðisins VPRΔC_N3P/I5P/T265P eða allt að 12°C umfram villigerð. 

Samanburður á stökkbreytingunum sýnir að mesta aukning á stöðugleika 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P, ef borið er hana saman við tvöföldu stökkbreytinguna N3P/I5P og 

einföldu stökkbreytingarinnar T265P sést að VPRΔC_N3P/I5P/T265P hafði 4-8 °C 

stöðugleika umfram hinar stökkbreytingarnar. Sjá má mynd 3-2 þar sem CD róf hafa verið 

sett saman í bræðsluferli og sýnt er villigerðina og  VPRΔC_N3P/I5P/T265P. 

 

Tafla 3.4  Tm samanburður á VPR villigerðinni, tveimur prólínviðbótum á N-
enda(VPRΔC_N3P/I5P), einni prólínviðbót á C-enda (VPRΔC_T265P) og sameinuðum 
stökkbreytingum(VPRΔC_N3P/I5P/T265P). Taka ber fram að aðeins villigerð og 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P stökkbreytingin innihalda gögn frá þessari rannsókn, hinar tvær eru 
frá fyrri rannsóknum hópsins og eru notaðar til samanburðar (Kristjánsson & Óskarsson, 
Óbirtar niðurstöður). 

 Tm Staðalfrávik (±) 
VPRΔCwt 61,4 0,3 
VPRΔC _N3/I5PP/T265P 73,3 0,2 
VPRΔC_N3P/I5P 67,5 0,5 
VPRΔC_T265P 61,6 0,2 
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Mynd 3-2. Normalíseraðir bræðsluferlar fyrir VPRΔC og VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Á x-ás má sjá hitastig í °C 
og y-ás er hlutfall próteins sem er afmyndað. 
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3.4 Michaelis-Menten hraðafræðilegar mælingar 
(kcat/Km) 

Hraðafræðimælingar voru framkvæmdar til samanburðar á virkni VPRΔC og 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P og athugað hvort stökkbreytingin hefði áhrif á virknieiginleika. Það 

var lítill munur á gildum kcat /Km, það er að segja að öll gildin sem mæld voru fyrir 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P féllu innan staðalfráviks villigerðarinnar, eins og sjá má á töflu 3.5. 

Þetta gefur til kynna að um hverfandi breytingu á hraðafræðilegum eiginleikum sé um að 

ræða. Þetta þýðir að sameining afbrigðanna VPRΔC_N3P/I5P og VPRΔC_T265P til að fá 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P hafi ekki áhrif á virkni, þrátt fyrir það að auka hitastigsstöðugleika 

meira en hin tvö afbrigðin (sjá kafla 3.2 og 3.3 fyrir hitastigsstöðugleikabreytingar). Til 

hliðsjónar eru myndir 3-3 og 3-4 sem sýna Michaelis Menten hraðaferilana fyrir VPRΔC og 

VPRΔC_N3P/I5P/T265P.  

Tafla 3.5  Samanburður á hraðafræðilegum eiginleikum VPR villigerðar, 
stökkbreytingarinnar VPRΔC_N3P/I5P/T265P, sem verið er að skoða og tvö einfaldari 
afbrigði, VPRΔC_N3P/I5P og VPRΔC_T265P sem eru millistig villigerðar og 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Taka skal fram að aðeins VPRΔC_N3P/I5P/T265P og villigerðin 
eru mæld gögn, hin afbrigðin eru gögn fengin úr fyrri rannsóknum (Kristjánsson & 
Óskarsson, óbirtar niðurstöður). 

 kcat (s-1) Km (mM) kcat /Km (mM-1s-1) 
VPRΔCwt 216±25 0,184±0,027 1199±216 
VPRΔC _N3P/I5P/T265P 238±25 0,212±0,016 1136±184 

VPRΔC_N3P/I5P 231,8±10,5 0,187±0,009 1243±77 

VPRΔC_T265P 173±12,9 0,151±0,016 1148±64 
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Mynd 3-3. Michaelis-Menten hraðaferill fyrir mælingu af VPRΔC_N3P/I5P/T265P. 

 
Mynd 3-4. Michaelis-Menten hraðaferill fyrir mælingu af VPRΔC. 
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4 Lokaorð 
Hægt er að segja að það er greinilegt að aukinn fjöldi prólína í yfirborðslykkjur í samræmi 

við staðsetningu þeirra í AQUI eykur byggingarlegan stöðugleika og VPRΔC_T265P hafði 

engin áhrif á virkni eða stöðugleika eitt og sér en hafði jákvæð áhrif á stöðugleika án 

breytinga á virkni þegar það er sameinað með viðbótum eins og VPRΔC_N3P/I5P. Þetta er 

hugsanlega vegna einhvers konar milliverkana milli N og C endana sem stöðgar þessi ensím. 

