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Rövidítések jegyzéke

ANS – 8-anilino-1-naftalén-szulfonsav (8-anilino-1-naphthalenesulphonic acid)

BHA – benzohidroxámsav (benzohydroxamic acid)

CD – cirkuláris dikroizmus (circular dichroism)

CT sáv – töltés átviteli sáv (charge transfer band)

EDTA – etilén-diamin-tetraecetsav (ethylenediaminetetraacetic acid)

FTIR – Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia(Fourier transform infrared

spectroscopy)

GuHCl – guanidin-hidroklorid (guanidine hydrochloride)

His42 – proximális His

His170 – disztális His

HRP – tormaperoxidáz (horseradish peroxidase)

H/D – hidrogén/deutérium

HS – magas spin, a Fe3+ 5/2 spin állapota (high-spin)

IR – infravörös (infrared)

IS – közepes spin, Fe3+ 3/2 spin állapota (intermediate-spin)

LS – alacson spin, Fe3+ 1/2 spin állapota (low-spin)

NMR – mágneses magrezonancia (nuclear magnetic resonance)

QS – kevert spin, Fe3+ 3/2 és 5/2 spin állapota keveréke (quantum mechanically mixed-

spin)

TXRF – totál reflexiós röntgenfluoreszcencia (total reflection X-ray fluorescence)

4



1. fejezet

Bevezetés

1.1. Fémek az evolúcióban

Az élő szervezetek tömegének 97 %-a hat elemből tevődik össze (oxigén, szén, hidrogén,

nitrogén, kén, foszfor), míg a fémek mennyisége átlagosan csak 2.75 % [1]. Az elemek

összetétele a különböző élő szervezetek sejtjeiben – mint a prokariótaEscherichia coli

vagy az emberi májsejt – csaknem azonos. A szervezetben jelen levő fémek képesek olyan

funkciók betöltésére, amelyre a hat elemből felépül̋o szerves molekulák vagy a moleku-

lákat alkotó atomok kémiai tulajdonságaik miatt képtelenek. A tudomány jelenlegi állás-

pontja szerint, a fémek kapcsolata a szervezeteket felépítő szerves molekulákkal és azok

őseivel már az evolúció kezdeti fázisában is meghatározó volt.

Az els̋o élő rendszerek kialakulásának idején az óceán és a légkör összetétele jelent̋osen

különbözött a maitól [2]. A korai úgynevezett kémiai evolúcióban a fémek mint katalizá-

torok segítették a biológiai reakciókat. Ezek a reakciók, feltételezések szerint, kezdetben

az er̋osen redukáló hatású légkörrel fedett óceánokban pirit (FeS2) és egyéb fémeket tartal-

mazó ásványok felszínein zajlottak [3]. A korai fehérjékbeezen kristályok egyes szerkezeti

elemei épültek be fémklaszterek (FenMomSs) formájában [4]. Jelenleg is megtalálhatóak

az él̋o szervezetekben ezenősenzimek leszármazottai, például a rubredoxin, ferredoxin és

MoFe-nitrogenáz [4]. Ebben a földtörténeti korban a tengerben a szabad Mn2+ koncentrá-

ció még magas lehetett (kb. 50 mM), ez megmagyarázza, hogy miért hasznosult olyan nagy

számban ez a fém a korai redox rendszerekben, mint például azősi kék-zöld algák (cia-

nobaktériumok) fotoszintézis reakció centrumában [5], vagy a szuperoxid-dizmutázokban
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[6].

A fémek hozzáférhetőségét a fotoszintézis jelentősen megváltoztatta [7]. Az oxidáló

környezetben, a Fe és a Mo oldhatatlan oxigén vegyületei (FeO(OH), MoO2) kicsapódtak.

Ez a folyamat kedvezett a Cu2+ megjelenésének a fehérjékben, mert ez a fém a korábbi

redukáló környezetben csak oldhatatlan Cu2+-szulfid vegyületek formájában volt jelen. A

Cu2+ többek között a plasztocianin és a citokróm oxidáz fontos fémje. Az oxidáló kör-

nyezet el̋osegítette a makromolekulák evolúcióját is. Az ezt megelőzően beépített fémek

optimális hasznosítására olyan kötőhelyek alakultak ki, amelyek a fémionokat – az amino-

savak segítségével – meghatározott módon pozicionálják, és a katalizált reakciók számára

megfelel̋o kémiai környezetbe helyezik. A makromolekulák szerkezeti evolúciójának ha-

tására a köt̋ohelyekben felhasznált fémionok száma egyre kevesebb lett[2]. A nehezen

előteremthet̋o fémek mennyiségének biztosítására szállító (transferrin - Fe3+), raktározó

(albumin - Cu2+, myoglobin - Fe2+) és szabályozó rendszerek alakultak ki.

Az oxidáló környezetben a Mg2+ és a Ca2+ jutottak fontos szerephez, a többsejtű élő-

lények sejtjeinek szabályozásában és a sejtek egymás közötti kommunikációjában [8].

A Mg2+ alapvet̋o fontosságú a sejt anaerob energia és fehérje termelésében, és a fejlet-

tebb növények fotoszintetikus rendszerében. Az evolúció korai szakaszában keletkezett Fe

és Mn tartalmú fehérjék utódaiban az előbbi fémek gyakran cserélődtek ki Mg2+-ra [2].

A Ca2+ a többsejtű szervezetek mozgásában, szilárdításában és az ingerületi folyama-

tok molekuláris és elektromos szabályozásában játszik szerepet.

1.2. Fém ionok és makromolekulák kölcsönhatása

A fémionok és a makromolekulák kölcsönhatását, a fém és a fémet koordináló aminosavak

oldalláncainak kémiai tulajdonságai határozzák meg. A fémés ligandum kölcsönhatásában

fontos paraméter a partnerek polarizálhatósága és a ligandumok száma, amelyek a fémiont

körülveszik.

Egy fémion köt̋odését egy lehetséges ligandumhoz, a Lewis féle sav-bázis elmélet se-

gítségével magyarázhatjuk a legkönnyebben. A Lewis-féle sav-bázis elmélet az elektron-

pároknak a kialakuló kötésben való eredete alapján tárgyalja a savakat és bázisokat. Lewis

szerint sav az az anyag, amely elektronpár-akceptor, vagyis elektronpár felvételére képes,

és az a bázis, amely elektronpár-donor, tehát elektronpár leadására képes. A Lewis-elmélet
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Lágy Cu+, Ag+, Cd2+, Hg+, Hg2+

Közepes Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Pb2+

Kemény Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Mn3+

1.1. táblázat.A fémionok polarizálhatósága

szerint a fémionok savak, a ligandumok – amelyek az elektronpárt adják a datív kötésbe –

a bázisok.

Egy ion vagy molekula elektronpár átadási képességét a polarizálhatósága határozza

meg. A polarizálhatóság megmondja mennyire képes a töltések eloszlása megváltozni

külső tér hatására, és ezzel egy dipól tér létrejönni. Ezt a tulajdonságot figyelembe véve

Pearson gondolatai alapján [9] a fémionokat kemény és lágy savakra (1.1. táblázat), a ligan-

dumokat pedig kemény és lágy bázisokra oszthatjuk fel (1.2.táblázat). A lágy savak nagy

méretűek, könnyen polarizálhatóak és lágy bázisokhoz kapcsolónak szívesen. A kemény

savak ezzel szemben kis méretűek, ezért nehezen polarizálhatóak és kemény bázisokhoz

kapcsolónak szívesen.

S ligandum Cys, Met

N ligandum His, Trp, Lys, Arg, Asn

O ligandum Asp, Glu, Ser, Thr, Tyr

1.2. táblázat.A fémionok ligandumait képz̋o aminosavak oldalláncuk szerinti csoportosí-

tásban

A fémhez kötött ligandumok számát koordinációs számnak nevezzük. A koordinációs

szám nagyban függ a fémion töltésétől, és a fémion méretének a ligandum méretéhez viszo-

nyított arányától [10], ezért egy fémion koordinációs száma a ligandum típusától függően

különböz̋o is lehet. Ezekben a kötésekben a fém a központi ion, és a ligandumok a hozzá

kötődő aminosav oldalláncok ionjai, vagy akár vízmolekulák is lehetnek. A koordinációs

számot befolyásolja még a fehérje harmadlagos szerkezete is, amely korlátozza a lehetsé-

ges koordinált aminosavak számát . A kísérleti eredmények azt is megmutatták, hogy a

koordinációs számot a polarizációs viszonyok is befolyásolják, vagyis ha az anion kemény

Lewis-bázis, akkor a koordinációs szám alacsonyabb, mint lágy bázis esetén [11].
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1.3. A Ca2+ a természetben

Gerinces él̋olényekben a legnagyobb mennyiségben előforduló fémion a Ca2+, nagyjából

20-30 g/kg. Az eukariótákban betöltött szerepét a fémion azegyedülálló fizikai és ké-

miai tulajdonságainak köszönheti. A következő fejezetben röviden összefoglalom a Ca2+

legfontosabb kémiai tulajdonságait, és a sejtekben betöltött lényeges funkcióit.

1.3.1. A Ca2+ fontosabb kémiai tulajdonságai

A fémek közül kémiai és fizikai tulajdonságaikat tekintve, aCa2+ és a Mg2+ hasonlít egy-

másra legjobban. A Ca2+ és a Mg2+ kemény Lewis savak, amelyek képesek az aminosavak

között leggyakoribb O ligandummal kötést kialakítani. A Ca2+ egyediségét a nagy koordi-

nációs száma és a kötés kialakulásának gyorsasága adja.

Ion Ionsugár (Å) Koordinációs szám Kicserél̋odés sebessége (1/s)

Mg2+ 0,65 6, 4, 5 7 · 105

Ca2+ 0,99 8, 6, 7, 10 108

1.3. táblázat.A Mg2+ és Ca2+ ion fontosabb kémiai paramétereinek összehasonlítása, a

koordinációs szám gyakoriság szerinti sorrendben [11].

A Ca2+-ion mérete nagyobb a Mg2+-ionénál (1.3. táblázat), a kisebb Mg2+ zárt leg-

külső elektronhéjával szigorúbb geometriai feltételek mellett alakíthatja ki ligandumok ko-

ordinációját. Az ionsugárnak (0,99 Å) és a töltésnek (2+) megfelelően a Ca2+ kötéseiben

leggyakrabban nyolcas, hatos és hetes koordinációban fordul elő, de még a tízes koordi-

náció is igen gyakori. A Mg2+ leggyakrabban hatos koordinációban található meg. Ezek

a tényez̋ok közösen teszik lehetővé, hogy többféle geometriával alakuljon ki a kötésrend-

szer (az 1.1. ábra). A nagy koordinációs szám miatt a Ca2+ mint egy sokfogú szerkezet

stabilizáló köt̋ohely jelenik meg a biológiai rendszerekben. [11]

A másik fontos kinetikai paraméter a ki- és bekötődés gyorsasága, melyet a fém-víz

komplexekben a víz molekulák cserélődési sebességével mérhetünk. A 1.3. táblázatban ta-

lálható kísérleti adatokból látható, hogy a Ca2+ be- és kiköt̋odésének gyorsasága két nagy-

ságrendben eltér a nagyon hasonló tulajdonságú Mg2+-tól [8, 12]. A számszerű adatok a
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1.1. ábra.A Mg2+ (bal szélen) és Ca2+ ionok leggyakoribb koordinációi. L a ligandumot

jelöli. Folytonos vonal az adott fém és a ligandum között kialakult koordinációt mutatja.

fémek és a fehérjék kölcsönhatásában nem igazak, de a kötődési sebességére vonatkoztatva

megmutatják a nagyságrendi eltérést a két fém között.

1.3.2. A Ca2+ sejtekben betöltött funkciója

Kiterjedt vizsgálatok igazolták, hogy a prokarióták esetében a Ca2+ sokkal kevésbé jelenik

meg az anyagcsereutakban, reakciókban, molekula szintű szabályozásban, mint az eukari-

ótáknál [8].

Az eukariótákban a Ca2+ els̋odleges szereplője a szignál transzdukciós folyamatoknak,

mint másodlagos hírviv̋o. Az extracellurális tér (10−3 M) és az intracellurális tér (10−7 M)

között a Ca2+ koncentráció négy nagyságrend eltérést mutat.

Az ionok speciális Ca2+ csatornákon keresztül juthatnak a sejtbe, de léteznek specifi-

kus Ca2+ raktározó sejtszervecskék is. A gyorsan reagáló Ca2+ raktár az endoplazmatikus

retikulum (ER). Ezek a raktárak vesznek részt a citoszol Ca2+ koncentrációjának szabá-

lyozott, gyors változásaiban. A Ca2+ forgalomhoz szükséges elemek megtalálhatók az ER

egészében, a Ca2+ forgalom jelent̋os része azonban az ER specializálódott részeiben ját-

szódik le (szarkoplazmatikus retikulum és a kalcioszóma).További jelent̋os intracelluláris

Ca2+ raktárak a mitokondriumok, amelyek relatíve nagy kapacitású, alacsony affinitású

raktárak. Lassan reagáló intracellurális Ca2+ raktárak a trans-Golgi hálózat és az ER Ca2+

forgalomra nem specializálódott részei.

A Ca2+ ionok koncentrációjának megnövekedése az adott sejt intracellurális terében

– annak specializációjától függően – szignáltraszdukciós folyamatot indukálhat (pl.: kal-

modulin által szabályozott folyamatok), hormonális vagy szinaptikus szekréciót vagy a sejt
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alakjának megváltozását okozhatja. Ezen folyamatok hátterében mindig molekuláris szintű

szabályozások állnak, melyek első lépése a Ca2+ és egy fehérje kölcsönhatása, legtöbbször

a Ca2+ reverzíbilis beépülése az adott fehérjébe.

A fehérjék egy részében Ca2+ beépülése jelentős másodlagos szerkezetváltozást indu-

kál. Azonban léteznek olyan fehérjék is amelyekben a fém bekötése nem okoz ilyen nagy

szerkezeti átalakulást. Ezek esetén kérdéses, hogy a Ca2+ bekötése hogyan szabályozza az

adott fehérje működését.

1.3.3. Ca2+ kötő fehérjék szerkezeti típusai

Több mint száz olyan fehérje szerkezetét ismerjük atomi felbontással, amelyik Ca2+ iont

köt, ezeket molekuláris szerkezetük és funkciójuk alapjánhárom f̋o csoportba sorolhatjuk

[13].

• Az egyik csoportba tartozó fehérjék szerkezete úgynevezett EF-karokat (1.2 ábra)

tartalmaz, amely nagyon gyakori a Ca2+ kötő fehérjék között. Az szerkezeti mo-

tívum neve abból származik, hogy a parvalbuminban a két alfahélixet hívják E és

F hélixnek, amelyek közötti hurokban helyezkedik el a Ca2+ kötőhely. A köt̋ohely

12 aminosav hosszú doménjéből hat aminosav konzerválodott, ezek között az Asp

(37,8 %), Gly (14,8 %), Glu (14,3 %) és az Ile (11,7 %) a leggyakoribb aminosavak

(a százalék az adott aminosav előfordulási gyakoriságát jelzi a doménen belül). Ebbe

a szerkezeti családba tartoznak a kalmodulin, kalbindin ésa troponin.

1.2. ábra.A Ca2+ kötő EF-karok szerkezeti modelljeA szürke színnel a fehérje gerincét

jelöltük, a Ca2+-ot lila gömb mutatja.
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• A másik nagy csoportba aγ-karboxil-glutamátot tartalmazó fehérjék tartoznak. Ez a

speciális aminosav a Glu módosításával képződik, úgy hogy az aminosav oldalláncá-

nak végén elhelyezkedő karboxil csoport melletti hidrogént kicseréljük egy karboxil

csoportra, ezzel egy erős kelátképz̋o keletkezik amely képes a Ca2+ megkötésére. A

csoport ismert tagja - és az első ilyen fehérje amit találtak - a protrombin, a véralva-

dásban játszik szerepet.

• A harmadik csoport a Ca2+-kofaktor fehérjék, amelyek szerkezeti szempontból na-

gyon különböz̋oek. Közös tulajdonságuk, hogy a Ca2+-kötésnek a konformáción

keresztül enzimaktivitást reguláló hatásuk van. Ilyen fehérje például a tripszin, a

termolizin és a munkámban vizsgált tormaperoxidáz is.

1.4. A hem peroxidázok

A hem peroxidázok azon metalloproteinek közé tartoznak, amelyekben hem prosztetikus

csoport található (1.3 ábra). A hem csoport a fehérje aktív centrumát képezi, ahol a leg-

több fehérje esetében a H2O2 mint szubsztrát lebontása megtörténik. A hem egy Fe iont

tartalmaz amely a környezetében található His-hez vagy His-ekhez koordinálódik. A His

megnevezése egyes fehérjékben a koordináció alapján történik, a Fe-hoz koordinált His-t

proximális – közelebbi – a nem koordinált His-t – disztális –távolinak nevezik.

1.3. ábra.A hem – ferri-protoporfirin-IX.– szerkezete
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1.4.1. A hem peroxidázok klasszikus csoportosítása

A hem fehérjék több ezer fehérjéből álló családjába tartoznak a hem peroxidázok, ame-

lyek minden él̋olényben megtalálhatóak. A peroxidázokat Wellinder osztályozta állati és

növényi peroxidázokra [14]. Ez utóbbi csoportba tartozó peroxidázok gombákban és a

baktériumokban is megtalálhatóak [15]. Az állati és növényi peroxidázok els̋odleges, má-

sodlagos és harmadlagos szerkezete is nagyban különbözik egymástól. Evolúciósan eltérő

utat jártak be, de funkcionálisan azonos szerepet töltenekbe [16]. Az alábbi csoporto-

sítás figyelembe veszi a forrásként felhasznált élőlények rendszertani helyét, és az adott

szervezetben található szöveti előfordulást is.

