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Rövidítések jegyzéke

At

Arabidopsis thaliana

CaLB

Candida antarctica B lipáz

FC

Friedel-Crafts

GPCR

G-protein coupled recepor (G-protein kapcsolt receptor)

HAL

hisztidin ammónia-liáz

HF

Hartree-Fock módszer

KA

konformáció analízis

kcat

turnover number

Km

Michaelis-Menten állandó

MIO

3,5-dihidro-5-metilidén-4H-imidazol-4-on

MM+

molekulamechanikai erőtér (Hyperchem)

PAL

fenilalanin ammónia-liáz

PAM

fenilalanin aminomutáz

Pc

Petroselinum crispum (petrezselyem)

PDB

Protein Data Bank (fehérje adatbázis)

PI

2-aminoindán-2-foszfonát inhibitor

Plumi

Photorhabdus luminescens

PM3

szemiempirikus módszer

Pp

Pseudomonas putida

Pv

Phaseolus vulgaris

Rg

Rhodotorula glutinis

Rt

Rhodosporidium toruloides

RM

a Robetta automatizált homológia szerverről visszakapott modell

Sg

Streptomyces globisporus

Smar

Streptomyces maritimus

SM

a Swiss-Model automatizált homológia szerverről visszakapott modell

TAL

tirozin ammónia-liáz

TAM

tirozin aminomutáz

Tc

Taxus canadensis

THI

tetrahedrális intermedier

UFF

molekulamechanikai erőtér (universal force field, Gaussian)

QM/MM

összetett számolási módszer: kvantummechanika/molekulamechanika
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Bevezető

A fehérjék, mint szervezetünk építőkövei, a szív, az izmok és egyéb testszövetek
felépítésében vesznek részt, de fontos alkotórészei az enzimeknek, a hormonoknak és a
szervezet védekezését biztosító immunanyagoknak is. Az állatokban és növényekben egyaránt
fontos szerepet játszanak. A fehérjék fontos biológiai szerepét jellemzi, hogy minden sejtben
lejátszódó folyamatban részt vesznek.
Az utóbbi évek egyre korszerűbb aminosav sorrend meghatározási módszerei által
folyamatosan nő az adatbázisokban elraktározott fehérje szekvenciák száma. Míg az ismert
szekvenciák száma exponenciálisan nő, kevés azonosított fehérjéről lehet funkcionális
információt megállapítani. Így tehát a fehérje térszerkezet meghatározás egyik fontos
kritériuma a szerkezet alapú funkció hozzárendelés.
A fehérje szerkezetek meghatározására több kísérleti eljárás is létezik. Ezek közül a
legkiemelkedőbb a röntgenkrisztallográfia, melyhez azonban a fehérjét kristályosítani kell. Az
enzimek általában vízben oldható fehérjék, elég jól kristályosíthatók. A membránba ágyazott
fehérjéknél azonban nagyon körülményes lépés a kristálynövesztés, így nagyon kevés ilyen
szerkezet áll rendelkezésünkre. Kísérletileg meghatározott szerkezetek hiányában a fehérjéket
modellezéssel lehet megközelíteni.
Fehérje molekulák egészének számolására azonban a kvantumkémiai módszerek nem
alkalmasak, hiszen ezeknek igen nagy számítás kapacitásuk van. A kombinált kvantummechanika/molekulamechanika, QM/MM módszer igazi kihívás enzim-katalizált reakciók
számítógépes modellezésére, mivel lehetőség van az egyes fontosabb részek (aktív centrum)
kvantummechanikai szinten való kezelésére, úgy, hogy a környező rész molekulamechanikai
erőtérben marad.
A szervezet génjei kb. 20%-ban membrán-fehérjéket kódolnak, melyeknek kiemelkedő
szerepük van a sejt-kommunikációban. A G-protein kapcsolt receptorok (GPCR) a
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legfontosabb transzmembrán fehérjék, mivel ezek számos fiziológiai folyamat regulációjában
vesznek részt. Ezek közül a szenzoros receptorokat emelném ki, melyeknek a fényenergia
továbbításában van szerepük. Az opszinok például fotoizomerizációs reakció során alakítják
át sejtszintű válaszokká a fényt. A melanopszin a napi világos/sötét periódusokhoz való
igazodást követő sugárzás érzékeny sejtek fotopigmense, míg a rodopszin az éjszakai látásért
felelős pálcikasejteké. Célom a hörcsög melanopszin fehérje három-dimenziós szerkezet
felderítése volt. E szerkezetpredikcióval a ligandum kötődését vizsgálva lehetőség lenne a
melanopszin és rodopszin funkcionális élettani oldalról való összehasonlítására.
Az enzimek az élő sejtekben keletkeznek (fehérjék) és meghatározott kémiai reakciókat
katalizálnak (biokatalizátorok). Az

L-fenilalanin

ammónia-liáz (PAL) a növényekben és

gombákban lejátszódó metabolizmusok kezdeti lépése során

L-fenilalaninból

ammónia

eliminációt katalizál. Hasonló reakciót katalizál az emberben és baktériumokban egyaránt
előforduló hisztidin ammónia-liáz (HAL) és a PAL-al rokon bakteriális tirozin ammónia-liáz
(TAL) is. A reakció egy poszt-transzlációsan kialakuló MIO prosztetikus csoport segítségével
megy végbe. Lényegében eddig két versengő mechanizmus létezett. Az első elképzelés szerint
a szubsztrát amin csoportja és a MIO metilén között kovalens (N-MIO) intermedier alakul ki.
Innen három lehetséges út van: E1cB, E1 vagy E2. Mivel az E1 és E2 reakció utakat kizárták és
az E1cB esetében a megfelelő β–proton lehasítása kérdéses maradt, Rétey professzor egy
alternatív mechanizmust javasolt. A szubsztrát aromás gyűrűje Friedel-Crafts-típusú
reakcióban vesz részt a MIO metilénjével (FC intermedier), mely kölcsönhatás kellőképpen
megsavanyíthatja a β–pozíciót. Pontmutációs kísérletek szerint egyetlen aminosav (His89Phe)
cseréje a TAL aktivitást PAL aktivitásra váltja fel. Ez a PAL és TAL enzimek egyforma
mechanizmusára enged következtetni. Doktori munkám második célkitűzése az ammónialiázok szerkezeteinek és reakció mechanizmusuk modellezéssel és enzimen belüli
számításokkal való vizsgálata volt.
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Az enzimkatalizált folyamatok széles körben alkalmazhatók szintetikus célokra, többek között
enantiomertiszta vegyületek szintézisére. A Candida antarctica B Lipáz (CaLB) szekunder
alkoholok sztereoszelektív észterezési reakciójában közkedvelt biokatalizátor. Az igazi
kihívást a sztereoszelektivitás enzimem belüli számításokkal való előrejelzése jelenti, mely
dolgozatomban harmadik célkitűzésként szerepel. Azonban a feladatot megnehezíti, hogy egy
racém alkohol esetében nem csak két enantiomerrel kell számolnunk, hanem figyelembe kell
venni, hogy a lipázok működés mechanizmusa szerint az acilenzim és az alkohol között egy
tetrahedrális intermediert (THI) jön létre, mely egy új aszimmetria centrum képződését vonja
maga után.
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Irodalmi háttér

3.1 Fehérjék működésének vizsgálatára alkalmazott számítási
módszerek
3.1.1 Fehérjék szerkezetvizsgálata
A fehérjék szerkezetvizsgálatára röntgendiffrakciós, NMR és elméleti módszerek állnak
rendelkezésünkre. A röntgendiffrakciós méréshez a fehérjét kristályosítani kell, ami nem
egyszerű feladat, hiszen egy-egy új fehérjetípus esetén mindig meg kell találni az ideális
körülményeket ahhoz, hogy a kristály szabályosan növekedjen. A Röntgen-sugarak szóródnak
a szilárd anyagon és kialakul a diffrakciós kép. A Fourier transzformáció alkalmazása és a
fázisprobléma megoldása után elektronsűrűség térkép alakul ki, melynek modellezése során
létrejön a 3D szerkezetet. Membránba ágyazott fehérjéknél különösen körülményes lépés a
kristálynövesztés, hiszen a fehérjéről leoldódik a természetes közeg, a sejtmembrán, így a
fehérje nehezen veszi fel újra eredeti szerkezetét. A fehérje kristályosítás mellett lehetőség
van az NMR módszerrel történő szerkezet meghatározásra is. Ehhez az oldott, tiszta fehérje és
nagymértékű izotópjelölés (D, 13C, 15N) szükséges.
Az elméleti módszerek között az ab initio folding számítások és a homológia modellezés
szerepelnek. A homológia modellezéshez egy szekvenciára és egy szerkezet templátra van
szükség. A modell elkészítésére automatizált homológia modellező szerverek (mint például a
Swiss-Model) léteznek, mely esetekben ellenőrizni kell a kapott modellek jóságát.
A molekulamodellezés biológiai makromolekulák három-dimenziós (3D) analízisére alkalmas
eljárás, melynek célja legtöbbször a szerkezet−biológiai aktivitás összefüggés vizsgálata. A
molekulamodellezést, mint technikát a szerkezeti biológiában lehet használni, például a
ligandum receptorhoz, azaz fehérjéhez való kötődésének szimulációjára. Ismert fehérje
szerkezet esetében ez az eljárás a szerkezet alapú gyógyszertervezés egyik formája. A
modellezési módszerek célja általában a ligandum kötő helyek felfedése és a ligandum aktív
centrum kötőkonformációjának meghatározása. Egy másik cél a ligandum analógok
fehérjéhez való affinitásának rangsorolása vagy a ligandum kötődés szabad entalpiájának
számolása.1
A 3D szerkezetek számításos modellezésére többfajta elméleti szint áll rendelkezésre. Ehhez a
molekula potenciális energiájának kiszámítása szükséges a molekulát alkotó atomok
pozíciójának függvényében. A potenciális energiafelület matematikai összefüggés a molekula
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szerkezete és az ebből származó energia között. A potenciális energiafelület kétatomos
molekula esetében egy két-dimenziós görbe, míg nagy rendszerek (például fehérjék) esetében
a

molekula

konformációs

szabadsági

fokainak

számával

megegyező

dimenzióval

rendelkezik.2 A nagyobb molekulák legjobban elterjedt megközelítése a molekulamechanika.3
Ebben az esetben az energia kifejezések csak az egyensúlytól távolodó kötéshossz, kötésszög
és torziós szögek torzulását írják le, de figyelembe veszik a nem kötött atomok energiáit (a
van der Waals energia vonzó és taszító komponenseit) és a coulomb kölcsönhatást is.
Fehérjék modellezése esetén elég gyakori jelenség a már ismert fehérjék szerkezetére alapuló
„tudás alapú” (knowledge based) potenciális függvények felhasználása. A „tudás alapú”
potenciálok megoldott fehérje szerkezetek adatbázisára alapulnak és a fehérjékben található
kölcsönhatásokat tükrözik. A „tudás alapú” potenciálokat fehérjék homológia modellezésére
lehet használni, valamint alkalmasak fehérje szekvencia-szerkezet összefüggés megállapítására is. A molekuláris potenciális energia becslő módszer birtokában, a rendszer
energiájának csökkentése során lehetőség van a molekula szerkezet optimum megtalálására. A
matematikai funkció minimalizálására különféle algoritmusok állnak rendelkezésünkre.
Biológiai makromolekulák esetében a potenciális energia felülete igen bonyolult, mert a
globális energia minimum mellett több helyi energia minimum is létezik. Az algoritmusok a
helyi energia minimumokat általában a kiindulási konformáció közelében találják meg. A
globális energia minimum azonosítását konformációs térben végzett szisztematikus
kereséssel, például az összes rendelkezésre álló torziós szög változtatásával lehet végezni.
Mivel a keresendő konformációk száma exponenciálisan nő a molekula méretével, a
szisztematikus keresés nagy molekulákra nem a legmegfelelőbb módszer.4 Globális energia
minimumukat nem csak szisztematikusan, hanem Monte-Carlo (sztochasztikus) módszerekkel
is lehet keresni.

3.1.2 Molekulamechanika
A molekulamechanika (MM) klasszikus mechanikán alapuló módszerei nagyméretű
rendszerek (például több tízezer atomot tartalmazó biomolekulák) modellezésére,
szimulációjára használhatóak. Az MM számítások során Born-Oppenheimer közelítést
alkalmazunk, úgy, hogy közben csak az atommagok mozgását vizsgáljuk (az elektronok pedig
mindig követik a magokat). Az MM erőterek esetében a teljes rendszer energiáját a
kölcsönhatásba lépő atompárok energiáinak összege teszi ki:5
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Z AZB
A=1 B > A R AB
N

ε tot = ε elek + ∑ ∑

(1)

Ahol ε tot a teljes energia, ε elek az elektronenergia, Z az atomi töltés, R AB az atommagok
távolsága.
A különböző magelrendeződéseknek megfelelő energiaértékek eloszlását a rendszert leíró
paraméterek függvényében a potenciális energia felszín (PES) írja le. A PES helyi minimumai
stabil konformációknak, a globális minimum pedig a legvalószínűbb magelrendeződésnek
felel meg.
A molekulamechanikai erőtérben alkalmazott alapelvek a következők:5 (i) az atommagok és
elektronok együttesen gömbszerű, specifikus töltéssel rendelkező virtuális részecskéket
(atomokat) alkotnak, (ii) az atomok közötti kölcsönhatások előre meghatározottak (függnek az
atomok típusától) és harmonikus potenciállal közelíthetők (Hook törvény), (iii) a
kölcsönhatások meghatározzák az egyes atompárok relatív elhelyezkedését és ezáltal a
rendszer teljes potenciális energiáját.
A molekulamechanikai energia az atompárok közötti kötő (nyújtási, hajlítási és torziós) és
nem-kötő (diszperziós, dipólus-dipólus és töltések közötti) kölcsönhatásokból tevődik össze.
Az általunk használt erőterek közül az AMBER kifejezetten fehérjék leírására alkalmazható,6 az
MM2 erőtér kis, szerves molekulákra nagypontosságú,7 a

GROMOS

és UFF erőterek pedig

általános jellegűek.

