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Bevezetés 
 

Az enzimek megfelel  m ködéséhez elengedhetetlen a helyes térszerkezet kialakulása, 

mely során a kovalens kötéssel összetartott lineáris polipeptidláncok a fehérjék többségében 

térbeli gombolyaggá állnak össze. A térszerkezetet az aminosavmaradékok között kialakuló 

hidrogénhidak, elektrosztatikus és hidrofób kölcsönhatások stabilizálják. Így az 

els dleges szerkezetben, a szekvenciában egymástól távollév  aminosavmaradékok térben 

akár egészen közel is kerülhetnek egymáshoz. Anfinsen ribonukleázzal végzett korai kísérlete 

bizonyította, hogy az els dleges szerkezet, vagyis az aminosavsorrend egyértelm en 

meghatározza a harmadlagos szerkezetet. E meghatározó szerep mikéntjét, a térszerkezet 

kialakulás mechanizmusát azonban mindeddig még nem sikerült egyértelm en felderíteni. 

A térszerkezettel szorosan összefügg  kérdés a fehérjék szerkezeti stabilitása is. Bizonyos 

fehérjék különböz  környezeti feltételek között is el fordulnak, pl. eltér  h mérsékleten él  

szervezetekben ugyanazon fehérjének eltér  stabilitású formái találhatóak meg. Az eltér  

stabilitás szerkezeti és energetikai alapjait – számos összehasonlító vizsgálat ellenére – 

még ma sem értjük teljesen. 

Értekezésemben a fehérje térszerkezet kialakulás és felbomlás folyamatának 

kérdéseit vizsgáltam különböz  h stabilitású izopropilmalát dehidrogenáz (IPMDH) 

enzimeken. Az IPMDH a leucin bioszintézisében résztvev  enzim, melynek molekulája két 

azonos alegységb l, alegységenként pedig két szerkezeti doménb l épül fel. Mindeddig igen 

kevés irodalmi adatunk van a több polipeptidláncból felépül  fehérjék szerkezetének 

kialakulásáról. Az IPMDH vizsgálatával közelebb juthatunk mind az alegységek, mind a 

domének szerepének tisztázásához a térszerkezet kialakulás folyamatában. 

Azt a kérdést vizsgáltam, hogy oligomer fehérjék esetén, mint pl. az IPMDH is, az egyes 

alegységek el segítik-e egymás térszerkezetének kialakulását, a lánc feltekeredését, azaz a 

polipeptidláncok asszociációjának már a feltekeredés korai szakaszában be kell-e következnie 

vagy pedig a már megfelel  térszerkezettel rendelkez  alegységek képesek csak 

összekapcsolódni. Hasonlóan, vizsgáltam az egyes domének szerepét is az alegység natív 

térszerkezetének kialakulásában: válasz kívántam adni arra a kérdésre, hogy az IPMDH 

doménjei önállóan képesek-e felvenni natív térszerkezetüket vagy pedig csak egymással 

együttm ködve, kooperatív módon tudják azt kialakítani. 

Az IPMDH vizsgálata lehet séget teremt a h stabilitás és a szerkezet kialakulás általános 

összefüggéseinek felderítésére is. Az ilyen jelleg  ismeretek potenciálisan felhasználhatóak 

lesznek arra, hogy csupán az aminosav sorrend, a szekvencia alapján képesek legyünk az 

eddiginél stabilabb térszerkezet  fehérjéket tervezni, és ezek ipari alkalmazására gondolni. 
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Célkit zések 
 

Munkám során a fehérje térszerkezet kialakulás és felbomlás folyamatát, valamint 

ezeknek az eltér  h stabilitással való összefüggéseit kívántam tisztázni a termofil Thermus 

thermophilus (Tt), a mezofil Eschericiha coli (Ec) és a Vibrio sp. I5 (Vib) IPMDH, mint 

modell enzim-rendszer esetén. Nem eldöntött kérdés, hogy eltér  h mérsékleti tartományokra 

adaptálódott enzimfehérjék térszerkezete azonos vagy eltér  mechanizmus szerint alakul-e ki. 

További általános kérdésként merül fel, hogy az alegységen belüli domének, a független 

alegységek, vagy akár a már dimerré asszociált polipeptidláncok-e azok, amelyek a natív 

térszerkezet kialakulásához szükséges összes információt hordozzák. 

