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När blev fyra bättre än två? 
 

Evolution är ett centralt begrepp inom biologin, den ger en förklaring till all den 
variation som vi ser hos organismer idag. Genom att studera evolution ända ner på 
molekylär nivå kan vi lära oss mer om alla de mekanismer och reaktioner som pågår i 
kroppen. Denna kunskap kan vi sedan använda i sökandet på nya läkemedel. 
Tymidinkinas 1 (TK1) är ett exempel där studier har visat att, förutom dess normala 
funktion att hjälpa till vid uppbyggnaden av DNA, kan den även användas för att 
aktivera läkemedel. Aktiviteten av TK1 är i humana celler strikt reglerad. I människan 
regleras aktiviteten av TK1 bland annat av energimolekylen adenosintrifosfat (ATP). 
ATP gör så att enzymet kan växla mellan två strukturellt olika former, en dimer som 
består av två subenheter och en tetramer som består av fyra subenheter. När har då 
denna ATP-reglerade form av TK1 uppkommit? Tidigare studier har endast visat att 
den aktuella formen inte finns i rundmasken Caenorhabditis elegans där istället bara 
dimeren existerar. Med anledning av detta har jag undersökt organismer från olika 
klasser, från bakterier till människa, för att kunna fastställa evolutionen av detta ATP-
reglerade enzym. 
 
Resultaten visade att denna ATP-inducerade tetramer finns i alla ryggradsdjur som 
undersöktes, i fisk, groda, ödla och fågel. Men den finns inte i bakterier, slemsvampar 
eller växter där enzymen som hos C. elegans endast existerar som dimerer. ATP 
påverkar dock inte bara enzymets strukturella form. Den påverkar även kinetiken, det 
vill säga enzymets aktivitet. Hos människa har det visat sig att tetrameren har lättare 
att binda till sitt substrat än dimeren, medan reaktionens maximala hastighet är 
oförändrad mellan de båda formerna. Vi fann samma mönster för kinetiken hos 
enzymen från fågel, groda och slemsvamp, men inte hos de andra organismerna. I 
växter, fisk och ödla sågs i stort sett istället en oförändrad förmåga att binda substrat 
men en ökning i reaktionens maximala hastighet. Hur var det då med bakterier? ATP 
påverkade inte alls kinetiken hos dem. Trots att en tetramer sågs hos fisk och ödla 
visade dessa inte en starkare bindning till substratet. Så en tetramer ger alltså inte 
automatiskt den starkare bindning till substratet som man ser hos människa. 
 
Slutsatsen av dessa undersökningar är att evolutionen av den ATP-beroende struktur-
förändringen har skett i ryggradsdjur. Frågan som man nu kan ställa sig är om man 
kan hitta denna form någonstans mellan ryggradsdjur och slemsvamp som till 
exempel hos spindlar eller sniglar? En sådan kartläggning skulle föra oss ännu 
närmare svaret på var denna så funktionellt viktiga egenskap uppstod. 
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Thymidine kinase 1 is in vertebrates an ATP-dependant tetramer 
 

Thymidine kinase (TK1) is a key enzyme in the salvage of deoxyribonucleosides 
catalyzing the first step in the synthesis of thymidine triphosphate (dTTP) by transfer 
of a phosphate group from a nucleoside triphosphate to the 5´-hydroxyl group of 
thymidine. Human TK1 is a cytosolic enzyme and the gene expression and enzyme 
activity are under cell cycle control. Human TK1 can change between a low activity 
dimer, and a high activity tetramer. The oligomerization depends on the presence of 
ATP and the concentration of enzyme. This property represents a fine tuning 
mechanism serving to regulate the TK1 activity during the S-phase. The evolution of 
this ATP-dependent oligomerization switch is unknown and in this report 
recombinant TK1s from various organisms, from bacteria to man, were studied for the 
ATP effect on the kinetic and oligomerization properties.  

 
The results showed that ATP had no effect on kinetics of Bacillus cereus TK and 
Arabidopsis thaliana TK1b. Vmax was increased for Caenorhabditis elegans TK1,     
A. thaliana TK1a, Lycopersicon esculentum TK1, Danio rerio TK1 and Anolis 
carolinensis TK1 when incubated with ATP, while the Km value was not significantly 
affected. TK1s from Dictyostelium discoideum, Xenopus tropicalis and Gallus gallus 
showed the same kinetics that has been seen in human TK1, with a decrease in 
Km and an unaffected Vmax when incubated with ATP. The oligomerization studies 
showed that TK1s from B. cereus, A. thaliana, C. elegans and D. discoideum did not 
change their oligomerization to a tetramer when incubated with ATP. TK1s from     
D. rerio, X. tropicalis, A. carolinensis and G. gallus existed all as tetramers when 
incubated with ATP as seen in human TK1. Can we see a pattern in these results 
which can be transformed into an evolutionary model? I suggest that the ATP-effect 
on TK1 Km and oligomerization originated just prior to the origin of vertebrates. 
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