3.1.2.1 Kötő kölcsönhatások5
•
Az

Kötésnyújtás és Kötéshajlítás

AMBER

erőtérben a nyújtási és hajlítási kötéshosszak harmonikusak (Hook törvény). A

kötéshosszak és a kötésszögek egyensúlytól való eltérése megnöveli a V potenciális energiát:

Vny =

1
2
k ny (r − r0 )
2

(2)

Vh =

1
2
k h (φ − φ0 )
2

(3)

Az MM2 (Hyperchem: MM+) erőtérben a nyújtáshossz számolása köbös potenciállal, a
kötéshajlítás pedig polinomiális potenciállal történik:
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Vny = 143.88
Vh = 0.043828

k ny
2

(r − r0 )2 [1 − 2.00(r − r0 )]

[

kh
(φ − φ0 )2 1 + 7 ⋅ 10 −8 (φ − φ0 ) 4
2

(4)

]

(5)

Ahol kny / kh nyújtási/hajlítási erőállandók, r és φ az adott kötés vagy szög értéke, r0 és φ0 a
kötés vagy szög egyensúlyi értéke.
Az MM2 térben alkalmazott hajlítási potenciál a síkban és síkból történő kölcsönhatásokat is
figyelembe veszi.
•

Torzió

A torziós potenciált az általános Fourier sor írja le.
AMBER

erőtérben:

1
Vt = ∑ k t (1 − cos jω )
j 2

(6)

Ahol kt torziós erőállandó, j multiplicitás (a minimumok száma), ω torziós szög.
MM2 erőtérben:

Vt =

V
V1
V
(1 + cos ω ) + 2 (1 − cos 2ω ) + 3 (1 + cos 3ω )
2
2
2

(7)

Ahol V1 kötés dipólus kölcsönhatások, V2 az 1-2 és 3-4 kötéspályák kölcsönhatásai, V3 az 1,4
atomok sztérikus kölcsönhatása. A potenciál értékéből levonódik a sp2 centrumok síkból való
eltéréséből adódó energia.

3.1.2.2 Nem-kötő kölcsönhatások5
•

Van der Waals kölcsönhatások

Az egyes atompárok közötti van der Waals kölcsönhatást a Lennard-Jones egyenlet írja le:

VvdW

⎛ Aij
= ∑⎜
⎜
i , j ⎝ Rij

12

⎞
⎛B ⎞
⎟ − ⎜ ij ⎟
⎟
⎜R ⎟
⎠
⎝ ij ⎠

6

(8)
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Ahol Rij a kölcsönhatásba lépő atomok távolsága, Aij és Bij az atomok közti taszítás (kis
távolságnál), illetve vonzás (nagyobb távolságnál). Az 1-2 vagy 1-3 direkt kötésben levő
atompárok nem vesznek részt a Van der Waals kötés kialakításában. Az 1-4 atompárok
esetében a Lennard-Jones kölcsönhatást 0,5-ös szorzóval veszik figyelembe.
Az MM2 erőtér egy másik potenciált használ:

{

}

VvdW = e − 2.25(rv / r ) 6 + 2.90 ⋅ 10 −5 exp[− 12.00(r / r v )]

(9)

Ahol e az potenciális energia görbe energia minimuma, rv az atomok közötti kölcsönhatásokból származó van der Waals sugarak összege.
•

H-híd kötések

A H-hidak hatását egy Lennard-Jones alakú képlet írja le:
⎛ Cij
Dij ⎞
VH = ∑ ⎜ 12 − 10 ⎟
⎜R
Rij ⎟⎠
i, j
⎝ ij

(10)

Ahol R a donor H atom és az akceptor heteroatom közötti távolság.

3.1.3 Az energiaminimalizáció
Az energiaminimalizáció, azaz a legközelebb eső lokális minimum felderítse, a
molekulamechanikai számítások során minden esetben a Polak-Ribiere konjugált gradiens
módszerrel történt,5 melynek alapvető lépései a következők:
•

gradiens számítása a kezdőpontban ( g 0 ), majd a keresési irány ( p 0 ) meghatározása,
úgy, hogy p 0 = − g 0 ,

•

vonalmenti keresés alkalmazásával minimum keresés p 0 mentén,

•

⎛ g
új gradiens számítása a minimumpontban és p1 = − g1 + p 0 ⎜ 1
⎜g
⎝ 0

•

vonalmenti keresés alkalmazásával minimum keresés p1 mentén,

2
2

⎞
⎟,
⎟
⎠
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⎞
⎟,
⎟
⎠

•

⎛g
az új minimumban: p 2 = − g 2 + p1 ⎜ 2
⎜ g
⎝ 1

•

a keresésé befejeződik, ha g i ≤ δ , ahol δ egy előre meghatározott korlát, azaz

2
2

konvergencia kritérium.

3.1.4 Molekuladinamika
A molekuladinamika (MD) a konformációs térben végzett keresési eljárás, melyben a
makromolekula atomjai kezdeti sebességgel rendelkeznek és időben a newtoni mechanika
törvényei szerint mozoghatnak.8 A szimulációs hőmérséklettől függően, a makromolekula a
potenciális energia felületén olyan energia korlátokat győzhet le, amelyet egyébként, egy
minimalizálás során nem lett volna képes.
A molekuladinamikai eljárás során a newtoni mozgásegyenletet (11) és a rendszer egyes
atomjaira ható erőt leíró egyenletet (12) egyszerre integráljuk.
d 2 ri (t ) / dt 2 = mi Fi {[ri (t )]}

(11)

Fi {[ri (t )]} = −∂V (r1 ,..., rN ) / ∂ri

(12)

−1

Ahol ri (t ) az atomi hely. Az MD eljárás alapkövetelménye, hogy a V (r ) a potenciális

energiafüggvény a helykoordinátáknak minden ponton differenciálható függvénye legyen.
Az MD szimuláció során a rendszerben definiált kinetikus energia folytán az algoritmus képes
áthatolni azokon az energia gátakon, melyek mértéke nem haladja meg a k B T -t. A
hőmérséklet növelésével tehát a fázistér egyre nagyobb része válik átjárhatóvá. A rendszer
hőmérséklete a kinetikus energiából számítható:

E kin (t ) =

1
N szab. fok k B T (t )
2

(13)

Ahol N szab. fok a rendszer szabadsági fokainak száma.
Állandó hőmérsékletet kényszer vagy gyenge csatolási módszerek alkalmazásával lehet
elérni. Ez utóbbi alkalmazásakor a mozgásegyenlet úgy módosul, hogy a rendszerben
elsőrendű relaxáció valósul meg a célhőmérséklet (T0) irányába:

Irodalmi háttér

12

dT (t ) / dt = τT −1 [T0 − T (t )]

(14)

Ahol τT a relaxációs exponens. A hőmérséklet különbség a következő módon fejezhető ki:

[

∆T = N szab. fok cV

Ahol cV

szab . fok

]

szab . fok −1

∆E kin

(15)

a rendszer egy szabadsági fokára jutó hőkapacitás. A kinetikus energia egy ∆t

időlépésbeli módosításakor az atomi sebességek vektorát egy λ fakorral kell skálázni:

[

]

λ = 1 + cV szab. fok (k B / 2) −1 ∆tτT −1 (T0 / T (t ) − 1

1/ 2

(16)

Az MD szimuláció hátránya abból adódik, hogy lokális konformációs kereső algoritmus és
így nem alkalmas egymástól nagy energiagátok elválasztására. Azaz egy rosszul választott
kiindulási szerkezet esetén a dinamika nem feltétlenül a tér kémiailag releváns részét fogja
feltérképezni. Természetesen az algoritmus által bejárt régió növelhető a hőmérséklet
emelésével (szimulált hőkezelés módszere) és az útvonal hosszának növelésével. Mindkét
eljárás igen időigényes és sajnos még így sem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy sikerült
előállítani a globális minimum környezetét, kivéve akkor, ha több egymástól jelentősen eltérő
kiindulási szerkezetből indított szimuláció ugyanazt az eredményt szolgálja.

3.1.5 Konformáció analízis
A molekuladinamikai szimulációk mellett, a Monte Carlo szimuláció is (kanonikus)
véletlenszerű szerkezeteket állít elő. A Monte Carlo Multiple Minimum (MCMM) keresési
módszer a kiindulási szerkezetből (rS) egy vagy több koordináta véletlenszerű
megváltoztatásával állít elő újabb konfigurációkat (rS+1).5 Az új konfigurációt az algoritmus az
energia kritérium alapján elfogadja vagy visszautasítja. Az eljárás elfogad minden olyan új
konfigurációt, amelynek az előzőnél alacsonyabb vagy azzal azonos az energiája, vagy pedig,
ha a két állapot energiakülönbségéből képezett Boltzmann faktor, exp[− (∆E / kT )] , nagyobb,
mint az a szám, amelyet véletlenszerűen választanak a (0,1) intervallumból. Ha az előállított
új konfiguráció nem egy már korábban meghatározott szerkezet ismétlése, a ciklus
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megismétlődik. Ez az úgynevezett Metropolis Monte Carlo lépés. A véletlenszerű változás
történhet a három-dimenziós Descartes térben vagy a molekula belső koordinátái terében. A
Descartes-koordinátákban definiált mozgatás ellen szól, hogy a véletlenszerű változtatás
ritkán eredményez olyan geometriákat, melyek a konfigurációs tér alacsony energiájú
területére esnek és nehéz azon konformációk előállítása, melyek a molekula több atomjának
együttes elmozdulását igényelnék. A belső koordináták, különösen a torziós szögek terében
történő mozgatásra ez nem igaz. A legtöbb konformációs izomer éppen a torziós szögek
értékében tér el egymástól. A kötéshosszak és a kötésszögek a konformációs tér alacsony
energiájú régiójában nem nagyon változnak, hisz azokat nagy erőállandójú egy minimumos
potenciálok rögzítik.

3.1.6 Homológia modellezés
A genom szekvenálások (a részek kapcsolódási sorrendjének olvasása és átírása) rendkívül
nagyszámú

fehérje

szekvenciát

eredményeztek.

Az

UniProtKB/Swiss-Prot

és

UniProtKB/TrEMBL9 adatbázisok jelenleg több, mint 5 750 000 szekvenciát tartalmaznak.
Ezzel szemben a fehérje 3D-szerkezetek központi adatbázisában (Protein Data Bank, PDB)10
található NMR és röntgen krisztallográfiás módszerekkel meghatározott szerkezetek száma
több, mint 50 000. Így nagyon sok olyan fontos fehérje szekvencia van, melyhez nem
rendelhető 3D-szerkezet (1. Ábra). A fehérje szerkezet szekvenciából való előrejelzése a
számítógép-tudomány egyik nagy kihívása. A homológia vagy összehasonlító modellezési
módszerek szekvencia és ismert fehérje szerkezetek alapján képesek egy adott fehérje
3D-szerkezetének előrejelzésére. A tapasztalat szerint, ha két fehérje közötti szekvencia
azonosság 30% vagy ennél is kisebb, a hajtogatódás hibásan történhet és a modellezés
megbízhatatlan régiókat eredményez.4
A fragmens alapú homológia modellezési eljárások a kérdéses szekvenciát ismert fehérjék
szekvenciáival hasonlítják össze, melynek eredményeként azonosítják a konzervált régiókat.
Ezek általában jól meghatározott fehérje részek (hélixek vagy szálak), melyek szekvenciáiban
sem beszúrások sem kivágások nem fordulnak elő. Azonban a fehérjékhez mozgékony részek
is tartoznak. Az ismert és ismeretlen fehérjék között a konzervált régiók teremtik meg az
összefüggést. A mozgékony részek általában hurok régiók, melyekben gyakoriak lehetnek a
mutációk, beszúrások vagy kivágások. Ezek pontos modellezése elég nehézkes. A hurok
régiók modellezésére általában hosszúságban és geometriában megfelelő szerkezet részeket
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A fehérje szekvenciák és szerkezetek számának növekedése az évek során
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1. Ábra. A fehérje szekvenciák és 3D-szerkezetek számának növekedése az évek során.

