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Útdráttur 

Eftir því sem lífverur hafa orðið flóknari hafa þær einnig þurft að þróa með sér margbrotnari 

samskiptakerfi milli sameinda. Nýlegar uppgötvanir á próteinum sem hafa þann eiginleika 

að geta flöktað á milli mismunandi byggingarástanda eru ein leið til að koma til móts við 

þetta vandamál sem flóknari lífverur standa frammi fyrir og það hefur gjörbreytt því hvernig 

við hugsum um virkni próteina. Þessi prótein, sem skortir eða innihalda svæði án stöðugrar 

þrívíðrar byggingar, hafa fengið viðurnefnið óreiðuprótein eða prótein sem innihalda 

óreiðusvæði. Dæmi um slíkt prótein er taugapróteinið neuronal calcium sensor-1 (NCS-1), 

en óreiðukenndur hali þess er talinn spila mikilvægt hlutverk í stjórn á því hvaða 

marksameindum próteinið bindst. Mikill læknisfræðilegur áhugi er á NCS-1 þar sem það 

hefur sterklega verið tengt við taugahrörnunarsjúkdóma, einhverfu og ýmsa andlega kvilla. 

Að skoða óreiðu er hins vegar erfitt verkefni þar sem hefðbundnar aðferðir greina oftast 

meðaltal margra sameinda (jafnvel hundruða milljóna) og því tapast mikið af upplýsingum 

í slíkum mælingum. Ein nýstárleg aðferð til að rannsaka óreiðukennd svæði er 

einsameindatækni í samverkun við „Förster resonance energy transfer“ (FRET), sem gefur 

möguleika á upplýsingum um dreifni byggingarástanda, hraðafræði, og skammlíf ástönd – 

eina sameind í einu. Markmið verkefnisins var að beita einsameindatækni til að kanna nánar 

hlutverk og hreyfanleika óreiðuhala NCS-1. Cystein afbrigði af NCS-1 ætlað til merkingar 

með flúrljómandi hópum var útbúið með góðum árangri og það verður svo notað til greininga 

á hreyfingu halans með einsameindatækni. Niðurstöðurnar marka mikilvæg fyrstu skref í 

áttina að tilraunum á NCS-1 með einsameindatækni sem munu mögulega koma til með að 

varpa ljósi á hlutverk prótein-óreiðuhala ásamt því að dýpka skilning okkar á prótein-óreiðu 

almennt. 

 

  



 

  



 

Abstract 

As organisms become increasingly complex, so too must they evolve a more sophisticated 

molecular alphabet. The recent discovery of proteins that can adopt multiple structural states 

is one way of addressing this complexity, and it has dramatically changed our view of the 

protein structure-function paradigm. These intrinsically disordered proteins (IDPs) lack a 

well-defined three-dimensional structure and can contain long disordered regions. Neuronal 

calcium sensor-1 (NCS-1) is a protein that contains an intrinsically disordered C-terminal 

tail which has been shown to be a critical player in regulating binding to other proteins. NCS-

1 is of significant clinical importance as it is strongly connected with neuronal degeneration, 

autism, and many mental illnesses. Studying disordered regions is a challenging task, as 

traditional methods often only provide an ensemble averaged view from the contributions of 

millions of molecules. A new and promising method to analyse intrinsic disorder is single-

molecule spectroscopy in combination with Förster resonance energy transfer (FRET) which 

allows access to conformational distributions and kinetics of individual proteins. In this 

project, the aim is to decipher the movements and role of the disordered tail of NCS-1 using 

single-molecule FRET. A cysteine-variant of NCS-1 was successfully produced for 

fluorescence-labeling which will ultimately be used to probe distances and dynamics within 

the tail. The results represent the first important steps to single-molecule spectroscopy 

experiments on NCS-1, which may lead to an enhanced understanding of its molecular 

mechanism.  
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1 Inngangur 

Eftir því sem lífverur hafa orðið flóknari hafa þær einnig þurft að þróa með sér margbrotnari 

samskiptakerfi milli sameinda. Nýlegar uppgötvanir á próteinum sem hafa þann eiginleika 

að geta flöktað á milli mismunandi byggingarástanda er ein leið til þess að koma til móts við 

þetta vandamál sem flóknari lífverur standa frammi fyrir. Þessi prótein, sem skortir eða 

innihalda svæði án stöðugrar þrívíðrar byggingar, hafa fengið viðurnefnið óreiðuprótein eða 

prótein sem innihalda óreiðusvæði1. Óreiðuprótein hafa gjörbreytt því hvernig við hugsum 

um virkni próteina. Áður var hugsað um virkni próteina út frá bygging-virkni 

hugmyndafræðinni (e. structure-function paradigm), líkt og „lykill og lás“ módelið sem 

Fischer setti fram 18942. Bygging-virkni hugmyndafræðin byggir á því að vel skilgreind 

þrívíð bygging sé nauðsynleg fyrir virkni próteina. Endurskoðunin á þessari hugmyndafræði 

byrjaði í kringum 1958 þegar að Koshland setti fram módelið um „induced fit“, þar sem 

smávægilegar breytingar verða á bindisvæði eða tengli við bindingu3. Sú endurskoðun hélt 

áfram árið 1998 þegar Romero og félagar spáðu fyrir að yfir 15.000 prótein í Sviss Protein 

gagnagrunninum innihéldu óreiðusvæði sem væru að minnsta kosti 40 amínósýrur að lengd4. 

Stuttu seinna sýndu Wright og Dyson fram á að stór hluti gena-afurða væri líklegast 

ósvipmótaður í lausn við venjulegar aðstæður5. Í gegnum árin hafa svo komið fram fleiri 

staðfestingar á því að við þurfum greinilega að endurskoða fyrri viðhorf um virkni próteina1.  

1.1 Óreiðuprótein 

Óreiðuprótein eru skilgreind sem prótein sem skortir stöðuga þrívíða byggingu undir 

lífeðlisfræðilegum aðstæðum, hvort sem það eru annars stigs eða þriðja stigs prótein-mótíf. 

Í staðinn innihalda þau hreyfanlegar byggingar sem geta breytt um byggingarleg ástönd á 

mismunandi tímaskölum. Samt sem áður innihalda þau oftar en ekki einhvers konar leifar af 

annars stigs byggingum sem eru nauðsynlegar fyrir virkni próteinsins. Það er því mikilvægt 

að temja sér þann hugsunarhátt að flest prótein eru hvorki algjörlega regluleg né fullkomlega 

óreiðukennd, heldur innihalda þau óreiðukennd og regluleg svæði í mismiklu magni (Mynd 

1)1. Þess má geta að aðeins í kringum 32% af þeim röntgengeisla kristal-byggingum sem eru 
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að finna í Protein Data Bank (PDB) eru algjörlega laus við óreiðu og er hún því nokkuð 

algeng í próteinum almennt6. 

 

Mynd 1: Óreiða birtist í ýmsum myndum og í mismiklu magni milli próteina. Óreiðuhluti próteins getur verið allt frá 

nokkrum amínósýrum upp í allt próteinið í heild sinni. Hér er skipulögð bygging sýnd í gráu en óreiða í rauðu. Óreiða er 

að aukast frá vinstri til hægri. Mynd tekin frá Habci et al., 20141. 

1.1.1 Eiginleikar prótein-óreiðu 

Almennt er talað um að röð amínósýra stjórni því hvort óreiða eða skipulag sé til staðar í 

próteinum. Mikill munur er á samsetningu amínósýra í próteinum sem innihalda óreiðu 

miðað við regluleg prótein. Óreiðukennd prótein innihalda annars vegar meira magn af 

hlöðnum og skautuðum amínósýrum ásamt amínósýrum sem passa illa inn í hinar 

hefðbundnu prótein-byggingar líkt og prólín, glýsín og alanín. Oft er talað um þessar 

amínósýrur ýti undir óreiðu. Óreiðukennd prótein skortir hins vegar oft vatnsfælnar og 

arómatískar amínósýrur líkt og cystein og aspartik sýru, en þær eru taldar ýta undir skipulag 

í próteinum7. Aukin hleðsla og skautun ásamt minni vatnsfælni er mikilvæg forsenda óreiðu 

undir lífeðlislegum aðstæðum þar sem það dregur úr drifkrafti próteina til að svipmótast og 

ýtir undir fráhrindikrafta milli hleðslna8. 

Óreiðuprótein hafa að minnsta kosti þrjú mismunandi vel skilgreind virk ástönd, 

seigfljótandi hnöttur (e. molten globule), for-seigfljótandi hnöttur (e. pre-molten globule) og 

slembistrengur (e. random coil) sem ákvarðast af röð amínósýra og aðstæðum í umhverfi. 

