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1. Bevezetés

A Ca2+ koncentrációja, fehérjékben való kötődése alapvetően fontos jel az életfolyama-

tok szabályozásában. Megtaláljuk azonban kötött formábanis enzimekben, amelynek ak-

tív szerkezetében fontos, de pontosan nem ismert szereppelbírnak. Munkámban a kötött

Ca2+-oknak az enzimek funkcionálisan aktív szerkezetének kialakításában játszott szerepét

vizsgáltam, és ehhez a peroxidázok közül a biokémiai alkalmazásokban stabilitása miatt

széles körben szerepet játszó tormaperoxidázt választottam modellrendszerül.

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

torma növény gyökeréből izoláltak. F̋o jellegzetessége, hogy nagyszámú aromás szubsz-

trátot képes hidrogén donorként felhasználni. Az enzim natív állapotban egy ferri (Fe3+)

protoporfirint-IX-et (hem) tartalmaz, mint prosztetikus csoportot, amelyben a Fe3+ ötös

koordinációjú helyzetben a proximális His-hez kötődik. Pontos szerkezetét Gajhede és

társai derítették fel (1997) röntgen krisztallográfiás módszerekkel. Funkciós csoportja és

negyedleges szerkezete nagy hasonlóságot mutat a többi növényi peroxidázzal. A mole-

kula tömege 44 kDa, amelynek kb 18 %-át az aktív centrumot körülvevő aminosavak, az

úgynevezett zseb teszi ki. A fehérje két Ca2+ – disztális és proximális – iont, négy diszulfid

hidat és egy Trp-t tartalmaz. Munkámban azt vizsgáltam, hogy mi a szerepe a szerkezetben

kötött két Ca2+-nak.

Haschke és Friedhoff munkássága (1978) úttörő volt a Ca2+ HRP-ben betöltött szere-

pének tisztázásában. Az általuk kidolgozott protokoll alapján, kontrollált módon sikerült a

molekula mindkét Ca2+ -ionját eltávolítani, és megállapították, hogy a két Ca2+ ion eltá-

volítása után, az enzim aktivitás 40 %-ra csökken.

Jelent̋os el̋orelépést jelentettek Morisima és csoportja (1978) által közölt eredmények,

amelyek egyértelműen kimutatták, hogy a két Ca2+ kötőhely nem azonos fontosságú. Úgy

gondolták, hogy a Ca2+ titrálásakor csak az első Ca2+ beköt̋odése a fontos, a második nem

okoz változást a hem-zsebben. Egy további cikkükben méréseiket úgy értelmezték, hogy a

Ca2+ mentes HRP-ben a Fe4+ állapot stabilitása kisebb, ezért a Ca2+ szerepe lényeges az

enzim által katalizált reakció első átmeneti állapotának stabilizálásában. További munká-

jukban arra a következtetésre jutottak, hogy csak az egyik Ca2+-nak van lényeges szerepe

az enzim működésében. A csoport a Ca2+ mentes fehérjében megpróbálta a Ca2+-ot más,

két vagy három vegyértékű fémionnal helyettesíteni. Arraa következtetésre jutottak, hogy
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az egyik Ca2+ kötőhely nem a hem-zsebben található, de ahhoz közel, és feltételezhet̋oen

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

lyen konkrét következtetést levonni.

Pahari és munkatársai (1995) azt találták, hogy a Ca2+ mentesítés hatására a hem pro-

ximális oldalán a felület közelében lévő Trp és a hem távolsága 20 Å-ról megnő 29,5 Å-re.

Méréseikb̋ol a hem környezetében a szerkezet fellazulására következtettek.

Kaposi és társai (1999), valamint Smeller és társai (2003) infravörös spektroszkópiai

módszerek segítségével vizsgálták a HRP-t, és a Ca2+ szerepét a fehérjében. Méréseik

azt mutatták, hogy a valószínűleg csak részlegesen Ca2+ mentesített és a natív fehérje

másodlagos szerkezete nem tér el egymástól.

Howes és társai (2001) rezonancia Raman spektrum méréseiketúgy magyarázták, hogy

a Ca2+ mentesítés miatt a fehérjeszerkezet oly módon változik meg, hogy a disztális oldal

szerkezeti változásaiért is a proximális Ca2+ eltávolítása okolható. Annak ellenére, hogy a

disztális Ca2+-ot nem távolították el, úgy gondolták, hogy a disztális Ca2+ kevésbé fontos,

míg a proximális Ca2+ szerepe igen jelentős az aktivitáshoz szükséges hem geometria és

koordináció kialakításában.