1.4. ábra.A hem peroxidázok csoportjai (különböző színnel) és a nem állati peroxidázok

osztályai

1. osztály: Az intracellurális peroxidázok szerepe, hogy megvédje a sejten belül talál-

ható sejtalkotókat mint például a mitokondriumot (cyt C peroxidáz – CcP) vagy a

színtesteket (aszkorbát peroxidáz – APx) az oxidatív stresszt̋ol. Ezek lebontják a

toxikus peroxidokat, amelyek különböző reakciók melléktermékeként keletkeznek

[17, 14].

2. osztály: A gombák sejtjei által kiválasztott extracelluláris térben található peroxi-

dázok. A két leggyakrabban előforduló ilyen peroxidáz a LiP (lignin peroxidáz) és
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MnP (manganáz peroxidáz), amelyek a növényekben találhatólignin lebontásában

játszanak szerepet, így alapvető fontosságúak a szerves anyagok körforgásában és a

talaj humusztartalmának kialakításában [18].

3. osztály: A növényi sejtek extracelluláris terében található peroxidázok. Funkciójuk

nagyban függ a szövettől, ahol megtalálhatók, de fő feladatuk a növényi nemspeci-

fikus immunrendszer által a kórokozók ellen termelt feleslegben lév̋o szabadgyökök

redukálása [19]. Ebbe a osztályba tartozik a HRP (tormaperoxidáz) is.

A 2. és 3. csoportba tartozó enzimek szerkezetében négy diszulfid híd található, és

két Ca2+-ion valamint a felszíni aminosavakhoz 4-8 glukozil oldallánc kapcsolódik. A

kénhidak helye a két osztályban eltérő. A röntgendiffrakciós vizsgálatok kimutatták, hogy

mindkét csoportba tartozó peroxidázok két doménből állnak - amelyeket kétα-hélix alkot -

és ezek közé ékelődik be a hem. A hem-zsebet alkotó aminosavak összetétele ésszerkezete

evolúciósan konzerválódott (1.4. táblázat).

Enzim Disztális oldal Proximális oldal

AP (aszkorbát peroxidáz) Arg 48, Trp41, His42 His163, Trp179, Asp208

LiP (lignin peroxidáz) Arg 43, Phe46, His47 His176, Phe193, Asp238

MnP (mangán peroxidáz)Arg 42, Phe45, His46 His173, Phe190, Asp242

PNP (mogyoróperoxidáz)Arg 38, Phe41, His42 His169, Phe213, Asp239

HRP (tormaperoxidáz) Arg 38, Phe41, His42 His170, Phe221, Asp247

1.4. táblázat.A peroxidázok aktív centrumának disztális és proximális oldalán található és

enzim funkcióban jelentős szerepet betöltő aminosavak [20].

A hem peroxidázok szerepe az, hogy H2O2 mint elektron akceptor felhasználásával,

oxidatív reakciókat katalizálnak. A peroxidázok által elektron akceptornak használt szubsz-

trátok nagyon különböz̋oek lehetnek az inorganikus ionoktól a nagy molekulatömeg˝u szer-

ves vegyületekig. A reakció mechanizmusa nagyon hasonló mindegyik peroxidáz esetén

(1.1. reakcióséma).
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E(Fe3+, R) + H2O2 → E(Fe4+ = O,R·+) + H2O

E(Fe4+ = O,R·+) + Ared → E(Fe4+ = O,R) + Aox

E(Fe4+ = O,R) + Ared → E(Fe3+, R) + Aox + H2O

(1.1)

A képletbenE az enzimet,A aromás szubsztártot,R a prpi-kation A fenti reakció

részletesebben a következő módon zajlik [20].

1. A H2O2 beköt̋odve a hem-zsebbe úgy helyezkedik el, hogy az egyik oxigén nem

kötő elektronja az aktív centrumban lévő Arg hidrogénjével, ugyanazon az oxigénen

található hidrogén pedig a disztális His nitrogénjével létesít hidrogénhidat. A másik

oxigén nem köt̋o elektronja a Fe3+ felé orientálódik, a hidrogénjének protonja pedig

a disztális His gyűrűjében található nitrogénjéhez vándorol. A megmaradt elektron a

másik oxigénhez vándorol, amely így negatív töltésű lesz.A Fe3+ ion az oxidálódása

miatt a mellette lév̋o oxigénnel kötést létesít. A disztális His és Arg által kötött

vízmolekula kilép a fehérje aktív centrumából.

2. A következ̋o lépésben a Fe4+=O kötésben lév̋o oxigén redukciója zajlik. Az enzimre

jellemz̋o hidrogéndonor – melyet a szakirodalom gyakran szubsztrátnak nevez – pro-

tonja a disztális His-hez kerül. Ezután kialakul a hidrogénés a Fe4+=O között egy

hidrogénhíd. A hidrogénjétől megvált szubsztrát helyett egy másik kötődik be az

aktív zsebbe.

3. A második szubsztrát hidrogénje a zsebben lévő Fe4+=O kötéshez kapcsolódik, majd

a disztális His-en lév̋o hidrogénnel együtt egy vízmolekula alakul ki. A Fe4+ redu-

kálódik és az aktív centrum szerkezete visszaalakul a kiindulási natív állapotba.

1.4.2. A Fe ion állapotai a hem fehérjében

A peroxidázok enzimatikus működésének megértéséhez szükséges a Fe oxidációs és spin

állapot változásainak megértése. A natív HRP esetében a ferri (Fe3+) állapot fordul el̋o,

amely az enzimatikus működés során ideiglenesen Fe4+ állapotba kerül, majd vissza redu-

kálódik.

A natív fehérjében a Fe3+ spinállapotai a következő értékek lehetnek LS (low-spin), IS

(intermediate-spin), HS (high-spin) és a QS (quantum mix spin), vagyis 1/2, 3/2, 5/2 és a
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kevert spin állapot a HS és LS keveréke fordul elő. A QS állapotok funkcionális szerepét a

peroxidázokban először Maltempo mutatta be [21]. A különböző állapotokban az elektron

pályák alakja eltér egymástól, ezért a Fe3+ környezetében található ligandumoktól függ a

pályák betöltöttsége. Erős ligandum tér esetén a Fe3+-nak a LS állapota lesz a stabil [22]. A

Fe3+ spinjének állapota függ a Fe3+-hoz koordinált ligandumtól, a szubsztrát pozíciójától

és a hem gyűrű torziójától is.

A hem és a disztális His koordinálódik a Fe3+-hoz, ez ötös koordinációt jelent amint

5c-vel szoktak az irodalomban jelölni. Ha a ligandum és a Fe3+ között is létrejön a kötés

akkor ez hatos koordinációt jelent (6c).

Az optikai spektroszkópiai vizsgálatok során a hem abszorpciós jelét detektáljuk. Mi-

vel a Fe oxidációs és spin állapota befolyásolja a hem töltéseloszlását, a hem optikai jelének

segítségével képet alkothatunk a Fe ion oxidációs állapotának, spinjének és koordinációjá-

nak változásáról.

1.4.3. A tormaperoxidáz

A tormaperoxidáz (horseradish peroxidase - HRP) egy glikoprotein, amelyet el̋oször a

torma növény gyökeréből izoláltak. Feltehet̋oleg a torma extracellurális immunrendsze-

rében játszik szerepet. Fő jellegzetessége, hogy nagyszámú aromás szubsztrátot képes

hidrogén donorként felhasználni. Pontos szerkezetét Gajhede és társai derítették fel [23]

röntgen krisztallográfiás módszerekkel (1.5. ábra).

Funkciós csoportja és negyedleges szerkezete nagy hasonlóságot mutat a többi peroxi-

dázzal [24, 25, 26]. A molekula tömege 44 kDa, amelynek kb 18 %-át az aktív centrumot

körülvev̋o aminosavak, az úgynevezett zseb teszi ki. A fehérjéhez mégnyolc Asn-hez

csatlakozó cukoroldallánc tartozik, ezek összesen 9 kDa tömegűek.

1.4.4. A Ca2+ szerepe a tormaperoxidázban

Haschke és Friedhoff [27] munkássága úttörő volt a Ca2+ HRP-ben betöltött szerepének

tisztázásában. Még jóval a röntgenkrisztallográfiai eredmények publikálása előtt radioak-

tív Ca2+ ion használatával megállapították, hogy egy fehérje molekulában két darab Ca2+

ion található, amelyeknek az eltávolítása után az enzim aktivitás 40 %-ra csökken. A Ca2+

visszakötésével az eredeti enzimaktivitás 70 %-t visszakapták. A különbség oka az lehet,
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1.5. ábra.A tormaperoxidáz szerkezete.Zöld színnel a fehérje, pirossal a hem csoport és

kék gömbök jelölik a Ca2+-okat.

hogy a fehérje a Ca2+ hiányában elvesztette aktív szerkezetét, és irreverzíbilisen denaturá-

lódott. Vizsgálták még a HRP termodinamikai stabilitását is, és azt találták hogy a natív

enzim aktivitása a h̋omérséklet növekedésével 35 és 55oC között csökken 60 %-ra. A Ca2+

mentes fehérjében ez a csökkenés még jelentősebbnek adódott, már 45o C-on alig 20 %-os

enzim aktivitást mértek.

A kés̋obbi cikkekben Haschke és Friedhoff protokollja alapján végezték a Ca2+ mente-

sítést. Mivel a Ca2+ tökéletes eltávolítása nagy gondosságot igényel, ezért nem lehet meg-

állapítani, hogy teljesen Ca2+ mentes, vagy egy részlegesen Ca2+ mentes mintáról van-e

szó ezekben a tanulmányokban. A cikkek szerzői gyakran elkövetik azt a hibát, hogy nem

ellen̋orizték a fehérje valódi Ca2+ tartalmát.

Morisima és csoportja jelentős el̋orelépéseket tett annak felderítésében, hogy a Ca2+

kötőhelyek nem azonos fontosságúak. Módszereikkel azonban nem tudták kideríteni, me-

lyik Ca2+ ion a fontosabb a fehérje funkció szempontjából. Hibásan arra a következtetésre

jutottak [24], hogy a HRP enzim négy darab Ca2+ iont tartalmaz. Úgy gondolták, hogy a

Ca2+ titrálásakor csak az első Ca2+ beköt̋odése a fontos, a továbbiak nem okoznak spekt-

rális eltolódást a hem-metil proton NMR spektrumában. Vizsgálták a H2O2 beköt̋odésének
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hatását a natív és a Ca2+ mentes fehérjére. Mérési eredményeik alapján arra a következ-

tetésre jutottak, hogy a Ca2+ mentes esetben a Fe4+ állapot stabilitása kisebb, és a Ca2+

szerepe lényeges a katalízis első átmeneti állapotának stabilizálásában.

Shiro és társai [25] abszorpciós és ESR mérések segítségével megállapították, hogy a

Ca2+ mentesítés hatására a Fe3+ spinállapotai megváltoznak és a HS állapot mellett az LS

állapot is megjelenik. Arra a következtetésre jutottak, hogy csak az egyik Ca2+-nak van

szerepe az enzim működésében, amely feltehetőleg a Fe3+ állapotot stabilizálja. Abszorp-

ciós méréseket végeztek Fe2+ állapotú vasat tartalmazó HRP-vel. A Soret és Q sávban, a

pH titrálás pH 5.5-nél változást mutatott. Azt feltételezték, hogy ez az átalakulás valami-

lyen módon egy His protonálódásával lehet kapcsolatban.

A csoport [26] a Ca2+ mentes fehérjében megpróbálta a Ca2+-ot más két vagy három

vegyértékű fémionnal helyettesíteni, így vizsgálva a Ca2+ kötőhelyek helyzetét és össze-

tételét. A hem-metil proton jelének változását detektálvaa fém koncentrációjának függvé-

nyében megállapították, hogy az idegen fémmel helyettesített enzim aktivitása maximáli-

san is csak a natív HRP 70 %-át érte el. Arra a következtetésre jutottak, hogy az egyik Ca2+

kötőhely nem a hem zsebben található, de ahhoz közel, és sok oxigén tartalmú aminosavat

tartalmaz feltételezhetően Tyr-t, Glu-t vagy Asp-t. A másik kötőhelyr̋ol a mérésekb̋ol nem

tudtak semmilyen konkrét következtetést levonni.

Pahari és munkatársai [28] azt találták, hogy a Ca2+ mentesítés hatására az abszorpciós

spektrum kicsit megváltozik, és a Soret csúcs eltolódik 2,5nm-t magasabb hullámhosszak

felé. Ezzel egyidejűleg a Trp emissziós spektruma eltolódik a vörös felé és a spektrum

intenzitása jelentősen megn̋o. A Trp-hem energia transzfert használták fel az aminosav és

aktív centrum távolságának becslésére. Feltételezésük azvolt, hogy az orientációs faktor

κ=0,66 – amelynek segítségével kiszámolható az energia transzfer effektivitása – mert a

hem és a Trp véletlenszerűen állhatnak be egymáshoz képest. Ugyancsak véletlenszerű

elrendez̋odést feltételeztek a Ca2+ mentesített állapotban is. Méréseiket úgy magyarázták,

hogy a Trp és a hem távolsága 20 Å-ról megnő 29,5 Å-re. Ez az eredményük nem volt

összhangban az egyéb irodalmi eredményekkel. A közeli és Soret tartományban végzett

CD mérésekb̋ol kiderült, hogy az aromás aminosavak (Tyr és Trp) környezete megváltozott

a Ca2+ mentesítés hatására. Ezeket a változásokat a szerkezet fellazulásnak tudták be,

amelyek a hem zsebet és a Ca2+ kötőhelyet is érintik, és ahol szintén található aromás

aminosav.
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Kaposi és társai [29] infravörös spektroszkópiai módszerek segítségével vizsgálták a

HRP-t, és a Ca2+ szerepét a fehérjében. Az amid I és II sávban nem találtak olyan válto-

zást, amely nagyobb szerkezeti átalakulásra utalt volna, azonban az amid csúcsok maximu-

mának helyzete 1-2 cm−1-el eltolódott a Ca2+ mentesítés hatására. Méréseik alapján arra

a következtetésre jutottak, hogy nincs a Ca2+ mentesítésnek hatása a fehérje másodlagos

szerkezetére. Vizsgálták még a csúcsok maximum pozíciójának változását a h̋omérséklet

változásának hatására is – alacsony hőmérsékleti tartománytól (10 K) a szobahőmérsékle-

tig (300 K) –, azonban a natív és a Ca2+ mentes fehérje esetében a változás ütemében nem

volt különbség. Munkájuk értékét sajnos csökkenti, hogy nem ellen̋orizték a fehérje Ca2+

tartalmát és a Hasckhe [27] protokoll helyett egyszerűen EDTA adagolásával próbálták a

fehérjét Ca2+ mentesíteni, amely eljárásnak a hatékonysága erősen vitatható. Lehetséges,

hogy a kelátok által könnyebben hozzáférhető proximális Ca2+ az EDTA hatására kijött a

szerkezetb̋ol, vagyis részlegesen Ca2+ mentes mintán mértek.

Smeller és társai [30] is az előbbi spektroszkópiai mérési módszert használták, amellyel

a Ca2+ mentes fehérje nyomásstabilitását vizsgálták. Az találták, hogy a natív fehérje

nyomás általi denaturációja 12 kbar-nál következik be, míga Ca2+ mentes fehérjénél 10

kbar-nál. A Ca2+ mentesítést az előbbi cikkben említett eljárás alapján végezték, tehát aző

mintájuk is csak részlegesen volt Ca2+ mentes. Feltételezhető volt azonban, hogy az EDTA

jelenlétében a nagy nyomás hatására a másik erősebben kötött Ca2+ is kijött a fehérjéb̋ol.

Howes és társai [31] a fehérje fém tartalmát45Ca izotóp segítségével vizsgálták. Meg-

állapították, hogy a natív enzim két darab, a részlegesen Ca2+ mentesített egy darab Ca2+

iont tartalmaz, ezek alapján mintájuk nem volt teljesen Ca2+ mentes. Megállapították,

hogy a natívhoz képest a részlegesen Ca2+ mentes fehérje enzimaktivitása csak 50 %-os.

Vizsgálták a részlegesen Ca2+ mentesített fehérje abszorpciós és rezonancia Raman spekt-

rumát, azonban a natív fehérjéhez képest csak kismértékű változást tapasztaltak. Nem

találtak különbséget a Ca2+ mentes HRP rezonancia Raman spektrumában pH 9.6 és 7.8-

on. A csoport vizsgálta a szubsztrátok hatását is, méréseikben a részben Ca2+ mentes

HRP-CO és natív HRP-CO komplex abszorpciós és rezonáns Raman spektruma azonos

volt. Méréseiket úgy magyarázták, hogy a Ca2+ mentesítés miatt a fehérjeszerkezet oly

módon változik meg, hogy a disztális oldalon bekövetkező effektusokért is a proximális

Ca2+ eltávolítása okolható. Tehát annak ellenére, hogy a disztális Ca2+-ot nem távolították

el úgy gondolták, hogy a disztális Ca2+ kevésbé fontos, míg a proximális Ca2+ szerepe
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igen jelent̋os az aktivitáshoz szükséges hem geometria és koordináció kialakításában.