használnak fel. Ha a hurok modell nem ütközik a már meglévő konzervált rész modelljével,
akkor a teljes modell felépíthető. A hurok rész kiépítésében és a kisebb szabálytalanságok
kiigazítására molekulamechanikai optimálást kell alkalmazni.4
A korlátozásokon alapuló homológia modellezési módszerek, a fragmens alapú eljárásokkal
ellentétben, a modell felépítését nem osztják két külön (konzervált és mozgékony) részre. A
szekvencia összehasonlítás geometriai követelmények származtatására, mint például Cα
atomok közötti távolságok, peptid gerinc hosszúság és oldalláncok dihedrális szögének
korlátozására alkalmas. A korlátozások kombinációjából jön létre a cél függvény, mely
meghatározza a modell és a beállított geometria kritérium illeszthetőségét.4 Az automatizálás
egyszerű módon teszi lehetővé a homológia modellek készítését, azonban ezeket az
eredményeket mindig óvatosan és kritikus szemlélettel kell kezelni. Automatikus homológia
szerverre a Swiss-Model program csomag11-15 példa, mely „első megközelítés” néven ismert.
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A Swiss-Model automatikus homológia modellező szerver11-15
A modell felépítéséhez automatikus eljárásra van lehetőség, mely esetében csak egy
szekvenciát kell megadni, a szerver automatikusan kiválasztja a legjobb templátokat
(mintákat), melyek segítségével felépíti majd a modellt. De lehetőség van arra is, hogy mi
magunk válasszunk templátot a modellezendő szekvenciához. A szerver ebben az esetben is
csak a megfelelő (legalább 30%) szekvencia hasonlósággal rendelkező szakaszt modellezi le.
A fehérje szerkezetek és így a homológia modellek jóságának értékelésére számos módszer áll
rendelkezésünkre (PROCHECK, ANOLEA programok).4 Ha a modellezni kívánt fehérje és a
mintaként alkalmazott fehérje között alacsony szekvencia egyezés (< 30%) van, a kapott
modell jelentős szerkezeti hibákat fog tartalmazni. A CASP (Critical Asssessment of
techniques for protein Structure Prediction) projekt keretén belül lehetőség van a különféle
fehérje modellek kísérleti (röntgen vagy NMR) szerkezetekkel való kritikus összevetésére.
Ennek alapján, ha az ismert és a kérdéses fehérje közötti szekvencia egyezés nagyobb, mint
60%, nagyon jó minőségű modell valószínűsíthető, melyben a Cα RMSD 1 Å távolságon belül
van.16 30-60% közötti szekvencia egyezés esetén is jó modelleket kaphatunk, melyek
alkalmasak például ligandum kötődés és enzim katalízis részleteiben való tanulmányozására.17
Az ANOLEA program18 a modellek szerkezeti hajtogatódásának minőségét állapítja meg. A
program energia számítást végez a fehérje láncon, miközben a molekula minden nehéz
atomját „Non-Local-Environment” szempontból értékeli. A láncbeli aminosavak energiáját
ábrázolja, a negatív érték (zöld) kedvező energiára, míg a pozitív értékek (piros) kedvezőtlen
energiákra utalnak.
A WHAT_CHECK19 néhány általános jellegű fehérje analizáló módszert tartalmaz.
Leginkább fehérje oldalláncok elemzésére alkalmas. A PROCHECK20 program a fehérjét
sztereokémiai szempontból értékeli azzal a céllal, hogy megállapítsa mennyire szabványos az
aminosavak geometriája a szerkezetben, melyeket jól meghatározott nagy felbontású
kristályszerkezetek paramétereivel hasonlít össze. Így leginkább főláncok analízisére
alkalmas.
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Modellezésre ab initio módszerek felhasználásával is lehetőség van. Az ismeretlen fehérje
szerkezetek modellezéséhez csak a célszekvenciát használják fel. Ilyen például a Robetta
szerver, mely ilyen módon a teljes fehérje szekvencia modellezésére képes.21-23 A Robetta
modellek kiértékelését a CASP végzi.

3.1.7 A Hartree-Fock módszer
A molekulák elektronszerkezet a Schrödinger egyenlet24 írja le:
HΦ = εΦ

(17)

Ahol H a rendszer Hamilton operátora, Φ a hullámfüggvény és ε a teljes energia. A BornOppenheimer közelítést alkalmazva az adott magelrendeződéshez tartozó teljes energiát az (1)
egyenlet írja le. Az elektron energiája pedig a Schrödinger egyenletből kiszámolható:
H elek Φ elek = ε elek Φ elek

(18)

H elek az elektronok Hamilton operátora, mely az elektronok mozgását a rögzített magok
terében határozza meg:
N
N N
N
Z
1
1
H elek = −∑ ∇ i2 − ∑∑ A + ∑∑
i =1 2
i =1 A=1 riA
i =1 j 〉1 rij

(19)

Ahol riA az elektron és a A mag távolsága, rij az i. és j. elektron távolsága, N az elektronok
száma. A Pauli elvnek megfelelő antiszimmetrikus hullámfüggvény a Slater determináns
felhasználásával írható fel:

1
Ψ (x1 ,..., x N ) =
( N !) 1 / 2

χ i ( x1 ) L χ k ( x1 )
M

M

χ i ( x N ) K χ k ( xk )

= χi Kχk

(20)

Ahol i → k a betöltött pályákat jelöli, χ i ( x1 ) pedig a rendszert alkotó elektronok spin pályái,
amely egy térbeli eloszlást leíró tagból és egy spinállapotot leíró tagból áll.
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A Schrödinger-egyenlet megoldását a Hartree-Fock közelítésben egy elektronos operátorokra
vezetjük vissza:
H 0 Ψ0 = ∑ ε a Ψ0

(21)

a

N

H 0 = ∑ f (i )

(22)

i =1

N
⎫
⎧ 1
Z
f (i ) χ a (i ) = ⎨− ∇ i2 + ∑ A + ∑ [J b (i ) − K b (i )]⎬ χ a (i ) = h(i ) + υ HF (i ) χ a (i ) = ε a χ a (i )
A=1 riA
b
⎭
⎩ 2

[

]

(23)

H0 a Hartree-Fock Hamilton operátor, f(i) a Fock operátor, Jb és Kb a Coulomb és
kicserélődési operátorok, υ HF (i ) az átlagpotenciál, amit az i. elektron érez a többi elektron
hatására. Az egyenletek megoldására úgynevezett Self Consistent Field (SCF) eljárásra van
szükség.
A Roothaan egyenletek bevezetésével a Hartree-Fock differenciálegyenletek algebrai
egyenletekké

alakíthatók

(mátrix

módszerekkel

megoldhatók).

A

ψi

ismeretlen

µ = 1,..., K } és a C µi lineárkombinációs

molekulapályákat egy ismert bázis {Φ µ (r );

koefficiensek felhasználásával a következőképpen írhatjuk le:

ψ i = ∑ C µiφ µ

(24)

µ

Ezt a Hartree-Fock egyenletbe helyettesítve,
f (1)∑ Cυiφν (1) = ε i ∑ Cνiφν (1)
υ

(25)

ν

kapjuk a Roothaan egyenletet:
Fµν Cν
∑
ν

i

= ε i ∑ S µν Cνi

(26)

ν

Ahol F a Fock operátor mátrixa a {φ µ } bázison és S az átfedési mátrix. A töltéssűrűség a P
mátrix segítségével írható le:
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ρ (r ) = ∑ Pµν φ µ (r )φν∗ (r )

(27)

µν

N /2

Pµν = 2 ∑ C µa C µ∗a

(28)

a

A Fock-mátrix ekkor a következő alakra hozható:
1
⎡
⎤
törzs
törzs
Fµν = H µν
+ G µν
+ ∑ Pλσ ⎢(µν σλ ) − (µλ σν )⎥ = H µν
2
⎦
⎣
λσ

(29)

Ahol G a sűrűségmátrix és a kételektronos (Coulomb és kicserélődési) integrálok ismeretében
számolható.
A bevezetett mátrixokkal az SCF eljárás lépései:
1. molekula leírása: atomi pozíciók, elektronszám és a {φ µ } bázis definiálása,
törzs
és a kételektronos integrálok számítása,
2. S µν , H µν

3. S diagonalizációja,
4. P becslése,
5. G számítása,
6. F = H törzs + G számítása,
7. F transzformációja: F ′ = X ′FX ,
8. F ′ diagonalizációja: F ′C ′ = C ′ε ,
9. C számítása: C = XC ′ ,
10. új sűrűségmátrix számítása,
11. ha P4 ≠ P10 (a konvergencia kritériumon belül), akkor az 5. lépéstől új ciklus
kezdődik; ha igen, akkor a konvergencia teljesül.
Az SCF eljárás a molekulapályákat és az azokhoz tartozó energiaértékeket adja. Az atomok
töltését populációs analízis segítségével számíthatjuk. Ilyen a Mulliken populációs analízis,
mely a molekula egy A atomjának töltését írja le:

q A = Z A − ∑ ( PS ) µµ
µ∋A

(30)
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Ahol µ ∋ A azt jelenti, hogy az összegzés az adott atomon centrált bázisfüggvényekre
értendő. A Mulliken populációs analízis tehát erősen bázisfüggő töltéseket szolgáltat.
RHF, azaz Restricted Hartree-Fock eljárásról akkor beszélünk, ha a különböző spinértékkel
rendelkező molekulapályák térbeli eloszlását azonosnak rögzítjük, azaz a spinpályák formája
a következő:
⎧ψ j (r )α (ω )
χ i ( x) = ⎨
⎩ψ j (r ) β (ω )

(31)

A nyílt héjú rendszerek leírásakor alkalmazott UHF, azaz Unrestricted Hartree-Fock eljárás
alkalmazása során a térbeli eloszlást nem rögzítjük:
⎧⎪ψ j α (r )α (ω )
χ i ( x) = ⎨ β
⎪⎩ψ j (r ) β (ω )

(32)

3.1.8 QM/MM módszerek
A szemiempirikus (tapasztalati) módszerek (például a PM3) az elektrosztatikus taszítást és a
kicserélődési stabilizációt csak megközelítőleg számolják, az atomtömeget és az atomhőt
pedig kísérleti paraméterként tartalmazzák. A szemiempirikus módszerek célja olyan
optimum elérése, amikor a módszer elég pontos és gyors ahhoz, hogy nagy molekulákat
tanulmányozhassunk vele.25 A Hartree-Fock (HF) módszer egy olyan iteratív eljárás, amely a
kiválasztott atomi pályákat számolja.25 Az elektronsűrűség elmélete (DFT, Density Functional
Theory) szerint egy molekula adott elektronsűrűsége egyértelműen meghatározza a külső
potenciált.25 A legszigorúbbak az ab initio (kvantumkémiai) módszerek, amelyek határozottan
figyelembe veszik az elektronikai szerkezeteket, a legszigorúbbak. Ezek számításigénye a
legnagyobb, ezért csak kisebb molekulákra (100 atomig) alkalmazhatók.
A számítás kapacitás manapság még nem elegendő a nagyobb molekulák, például fehérjék
egészének kvantumkémiai módszerekkel történő számítására. A QM/MM technikával −
amely a nagy molekulákat két vagy akár több különböző szintű rétegekre bontja − lehetőség
van az egyes fontosabb részek, pl. az aktív centrum kvantummechanikai (szemiempirikus,
HF, DFT) szinten való kezelésére, úgy, hogy a környező részt molekulamechanikai erőtérben
hagyjuk. A kombinált kvantummechanika/molekulamechanika, QM/MM módszer igen
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alkalmas enzim-katalizált reakciók számítógépes modellezésére.26 Nagy rendszerek esetén, a
szerkezeten belül két vagy három réteget különböztetünk meg, melyek különböző szinten
számolhatóak. Enzimek esetében általában az aktív centrumban csak a ligandum és néhány
fontos részegység kerül a kvantummechanikai (QM) térbe, a fehérje többi része molekulamechanika (MM) szinten számolható. Ezáltal lényegesen lecsökken a számítógép terhelés.
Erre példa a bakteriorodopszin gerjesztett állapotainak QM/MM számításokkal végzett
tanulmányozása,27 amelyben az ONIOM28 módszert alkalmazták. Jól látható a fehérje
belsejében elkülönített ligandum-kötő állapot (2. Ábra).

2. Ábra. Az ONIOM (QM/MM) modell a bakteriorodopszin szerkezetben.

A Gaussian programcsomagba épített ONIOM hibrid módszer27 két vagy három rétegben
képes QM és MM módszereket egyszerre számolni. A kétrétegű QM/MM rendszer teljes
energiája három független számításból adódik:
E ONIOM = E QM ,mod ell + E MM ,valódi − E MM ,mod ell

(33)

Ahol valódi a teljes rendszer MM energiáját jelenti, míg a modell arra a rendszer részre
vonatkozik, melyet QM és MM szinten egyaránt kell számolni. A módszer extrapolálható. A
modell rendszer MM energiájához hozzáadódik a QM réteg ( E QM ,mod ell − E MM ,mod ell ) és a
teljes rendszer ( E MM ,valódi − E MM ,mod ell ) extrapolációs energiája. Lényegében a három tag
összegeként is feltűntethetjük:
E QM / MM = E QM ,mod ell + E MM , MM + E QM − MM

(34)
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Ahol E MM , MM csak az MM réteg MM energiája, míg E QM − MM a QM és MM rétegek közötti
kölcsönhatásokat írja le. E QM − MM a klasszikusan meghatározott elektrosztatikus és van der
Waals nem-kötő kölcsönhatásokat

(MM tag), valamint a határfelület MM kötő

kölcsönhatásait tartalmazza.
Ha nem kovalens kötésnél van a rétegek közötti határfelület, a modell rendszer
tulajdonképpen a magas réteg (HL, high layer). Ha kovalens kötésnél van a rétegek közötti
határfelület, az ONIOM módszer a szélső nehéz atomokat hidrogénekkel ( H határ ) egészíti ki.
A legjobb eredményeket általában C-C kötések hasítása során lehet elérni. Ilyen esetekben a
C mod ell − H határ kötésnek ugyanakkora kötés- és dihedrális szög értéke van, mint a

C mod ell − C valódi kötésnek az eredeti rendszerben, a C mod ell − H határ kötéshosszt a C mod ell − C reál
kötés hossza szabja meg arányosan. Ezáltal a szabadsági fokok száma megőrződik (3N-6). Így
a potenciális energia felület vizsgálatára a klasszikus módszerek bármelyike az ONIOM
eljárásban is alkalmazható.
Az ONIOM energia deriváltjait az energia kifejezéshez hasonlóan kapjuk. Ha kiegészítő H
atomok vannak jelen ( H határ ), a J segítségével a modell rendszer koordinátáit a valós rendszer
koordinátáira kell módosítani. A gradienst a következőképpen írhatjuk fel:
∂E MM ,valódi ∂E MM ,mod ell
∂E ONIOM ∂E QM ,mod ell
⋅J
−
⋅J +
=
∂λ
∂λ
∂λ
∂λ