Sjá má að borið saman við villigerð jókst hitastöðugleiki um 8°C í T50% og 12°C í Tm án þess 

að hafa greinanlegt virknitap. Hins vegar ef miðað er við VPRΔC_N3P/I5P þá var 

hitastöðugleikaaukningin aðeins 1,9°C í T50% og 5,8°C í Tm. Að lokum ef miðað er við 

VPRΔC_ T265P þá er samanburðurinn sá sami og hjá villigerðinni. Þetta passar vel við 

upprunalegu kenninguna að prólín í yfirborðslykkjum hafi áhrif á stöðugleika án þess að 

hafa áhrif á virkni, nema að það virðist sem stökkbreytingar nær C-enda, eins og 

VPRΔC_T265P hafi ekki áhrif ein og sér heldur þurfi að bæta við prólín nálægt C-enda, eins 

og VPRΔC_N3P/I5P á sama tíma til að stöðugleiki aukist. Þessi niðurstaða lofar mjög góðu 

og getur þýtt áhugaverða hluti fyrir hagnýtingu kuldakærra ensíma svosem VPR til iðnaðar, 

eins og til dæmis í þvottarefni eða álíka, þar sem hægt er að framkvæma þvottinn án þess að 

velta fyrir sér hitastigi, annað hvort að hafa lágt hitastig í sparnaðarskyni eða til að vernda 

þvottinn eða hátt hitastig fyrir aukinn hraða án þess að hafa áhyggjur á afmyndun ensímsins. 

Einnig myndi aukinn stöðugleiki einfalda geymslu þvottaefnisins fyrir og eftir sölu. 

Borið saman við niðurstöður frá öðrum hópi sem skoðaði sambærilegar stökkbreytingar í 

AQUI, það er að segja að stökkbreyta AQUI til að líkjast VPR í sömu setum frekar en öfugt, 

þá er hægt að segja að niðurstöðurnar sýni það sem búast mætti við, þegar það var fjarlægt 

prólín úr AQUI þá kom fram hitastöðugleika lækkun, hins vegar skal nefna að ekki hefur 

verið framkvæmd tilraun sem skoðar bæði stökkbreytingar nálægt N-enda og nálægt C-enda 

í sama afbrigði (Sakaguchi M. , et al., 2007). 

Þessi aukni stöðugleiki sem stafar af prólínum á yfirborðs lykkjum ensímsins gæti stafað af 

auknum stífleika í meginkeðjum ensímsins eða vegna breytinga á vetnistengjaþéttleika og 

lögun innan sameindarinnar (Sakaguchi, et al., 2007). Hinsvegar má nefna að í subtilísin 

hefur verið prófað að skipta Pro5 úr fyrir Ser (Subtilisin_P5S) og hafði það 1,2falda 

aukningu á hitastigsstöðugleika þess við 60°C og var talið að það væri vegna aukins fjölda 



36 

vetnistengja þar sem Pro bauð aðeins upp á eitt tengi en Ser í þessari staðsetningu upp á 

fimm (Almog, et al., 2002). 
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Viðauki A 
 

 

Mynd A-0-1. SDS rafdráttur af hreinsun á VPRΔC villigerð. Rás 1 er PageRuler™ Prestained Protein Ladder, 
10 to 180 kDa, rás 2 er frumuflot, rás 3 er toppur af TETA súlunni og rás 4 er eftir Q-Sepharósa súluna. Sjá 
má á rás 4 að aðeins eitt prótein virðist vera til staðar og miðað við virknimælingar sem teknar voru á því sýni 
gefur þetta til kynna að aðeins VPRΔC sé til staðar. 

 

 

Mynd A-0-2. SDS rafdráttur af hreinsun á VPRΔC_I3P/T5P/T265P. Rás 1 og 8 er PageRuler™ Prestained 
Protein Ladder, 10 to 180 kDa, rás 5 er frumuflot,rás 6 er toppur af TETA súlunni og rás 7 er eftir Q-Sepharósa 
súluna. Sjá má á rás 7 að aðeins eitt prótein virðist vera til staðar og miðað við virknimælingar sem teknar 
voru á því sýni gefur þetta til kynna að aðeins VPRΔC_ I3P/T5P/T265P sé til staðar. 
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Mynd A-0-3. Hreinsunarferilinn fyrir VPRΔC á z-D-Phe-TETA-súlu..Blái ferilinn er gleypni við 280 nm og 
rauði ferilinn er leiðni í mS/mín    

 

 

Mynd A-0-4. Hreinsunarferilinn fyrir VPRΔC  á phenýl-sepharósa súlu. Blái ferilinn er gleypni við 280 nm og 
rauði ferilinn er leiðni í mSv/mín. 

 



43 

 

Mynd A-0-5. Hreinsunarferilinn á súluskiljunni þegar Q-sepharósa súlan er notuð við hreinsun VPRΔC.. Blái 
ferilinn er gleypni við 280 nm og rauði ferilinn er leiðni í mSv/mín. 

 

 

Mynd A-0-6. Hreinsunarferilinn á súluskiljunni þegar z-D-Phe-TETA-súla er notuð við hreinsun 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Blái ferilinn er gleypni við 280 nm og rauði ferilinn er leiðni í mSv/mín. 
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Mynd A-0-7. Hreinsunarferilinn á súluskiljunni þegar phenýl-sepharósa súlan var notaðuð við hreinsun 
VPRΔC_N3P/I5P/T265P. Við 600 mínútur sést fall í leiðni og er þetta vegna þess að andrúmsloft komst í súlu 
vegna mistaka með keyrslulausn. Blái ferilinn er gleypni við 280 nm og rauði ferilinn er leiðni í mSv/mín. 

 