Af þeim þremur hefur seigfljótandi hnöttur mesta reglu og inniheldur annars-stigs mótíf auk 

einhverrar grannfræði, það er að segja þessum annars-stigs mótífum er raðað á einhvern 

ákveðinn hátt sem minnir á reglulegt prótein. Meginmunurinn á milli seigfljótandi hnatta og 

reglulegs próteins er að í seigfljótandi hnetti er aukið aðgengi að vatnsfælnum hópum, aukin 

næmni fyrir virkni próteasa, ásamt auknu umfangi veikra krafta sem veldur um 50% 

aukningu á rúmmáli próteinsins í lausn (e. hydrodynamic radíus). Hin tvö ástöndin, for-

seigfljótandi hnöttur og slembistrengur, eru teygð ástönd og hafa því litla sem enga 

grannfræði en munurinn liggur í því að for-seigfljótandi hnettir innihalda einhverjar leifar 

annars-stigs bygginga á meðan slembistrengir virðast vera meira og minna einungis löng röð 
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amínósýra, algjörlega snauð af allri skipulagðri byggingu. Óreiðuprótein má finna í öllum 

þessum virkni-ástöndum en einnig í einhverskonar milli-ástöndum á milli þeirra allra (Mynd 

2). Margir þættir í umhverfi próteina geta haft áhrif á það í hvaða ástandi það finnst á hverri 

stundu og er til að mynda oft að finna vatnsfælna hópa sem geta drifið áfram svipmótun 

þegar einhver breyting verður á aðstæðum í umhverfi próteinsins9. Í flestum tilvikum eru 

þessar breytingar þættir sem stöðga einhverja ákveðna byggingu fram yfir slembistrengs 

ástand, og er þar helst að nefna bindingu við málmjónir10–12, lípíð13, önnur prótein14 eða 

jafnvel kjarnsýrur15,16. Aðrir þættir sem ber að nefna sem geta haft mikil áhrif á 

byggingarástand próteina eru hitastig, sem getur aukið áhrif vatnsfælinna krafta, og sýrustig 

sem getur haft áhrif á nettó hleðslu próteina1,9,17. 

 

Mynd 2: Líkan sem sýnir hin fjögur skilgreindu virku ástönd próteina. Efst: Skiplulögð prótein. Til vinstri: 

Seigfljótandi prótein, innihalda annars-stigs bygginga og einhverja grannfræði á þessum mótífum. Til hægri: For-

seigfljótandi prótein, innihalda leifar annars-stigsmótífa en litla sem enga grannfræði á milli þeirra. Neðst: 

Slembistrengur, algjörlega snauður af allri skipulagðir byggingu. Mynd tekin úr Uversky, 20029. 

Mikilvægi óreiðu þegar kemur að virkni próteina hefur mikið verið skoðuð og gegna 

óreiðuprótein hinum ýmsu hlutverkum innan frumunnar. Þar á meðal má nefna stjórnun 

frumuhringsins, í umritun og þýðingu, stjórnun á virkni eða svipmótun annarra próteina og 

virkni taugafrumna1,5,9. Áhugavert er að stór hluti óreiðupróteina fara í gegnum „óreiðu-til-

reglu“ ástands-breytingu við bindingu við marksameind og er hlutinn sem svipmótast við 

bindingu oftar en ekki vel varðveittur þróunarlega séð. Sveigjanleikinn sem prótein óreiða 

og „óreiða-til-reglu“ ástands-breyting við bindingu býður upp á hefur marga kosti fram yfir 

virkni reglulegra próteina. Í fyrsta lagi leyfir óreiða mikla sértækni án þess að þurfa háa 

bindisækni en í reglulegum próteinum helst það oftast í hendur. Það býður upp á sértæk áhrif 

sem geta samt sem áður verið veik og afturkræf. Í öðru lagi veldur óreiðan því að 



4 

óreiðuprótein geta haft mörg mismunandi markprótein, þekkt sem „one-to-many-

signaling“4. Í þriðja lagi getur óreiðan yfirstigið sterískar hindranir sem gefur kost á miklu 

umfangsmeira yfirborði sem getur samverkað við marksameindina heldur en reglulegt 

prótein. Í fjórða lagi býður óreiðan upp á nákvæmari og einfaldari stjórn á varmafræði 

bindingar við markprótein með óreiðu-til-reglu ástandsbreytingunni sem verður við 

bindingu. Í fimmta lagi eykur það hraða og sértækni samsetninga á stærri sameinda-

komplexum vegna sveigjanleika sem óreiðuprótein bjóða upp á ásamt því að geta átt 

samskipti við margar mismunandi sameindir. Að lokum hafa óreiðuprótein almennt styttri 

líftíma í frumum sem gefur frumunni möguleika á að stjórna líftíma próteinanna út frá lengd 

eða stærð óreiðusvæða9. 

Í minna óreiðukenndum próteinunum eru óreiðusvæðin oftast að finna sem lykkjur sem 

tengja saman regluleg svæði. Einnig eru dæmi um að prótein hafi óreiðusvæði á C- eða N-

enda próteinsins sem eins konar hala. Sýnt hefur verið fram á að slíkir halar geti haft mikil 

áhrif á hreyfanleika og eiginleika próteinsins sem heild, líkt og í tilfelli A2B2-GAPDH og α 

Rubisco, þar sem óreiðuhalinn hjálpar þeim að velja marksameindir eftir breytilegum 

aðstæðum18. Það er hins vegar afar lítið vitað um samspil óreiðu og reglu. 

1.1.2 Prótein-óreiða í miðstjórnun frumna 

Þeir eiginleikar sem voru ræddir hér að framan gera óreiðuprótein meðal annars tilvalin fyrir 

miðstjórnun (e. regulation) á mörgum ferlum innan frumunnar og er raunin sú, en 

óreiðuprótein er gjarnan að finna í hinum ýmsu boðferlum19,20. Það gefur auga leið að sá 

eiginleiki að geta tengst mörgum marksameindum í gegnum mörg mismunandi bindiset 

gefur óreiðupróteinum mikla yfirburði fram yfir regluleg prótein í boðferlum, þegar 

tiltekinni virkni frumunnar á að breyta. Í gegnum óreiðupróteinið getur fruman þá haft áhrif 

á mörg prótein í einu í gegnum eitt prótein, sem hvert og eitt getur svo haldið áfram boðinu 

um breytta virkni. Mörg bindiset gefa einnig meiri kost á stýrilnæmum (e. allosteric) 

viðbrögðum sem geta þá haft áhrif á orkuþörfina fyrir frekari bindingar á öðrum 

marksameindum og geta þannig veitt nákvæmari og fínstilltari stjórnun í boðferlum. Að geta 

bundist marksameindum sértækt en veikt er einnig mikill kostur að hafa í boðferlum. Þó svo 

að hrifin séu veik geta þau komið frá mörgum mismunandi stöðum og bundist sterkt í 

heildina, en það býður upp á ákveðinn sveigjanleika í bindingu sem leyfir betri samverkan 

við aðrar sameindir líkt og í tilfelli APC/C og EMI1 í stjórnun á frumuhringnum. Þá binst 
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EMI1 APC/C veikt á mörgum stöðum sem flökta milli þess að vera bundið, eða ekki. Þetta 

veitir sveigjanleika í bindingu sem t.d. kínasar geta nýtt sér til að komast að og fosfórílerað 

APC/C21,22. Á óreiðupróteinum er einnig aukið aðgengi fyrir breytingar eftir þýðingu (e. 

post-translational modifications) sem býður enn og aftur upp á nákvæmari stjórnun og 

frekari fínstillingar. Ef breytingar eftir þýðingu eru teknar með í reikninginn er talið að 

óreiðuhluti próteinmengis manna hafi yfir milljón mismunandi mótíf sem geta haft samskipti 

við aðrar sameindir21,23,24. Einnig hafa óreiðuprótein fleiri mögulega á mismunandi 

„splæsingum“, en oft er erfitt að verka mRNA reglulegra próteina á mismunandi hátt því 

hver einasti hluti próteinsins er nauðsynlegur til að mynda bygginguna sem er svo 

nauðsynleg fyrir virkni próteinsins. Mismunandi „splæsing“ býður því upp á ennþá fleiri 

möguleika og útgáfur af óreiðupróteinum. Þetta gríðarlega magn af mismunandi útgáfum af 

próteinum og leiðum til að fínstilla og stjórna mörgum ferlum nákvæmlega undirstrikar 

hæfileika óreiðupróteina til að vinna sem miðstjórnendur (e. regulators) í frumum og skýrir 

hvers vegna þau finnast svo oft í þungamiðju margra ferla21. 