(35)

A (33) egyenlet szerint a QM és MM rétegek közötti kölcsönhatást az E MM ,valódi tag foglalja
magába. Ezt a típusú beágyazást mechanikai beágyazásnak nevezik. Az ONIOM módszer
tulajdonképpen bármilyen két réteg esetén mindig az alacsonyabb rétegben tartalmazza a két
réteg közötti kölcsönhatást. Mégis nagyon sok QM/MM módszer a rétegek közötti elektrosztatikus kölcsönhatást az MM helyett a QM rétegben tartalmazza, mely jelenséget
elektronikus beágyazásként emlegetnek. Ebben az esetben a modell rendszer QM számítása
az MM potenciális mezőben történik, míg az E QM − MM tag nem tartalmazza már a két réteg
közötti klasszikusan értelmezett kölcsönhatást.
q
Z q
Hˆ Vmod ell = Hˆ 0mod ell − ∑∑ N + ∑∑ J N
rJN
i
N riN
J
N

E QM / MM − EE = EV

QM , mod ell

(36)

+ E MM , MM − E kötött ,VDWQM − MM

(37)
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Ahol q: MM részleges atomtöltés, Z: magtöltés. i az elektronokra, N ponttöltésekre és J a QM
atomokra vonatkozik. Az elektronikus beágyazás a QM hullámfüggvény polarizáltságát idézi
elő és ugyanakkor a két réteg közötti elektrosztatikus kölcsönhatást is jobban leírja, mivel a
QM töltés eloszlást már nem MM részleges atomtöltések fejezik ki.
Az ONIOM módszerbe elektronikus beágyazás iktatható. A QM és MM modell rendszerek
számítása módosul, úgy, hogy hozzáadjuk a QM rész MM résszel való elektrosztatikus
kölcsönhatását:
E ONIOM − EE = EV

QM , mod ell

+ E MM ,valódi − EV

EVmod ell = E 0MM ,mod ell + ∑∑
J

N

qJ qN
rJN

MM , mod ell

(38)

(39)

A valós rendszer MM számítása a (33) egyenlet szerint történik, úgy, hogy az MM és QM
rétegek közötti elektrosztatikus kölcsönhatást is tartalmazza. Így a két réteg közötti
elektrosztatikus kölcsönhatást e szerint háromszor is figyelembe vesszük, a (38) egyenlet
mindegyik tagjában (az E MM ,valódi tag ugyanaz, mint a (33) egyenletben, mely tartalmazza a
kölcsönhatást az MM rétegben). De ez nagyjából ekvivalens a QM/MM-EE jelöléssel a (37)
egyenletben, mivel sok elektrosztatikus érték a második és harmadik tagban elhanyagolható.
Kiemelendő tény, hogy az ONIOM elektronikus beágyazás sémában még a kiegészítő H
atomok is a környező töltések hatása alatt vannak, mivel így a rendszer összes atomja
egyforma kezelésben részesül és az elektronikus szerkezet elméletét sem nem kell módosítani.
Ha a két réteg közötti határfelület kovalens kötésnél van az elektronikus beágyazás séma
bonyolódik kicsit, mivel a nagy MM töltések a QM réteg közelében a hullámfüggvény túlzott
polarizáltságát idézhetik elő. A QM/MM sémák általában fölé- vagy alábecsülhetnek. Ez
annak a következménye, hogy az MM módszerek az elektrosztatikus kölcsönhatásokat
atomtávolságok alapján, míg a QM részt nem atomok, hanem töltés eloszlás alapján
számolják. Ezekre a problémákra több megoldás is született már. A kiegészítő atomos
QM/MM sémákban a túlzott polarizációt az MM határfelülethez közeli részek töltésének
igazításával kerülik el. A fölé- vagy alábecsülést egy új tag hozzáadásával is ki lehet igazítani,
mely az elektronikus kölcsönhatás kiegyensúlyozásához lokalizált töltéseket alkalmaz a QM
régióban. Az ONIOM módszer elektronikus kölcsönhatások kiegyensúlyozása, mivel a (38)
egyenlet szerint a QM régió közelében levő töltések igazítását mindkét modell rendszer
tartalmazza.
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3.2 A melanopszin fehérje
A szervezet génjei megközelítőleg 20%-ban membrán-fehérjéket kódolnak. Ezeknek
kiemelkedő szerepük van a sejt-kommunikációban. A G-protein kapcsolt receptorok (Gprotein coupled receptors, GPCR) a legfontosabb transzmembrán fehérjék, mivel ezek számos
fiziológiai folyamat regulációjában vesznek részt. A G-proteinek guanin nukleotid kötő
fehérjék. A fiziológiai folyamatok regulációjában több, mint 400, emberben azonosított, nem
szenzoros receptor működik közre. A drogfüggőség, kedélyállapot és memória csak egy pár
folyamat, azok közül, amelyekben ilyen GPCR receptorok szerepelnek. A GPCR-ek egy
másik nagy csoportja a szenzoros receptorokból áll. Ezek leginkább a fényenergia
továbbításában (opszinok) vagy az ízlelőbimbókat serkentő anyagok kimutatásában vesznek
részt.29 Az opszinok például fotoizomerizációs reakció során alakítják át sejtszintű válaszokká
a fényt. Ezen fehérje szerkezetek felderítése önmagában is igen fontos információforrás,
ugyanakkor nagy előrelépést jelentenek a membrán-fehérjék fiziológiai folyamatokban
betöltött szerepének megértésében. Sejten kívüli ligandumok megkötésére szolgáló fehérjék
csoportjaként a G-protein kapcsolt receptorok jó célpontok lehetnek a gyógyszertervezésben.
Az alvás összhangban van a szervezet egyéb napi ciklikusságot mutató, a fényviszonyok által
meghatározott, úgynevezett cirkadián (cirka = körül, dian = nap) ritmus szerinti működésével,
ami nem más, mint egy éjszakai „takarékos üzemmód”, amellyel energiát spórolunk, és
nyerünk is. Az alvás ritmusát a szemmel érzékelt fényviszonyok figyelembevételével
meghatározó belső biológiai óra az emlősöknél a közti agyban, a szuprakiazmatikus magban
helyezkedik el. Ezen agytörzsi mag idegsejtjei meghatározott ritmusban értesítik és
befolyásolják más agyterületek működését, például azt, hogy milyen mennyiségben
termeljenek hormonokat, vagy küldjenek jeleket idegsejtjeik útján a szervezet többi részébe.
Végső soron ez kapcsolja testünket nappali aktív vagy éjszakai nyugalmi üzemmódba.
Sötétben, az agyban elhelyezkedő tobozmirigy melatonin hormont termel, ami alvásra készteti
a testet: lassabban ver a szív, csökken a vérnyomás. A légzés is lassul, üteme teljesen
egyenletessé, a külvilág történéseitől függetlenné válik. A testhőmérséklet reggelig csökken.
Nem csak a mozdulatokkal, az izomerővel is takarékoskodunk ilyenkor, számos egyéb
szervműködés is pihenni tér.
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rodopszin, transzmembrán fehérje
(PDB kód: 1GUE)
7 hélix: színes; N-terminál: piros; Cterminál: kék
membrán réteg, dupla lipidréteg
fej: piros; végződés: kék

transzducin, G-protein
(PDB kód: 1GOT)
Gtα: piros; Gtβ: kék; Gtγ: sárga

3. Ábra. Rodopszin-transzducin komplex.
A rodopszin kötött retinált (fekete pálcika), a transzducin pedig a Gtα egységben kötött GDP-t tartalmaz (színes
gömb). A transzducin membránhoz való feltételezett kapcsolódása feketével jelölve.

Az élettani folyamatok általában fehérjékből álló hálózatok segítségével mennek végbe,
amelyeknek minden tagja egy bizonyos feladatot lát el a láncban. Amikor a fény
kölcsönhatásba lép a retinával, a 11-cisz-retinál egy fotont nyel el, és pikoszekundumokon
belül átrendeződik transz-retinállá. A retinál átalakulása annak a fehérjének (melanopszin
vagy

rodopszin)

a

szerkezetváltozását

idézi

elő,

amelyhez

kötődik.

A

fehérje

konformációváltozásának eredményeképpen viselkedése nagyon megváltozik és képes
kölcsönhatásba lépni egy másik fehérjével (például a transzducinnal).
A 3. Ábra a rodopszin-transzducin kölcsönhatást szemlélteti, amelyen jól látható a rodopszin
(transzmembrán fehérje) két lipidrétegbe ágyazva. A melanopszin, akárcsak a rodopszin hét
hélixből álló transzmembrán fehérje, amely a G-protein kapcsolt receptorok csoportjába
tartozik.
A fotoizomerizációs reakció során a GPCR szerkezete módosul, és ezáltal kölcsönhatásba tud
lépni az addig inaktív G-proteinnel. Az aktivált G-protein (transzducin) pedig a belső
membránban helyet foglaló ható fehérjével lép kapcsolatba és sejtszintű választ vált ki (4.
Ábra).
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GPCR
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G-protein
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ható
protein

aktívált
G-protein

reagens termék
jeltovábbítás
4. Ábra. Egy G-protein kapcsolt receptor aktiválása és a sejtszintű válasz aktiválása.

A fotikus információ továbbításáért a fotoreceptorok családjába tartozó csapsejtek és
pálcikasejtek mellé társult ganglion-(sugárzás érzékeny) sejtek együttesen felelősek. A
melanopszin a napi világos/sötét periódusokhoz való igazodást követő sugárzás érzékeny
sejtek fotopigmense, míg a rodopszin az éjszakai látásért felelős pálcikasejteké. A
melanopszin kromofórja, akárcsak a rodopszinnak, a 11-cisz-retinál, mely kovalens kötéssel
kapcsolódik a fehérje lizinhez (Lys296 a szarvasmarha rodopszin esetében), úgy, hogy egy
Schiff-bázis alakul ki.30
A hörcsög (Phodopus sungorus) szeméből való melanopszin fehérje izolálása és szekvencia
meghatározása után szükségessé vált a három-dimenziós szerkezet felderítése. Azonban sem
NMR, sem röntgen-krisztallográfiás módszerrel nem történt még megoldás, így arra
vállalkoztunk, hogy a melanopszin szerkezetet modellezzük. Tekintettel a melanopszinrodopszin nagyfokú szekvencia egyezésre és arra, hogy a rodopszin kristályszerkezetét már
megoldották,30 a melanopszin szerkezetet homológia modellezéssel lehetett megközelíteni.
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3.3 Ammónia-liázok
Az ammónia-liázoknak az emberi szervezetben, növényekben és baktériumokban is igen nagy
jelentőségük van. A humán enzimek hiánya vagy rendellenessége olyan veleszületett
betegségekhez vezet, mint a hisztidinémia vagy a fenilketonuria. Az embereknél a hisztidin
ammónia-liáz (HAL) csökkent aktivitása hisztidinémiához vezet, mely kezelést nem igényelő
rendellenesség.

A

fenilketonuria

betegség,

elsősorban

csecsemőknél,

szellemi

fogyatékossághoz vezet és a fenilalanin szervezetben való felhalmozódása miatt lép fel
(hiperfenilalaninémia), mivel az ezt lebontó fenilalanin-4-hidroxiláz nem aktív. A
gyógymódok között a védett fenilalanin ammónia-liáz (PAL) enzimmel történő terápia
szerepel, melynek segítségével a fenilalanin transz-fahéjsavvá alakítható és így a szervezetben
csökken a fenilalanin mennyiség. A HAL és PAL enzimek mechanizmusának a megértése
elvezethet e betegségek más kezelési lehetőségeihez.
A hisztidin ammónia-liáz (HAL, EC 4.3.1.3), amely az L-hisztidin lebontási folyamatának
első enzime – szubsztrátjának dezaminálását katalizálja (E)-húgysavvá.31 A HAL
megtalálható baktériumokban, állatokban és az emberben, de nincsenek ismereteink arról,
hogy a növényekben is előfordulna.
Az

L-fenilalanin

a növényvilágban és a gombákban lejátszódó metabolizmusok kezdeti

lépésében játszik szerepet. A fenilalanin ammónia-liáz (PAL, EC 4.3.1.5) az L-fenilalaninból
ammónia eliminációt katalizálja (5. Ábra).31 Néhány PAL enzim képes ammónia eliminációra
L-tirozinból

is.32,33 A PAL reakció termékeként képződő (E)-fahéjsav a fenilpropanoidok –

mint például a lignin,34 flavonoidok,35 illetve kumarinok – kulcs-prekurzora36 (5. Ábra). Az
(E)-fahéjsav orto- illetve para-helyzetben hidroxileződhet. Az orto-hidroxifahéjsav a
kumarinok prekurzora, míg a para-hidroxileződés (E)-4-hidroxifahéjsavat eredményez, amely
CoA-észterén át a lignin kiindulási anyaga. Mivel a fenilalanin ammónia-liáz fontos szerepet
játszik a növények metabolizmusában, érthető, hogy a PAL enzim herbicidek gyakori
célpontja37 és egyike a legtanulmányozottabb növényi enzimeknek38.
A tirozin ammónia-liáz (TAL, EC 4.3.1.5) az L-fenilalanint is elfogadja szubsztrátként, de
szelektivitása az