Tapasztalatunk szerint a Ca2+ tökéletes eltávolítása igen nagy gondosságot igényel, és

a Ca2+ szerepét vizsgáló kutatók gyakran elkövették azt a hibát, hogy nem ellen̋orizték

a Ca2+ mentesítés után a fehérje Ca2+ tartalmát. Ezért az irodalmi eredmények a Ca2+

szerepér̋ol nem egyértelműek, nem tisztázott, hogy teljesen vagy részlegesen Ca2+ mentes

mintára vonatkoztak-e. Arról is megoszlanak a vélemények,hogy a hem melyik oldalán

kötött Ca2+-nak van dönt̋o szerepe az enzim aktivitás kialakításában.
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2. 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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3. Módszerek

Méréseimben a tormaperoxidáz (HRP) C-izoenzimjét használtam (Sigma, P2080), amelyet

kromatográfiás oszlopon tovább tisztítottam, amíg a hem fehérje arány a natív szerkezet-

nek megfelel̋o értéket el nem érte (RZ>3,6). A Ca2+ mentesítési eljárás a következő volt:

A tisztított liofilizált HRP-hez 6 M-os töménységű GuHCl-t ésEDTA-t adtam. A mintát

négy órán keresztül szobahőmérsékleten tároltam. Ezután több lépésben dialízis követke-

zett, amelynek célja egyrészt a részlegesen denaturált fehérje natív szerkezetének vissza-

alakítása, illetve a Ca2+-ionok visszakötésének megakadályozása volt. A dialízis végs̋o

lépéseiben a kelát eltávolítása és a megfelelő puffer környezet kialakítása történt meg. Az

eljárás utolsó lépésében a mintát 10.000 Da molekulatömegnél vágó ultraszűr̋o segítségé-

vel töményítettem kb. 600µM-ra, majd folyékony nitrogénben fagyasztva tároltam. A

mérések el̋ott ezt a fagyasztott mintát olvasztottam fel, majd hígítottam a megfelel̋o puffer

használatával. A minta Ca2+ tartalmának ellen̋orzésére a totálreflexiós röntgenfluoreszcen-

cia (TXRF) módszert találtam alkalmasnak, amelynek segítségével a Fe3+/Ca2+ mólarányt

határoztam meg. A Fe3+ koncentráció a hem-et tartalmazó natív fehérjék mennyiségére

jellemz̋o, így a módszer alkalmas a Ca2+ mentesítés mértékének meghatározására.

A fehérje szerkezet vizsgálatára az alábbi spektroszkópiai módszereket használtam:

• Optikai abszorpciós spektroszkópiaVarian Cary 4 típusú spektrofotométer segítsé-

gével. A spektrum méréseknél a minták koncentrációja 10µM volt, pufferként 100

mM-os TRIS és BES keverékét használtam az adott pH-nak megfelelő arányban,

melyhez alacsony h̋omérsékletű méréseknél 50 v/v % glicerint is adagoltam.

• Fluoreszcencia spektroszkópiaJobin Yvon Fluorolog-3 spektrométerrel segítségé-

vel. A mérést a 8-anilino-1-naftalén-szulfonsav (ANS) fluoreszcens jelz̋o kötődések

vizsgálatára használtam. A Sigma cégtől vásárolt ANS-t 96 %-os alkoholban oldot-

tam fel, majd a fehérjéhez való hozzáadása előtt a mérésben használt pH 6,8-as 100

mM BisTRIS pufferrel hígítottam. A minta fehérje koncentrációja 10µM volt, az

ANS koncentráció a titrálás során 0-100µM között változott. A gerjesztési hullám-

hossz 380 nm, az emissziós hullámhossz 460 nm volt. Az ANS jelző emisszióját a

fehérje egyetlen Trp-ján keresztül gerjesztve 290 nm-en energiatranszfer segítségé-

vel szerkezetváltozás vizsgálatára is felhasználtam.
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• CD spektroszkópiaJasco J 710 CD spektrofotométer segítségével, az ELTE Ké-

miai Intézetében Dr. Májer Zsuzsannával együttműködve. Améréseket 25oC-on

190–500 nm hullámhossz tartományban végeztem. A minta koncentráció 10µM

volt.

