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Bevezetés 
 

A fehérjék h stabilitásának problémája évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat. Bár 

számos tényez t sikerült azonosítani, amelyek szerepet játszanak az eltér  h mérséklethez 

történ  adaptációban, messze vagyunk még attól a ponttól, hogy tervezett módon, tetszés 

szerint tudjuk változtatni egy adott fehérje stabilitását. 

A megfigyelésekb l megállapítható, hogy a különböz  stabilizáló effektusok 

enzimenként eltér  mértékben járulnak hozzá a megnövekedett denaturációs h mérséklethez, 

és az evolúció során az egyes fehérjecsaládok valószín leg más-más stratégiát követve 

alkalmazkodtak a környezeti feltételekhez. A természetben el forduló, különböz  

h stabilitással rendelkez  homológ enzimpárok összehasonlításával olyan információkhoz 

juthatunk a h stabilitás szerkezeti hátterére vonatkozólag, amelyek megtaníthatnak 

bennünket, hogyan változtassuk egy számunkra fontos enzim tulajdonságát a kívánt irányba. 

Egyértelm  választ egyel re nem lehet adni arra a kérdésre, hogy mely szerkezeti 

tényez k játszanak fontos szerepet a h stabilitás kialakulásában, valószín leg nincs egy 

egyedüli, meghatározó szerkezeti elem, amely kiemelhet  lenne. Korábbi, 

fehérjeadatbázisokon végzett elemzések alapján megállapítható, hogy leggyakrabban az 

elektrosztatikus kölcsönhatások száma növekszik a termofilitás növekedésével. 

 

Célkit zések 
 

Munkám során a különböz  stabilitású homológ enzimek vizsgálatával a fehérjék 

magas h mérséklethez történ  adaptációját, illetve ennek szerkezeti alapjait vizsgáltam. 

Termofil és hipertermofil enzimek összehasonlításával, modellenzimek vizsgálata révén 

próbáltam a h stabilitás jelenségét megérteni és általános következtetéseket levonni a fehérjék 

stabilizációs stratégiájára. Az irodalomban leírt megfigyelések egymásnak sokszor 

ellentmondó megállapításai egyértelm vé teszik a kísérleti megközelítés fontosságát. Több 

modellenzimet használtam, amelyekb l pontmutációkat tartalmazó és kiméra enzimeket 

hoztam létre és a fehérjemérnökség stabilitásra gyakorolt hatását vizsgáltam számos fizikai-

kémiai módszerrel. Az egyik modellenzim a termofil celluláz C volt, amelyben 

pontmutációkkal kovalens keresztkötést alakítottam ki; a másik modellrendszer két xilanáz 

enzimb l állt, amelyekb l kiméra enzimeket állítottam el . 
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Kutatócsoportunk korábbi vizsgálatai els sorban az ionpárok, ionhálózatok fontos 

szerepét valószín sítették. Kutatásom célja az volt, hogy kísérletes munkával más szerkezeti 

tényez k hatását vizsgáljam illetve eltér  megközelítéssel esetleg más szerkezeti tényez ket 

azonosítsak, és fényt derítsek olyan tervezési stratégiákra, amelyek segítségével a fehérjék 

egy nagyobb csoportja, a ( / )8-hordó enzimek h stabilitása, optimális m ködési 

h mérséklete tervezhet vé válik. 

A celluláz és xilanáz enzimeken végzett kísérletek az alapkutatáson túl a lehetséges 

alkalmazás reményében is történtek. Célom volt a celluláz C enzim stabilitásának növelése és 

olyan optimalizált m ködési h mérséklet  xilanáz kiméra enzimek el állítása, amelyek ipari 

felhasználásra is alkalmasak lehetnek. 

 

Vizsgálati módszerek 
 

Kísérleteimhez a Clostridium thermocellum celluláz C enzimet és a Thermotoga 

maritima xilanáz B és xilanáz A katalitikus domén enzimeket használtam. A fehérjék génjeit 

pET vektorba klónoztam, és E. coli baktériumban heterológ expresszióval állítottam el . A 

kiméra konstrukciókat racionális family shuffling módszerrel állítottam el , míg a 

pontmutációk kialakításához a Kunkel által kidolgozott oligonukleotiddal irányított 

mutagenezis módszert használtam. A vadtípusú és a mutációt tartalmazó cellulázokat FPLC 

technikán alapuló kromatográfiás módszerekkel (ioncsere-kromatográfia, gélsz rés), a 

xilanázokat egyszer sített, de hatékony tisztítási protokoll szerint (h kezelés, ammónium-

szulfátos kicsapás, ultrasz rés) tisztítottam, majd h stabilitás szempontjából jellemeztem A 

stabilitásvizsgálatokhoz spektrofotometriával követett aktivitás esszét illetve aktivitásmérésen 

alapuló h inaktivációt, pásztázó mikrokalorimetriát (DSC), cirkuláris dikroizmus (CD) 

spektroszkópiával követett h denaturációs módszereket alkalmaztam. A termodinamikai 

stabilitás meghatározását guanidin-hidroklorid által indukált reverzibilis denaturáció 

módszerével határoztam meg. A mutációkat számítógépes szoftverek segítségével terveztem 