L-tirozin

katalízisében a legnagyobb. A TAL enzim a baktériumokban

található fotoaktív sárga fehérje kromofórjának bioszintézisében játszik szerepet.31 A termék
(4-kumársav)

enzimekben

prekurzora lehet.39

kofaktorok,

mikroorganizmusokban

pedig

antibiotikumok
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5. Ábra. Az L-fenilalanin metabolizmusa.31

Az enzimkatalizált folyamatok széles körben alkalmazhatók szintetikus célokra, többek között
enantiomertiszta vegyületek szintézisére. A HAL szubsztrát toleranciája igen alacsony, a PAL
viszont enantiomertiszta
L-arilalaninokból

L-

és

D-aminosavak

előállítására alkalmas. PAL jelenlétében

enantiomertiszta formában L-aminosavakat lehet előállítani.40-42 Mivel a

PAL reakció természetes irányban sztereodistruktív (L-aminosavból ammónia felszabadulás
mellett (E)-akrilát keletkezik),

D-enantiomerek

racém elegyekből történő előállítására is

felhasználható.43
A hisztidin, fenilalanin és tirozin ammónia-liázok (HAL, PAL, TAL) a 3,5-dihidro-5metilidén-4H-imidazol-4-on (MIO) prosztetikus csoport44 (6. Ábra) segítségével katalizálják
az ammónia eliminációt.
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6. Ábra. A HAL enzimben poszt-transzlációsan kialakuló MIO csoport.44

A különféle biokémiai adatok figyelembe vételével két különböző mechanizmus javaslat
született.31 Az első javaslat a szubsztrát amin csoportja és az elektrofil prosztetikus csoport
(MIO) között kialakuló (N-MIO) köztiterméket feltételezett.45,46 Később egy Friedel-Crafts
(FC) típusú mechanizmust is kidolgoztak, amely egy aromás-MIO kölcsönhatáson, azaz egy
σ-komplexen megy keresztül.47 A mechanizmusokat részletesebben a 3.3.2 fejezetben fogom
tárgyalni. Habár e két mechanizmus lényegesen különbözik egymástól, a közös bennük az,
hogy mindkét út egy kovalens szubsztrát-MIO intermedieren keresztül zajlik. Az első, azaz NMIO típusú mechanizmus elképzelés a HAL esetében született és azt feltételezte, hogy a
katalízishez szükséges elektrofil csoport a dehidroalanin.48a A HAL kristályszerkezet
megjelenése azonban világossá tette, hogy a katalízisben fő szerepet játszó elektrofil
prosztetikus csoport nem dehidroalanin, hanem az Ala-Ser-Gly aminosavakból autokatalitikus
úton képződő 3,5-dihidro-5-metilidén-4H-imidazol-4-on (MIO, 6. Ábra).44 A MIO
tulajdonképpen egy módosult dehidroalanin származék, mely poszt-transzlációs ciklizáció
során alakul ki az Ala142-Ser143-Gly144 belső tripeptidből két víz molekula kilépése után.44
A MIO csoportot később több ammónia liázban, így a gomba eredetű (Rhodosporidium
toruloides) PAL49, a petrezselyem (Petroselinum crispum) PAL50, két cianobakteriális
(Anabaena variablis és Nostoc punctiforme) PAL51 és a bakteriális (Rhodobacter
sphaeroides) TAL52, valamint a bakteriális tirozin (Streptomyces globisporus) TAM53 és
fenilalanin Taxus PAM54 aminomutáz szerkezetében is azonosították.
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3.3.1 Ammónia-liáz szerkezetek
Mivel

a

HAL,

PAL

és

TAL

igen

hasonló

(aromás

aminosavakból

ammónia

eliminációval α,β-telítetlen savat eredményező) reakciót katalizálnak, nem meglepő, hogy
ezen enzimek nem csak reakcióikban, hanem szerkezetükben is hasonlóak. Ezen ammónialiáz szerkezetek közötti hasonlóság könnyen felismerhető (7. Ábra). A különböző
szervezetekből származó hisztidin és fenilalanin ammónia-liázok, valamint tirozin és
fenilalanin aminomutázok (TAM, PAM) szekvencia összehasonlítása több homológ régiót is
kimutatott (1. Táblázat), mely valószínűsítette, hogy ezen enzimek aktív centrumai is
hasonlóak lehetnek.55
A

B

PAL

HAL
D

C

F

E

PAL

PAL

PAL

TAL

7. Ábra. HAL, PAL és TAL szerkezetek (PDB kódokkal ellátva). (A) A P. putida HAL kristályszerkezete
(1B8F);44 (B) a P. crispum PAL homológia modellje;58 (C) a P. luminescens PAL homológia modellje (saját
munka); (D) a R. toruloides PAL kristályszerkezete (1T6P);49 (E) a P. crispum PAL kristályszerkezete (1W27);50
és (F) az R. sphaeroides TAL kristályszerkezete (2O7B).52
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1. Táblázat. Különféle PAL, HAL, TAM, PAM szekvenciák összehasonlítása. Az aktív centrum
legkonzerváltabb aminosav származékai pirossal, a PAL-szerű származékok lilával, a HAL-szerű a származékok
kékkel vannak jelölve. A szekvenciák a Swiss-Prot/TrEMBL adatbázisból9 származnak: PAL_Pc, P2448156;
PAL_At, P3551074; PAL_Rt, P1154460; PAL_ Plumi, Q7N4T357; PAL_Smar, Q9KHJ961; HAL_Pp, P2131080;
HAL_Bs, P1094481, HAL_patkány, P2121355; HAL_humán, P4235779; TAM_Sg, Q8GMG053a; PAM_Tc,
Q6GZ0454b.
Rövidítés
PAL_Pc
PAL_At
PAL_Rt
PAL_Plumi
PAL_Smar
HAL_Pp
HAL_Bs
HAL_patkány
HAL_humán
TAM_Sg
PAM_Tc

110
GTDSYGVTTG
GTDSYGVTTG
SMSVYGVTTG
GEVIYGINTG
ERVIYGVNTS
DRTAYGINTG
EKTIYGINTG
RTVVYGITTG
KTVVYGITTG
NIPIYGVTTG
GADIYGVTTG

138
LIRFLNAGI
LIRFLNAGI
LLEHQLCGV
LLTFLSAGLINAVATNV
LVLSHAAGI
LILSHACGV
LVRSHSSGV
LVRSHSSGV
LVRSHSAGV
LIRCLLAGV

203
TITASGDLVP
TITASGDLVP
TISASGDLSP
SVGASGDLIP
SLGTSGDLGP
SVGASGDLAP
SLGASGDLAP
TVGASGDLAP
TVGASGDLAP
SLGASGDLAP
SVSASGDLIP

488
EQHNQDVNS
EQHNQDVNS
EMANQAVNS
EQYNQDIVS
TADFQDIVS
SANQEDHVS
SANQEDHVS
SAATEDHVS
SAATEDHVS
NGDNQDVVS
EQHNQDINS

Az Ala-Ser-Gly (a petrezselyem PAL-ban AS203G) poszt-transzlációs ciklizációval képződő
katalitikus triádon kívül, a Tyr110 és ekvivalensei a fenilalanin ammónia-liáz (PAL), a
hisztidin ammónia-liáz (HAL) és a többi rokon enzim aktív centrumainak legkonzerváltabb
aminosav részei (1. Táblázat). Az a kísérleti tény, hogy a Tyr110Phe mutáció a PAL enzim
teljes inaktivációjához vezet,58 azt bizonyítja, hogy ennek az aminosavnak is igen lényeges
szerepe van a katalízisben.
Az L-fenilalanin (L-Phe) lebomlása az elővilágban több úton is lejátszódhat. Az állatokban és
a legtöbb baktériumban az L-Phe a megfelelő 2-ketosavvá alakul, míg a növényekben,38,59
gombákban60 és néhány baktériumban61-63 ammónia elimináció45 lép fel és (E)-fahéjsav
keletkezik.

A

növényekben

az

(E)-fahéjsav

cinnamát-4-hidroxiláz

(C4H)

és

NADPH:citokrom P450 reduktáz (CPR) jelenlétében para-helyzetben hidroxileződik.
Mivel a PAL igen fontos szerepet játszik az eukarioták metabolizmusában, összekötve a
másodlagos fenilpropanoid utat az elsődleges metabolizmussal, ezen enzim regulációjának
megismerése

kulcsfontosságú.64

Javaslat

született

arról,

hogy

a

fenilpropanoid

metabolizmusban a PAL lehet a sebesség meghatározó enzim.65 Azonban a reguláció
megvalósulása még nem teljesen érthető. Az (E)-fahéjsavval történő in vitro kísérletek a PAL
aktivitás inhibíciós regulációját igazolják.59,66,67 Az in vivo kísérletek szerint az (E)-fahéjsav
hatására módosul a PAL gének transzkripciója.68,69 A dohányban a sejten belüli alacsony (E)fahéjsav

mennyiség

csökkentett

cinnamát-4-hidroxiláz

(C4H)

aktivitással

hozható

összhangba, mely arra utal, hogy a PAL (adott fahéjsav szinten) képes szabályozni önmagát,
amit úgynevezett visszacsatolásos inhibíciós regulációnak (feedback inhibitory regulation)
nevezünk.70
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Magasabbrendű növényekben a PAL enzimet gén családok kódolják. Több esetben PAL
izoformákat is megfigyeltek.59,71-74 A megfelelő enzimek pontos fiziológiai szerepe, a
fenilpropanoid metabolizmus valamely útvonalában betöltött specifikus részvétele azonban
még nem teljesen tisztázott. Arra is utaltak, hogy az egyes géneknek különböző szerepük lehet
a metabolizmusban (például a flavonoidok, ligninek, stb. irányába).75
Bakteriális PAL enzimek is ismertek. Napjainkig öt bakteriális PAL enzimet izoláltak: a
Streptomyces verticillatus,63 S. maritimus,61 Photorhabdus luminescens62 és két cianobakteriális (Anabaena variabilis és Nostoc punciforme)51 PAL-t. A PAL enzimek ritka előfordulása
a baktériumokban azzal magyarázható, hogy a fenilpropanoidok nem gyakoriak ezekben a
fajokban. Úgy tűnik a bakteriális PAL-ok közül, a S. maritimus61 az enterocin antibiotikumok,
míg a P. luminescens62 a 3,5-dihidroxi-4-izopropilsztilbén bioszintézisében [prekurzorként az
(E)-fahéjsavat használva] játszik szerepet.
Hasonló a helyzet a Rhodobacter capsulatus76, R. sphaeroides77 és a Halorhodospira
halophila78 bakteriális tirozin ammónia-liázok (TAL-ok) esetében is. A TAL gyorsabban
reagál saját szubsztrátjával, az L-tirozinnal, mint az L-fenilalaninnal (a kcat/Km 1,78 µM-1·s-1 az
L-Tyr-ra

és 0,01 µM-1·s-1 az L-Phe-ra) és alternatív utat jelent a p-kumaril-CoA részére. Ezen

