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Bioteknologisk anvendelse av det bakterielle enzymet isatin hydrolase OG strukturelle studier av
det regulatoriske N-terminale domenet fra SLC4 bikarbonat-transportere samt karakteriseringen av
et nyopdaget zinc-bindingssete
Del I: Beskriver strukturen og karakteriseringen av det bakterielle enzymet isatin hydrolase (IH).
Forhøyede nivåer av enzymets substrat, isatin, er forbundet med stress i mennesker og gnagere.
Som en bioteknologisk videreføring av IH-karakteriseringen ble en fluorescensbasert metode for
detektering av isatin i blodprøver utviklet. Metoden kan, ved hjelp av faseekstraksjon, kvantifisere
isatin inholdet i en prøve gennem den enzymatiske omdannelsen av isatin til isatinat. Prosedyren
tillater analyse av et stort antall prøver på en enkel og rask måte og kan bidra til å bedre forståelsen
av isatin i human fysiologi.
Del II: Kontroll av ekstra- og intracellulær pH er nødvendig for opprettholdelse av homeostase.
Bikarbonat-buffersystemet utgjør det sentrale buffersystemet i menneskekroppen og transport av
bikarbonat over cellemembranen blir hovedsakelig ivaretatt av SLC4 transporter-familien.
Familien, som besår av ti medlemmer, inkluderer den natriumavhengige klorid bikarbonat
utveksler (NDCBE) og den elektrogene natrium bikarbonat kotransporter 2 (NBCe2). Vi
presenterer her et nyoppdaget zink-bindingssete på overflaten av NDCBEs regulatoriske domene,
samt den første krystallstrukturen (2.6 Å oppløsning) av NDCBE. Vi beskriver regioner av
NDCBE som er sentrale for dimerisering av proteinet og foreslår en modell for hvordan det
regulatoriske domenet er orientert i forhold til transportdomenet. Studien underbygges av den
første lav-oppløste (4.2 Å oppløsning) krystallstrukturen av NBCe2. Det nye zink-bindingssetet
ble identifisert og karakterisert ved hjelp av tryptofanfluorescens og isotermisk
titreringskalorimetri av NBCe2 og NDCBE, samt mutasjonsstudier av NDCBE. Zink-binding kan
vise seg å utgjøre en ny regulatorisk mekanisme for denne essensielle gruppen av transportere.

