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Bevezetés 

A hidrogenázok a lehető legegyszerűbb reakciót katalizáló 

enzimek, protonokból és elektronokból hidrogént képesek létrehozni 

(hidrogén fejlesztés), illetve a hidrogént protonokra és elektronokra 

bontják (hidrogén oxidáció). Intenzív kutatásuk körülbelül 25 évvel 

ezelőtt kezdődött, s jelenleg is tart. Az alternatív energia előállítási 

lehetőségek kutatásának fontosságát a kifogyóban lévő kőolaj és 

földgáz készletek is indokolják, mivel a hidrogén igen 

„környezetbarát” energiahordozó, oxidációjakor csak víz keletkezik. 

A biotechnológiai alkalmazásokban ugyanakkor a hidrogenázok 

hidrogén fejlesztő és hidrogén oxidáló aktivitását egyaránt 

kihasználják. Hidrogént próbálnak előállítani in vivo rendszerekben 

fotoszintetizáló mikroorganizmusok segítségével, vagy mesterséges 

rendszerekben immobilizált hidrogenázzal. Hidrogén 

felhasználásával a hidrogenázok redukált kofaktorok előállítására 

képesek, felhasználják őket denitrifikálásra és szennyvíz kezelésére 

is. Az üzemanyag cellákban kiválthatják a hidrogén oxidálására 

használt drága platinát.  

Ahhoz, hogy egy enzim in vitro rendszerben hatékonyan 

működjön fontos tudni, hogy milyen körülmények között működik 

megfelelően és ismerni kell az enzim működés mechanizmusát is. 

Annak ellenére, hogy a hidrogenázokat már az 1930-as évek óta 

ismerjük, aktivitás és szerkezet vizsgálatuk jelenleg is tart. Oxigénre 

nagyon érzékeny fehérjék, és már a korai aktivitás mérési 



2 

kísérleteknél kiderült, hogy nem jellemezhetőek a hagyományos 

Michaelis-Menten kinetikával. Az eltérő kinetikai tulajdonságokat a 

közelmúltban egy autokatalitikus mechanizmussal magyarázni 

lehetett.  

Célkitűzés 

Munkám célja az volt, hogy a Thiocapsa roseopersicina Hyn 

hidrogenázának prion típusú autokatalízisét igazoljam és új 

vékonyréteg kísérleti rendszer kialakításával megvizsgáljam az 

autokatalitikus mintázatot különböző körülmények között, vagyis 

meghatározzam az autokatalitikus lépést befolyásoló faktorokat. 

E célok eléréséhez a következő tennivalókat és kísérleteket 

terveztem:  

1. új vékonyréteg kísérleti rendszer kialakítása, hogy a 

frontsebességet pontosan meg tudjuk határozni, 

2. a frontsebesség enzimkoncentrációtól való függésének 

vizsgálata az új vékonyréteg kísérleti rendszerben, hogy 

igazoljuk az autokatalizátor fehérje természetét, 

3. a frontsebesség elektron akceptor koncentrációtól, hidrogén 

koncentrációtól és hidrogénion koncentrációtól való függésének 

vizsgálata az új vékonyréteg kísérleti rendszerben,  
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4. a Hofmeister sorozatból származó anionok autokatalitikus 

mintázatra és frontsebességre gyakorolt hatásának a vizsgálata 

az új vékonyréteg kísérleti rendszerben,  

5. az autokatalitikus fehérje-fehérje kölcsönhatás során kialakuló 

fehérje komplexek kimutatása egy fehérje keresztkötési 

technika segítségével (PICUP, photo-induced cross-linking of 

unmodified proteins), 

6. konformáció változás kimutatása a hidrogenáz hidrogénnel 

történő aktiválása során dinamikus fényszórás (DLS, dynamic 

light scattering) mérésekkel, 

7. olyan reakciókörülmények keresése, melyek között a 

hidrogenáz reakció oszcilláló viselkedést mutat, 

8. újabb kinetikai modellek elemzésével az autokatalitikus 

kölcsönhatás elhelyezése a hidrogenáz reakcióban.  