bakteriális TAL enzimek a fotoaktív sárga protein kromofórjának bioszintézisében játszanak
szerepet.
A nemrégiben felfedezett aminomutázok a PAL enzimhez szerkezeti és mechanisztikus téren
is nagyon hasonlítanak. A Taxus cuspidata54a vagy T. chinensis54b fenilalanin 2,3-aminomutáz
(PAM) a taxol szintézisében, míg a Streptomyces globisporus53a,b tirozin 2,3-aminomutáz
(TAM) pedig egy lehetséges antimikrobiális és antitumor aktivitással jellemezhető
természetes anyag bioszintézisében játszik szerepet.
A petrezselyem, a bab és két élesztő PAL ~20%-os szekvencia egyezést mutat a patkány HAL
enzimmel.55 A patkány HAL aminosav szekvencia 93, 43 és 41%-ban egyezik a humán79, a
Pseudomonas putida80 és a Bacillus subtilis81 HAL szekvenciákkal. A HAL és PAL
hasonlóságok, és az, hogy az aktív centrumokban ugyanaz a prosztetikus csoport található,
illetve az evolúciós skálán, az emlősök, baktériumok, élesztő és növények által megőrzött
szekvencia hasonlóságok is arra utalnak, hogy a HAL és PAL ugyanarról az ősi géntől
származik, melynek legkonzerváltabb régiói valószínűleg részt vesznek a katalízisben vagy az
elektrofil prosztetikus csoport kialakításában.55
A PAL és HAL enzimeket korábban biokémiai módszerekkel jellemezték,31,82 de a szerkezet
meghatározáshoz heterogén exprimálásra és kristályosításra volt szükség.
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A P. putida HAL aktív centrumában szereplő aminosavak szubsztrát kötődésben vagy
katalízisben betöltött szerepéről pont-mutációs kísérletek szolgáltatnak eredményeket. A
kísérletben a következő aminosav egységeket mutálták: Arg283, Tyr53, Tyr280, Glu414,
Gln277, Phe329, Asn195 és His83. A HAL mutánsokkal végzett kinetikai mérések szerint a
legnagyobb mértékű aktivitás-csökkenés a Tyr53Phe, Glu414Gln, a His89Leu és a Glu414Ala
mutánsok esetén volt tapasztalható.83 A kísérleteket megismételték a petrezselyem PAL
esetében is azokra az aminosavakra, amelyeket a HAL-PAL szekvencia összehasonlítás során
kiválasztottak (Ser203, Arg354, Tyr110, Tyr351, Asn260, Gln348, Phe400, Gln488 és
Leu138). A PAL mutánsokkal végzett kinetikai mérések szerint a legnagyobb aktivitáscsökkenést az Asn260Ala, Gln348Ala és a Tyr110Phe mutánsokkal figyeltek meg.58
Kiemelendő tény, hogy a Tyr110 fenilalaninra történő mutációja eredményezte a legnagyobb
(75000-szeres) aktivitás-csökkenést, tehát a Tyr110 aminosavnak nagyon fontos szerepe van a
katalízisben. A nagy szekvencia egyezés mellett, valószínűsíthető volt a HAL-PAL szerkezeti
hasonlóság, így a HAL (és részben aszpartáz) szerkezet alapján egy PAL homológia modell is
elkészült.58 A PAL homológia modell a HAL szerkezethez nagyon hasonló aktív centrumot
mutatott (19. Ábra).
A nemrégiben meghatározott élesztő (Rhodosporidium toruloides) PAL49,84 és petrezselyem
(Petroselinum crispum) PAL50 szerkezetek igazolták az enzim homotetramer jellegét,
valamint a MIO csoport jelenlétét. A kísérleti HAL44 és PAL49,50,84 szerkezetekből jól látszik
az enzimek közti szerkezeti hasonlóság. A HAL enzimek aktív centrumában található 12
konzervált aminosav közül a PAL enzimekhez képest két aminosav különböző. Ahogy az 1.
Táblázatból is kiderül, a PAL-ban található Leu138 és Gln488, a His83 és Glu414
aminosavak megfelelői a HAL-ban.31,82,85 Következtetésképpen a HAL és PAL enzimek
nagyon hasonlóknak bizonyultak.50,58 A legnagyobb különbség a prokarióta HAL44 és az
eukarióta PAL49,50,84 szerkezetek között a multi-hélix tartomány C-terminális részének
meghosszabbításában áll a PAL enzimben.
A petrezselyem PAL50 és az élesztő PAL49,84 kristályszerkezetek közötti különbség a hurok
régióban található a lényeges Tyr110 (a petrezselyem PAL-ban) aminosav körül. A 109-12349
és a 102-12484 aminosavak hiányoznak a közölt R. toruloides élesztő PAL szerkezetekből.
Úgy tűnik, hogy ez a hurok-régió proteázokra igen érzékeny lehet.84 Az élesztő PAL
szerkezetekkel49,84 ellentétben, a petrezselyem PAL50 tartalmazza a Tyr110 hurkot, de egy
olyan hurok konformációban, melyben a Tyr110 fenolos O-atomja több, mint 17 Å távolságra
van a MIO prosztetikus csoport exociklikus C-atomjától.
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A kísérleti szerkezetek alapján különféle hipotézisek jelentek meg a Tyr110-hurok régió
szerepére vonatkozóan. Az egyik munkacsoport szerint a 110 és 340 aminosavak környéke a
PAL-ban igen magas B-faktorral rendelkezik, tehát ezek igen mozgékony régiókhoz
tartoznak.50 A szubsztrát-mentes petrezselyem PAL szerkezetben a Tyr110-hurok,
mozgékonyságából adódóan, kimozdult állapotban van az aktív centrumhoz képest, de a
szubsztrát kötődés a hurok visszarendeződését váltaná ki. E szerint a katalízis során a 110 és
340 hurkok régiói átrendeződéssel igazodnak (induced fit) az enzimhez kötődő
szubsztráthoz.50 Mivel a Tyr110 mutációja fenilalaninra az enzim teljes aktivitás vesztéséhez
vezet,58 ebből arra következtettek, hogy a Tyr110 igen fontos a reakció szempontjából. Az
erős inhibíció okát azzal magyarázták, hogy a Phe110, mely egy igen mozgékony hurok része,
bekerül az aktív centrum szubsztrát-kötő helyére, és így meggátolja a tényleges szubsztrát
bekerülését.50
A

R.

toruloides

PAL

enzim

szerkezetének

meghatározása

során

viszont

más

következtetésekre jutottak. A proteolízist követő fehérje szekvenálás során az Arg123 és
Tyr110 aminosavakat a tripszin és kimotripszin PAL hasítási helyeként azonosították.84
Mindkét aminosav a PAL aktív centrum bemeneténél a nagyon mozgékony hurok részben
foglal helyet. Bizonyították, hogy a PAL proteázokra történő inaktiválódása tirozinnal történő
inkubációval megakadályozható.84 Figyelembe véve a hurok mozgékonyságát és aktív
centrumhoz való közelségét, arra következtettek, hogy a 102-124 hurok szerepe nyitó-záró
„fedőként” szolgál az R. toruloides PAL aktív centrum felett és kritikus szerepe van a
szubsztrát kötődésben.84 A szubsztrát vagy szubsztrát analógok kötődésük során rögzíthetik a
hurkot, és ezáltal jelentős konformációs módosításokat idéznek elő az apo (szubsztrát-mentes)
szerkezethez képest.
Mivel a Tyr110, mint a MIO-tartalmú ammónia-liáz/aminomutáz enzimek egyik legkonzerváltabb aminosava (1. Táblázat), melynek mutációja igen nagy aktivitás csökkenést idéz
elő mind a PAL-ban,58 mind a HAL-ban,83 fontosnak tartottuk a Tyr110-hurok viselkedésének
széleskörű elemzését a PAL-ban.

3.3.2 Az ammónia-liázok mechanizmusa
A MIO kofaktort nem csak az ammónia-liázokban, hanem az

L-fenilalanin

és

L-tirozin

aminomutázokban (PAM54 és TAM53) is azonosították. A legutóbbi TAM kristályszerkezetek
az α,α-difluoro-β-tirozin,86 valamint a p-O-metilezett-α,α-difluoro-β-tirozin és a p-fluorofahéjsav-epoxid87 komplexét is közlik. A MIO-hoz N-atomján keresztül kovalensen kötődő
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inhibítor egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a reakció N-MIO intermedieren keresztül megy
végbe. Miközben a PAM a (2S)-α-fenilalanint (2R)-β-fenilalaninná a C3 pro-3R hidrogén
konfiguráció retenciójával izomerizálja,54c a TAM a (2S)-α-tirozint (3S)-β-tirozinná alakítja.53
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a MIO-tartalmú 2,3-aminomutázok az ammónia-liázoktól
kissé eltérő mechanizmussal működhetnek.
Az ammónia-liázok mechanizmusa szempontjából az első lényeges megfigyeléseket tisztított
HAL enzimmel érték el. A tapasztalat szerint [14C]húgysav jelenlétében a radioaktivitás
jelentős része a hisztidinben lesz megtalálható, míg [15N]ammónia nem keletkezik.88 Ezek a
kísérletek

egy

viszonylag

stabil

amino-enzim

intermedier

jelenlétét

igazolják,

[14C]húgysavból (UA) kiindulva hisztidin termelődött (1. lépés).

E

+

His

E-NH 2 + H+

E-NH2 + H + + UA

(1)

E +

(2)

NH3

Habár a két enzim működésében jelentős eltérések vannak, a prosztetikus csoport
hasonlóságát tekintve mégis arra lehet következtetni, hogy a HAL és PAL (és a TAL) hasonló
mechanizmussal rendelkeznek. A különféle biokémiai adatok alapján két lényegesen eltérő
mechanizmus javaslat született (8. Ábra).31,82
Az első mechanizmus javaslat a HAL esetében született és a szubsztrát amin csoportja,
valamint a katalitikus szempontból lényeges elektrofil csoport között tételezett fel
kölcsönhatást,89 mely során egy jobb távozó csoport keletkezik, ezáltal elősegítve ezáltal a
reakciót. Ha a HAL44 és PAL128 enzimeket radioaktívan jelzett [14C]CN- vagy [3H]NaBH4
erős nukleofilekkel kezelték, majd teljes hidrolízisnek vetették alá [14C]aszpartát vagy
[3H]alanin keletkezett. Ebből arra lehetett következtetni, hogy az elektrofil prosztetikus
csoport a dehidroalanin. Ezért a PAL reakció esetében azt feltételezték, hogy az amin csoport
addíciója a Michael akceptorként viselkedő elektrofil csoportra az NH3+-nál jobb távozó
csoportot eredményez.45 Ezt követően az elimináció vagy lépésről lépésre vagy koncertikus
folyamatban valósulhat meg.45,46 A [15N]- és β-[2H2]-jelzett természetes és lassan kötődő PAL
szubsztrátok részletes kinetikai analízise kizárta a koncertikus (E2) és karbokationos (E1)
utakat, előnybe részesítve a karbanionos (E1cB) intermediert.46 Az E1cB mechanizmus fő
problémája az ammónia-liáz reakciókban az enzimatikus bázis által történő nem savas βproton lehasítása. Ahogy az E1cB mechanizmus szerzői meg is állapították „the facility of
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enzymes in forming carbanions remains a challenging puzzle”, „az enzimek azon képessége,
hogy karbanionokat képezhetnek, talányos kérdés marad”.46
E problémára válaszul egy alternatív mechanizmus született, mely az ammónia-liázokban a
szubsztrát aromás részének Friedel-Crafts (FC) típusú támadását feltételezi az elektrofil
prosztetikus csoportra.47 E mechanizmus kísérleti alapjai sokrétűek. A prosztetikus csoport
prekurzorát a P. putida HAL enzimben90 a Ser143, a P. crispum (petrezselyem) PAL
enzimben91 pedig a Ser203 aminosavak alaninra való mutációjával vizsgálták, mely több,
mint ezerszeres enzim aktivitás csökkenést eredményezett.91 Másrészt pedig az L-hisztidin
mellett, az L-5-nitrohisztidin is HAL szubsztrátnak bizonyult.92 Továbbá, míg a β-dideuterált
hisztidin 1,5-2,0 kinetikus izotóp effektussal rendelkezik, ez az effektus nem figyelhető meg a
β-dideuterált 5-nitrohisztidin esetében.92 Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az 5-nitro
csoport az elektrofil prosztetikus csoporttal megegyező funkcióval rendelkezik és a β-proton
savanyítását végzi. Ennek az ellenőrzésére, az L-5-nitrohisztidint a normál HAL és a Ser143
HAL mutáns esetében és NaBH4-el inaktivált enzimekkel is megmérték.47 Arra jutottak, hogy
minden esetben a reakció sebesség gyakorlatilag független volt a HAL származéktól. Ez a
tény és az előzmény, hogy az urokanáz reakcióban93 elektrofil támadás megy végbe az
imidazol gyűrűn, a Fridel-Crafts típusú reakcióra, mint alternatív mechanizmusra engedett
következtetni.
A poszt-transzlációsan kialakuló elektrofilt tartalmazó ammónia-liázok közül a HAL
kristályszerkezetét44 oldották meg először, de az eddig megjelent hat HAL szerkezet közül
egyik sem tartalmaz szubsztrátot vagy termék analógokat.44,120,121 Mutációs kísérletekkel
vizsgálták az aktív centrum konzervált aminosavainak katalízisben betöltött szerepét. A
Glu414Ala, His83Leu és Tyr53Phe mutációk nagy aktivitáscsökkenést eredményeztek a HAL
enzimen (kcat/kcat-mut =20930, 18000 és 2650).83 Ezen aminosavak szerepét akkoriban az Lhisztidin MIO metilénjéhez való Friedel-Crafts típusú kötődéséből származó modellel
magyarázták.83,121
A petrezselyem PAL aktív centrumon végzett mutációs kísérletek és a PAL homológia
modellezés58 ismét a HAL és PAL hasonlóságra világítottak rá. A HAL-hoz hasonlóan,83 a
legtöbb homológ pozícióban szereplő aminosav a PAL enzim katalízisében58 is fontos
szerepet tölt be. A HAL esetében83 a Tyr53, a PAL esetében58 a Tyr110 bizonyultak katalízis
szempontjából legfontosabb aminosavaknak, mivel ezek Phe-ra való mutációja 2650-szeres (a
HAL esetében) és 75000-szeres (a PAL esetében) kcat csökkenést eredményezett. Az első PAL
kristályszerkezetek a Rhodosporidium toruloides élesztő enzimre jelentek meg (PDB kódok:
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8. Ábra. A MIO-tartalmú ammónia-liázok által katalizált reakciók.

1T6P49 és 1Y2M84). De a lényeges Tyr110-tartalmú hurok mindkét szerkezetből hiányzik. Az
egyik élesztő PAL szerkezetben részleges elektron sűrűség alapján feltételezhetően egy −NH2
csoport kötődik a MIO-hoz,49 ami az N-MIO mechanizmusra utal. A lényeges Tyr-hurok
hiányzik még a nemrégiben megjelent két cianobakteriális PAL (Anabaena variabilis és
Nostoc punciforme PAL) szerkezetből (PDB kódok: 2NYN és 2NYF)51 is. Habár a
petrezselyem PAL szerkezet teljes Tyr110-hurokkal rendelkezik,50 a katalízisben fontos
szerepet betöltő Tyr110 az aktív centrumtól igen távoli pozíciót foglal el. Ez arra engedett
következtetni, hogy a petrezselyem PAL kristályszerkezet egy inaktív Tyr110-hurokkal
rendelkezik.85
A nemrégiben megjelent Rhodobacter sphaeroides TAL (RsTAL) kristályszerkezet52 egy
L-alakú aktív centrumot tartalmaz, mely sokkal zártabb, mint az eddig megjelent HAL vagy
PAL szerkezetekben (24. Ábra).
Az RsTAL szerkezet aktív centrumában két hurok emelhető ki. Az egyik (A lánc, sárga), mely
a MIO régióból származik, tartalmazza a Tyr60 aminosavat, belső záró-huroknak nevezhető
(24. Ábra). A második, a külső-fedő hurok (B lánc, kék) a homotetramer enzim két monomer
egysége találkozásánál alakult ki és egy monomer egység C-terminális részéből ered. Az
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RsTAL az első példa a szerkezet záró (belső) és fedő (külső) hurok szerepének megértése,
valamint
L-tirozin

az

aktív

centrum

zártságának

tekintetében.