1.1.3 Prótein-óreiða í sjúkdómum og sem lyfjamark 

Samhliða því að óreiðuprótein taki þátt í hinum ýmsu mikilvægu ferlum innan frumunnar, 

eru þau einnig sterklega tengd við marga sjúkdóma (Mynd 3). Talið er að í kringum 20% af 

sjúkdómstengdum stökkbreytingum í mönnum séu á óreiðusvæðum25. Óreiðuprótein hafa 

sterklega verið tengd við taugahrörnunarsjúkdóma26,27 og eru mörg þekkt 

krabbameinsprótein óreiðuprótein, líkt og p5328 og BRCA129. 
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Mynd 3: Magn prótein-óreiðu í sjúkdóms-tengdum próteinum. Hlutfall sjúkdóms-tengdra próteina sem innihalda 

óreiðusvæði með >30 amínósýrum upp í >100 amínósýrum. Gögn úr PDB_S25 um „skipulögð prótein“ notuð sem 

viðmið. Myndin er unnin úr gögnum frá 1786 krabbameins próteinum, 487 hjarta- og æðasjúkdóms prótein, 689 

taugahrörnunar prótein og 285 sykursýkis próteinum. Mynd tekin úr Habchi et al., 20141. 

Þar sem binding óreiðupróteina við marksameind er oft fínstillt í gegnum mörg mótíf sem 

binda veikt má álykta að áhrif stökkbreytinga á þessum svæðum séu oft ekki jafn áhrifarík 

og stökkbreytingar í reglulegum próteinum. Þetta gæta valdið því að fruman sé líklegri til að 

lifa af með afbrigðilegum hætti, í staðinn fyrir að fara í stýrðan frumudauða. Truflanir á 

þessum fínstillingum í boðleiðakerfum og miðstjórnun á ýmsum ferlum hefur einmitt verið 

tengt við krabbamein ásamt mistökum í splæsingu, breytingum eftir þýðingu og dreifingu 

próteina innan frumunnar (staðsetning og magn)30–33. Það hefur hins vegar verið sýnt fram á 

að óreiðupróteinum er stjórnað af meiri nákvæmni heldur en reglulegum próteinum allt frá 

tjáningu til niðurbrots. Fruman passar því mun strangar upp á það að óreiðuprótein séu á 

réttum tíma, á réttum stað og í réttu magni. Þetta takmarkar skaðandi áhrif óreiðupróteina á 

sama tíma og þeirra mikilvæga framlag er nýtt í hinum ýmsu störfum frumunnar34–36. 

Prótein-prótein víxlverkanir eru aðlaðandi lyfjamörk, og ef þrívíð bygging próteinanna hefur 

verið skilgreind er hægt að hanna litlar sameindir sem hafa áhrif á þessar víxlverkanir. Það 

er hins vegar oft takmarkað af lágri bindigetu og sértækni tilbúnu sameindanna37. 

Óreiðuprótein eru því mjög aðlaðandi sem lyfjamörk þar sem auðveldara er að útbúa 

sameindir sem tengjast þeim sterkar og sérhæft þar sem minna er af flötum yfirborðum ásamt 

fleiri vatnsfælnum svæðum sem ekki eru grafinn inn í kjarna próteinsins38. Dæmi um 

óreiðukennt lyfjamark er tvenndarmyndun c-Myc við Max, en komplexinn sem þeir mynda 

er umritunarþáttur sem hefur verið tengdur við margar gerðir krabbameina39. Þegar c-Myc 
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bindst Max mynda óreiðukennd rennilás-hneppi þeirra „helical coiled coil“ sem er 

nauðsynlegt til að komplexinn geti bundist marksameind sinni. Margir hindrar hafa verið 

útbúnir sem bindast óreiðusvæði c-Myc og hindra bindingu hans við Max, án þess að valda 

stórvægilegum breytingum á c-Myc sjálfu39. Fleiri dæmi um óreiðukennd lyfjamörk munu 

líklega líta dagsins ljós á næstu árum sem að öllum líkindum leiða til nýrra lyfja í stríðinu 

við hina ýmsu sjúkdóma. Eitt af mögulegum framtíðar óreiðukenndum lyfjamörkum er 

taugapróteinið neuronal calcium sensor-1 (NCS-1), en það hefur verið bendlað við ýmsa 

andlega kvilla ásamt taugahrörnunarsjúkdómum, og virðist sem óreiðukenndur hali stjórni 

því hvaða marksameindum það bindst hverju sinni. 

1.2 Neuronal calcium sensor-1 

Mörg prótein hafa óreiðukennda hala sem gegna mismunandi hlutverkum18. Eitt dæmi um 

slíkt eru EF-handa kalsíum bindi prótein40. 

1.2.1 Kalsíum og EF-hendur 

Kalsíum er sú boðsameind sem er í hvað mestu magni í frumum, ásamt fosfati, og eru EF-

hendur (Mynd 4) algengasta kalsíum bindi-mótífið sem finnst í próteinum41. EF-hendur 

finnast nær alltaf í pörum og mynda þannig EF-handa hneppi og hafa flest prótein sem 

innihalda þessi mótíf tvö slík hneppi, það er að segja fjögur mótíf í heildina42.  

 

Mynd 4: Bygging EF-handar. Á myndinni má sjá byggingu EF-handa hneppi sem inniheldur tvö EF-handa mótíf, annað 

sýnt í bleikum lit en hitt í fjólubláum lit. Kalsíum er sýnt í gráum lit og aðrir próteinhlutar í grænum lit. Mynd tekin úr 

Leung et al., 201943. 
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Þegar EF-handa mótífið bindur kalsíum jónina nýtir það sér sex til sjö tengla sem líkja eftir 

því hvernig vatn samverkar við kalsíum jónina og mynda fimmhyrndan tvípíramída 

byggingu með jóninni44. Í flestum tilvikum er EF-höndinni raðað þannig að fimm af sjö 

tenglum er að finna á níu amínósýru svæði á lykkju milli tveggja helixa en hinir tveir tenglar 

koma frá tvítenntum karboxýlhóp frá C-enda helixnum. Aðrar uppraðanir eru þó til en eru 

sjaldgæfar. Öll bindi-lykkjan er tólf amínósýra löng og er breytilegt hvaða amínósýrur það 

eru sem taka þátt í bindingunni en fyrsta og tólfta amínósýran er nær alltaf aspartat eða 

glútamat. EF-handa prótein-fjölskyldan inniheldur bæði prótein sem skynja breytingar í 

kalsíum styrk og prótein sem virka sem kalsíum dúar. Við bindingu á kalsíum jónum taka 

sum próteinin byggingarlegum breytingum, líkt og troponin C, þar sem þau fara úr lokuðu 

ástandi í opið ástand á meðan önnur prótein, líkt og NCS-1, breyta stefnu EF-hneppanna41. 

1.2.2 NCS-1: Virkni og hlutverk 

NCS prótein fjölskyldan, sem inniheldur 15 meðlimi, eru nær eingöngu tjáð í taugafrumum 

og ljós-skynjunarfrumum45,46. Próteinin gegna hinum ýmsu störfum innan frumunnar og 

hafa undanfarið verið sterklega tengt við taugahrörnunarsjúkdóma47,48. NCS-1 er talið vera 

þróunarfræðilega elsta prótein NCS prótein fjölskyldunnar og er tjáð allt frá sveppum til 

manna og nær eingöngu í taugafrumum49. Það skynjar breytingar í styrk kalsíum með 

byggingarlegum ástandsbreytingum sem leyfir því að tengjast mörgum mismunandi 

marksameindum50. Það tekur þátt í losun taugaboðefna og hefur verið tengt við marga 

andlega kvilla líkt og geðhvarfasýki og geðklofa ásamt vitrænum eiginleikum líkt og minni 

og hæfileikanum til að læra45,48. Sýnt hefur verið fram á að NCS-1 geti bundist að minnsta 

kosti 22 mismunandi marksameindum45,51. Þar á meðal er IL1RAPL en það hefur sterk tengsl 

við einhverfu og hefur stök amínósýru stökkbreyting í NCS-1 (R102Q) fundist í einhverfum 

einstakling52. Það bindst einnig Pik1 kínasanum sem tekur þátt í stjórnun á útflutningi 

seytibóla ásamt því að vera tengdur aðlögunarhæfni taugamótablaðra (e. synaptic 

plasticity)53. Önnur mjög áhugaverð marksameind NCS-1 er D2 dópamín viðtakinn54 en 

samskipti milli þeirra virðast vera nauðsynleg þegar kemur að minni og getunni til að læra55.  