Módszerek 

A különböző körülmények (eltérő enzim koncentráció, 

elektron akceptor koncentráció, hidrogén koncentráció és 

hidrogénion koncentráció; kaotróp, kozmotróp és semleges sók) 

között kialakuló autokatalitikus mintázatot és az autokatalitikus 

frontsebességet az általunk épített vékonyréteg kísérleti rendszerben 

vizsgáltam. Az autokatalitikus frontsebesség meghatározására egy, 
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Dr. Bagyinka Csaba által MATLAB-ban kifejlesztett programot 

használtam.  

Az autokatalitikus fehérje kölcsönhatás során kialakuló 

fehérje-fehérje komplex kimutatására egy ismert fehérje 

keresztkötési módszert alkalmaztam (PICUP), és a keresztkötési 

kísérleteket az általunk összeállított megvilágítási rendszerben 

optimalizált körülmények között végeztem el. 

A konformáció változás létezését egy dinamikus 

fényszóródást mérő készülékkel vizsgáltam meg a hidrogenáz 

különböző állapotaiban, és az adatokat a készülék saját szoftverével 

elemeztem ki. 

A kinetikai egyenletek megoldásához a 

differenciálegyenleteket a CVODE illetve a MATLAB programmal 

számoltuk ki. 

Eredmények 

Összeállítottam egy vékonyréteg kísérleti rendszert, melyben 

megbízhatóan meg lehet határozni az autokatalitikus reakció során a 

frontsebességet.  

A Hyn hidrogenáz prion típusú autókatalízisének igazolását 

célzó kísérletekben a következő eredményeket kaptam: 

 az autokatalizátor fehérje természetét (az autokatalizátor egy 

enzimforma) és így egy fehérje-fehérje kölcsönhatást igazol, 
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hogy a frontsebesség négyzetgyökösen függ az 

enzimkoncentrációtól, 

 fehérje keresztkötési kísérletekkel sikeresen kimutattam egy, az 

enzim aktiválása folyamán kialakuló fehérje komplexet, ami 

valószínűleg két kis alegység kölcsönhatásának eredménye, 

 a dinamikus fényszóródás mérések nem mutattak nagymértékű 

konformáció változást az enzim aktiválása során, 

 mindhárom típusú (kaotróp, kozmotróp, semleges) só 

befolyásolta az autokatalitikus mintázatot, a frontsebességre 

viszont csak a kaotróp NaSCN koncentrációjának változtatása 

volt szignifikáns hatással, ami alapján azt a következtetést 

vontam le, hogy az autokatalitikus kölcsönhatást a 

fehérjeszerkezet túlzott fellazulása gátolja.  

A vékonyréteg kísérleti rendszerben megvizsgáltam a 

frontsebesség függését a különböző körülményektől: 

 az elektron akceptor koncentráció növelésének hatására a 

frontsebesség csökkent, ami arra utal, hogy az 

autokatalizátor enzimformával az elektron akceptor 

közvetlen kölcsönhatásba lép, és ez a kölcsönhatás 

valószínűleg a disztális FeS kockán keresztül történik,  

 a hidrogén koncentráció változása nem volt szignifikáns 

hatással az autokatalitikus reakcióra, 
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 a hidrogénion változtatásával a frontsebesség is változott, de 

erre egyértelmű magyarázatot jelenleg nem lehet adni, a 

hidrogéniont ugyanis figyelembe kell venni, úgy is mint a 

reakció egyik termékét, és mint fehérjeszerkezetet 

meghatározó tényezőt is.  

Enzim kinetikai modelleket állítottunk fel az autokatalitikus 

lépés helyének meghatározására az enzimcikluson belül vagy kívül. 

Mindkét modell in silico elemzése a kísérleti adatokkal egybehangzó 

eredményt hozott. 

A vékonyréteg kísérleti rendszerben sikerült olyan 

reakciókörülményeket találni, melyek között csillapított oszcillációt 

tapasztaltam, amely az autokatalitikus folyamatokra jellemző 

tulajdonság. 
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