A

2007-ben

megjelent

2,3-aminomutáz (TAM) szerkezet53b esetében is teljesen zárt az aktív centrum.

Ráadásul, nem csak ligandum-mentes RsTAL szerkezetek állnak rendelkezésünkre, hanem a
p-kumarát és kaffeát tartalmú RsTAL, valamint a fahéjsav, p-kumarát és a 2-aminoindán-2foszfonát (PI) PAL-specifikus inhibitort is magába foglaló His89Phe mutáns RsTAL
szerkezetek is.52 Az RsTALHis89Phe mutáns PAL aktivitása39,52 bizonyítja, hogy a PAL és TAL
reakciók ugyanolyan mechanizmussal rendelkeznek. Annak ellenére, hogy ezek a TAL
szerkezetek termék/reakció intermedierekkel rokon inhibitorokat tartalmaznak, a PI inhibitor
pedig N-atomján keresztül kötődik kovalensen az RsTALHis89Phe mutáns MIO-csoportjához,
ezek az adatok nem elegendőek az amin csoport által kezdeményezett mechanizmus
bizonyításához, hiszen az inhibitort tartalmazó szerkezet nem feltétlenül tükrözi finom
részleteiben az enzimszerkezetet és az enzimreakció során bekövetkező szerkezeti
mozgásokat sem.
Célom az ammónia-liázok szerkezeteinek és reakció mechanizmusuk modellezéssel és
enzimen belüli számításokkal való vizsgálata volt.

Irodalmi háttér

38

3.4 A Candida antarctica B lipáz
Az enzimkatalizált folyamatok széles körben alkalmazhatók szintetikus célokra, többek között
enantiomertiszta vegyületek előállítására. A biokatalizátorok családjába enzimek, nagyrészt
lipázok (E.C. 3.1.1.3) tartoznak. A lipázok akár széles szubsztrát tartományokban is kitűnő
regio- és enantiomer szelektivitásokkal bírnak. Mivel a megfelelő (gomba, élesztő vagy
baktérium) mikroorganizmusba való génexprimálódással jó kitermeléssel előállíthatók, a
lipázok nagy mennyiségben állnak rendelkezésünkre. A Candida antarctica B lipáz (CaLB),
mely Novozym 435 néven ismert a kereskedelemben, szekunder alkoholok sztereoszelektív
észterezési reakciójában közkedvelt biokatalizátor (9. Ábra).94
O
OH
R

rac-alkohol

OH

Lipáz
vinil-acetát

R

O
+

(S)-(-)-alkohol

R

(R)-(+)-acetát

9. Ábra. Szekunder alkoholok lipáz által katalizált sztereoszelektív acilezése.

A CaLB kristályszerkezet megjelenése óta95 modellezéssel96,97 és molekuladinamikai98,99
vizsgálatok segítségével próbálták értelmezni az enzim kitűnő reakciókészségét és néhány
alkohollal szembeni jelentős mértékű sztereoszelektivitását.
A lipázok (hidrolázok) szerin-proteáz mechanizmus szerint működnek, melyben egy
Asp(Glu)-His-Ser katalitikus triád játszik szerepet. A „kettős proton átadás” néven említett
mechanizmusban protoncsere megy végbe a szerinről a hisztidinre valamint az aszpartátról a
hisztidinre. A deprotonált szerin acileződik, létrejön az acilenzim, mely az alkohollal ezután
egy tetrahedrális intermediert (THI) képez.96,100,101 A THI létrejötte új aszimmetria centrum
kialakulását eredményezi (10. Ábra, piros csillag).
A katalitikus triádban szereplő aszpartát (Asp) reakció közbeni ionizáltságát teljes enzimen
végzett empirikus vegyértékkötés (EVB) módszerrel vizsgálták. Ennek értelmében, a „kettős
proton átadás” mechanizmusban az Asp ionizált marad. Semleges Asp nem játszik szerepet a
szerin-proteázok katalitikus aktivitásában.100,101 Az analízis arra is rámutatott, hogy a szerinproteázok reakcióiban emellett igen fontos a negatív töltésű THI oxoanion stabilizációja.
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10. Ábra. A CaLB által katalizált észterezési reakció mechanizmusa.

R enantiomer – I elrendeződés
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11. Ábra. A négy enantiomer lehetséges elrendeződése.96
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A CaLB szerkezetben az úgynevezett „oxoanion kötőhely” két főláncbeli N-H és egy
oldalláncban található O-H csoport hidrogénjén keresztül stabilizálja a THI oxoaniont.96 Kis
rendszereken (30 atomon) végzett magas szintű kvantumkémiai számítások szerint a „kettős
proton átadás” mechanizmus energetikailag összevethető az egyetlen proton átadás
elméletével.102 Ez azonban nem vihető át valós enzim rendszerekre, ahol más H-híd kötések
képesek az Asp stabilizálására és az Asp-His protoncsere megvalósulhat.
A termék abszolút konfiguráció előrejelzésére átmeneti állapot (ÁÁ) számításokat kellene
végeznünk az acilenzim + alkohol páros és a THI (ÁÁ1) valamint a THI és a termék + enzim
állapotok (ÁÁ2) között (12. Ábra). Ab initio számítások azt mutatják, hogy nagyon kis energia
különbség van a THI és az átmeneti állapot között,102 tehát a THI jó megközelítése az
átmeneti állapotnak. Erre alapozva, sok elméleti tanulmányban az átmeneti állapot
modellezésére a THI-t használták. A CaLB szekunder alkoholokra mutatott enantiomer
szelektivitását a két alkohol enantiomer enzimbe való dokkolásával értelmezték.103 Az
enzimhez kovalensen kötött szubsztrát-THI modelleken molekulamechanikai és molekuladinamikai számításokkal vizsgálták az (R)- és (S)-szubsztrát THI konformációk közti
különbséget103,104 és a számítások eredményeit kísérleti adatokkal hasonlították össze. Az
aciloxipirolinok esetében végzett szisztematikus konformáció analízis eredményei is
összhangban vannak a kísérleti tapasztalatokkal.105 Ilyen jellegű tanulmányokat a
Pseudomonas cepacia lipázon belül végzett nemrég megjelent vizsgálat kivételével,106
QM/MM szinten még nem végeztek.
A CaLB enzimmel tesztelt szubsztrátok közül a szekunder alkoholok esetében a gyorsan
képződő enantiomer a Kazlauskas107 empirikus szabály szerint előrejelezhető. A szabály azon
a feltételezésen alapszik, hogy szekunder alkoholok esetében az enantiomer szelektivitás a
nagy (benztiofén, benzotiazol, benzofurán) és a közepes (metil) szubsztituensek méretbeli
különbségével arányos és általában az (R)-enantiomer gyorsabban reagál. Elképzelés született
arról is, hogy az alkohol három (kis, közepes és nagy) szubsztituense miként tud
elhelyezkedni a CaLB aktív centrumában. Az (R)-enantiomer az I (11. Ábra, bal-felső sarok),
az (S)-enantiomer a II (11. Ábra, jobb-alsó sarok) elrendeződésben kedvező. A szubsztituensek csak ezekben az állapotokban férnek el ütközésmentesen. A THI-ek esetében a His224 a
Ser105 és az alkohol oxigénjeit egyaránt képes H-híd kötésekkel stabilizálni.96
Célom a CaLB sztereoszelektivitásának enzimem belüli számításokkal való előrejelzése volt.

Irodalmi háttér

41
Kevésbé preferált
enantiomer

szabad
energia

ÁÁ1

ÁÁ2

THI

acilenzim
+ alkohol

Preferált
enantiomer

enzim
+ acetát

reakció
koordináta

12. Ábra. Az észterezési reakció szabad entalpia görbéje. Az (R)-enantiomer a preferált (piros), az
(S)-enantiomer a kevésbé preferált (kék). Egy alkohol enantiomernek két THI állás felel meg. Ennek
megfelelően egy alkohol/acetát enantiomer és a két megfelelő THI között két átmeneti állapot (ÁÁ1 és ÁÁ2) van.
A preferált/kevésbé preferált enantiomerekhez rendelhető legalacsonyabb ÁÁ-kat vastagított vonallal jelöltem.
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4.1 Homológia modellezés
4.1.1 A melanopszin fehérje homológia modellezése
4.1.1.1

A Swiss-Model homológia modell

A teljes hörcsög melanopszin szekvenciát (469 a.s.) először a Swiss-Model (SM) automatizált
homológia modellező szerverre küldtük el.11-15 Itt két lehetőségünk volt. Ha a szekvencia
modellezéshez nem választottunk templátot (mintát), akkor a szerver automatikusan több
kristályszerkezetet

is

felhasználva

hozta

létre

a

homológia

modellt

(SM-multi).

Megjegyzendő tény, hogy a szerver az 1L9H,30 1HZX108 és 1F88109 PDB kódokkal ellátott
templátokat használta fel a kombinált modell létrehozásában. Ezek 2,6; 2,8 illetve 2,8 Å
felbontású 11-cisz-retinál kromofórt tartalmazó kristályszerkezetek A másik megközelítés
szerint a szervernek mi ajánlottunk templátokat. Ekkor a három különböző szarvasmarha
rodopszin (1L9H, 1HZX, 1F88) szerkezetet rendre használtuk fel. A kapott modelleket az
SM-1L9H, SM-1HZX és SM-1F88 (15. Ábra) jelzésekkel láttuk el. Ezeket a szerkezeteket a
Swiss-PDBViewer110 csomagba épített fehérje elemző eszközökkel (Ramachandran
diagramm, oldalláncok ütközése) és teljes energia értékük alapján hasonlítottuk össze (2.
Táblázat). Azonban a teljes energia érték nyers modelleknél nem informatív, mert a templátok
miatt a szerkezetek tele vannak feszültségekkel. A főláncokra ProCheck,11,111 az oldalláncokra
pedig WhatCheck11 analízist végeztünk. A főlánc elrendeződése, különös figyelmet fordítva a
piros transzmembrán részre (15. Ábra), az SM-1L9H modellben a legjobb. A kiválasztott
szerkezet (SM-1L9H), mely a 66-385 melanopszin szekvenciát modellezi, a transzmembrán
régiót egészében tartalmazza és magába foglalja a transzmembrán régióba ágyazott kromofór
kötődési helyet, azonban nem tartalmazza a citoszolikus és sejten kívüli hurok (loop) részeket.

4.1.1.2

A Robetta homológia modell

Egy második lehetőségként a Robetta (RM) automatikus modellezési szervert21-23 használtuk.
Öt melanopszin szerkezetet kaptunk (3. Táblázat), melyekből négy esetben a hurok részek
belelógnak a transzmembrán régióba (16. Ábra). Tehát szerkezeti szempontból ezek közül
csak az egyik (RM-1) felel meg. A Robetta modellek teljes modellek, melyek a
transzmembrán régión kívül a citoszolikus és sejten kívüli részeket is tartalmazzák.
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A megfelelő homológia modell

A két szerverről (Swiss-Model és Robetta) olyan három-dimenziós melanopszin szerkezetek
érkeztek, amelyek nagyon hasonlítanak a rodopszin kristályszerkezetére. Az SM szerkezetek
a transzmembrán régiót illetően pontosabbak, míg az RM szerkezetek jobban modellezik a
sejten kívüli és citoszolikus hurok részeket. Következtetésképpen, összevetve mindkét szerver
eredményeit, létrehoztunk egy összetett modellt (16. Ábra), amelyben a transzmembrán régió
(66-385 a.s.) az SM modellből, míg az 1-65 és 386-469 hurok részek az RM modellből
származnak.
Az így nyert összetett (kromofór nélküli) modellt a Swiss-PDBViewer110 program csomaggal
finomítottuk (100 ciklus, GROMOS96 erőtérben). Azzal a céllal, hogy 11-cisz-retinál kötődését
a rodopszin kristályszerkezetben és a melanopszin modellben összehasonlítsuk, a kromofór
8 Å környezetét a Hyperchem112 segítségével relaxáltuk a melanopszinban. AMBER99 erőteret
alkalmaztunk a fehérje optimáláshoz, majd a nem fehérjékre paraméterezett MM+ erőtérben a
kromofórt kívántuk relaxálni (17. Ábra)
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4.1.2 A PAL enzimek homológia modellezése és szerkezet módosítása
4.1.2.1

A módosított Tyr110-hurokkal rendelkező Petroselinum crispum PAL
szerkezet

A petrezselyem PAL kristályszerkezetet (PDB kód: 1W27)50 a mozgékony hurok régióban
módosítottuk. A kristályszerkezetbeli 90-130 aminosavakat a petrezselyem PAL homológia
modell58 megfelelő részével helyettesítettük, majd a monomer egység 90-135 szakaszán 450
optimálási ciklust (a Hyperchem csomaggal,112 AMBER99 erőtérben) hajtottunk végre.

4.1.2.2

A kísérleti (1W27) és a módosított (1W27mod) szerkezetek
összehasonlítása

A Ramachandran diagrammok elemzését (figyelmen kívül hagyva a prolinokat és glicineket)
a kísérleti (1W27) és módosított (1W27mod) petrezselyem PAL szerkezetek egy-egy monomer
egységén (A lánc, 716 aminosav) végeztük a Swiss-PDBViewer110 segítségével (21. Ábra).
Az 1W27 és 1W27mod homotetramerek teljes energia összehasonlításához 100 optimálási
ciklust végeztünk

GROMOS

erőtérben, hogy a szerkezeteket kissé relaxáljuk, de nagy

módosulások ne következzenek be. Az optimáláshoz 2748 aminosavat választottunk ki,
kihagyva minden egységből, paraméterek hiányában, a MIO csoportot képviselő 201-205
részt. 100 optimálási ciklus után a tetramer (2764 aminosav) a teljes energiáját egy-pontos
(single-point) energiaszámításokkal határoztuk meg a Swiss-PDBViewer110 csomaggal. Az
1W27 és 1W27mod PAL tetramer szerkezetek

GROMOS

energiái: -149164 és -149802 kJ/mol

(21. Ábra).