• FTIR spektroszkópiaBruker Vertex 80v FTIR spektrométer segítségével. A mintát a

H/D kicserél̋odés kinetikai mérések speciális feltételei miatt egy igenkis (≈ nl) térfo-

gatú mintaterű gyémánt ablakkal ellátott mérőcellában végeztem. A H/D kicserélő-

dés méréshez a fehérjemintámat D2O-ban oldottam fel, majd a mérést a hozzáadást

követ̋oen azonnal megkezdtem. Az FTIR készülék segítségével mértspektrumok

alapján meghatároztam az amid I és II sávok intenzitását, amelyek arányából a ki-

cserélt hidrogének arányára lehet következtetni. A kicserélődés sebessége és időbeli

eloszlása a fehérje dinamikai fluktuációjának jellemzőit adja meg.

A mérésekben változtatott környezeti paraméterek a következ̋ok voltak:

• pH változtatása:Méréseimben a pH-t TRIS és BES puffer keverékével állítottam be

pH 6,0-8,7 tartományban. A környezeti pH változtatását mint eszközt használtam fel

a fehérje szerkezet változásának tesztelésére.

• A hőmérséklet változtatása:A minta lehűtését egy CTI-Cryogenics Model 22 (Cryo-

physics SA, Geneva) hűtőmodul végezte. Méréseimben a hőmérsékletet a kirogeni-

kustól (10 K) szobah̋omérsékletig (300 K) változtattam. Kirogenikus hőmérséklete-

ken a puffer és glicerin 50 v/v %-os keverékét használtam.

• Nyomás változtatása:A nagy nyomást kísérleteimben gyémánt cella használatával

állítottam el̋o 0-15 kbar nyomás tartományban. A nyomás értékének detektálására

rubin port használtam, amelyet 425 nm-en gerjesztettem és emisszióját 696 nm kör-

nyékén detektáltam.

• Viszkozitás változtatása:A viszkozitás hatását a fehérje dinamikára glicerin segítsé-

gével vizsgáltam. A 100 mM-os pH 8,2-es BES puffert tartalmazó fehérje oldathoz

titráltam a glicerint addig, míg a glicerin koncentráció 50v/v %-ot el nem érte.
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4. Eredmények

1. Kidolgoztam egy reprodukálható és ellen̋orizhető Ca2+ mentesítési eljárást a

tormaperoxidáz (HRP) enzimben kötött két Ca2+ ion eltávolítására. A Ca2+

mentesítési eljárás kidolgozása egy, az irodalomban leírteljárás adaptálását és pon-

tosítását jelentette. Kísérletileg meghatároztam azokata környezeti feltételeket és la-

boratóriumi körülményeket, amelyek mellett elkerülhető Ca2+ ionok visszaköt̋odése

a fehérjeszerkezetbe, és kidolgoztam azokat a kísérleti feltételeket, amelyek bizto-

sították a fehérje Ca2+ mentesítéséhez szükséges denaturációját, de ugyanakkor a

denaturáló körülmények megszűntetésével lehetővé tették a natív szerkezet vissza-

állítását. Az enzim és az oldószerek Ca2+ tartalmának ellen̋orzésére totálreflexiós

röntgenfluoreszcencián alapuló eljárást adaptáltam.

2. Megállapítottam, hogy a kötött Ca2+ ionok eltávolítása nem változtatja meg a

fehérje másodlagos –α-helikális – szerkezetét.A szerkezetet távoli UV-CD spekt-

roszkópiával vizsgáltam, és megállapítottam, hogy azα-helikális szerkezeti elemek

mennyisége nem változik a Ca2+ mentesítés hatására a pH 6,0 - 8,7 tartományban.

Ez a viselkedés jelentősen különbözik más Ca2+-ot kötő peroxidázok viselkedésétől,

amelyeknél a Ca2+ ionok eltávolítása a szerkezet denaturációjához vezet. Azeltérést

valószínűleg els̋osorban a S-hidak eltérő elhelyezkedése okozza.

3. Kimutattam, hogy a Ca2+-ok kötése határozza meg a HRP molekula konfor-

mációs dinamikájának speciális tulajdonságait.A konformációs dinamikát FTIR

spektroszkópiai mérésekkel követett H/D kicserélődési kinetikai vizsgálatok alapján

jellemeztem. Natív állapotban a fehérje amid hidrogénjeinek kicserél̋odési valószí-

nűsége több nagyságrenden belül változik a fehérje szerkezeten belül. A Ca2+-ok

eltávolítása után a kicserélődési valószínűség jelentősen megn̋o, és közelít̋oleg azo-

nossá válik a fehérjeszerkezet kicserélhető hidrogénjeire nézve. Ez az eredmény a

fehérje konformáció fluktuációs amplitudójának jelentős növekedését és a fehérje

szerkezetben általánossá válását mutatja a Ca2+ ionok eltávolításának következmé-

nyeként. A jelent̋os konformációs dinamikát alátámasztotta az a kísérlet, amelyben

optikai spektrumvonalak eltolódását mértem a hidrosztatikai nyomás növelése mel-

lett. A mérési adatok kiértékeléséből nyert kompresszibilitási állandók összehasonlí-
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tása szintén a Ca2+ mentes minta megnövekedett konformációs dinamikáját mutatta.