1.2.3 NCS-1: Bygging og svipmótun 

NCS-1 er 22 kDa prótein sem inniheldur 190 amínósýrur og hefur N-enda myristóýl hóp in 

vivo56. Það inniheldur fjögur EF-handa mótíf í tveimur EF-handa hneppum, N-enda hneppið 
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ber EF1 og EF2 á meðan C-enda hneppið hefur EF3 og EF4 (Mynd 5). Það getur aðeins 

bundið þrjár kalsíum jónir þar sem varðveitt cystein/prólín stökkbreyting er í EF1 sem veldur 

því að sú EF-hönd getur ekki bundið kalsíum jón. Hlutverk EF2 og EF3 er líklega mest tengt 

því að viðhalda byggingu því þau binda kalsíum með háum bindistyrk og binda einnig 

magnesíum í fjarveru kalsíum. EF4 bindur kalsíum ekki jafnt sterkt og er því oft hugsað um 

EF4 sem kalsíum skynjara. Hinum megin við kalsíum bindisetin er vatnsfælinn vasi sem 

spannar bæði hneppin og getur bundið tengil. Í fjarveru tengils liggur C-enda hali próteinsins 

í vatnsfælna vasanum57. 

 

Mynd 5: Bygging NCS-1 bundið kalsíum, byggt á niðurstöðum úr NMR greiningum (PDB 2LCP). N-enda hneppið er 

hér litað grátt, C-enda hneppið litað blátt og kalsíum jónir sýndar í svörtum lit. Til vinstri má sjá aftan á prótein þar sem 

kalsíum bindisetin eru að finna. Til hægri er horft beint á próteinið þar sem sést móta fyrir vatnsfælnum vasa sem getur 

bundið tengil. 

NCS-1 svipmótast í tveimur samverkandi skrefum sem endurspegla svipmótun sitthvorrar 

EF handar í C-enda hneppinu en N-enda hneppið svipmótast aðeins í einu. Í C-enda hneppinu 

svipmótast EF3 og að hluta til EF4 í fyrra skrefinu og í seinna hægara skrefi full svipmótast 

EF4. Svipmótun EF4 á C-enda hneppinu í seinna skrefinu er nauðsynleg svo að samsvarandi 

hluti í N-enda hneppinu svipmótist rétt en breytingar í N-enda hneppi hefur ekki áhrif á rétta 

svipmótun C-hneppisins58,59. Sýnt hefur verið fram á að NCS-1 getur svipmótast í gegnum 

önnur ferli og myndað tvö mismunandi ástönd svipmótuð á rangan hátt. Í báðum tilvikum 

nær próteinið ekki að binda kalsíum í EF460. Ef engar jónir eru bundnar hefur NCS-1 

byggingu sem svipar til seigfljótandi hnattar en binding við magnesíum eða kalsíum jónir 

drífur áfram frekari byggingarmyndun57. 
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1.2.4 Óreiða í NCS-1  

Þó að NCS-1 sé í grunninn með reglulega þrívíða byggingu í kalsíum-bundna ástandinu sínu, 

má engu að síður einnig finna óreiðu sem spilar mikilvægt hlutverk. NCS-1 er til að mynda 

nánast fullkomnlega óreiðukennt þegar það er ekki bundið neinum jónum, og það myndar 

svo seigfljótandi hnött við bindingu magnesíum jóna í EF2 og EF361 en það ástand er 

mikilvægt fyrir víxlverkanir við D254,61. Í kalsíum-bundna ástandinu fær C-enda hali NCS-

1 mjög áhugavert hlutverk. Halinn er 15-amínósýru langur og spannar amínósýrur 176-190. 

Hann er óreiðukenndur (Mynd 5) og virðist taka virkan þátt í því að stjórna við hvaða 

marksameind NCS-1 bindur hverju sinni. Vísbendingar um þessa virkni hafa komið fram 

bæði við bindingu kalíum viðtaka (KChIP1/Kv4.3) ásamt D2 dópamín viðtakans.  

 

Mynd 6: Óreiða í C-hala NCS-1. Til vinstri má sjá lægsta orku byggingar-ástands úr NMR greiningu á NCS-1. Til hægri 

má sjá 20 hæstu orku byggingar-ástönd úr NMR greiningu á NCS-1. Óreiða C-enda halans (sýndur í grænum lit) sést 

greinilega og hvernig hann situr í vatnsfælna vasanum (sýndur í bláu). Restin af próteininu er litað grátt. Mynd tekin úr 

Heidarsson et al., 201259. 

Eins og áður hefur komið fram liggur halinn í vatnsfælna vasanum í fjarveru bindils. Í báðum 

tilfellum virðist binding viðtaka valda því að próteinið fer í gegnum dýnamíska 

byggingarlega ástands-breytingu þar sem halinn losnar frá vatnsfælna vasanum og opnar 

fyrir möguleikann á að annar viðtaki geti bundist. Báðir viðtakar byrja á því að bindast við 

N-enda próteinsins. Kalíum viðtakinn bindst í N-enda vatnsfælna vasans þar sem C-enda 

halinn nær ekki að skýla vasanum jafn vel62. Það er hins vegar umdeilt hvort D2 viðtakinn 

bindst við EF1, þar sem hann hefur auðveldara aðgengi til að bindast í frumuhimnuna, eða 

hvort hann bindist í N-enda vatnsfælna vasans líkt og kalíum viðtakinn62,63. Þar sem báðir 

viðtakar valda svipuðum ástands-breytingum við bindingu, þar sem halinn losnar frá 
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vatnsfælna vasanum sem opnar fyrir möguleikann á bindingu frá öðrum viðtaka, má álykta 

að það væri líklegra. Það leyfir viðtökunum líka að bindast NCS-1 í tvíliðum, en báðir 

viðtakar starfa í tvíliðu, sem rennir enn frekari stoðum undir þá tilgátu að D2 viðtakinn 

bindist í vatnsfælna vasann62. Einnig er vert að nefna að í þeirri rannsókn sem sýndi fram á 

að D2 viðtakinn bindst við EF1 tilkynntu þeir um vandræði við leysni D2 viðtakans sem 

gæti hafa haft áhrif á hvar hann var að bindast NCS-163. Á hinn bóginn eru rökin um að D2 

viðtakinn sé í betri stöðu til að bindast frumuhimnunni, þar sem hann starfar, gild og góð. 

Það er því greinilega þörf á því að skoða þetta nánar. Einnig eru vísbendingar um að halinn 

taki þátt í fyrstu skrefum bindingar D2 viðtakans og er áhugavert að nefna að R102Q 

stökkbreytingin, sem hefur verið tengt við einhverfu, truflar víxlverkun milli halans og 

vatnsfælna vasans og veldur því að próteinið bindur D2 viðtakann fastar62.  

Dæmin sem eru nefnd hér að ofan sýna greinilega að óreiðukenndi C-enda halinn tekur að 

einhverju leiti virkan þátt í að stjórna því hvaða marksameindir NCS-1 bindur. Margar af 

þessum marksameindum, líkt og D2 dópamín viðtakinn, hafa gríðarlegt mikilvægi í 

læknavísindum og eru möguleg lyfjamörk. Það er því mikill áhugi á að rannsaka það nánar 

hvernig þessi óreiðukenndi hali hagar sér. Þetta er hins vegar erfitt verkefni þar sem oft er 

ekki er hægt að beita hefðbundnum aðferðum á óreiðusvæði. Það er vegna þess að 

hefðbundnar aðferðir greina oftast meðaltal margra sameinda (jafnvel hundruða milljóna) og  

því tapast mikið af upplýsingum í slíkum mælingum, til að mynda upplýsingar um dreifni 

ástanda og skammlíf ástönd64. Ein nýstárleg aðferð til að kanna hvernig þessi óreiðukenndi 

hali hagar sér er einsameindatækni (e. single-molecule spectroscopy). 

1.3 Einsameindatækni og flúrljómun 

Í gegnum tíðina hafa aðferðir líkt og röngengeisla kristals-greining og rafeindasmásjár reynst 

okkur gríðarlega vel í að greina byggingar og virkni próteina. Þessar aðferðir eru hins vegar 

takmarkandi á þann hátt að þær geta aðeins greint stöðug byggingarástönd. Til að skilja 

virkni margra próteina, og þá aðalega óreiðupróteina, er ekki nóg að greina aðeins 

mismunandi byggingar-ástönd, heldur þarf einnig að greina og skilja hreyfingarnar sem leiða 

að þessum ástöndum; þó að prótein af sömu gerð séu í sömu lausninni geta aðstæður milli 

þeirra verið breytilegar á einhvern hátt á smáum skala sem getur valdið því að mismunandi 

prótein fari mismunandi leiðir að byggingarlegu ástandi sínu. Til að skilja hvernig 
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óreiðuprótein starfa getur verið nauðsynlegt að skoða aðeins eina sameind í einu þar sem 

mikið af upplýsingum um stök skammlíf ástönd geta tapast þegar meðaltöl eru skoðuð. Þetta 

varð fyrst hægt við uppgötvunina á því að hægt væri að mæla Förster orkuflutning (e. Förster 

resonance energy transfer, FRET) á stökum sameindum. Einsameinda-FRET (ES-FRET) 

byggir á því að mæla skilvirkni orkuflutnings á milli tveggja sameindahópa en hann er í 

öfugu hlutfalli við vegalengdina á milli hópanna (Mynd 7)64.  