A tárgyalt irodalmi eredmények tehát nem adnak egyértelműválaszt arra, hogy a HRP-

ben kötött két Ca2+ milyen módon járul hozzá az enzimaktivitáshoz szükséges szerkezet

kialakításához, és melyik Ca2+ kötődése bír meghatározó szereppel.

1.5. Spektroszkópiai módszerek a Ca2+ kötés szerepének

vizsgálatában

A fehérjék szerkezetének vizsgálatában alapvető jelent̋osége van a spektroszkópiának. Ezek-

ben a mérésekben mindig szükség van egy olyan molekulára vagy szerkezeti egységre

amelynek az abszorpciós vagy emissziós jelét mérjük, ez a szerkezeti egység az úgyneve-

zett kromofór. A fehérjében található szerkezeti elemek (másodlagos szerkezeti elemek,

aminosavak, prosztetikus csoportok, kisebb szerves és nemszerves molekulák, atomok)

egy része jelentős spektroszkópiai aktivitással rendelkezik, amelyet különböz̋o módszerek-

kel vizsgálhatunk. A leggyakrabban alkalmazott kromofórok az aromás aminosavak [32]

(Trp, Tyr, Phe), valamint egyes speciális esetekben – mint ahem fehérjék – maga a hem

[33]. A kromofórok spektrumának vizsgálatával olyan információhoz jutunk, amely segít

megérteni egy adott szerkezeti elem környezetében, vagy azegész fehérjében lejátszódó

szerkezeti átalakulásokat vagy dinamikai változásokat.

1.5.1. Optikai abszorpciós spektroszkópia

Az enzimaktivitás szempontjából a hem csoportnak és környezetének dönt̋o szerepe van.

Szerencsés körülmény, hogy a hem csoport abszorpciós spektruma az UV és látható tar-

tományban a környezetét képező aminosavak járulékától jól elkülöníthető sávokból áll, és

így az enzim aktivitást módosító szerkezetváltozások követésére optikai spektroszkópiai

módszereket lehet alkalmazni.

A porfirinek, amelyek közé a hem is tartozik (1.3 ábra), jellegzetes abszorpciós spekt-

ruma több sávból áll (Q, B, N, L, M). A sávok maximumának pozíciója és szélessége

információt ad a kromofór környezetére, és ezen keresztül afehérje harmadlagos és ne-

gyedleges szerkezetére vonatkozóan. Leggyakrabban a B sáv– ezt hívják Soret sávnak –

paramétereit mérik, mert ezt a legkönnyebb detektálni a nagy intenzitása miatt. A Q sáv
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pozíciója és esetleges felhasadása jóval érzékenyebb a gy˝urű konformációjára azonban en-

nek a sávnak a felhasadása és intenzív vibrációs járulékai bonyolulttá teszik a változások

elemzését. Méréseinkben kiemelt figyelemmel kísértük még az úgynevezett "charge trans-

fer" (CT) sávot. A CT sáv jellegzetessége, hogy olyan elektronátmenet esetében figyelhető

meg amely a fém és a porfirin elektronpályái között valósul meg, ezért ez különösen érzé-

keny a Fe oxidációs számának és spin állapotainak változására.

Elnevezés Sáv maximum (nm) Sáv szélesség (nm)ǫ (mM−1 cm−1)

B (Soret) 380-420 20-80 50-200

Q 500-600 50-100 20-40

CT 600-680 20-40 5-20

1.5. táblázat.A porfirinek legjelent̋osebb abszorpciós sávjai

1.5.2. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia

A CD spektroszkópiát gyakran használják a fehérjék másodlagos szerkezetének vizsgála-

tára. A távoli UV tartomány (190-250 nm-ig) alkalmas arra, hogy a fehérjék másodlagos

szerkezeti elemeinek (α-hélix, β-red̋o, rendezetlen szerkezeti elemek stb.) aránya megha-

tározható legyen.

A közeli UV tartomány (250-300 nm) a fehérje harmadlagos szerkezetét jellemzi, az

aromás aminosavak (Trp, Tyr, Phe) és a Cys környezetének változásáról szolgáltat infor-

mációkat.

A porfirin önmagában a szimmetriája miatt, nem rendelkezik optikai forgatóképesség-

gel. A fehérjébe köt̋odés, a fehérje-porfirin kölcsönhatás következtében (Cotton effektus)

megváltoztatja a porfirin szimmetriáját. A Cotton effektus nagysága és jellege információt

szolgáltat a hem kötőhely elektrosztatikus természetéről, és ezen keresztül konformáció-

járól [34]. Ezeket az információkat a Soret sáv (∼ 400 nm) CD spektrumából kaphatjuk

meg.
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1.5.3. A fehérje dinamika vizsgálata IR spektroszkópiai mérésekkel

követett H/D kicserélődéssel

A fehérjék enzimatikus működésének pontos megértéséhez nagy segítséget jelent, hogy a

makromolekuláris szerkezetvizsgáló módszerek – röntgendiffrakció, NMR – a szerkezetet

atomi részletességgel megadják. Mind a kísérleti, mind az elméleti eredmények azonban

azt mutatják, hogy a fehérjék működésének leírására a mérések speciális körülményei kö-

zött – alacsony h̋omérséklet, kristályos állapot – meghatározott szerkezetismerete nem

elegend̋o. A fehérjék valós működésében nagyon fontos tényező a fiziológiás (oldat) kör-

nyezet és a testhőmérséklet. Ezeknek a segítségével a fehérje, a röntgenkrisztallográfiás

statikus szerkezethez képest, az atomi hőmozgások eredményeként, konformációs dinami-

kával is rendelkezik. A konfromációs dinamika teszi lehetővé a makromolekulák kölcsön-

hatásait más makromolekulákkal valamint szubsztrátokkal, inhibitorokkal, gyógyszermo-

lekulákkal. A szerkezet dinamikája főként a harmadlagos szerkezetet stabilizáló kölcsön-

hatások következménye. A konfromációs dinamikát nehéz kísérletileg vizsgálni, csupán

néhány közvetett módszer ismeretes.

A konformációs dinamikai fluktuációk hatására az oldószerből a fehérje belsejébe jut-

hatnak ionok, molekulák. Az adott anyag bejutási idejét mérve a fehérjék szerkezeti fluk-

tuációjáról tudhatunk meg információkat. Az anyagok kölcsönhatásba lépve a fehérjével

azonban megváltoztathatja annak konformációját és dinamikáját. Ezért ennek a mérési

módszernek a végrehajtására a legalkalmasabb módszer, ha aszerkezetben "bezárt" hid-

rogének izotóp-kicserélődését követjük nyomon különféle fizikai módszerekkel – radio-

aktivitás, NMR spektrum [35], IR spektrum [36]. Munkámban ezt az utóbbi módszert

használtam, és a hidrogén-deutérium kicserélődést (H/D csere) detektáltam.

Ha a küls̋o oldószert lecseréljük deutériumra, akkor az lassan bediffundál a fehérje bel-

sejébe és a fehérjében található hidrogén atomok fokozatosan kicserél̋odnek a deutériumra.

Egy adott hidrogén kicserélődésének sebessége függ a pH-tól, a fehérje globális dinamikai

fluktuációitól, az aminosav környezetétől és a hidrogén helyzetétől az aminosavon, vagyis

hogy amid vagy oldallánc hidrogén [35] A fehérje szerkezetének kialakulásában jelentős

szerepe van a hidrogénhidaknak amelyek az amidkötésekben jelenlév̋o N-H és C-O csopor-

tok között jönnek létre. Ezeket az amidkötéseket vizsgáltam infravörös (IR) abszorpciós

spektroszkópia segítségével. Az amidkötésekben található hidrogének kicserélődése ha-
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tással van a fehérje IR spektrumára.

1.6. ábra.Az amid I és II sávban szerepet játszó rezgések.Az amid I sáv elnyelése a CO

nyújtási rezgésekb̋ol (85%), és kisebb mértékben a CN (15%) és a CCN (11%) rezgésekből tevődik

össze, míg az amid II sáv elnyelése nagymértékben a NH (49%) és a CN (33%), kismértékben a

CO (12%) és CC (12%) rezgésből adódik.

A fehérjékben a peptidkötés gerincét az aminosavak azonos amidcsoportja adja. Miya-

zawa és társai kimutatták, hogy a molekula ezen csoportját és rezgéseit jól lehet közelíteni

a N-metilacetamid rezgéseivel [37]. A N-metilacetamid normálmódusaiból a fehérjék ese-

tében az amid I és az amid II rezgést használják a legtöbbet a szerkezet vizsgálatához, és

mi is ezeket használtuk a kicserélődés mértékének detektálásához.

Az amid I sáv alkalmas a fehérjék másodlagos szerkezetének vizsgálatára, mert nagy-

részt a peptidkötésben lévő C-O kötés nyújtási rezgéséből ered (1.6. ábra), így csak kicsit

érzékeny a fehérjén belüli, illetve a fehérje és oldószere között kialakuló H-kötésekre [38].

Az amid II sáv, amelynek intenzitása javarészt a N-C-H rezgésből ered, érzékeny a

H-híd bármilyen jellegű változására, vagyis az amid II sávintenzitása érzékeny lesz a

hidrogén-deutérium (H/D) kicserélődésre [39].

Munkámban mindkét amid sáv intenzitását felhasználtam a fehérje harmadlagos szer-

kezetének és a konformációs dinamika vizsgálatára.

1.6. Termodinamikai és környezeti paraméterek hatásai-

nak vizsgálata

A makromolekuláris szerkezetváltozások és kölcsönhatások mechanizmusába mély bete-

kintést nyújtanak az energiafelszín modellek [40]. A fehérje minden egyes mikroállapotá-

hoz (konformációjához) hozzárendelhető a fehérje-oldószer rendszer szabad entalpiája. Ez
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a szabad entalpia a makromolekulán belüli, és a vizes fázissal kialakított kölcsönhatások-

ból, valamint az oldószerből jövő entrópia tagból áll össze, és a fehérje konformációs tere

fölött értelmezett szabad entalpia felszínt rajzol ki. Állandó nyomáson és hőmérsékleten

a rendszer a legkisebb szabad entalpiájú állapot felé fog tartani. A környezeti feltételek

– termodinamikai paraméterek (T, p) vagy a környezet összetétele (pH, glicerin) – válto-

zását, elméleti szempontból úgy közelíthetjük, hogy a fehérjék energiafelszínét változtatja

meg olyan módon, hogy egy adott konformációs állapothoz tartozó több dimenziós "ener-

gia minimum" mélysége és jellemző paraméterei változnak meg. Ha rendelkezünk előzetes

ismeretekkel – modellel – egy-egy külső tényez̋o várható hatására nézve, akkor egy-egy pa-

raméter változásának hatását vizsgálva a szerkezetet tudjuk más-más oldalról jellemezni.

1.6.1. A pH hatása

A HRP fehérje röntgendiffrakciós szerkezetéből [23] látható, hogy a két Ca2+ kapcsolata

a hem csoporttal His-eken keresztül valósul meg. Előzetes elképzeléseink szerint a két

kötött Ca2+ közül a disztális Ca2+ oldalon kötött Ca2+ szerepét vártuk jelentősnek. Az

irodalomból ismert, hogy a disztális His pKa értéke valamivel pH 7 felett van [41], arra

gondoltunk hogy a ezen pH érték környezetében a Ca2+ mentesítés hatása érzékelhető lesz.

Méréseimben a környezeti pH változtatását mint eszközt használtam fel a fehérje szerkezet

változásának tesztelésére.

1.6.2. A h̋omérséklet hatása

A fehérjék biokémiai és biofizikai vizsgálataiban gyakran változtatott termodinamikai pa-

raméter a h̋omérséklet. A mérések során nem csak szobahőmérséklet hanem extrém ala-

csony (10 K) kriogenikus tartományban is változtattam a hőmérsékletet.

A hőmérséklet általánosan a konformációs dinamikára jellemző szerkezeti fluktuáció-

kat befolyásolja. A fehérje és a kromofór kapcsolatára jellemz̋o konformációs szerkezet

a h̋omérsékletnek megfelelően folyamatosan fluktuál, és így egy-egy optikai spektroszkó-

piai mérésben a kromofór molekula elektronátmeneteinek a környezeti fluktuációk által

perturbált energiái egy eloszlásként jelennek meg [42]. Ennek következménye, hogy az

abszorpciós sávok szobahőmérsékleten szélesek. A jelenséget a spektroszkópiában inho-

mogén kiszélesedésnek nevezik, megkülönböztetésül a homogén kiszélesedéstől, amely az
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adott környezeti elektromos töltéseloszlásra jellemző spektrális vonalnak tisztán a környe-

zet h̋omérséklet által aktivált rezgéseihez való csatolódásbólered [43]. Alacsony h̋omér-

sékletre történ̋o hirtelen hűtés esetén az inhomogén kiszélesedés nem változik (a környezeti

eloszlás befagy), azonban a mért sávszélesség jelentősen csökkenhet az egyedi vonalak

homogén kiszélesedésének csökkenése miatt. Alacsony hőmérsékleten tehát a spektrum

szobah̋omérsékleten átlapoló széles szomszédos sávok keskenyednek és ezért egymástól

megkülönböztethetővé válnak. Anélkül n̋o a mérés spektrális felbontása, hogy a rendszert

megváltoztatnánk.

Lassú hűtéssel speciális konformációs környezetben elérhet̋o, hogy az alacsonyabb

energiával jellemezhető konformációs állapotok valósuljanak meg. Méréseinkben ahő-

mérséklet változásának mindkét említett hatását felhasználtuk.

1.6.3. Nagy nyomás alkalmazása

A nagy nyomás fehérjékre gyakorolt hatását már a múlt századelején vizsgálta Bridgman

[44]. Kísérletében megfigyelte, hogy a tojásfehérje nagy nyomásnak kitéve ugyanúgy ki-

csapódik, mintha f̋oztük volna a tojást. A további kísérleti eredményekből arra következtet-

tek, hogy a h̋omérséklethez hasonlóan a nyomás hatására is elérhető szerkezeti átalakulás a

fehérjékben és a két termodinamikai mennyiség azonos jelentőségű. Kés̋obb a h̋omérséklet

és nyomás hatását sikerült egységes termodinamikai modellbe foglalni [45]. A fehérjék-

kel nagy nyomáson végzett mérések rámutattak arra, hogy a különböz̋o állapotok közötti

átmenetet nyomás segítségével is előidézhet̋o [46, 47, 48].

Nagy nyomás használatával a fehérjék olyan különleges, a m˝uködés megértésében fon-

tos állapotai állíthatók elő és tanulmányozhatók, amelyek más módszerekkel (hőmérséklet,

kémiai anyagok alkalmazása) nem érhetőek el [49, 50]. A termodinamika törvényei alap-

ján kijelenthetjük, hogy a hidrosztatikai nyomás növelésével olyan szerkezeti változások

jönnek létre amelyek a fehérjék térfogatának csökkenésével járnak együtt. Ez a változás

egyrészt a fehérjékhez kötött víz szerkezeti változásávalvalósul meg, a rendezett fehérjé-

hez kötött víz ugyanis kisebb térfogatú mint a folyadék állapotnak megfelel̋o térfogat.

A rugalmas alakváltozások tartományában az optikai jel megváltozásának egyik oka,

hogy a nyomás hatására a kromofór és a környező molekulák közötti távolságok, és emiatt

az elektrosztatikus kölcsönhatások megváltoznak. Ennek következtében a kromofór alap és
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gerjesztett állapotának energiája megváltozik, és ez a spektrumvonalak kisméretű eltolódá-

sához vezet. Ezeket a finom változásokat alacsony hőmérsékleten lehet jól tanulmányozni

[51, 52].

Szobah̋omérsékleten az előbbieken túl fehérjeszerkezeti átalakulás is bekövetkezik. A

fehérjét összetartó hidrogénhidak a nyomás hatására felszakadnak és a kötésekben érintett

aminosavak a környező vizekkel létesítenek kötéseket. Ennek hatására a fehérjekevésbé

kompakt szerkezetet vesz fel, így a fehérje harmadlagos és másodlagos szerkezete is meg-

változik, nagy nyomásokon az alegységek disszociációja majd denaturáció következik be.

Egy rendszer viselkedését nyomásváltozás során a kompresszibilitási állandó írja le.

Az izotermikus kompresszibilitás termodinamikai definíciója:

κ = −
1

V0

∂V

∂p
(1.2)

A spektroszkópiai módszerekkel mérhető izoterm kompresszibilitás a fluktuáció-disszipáció

tétel következtében a kromofór csoport környezetének térfogati fluktuációival arányos [53]:

< V − < V >>=
√

kTV κ (1.3)

ahol a V a térfogatot,κ az izoterm kompresszibilitást, T a hőmérsékletet, k a Boltzman

állandót jelöli, a <> jelölés pedig az időbeli átlagolást jelenti. A fentiek alapján a fehérje

kompresszibilitásának mérésével a molekula dinamikájáról szerezhetünk információkat.