4. Kimutattam, hogy a HRP harmadlagos szerkezete Ca2+ ionok kötése nélkül

átlagosan fellazult, olvadt gombóc jelleget vesz fel.Az olvadt gombóc állapot tar-

talmazza a natív szerkezetre jellemző másodlagos szerkezeti elemeket (l. 2. pont),

azonban a harmadlagos szerkezet fellazult. A fellazulás dinamikai jellegű, hiszen

a fehérje molekula girációs rádiusza nem változik jelentősen. A dinamikai fella-

zulást az irodalomban elfogadott próbával, a 8-anilino-1-naftalén-szulfonsav (ANS)

fluoreszcens próba emissziós kvantumhatásfokának mérésével vizsgáltam. A próba a

fluktuációk révén megnyíló hidrofób tartományokhoz kötődve jelent̋os kvantumhatásfok-

növekedést mutat. Ezt az effektust kimutatva igazoltam a szerkezet olvadt gombóc

jellegét. A fellazult szerkezetet igazolta az a kísérlet eredményem is, hogy az oldó-

szer viszkozitásának növekedése jelentősen csökkentette a hem csoportra alapozott

optikai abszorpciós spektrum sávjainak szélességét, 50 % glicerin tartalom mellett a

sávszélesség lecsökkent a natív szerkezethez tartozó értékre.

5. Kimutattam, hogy a hem csoport disztális oldalán lev̋o hisztidin (His42) kulcs-

szerepet tölt be a hem körül natív állapotban meglev̋o hidrogénhidas hálózat

fenntartásában. A His42 szerepének vizsgálatához meghatároztam az aminosav

pKa értékét, és ennek környezetében a pH függvényében optikai és CD-spektroszkópiai

méréseket végeztem. Kimutattam, hogy protonált állapotban az aminosav a disztális

oldali Ca2+ hiányában is képes a natív állapothoz közeli szerkezetet fenntartani a

hem környezetében, míg deprotonálódása esetén a Ca2+ mentes állapotban a hem-

zseb szerkezete jelentősen átrendez̋odik. Kimutattam, hogy a H-hidas szerkezetben

a disztális oldalon egy víz molekula is szerepet játszik, ésa Ca2+ mentes mintában

a His deprotonálódása esetén koordinálódik a Fe3+ ion hatodik koordinációs irányá-

ban.

6. Kimutattam, hogy a Ca2+ ionok közül a disztális oldali kötött Ca2+ játszik meg-

határozó szerepet. Ennek hiánya a disztális His protonált állapotában is meg-

változtatja a hem-zseb és a hem konformációját.CD spektroszkópiai mérések

a 270-320 nm tartományban azt mutatták, hogy a His42 protonált és deprotonált

állapotában egyaránt jelentős változások tapasztalhatók a Ca2+ mentesítés után az

aromás aminosavakhoz rendelhető optikai aktivitásban. A változás jelentősebb a His
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deprotonálódása esetén. Mivel a hem-zseb környékén jelentős számban fordulnak

elő olyan aminosavak, amelyek hozzájárulnak a mérési eredményhez – három His, öt

Phe –, valószínűsíthető, hogy az adatok a hem-zseb konformációjának megváltozá-

sát mutatják. Ugyancsak tapasztalható a CD spektrumnak a hemcsoportra jellemz̋o

tartományában (380 – 450 nm) a hem csoport környezetének és konformációjának

megváltozása a Ca2+ mentesítés hatására. Ugyancsak a hem-zseb átrendeződését

mutatja, hogy a hidrosztatikai nyomás növelése esetén a natív szerkezetben a disz-

tális víz-molekula koordinációs kötésbe lép a hem Fe3+ ionjával 8 kbar környékén,

míg ez a koordináció nem lehetséges a Ca2+ mentes mintában.

7. A hem-zseb hidrogénhidas hálózatára szerkezeti modellt javasoltam, amellyel

értelmeztem a disztális oldalon kötött Ca2+ szerepét a szerkezet stabilizálásá-

ban.
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5. 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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