 

Mynd 7: FRET sem sameinda reglustika.(A) Tvískauts orkuflutningur (FRET) getur átt sér stað á milli tveggja 

nærliggjandi sameindahópa. (B) Skematísk mynd af því hvernig orkuflutningurinn (FRET) á sér stað ásamt því hvernig 

hægt er að nýta skilvirkni orkuflutningsins sem nokkurskonar sameinda reglustiku. Mynd tekin úr Lerner et al., 201864. 

Með því að mæla skilvirknina er því hægt að mæla vegalengdina á milli sameindanna og 

virkar orkuflutningurinn því sem eins konar sameinda-reglustika. Í flestum tilvikum er notast 

við litla flúrljómandi hópa sem komið er fyrir á sameindinni eða sameindunum sem 

rannsakandi hyggst greina og breytingar á vegalengdum á milli þeirra eru notaðar til að 

greina hreyfingu innan sameindar eða milli sameinda64. Skilvirkasta leiðin til að koma 

flúrljómandi hópum fyrir á próteinum hefur reynst verið að hvarfa þá við amínósýruna 

cystein þar sem hvarfið er einfalt og cystein er tiltölulega sjaldgæf amínósýra í próteinum 

sem auðveldar rannsakendum að velja staði til að merkinga65. 

Í þessu verkefni var hugmyndin að undirbúa afbrigði af NCS-1 fyrir ES-FRET mælingar á 

hreyfingum C-halans. Ætlunin var að koma flúrjómandi hópi fyrir á halanum og á öðrum 

stöðum í próteininu, og mæla vegalengdina á milli þeirra yfir tíma. Þannig væri hægt að sjá 

hvernig halinn hagar sér byggingarlega og hvað verður um hann þegar NCS-1 bindst hinum 

ýmsu marksameindum líkt og D2 dópamín viðtakanum.
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2 Markmið 

Markmið verkefnis var að kanna nánar hlutverk og hreyfanleika C-enda-halans í NCS-1 með 

því að nota einsameindatækni og aðrar lífefna- og sameindaeðlisfræðilegar aðferðir til þess 

að mæla byggingu og hreyfanleika próteinsins. Einsameindatæknin gefur einnig þann 

möguleika á að nema ástönd með ranga svipmótun við jafnvægisaðstæður. 

Verkefnið skiptist í grunninn í tvo hluta. Í fyrsta hluta er hugmyndin að útbúa cystein afbrigði 

af NCS-1 ætluð til merkinga með flúrljómandi hópum. Í NCS-1 er eitt náttúrulegt cystein 

fyrir og var öðru cysteini komið fyrir í stað seríns í hala próteinsins. Afbrigðin þurfti að tjá í 

Lemo21 (DE3) frumum og hreinsa með prótamín súlfat úrfellingu, vatnsfælinni súlu og að 

lokum jónaskiptaskilju.  

Í öðrum hluta átti að flúrmerkja próteinin með litlum flúrljómandi hópum, og hreinsa frá þau 

prótein sem ekki náðist að merkja og þá fljúrljómandi hópa sem ekki náðu að hvarfast. Í 

báðum þessu hlutum var einnig mikilvægt að kanna áhrifin frá breytingum sem 

framkvæmdar voru á próteininu, á stöðuleika og byggingu þess, en það stóð til að gera með 

hringskautunarmælingum (e. circular dichroism spectroscopy), flúrljómunarmælingum á 

tryptófan og massagreiningum. Með þessi flúrmerktu afbrigði hreinsuð og vel skilgreind átti 

að lokum að nýta einsameindatæknina til að mæla breytingar í fjarlægðum milli flúrljómandi 

hópanna og þannig kanna hreyfanleika og mögulega hlutverk C-enda-halans í NCS-1. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Efni 

Tafla 1: Listi yfir efni sem voru notuð í verkefninu og frá hvaða framleiðanda þau koma. 

Efni Framleiðandi 

MgCl2 Sigma Aldrich 

CaCl2 Sigma Aldrich 

KCl Sigma Aldrich 

Hepes Sigma Aldrich 

Tris-HCl Sigma Aldrich 

Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-

tetraacetic acid (EGTA) 
Sigma Aldrich 

Dithiothreitol (DTT) Applichem 

Isopropyl β- d-1-thiogalactopyranoside (IPTG) Applichem 

Ampicillin Applichem 

Chloramphenicol Sigma Aldrich 

Tryptone BD 

Yeast extract BD 

Agar BD 

Protamin Sulfate Sigma Aldrich 

Phenyl Sepharose súluefni GE Healthcare 

5mL HiTrap Q pre-packed súlur GE Healthcare 

XL10-Gold frumur Agilent 

Lemo21 (DE3) frumur NEB New england Biolabs 

pET-16B genaferjur Genscript 

NuPAGE™ LDS Sample Buffer (4X) Invitrogen 

PageRuler prestained 26616 ThermoFisher 

Bio-Rad Precision Plus Bio-Rad 

Acrylamide Sigma Aldrich 

Sodium sodecyl sulfate (SDS) Sigma Aldrich 

TEMED Sigma Aldrich 

Ammonium persulfate (APS) Sigma Aldrich 

Trichloroacetic acid (TCA) ICN Biomedicals 

Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 3 3.5 kDa MWCO 

Standard RC Dry Dialysis Kits 
Spectrum 

QIAprep Spin Miniprep Kit QIAGEN 
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3.2 Uppræktun á genaferjum 

Byrjað var á því að rækta upp genaferjur (pET-16b), annars vegar sem innihéldu villigerðar 

NCS-1 og hins vegar NCS-1S178C (Sjá Viðauka B og C - Mynd 17 og 18), þar sem staðbundin 

stökkbreyting hafði verið framkölluð í halanum þar sem amínósýrunni serín178 var breytt í 

cystein (Mynd 8). 

 

Mynd 8: NCS-1 og staðsetning cysteina. NCS-1 teiknað upp í PyMol (2LCP frá PDB) sem sýnir hvar cysteini var komið 

fyrir í C-hala ásamt náttúrulega cysteininu sem er að finna í NCS-1 sem munu koma til með að vera merkt með 

flúrljómandi hópum. N-enda hneppið er litað í bláum lit, C-enda hneppið í appelsínugulum lit, C-halinn í fjólubláum lit, 

kalsíum jónir í rauðum lit og náttúrulega cysteinið (C38) ásamt seríni (S178) sem breytt var í cystein er litað í gulum lit. 

Genaferjurnar með raðbrigðunum af NCS-1 höfðu áður verið útbúnar af Pétri Orra 

Heiðarssyni. Escherichia coli XL10-Gold frumur voru ummyndaðar með genaferjunum. Út 

í 25 µL af frumum var bætt við 2 µL af ß-merkaptóetanóli og 1 µL af plasmíði. Eftir að hafa 

staðið í um 30 mínútur á ís var þeim gefið hita-stuð við 42 °C í 30 s. Því næst voru þær 

hafðar á ís í tvær mínútur til viðbótar en þar eftir var bætt við 1 mL af LB æti (Sjá Viðauka 

D – Tafla 4) með viðbættu ampicillín sýklalyfi (100 µg/mL) og ræktað í klukkustund við 37 

°C með 280 rpm hristihraða. Frumunum var svo dreift á agarskálar, 200 µL í senn, sem 

innihéldu einnig LB æti með viðbættu ampicillín sýklalyfi (100 µg/mL) til að velja fyrir 

frumum sem höfðu tekið upp genaferjuna og þær ræktaðar yfir nótt. Stök þyrping af þessum 

skálum var svo leyst upp í 5 mL af LB æti með viðbættu ampicillín sýklalyfi (100 µg/mL) 

og það ræktað yfir nótt við 37 °C með 280rpm hristihraða. Plasmíðin voru svo einangruð úr 

frumunum með QIAprep DNA einangrunar-setti frá QIAGEN samkvæmt tilgefnum 

vinnuseðli og styrkur og gæði DNA lausnar metin með NanoDrop. 
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3.3 Prótein tjáning 

Afbrigðum af NCS-1 var komið fyrir með genaferjunni pET-16b í Lemo21 (DE3) 

Escherichia coli stofni þar sem þau voru tjáð. Lemo21 (DE3) frumur voru ummyndaðar með 

genaferjum, líkt og lýst var hér að ofan, en að þessu sinni var notast við tvenns konar 

sýklalyf, bæði ampicillín (100 µg/mL) og chloramphenicol (30 µg/mL), til að velja fyrir 

frumum sem höfðu tekið upp genaferjuna. Stakar kóloníur úr þeirri rækt voru svo ræktaðar 

frekar upp í 20 mL vökvaræktum yfir nótt við 37 °C og 280 rpm. Þar eftir voru þær skalaðar 

upp í 1 L vökvaræktir. Þegar að fjöldi frumna hafði náð því magni sem samsvarar 

ljósbrotsstuðli OD600  0,7- 0,9 var tjáning á NCS-1 virkjuð með sykrunni isopropyl β- d-1-

thiogalactopyranoside (IPTG) (1 mM) og ræktað yfir nótt við sömu aðstæður.  