A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a nyomás növekedése hatással van az ab-

szorpciós spektrumokra, úgy hogy az abszorpciós spektrumvonalak eltolódnak. Közelítsük

ezt a változást a hullámszámban (fotonenergiában) egy lineáris eltolódással [51, 54, 52],

ami a kis nyomások tartományában jó közelítés:

ν(p) = νp=0 + αip = νp=0(1 + 2κp) (1.4)

Az eltolódás tendenciája azαi paraméterrel jellemezhető, amely diszperziós kölcsön-

hatást feltételezve arányos az izoterm kompresszibilitással, és független a molekula kör-

nyezetének pontos paramétereitől [51]. A kompresszibilitás segítségével, így viszonylag

könnyen mérhető módon a fehérje egy olyan globális jellemzőjét adhatjuk meg, amely a

makromolekula szerkezetéről és dinamikai tulajdonságairól ad felvilágosítást.
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1.6.4. A környezeti viszkozitás

A fehérje kölcsönhatásban van a környezetével, melyet az élő szövetekben leggyakrabban

egy vizes oldatot jelent. A környezet közvetlenül két módongyakorol hatást a fehérjedina-

mikára.

A fehérje körüli hidrát burokban a víz speciális rövidtávú (1-2 réteg) szerkezeti rende-

ződést mutat. A hidrátburok szerkezete és kölcsönhatása a fehérjével hatással van annak

szerkezeti dinamikájára [55].

A másik fontos paraméter a környezet viszkozitása. Az irodalmi adatok alapján tudjuk,

hogy a fluktuáció a konformációs állapotok között csökken a viszkozitás növekedésével

[56, 57, 58].

A fehérje szerkezeti dinamikájának megértéséhez egyik lehetséges út, hogy a fehérje

környezetében található természetes oldószer összetételét megváltoztatjuk. A kísérletek-

ben leggyakrabban alkalmazott ilyen anyagok a glicerin és arépacukor [59].

A méréseimben is alkalmazott glicerin hatására a fehérje hidratációs foka csökken és

az oldat viszkozitása, természetesen a glicerin koncentráció növelésének függvényében

jelent̋osen megn̋o. Ha a jelenséget optikai spektroszkópiai mérésekkel követjük arra szá-

míthatunk, hogy a spektrális sávok inhomogén kiszélesedése lecsökken.

Egy másik gyakorlati oka is volt annak hogy bizonyos mérésekben a pufferhez 50 v/v

%-ban glicerint kevertem. Ez az alacsony hőmérsékletű mérésekben volt jellemző. Ennek

oka, hogy a víz a h̋omérséklet csökkenésével fázisátalakulást szenved, melynek követ-

keztében kis méretű jégkristályok alakulnak ki a mintában. Az így keletkezett oldatnak az

optikai tulajdonságai a fényszórás miatt nem kielégítőek. A kristályok kialakulásának meg-

gátolása érdekében szokásos az oldószerhez glicerint adagolni, így az oldatot lehűtve olyan

oldatot kapunk, melynek áteresztő képessége a spektroszkópiai mérésekhez megfelelő. Az

alacsony h̋omérsékleten végzett mérések során a glicerin fehérje dinamikát megváltoztató

hatása nem érvényesül.

Minden esetben szükséges volt megvizsgálni, hogy milyen koncentrációig lehet a gli-

cerin tartalmat növelni anélkül, hogy a fehérje denaturálódna. Vizsgálataink szerint ez 65

% glicerin tartalom felett következik be.
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1.7. Célkitűzés

Célom a Ca2+ hatásának a vizsgálata volt enzim fehérjéknek az enzimaktivitást biztosító

szerkezetére. Vizsgált rendszerként a tormaperoxidázt (HRP) választottam, amelyet natív

és mindkét kötött Ca2+-iontól mentes formában vizsgáltam. Kísérleteimben spektroszkó-

piai módszereket használtam, és különböző fizikai és kémiai (pH, viszkozitás, hőmérsék-

let, nyomás) paraméterek változtatása mellett összehasonlító méréseket végeztem a natív

és Ca2+ mentes fehérjével. Munkám során a következő célokat tűztem ki:

1. Eljárás kidolgozása a natív fehérje reprodukálható Ca2+ mentesítésére és a Ca2+

tartalom ellen̋orzésére.

2. A Ca2+ szerepének meghatározása a fehérje másodlagos szerkezetében.

3. A Ca2+ szerepének meghatározása a fehérje harmadlagos szerkezetében.

4. A Ca2+ kötésnek az aktív centrum (hem és hem-zseb) szerkezetében játszott szere-

pének meghatározása.

5. Szerkezeti modell kidolgozása arra vonatkozólag, hogy milyen szerkezeti tényezők

vezetnek az enzim-aktivitás csökkenéséhez a Ca2+ ionok eltávolítása esetén, illetve

hogy a Ca2+ ionok mely fontos szerkezeti tulajdonságok kialkításábanfelelősek.
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2. fejezet

Anyagok és módszerek

2.1. A fehérjeminta el̋oállítása

2.1.1. A natív HRP tisztítása

A HRP-C mintát a Sigma-tól vásároltuk (Katalógus szám: P2080), azonban ez a termék

nem érte el a méréseimhez szükséges tisztaságot ezért oszlopkromatpgráfiával tovább tisz-

títottam a mintámat.

A fehérje koncentráció meghatározására legelterjedtebb módszer, hogy a fehérje ab-

szorpciós spektrumát 275 nm-nél mérjük meg. Ezen a hullámhosszon az abszorpciós jel

intenzitása a fehérjében található aromás aminosavaktól függ, és könnyen meghatározható

[60]. Az aminosav sorrend felhasználásával kiszámíthatjuk a HRP extinkciós koefficiensét.

A másik hem fehérjék esetén alkalmazott módszer, hogy az úgynevezett Soret sávban

(∼402 nm) mérik a extinkciós együtthatót. A natív HRP esetében ismert, hogy ez az érték

103mM−1cm−1.

Az RZ (Reinheits Zahl) értéket gyakran használják hem tartalmú fehérjék tisztaságának

jellemzésére, mert a szám a hem (a Soret csúcsban) és az aromás aminosavak arányát

jellemzi (275 nm-nél). Természetesen minden hem fehérjéreez az érték más és más, de

adott jól meghatározott körülmények között jól jellemzi azadott fehérje tisztaságát.

A Sigma P-2088 jelű HRP mintát (RZ 3,4) desztillált vízben feloldottam, úgy hogy a

végs̋o koncentráció 20 mg/ml lett. A fehérjét 50 ml/óra sebességgel felvittem egy 100 ml

Sepharose (Pharmacia) töltetet tartalmazó 120 cm hosszú és2 cm átmér̋ojű kromatográ-

fiás oszlopra, melyet előzőleg 5 mM-os pH 7,4-es TRIS pufferrel egyensúlyba hoztam. A
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bázikus izoenzim az alkalmazott körülmények között igen gyengén köt̋odik kation-cserél̋o

töltethez, míg az elválasztani kívánt egyéb izoenzimek sokkal er̋osebben. A bázikus izoen-

zimet 5 mM TRIS pH 7,4 puffer és 10 mM NaCl-t tartalmazó oldat elegyével eluáltam. A

frakciókat fotometrikus úton detektálva RZ értékük alapjánszelektáltam. Az így keletke-

zett fehérje frakciókat (RZ>3,6) összeöntve, 10.000 Da molekulatömegnél vágó ultraszűrő

segítségével töményítettem, majd liofilizáltam.

2.2. A fehérje Ca2+ mentesítése

A Ca2+ mentes HRP előállításához az előbbiekben leírt módszer szerint tisztított natív

HRP-t használtam fel. Az eljárásban végig kétszeresen desztillált friss (legfeljebb egy na-

pos) vizet használtam, melynek Ca2+ mentességét is vizsgáltam (< 0,06 ppm). A minta

készítés során figyelni kell, hogy a környezetből ne juthasson Ca2+ se a pufferekbe, se

a mintába. Nem szabad a mentesítési eljárás során használniolyan anyagokat, amelyek

nyomokban tartalmazhatnak Ca2+-ot (pl.: KOH, NaOH). Az EDTA használatakor kerül-

tem a dinátriumos alakot, és a savas formát használtam. A mintához szükséges pufferek

paramétereit úgy állítottam be, hogy külön pH állítást nem igényeltek.

20 mg HRP-t feloldottam 1 ml 50 mM-os TRIS pH 8,4 pufferben amely10 mM EDTA-t

is tartalmazott. Ezután ehhez a fehérje oldathoz GuHCl-t adtam úgy, hogy a GuHCl végső

töménysége legalább 6 M legyen. A 10 ml mintát 4 órán keresztül szobah̋omérsékleten

tároltam. A magas pH elősegíti a kitekeredett fehérje belsejében lévő Ca2+-ok EDTA-hoz

kötődését, és ezzel a Ca2+ mentesítést.

A következ̋o lépésekben dialízis következett, amelynek fontos szerepe van a fehérje

szerkezetének visszaalakításában és az EDTA által kötött Ca2+-ok eltávolításában. A dia-

lízishez 5 mM-os EDTA-ban pH 10-en kifőzött és így gondosan Ca2+ mentesített dializáló

zsákot használtam. Ezek után a mintát 5 mM TRIS pH 7.4 és 5 mM EDTA-val szemben

dializáltam 24 órán keresztül, hétszer cserélve a puffert adialízis kezdetén gyakrabban 30

percenként. Az EDTA-s dialízis első lépései közben a fehérje lassan visszagombolyodik

a natív szerkezetre. A nagy mennyiségű EDTA azonban meggátolja a kitekeredés köz-

ben kiszedett Ca2+ visszaköt̋odését. A következ̋okben újabb 24 órás dialízis következett

desztillált vízzel szemben hétszer, amelyet 50 mM-os TRIS pH7,6-os pufferrel szembeni

dialízis követett kétszer egy órán keresztül. A dialíziseket 7 oC-on végeztem. Az eljárás
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2.1. ábra. A Ca2+ mentes HRP TXRF spektruma.A spektrumon látható vonalak a Ca2+

és a Fe3+ röntgen vonalai (Kα és a kisebb a Kβ). Az adott elem emissziós vonalának, detektor

érzékenységgel súlyozott terület arányából kiolvasható a minta relatív fémtartalma.

utolsó lépésében a mintát 10.000 Da molekulatömegnél vágó ultraszűr̋o segítségével tömé-

nyítettem 600µM-ra, majd folyékony nitrogénben gyorsfagyasztottam. A mérések el̋ott ezt

a fagyasztott mintát olvasztottam fel, majd hígítottam a megfelelő puffer használatával.

2.3. A Ca2+ tartalom meghatározása

Totálreflexiós röntgenfluoreszcencia (TXRF) méréssel határozható meg a minta Ca2+, Fe3+

és egyéb fém tartalma. A mérés lényege, hogy egy kvarc lapkára nitrogén áramlással rászá-

rított mintában lév̋o fématomokat röntgen sugárzással ionizáljuk. Az ionizálással kiváltott

karakterisztikus röntgen fluoreszcencia sugárzás hullámhossza jellemz̋o a mintában lév̋o

fémekre. A minta fém tartalmának kvantitatív meghatározására, adott mennyiségben gal-

liumot tartalmazó oldatot kevernek a mintához. Ennek segítségével a fémek mennyisége

pontosan meghatározható volt. A fehérje esetében a Fe3+/Ca2+ arány alapján meghatá-

rozható volt egy fehérje molekulában található Ca2+ ionok mennyisége. A natív minta

esetében ez kettőnek adódott, ami tökéletesen megegyezik az irodalmi eredményekkel. A

2.1. ábra mutatja, hogy a Ca2+ mentes HRP esetében az egy fehérjére eső Ca2+ ionok

számára 0,4-et kaptam.
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2.4. Alkalmazott spektroszkópiai eljárások

2.4.1. Abszorpciós spektroszkópia

Az abszorpciós spektrumokat egy Varian Cary 4 típusú kétutasspektrofotométerrel vettem

fel. A méréseket 1,5 nm-es résszélességgel, 0,5 nm lépésekkel és 0,5 s integrálási időkkel

végeztem 25oC-on. A spektrum méréseknél a minták koncentrációja 10µM volt, puffer-

ként 100 mM-os TRIS és BES keverékét használtam az adott pH-nakmegfelel̋o arányban.

A méréseket maszkolt küvettákban végeztem amiben a fényút 10 mm volt. Referencia

kuvettaként puffer oldatot használtunk, a másik fényútban.

Nagy nyomás alkalmazása

A nagy nyomást kísérleteimben gyémánt cella használatávalállítottam el̋o. A gyémánt-

cellában a fém tömítéssel körülzárt minta két gyémánt között helyezkedik el, aminek a

vastagsága és így a fényút 50µm. A gyémántokat üll̋ok tartják, és egy csavar segítségével

szabályozható a gyémántokat összeszorító erő, ezáltal a nyomás. A gyémántcellában al-

kalmazott er̋oátvitel és a kis felület miatt nagy nyomás (≈ 20 kbar) érhet̋o el [61]. Fontos

megjegyezni, hogy a víz fázisátalakulása következtében, amely tiszta víz esetében szo-

bah̋omérsékleten≈ 13 kbar [62], a fehérje minta optikai jelei megváltoznak. A nyomás

mérésre rubin port használtam, mert a rubin éles lumineszcencia vonalai a nyomás hatá-

sára eltolódnak [63]. A rubint 425 nm-en gerjesztettem és emisszióját 60 s-ig mértem 696

nm környékén.

A mintatartó kis térfogata (≈ nl) miatt alkalmazott fehérje koncentráció igen nagy, 75

mg/ml volt. Ehhez a nagy koncentrációnak az eléréséhez a mintát nitrogénnel fúvatva

betöményítettem, majd a minta jóságát az abszorpciós spektrumon ellen̋oriztem. A minta

készítéshez 100 mM-os BES puffert használtam aminek a pK-ja alig változik a nyomás

változás hatására.

Széles h̋omérséklettartomány alkalmazása

Egyes kísérleteimben alacsony hőmérsékletű (10 K) tartományt és szobahőmérsékletet

(300 K) is használtam. A h̋omérséklet csökkentésével elérhetjük, hogy a fehérje környeze-

tének h̋omozgása lecsökkenjen. Az alacsony hőmérsékletű méréseimet egy zárt rendszerű
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He-cirkulációs kriosztát (CTI-Cryogenics Model 22, Cryophysics SA, Geneva) segítségé-

vel végeztem. Mivel a kriosztátban a fényút 0,5 mm volt viszonylag nagy koncentrációjú

100 µM-os mintát használtam adott pH nak megfelelő TRIS és BES puffer keverékében

oldva 50 v/v % glicerin hozzáadásával. A kriosztát az abszorpciós spektrofotométer egyik

fényútjába helyeztem. Mivel ilyen módon a szokásos referencia fényút nem állt rendel-

kezésre a mérést megelőzően mértem meg az 50 %-os v/v glicerint tartalmazó puffer ab-

szorpciós spektrumát, és ezt használtam referencia spektrumként. A h̋omérséklet hatásá-

nak vizsgálatához mérést alacsony 10 K hőmérsékleten kezdtem és 10 K-ként emeltem. A

spektrum mérése előtt hagytam néhány percig az adott hőmérsékleten egyensúlyba kerülni

a rendszert. A h̋omérséklet növelését szokásosan egészen szobahőmérsékletig végeztem.

A glicerin hatásának vizsgálata szobah̋omérsékleten

Szobah̋omérsékleten 25oC-on vizsgáltam a glicerin hatását a fehérjére. A tisztán 100mM-

os pH 8,2-es BES puffert tartalmazó fehérje oldathoz adagoltam fokozatosan a glicerint,

egészen addig míg a fehérje mért jelének – ez a mérésem során abszorpciós spektrum volt

– változása nem telítődött. A fehérje koncentráció 10µM-volt. Méréseimhez maszkolt

10 mm fényút hosszúságú abszorpciós küvettát használtam. Areferencia fényútban is

minden abszorpciós spektrum mérés esetén azonos koncentrációjú víz és glicerin keveréket

helyeztem.

2.4.2. Cirkuláris dikroizmus spektroszkópia

A CD spektrumok mérését egy Jasco J 710 spektrofotométerrel végeztem, 25oC-on egy

1 ml es kvarc küvettában. A mintatér ózonmentesítését a folytonosan áramló nitrogén

gáz végezte. A spektrumok négy mérés átlagából adódtak össze amelyeket 50 nm/perces

sebességgel és 0,2 nm-es lépésközzel mértem meg. A liofilizált fehérje mintákból, 100

mM-os TRIS és BES puffer keverék hozzáadásával 10µM végs̋o koncentrációjú oldatot

késztetem. A spektrum méréseket szobahőmérsékleten pH 6,8 és 7,5 értékeknél végeztem

a natív és a Ca2+ mentes fehérje esetében is. Távoli UV-CD méréseket (190–260nm) 0,2

mm fényúttal rendelkez̋o kvarc küvettában, míg a látható tartományban(260–500 nm)10

mm fényút hosszúságú üveg küvettával végeztem.

A szerkezeti elemek arányának becslését korábban elvégzett szerkezeti mérések se-
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gítségével készített adatbázisból nyert információk alapján végeztem. Vizsgálataimban

azonban azt akartam megállapítani, hogy a Ca2+ mentesítés milyen hatást gyakorol a má-

sodlagos szerkezetre, tehát a szerkezet relatív változására voltam kíváncsi.

2.4.3. ANS emissziós spektroszkópia

A fehérjék hidrofób felületeinek vizsgálatára egy fluoreszcens jelz̋ot, ANS-t használtam

[64]. Az 8-anilino-1-naftalén-szulfonsav (ANS) vizes oldatban gyengén fluoreszkál, emissziós

maximuma 535 nm-nél található. Apoláros környezetben (például egy fehérje elérhető hid-

rofób felületéhez köt̋odve) emissziós maximuma kék irányba, 460 nm-re tolódik el,és a

fluoreszcencia kvantumhatásfoka több, mint egy nagyságrenddel is megn̋ohet. Ezáltal az

ANS fluoreszcencia intenzitásának mérésével információt kaptam arról, hogy vannak-e a

fehérjén az oldószer által elérhető hidrofób felületek.