(SSSEARCH, SSBOND), az ismeretlen szerkezet  fehérjék szerkezetét pedig, a térbeli 

kényszerek kielégítésén alapuló számítógépes homológiamodellezés segítségével építettem fel 

(MODELLER). 
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Tudományos eredmények 
 

A fehérjék h stabilitásának vizsgálata során értekezésemben a következ  új 

megállapításokat tettem: 

 

1. 

A mérsékelten termofil Clostridium thermocellum celluláz C enzim esetében, 

amelynek nem volt ismert hipertermofil homológ párja, a h stabilitás növelését általános 

megfontolások alapján készített mutációval próbáltam elérni. Egy megfelel en tervezett 

diszulfidhíd segítségével sikerült a celluláz C enzim stabilitását mintegy 3 C-kal növelni. A 

mutáció, amely az N-és a C-terminális régió összekapcsolásával járt együtt, egyben rámutat a 

terminális régiók fontosságára a fehérjék letekeredése szempontjából. Elvégeztem a beépített 

diszulfidhidat tartalmazó enzim termodinamikai és kinetikai stabilitásának vizsgálatát 

különböz  módszerekkel. Az enzim féléletideje háromszorosára n tt a 70 C-on végzett 

h inaktivációs kísérletek alapján. Guanidin-hidroklorid denaturációs mérésekkel 

megállapítottam, hogy a kialakított diszulfidhíd hozzájárulása a stabilizációs 

szabadentalpiához mintegy 1,7 kcal/mol. Az eredményekb l megállapítható hogy a láncvégek 

összekapcsolása termodinamikailag mérhet  módon stabilizálta a szerkezetet. 

 

2. 

A Thermotoga maritima xilanáz A enzim katalitikus doménjét olyan szekvencia 

határokkal klónoztam, amelyekkel korábban még nem állították el . A termofilnak bizonyuló 

enzim (Topt = 68 oC, pHopt = 6.0) ideális párja lett a szintén Thermotoga maritima 

eubaktériumból klónozott hipertermofil xilanáz B fehérjének a termofil és hipertermofil 

fehérjék h stabilitásában jelentkez  különbség szerkezeti hátterének felderítésére. A 

modellrendszert alkotó xilanázokból kiméra enzimeket kívántam készíteni. Mivel a vadtípusú 

enzimek DNS szinten csak 55% azonosságot mutattak, ezért a family shuffling módszert, 

amely alkalmazásához a 70-80% szekvenciaazonosság az ideális, ésszer sítettem. A family 

shuffling elvét utánozva, a szekvenciaösszerendezést követ en, a meghatározott kritériumok 

szerint (nem szerkezeti határok mentén, mint a modul shuffling esetében) kijelöltem a 

shuffling helyeket a fehérjéket kódoló génekben. 
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3. 

A nagyszámú kiméra enzim jellemzéséhez egyszer  és hatékony tisztítási protokollt 

dolgoztam ki. A három lépéses (h kezelés, ammónium-szulfátos frakcionálás, ultrasz rés) 

eljárás segítségével a fizikai-kémiai jellemzéshez szükséges tisztaságot (legalább 85%) 

minden konstrukció esetében sikerült elérnem. 

 

4. 