Ennek alapján célom volt: 

1. Három különböz  h stabilitású IPMDH renaturáció és denaturáció 

mechanizmusának felderítése egyensúlyi mérések segítségével. 

2. A kinetikai reakciómechanizmus megismerése az eltér  h stabilitású IPMDH-k 

esetén. Ehhez a CD- és fluoreszcencia spektroszkópiás módszerek mellett az 

enzimaktivitás valamint, a tiolreaktivitás változásának követését terveztem 

szubsztrátok jelen és távollétében. Az eredmények magyarázatára számos termofil, 

mezofil és hidegkedvel  (hidegt r ) IPMDH szekvencia, ill. a rendelkezésemre álló 

térszerkezetek összehasonlító analízise is szükségesnek látszott. 

3. A térszerkezet kialakulás során megjelen  intermedier jellemzése, felépítésének, 

oligomerizációs állapotának, szubsztrátköt  képességének stb. vizsgálata. 

4. Az alegységek szerepének tanulmányozása fluoreszcencia anizotrópia, ill. az egyes 

folyamatok fehérje koncentrációtól való függésének vizsgálatával, annak felderítésére, 

hogy mindkét alegység szükséges-e a natív térszerkezet kialakításához. 

5. Az egyes IPMDH domének térszerkezet kialakulásának külön-külön való nyomon 

követésére a Tt IPMDH alábbi helyspecifikus mutánsait terveztem létrehozni és a fent 

említett biofizikai módszerekkel tanulmányozni: 

 W152F – a két domén együttesen vizsgálható a „kar” hozzájárulása nélkül 

 W152,77F – a 2. domén feltekeredése tanulmányozható 

 W152,195F – az 1. domén viselkedése figyelhet  meg. 

6. A rendelkezésemre álló Tt, Ec és Vib IPMDH kristályszerkezetek alegység- és 

doménfelszínén lév  kölcsönhatások feltérképezésével és szisztematikus 

összehasonlításával kívántam szerkezeti magyarázatot adni a különböz  

h stabilitású IPMDH-k viselkedésére a térszerkezet kialakulása során. 
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Vizsgálati módszerek 
 

Kísérleteimhez Thermus thermophilus (Tt), Escherichia coli (Ec) és Vibrio sp. I5 (Vib) 

baktériumokból származó E. coli sejtekben kifejezett izopropilmalát dehidrogenázt (IPMDH) 

és a Tt enzim mutánsait használtam. 

A három különböz  h stabilitású enzim térszerkezet kialakulási mechanizmusának 

felderítéséhez egyensúlyi méréseket végeztem CD-, Trp fluoreszcencia spektroszkópia 

valamint ureagradiens gélelektroforézis segítségével. 

A denaturáció és renaturáció kinetikáját a CD- és fluoreszcencia spektroszkópia mellett 

az enzimaktivitás, továbbá a tiol-tartalmú fehérjék (pl. Ec vagy Vib IPMDH) esetén a 

tiolreaktivitás változásának követésével is vizsgáltam. Az intermedier tulajdonságainak 

felderítésére a már említett módszerek mellett az ANS fluoreszcencia, valamint a Förster 

Rezonancia Energia Transzfer (FRET) jelenségeit használtam fel. 

Annak tanulmányozására, hogy az IPMDH két polipeptidláncának összekapcsolódása – 

vagyis a dimerizáció – a renaturáció mely szakaszában történik meg Trp fluoreszcencia 

segítségével különböz  fehérje koncentrációknál végeztem el a térszerkezet kialakulás 

folyamatának kinetikai analízisét. Az alegységek asszociációjának vizsgálatára további 

lehet séget nyújtott a fluoreszcencia anizotrópia változásának követése a renaturáció során. 

Az IPMDH-ban lév  Trp aminosavak irányított mutagenézisével külön-külön 

követhet vé vált az egyes domének térszerkezet kialakulása, s ezáltal domének szerepének 

megismerése. Az el állított mutáns fehérjék szerkezetének vizsgálatára differenciális 

pásztázó mikrokalorimetriát (DSC), CD spektroszkópiát, valamint natív 

gélelektroforézist használtam. 