Méréseim során a Sigma cégtől vásárolt ANS-t 96 %-os alkoholban oldottam fel, majd

a fehérjéhez való hozzáadása előtt a mérésben használt pH 6,8-as 100 mM BisTRIS puffer-

rel hígítottam. Az ANS fluoreszcencia emissziójának intenzitását egy Jobin Yvon Fluorolog-

3 spektrométerrel mértem.

A 25 oC-on végzett kísérlet során a natív és a Ca2+ mentes fehérjét ANS-sel titráltam.

Az ANS gerjesztését 380 nm végeztem. A fehérje koncentrációkezdetben, mind a natív

mind a Ca2+ mentes esetben 10µM volt, és az ANS koncentrációja 0-100µM-ig válto-

zott. A hígulási effektusra természetesen a mérési eredményeket korrigáltam. A méréseket

1 ml-es kvarc küvettában végeztem 0,5 s integrálási időkkel, 1 nm lépésekkel és 1 nm

résszélességekkel 400-550 nm-es hullámhossz tartományban.

A HRP és ANS köt̋odés nyomás függését pH 6,8-nál az ANS emisszióban követtem

nyomon 460 nm-nél. A HRP Trp-jét gerjesztetem 290 nm-nél és azemissziós spektrumot

305-550 nm közötti tartományban mértem 0,5 s integrálási időkkel, 1 nm lépésekkel és

1 nm résszélességekkel. A méréseket gyémántcellában végeztem és nyomás pontos érté-

kének meghatározását a fent leírt módon, a rubin emissziós spektrumának változásának

segítségével detektáltam.
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2.4.4. A fehérje dinamika vizsgálata hidrogén-deutérium kicserél̋o-

déssel

FTIR méréshez a fehérjemintámat D2O-ban kell feloldanom, mivel a közönséges víz egyik

elnyelési sávja egybeesik az amid I sávval. A mintakészítéssorán a liofilizált fehérjét

nehézvízzel készült pD 6.8 100 mM TRIS pufferben oldottam fel75 mg/ml végkoncent-

rációig. A liofilizálás következtében esetleges denaturálódást abszorpciós mérések segít-

ségével zártam ki. A pufferek és a minta készítését vízgőz mentes nitrogén áramoltatása

mellett végeztem. A D2O-nak a mintához való hozzáadását követően a FTIR mérést lehető-

leg azonnal meg kell kezdeni, mivel a mérés célja a H/D kicserélődés id̋obeli folyamatának

követése. Az összekeverés és az első spektrum mérése közt két perc telt el. A pufferek

készítésekor a pD mérését hagyományos pH elektróddal végeztük, a nehézvíz hatását az

izotópeffektusra történ̋o korrekcióval vettük figyelembe: pD = leolvasott érték+0.4.

A méréseket egy Bruker Vertex 80v FTIR spektrométerrel végeztük 25 oC-on, amely-

nek a mintaterébe helyeztem a mintatartóként funkcionáló gyémántcellát. A mintateret a

vízgőzmentesítés miatt levákumoztam. Egy spektrumot négy interferogramm összege adta

1 cm−1-es felbontással.

A fehérjében található nem kicserélt és a kicserélt H arányát a következ̋o képlet adja

meg [65]:

X =
ω(t) − ω(∞)

ω(0) − ω(∞)
(2.1)

Az ω(t) az amid II és I sávok intenzitás arányát mutatja, aholω(∞) a teljesen deuterált

fehérjére vonatkozik.

ω(t) =
AamidII(t) − Aalap(t)

AamidI(t) − Aalap(t)
(2.2)

A H/D kicserél̋odés pontos mechanizmusa nem ismert, nem tudni, hogy a dinamikai

fluktuációk hogyan befolyásolják a fehérje belsejében a kicserél̋odés sebességét. Nem

tisztázott, hogy a deutérium diffundál be a fehérje belsejébe, vagy a vizsgált csoportok

részleges kitekeredése miatt a deutérium számára hozzáférhet̋ové válnak az érintett amino-

savak. Az irodalomban az utóbbi tárgyalásmód az elterjedtebb, a grafikai megjelenítésben

pedig ezt a megközelítést alkalmazzák, ezért ezt fogom röviden ismertetni.
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A fehérjékben a H/D kicserélődés akkor történik meg, ha az aminosav környezetében

lokális kitekeredés zajlik le, amely a következő kinetikai egyenlettel írható le [36]:

NHi,betekert

ki

k−⇀↽−
ki

b

NHi,kitekert
k0−→ NDi (2.3)

Az i. aminosav id̋oben betekert és kitekert frakciójának arányát aki
k éski

b állandók

határozzák meg. Ak0 és aki
b aránya határozza meg a kicserélődés sebességét amikor már

a lokális kitekeredés megtörtént. Ak0 állandó természetesen erősen pH és h̋omérséklet

függő az alábbi empirikus formula szerint:

k0 = (10−pH + 10pH−6)100.05(T−25)s−1 (2.4)

A kicserél̋odést a kétféle mechanizmus alapján szokták EX1 és EX2-nek hívni. Az EX1

mechanizmus nem pH függő és akkor fordul el̋o, hak0 > kb, ekkor a sebességmeghatá-

rozó tényez̋o akb. Az EX2 akkor jön létre, hak0 < kb, ekkor a kicserél̋odés sebessége pH

függő lesz. Elméleti megfontolás és kísérleti eredmények alapján is az EX2 a mechaniz-

mus játszódik le tíznél alacsonyabb pH tartományban, vagyis a mi kísérleti körülményeink

között is. A kinetikai egyenlet alapján a kicserélődési állandót a következő módon tudjuk

meghatározni:

ki =
k0k

i
k

ki
k + ki

b

= k0ρi (2.5)

ahol aρi azi. aminosav hidrogénjének hozzáférhetőségét jelenti,k0 a mérési körülmé-

nyek között 7,07 s−1 (pH=6,8; T=25oC). A teljes fehérjére nézve, minden aminosavban

található hidrogén kicserélődik deutériumra, azonban ez a folyamat a különböző aminosa-

vaknál eltér̋o időállandóval zajlik. A teljes fehérjében található összes hidrogénre nézve:

X = n−1

n
∑

i=1

e−ρik0t (2.6)

Az előzőekben részletezett módon tudjuk az X értékét kísérletilegmeghatározni. X-

et a k0t függvényében szokás ábrázolni, melyet az irodalomban "relaxációs spektrumnak"

hívnak, annak ellenére, hogy kinetikai görbéről van szó. A mérési adatok kiértékelését

segíti, ha rárajzolják a grafikonra azokat az X-k0t függvényeket, amelyek adottρ értékek

mellett az azonos kicserélődési valószínűségű egységekből álló polimereket jellemeznék.
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A kicserél̋odés pontos méréséhez meg kellett határozni a nem kicseréltés a teljesen

deuterizált minta IR spektrumát is. A deutérium mentes minta spektrumát a mért kezdeti

spektrumokból extrapolációval határoztam meg. A teljesenkicserélt minta spektrumának

meghatározása úgy történt, hogy az IR spektrum felvételét egy nap múlva megismételtem.

A minta denaturálódásának kizárását az FTIR mérés után abszorpciós spektroszkópiai

méréssel ellen̋oriztem. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a teljes denaturáció elméleti

oldalról azt jelenti, hogy a hozzáférhetőség minden aminosavra nézve egy, vagyis egy tel-

jesen denaturált fehérje relaxációs spektruma aρ=1 görbén fekszik. Erre vonatkozólag

Závodszky és csoportja [66] végzett kísérleteket, melyek tökéletesen egyeztek az elmélet-

tel
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3. fejezet

Eredmények

3.1. A fehérje másodlagos szerkezete

A fehérje másodlagos szerkezetének vizsgálatára távoli UV-ban készült CD méréseket vé-

geztem. A 3.1. ábrán látható, hogy a Ca2+ mentes és a natív HRP távoli UV-ban készült

CD spektruma hogyan változik különböző pH értékek függvényében.

A távoli UV spektrumokból látszik, hogy a Ca2+ mentesítés hatására a fehérje má-

sodlagos szerkezete nem változik. Azt is megállapíthatjuk, hogy ebben a vonatkozásban

sem a natív sem a Ca2+ mentes fehérje nem érzékeny a pH változására, ebben a pH tarto-

mányban nem találtunk eltérést a fehérjék távoli UV spektrumaiban. A mérés pontosságát

figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a másodlagos szerkezeti elemek tartalmának relatív

eltérése maximum 4-5 % lehet.

3.2. A fehérje harmadlagos szerkezete

A natív HRP-r̋ol készült röntgendiffrakciós szerkezet [23] felhasználásával láthatóvá tettük

a molekula flexibilis régióit, az úgynevezett B-faktor analízis segítségével. A 3.2. ábrán

látható, hogy a fehérje flexibilisebb és merevebb részekből tevődik össze. A proximális

Ca2+ egy flexibilisebb, az oldószerhez közelebb lévő kötőhelyen található, míg a disztális

Ca2+ egy sokkal merevebb és oldószer számára kevésbé hozzáférhető kötőhelyen található.

A kék-fehér felület a proximális Ca2+ kötőhely víznek kitettségét ábrázolja.

Ezek a röntgendiffrakciós szerkezetből kapott számolási eredmények megerősítik azt a
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3.1. ábra. A Ca+2 mentes és natív HRP távoli UV-CD spektruma pH 6,8 és pH 8,2-

nél. A folytonos vonal a natív HRP-t, a pontozott vonal a Ca2+ mentes HRP pH 6,8-nál,

a pont-vonal pedig a Ca2+ mentes HRP-t pH 8,2-n mutatja. A mérésben használt minta

koncentráció minden esetben 10µM volt.

kísérleti tapasztalatot, hogy az egyik, vagyis a proximális Ca2+ sokkal könnyebben eltávo-

lítható olyan módszerekkel is, amelyekhez nem kell a másodlagos szerkezetet megváltoz-

tatni. A B-faktor analízis eredménye – tudni illik az, hogy megkülönböztethetünk merev és

flexibilis régiókat – alapján világossá vált, hogy a Ca2+ mentesítés során a merev régióból

eltávolított fém a fehérje harmadlagos szerkezetét is megváltoztathatja.

A harmadlagos szerkezet elméletileg megjósolt változásainak kísérleti felderítéséhez

többféle módszert alkalmaztam: H/D kicserélődést, ANS köt̋odés vizsgálatot, viszkozitás

növelésének vizsgálatát és az izotermikus kompresszibilitások összehasonlítását.

A 3.3. ábrán láthatjuk, hogy a natív HRP és a Ca2+ mentes HRP relaxációs spektruma

jelent̋osen eltér egymástól. A natív fehérjében található különböző időskálán lejátszódó di-

namikai fluktuációkkal rendelkező szerkezeti elemek miatt, a fehérje H/D kicserélődésének

relaxációs spektruma egy széles több nagyságrendre kiterjed̋o kicserél̋odési valószínűség

tartományt fed le. Azt mondhatjuk a rigid és a flexibilis fehérje részekben a kicserélődés

sebessége nagyon eltér, tehát a fehérje fluktuációs szempontból inhomogénnek tekinthető.
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3.2. ábra.A natív HRP szerkezete színezve a gerinc flexibilitása alapján. A fehérje aktív

centruma a hem, a disztális és a proximális His sárgával, a két Ca2+ ion kék gömbbel van

ábrázolva. A fehérje szerkezetében a flexibilis régiók pirossal míg a merevebbek kékkel

vannak színezve. A proximális Ca2+ egy flexibilisebb, az oldószerhez közelebb található

kötőhelyen, míg a disztális Ca2+ egy sokkal merevebb régióban található. A proximális

Ca2+ mellett az oldószer által hozzáférhető régiót egy kék-fehér felület mutatja.

A Ca2+ mentes fehérjékben a görbe majdnem párhuzamos egy adottρ-val jellemezhet̋o

görbével (azonos kicserélődési valószínűségű H-ek láncolata). Ebből arra következtet-

hetünk, hogy a Ca2+ mentes fehérje homogénebb és lényegesen jelentősebb fluktuációs

dinamikával rendelkezik, amely nagyságrendekkel nagyobbkicserél̋odési valószínűséghez

tartozik. A mérések alapján tehát megállapítható, hogy a Ca2+ fontos szerepet játszik a

szerkezeti fluktuációk erősségének és lokális eloszlásának szabályozásában. A Ca2+ nél-

küli fehérjében a kicserélődés sebessége jelentősen megn̋o a natívhoz képest, ebből arra

lehet következtetni, hogy a harmadlagos szerkezetben fellazulás történik, a fluktuációk

megn̋onek. Az olyan szerkezetet amely tartalmazza a natív szerkezet másodlagos szerke-

zeti elemeit, de fellazult harmadlagos szerkezetre jellemző tulajdonságokat mutat ”olvadt

gombóc” állapotnak hívjuk [67].
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3.3. ábra. A Ca+2 mentes és natív HRP relaxációs spektruma.A méréseket pH 6,8-nál

végeztük a natív HRP-t az üres négyzet, a Ca+2 mentes HRP-t az üres háromszög jelöli.

Az X jelöli a kicserélt és a nem kicserélt aminosavak arányát. A szaggatott vonalak azt a

valószínűséget jelölik – a mellette található számmal együtt –, hogy az adott aminosavak

közül mennyi az elérhető a H/D kicserél̋odés számára.

Az "olvadt gombóc" állapotokat az irodalomban ismert módon,ANS beköt̋odésével is

megvizsgáltam [68]. Ismert, hogy az ANS fluoreszcencia kvantum hatásfoka jelentősen

megnövekszik, ha a fehérje hidrofób helyeire beköt [69]. A fehérjét ANS-sel titrálva, mér-

tem az ANS emissziós spektrumát. Az ANS emissziót vizsgálvaazt kaptam, hogy az ANS

koncentrációt növelve az emissziós intenzitás fokozatosan növekedett. A Ca2+ mentes és a

natív fehérje között azonban jelentős különbségeket kaptam. A 3.4. ábra azt mutatja, hogy

az ANS emissziós jelének intenzitása a Ca2+ mentes fehérjét tartalmazó mintákban jelentő-

sen nagyobb mint a natív fehérje estében. Növelve az oldatban található ANS mennyiségét,

a fehérjén található kötőhelyek telít̋odnek. A pH 6,8-as körülmények esetén tízszeresre, a

pH 8,2-es esetben hússzorosra növekszik az ANS emissziós intenzitása a natív fehérjéhez

viszonyítva. Az eredményeket látva kijelenthetjük, hogy akötőhelyek száma és hidrofobi-

citása a Ca2+ mentes fehérjében sokkal nagyobb, mint a natív fehérjében.A Ca2+ mentes

fehérje ANS köt̋o képessége a pH függvényében is változik.
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3.4. ábra. A Ca2+ mentes és natív HRP-hez kötött ANS emissziója az ANS:fehérjearány

változásának függvényében pH 6,8 és pH 8,2-nél.A natív HRP-t az üres négyzet, a Ca+2

mentes HRP-t pH 6,8-nál az üres háromszög, és pH 8,2-n az üres kör jelöli. A fehérje

koncentráció azonos volt minden mérésben, értéke 10µM. Az ANS emissziós intenzitása-

ira azonos exponenciálisokat illesztettünk, melyeknek azintenzitás arányai tértek csak el

egymástól.

A 3.5. ábrán látható, hogy a nyomás növekedésének hatására afehérje ANS köt̋o ké-

pessége megváltozik. A nyomás növekedése elősegíti az oldószer vízmolekuláinak a szer-

kezetben való kötődését, rendeződését. A natív harmadlagos kötések lecserélődése vízmo-

lekulák beépülésével szerkezeti változáshoz vezet, amelynek eredményeként mind a natív,

mind a Ca2+ mentes fehérje ANS kötő képessége megnövekszik a nyomásnövekedés ha-

tására. A 3.5. ábrán látható, hogy a natív fehérjében ez sokkal kisebb mértékben történik

meg, vagyis a natív fehérje szerkezete sokkal kompaktabb, míg a Ca2+ mentes fehérje

fellazultabb állapotban van. A natív fehérje esetében azt is tapasztaltam, hogy 7 kbar kör-

nyékén az ANS köt̋odés nyomás függése megváltozik, ami egy szerkezeti átalakulásra utal.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a fehérjéhez kötött ANS fluoreszcencia intenzitás a natív

fehérjében a Ca2+ mentes fehérjének csak a negyede még 11 kbar-on is (az 3.5. ábrán a

végs̋o értékre normált adatokat tüntettem fel).
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3.5. ábra. A Ca2+ mentes és natív HRP-hez kötött ANS emissziós intenzitásánakválto-

zása a nyomás növekedésének függvényében pH 6,8-nál.A natív HRP-t üres négyzet, a

Ca2+ mentes HRP-t üres háromszög jelöli. Az ANS intenzitás normált – az adott nyomás

tartományban a legnagyobb értékhez – értékét ábrázoltuk. Afehérje koncentráció azonos

volt, minden mérésben 10µM.

A nagy nyomás segítségével történő szerkezeti perturbációt optikai abszorpciós mérés-

sel követve szintén képet alkothatunk a fehérje szerkezetifluktuációiról.