Racionális family shuffling módszerrel 21 kiméra enzimet állítottam el . Sikerült az 

expressziós körülmények optimalizálásával funkcionális állapotban E. coli baktériumban 

termelni a kimérákat, és elvégeztem az enzim biokémiai jellemzését. A 21 kiméra enzimb l 

16 bizonyult aktívnak. Négy kimérának volt magasabb az optimális m ködési h mérséklete, 

mint a termofil TmxAcat fehérjének. A kiméra konstrukciók szerkezeti vizsgálata és 

bioinformatikai analízise szerint a Thermotoga maritima xilanázok esetében az optimális 

m ködési h mérséklet nem monotonon növekszik a hipertermofil összetev k arányának 

növekedésével, az N-és C-terminális szegmensek közötti kölcsönhatásoknak aránytalanul 

nagyobb hozzájárulása van a molekula teljes stabilitásához. A legstabilisabb variáns az lett 

(Topt = 80 °C), amelyben a láncvégi szegmenseket cseréltem le a hipertermofil megfelel ire. A 

TmxB röntgenszerkezete és a TmxAcat vadtípusú illetve a BA4B, A5B és BA5 kimérák 

homológia modelljei segítségével kiszámítottuk a láncvégi régiók közötti kölcsönhatások 

energiáit. A hipertermofil TmxB esetében ezek sokkal kedvez bbek, mint a TmxAcat 

esetében, köszönhet en az új aromás-aromás, hidrofób-aromás és hidrofób-hidrofób 

kontaktusoknak. 

 

5. 

A részletesebb jellemzésre kiválasztott hat kiméra közül négy mutatott 

enzimaktivitást. A kimérák a kinetikai paraméterek esetében sem mutattak monoton 

összefüggést. A Km értékek 30%-os határon belül mozogtak a vadtípusú enzimek értékeihez 

képest, míg a kcat illetve a kcat/Km értékek a különböz  vadtípusú enzimb l származó 

láncvégekkel rendelkez  kimérák (A5B és AB5) esetében megközelít leg a felére csökkentek, 

az azonos vadtípusú enzimb l származó láncvégekkel rendelkez  kimérák (AB4A és BA4B) 

esetében viszont a TmxAcat és TmxB fehérjék értékeihez hasonló eredményeket kaptam. 
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6. 

A láncvégek közötti kölcsönhatások növelésével sikerült irányított és véletlenszer  

módon is h stabilitás növekedést elérni. A modellenzimeken végzett kísérletek azt 

bizonyítják, hogy a ( )8-hordó enzimek esetében a láncvégek közötti kölcsönhatásoknak 

lényeges hozzájárulása van a h stabilitáshoz. Ezek az eredmények, módszerek a h stabilitás 

növelésére várhatóan alkalmazhatók olyan más családba tartozó enzimeknél is, ahol az N- és 

C-terminálisok kell  közelségben vannak. 

 

Következtetések 
 

Hipertermofil mikroorganizmusok kiváló forrásai lehetnek olyan iparilag is 

alkalmazható enzimeknek, amelyek vizsgálatával közelebb kerülhetünk a h stabilitás 

jelenségének megértéséhez is. Ezt példázza az általam modellenzimként használt celluláz és 

xilanáz enzimek esete is. 

Homológ enzimeken végzett kutatások eredményei alapján körvonalazódik egy 

olyan stratégia a h stabilitás növelésére, amely bármely fehérje esetében alkalmazható. 

Az N- és C-terminális régiók mozgékonyságának fontos szerepe van a denaturáció 

folyamatában. A polipeptidlánc végeinek rögzítésével egy diszulfidhíd által, az entrópikus 

hatás következtében az egész fehérje stabilitását tudtam megnövelni. A termofil és 

hipertermofil xilanáz enzimekb l el állított kiméra konstrukciók jellemzésénél arra derült 

fény, hogy az N-és C-terminális szegmensek közötti kölcsönhatásoknak aránytalanul nagyobb 

hozzájárulása van a molekula teljes stabilitásához, mint amennyit a hipertermofil összetev k 

arányának növekedéséhez mérten várnánk. 

Összefoglalásként megállapíthatom, hogy a fehérjék h stabilitásának racionális 

módszerekkel történ  növelése esetén az optimális stratégiát, az éppen vizsgált stabilizálandó 

fehérje sajátosságai határozzák meg. Homológ enzimpárok vizsgálatával ötleteket nyerhetünk 

a lényeges szerkezeti tényez k szerepét illet en, de az enzimek optimalizálása, 

h stabilitásának növelése elképzelhet  véletlenszer  módszerekkel is. A láncvégek közötti 

kölcsönhatások növelésével sikerült irányított és véletlenszer  módon is h stabilitás 

növekedést elérni. A modellenzimeken végzett kísérletek azt bizonyítják, hogy a ( )8-hordó 

enzimek esetében a láncvégek közötti kölcsönhatásoknak lényeges hozzájárulása van a 

h stabilitáshoz. Ez a megközelítés a h stabilitás növelésére várhatóan alkalmazható olyan 

más családba tartozó enzimeknél is, ahol az N- és C-terminálisok kell  közelségben vannak. 
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