3.4 Frumusprenging og prótamín súlfat úrfelling 

Eftir tjáningu voru frumur spunnar niður við 5000 x g í 10 mínútur við stofuhita, ætinu hellt 

af og frumur enduruppleystar í endurupplausnar dúa (100 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM 

DTT, 1mM MgCl2, 50mM Hepes og pH 7,9) og haft við -80 °C í að minnsta kosti 1 

klukkustund. Frumur voru svo hljóðsprengdar í fimm lotum, 30-60 sekúndur í senn, til að 

sprengja frumuhimnuna. Því næst var 5% prótamín súlfati bætt út í lausnina í 10 skömmtum 

yfir 10 mínútur, 30 L í senn, til að fella út lípíð efni, óleysanleg prótein og DNA, sem var 

svo fjarlægt með því að spinna lausnina niður við 35000 x g í 40 mínútur og fjarlægja 

botnfallið. Eftir stóð prótein-súpa sem var þar eftir síuð með 0,45 m síu og CaCl2 bætt við 

í lausnina svo að lokastyrkur lausnar næði 2 mM styrk. 

3.5 Vatnsfælin súluhreinsun 

Til að skilja NCS-1 frá öðrum próteinum var prótein-súpan sett á 18 mL Fenyl Sepharósa 

High Performance súlu á Bio-Rad vökvaskiljukerfi með flæðihraða 1 mL/min við stofuhita, 

sem áður hafði verið jöfnuð með dúalausn A (1 mM MgCl2, 1 mM DTT, 1 mM CaCl2, 20 

mM Tris-HCl, síuð með 0,45 m síu og pH stillt við 7,9). Súlan var svo skoluð með dúalausn 

A þar til gleypni við 280 nm náði 0,5. Dúalausn B (1 mM MgCl2, 1 mM DTT, 2 mM EGTA, 



18 

20 mM Tris-HCl, síuð með 0,45m síu og pH stillt við 7,9) var svo notuð til að losa af 

súlunni og þeim safnað í 5 mL skömmtum. 

3.6 SDS-PAGE rafdráttur 

Til að staðsetja NCS-1 í skömmtunum sem safnað var úr súlukeyrslunni var SDS-PAGE 

rafdráttur framkvæmdur. 12% akrýlamíð aðskilnaðargel var útbúið með 5% akrýlamíð 

hleðslugeli (Sjá Viðauka D – Töflu 4).  Sýnum var hlaðið á gelin (6,5 µL) ásamt sýnadúa 

(2,5 µL) og DTT (1 µL) og þau dregin í gegnum hleðslugelið með 35 V en í gegnum 

aðskilnaðargelið með 125 V. Gelin voru svo lituð með Coomassie R-250 og mynduð og 

greind í hugbúnaðinum Bio-Rad EZ GelDoc. Þeir skammtar sem innihéldu NCS-1 voru 

sameinaðir í eina lausn og CaCl2 bætt við svo að lokastyrkur lausnar næði 4 mM styrk. 

3.7 Jónaskipta súluhreinsun 

NCS-1 var enn frekar hreinsað með því að keyra það í gegnum 5 mL HiTrap Q anjónaskipta-

súlu með flæðihraða 2 mL/mín á Bio-Rad vökvaskiljukerfi við stofuhita. Súlan var fyrirfram 

jöfnuð með dúa A og eftir að próteinið var keyrt í gegnum súluna var hún skoluð með 25 

mL af dúalausn A. Til að losa próteinin frá súlunni var notast við styrkstigul af dúalausn Salt 

B (Dúi A + 1 M NaCl) þar sem styrkur dúalausnar Salt B fór úr 0% í 20% yfir 100 mL bil. 

NCS-1 losnaði af þegar að styrkur dúalausnar Salt B náði í kringum 10% og var safnað í 4 

mL skammta.  Styrkur dúalausnar Salt B var svo aukinn í 100% og 25mL notaðir til að skola 

allt af sem hafði fests á súlunni og að lokum skoluð með 50 mL af dúalausn A, eða þangað 

til ekkert salt kom af súlunni. Til að staðsetja NCS-1 í skömmtunum var SDS-page rafdráttur 

framkvæmdur líkt og áður hefur verið lýst. 

3.8 TCA úrfelling og himnusíun 

Fyrir frekari mælingar á hreinsuðu NCS-1 þurfti að losna við saltið úr lausninni eftir HiTrap 

Q súlukeyrsluna. Tveimur aðferðum var beitt til að ná því fram. Fyrri aðferðin sem var reynd 

var þrí-klór-ediksýru (e. trichloroacetic acid, TCA) úrfelling. Þrí-klór-ediksýru var bætt út í 

hluta af próteinlausn í hlutföllunum 1:4 og haft við 4 °C í 10 mínútur til að fella próteinið úr 

lausn. Því næst var lausnin spunin niður við 13.000rpm í 10 mínútur við stofuhita, floti helt 
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af og botnfallið skolað með köldu (4 °C) asetóni. Þetta skref var svo endurtekið og þar eftir 

var asetón þurkað af botnfallinnu við 9 °C í 10 mínútur. Botnfallið var svo enduruppleyst í 

dúalausn A.  

Hin aðferðin sem var beitt var himnusíun en þá var próteinlausninni komið fyrir í 3,5 kDa 

MWCO himnusíupoka og sett í 2 L af dúa sem innihélt aðeins 20 mM Tris-HCl við pH 7,9. 

Próteinið var því komið yfir í dúalausn sem innihélt aðeins 20mM Tris-HCl og var styrkur 

þess að lokum metinn með NanoDrop, þar sem gleypni var mæld við 280 nm í einum L. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Plasmíðrækt og tjáning NCS-1 

Uppræktun á genaferjum í XL10-GOLD frumum og einangrun þeirra með QIA einangrunar-

setti gekk vel og fékkst ágætur styrkleiki á plasmíðlausnir (Tafla 2). Með genaferjunum voru 

settar upp tvær 20 mL start-ræktir með Lemo21 (DE3) frumum, með hvoru raðbrigðinu fyrir 

sig, sem voru svo skalaðar upp í 1 L ræktir. Úr ræktunum fékkst gott magn af frumumassa 

(Tafla 2) sem NCS-1 var svo hreinsað úr. 

Tafla 2: Styrkur plasmíða og magn frumumassa fyrir bæði afbrigði NCS-1. 

Afbrigði Styrkur plasmíða Magn frumumassa 

NCS-1WT 42,6 ng/mL 2,6 g 2,9 g 

NCS-1S178C 81,5 ng/mL 3,2 g 2,7 g 

4.2 Frumusprenging og prótamín súlfat úrfelling 

Frumumassinn var svo enduruppleystur í endurupplausnar dúa og frystur við -80°C í að 

minnsta kosti klukkustund ásamt því að þær voru hljóðsprengdar til að sprengja 

frumuhimnur frumnanna. Því næst var prótamín súlfati bætt við í lausnina til að fell út lípið 

efni, DNA og óleysanleg prótein. Mikið botnfall myndaðist og var próteinsúpan sem eftir 

stóð fyrir ofan botnfallið tekin og síuð í gegnum 0,45 m síu. Eftir síun var próteinsúpan 

dregin á geli með rafdrætti (Mynd 9). Mjög sterkt band fékkst við 22,7 kDa sem má áætla 

að sé NCS-1 ásamt mörgum öðrum veikum böndum sem eru önnur prótein sem á eftir að 

skilja fá NCS-1. 
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Mynd 9: Niðurstöður úr rafdrætti á NCS-1WT lausn eftir prótamín súlfat úrfellingu. Sterkt band má greina við 22,7kDa 

sem má áætla að sé NCS-1 ásamt öðrum veikum böndum frá öðrum próteinum í lausninni. (1) Bio-Rad viðmið (greining 

er í kDa). (2) NCS-1WT: Próteinsúpa eftir Prótamín súlfat úrfellingu. 

4.3 Vatnsfælið bindiset nýtt til hreinsunar 

Þegar að NCS-1 bindst kalsíum jónum verður breyting á byggingu þess og vatnsfælið 

bindiset myndast á yfirborði próteinsins, sem annars er hulið í kjarna próteinsins59. Þessi 

eiginleiki NCS-1 (Mynd 10) var nýttur sem fyrsta skref í að aðskilja það frá öðrum próteinum 

með vatnsfælinni súlu með súluefninu fenýl sepharósa. 