A 3.6. ábrán láthatjuk, hogy a nyomásváltozás hatására a spektrumvonalak eltolódásá-

nak tendenciája jelentősen különbözik a natív és Ca2+ mentes HRP pH 6,8-nál. A natív

HRP spektrumvonalának maximum pozíciója folyamatosan de lassabban eltolódik, majd

egy nagyobb átalakulás hatására jelentősen megváltozik a spektrumvonal pozíciója, és ek-

kor éri el a maximális hullámhossz értéket. A Ca2+ mentes HRP esetében nem látunk

ilyen átalakulást, azonban a spektrum maximumának eltolódása folyamatos, és nagyobb

mértékű mint a natív HRP esetében.

A hem-zseb elektrosztatikus viszonyait a környezetében található aminosavak és víz-

molekulák polarizáltsága, távolsága és irányítottsága befolyásolja. A spektrum folyamatos

eltolódása az előzőekben tárgyalt elméletnek felel meg, érdekes módon a Ca2+ mentes

minta esetén egészen nagy nyomásokig, még natív esetben 4-5kbar-ig (ami szintén je-
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3.6. ábra. A Ca2+ mentes és a natív HRP Soret sávjának eltolódása a nyomás változá-

sának függvényében pH 6,8-nál.A natív HRP-t üres négyzet, a Ca2+ mentes HRP-t üres

háromszög jelöli. A fehérje koncentráció minden mérésben 10 µM volt. A mérési adatok

egyes szakaszaihoz különböző meredekségű egyeneseket, az átmenethez szigmoid görbét

illesztettünk.

lentős nyomás). A korábbiakban tárgyaltak szerint a lineáris függvények meredeksége a

kompresszibilitással arányos, így a mérés a Ca2+-mentes állapot nagyobb relatív térfogati

fluktuációját mutatja. A natív fehérje esetében 8 kbar környékén tapasztalt drasztikus szer-

kezeti átalakulásra még visszatérünk a hem-zseb szerkezetének vizsgálatánál.

Korábbiakban utaltunk arra, hogy az optikai spektrum változása a küls̋o környezet visz-

kozitásának hatására alkalmas lehet a szerkezeti fluktuációk jellemzésére.

Az oldószerben lév̋o glicerin hatására változást csak a Ca2+ mentes mintán tapasztal-

tam. A Ca2+ mentes HRP-n végzett kísérlet eredményét a 3.7. ábrán láthatjuk pH 8,2

esetén. A glicerin koncentráció növelés (0-50 %) hatására aspektrum megváltozik, a Soret

sáv keskenyebb lesz, a Q sáv intenzitása megnő és a CT sáv maximuma a vörös tarto-

mány felé csúszik. 50 v/v %-os glicerin tartalom és szobahőmérséklet mellett – amit a

következ̋o fejezetben elemzett spektrumokon láthatunk – a spektrum azonossá válik a pH

6,8-nál szobah̋omérsékleten mért Ca2+ mentes HRP és a natív HRP szobahőmérsékleten
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3.7. ábra. A Ca2+ mentes HRP abszorpciós spektrumának változása a glicerin koncent-

ráció változásának függvényében pH 8,2-nél.A fehérje koncentráció 10µM. Az spektru-

mok eltolva láthatók, úgy hogy a 0 % glicerin a legalsó és 50 %-os glicerin oldat a legfels̋o

spektrumon található.

mért spektrumával. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a Ca2+ mentes minta jelentősen

fellazult harmadlagos szerkezettel bír. A hem abszorpcióssávjának a növekv̋o viszkozitás

hatására csökkenő sávszélessége ugyanis azt jelenti, hogy a fluktuációs konformációválto-

zások mértéke lecsökken, azaz visszafele következtetve, glicerin nélkül eredetileg jelentős

volt.

A fenti eredmények együttesen azt bizonyítják, hogy a fehérje harmadlagos szerkezete

a Ca2+ mentesítés hatására jelentősen átalakul, fellazul és úgynevezett ”olvadt gombóc”

szerkezetté alakul át.
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3.8. ábra. A Ca+2 mentes és natív HRP abszorpciós spektruma pH 8,2 és pH 6,8-nál. A

folytonos vonal a natív HRP-t, a pontozott vonal a Ca+2 mentes HRP pH 6,8-nál, a pont-

vonal pedig a Ca+2 mentes HRP-t pH 8,2-n mutatja 25oC-on. A mérésben használt minta

koncentrációja minden esetben 10µM volt.

3.3. A fehérje aktív centrumának szerkezete

Az előző fejezetben tárgyalt eredmények azt mutatják, hogy a Ca2+ ionok eltávolítása glo-

bálisan megváltoztatja a fehérje konformációs dinamikáját, a fluktuációk amplitúdója n̋o, a

szerkezet a harmadlagos kötések szintjén fellazul. Ez a hatás a hem optikai spektrumában

is érezhet̋o, és különösen a magasabb pH értéknél jelentős. A harmadlagos szerkezet meg-

változása és az enzimaktivitás jelentős csökkenése kapcsolatban lehet egymással, azonban

erre nézve közvetlen kísérleti bizonyítékunk nem volt.

A fehérje enzim aktivitásának szempontjából azonban kézenfekvő, hogy a hem-zseb

konformációja els̋odleges fontosságú. Ebben a fejezetben bemutatott méréseim annak

megértését célozzák, hogy a Ca2+ jelenléte milyen értelemben járul hozzá az enzimak-

tivitást biztosító szerkezethez.

A 3.8. ábrán a natív HRP és a Ca2+ mentes HRP abszorpciós spektruma látható pH

6.8-nál és pH 8.2-nél. A natív HRP abszorpciós spektrumát mértem mindkét pH értéknél,
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3.9. ábra. A Ca+2 mentes HRP két jellegzetes Soret (üres kör) és CT (teli kör) sávmaxi-

mumának változása a pH függvényébenA maximum pozíciók változását a pH függvényé-

ben Henderson-Hassebalch görbével illesztettük. A mérésben használt minta koncentráció

minden esetben 10µM volt.

azonban nem volt különbség a két pH-n mért spektrum között, azonban a Ca2+ mentes

HRP esetében azonban jelentős különbség van. A Soret csúcs maximum pozíciója eltoló-

dott a rövidebb hullámhosszak felé, és a Soret sáv válla is jelentősebb lett a sáv rövidebb

hullámhosszú oldalán. A Q sáv intenzitása csökkent, a CT sáv intenzitása is csökkent, és a

maximuma eltolódott a rövidebb hullámhosszúságú tartomány irányába.

A 3.9. ábrán látható ezen sávok maximumának változása a pH függvényében 25oC-

on. A spektrumok maximum pozícióját, a klasszikus, lokálispolinom illesztést alkalmazó,

Savitzky-Golay módszerrel határoztuk meg [70]. A két pH függés pontjait Henderson-

Hassebalsch görbével illesztettük. Az irodalom alapján feltételezhet̋o, hogy a vizsgált pH

tartományban tapasztalt jelentős spektrum változást egyetlen aminosav a His42 protonáló-

dása okozza [41, 25]. A Henderson-Hasselbalsch görbe alkalmas az aminosavak protoná-

lódásának elméleti leírására a pH függvényében. Az átalakulási pH a Soret sáv esetében

7,43±0,13, míg a CT sáv esetében 7,31±0,16-nál volt.

Látva hogy a Ca2+ mentes HRP Soret sávja pH 8,2-nél jelentősen kiszélesedik azt
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3.10. ábra. A Ca2+ mentes és natív HRP CD spektruma a Soret és a közeli UV tarto-

mányban pH 6,8 és pH 8,2-nél.A folytonos vonal a natív HRP-t, a pontozott vonal a Ca+2

mentes HRP pH 6,8-nál, a pont-vonal pedig a Ca2+ mentes HRP-t pH 8,2-nél mutatja. A

mérésben használt minta koncentráció minden esetben 10µM volt.

feltételeztem, hogy egy erős ligandum kölcsönhatása miatt felhasad a Soret sáv. Enneka

kiderítésére alkalmas a Soret sáv CD spektrumának vizsgálata.

A 3.10. ábrán a natív HRP CD spektruma (folytonos vonal) és a Ca2+ mentes HRP CD

spektruma látható pH 6,8-nál (pontozott vonal) és pH 8,2-nél (szaggatva pontozott vonal)

és 25oC-on. A natív HRP CD spektruma a pH 6,00 - 9,00 tartományban nem mutatott pH

függést. A Ca2+ mentes HRP spektrumában azonban jelentős változást láthatunk, mind

a közeli UV, mind a Soret tartományban. Általánosan elmondható, hogy a Ca2+ mentes

HRP optikai aktivitása csökkent a pH növelésével. A 270-320 nm tartományból láthatjuk,

hogy az aromás aminosavak környezetében szerkezeti változás történt. Tudnunk kell, hogy

a HRP hem-zsebében öt darab Phe és két darab His aromás aminosav található. A 320-380

nm-es tartományból és a Soret régióból az is látható, hogy a hem közvetlen környezetében

is történik szerkezeti átalakulás. A natív és a Ca2+ mentes fehérje pH 6,8 esetében 406

nm-nél rendelkezik maximummal. A pH változás hatására felhasadást figyelhetünk meg a

Ca2+ mentes fehérje Soret sávjában. A pH 8,2 spektrum egy minimummal rendelkezik 388
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3.11. ábra. A natív HRP abszorpciós spektrumai a hőmérséklet függvényében 10 K-

től (alsó spektrum) 300 K-ig (fels̋o spektrum).A mérésben használt minta koncentráció

minden esetben 10µM volt. A méréseket 10 K, 20 K, 50 K, 70 K, 100 K, 150 K, 170 K, 200

K, 250 K, 300 K végeztük 50 % glicerin koncentrációval. A Q és CTsáv abszorbanciájának

értékei a Soret sávhoz viszonyítva hétszeres szorzóval jelennek meg.

nm-nél, és egy maximummal 425 nm-nél, ez összhangban van az abszorpciós spektrumban

tapasztalt változással.

Az alacsony h̋omérsékletű abszorpciós spektroszkópiai mérések segítségével megfi-

gyelhet̋ové válnak a hem környezetében történő változások és a Fe3+ spin állapotai, ame-

lyek segítségével a szerkezetváltozás finomságait is detektálhatjuk. Ezt a megközelítést

széles körben használták az irodalomban.

Alacsony h̋omérsékletű abszorpciós kísérleteimben összehasonlítottam a Ca2+ mentes

és a natív HRP jelét benzohidroxámsav (BHA) szubsztrát analógbekötésével és nélküle

50 v/V %-os glicerin koncentráció mellett. A natív HRP spektruma megegyezett az iroda-

lomban leírt spektrumokkal [71].

A 3.11. ábra alapján elmondhatjuk, hogy a szobahőmérsékletr̋ol alacsony h̋omérsék-

letre való hűtés hatására a Soret sáv keskenyebb lett és néhány nm-rel nagyobb hullám-
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hosszak felé csúszott, a Q és CT sávok spektrális felbontása megn̋ott és a sávok egy kicsit

a kékebb tartományba csúsztak, pH 8,2-nél és pH 6,7-nél is.

A natív HRP spektruma a HS/QS spinállapotú Fe3+ állapotok keverékével jellemezhető

szobah̋omérsékleten [21, 72, 73], melyet a saját mérési eredményeim is meger̋osítenek.

Ha a natív spektrum Q sávját felbontjuk Gauss-görbék segítségével, azt kaphatjuk hogy a

HS/QS állapotra jellemz̋o sáv mellett kisebb súllyal LS spin állapot sávja (≈ 500 és 540

nm-nél) is megtalálható, alacsony hőmérsékleten a LS súlya megnő de még mindig relatíve

kicsi lesz.

A 3.12. ábrán látható, hogy a Ca2+ mentes HRP esetén a Soret sáv maximuma 5 nm-t

tolódott a vörösebb hullámhossz tartományba pH 6,7-nél és 7nm-t pH 8,2-nél a h̋omérsék-

let csökkenésével. A spektrum Q sávja mind a két pH-n eltolódik a nagyobb hullámhossz

irányába, azonban a két pH-n a sávok finom szerkezete eltér. ACT sávban a pH 8,2 ese-

tében a sáv teljesen eltűnik, míg pH 6,8-nél ezt nem tapasztaljuk. A CT sáv eltűnése arra

utal, hogy a Fe3+ állapota LS lehet, ami az irodalmi adatok alapján a hem hatoskoordi-

nációjú állapotát jelzi. A hem környezetében beálló szerkezeti átalakulás miatt a Fe3+-hez

a ligandum koordinálódásának erőssége megváltozik. Az állapot kialakulásában a foko-

zatos hűtésnek a szerepe, hogy a szobahőmérsékleten sok konformáció között fluktuáló

ligandum a fokozatosan csökkentett hőmérsékletnek megfelelően végül a legalacsonyabb

energiájú korodinált állapotban stabilizálódik.

A Ca2+ mentes fehérje esetében pH 8,2-n a LS állapot a meghatározó mindkét h̋omér-

sékleten, alacsony hőmérsékleten a CT sáv eltűnése is ezt jelzi. A pH 6,8 esetben aLS és

a QS/HS állapotok keveréke jelenik meg a spektrumokban. A spin állapotok súlyának vál-

tozása a spektrumban egyértelműen azt jelzi, hogy a hem konformációja megváltozik, és a

Q sávban tapasztalható változás pedig a hem-zsebben lévő vízmolekula orientációváltozá-

sára utal. Együttesen tehát azt mondhatjuk hogy a Ca2+ hiánya és a His42 deprotonálódása

egy dipól természetű ligandum (víz) koordinációjához vezet a Fe3+ hatodik koordinációs

irányában.

A fehérje aktív centrumában bekövetkezett szerkezeti változások vizsgálatában alkal-

mazott módszer az, hogy a natív állapotban ismert módon kötődő ligandumot vagy szubsz-

trátot kötnek a fehérjébe és a hatást vizsgálják [74]. A HRP BHA-val alkotott komplexének

szerkezetét röntkrisztallográfiával meghatározták [75].A disztális oldalra bekötődő BHA

szubsztrát alkalmas arra, hogy az adott disztális oldalon bekövetkezett szerkezeti átalaku-
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3.12. ábra. A Ca2+ mentes HRP abszorpciós spektrumai pH 6,7-nél (felső) és pH 8,2-nél

(alsó) a h̋omérséklet függvényében 10 K-től (alsó spektrum) 300 K-ig (fels̋o spektrum).

A mérésben használt minta koncentráció minden esetben 10µM volt. A méréseket 10 K,

20 K, 50 K, 70 K, 100 K, 150 K, 170 K, 200 K, 250 K, 300 K végeztük 50% glicerin

koncentrációval. A Q és CT sáv abszorbanciájának értékei a Soret sávhoz viszonyítva

hétszeres szorzóval jelennek meg.
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lásokról információt kapjunk [31].

A 3.13. ábrán a Ca2+ mentes és a natív HRP-hez adagolt BHA hatását láthatjuk a spekt-

rumban. A méréseket pH 6,8-nál és pH 8,2-nél is elvégeztem, azonban sem a Ca2+ mentes,

sem a natív fehérje esetében nem láttam változást a spektrumokban a különböz̋o pH-n. A

szoba és az alacsony hőmérséklet esetében is megfigyelhetjük, hogy a szubsztrát nélküli

fehérjéhez képest a Soret sáv szélessége lecsökken és kicsit vörös irányba tolódik. A CT

sáv is nagyon hasonlóan viselkedik, eltolódás nem látható,de a finom felbontás a hőmér-

séklet csökkenése miatt megnő. A Q sáv a natív HRP esetén nem különbözik jelentősen

a szubsztrát nélküli esettől, azonban a Ca2+ mentes HRP mintában a Q sáv a nagyobb

hullámhosszak felé csúszik és a finomszerkezete is jelentősen átalakul. A jelentős különb-

séget azonban pH 8,2-nél láthatjuk a Ca2+ mentes HRP esetében a BHA kötött és nem

kötött állapotban, mert a CT sáv nem tűnik el alacsony hőmérsékleten. Ebb̋ol arra követ-

keztethetünk, hogy a BHA bekötődése meggátolta a disztális oldalon azt a koordinációt

ami BHA nélkül a CT sáv eltűnését okozta.

A hidrosztatikai nyomás változtatása szintén érdekes eredménnyel szolgált a Ca2+ sze-

repére nézve a hem zseb szerkezetének stabilitásában.