A rendelkezésemre álló kristályszerkezetek megjelenítésére és elemzésére az Insight II 

(Biosym/MSI) molekuláris grafikai szoftvert használtam. A szerkezeti analízis segítségével 

azonosítottam a konzervatív oldalláncokat, melyeket 272 IPMDH szekvencia 

összerendezésével kaptam (ExPASy Molecular Biology Server) és meghatároztam közülük 

azokat, melyek a másodlagos szerkezeti elemek összetartásában, azaz a szerkezet 

stabilizálásában vesznek részt. A konzervatív oldalláncok mellett feltérképeztem azon nem 

konzervatív oldalláncokat és molekuláris kölcsönhatásaikat is, melyek a különböz  

h stabilitásért felel sek. Az alegységek és domének együttm ködésének alátámasztására a 

három különböz  h stabilitású IPMDH alegység- és doménfelszínein lév  kölcsönhatásokat 

is azonosítottam és összehasonlítottam. 
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Tudományos eredmények 
 

Doktori munkám során a két alegységb l és alegységenként két szerkezeti doménb l 

felépül  3-izopropilmalát dehidrogenáz (IPMDH) molekuláját (ill. annak különböz  

h stabilitású formáit) választottam modell fehérjeként két különböz , de egymással szorosan 

összefügg  kérdéskör tanulmányozására: 

1. Milyen szerepe van az alegységeknek és a doméneknek a fehérjetérszerkezet 

kialakulási folyamat mechanizmusában? 

2. Van-e összefüggés a térszerkezet kialakulás mechanizmusa és a fehérjék 

h stabilitása között? 

F bb megállapításaim a következ k: 

1. 
Az egyensúlyi denaturációs vizsgálatok alapján – melyekhez CD és fluoreszcencia 

spektroszkópiát, ill. ureagradiens gélelektroforézist alkalmaztam – megállapítottam, hogy a Tt 

(termofil), Ec (mezofil) és Vib (hidegt r ) IPMDH-k közötti stabilitás különbségek nem 

tulajdoníthatóak egyszer en a denaturációs szabadentalpia változás ( G0) értékeinek. Míg az 

Ec és Vib IPMDH térszerkezet kialakulási mechanizmusa egyértelm en összetett, három 

állapotú folyamat, addig a Tt enzim esetében ezen kísérletek nem támasztották alá a folyamat 

komplexitását. A Tt IPMDH térszerkezet kialakulási folyamatának komplex jellegére viszont 

a további kinetikai vizsgálataimból mégis fény derült. 

 

2. 
A három különböz  h stabilitású IPMDH térszerkezet kialakulási és felbomlási 

folyamatának id beli jellemzéséhez a CD- és fluoreszcencia spektroszkópiás módszerek 

mellett, az enzimaktivitás és a tioltartalmú Ec és Vib enzim esetén a tiolreaktivitás 

változásának követését is felhasználtam. Megállapítottam, hogy a denaturáció mindhárom 

IPMDH esetében egyszer , els rend  folyamat, a sebességi állandók viszont jelent sen 

eltérnek egymástól. A termofil enzim denaturációja a leglassabb, míg legkönyebben a 

hidegt r  Vib enzim veszíti el szerkezetét. A denaturációval ellentétben a térszerkezet 

kialakulása (renaturációja) mindhárom IPMDH esetében összetett folyamat: egy igen gyors 

és egy sokkal lassabb els rend  szakaszból áll. Az egyes szakaszok sebessége a három 

enzim esetén nem különbözik lényegesen egymástól. 
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A denaturáció és renaturáció id görbéjét szubsztrátok jelenlétében is vizsgáltam. A 

denaturáció sebessége jelent sen lecsökkent a Mn*IPM-et köt  binér komplexben, továbbá a 

m köd  (NAD*Mn*IPM) és a nem m köd  (NADH*Mn*IPM) terner komplexek esetében. 

A NAD, ill. NADH molekuláknak önmagában semmilyen hatása nem volt a denaturáció 

folyamatára. Megállapítottam tehát, hogy a Mn*IPM felel s a lassabb denaturációért, vagyis 

védi a fehérjemolekulát a letekeredés ellen. Kimutattam azt is, hogy ez a véd  hatás eltér  a 

három különböz  h stabilitású enzim esetén. A legnagyobb rigiditással és h stabilitással 

rendelkez  Tt enzimnél a szubsztrát jelenléte nem vezet jelent s további stabilizációhoz, míg 

a nagyobb flexibilitású Ec és Vib enzim esetén erre lehet ség van. A renaturáció folyamatát 

– a denaturációtól eltér en – a szubsztrátok jelenléte nem befolyásolta. 