 

Mynd 10: Vatnsfælinn vasi og kalsíum bindiset NCS-1. Þegar að NCS-1 (2LCP PDB) bindst kalsíum jónum (litaðar 

rauðar) verður breyting á byggingu þess og vatnsfælinn vasi myndast á yfirborði próteinsins (B), sem annars er hulið í 

kjarna próteinsins57. Þessi eiginleiki NCS-1 er nýttur í súluhreinsun með vatnsfælinni súlu. (A) Horft er á bakhlið NCS-1 

þar sem kalsíum bindiset sjást. (B) Horft er framan á NCS-1 þar sem má sjá móta fyrir vasa sem inniheldur vatnsfælin 

bindiset á yfirborði sínu þegar kalsíum er bundið. N-hneppið er hér litað í bláum lit, C-hneppið í appelsínugulum lit, C-

hali í fjólubláum lit, kalsíum jónir í rauðum lit og náttúrulega cysteinið (C38) ásamt seríninu sem var skipt úr fyrir 

cystein (S178C) er litað gult. 
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Þá er próteininu hlaðið á súluna í lausn með kalsíum jónum svo vatnsfælnu hóparnir eru á 

yfirborði próteinsins og geta bundist súlunni. Til að losa próteinið af súlunni var hlaðið á 

súluna dúa með sameindinni EGTA (2mM) sem keppir við NCS-1 um bindingu við kalsíum 

jónir. Þegar kalsíum jónirnar losna frá NCS-1 er vatnsfælna bindisetið aftur grafið í kjarna 

próteinsins og það losnar frá súluefninu. Próteinið virðist koma að mestu leyti hreint af 

súlunni (Mynd 11, 12 og 14). Í tilfelli NCS-1S178C sýndu niðurstöður SDS-rafdráttar líkt og 

fleiri prótein væru til staðar í hreinsaðari lausn þar sem fleiri en eitt prótein-band greindist 

(Mynd 12 og 14). Þessi auka bönd eru að öllum líkindum til komin vegna brennisteinsbrúa 

sem hafa myndast milli og innan próteina þar sem við höfðum komið fyrir annari cystein 

amínósýru sem getur myndað brennisteinsbrýr við hitt náttúrulega cysteinið sem er til staðar 

í NCS-1. Það er því gríðarlega mikilvægt að nota ferskt DTT til að halda cysteinum 

afoxuðum til að koma í veg fyrir að þessar brennisteinsbrýr myndist þegar greiningar eða 

aðrar meðhöndlanir á NCS-1 fara fram. 

 

Mynd 11: Vatnsfælin súluhreinsun á NCS-1. Niðurstöður úr hreinsun á NCS-1 með fenýl sepharósa súlu á Bio-Rad 

vökvaskiljukerfi með flæðihraða 1 mL/mín við stofuhita. 5 mL skömmtum var safnað af súlunni. (A) Fenýl sepharósa-

keyrsla fyrir NCS-1WT, (B) Fenýl sepharósa-keyrsla fyrir NCS-1S178C , (a) Skolað með dúa A, (b) Losað af súlunni með 

dúa B, (1) Gegnumflæði próteinlausnar, (2) Próteinið sem losnaði af þegar dúi B, sem innihélt EGTA, var hlaðinn á 

súlunna, (3 (á aðeins við um mynd (A)) Önnur prótein sem losnuðu af súlunni þegar hún var skoluð með 20% etanóli. 
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Mynd 12: Niðurstöður úr rafdrætti NCS-1S178C próteinlausna eftir fenýl sepharósa súluhreinsun. Í brunnum 3 og 4 má 

sjá sterk bönd við 18,3 kDa, 21,0 kDa og 43,5 kDa. Líklega eru böndin öll NCS-1S178C en þar sem notast var við gamalt 

DTT í rafdrættinum má áælta að brennisteinsbrýr hafi myndast milli cysteina, bæði innansameindar (21,0 kDa) og milli 

sameinda (43,5), og því megi greina auka bönd á gelinu. (1) PagerRuler prestained 26616 viðmið (Greining í kDa), (2) 

NCS-1 lausnin eftir prótamín súlfat úrfellingu, (3 og 4) NCS-1S178C lausnir eftir fenýl sepharósa súluhreinsun. 

4.4 Frekari hreinsun með jónaskiptasúlu 

Þrátt fyrir að vera komin með það sem lítur út fyrir að vera lausn af hreinu NCS-1 var önnur 

súluhreinsun framkvæmd til að ná fram >95% hreinleika á NCS-1 (Mynd 13). Í þetta skipti 

var notast við anjónaskipta-súluefnið HiTrap Q sem bindst neikvætt hlöðnum próteinum. Til 

að losa NCS-1 af súlunni var notast við salt styrkstigul sem truflar jónatengin sem súluefnið 

myndar við próteinin. Ekki var greinanlegur munur út frá greiningu með SDS-rafdrætti á 

hreinleika NCS-1 lausna frá því fyrir og eftir anjónaskipta súluhreinsun og því mögulega 

skref sem má sleppa í framtíðar hreinsunum (Mynd 14). Áhugavert var að þegar þessi 

hreinsun var framkvæmd við 4°C í stað stofuhita og með 4 mM magnesíum jóna styrk í stað 

2 mM, losnaði NCS-1 ekki af súlunni við salt styrkfallandann. Það losnaði þó af súlunni 

þegar að 100% dúi Salt B, sem hefur saltstyrk 1 M, var látinn renna í gegnum súlunna (Sjá 

Viðauka A – Mynd 16). 
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Að lokum voru loka afurðir hreinsunarferla dregnar á geli til að meta hreinleika (Mynd 15) 

og styrkur þeirra metinn með gleypni mælingu við 280nm með NanoDrop (Tafla 3). 

Villigerðar NCS-1 virðist vera >98% hreint en eitthvað niðurbrot eða slíkt virðist hafa átt 

sér stað í tilfelli NCS-1S178C þar sem minni bönd greinast fyrir neðan bandið sem má álykta 

að sé NCS-1. Það er þó líklega >95% hreint. 

 

Mynd 13: Jónaskipta súluhreinsun á NCS-1wt. Niðurstöður úr súluhreinsun á NCS-1WT með HiTrap Q súlu á Bio-Rad 

vökvaskiljukerfi með flæðihraða 2 mL/mín við stofuhita. 4 mL skömmtum var safnað af súlunni. (a) Byrjað að mynda 

saltstigul líkt og er lýst í efnum og aðferðum, (1) Gegnumflæði próteinlausnar, (2) Losunartoppur við saltstigul, (3) 

Losunartoppur við 1 M saltstyrk. 
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Mynd 14: Hreinsunarferill NCS-1WT . Sterkt band má greina við 22,7 kDa sem má áætla að sé NCS-1. Próteinið virðist 

koma >95% hreint af vatnsfælnu súlunni (4) og því spurning hort jónaskiptasúlan sé nauðsynleg (5). Í gegnum flæðinu 

(3) virðist töluvert af próteininu hafa tapast en það var vegna þess að nægilegu CaCl2 var ekki bætt við lausnina áður en 

henni var hlaðið á súluna, í öðrum hreinsunum greindist lítið sem ekkert band við 22 kDa. (1) Bio-Rad viðmið (Greining 

er í kDa), (2) Próteinlausn NCS-1WT eftir prótamín súlfat úrfellingu, (3) Flæði í gegnum fenýl sepharósa súlunna, súlan 

greinilega mettuð af próteini. (4) Próteinlaunn NCS-1WT eftir fenýl sepharósa súluhreinsun, (5) Próteinlausn NCS-1WT 

eftir HiTrap Q anjónaskipta súluhreinsun. 

 

Tafla 3: Magn próteins eftir hreinsunarferla fyrir bæði afbrigði NCS-1. 

Afbrigði 
Rúmmál hreinsaðar 

próteinlausnar 

Styrkur hreinsaðar 

próteinlausnar 
Heildar magn Próteins 

NCS-1WT 23,7 mL 0,88 mg/mL 20,1 g 

NCS-1S178C 9,5 mL 1,48 mg/mL 14,0 g 
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Mynd 15: Loka afurðir hreinsunarferlanna, bæði NCS-1WT og NCS-1S178C. Til að kanna nánar ályktunina með 

brennisteinsbrýrnar var NCS-1S178C einnig hlaðið á gelið án DTT (2). Sjá má að NCS-1WT (4) er meira og minna alveg 

hreint. Í tilfelli  NCS-1S178C  (2 og 3), ef borið er saman við mynd 12,  virðast einhver niðurbrot hafa átt sér stað eða 

eitthvað álíka þar sem smærri bönd greinast á gelinu. Einnig má sjá milli brunna 2 og 3 að það eru greinilega einhverjar 

brennisteinsbrýr að myndast því aftur má greina bönd sem eru um tvöfalt stærri en NCS-1 og eru því líklega tvíliður  sem 

hafa myndast vegna brennisteinsbrúa. (1) Bio-Rad viðmið (Greining er í kDa), (2) NCS-1S178C án DTT, (3) NCS-1S178C, 

(4) NCS-1WT. 