A 3.14. ábrán látható a natív és a Ca2+ mentes HRP spektrum pH 6,8-nál és 10 kbar

nyomáson. A nyomás hatására a Ca2+ mentes és a natív fehérje abszorpciós spektruma kü-

lönböz̋o módon változik. A légköri nyomáson mért spektrumokat a 3.8. ábrán, a maximum

értékek összefoglalását a 4.1. táblázatban láthatjuk. A natív HRP esetében 10 kbar-on a

spektrum Soret sávjának maximum pozíciója 23 nm-t tolódik el légköri nyomáson mért-

hez képest, míg a Ca2+ mentes HRP csak 7,4 nm-t. A Q és CT sávban is átalakulások

történnek. A natív HRP esetében a Q sáv szerkezete átalakul ésa CT sáv eltűnik, ami egy

tiszta LS állapotra jellemz̋o viszonyt mutat. A Ca2+ mentes HRP esetében a Q és a CT sáv

intenzitása csökken és a kékbe tolódik.
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3.13. ábra. A natív HRP (fels̋o) és a Ca2+ mentes HRP (alsó) BHA-val kötött állapotú

spektrumai a h̋omérséklet függvényében 10 K-től (alsó spektrum) 300 K-ig (fels̋o spekt-

rum) pH 6,7-nél.A mérésben használt mintakoncentráció minden esetben 10µM volt. A

spektrumok eltolva láthatók és 10 K, 20 K, 50 K, 70 K, 100 K, 150K, 170 K, 200 K, 250 K,

300 K végeztük a méréseket 50 % glicerin jelenlétében. A Q és CTsáv abszorbanciájának

értékei a Soret sávhoz viszonyítva hétszeres szorzóval jelennek meg.
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3.14. ábra. A Ca2+ mentes és natív HRP abszorpciós spektruma 10 kbar nyomáson pH

6,7-nál.A natív HRP-t a folytonos vonal, a Ca2+ mentes HRP-t a pontozott vonal jelöli. A

fehérje koncentráció minden mérésben 10µM volt.
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4. fejezet

Az eredmények megbeszélése

4.1. A fehérje másodlagos szerkezete

Az irodalomban számos olyan másodlagos szerkezet becslésttalálunk a HRP-re vonat-

kozólag, amelyet rokon fehérjék ismert röntgendiffrakciószerkezete alapján készítettek

[14, 76]. A pontos másodlagos szerkezet csak a fehérje kristályosítása után vált ismerté

[23]. A röntgen diffrakciós szerkezetből (3.2. ábra) feltételezhető volt, hogy a Ca2+ a fe-

hérje másodlagos szerkezetének stabilizálásában fontos szerepet tölt be.

Egyes növényi peroxidázokon végzett kísérletek eredményei [77, 78, 79] azt mutatták,

hogy a Ca2+ mentesítés hatására ezen enzimek aktivitása drasztikusanlecsökkent (40-80

%), valamint a másodlagos szerkezetük is megváltozott. A cikkek ismeretében és tudva

még, hogy a HRP aktivitása is 60 %-al csökken a Ca2+ mentesítés hatására [27], feltéte-

leztük, hogy a fehérje másodlagos szerkezete is jelentős változást szenved.

A fehérje Ca2+ mentessége szempontjából megkülönböztethetünk részlegesen és tel-

jesen Ca2+ mentes fehérjét. Az irodalomból ismert, hogy a fehérje Ca2+ mentesítésére

több módszer kínálkozott [27, 71], ezeket alkalmazva volt előállítható a félig és a teljesen

Ca2+ mentes fehérje. Az egyik módszer a Ca2+ mentesítésre, hogy a különböző mérések

közben használt pufferhez EDTA-t is adtak [71, 30]. A másik módszer pedig a Hachke

és társa [27] által kidolgozott komplex eljárás amely a fehérje részleges denaturálódásával

köti össze a kelát alkalmazását. Az irodalomban leírt mérési eredmények áttekintése után

megállapítható, hogy a nem kellő körültekintéssel végzett Haschke féle Ca2+ mentesítés

is csak részlegesen Ca2+ mentes mintához vezet. A röntgenkrisztallográfiai B-faktorok is-
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meretében (3.2. ábra) feltételezzük, hogy ilyenkor csupána felülethez közeli, lazán kötött

proximális Ca2+ eltávolítása történik meg.

A részlegesen Ca2+ mentesített fehérje másodlagos szerkezetét a hőmérséklet és nyo-

más függvényében vizsgálták [71, 30]. A szerkezet átalakulásának detektálására az FTIR

spektroszkópiai méréseket alkalmaztak és az amid sávokat vizsgálva azt találták, hogy a

részlegesen Ca2+ mentesített fehérje másodlagos szerkezete nem tér el a natív szerkezett̋ol.

Tanaka és csoportja [80] által vizsgált disztális Ca2+ kötőhely és így a disztális Ca2+

elvesztésével járó mutáció nem okozott a fehérjében másodlagos szerkezeti változást.

A csoportunk által végzett molekula dinamikai számolások kimutatták [81], hogy a

teljesen Ca2+ mentes fehérje girációs rádiusza csak elhanyagolható mértékben n̋ott meg.

A méréseink (3.1. ábra) alapján elmondhatjuk, hogy a fehérje másodlagos szerkezete

nem változik meg a Ca2+ mentesítés hatására.

Mind az irodalmi adatok, mind a saját méréseink azt mutatják, hogy a HRP másodla-

gos szerkezeti stabilitása jelentősen nagyobb a többi növényi peroxidázénál. A szerkezeti

modellek alapján az a különbség látható a rokon peroxidázokés a HRP között, hogy az

előbbiekben a diszulfid hidak távol találhatók a Ca2+ kötő helyekt̋ol, ellentétben a HRP-

vel. Tehát feltételezhetjük, hogy a HRP esetében a kén-hidakis részlegesen csökkenthetik

a Ca2+-ok hiányából adódó szerkezeti instabilitást, és így meggátolják, hogy a Ca2+ men-

tesítés hatására a fehérje másodlagos szerkezete megváltozzon.

Az eddigi irodalomban publikált eredmények alapján kijelenthetjük [71, 30], hogy a

natív és az egy Ca2+-os mintában nincs különbség a másodlagos szerkezeti elemeket te-

kintve. A saját méréseket is figyelembe véve kijelenthetjük, hogy mindkét Ca2+ elvesztése

a vizsgált 6,0-9,0 pH tartományban sem befolyásolta a fehérje másodlagos szerkezetét.

4.2. A Ca2+ és az ”olvadt gombóc”

A röntgendiffrakciós B-faktorok analízise (3.2. ábra) alapján valószínűsíthető volt, hogy a

dinamikai fluktuációkat a kötött Ca2+-ok befolyásolják. A disztális Ca2+ a fehérje legme-

revebb régiójában helyezkedik el és bár a szerkezetet kén-hidak stabilizálják feltételezhető

volt, hogy eltávolítása esetén a dinamikai fluktuációk megváltoznak. Várakozásaimat a

H/D kicserél̋odési mérések igazolták.

A relaxációs spektrumok alapján elmondhatjuk, hogy mind a H/D kicserél̋odés va-
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lószínűsége jelentősen – nagyságrendekkel – megnőtt a Ca2+ mentes fehérjében a natív

HRP-hez viszonyítva. A 3.3. ábrán látható, hogy a natív fehérjében az aminosavak kicse-

rélődési sebessége jelentős inhomogenitást mutat. Ez összhangban van a szerkezeti kép

alapján készített B-faktor analízisével [23, 82], ahol a szerkezeti régiók mozgékonysága

jelent̋osen eltér egymástól. A Ca2+ mentes HRP relaxációs spektruma az amid hidrogé-

nek szinte teljesen homogén elérhetőségét mutatja. A teljesen merev régióban található

a disztális Ca2+, eltávolítása tehát drámai mértékben megnöveli a harmadlagos szerkezet

általános fellazulását. Ugyancsak a szerkezet fellazulását mutatja a nyomáskísérletekből

meghatározott kompresszibilitás növekedés a Ca2+ mentes mintában.

ANS beköt̋odés segítségével megvizsgáltam a Ca2+ mentesítés hatására létrejött har-

madlagos szerkezetet . A Ca2+ mentes és a natív HRP ANS kötődési vizsgálatából látható,

hogy a hidrofób köt̋ohelyek száma jelentősen megn̋ott a Ca2+ mentesítés hatására. Az

a tény, hogy a fehérje másodlagos szerkezete nem változott,arra utal, hogy a kialakuló

harmadlagos szerkezet egy úgynevezett ”olvadt gombóc” [67].

A Ca2+ mentes HRP esetében a glicerin hatására (3.7. ábra) az abszorpciós spektrum

megváltozik, az abszorpciós sáv inhomogén kiszélesedése lecsökken, és 50 %-os glicerin

tartalomnál azonos lesz a natív állapotra jellemző sáv alakkal. Glicerin jelenléte nélkül

tehát a szerkezet erősen fellazul. Ezt a tényt kétféleképpen is magyarázhatjuk. A glice-

rin fluktuációt csökkent̋o hatását a környezet viszkozitásának növekedésével magyarázzuk.

Mivel az effektust a hem spektrumának mérésével követtük, az is feltehet̋o, hogy a glice-

rin molekulák behatolnak a protein aktív centrumába, és ennek következtében egy jobban

definiált hem szerkezet jön létre, ezzel csökkentve az abszorpciós spektrum spektrális szé-

lességet [83, 84].

4.3. A Ca2+ hatása a fehérje aktív centrumára

Az optikai spektroszkópiai módszerek, a fehérje aktív centrumának hem tartalma miatt,

nagyon jól alkalmazhatóak a hem és környezetében történő szerkezeti változások vizsgála-

tára. A röntgendiffrakciós szerkezetből [23] ismerjük a Ca2+ kötő helyek és a hem közötti

szerkezeti kapcsolatot, és ennek alapján feltételezhető, hogy a Ca2+ ionok eltávolítása a

hem-zseb szerkezetét is érinti.

A részlegesen Ca2+ mentesített HRP abszorpciós spektrumában a natív fehérjéhez ké-
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pest kis eltolódást találtam a Soret sávban (1 nm). Ez az különbség az extinkciós együttha-

tókban nem is mérhető. Hasonló eredményre jutottak mások is [31].

Szobah̋omérsékleten a Ca2+ mentes és a natív HRP abszorpciós spektrumában jelentős

különbséget láthatunk. A Ca2+ mentes fehérje abszorpciós spektruma a natívval ellentét-

ben pH függést is mutat.

Az elektrosztatikus viszonyok átalakulásának lehetségesoka, egy aminosav protonálódása-

deprotonálódása pH 7,4-nél. Az aminosavak pK-ját áttekintve láthatjuk, hogy a 3.9. ábrán

látható átalakulás feltehetőleg egy His protonálódása következtében történik. A fehérje

els̋odleges szerkezetéből kiindulva láthatjuk, hogy az egész fehérjében három His amino-

sav található. Ezek közül a hem disztális oldalán van a His40és a His42 aminosav, a

proximális oldalon a His170. Ez utóbbi koordinálódik a Fe3+ ionhoz a natív fehérjében.

Tekintsük át, hogy a három aminosav közül melyik lehet a felelős a jelent̋os átalakulásért

a hem környezetében.

A His40 távolsága a Fe3+ iontól viszonylag nagy (12 Å), és közvetlenül egy víz mo-

lekulához köt̋odik H-hídon keresztül. Figyelembe véve ezeket a tényeket,leszögezhetjük

hogy a His40 távolsága túlságosan nagy ahhoz, hogy befolyásolni tudja a hem körüli elekt-

rosztatikus teret úgy, hogy ez látható legyen az optikai spektroszkópiai mérésekben.

A His170 koordinálódik a Fe3+-hoz, és egy H-híddal az Asp247-hez. Számos kuta-

tócsoport kimutatta, mind NMR [85], mind rezonancia Raman [41, 86] mérésekkel, hogy

ez a His nem protonálódhat a pH változás következtében ebbena pH tartományban ahol a

méréseimet végeztem.

A His42 protonálódásának pK-ját többféle módszerrel vizsgálták eddig a natív fehér-

jében. A His proton NMR rezonanciájának hiperfinom eltolódása segítségével, a His pH

érzékenységet célzottan vizsgálták [87]. Alkalmaztak mégrezonancia Raman spektroszkó-

piát, melynek segítségével a NproHis - Fe3+ nyújtási rezgés frekvenciájának eltolódását de-

tektálták a pH változás hatására [88, 41]. A hem disztális oldalán található aminosavakat

különféle egyéb aminosavakra cserélték, és az így keletkezett fehérjékben a hem disztális

és proximális oldalán található hidrogén kötések tulajdonságait NMR, rezonancia Raman

és EPR módszerekkel vizsgálták [89, 90]. A kísérletekből arra következtettek, hogy a

His42 kulcsszerepet játszik a hem és a Fe3+ ionizációjában és ezen keresztül az enzim

funkcionális viselkedésében, valamint kiterjedt hidrogén hálózaton keresztül befolyásolja

a proximális oldal és a His170 koordinációs viszonyait is. Az irodalmi adatok és elvég-
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Minta Soret (nm) ǫ(mM−1 cm−1) Q(nm) CT(nm)

HRP 402,5 425,0 103 500; 540 644

HRP-Ca2+ pH 6,8 403 410,4 81±7 499;540 641

HRP-Ca2+ pH 8,2 390 - 54±6 480; 500; 540; 560 627

4.1. táblázat.A natív és Ca2+ mentes HRP fontosabb abszorpciós sávjainak paraméterei

különböz̋o környezeti viszonyok között.A Soret (els̋o oszlop), Q és CT sáv maximumának

pozíciója és extinkciós koefficiense atmoszférikus nyomáson pH 6,8-nál és 8,2-nél és a

Soret (második oszlop) sáv pozíciója 10 kBar-os nyomáson.

zett mérések alapján nem kérdéses, hogy a pH 7.4 környékén tapasztalható optikai jelek

segítségével detektálható változás a His42-hez köthető.

A Ca2+ mentes HRP-n szobahőmérsékleten mért CD és abszorpciós spektrumban lát-

ható változások megmutatták, hogy a Ca2+ a hem környezetének elektrosztatikus viszo-

nyait befolyásolja. A hem spektrumának Q és CT sávja érzékenya Fe3+ spin állapotára,

ami viszont jelzi a spin állapotot is [91]. A 3.11. és a 3.12. ábrán látható spektrumok

alapján elmondható, hogy a Ca2+ mentesítés hatására szobahőmérsékleten a LS állapot

aránya megn̋o, míg a HS és QS állapot aránya lecsökkent. A hőmérséklet csökkentésével

a LS állapot súlya tovább növekszik és 10 K környékén – a pH 8,2-nél teljesen, míg pH

6,8-nál a HS és QS mellett – a legdominánsabb spin állapot lesz. Ez a spinállapot a Fe3+

hatos koordinációjú állapotnak felel meg. A LS állapot előfordulása tehát arra utal, hogy a

Fe3+ közelében egy ligandum található, amelynek a hatására a magasabb energiájú pályák

betöltöttsége csökken. Magas hőmérsékleten a magasabb energiájú állapotok betöltődnek,

ezért nem jelenik meg a LS állapot tisztán.

A mérési eredményeink és az irodalmi adatok alapján kijelenthetjük, hogy a Ca2+ men-

tesítés hatására a rigid harmadlagos szerkezet flexibilissé válik, amely kihat a hem-zseb sta-

bilitására, ezért a hem környezetében található aromás aminosavak jól definiált pozíciója

indefinitté válik. A disztális His és a Fe3+ között egy szerkezeti vízmolekula található [23].

Szobah̋omérsékleten a vízmolekula fluktuációja a Ca2+ mentes mintában lehetővé teszi a

dipólmomentum bizonyos elfordulását, ez az orientálódás azonban nem jöhet létre a natív

fehérjében, hiszen itt a szerkezeti fluktuáció limitált. A vízmolekula, a hemet körülvevő

hidrogénhidas hálózat következtében nem képes koordinálódni a Fe3+-hoz pH 6,8-nál, de
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Minta Eltolódás
(

cm−1

kbar

)

κ
κ0

HRP (p<8kbar) -40.6 1.000

HRP (p>8kbar) -43.2 1.064

Ca2+ HRP -56.2 1.384

4.2. táblázat.A natív és Ca2+ mentes HRP Soret sávjának változása nagy nyomás ha-

tására pH 6,8-nál.A Soret sáv maximumának eltolódása a nyomás függvényében, és a

kompresszibilitás relatív értéke a natív fehérje atmoszférikus nyomáson (1 bar) mért kom-

presszibilitásához (κ0) viszonyítva.

pH 8,2-nél a disztális His deprotonálódása miatt a hidrogénhidas szerkezet megváltozik és

ez lehet̋ové teszi a víz molekula elmozdulását. A vízzel kialakuló hatos koordináció miatt

a hem planárisabbá válik ami kedvez a degenerált Q-sáv felhasadásának (3.10. ábra). Ala-

csony h̋omérsékleten a szerkezeti fluktuációk befagynak és a legmélyebb energiájú állapot

populálódik, ezért a víz dipólmomentumának orientációja is ennek megfelelő irányba áll

be. Az energiaátmenetek kedvezőbbé válása miatt láthatjuk, hogy a Ca2+ mentes mintában

a Soret sávok a vörös irányba tolódnak el. A hem mindkét konformációja közel planáris,

de ezen koordináció létrejöttéhez mindenképpen alacsony hőmérséklet szükséges.

A hem-zseb flexibilitását nagynyomású vizsgálatok segítségével is teszteltük. Az ab-

szorpciós spektrum a nyomás növekedés hatására megváltozott (3.14. ábra), ebb̋ol követ-

keztethetünk a zseb szerkezeti átalakulására. A 4.2. táblázatban összegeztük a kísérleti

eredményeket. Látható, hogy a natív és a Ca2+ mentes fehérje spektrumának maximuma

eltolódik a nyomás növekedésének hatására, de az eltolódássokkal kisebb a natív esetében.

A natív fehérjében 8 kbar környékén a hem környezetében egy fázisátalakulás zajlik le. Az

átalakulási nyomás feletti nyomás értékeknél mért abszorpciós spektrum a Fe3+ hatos ko-

ordinációjú állapotának kialakulását jelzi, és egy jól meghatározott hem-zseb szerkezetre

utal. A 8 kbar környékén bekövetkező átalakulás tehát nem denaturációt jelent, hanem a

zseb feltehet̋oen üreges szerkezetének "összeroppanását" és egy lehetséges koordinációs

állapot létrejöttét. Ha a hatos koordináció Ca2+ mentes esetben nem jön létre arra utal,

hogy a hem-zseb szerkezete nem áll készen a koordinációra azaz az aminosavak és a víz

molekula orientációja és helyzete eltérő a natív szerkezettől.