 

3. 
A denaturáció és renaturáció kinetikai eredményeit térszerkezeti adatok alapján 

értelmeztem. Az eltér  denaturációs sebességekért a nem konzervatív oldalláncok közötti 

specifikus kölcsönhatások tehet ek felel ssé, melyek a fehérjék stabilitásbeli különbségeit 

is okozzák. Ezeket illusztrálja az 1. ábra. 

 

1. ábra A különböz  h stabilitásért felel s szerkezeti különbségek 

A másodlagos szerkezeti elemeket fekete (Tt), zöld (Ec) és piros (Vib) szalagdiagram jelöli. A három 
szerkezet összemásolása -red k C  atomjai szerint történt (kivéve a karban elhelyezked  K- és L-
red t). A nem konzervatív oldalláncokat pálcika modell jelöli. A szaggatott vonalak az atomi 
kölcsönhatásokat jelképezik. Az A, C és D ábra a Domén 1, a B ábra a két domén közötti régió, az E 
pedig a Domén 2 kölcsönhatásait mutatja be. 

A B 

C D E 
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A 27 kiválasztott nem konzervatív aminosavból 16 esetén volt tisztán kimutatható a 

kapcsolat az atomi kölcsönhatások és a h stabilitás között. Az IPMDH molekula három nagy 

régiója (1. domén, a két domén közötti régió és az alegységfelszín) különíthet  el, melyeknek 

szerepe van az eltér  h stabilitásban. 

A Mn*IPM stabilizáló szerepével kapcsolatban megállapítottam, hogy a szubsztrát 

köt dése rögzítí a vele kölcsönható oldalláncokat magában foglaló másodlagos 

szerkezeti elemek relatív térbeli helyzetét. Ezenkívül a szerkezet stabilizálásában számos 

más, a szubsztráttal csak közvetve kapcsolatban álló konzervatív oldallánc is részt vesz. 

 

4. 
Az IPMDH esetén a térszerkezet kialakulás sebessége és a h stabilitás között nem volt 

kimutatható összefüggés, bár más fehérjéknél található erre példa az irodalomban. Tehát a 

stabilitási különbségeket meghatározó specifikus (nem konzervatív) kölcsönhatások a 

térszerkezet kialakulási folyamat kés bbi szakaszában, azaz csak a 

sebességmeghatározó lépés(ek)et követ en alakulnak ki az IPMDH esetén. Azt, hogy ez a 

mechanizmus mennyire általánosítható, több más, eltér  stabilitású rokon fehérjével végzett 

renaturációs kísérlettel lehetne eldönteni. A denaturáció sebességének az IPMDH esetén 

megfigyelt csökkenése a h stabilitás növekedésével viszont általánosabb stabilizáló 

mechanizmusnak látszik, melyet a hipertermofil fehérjék körében is megfigyeltek. 

 

5. 
Jellemeztem a renaturáció során kialakuló intermedier természetét is. Ez az intermedier 

a Trp fluroeszcenciás mérések alapján már a natív enzimre jellemz  max értékkel rendelkezik, 

de fluoreszcencia emissziója még jóval alacsonyabb a natív enziménél. Tehát a Trp 

oldalláncok részleges deszolvatációja már megtörténik a polipeptidlánc feltekeredésének ezen 

kezdeti szakaszában. Ezt támasztották alá az ANS fluroeszcenciás mérések is, melyek szerint 

az intermedier egy „molten globula”-szer  állapotot vesz fel. További, fluoreszcencia 

anizotrópia mérések segítségével megállapítottam, hogy az intermedier állapotban már 

feltehet en a két polipeptidlánc asszociációja is bekövetkezik, amely a végs  dimer 

szerkezet kezdeményének tekinthet . FRET mérések segítségével azt is kimutattam, hogy az 

intermedier már kifejezetten képes a szubsztrát kötésére, habár még ezen kölcsönhatások 

biztosan nem natívszer ek, hiszen az intermedier enzimaktivitással nem rendelkezik. 