4.5 Undirbúningur fyrir stöðugleikaprófanir 

Að loknum súluhreinsunum voru NCS-1 lausnirnar taldar nógu hreinar til að fara á næsta 

stig tilraunarinnar sem hefði verið að flúrmerkja próteinin með flúrljómandi hópum. Áður 

en í það var farið var ákveðið að framkvæma stöðugleikaprófanir á afbrigðunum og bera 

saman hvort cystein breytingin hefði áhrif á stöðugleika próteinsins. Einnig var ákveðið að 

meta stöðugleika þeirra með styrkstigul af magnesíum jónum annars vegar og kalsíum jónum 

hins vegar, en sýnt hefur verið fram á að NCS-1 sé stöðugara bundið málmjónum57. Þessar 

stöðugleikaprófanir átti að framkvæma með hringskautunarmælingum á afbrigðum. Til að 

geta framkvæmt þessar athuganir þurfti að koma NCS-1 afbrigðunum fyrir í jónalausan dúa. 

Hreinsaðar lausnir af afbrigðunum voru himnusíaðar yfir í jónalausan dúa  (20mM Tris-HCl) 

og gekk það vel eftir, en grunur lá að NCS-1 myndi mögulega falla úr lausn ef það yrði snautt 

allra málmjóna. 
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5 Umræður 

Markmið verkefnisins var að undirbúa tvö flúrmerkt NCS-1 afbrigði og framkvæma tilraunir 

með einsameindatækni til að kanna nánar hlutverk og hreyfanleika C-enda-halans. Tvö 

afbrigði NCS-1 voru tjáð og hreinsuð, bæði villigerð og NCS-1S178C. Próteinin voru tjáð í 

Lemo21 (DE3) frumum og fengust NCS-1 prótein í töluverðu magni. Byrjað var á því að 

fella út lípíðefni, DNA og óleysanleg prótein með prótamín súlfat úrfellingu. Í næsta 

hreinsunarskrefi var notast við þann eiginleika NCS-1 að þegar það er bundið kalsíum jónum 

fá vatnsfælnir hópar að sjá dagsins ljós á yfirborði próteinsins. Það var því hægt að einangra 

NCS-1 frá öðrum próteinum nokkuð sértækt með því að beita vatnsfælinni súluhreinsun þar 

sem NCS-1 var hlaðið á súluna bundið kalsíum jónum og losað af með því að hlaða sameind 

á súluna sem keppir við NCS-1 um bindingu við kalsíum jónirnar. Niðurstöður benda til þess 

að eftir vatnsfælnu súluhreinsunina er próteinið nánast hreint en til að ná fullvissu um >95% 

hreinleika var jónaskiptasúlu hreinsun einnig beitt. Þar með var hreinsunarferlinum og fyrsta 

hluta verkefnsins lokið. Því næst voru próteinin undirbúin fyrir stöðuleikamælingar með 

hringskautunarmælingum með því að himnusía þau yfir í viðeigandi dúa. Á þessu stigi var 

hins vegar bundinn endir á verkefnið þar sem heimsfaraldur geistaði, Covid-19, og Háskóla 

Ísland ásamt Raunvísindastofnun (þar sem verkefnið var framkvæmt) var lokað nema undir 

sérstökum skilyrðum sem verkefnið féll ekki undir. Næstu skref hefðu verið að framkvæma 

stöðugleika-athuganirnar og kanna hvort cysteinið sem komið var fyrir hefði áhrif á 

stöðugleika próteinsins ásamt því að skoða stöðugleika við mismunandi styrk málmjóna. Því 

næst hefðu afbrigðin verið merkt með flúrljómandi hópum og aftur framkvæmdar 

stöðugleika-athuganir til að kanna hvort flúrljómandi hópar hefðu áhrif á stöðugleika 

afbrigðanna. Á þeim punkti væri öðrum hluta verkefnisins lokið og próteinin í raun tilbúin 

fyrir greiningar með einsameinda-tækninni, sem var aðalmarkmið verkefnisins.  

Rannsóknarhópurinn mun þó að öllum líkindum halda áfram með verkefnið, þegar að 

faraldurinn gengur yfir og aðstæður fara aftur í eðlileg horf, þar sem hlutverk óreiðunnar í 

C-hala NCS-1 virðist gegna lykil-hlutverki í stjórn á bindingu við marksameindir og margar 

af þeim marksameindum eru undir miklum áhuga frá læknavísindum, líkt og D2 dópamín 

viðtakinn. Að varpa ljósi á það hvernig óreiðan í C-hala NCS-1 hegðar sér og starfar gæti 
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því í framtíðinni boðið upp á hugsanlegt lyfjamark fyrir hinum ýmsu sjúkdómum ásamt því 

að dýpka skilning okkar á starfsemi óreiðuhala próteina og prótein-óreiðu almennt. 
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Viðauki A – Hreinsun NCS-1S178C á 
anjónaskiptaskilju  

 

Mynd 16: Jónaskipta súluhreinsun á NCS-1S178C. Niðurstöður úr hreinsun á NCS-1S178C  með anjóna súlukeyrslu 

(HiTrap Q) á Bio-Rad vökvaskiljukerfi með flæðihraða 2 mL/min við 4 °C. 4 mL skömmtum var safnað af súlunni. Það 

sem er óvenjulegt hér er að próteinið losnar mikið seinna af súlunni (2), og við hærri saltstyrk, heldur en í öðrum 

sambærilegum keyrslum (Mynd 12). Mismunur í keyrsluaðstæðum voru 4 °C í stað stofushita og var próteinið geymt í 

dúa með 4 mM styrk af MgCl2 í stað 2 mM. (1) Gegnumflæði frá próteinlauninni, (a) byrjað að mynda styrkstigul af dúa 

Salt B líkt og lýst er í efni og aðferðum. 
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Viðauki B - Genaferjan pET-16b 

 

Mynd 17: Genaferjan pET-16b (Útbúið í SnapGene) og þeir möguleikar sem hún býður upp á. Meðal annars er að 

finna ampicillin ónæmi og T7 genastjórnunarkerfi. 
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Viðauki C – Amínósýruröð NCS-1 

 

Mynd 18: Röð amínósýra NCS-1 sem voru innlimuð í genaferjuna. Bæði villigerð og raðbrigði, þar sem seríni 

(feitletrað) hafði verið skipt út fyrir cystein (S178C), var innlimað í sitthvoru lagi. Litað í rauðu eru náttúrulega cysteinið 

og cysteinið sem var komið fyrir. 
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Viðauki D - Listi yfir dúalausnir og 
aðrar uppskriftir 

Tafla 4: Tafla yfir heiti og innihald dúalausna notaðar í verkefninu. 

Heiti Dúa Innihald 

Endurupplausnar dúi 

100 mM KCl, 1 mM EGTA, 1 mM DTT, 1 mM 

MgCl2, 50 mM Hepes.  

pH stillt við 7,5.  (DTT bætt við eftir að pH hefur 

verið stillt). 

Dúi A 

1 mM MgCl2, 1mM DTT, 1 mM CaCl2, 20 mM Tris-

HCl.  

pH stillt við 7,9.  (DTT bætt við eftir að pH hefur 

verið stillt). 

Dúi B 

1 mM MgCl2, 1 mM DTT, 2 mM EGTA, 20 mM 

Tris-HCl.  

pH stillt við 7,9.  (DTT bætt við eftir að pH hefur 

verið stillt). 

Dúi Salt B 

1 mM MgCl2, 1 mM DTT, 1 mM CaCl2, 20 mM 

Tris-HCl, 1 M NaCl.  

pH stillt við 7,9.  (DTT bætt við eftir að pH hefur 

verið stillt). 

 

Tafla 5: Uppskrift af aðskiljunar geli og hleðslu geli fyrir SDS-PAGE rafdrátt. 

Efni Aðskiljunar gel Hleðslu gel 

Akrýlamíð 30% 6 mL 2mL 

1,5 M Tris (pH 8,8) 3,75 mL x 

0,5 M Tris (pH 6,8) x 0,5 mL 

10% SDS 150 µL 150 µL 

H2O 5 mL 9 mL 

TEMED 15 µL 30 µL 

10% APS 75 µL 75 µL 

 

Tafla 6: Uppskrift af 1 L af LB æti. Til að útbúa LB agarskálar var 1,5 g af agari bætt við fyrir hverja 100 mL af æti. 

Efni Magn 

NaCl 10 g 

Tryptone 10 g 

Yeast extract 5 g 

H2O 1 L 
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