A hem-zseb elektrosztatikus viszonyának vizsgálatára egygyakran használt módszer,
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hogy BHA szubsztrát bekötésének segítségével megváltoztatják a hem-zseb elektroszta-

tikus viszonyait. A fehérjébe kötött BHA szerkezeti képén látszik, hogy a BHA a hem

disztális oldalára kötődik be, azonban a molekula síkja majdnem párhuzamos a hem síkjá-

val [75]. A szubsztrát molekula behatol a zsebbe és hidrogénkötést létesít a His42, Arg38,

Pro139 aminosavakkal és a disztális vízzel, amely kapcsolatban van a Fe3+ ionnal. A víz

molekula a szubsztrát bekötődése hatására közelebb kerül a hemhez. A natív és a Ca2+

mentes HRP abszorpciós spektruma a BHA bekötés után hasonlóváválik szobah̋omérsék-

leten a puffer pH-jától függetlenül. A szubsztrát nélküli esethez képest a CT sáv eltolódik

néhány nm-rel kék irányba. Az alacsony hőmérsékletű spektrumokon láthatjuk, hogy a

natív fehérje spektruma a BHA hatására nem változik meg, azonban a CT sáv felhasadása

nagyobb lesz. A Ca2+ mentes HRP alacsony hőmérsékleten is megőrzi – a puffer pH-jától

függetlenül – a CT sávját, vagyis elmondhatjuk hogy a víz és a Fe3+ ion közötti koordiná-

ció nem jön létre és nem alakul ki a tiszta LS állapot sem. A Soret sáv szélessége csökken a

BHA kötés hatására mind a natív, mind a Ca2+ mentes esetben. A hőmérsékletet 300 K-ről

csökkentve, a sáv nem tolódik el a hosszabb hullámhossz felé, ellentétben a szubsztrát nél-

küli esettel. A szubsztrát bekötése átrendezi az elektrosztatikus viszonyokat, és a víz dipól

orientáció változás hatására az átmenet energiája lecsökken. A szubsztrát stabilizálja ezt az

orientációt, és hely hiányában a hőmérséklet változás miatti szubsztrát nélkül bekövetkező

szerkezeti átrendeződés sem történhet meg.

A mérési eredményeim megerősítik azt a feltételezést, amelyre a röntgendiffrakciós

szerkezetb̋ol is következtethetünk, hogy a disHis és a hem között szorosszerkezeti kap-

csolat van. A saját méréseim segítségével, a fehérje 3D szerkezetére [23] és a hem-zseb

aminosavainak mutációs kísérleteire [80, 88, 90, 92, 93, 94], alapozva kidolgoztam egy

szerkezeti modellt, amelyet a 4.1. ábrán láthatunk.

A modell alapján a Glu64 egy víz molekulán keresztül kapcsolatban van a disztális

Ca2+-al. A teljes kapcsolati hálózat úgy alakul ki, hogy a disztális Ca2+ egy vízen ke-

resztül csatlakozik a Glu64-hez, ez pedig hidrogén híddal az Asn70-hez, amely pedig a

His42-höz kapcsolódik közvetlenül. A másik irányból nézvea disztális Ca2+ közvetlenül

az Asp43-hoz koordinálódik, amely aminosav közvetlen szomszédja az aminosavláncon a

His42-nek. A His42 és az Arg38 azonos vízmolekulához koordinálódik, amely közvetlenül

kapcsolódik a Fe3+ ionhoz.

A modell segítségével megmagyarázhatjuk a Ca2+ mentes fehérje pH érzékeny visel-
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kedését. A His42 deprotonálódása miatt az aminosavat az Asn70-nel összekötő hidrogén

híd felszakad pH 7.4 környékén, de ez csak abban az esetben valósulhat meg ha a hem-zseb

szerkezeti flexibilitása a disztális Ca2+ hiányában fellazul. A disztális Ca2+ eltávolításának

hatására a His42 orientációja megváltozik, ezért tapasztalható az enzimaktivitás csökke-

nése, valamint a hem optikai jelének – abszorpciós és CD spektrumának – megváltozása.

4.4. Tapasztalatok a Ca2+ mentesítés hatásáról a szubsz-

trátkötésre vonatkozóan

A BHA szubsztrát analógot felhasználtam arra is, hogy a Ca2+ mentesítés hatását tanulmá-

nyozzam szubsztrát kötési kísérletekben. Mind az optikai abszorpciós spektrum változásá-

nak segítségével, mind pedig közvetlenül, izotermikus titrációs kalorimetriával végeztem

méréseket. Natív állapotban kalorimetriával jól mérhető volt a szubsztrát analóg kötő-

dési állandója, amely az irodalmi eredményeknek megfelelően Kd = 2,4µM-nak adódott

[95]. A Ca2+ mentes minta esetén azonban kalorimetriával nem kaptam mérhet̋o jelet. Az

optikai abszorpciós mérésben natív minta esetén a kötődés a mérés id̋ofelbontásán belül

mérhetetlenül gyors volt. A Ca2+ mentes mintában egy igen gyors változás után kb 10

órán át követhető lassú változás volt megfigyelhető, amely az eredeti spektrumot a natív

állapothoz hasonló, a korábban már bemutatott (3.13 ábra) spektrum formátumba vitte át.

Ezek a tapasztalatok azt mutatták, hogy a szubsztrát a Ca2+ mentes szerkezet esetén igen

nehezen találja meg a reakciónak megfelelő kötött állapotot. Arra nem volt lehetőség, hogy

szétválasszam ebben a jelenségben a harmadlagos szerkezetés dinamika, valamint a hem

és hem-zseb konformációváltozásának szerepét a Ca2+ mentesítés hatására.

Megjegyzem, hogy az ebben a pontban említett kísérleti tapasztalatokat az "Eredmé-

nyek" fejezetben a mérések tájékoztató jellege miatt nem tárgyaltam részletesen, azonban

az eredményekb̋ol levont következtetések szempontjából szükségesnek tartottam megem-

líteni.
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4.1. ábra.A hem és a disztális Ca2+ kötő hely háromdimenziós szerkezeti modelljeA disz-

tális Ca2+ koordinálódik az Asp43 egyik karboxilát csoportjának oxigénjéhez, valamint a Glu64

gerincen található oxigénjéhez és karboxil csoportjának egyik oxigénjéhez egy vízmolekulán ke-

resztül. A Glu64 egy hidrogénhídon keresztül kapcsolódik az Asn70 aminosavhoz, amely azonban

egy másik hidrogénhídon keresztül a disztális His-hez kapcsolódik. A disztális His(42) és az Asp43

egymást követ̋o aminosavak a fehérje láncban. Az Arg38 és a disztális His egy vízmolekulánke-

resztül koordinálódik a Fe3+ ionhoz. A proximális Ca2+ közvetlen kapcsolatban van a proximális

His-sel – amely koordinálódnak a Fe3+-hoz – a Thr171-en keresztül.
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5. fejezet

Következtetések

A dolgozat alapján a főbb következtetéseim a következők:

• A tormaperoxidáz (HRP) szerkezetében kötött disztális Ca2+ ionok csak a fehérje

részleges denaturációjával távolíthatók el. Ha az eljárássorán nem gondoskodnak

az oldószer és edények Ca2+ mentesítésére a Ca2+ visszaköt a fehérjébe. Feltétlenül

szükséges a Ca2+ tartalom ellen̋orzése független méréssel.

• A kötött Ca2+ nem a másodlagos szerkezeten keresztül hat az enzimaktivitásra.

• A Ca2+ szabályozza a HRP konformációs fluktuációját. A Ca2+ hiányában a szerke-

zet sokkal flexibilisebbé válik, és eltűnnek a szerkezeti fluktuációk inhomogenitásai

is.

• A Ca2+ mentesítés miatt a fehérje harmadlagos szerkezete globálisan fellazul olvadt

gombóc állapotba kerül.

• A hem-zseb szerkezeti stabilitása főként a disztális Ca2+-ion által nagymértékben

szabályozott. Hiányukban a hem-zseb hidrogén kötés hálózata nagy mértékben sérül.

• A fehérje harmadlagos szerkezete és konformációs dinamikája az enzimreakcióban,

és a szubsztrát felületi kötésében és a hem csoporthoz való eljutásban játszik sze-

repet, a hem-zseb szerkezete pedig a reakciópartnerek konformációját szabályozza.

Munkámban megmutattam, hogy a Ca2+-ionok megkötése mindkét szerkezeti felté-

telt jelent̋osen módosítja.
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Összefoglalás

Munkám során célom a Ca2+ hatásának vizsgálata volt enzim fehérjék szerkezetére és

ezen keresztül a funkciójukra. Modell rendszerként egy natív állapotban két Ca2+-ot kötő

globuláris hem-fehérjét a tormaperoxidáz (HRP) enzimet választottam. Irodalmi adatok

azt mutatják, hogy a kötött Ca2+ ionok eltávolítása az enzimaktivitást 40%-ra csökkenti.

Munkámban a fehérjét natív és Ca2+ mentes állapotban vizsgáltam spektroszkópiai mód-

szerekkel. Az összehasonlító elemzésben felhasználtam több küls̋o környezeti paraméter,

mint a h̋omérséklet, nyomás, viszkozitás és a pH hatását a szerkezetekre.

Irodalmi adatok azt mutatják, hogy a Ca2+ mentes állapot előállításában különösen a

rigid környezetben kötött disztális Ca2+ eltávolítása okoz gondot. Irodalmi adatok alapján

ez kevés esetben sikerült megbízhatóan, ezért a Ca2+-ok szerepére vonatkozó következte-

tések nem egyértelműek.

Munkám során a buktatók gondos vizsgálatával kidolgoztam az irodalom alapján egy

reprodukálható Ca2+ mentesítési eljárást, melynek a segítségével mind a két Ca2+-ot si-

került eltávolítani a fehérjéb̋ol. A Ca2+ mentesítés hatékonyságát totálreflexiós röntgen

fluoreszcenciával (TXRF) ellenőriztem.

Előzetes eredmények arra utaltak, hogy a disztális Ca2+ hiánya esetén a disztális His42

deprotonálódása felerősítheti az aktív centrumra gyakorolt hatást, ezért a His42-hez köt-

het̋o pKa érték figyelembevételével a fehérjét vizsgáltam a His42 protonált (pH 6,8) és

deprotonált (pH 8,2) állapotban. A hem csoportra alapozotthőmérséklet függ̋o optikai ab-

szorpciós és CD spektroszkópiai vizsgálatok megerősítették, hogy egy víz molekula és a

disztális His42 részvételével a hem csoportot hidrogénhidak hálózata köti a disztális Ca2+-

hoz. Ez a hálózat a Ca2+ hiányában a disHis deprotonálódásával (pH 8,2) sérül, azonban

pH 6,8 esetén is megváltoztatja a natív szerkezetet a hem környezetében. Ezt a változást

bizonyították nagy nyomás alkalmazása mellett végzett spektroszkópiai méréseim is.
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UV-CD méréseim eredményei azt mutatták, hogy a Ca2+ mentesítés nem befolyásolja a

fehérje másodlagos szerkezetét. A fehérje konformációs fluktuációi – dinamikája – azon-

ban jelent̋osen változik a mentesítés hatására. A fehérje natív kompakt szerkezete egy

olvadt gombóc szerkezetté alakul át, vagyis a harmadlagos szerkezet az egész fehérjében

átlagosan fellazult.

Az eredmények f̋oként a hem disztális oldalán kötött Ca2+ fontos szerepét támasztják

alá az enzimaktivitás optimalizálásában. A hem zsebben, mind a harmadlagos szerkezet-

ben, mind pedig a konformációs dinamikában tapasztalt változások fontos szerepet játsz-

hatnak abban, hogy a Ca2+-ionok eltávolítása az enzim aktivitásának csökkenését okozza.

Mivel az aktivitás csökkenése egy nagyságrenden belül van,a Ca2+-ok szerepét a torma-

peroxidáz estén az aktivitás "finom hangolása"-ként értelmezem.
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Summary

The aim of my work was to study the effect of containing Ca2+ ions bound in the structure

of enzymes on their biochemical activity. I selected horseradish peroxidase isoenzyme

C (HRP), a globular heme protein for the studies as a model protein that contains two

bound Ca2+ ions in its native form. Literature data show that the removal of these ions

decreases the activity to 40% of its native level. I performed comparative studies by several

spectroscopy methods on the native form of the enzyme and on its Ca2+ depleted form.

In these measurements, I varied several environmental parameters like the temperature,

pressure, viscosity and pH.

Literature data show that in the procedure of Ca2+-depletion, it is especially hard to

remove the Ca2+ distal to the heme and bound in a rigid region of the conformation. In the

literature the results are not convincing concerning the success of Ca2+-depletion and thus

concerning the role of their binding by the native enzyme.

In my work I carefully investigated the possible reasons that may hamper the success

of Ca2+-depletion and adapted a method suggested in the literaturebased on these experi-

ences. I completed the technique by an independent physicalmeasurement – total reflexion

X-ray luminescence - to control the molar amount of Ca2+ in the samples. In this way I

was successful in elaborating a reliable and reproducible method for the Ca2+ depletion of

HRP.

Based on the analysis of literature data it could be expected that the deprotonation

of the distal His42 may strengthen the effect of Ca2+ depletion on the conformation and

structure of the heme pocket. Thus, I determined the pKa of this His residue and studied

the protein in both the His42-protonated and -deprotonatedstates of the structure. Optical

spectroscopy based on the absorption spectrum of the heme group performed in a broad

temperature range, and CD spectroscopy lead to the conclusion that indeed, His42 takes
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part in a H-bonding network involving a distal water molecule that connects the distal

Ca2+-binding site to the heme. The importance of His42 in this network was revealed

by the significant structural rearrangements in the heme pocket when in the absence of

Ca2+ the His42 residue is deprotonated. It was also shown that although the H-bonds

are maintained in case the His42 is protonated even in the absence of the distal Ca2+,

the conformation of the heme and heme group is different fromthat in the native form.

This difference was clearly demonstrated also by my opticalspectroscopy study under

increasing pressure.

CD spectroscopy in the farUV range showed that the Ca2+- binding does not alter the

secondary structural – alpha helical – order of the protein.H/D exchange FTIR spectros-

copy measurements, the comprssibility data and studying the effect of viscosity showed

that the structure is significantly influenced at the level ofthe tertiary structure by Ca2+

depletion. The conformational dynamics looses its features specific for the structural regi-

ons of mative HRP and becomes uniformly characterized by significantly enhanced struc-

tural fluctuations. The structure can be characterized as a molten globule in the absence of

Ca2+.

The results suggest that out of the two bound Ca2+ ions, the distal Ca2+ plays more

important role in optimizing the structure for enzyme activity. The changes in the heme

pocket, in the tertiary structure and conformational dynamics may act together to reduce

the peroxidase activity upon the removal of the Ca2+ ions. The decrease of activity is

within one order of magnitude as the effect of the absence of Ca2+, thus I interpret the role

of binding Ca2+ in HRP as „structural fine tuning” of the enzyme actvity.
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Köszönetnyilvánítás

Egy doktori munka elkészítése jelentős szellemi és fizikai megterhelést jelent, amihez a el-

kél a segítség. Először szeretnék köszönetet mondani Dr Fidy Judit Professzorasszonynak

témavezet̋omnek, hogy segített doktori munkámat elkészíteni, és tudományos diákkörös-

ként tíz évvel ezelőtt felvett az intézet soraiba.

Köszönetet mondok Dr. Monique Laberge-nek a mintakészítésben és a cikkek megírá-

sában, Dr. Smeller Lászlónak a nagynyomású mérések és az FTIR mérések elkészítésében,

Dr. Majer Zsuzsannának a CD mérések kivitelezésében és Dr. Kaposi Andrásnak az ala-

csony h̋omérsékletű mérések megtanulásában és elméleti hátterének megértéseben nyújtott

segítségért. A mintakészítés során a fémkoncentációnak meghatározásában nyújtott segít-

ségért köszönetet mondok Dr. Záray Gyulának és laborjának.

Hálával tartozom az LSL labor minden munkatársának Dr. Osváth Szabolcsnak építő

jellegű kritikáiért, Schay Gusztávnak, Agócs Gergőnek és Böde Csabinak a támogatásért

és a kreatív tudományos légkörért.

A mintakészítésében való rutin és kémialaborban elengedhetetlen jártasságok átadásá-

ban nyújtott segítségért köszönet jár Markács Rózsának.

Köszönetet mondok Dr. Herényi Leventének tudományos diákköri és szakdolgozati

témavezet̋onek a nehéz pillanatokban nyújtott lelki támogatásért és közös munkánkban

aprólékos de javító szándékú segítségéért.

Továbbá köszönetet mondok a Dr Szőke Éva Professzorasszonynak a Gyógyszertu-

dományok Doktori Iskola vezetőjének, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának és

Doktori Titkárságának.

Végezetül köszönöm Nagymamámnak, Édesanyámnak és Feleségemnek azt hogy vé-

gig mellettem álltak és támogattak, valamint lányomnak Líviának hogy lehet̋ové tette az

éjszakai alkotó munkát.
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