 

 



 7

6. 
A fentiek alapján az alegységek térszerkezet kialakulási szerepével kapcsolatban 

elmondható, hogy az IPMDH két polipeptidlánca asszociációjának már igen korán, a 

folyamat kezdeti fázisában be kell következnie ahhoz, hogy térszerkezetüket egymást 

segítve, kooperatív módon alakíthassák ki. 

 

7. 
Az alegységek szerepe mellett tanulmányoztam a domének szerepét is a renaturáció 

folyamatában. A Tt IPMDH egy alegysége 3 Trp oldalláncot tartalmaz: egyet az 1. doménben, 

egyet a 2. doménben és egyet az úgynevezett kar régióban. A Trp-ok helyspecifikus 

mutagenézisével elértem, hogy az egyes Trp oldalláncok környezetében, elkülönítve 

követhessem a natív szerkezet kialakulását és ezáltal külön-külön jellemezhessem az egyes 

szerkezeti domének térszerkezet kialakulási folyamatait az intakt enzimmolekulán belül. 

Mind a Trp fluroeszcenciás, mind a FRET mérések egybehangzóan megmutatták, hogy a 

domének térszerkezet kialakulása az alegységen belül teljesen szimmetrikusan zajlik. Tehát a 

két domén egymással szoros kölcsönhatásban van a térszerkezet kialakulás teljes 

folyamata alatt és kölcsönösen segítik egymás natív konformációjának létrejöttét. 

 

8. 
Az alegységek és domének térszerkezet kialakulásának szoros összefüggését az alegység, 

ill. doménfelszínen lév  kölcsönhatások szisztematikus összehasonlításával támasztottam alá. 

 

2. ábra Alegység kontaktusok összehasonlítása a különböz  h stabilitású IPMDH-k esetén 

A Tt (A), Ec (B) és Vib (C) enzimek egyes alegységeit fekete, ill. kék szalagdiagram jelöli. Az 
alegység kontaktus kialakításában résztvev  oldalláncokat rózsaszín és narancssárga pálcika modell, 
míg az oldalláncok között kialakuló kölcsönhatásokat szaggatott vonal jelképezi. A 95%-ban 
konzervatív oldalláncokat aláhúzással jelöltem. 

A B C 
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Megállapítottam, hogy az alegységek és domének kapcsolódása f leg hidrofób 

kölcsönhatásokon keresztül történik, melyek száma a három különböz  h stabilitású 

IPMDH-ban gyakorlatilag megegyezik (2. és 3. ábrák). Mindez magyarázza az eltér  

h stabilitású IPMDH-k hasonló, kooperatív térszerkezet kialakulási mechanizmusát. 

Kimutattam azt is, hogy az alegységek és domének összetartásában résztvev  aminosav 

oldalláncok nem feltétlenül konzervatív jelleg ek, a hidrofób természet már elegend  lehet a 

kölcsönhatások kialakításához. 

 

 

3. ábra A doménfelszínen lév  kölcsönhatások összehasonlítása különböz  h stabilitású IPMDH 
enzimek esetén 

A Tt (A), Ec (B) és Vib (C) enzimek 1. doménjének részletét szürke, míg a 2. domén részletét fekete 
szalagdiagram jelöli. A doménfelszínen elhelyezked  oldalláncokat narancssárga és rózsaszín pálcika 
modell, míg az oldalláncok között kialakuló kölcsönhatásokat szaggatott vonal jelképezi. A 95%-ban 
konzervatív oldalláncokat aláhúzással jelöltem. 

 

Összefoglalva, a IPMDH enzimmel végzett különböz  típusú kísérleteim és a 

kristályszerkezeti adatok grafikus analízise alapján új megállapításokat tettem a több 

alegységb l és doménb l álló fehérjék térszerkezet kialakulási mechanizmusára és a 

h stabilitással való összefüggéseire. Ennek során kiderült, hogy az IPMDH alegységeinek és 

doménjeinek szerkezete kooperatív módon, egymást el segítve alakul ki, valamint a 

térszerkezet kialakulás mechanizmusa független a h stabilitástól. Ezenkívül a különböz  

h stabilitású enzimek szerkezeti stabilitásának atomi kölcsönhatások szintjén történ  

feltérképezése és megértése hozzájárulhat a nagyobb szerkezeti stabilitással rendelkez  

fehérjék tervezéséhez és el állításához.  

 

A B C 
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