4.1.2.3

A bakteriális PAL enzimek homológia modellei

A P. luminescens és S. maritimus PAL szerkezetek felépítéséhez a megfelelő bakteriális PAL
szekvenciáikat (Swiss-Prot/TrEMBL kódok: P. luminescens, Q7N4T3; S. maritimus:
Q9KHJ9) használtuk. Ezeket a szekvenciákat a Swiss-Model (Automatikus Fehérje
Modellező) szerverre11-15 küldtük, templátként a P. crispum PAL (1W27) és P. putida HAL
(1B8F) szerkezeteket használva. A PAL-alapú P. luminescens modell (modellezett rész: 28482) 51% homológiát, miközben a HAL-alapú modell (modellezett rész: 4-528) szintén 51%
homológiát mutatott. Hasonlóképpen, a PAL-alapú S. maritimus PAL modell (modellezett
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rész: 21-475) 47% homológiát, a HAL-alapú modell (modellezett rész: 6-518) pedig 54%
homológiát mutatott.

4.1.2.4

A behajló Tyr-hurok szerkezetek felépítése a bakteriális PAL
enzimek esetében

Mindkét bakteriális PAL esetében, a további finomításokat a HAL-alapú modellben végeztük,
melyben a 256-304 részt a PAL-alapú modell megfelelő részére cseréltük. A P. luminescens
PAL modell Ala-Ser151-Gly MIO részét a petrezselyem PAL kristályszerkezet (1W27) MIO
részére cseréltük a Swiss-PDBViewer110 és a Hyperchem112 segítségével. Hasonlóképpen
készült el a MIO (Thr-Ser144-Gly) módosítása a S. maritimus PAL modellben is, azzal a
különbséggel, hogy a petrezselyem PAL (1W27) MIO csoportjának Gly-származékát kézzel
Thr-származékká igazítottuk. A P. luminescens PAL (Plumi-PALbe) és S. maritimus PAL
(Smar-PALbe) behajló Tyr-hurok szerkezetek teljes homotetramerjeinek felépítéséhez a
Swiss-PDBViewer110-t használtuk, úgy, hogy az ütköző részeket (a MIO kivételével) 100
ciklus optimálásnak (GROMOS96 erőtérben) vetettük alá.

4.1.2.5

A kihajló Tyr-hurok szerkezetek felépítése a bakteriális PAL-ok
esetében

A Plumi-PALbe és Smar-PALbe behajló Tyr-hurokkal rendelkező modellekben az 50-85
(Plumi) és 34-68 (Smar) részeket a PAL-alapú modellek megfelelő kifele hajló hurok részeire
cseréltük. A MIO csoportok kiigazítása és a kihajló Tyr-hurok változatok tetramereinek
(Plumi-PALki és Smar-PALki) felépítése a behajló Tyr-hurok modellek felépítésével hasonló
módon történt.
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4.2 Molekulamechanika és molekuladinamika
4.2.1 A melanopszin molekuladinamikája
Az összetett (Swiss-Model és Robetta) melanopszin modellt alaposabb analízisnek vetettük
alá. Míg a 7 hélixből álló transzmembrán régió igen merev szerkezetű, a citoszolikus sejten
kívüli hurok részek igen mozgékonyak lehetnek. A modell hurok részén molekuladinamikai
szimulációkat hajtottunk végre 400 K, 450 K és 500 K fokon, gázfázisban. A végzett
szimulációk eredményeként egyrészt megállapítható, hogy a hélixhez közvetlenül kacsolódó
hurok részek horgonyként viselkednek. Másrészt pedig, a hőmérséklet növekedésével (500 K
fok) nő a hurok rész hőmozgása (13. Ábra).

13. Ábra. A melanopszin modell hurok régióján végzett molekuladinamikai szimulációk
egymásra helyezve: narancssárga: 400 K, kék: 450 K, zöld: 500 K.
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4.2.2 PAL enzimeken végzett molekuladinamikák
4.2.2.1

A kísérleti (1W27) és a módosított petrezselyem PAL (1W27mod)
szerkezetek számítása

A petrezselyem PAL molekuladinamikai számításához a Ser172 aminosav körül egy 40 Å
gömböt vágtunk ki a tetramerből (1W27). A módosított Tyr-hurok szerkezet (1W27mod)
esetében hasonlóképpen, ugyanazokat az aminosavakat tartalmazó megfelelő részt vágtuk ki.
Mindkét PAL esetében, a molekuladinamikai szimulációkat megelőzően, a szerkezeteket
előoptimáltuk (Polak-Ribiere módszer, vákuum, gradiens: 0,1 kcal/mol). Az optimálást és a
szimulációkat a következő aminosavakon végeztük a Hyperchem AMBER99 erőterében112 (1014 Å vágás határ): 50-180 és 380-398 (A lánc), 329-350 (B lánc), 440-455 (C lánc). A
molekuladinamikai körülmények a következők: felmelegítési idő: 0,5 ps; szimulációs idő: 20
ps; hűtési idő: 2 ps; lépési idő: 0,001; melegítési hőmérséklet: 200 K; szimulációs
hőmérséklet: 300/370 K; hűtési hőmérséklet: 200 K; hőmérséklet lépés: 5.

4.2.2.2

A bakteriális (S. maritimus és P. luminescens) PAL modellek
dinamikája

Az Smar-PALki/be és Plumi-PALki/be szerkezetek molekuladinamikai számításához a Ser113,
illetve Ser120 aminosavak körül 40 Å átmérőjű gömböt vágtunk ki a tetramerekből. Az
optimálásokat és a szimulációkat a következő aminosavakon végeztük: 26-121 és 325-343 (A
lánc), 266-295 (B lánc) és 385-399 (C lánc) az Smar-PALki/be esetében, valamint 33-128 és
333-351 (A lánc), 272-303 (B lánc) és 293-306 (C lánc) a Plumi-PALki/be esetében. Az
előoptimálások

PAL-ok

esetében

hasonlóképpen történt, mint a petrezselyem PAL szerkezeteknél Hyperchem

AMBER99

112

erőterében

és

molekuladinamikai

10-14 Å vágás határ mellett.

szimulációk

a

bakteriális
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4.3 Merev enzimen belüli konformáció analízis
4.3.1 Konformáció analízis a TAL enzimben
A kovalensen kötött reakció intermedierek szisztematikus konformáció analízisét (KA) a
Rhodosporidium toruloides TAL (RsTAL) 2O7B kristályszerkezetében végeztük, mely
eredetileg vizeket és terméket tartalmaz. A szükséges kezdeti ligandum szerkezeteket a MIOhoz a N-atomján keresztül kötődő 2-aminoindán-2-foszforsav (PI) szerkezetéből (2O7E)
építettük fel. Az RsTAL/(E)-kumarát (2O7B) szerkezetben az (E)-kumarátot a PI
ligandummal (2O7E) helyettesítettük és a PI C1 atomja körül egy 15 Å átmérőjű gömböt
vágtunk ki, mely a KA, valamint a QM/MM számítások aktív centrum modelljét képezte. A
következő lépésben standard Hyperchem112 eljárással hidrogéneket adtunk a szerkezetre
(aminosavakra és szerkezeti víz oxigénekre). Az elvágott C- és N-terminálisokat semleges
aldehid- és amin csoportokra egészítettük ki. Az így keletkezett szerkezetben levő arginin és
leucin hidrogén atomokat a Molfunction113 programban igazítottuk ki. Ebben a javított
RsTAL(2O7B)/PI aktív centrum szerkezetben három kiindulási aktív centrum modellt
hoztunk létre, mely tartalmazza a kovalensen kötött szubsztrát-MIO intermediereket [az
N-MIO modellt és a két diasztereomer (R)-FC és (S)-FC modellt]. A kovalensen kötött
ligandum és a heterociklusos gyűrűvel rendelkező MIO rigid enzimen belüli konformáció
analízise alatt az N-MIO esetben a ligandum három torziós szöge, az FC szerkezetekben pedig
két torziós szöge, valamint a ligandum izociklusos gyűrűje változott (14. Ábra).

A

B

C

14. Ábra. Az MM+ konformáció analízis eredménye a MIO-kötött intermedierek esetében az RsTAL aktív
centrumban. Az (A) (S)-FC, (B) N-MIO és (C) (R)-FC konformációs csoportokban kiemeltük a legjobb
szerkezeteket (vastagított pálcika modell), melyek energetikai és sztérikus szempontból is megfelelnek.

Módszerek és alkalmazásuk saját vizsgálataimban
A konformáció analízist a MIO csoport nem fehérje jellege miatt MM+ erőtérben végeztük a
Hyperchem program alapbeállításaival (vákuum, gradiens: 0,1 kcal/mol; Polak-Ribiere
módszer; határértékek: 300 iteráció, 150 optimálás, 15 konformáció; teszt opciók: „lépjen
tovább, ha az atomok közötti távolság kisebb, mint 0,3 Å”).112 Minden kovalensen kötött
intermedier modell esetén a legjobb energiáknak megfelelő ligandum konformációknak
választottuk ki (14. Ábra), melyek ugyanakkor a kristályszerkezetekben található inhibitorok
elrendeződésével (az aromás rész a His89, míg a karboxilát az Arg303 irányába mutat) is
összhangban álltak (25. Ábra).
További komplexebb számítások kiindulópontjaként a konformáció analízis eredményéből
kapott szerkezeteket használtuk fel. A kiindulási N-MIO, (S)-FC és (R)-FC aktív centrum
modellek felépítéséhez az RsTAL(2O7B)/PI aktív centrumot használtuk fel, melyben a PIMIO részt ligandum elrendeződésekre cseréltük.
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4.3.2 Konformáció analízis a CaLB enzimben
Az öt különböző kísérleti CaLB szerkezet kiválóan egymásra illeszthető, mely azt bizonyítja,
hogy az enzim meglehetősen merev szerkezettel rendelkezik (30. Ábra). Mivel az 1LBT
szerkezet nagy térkitöltésű észtert (a detergensként használt Tween 80, narancssárga, 30.
Ábra) tartalmaz, ez meghatározza az aktív centrum szubsztrát-kötő helyét. Emellett szól az a
tény is, hogy az 1LBT szerkezet egyetlen hisztidint tartalmaz, a lipázok működés
mechanizmusa pedig az Asp-His-Ser katalitikus triádon megy keresztül, mely a Tween 80
közvetlen környezetében helyezkedik el.
Számításainkhoz a Tween 80 (PDB kód: 1LBT) környezetét használtuk fel. Az 1LBT
monomerből a Ser105 Oγ, a Tween 80 C10 és Tween 80 C20 atomok körül egy 10 Å
átmérőjű gömböt vágtunk ki. Az aktív centrumon belüli aminosavakat és a szerkezeti víz
oxigéneket a Hyperchem112 segítségével hidrogénekkel egészítettük ki, a Tween 80
ligandumot eltávolítottuk. A szerin-hidrolázok működési mechanizmusára való tekintettel (10.
Ábra), a His224 aminosavat protonáltnak, a Ser105 és az Asp187 aminosavakat
deprotonáltaknak tekintettük.
Először az (R)- és (S)-acetát enantiomerekhez vezető THI modelleket hoztuk létre, úgy, hogy
a megfelelő acetátot mindig a Ser Oγ-hez kötöttük. Így egy sp3 hibridizációval rendelkező,
tetrahedrális C atom jön létre, mely egy új aszimmetria centrum képződését vonta maga után.
Tehát minden egyes acetát enantiomernek kétféle THI állás felel meg. Ennek megfelelően,
minden acetátra négy kiinduló THI szerkezetünk volt: (R)-alkohol-(R)-THI, (R)-alkohol-(S)THI, (S)-alkohol-(R)-THI, (S)-alkohol-(S)-THI. A tetrahedrális intermediereket a Ser105 Cα
és Cβ hidrogéneket tartalmazó atomjaival együtt molekula mechanikával (MM+)112 merev
enzim környezetben optimáltuk. Az így kapott szerkezetek szolgáltak a konformáció analízis
(KA) kiindulópontjaként. A KA alatt öt torziós szög (a Ser105 Cα atomjától kiindulva)
változott. A konformáció analízist Polak-Ribiere (konjugált gradiens) módszerrel végeztük a
Hyperchem programmal, alapbeállításokkal (MM+ erőtérben; gradiens: 0,1 kcal/mol; PolakRibiere módszer; határértékek: 300 iteráció, 150 optimálás, 15 konformáció; teszt opciók:
„lépjen tovább, ha az atomok közötti távolság kisebb, mint 0,3 Å”).112 Az enantiomerek
lehetséges elrendeződését a KA során kapott potenciális energia értékekből, valamint a
különböző optimált szerkezetek vizsgálatából állapítottuk meg.
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4.4 QM/MM számítások
4.4.1 A TAL reakció QM/MM számítása
4.4.1.1

A számításokhoz használt kísérleti TAL szerkezetek

A fehérje adatbázisban (Protein Data Bank) szereplő hat Rhodobacter sphaeroides tirozin
ammónia-liáz (TAL) [PDB kódok: 2O6Y, ligandum-mentes RsTAL; 2O7B, RsTAL/(E)kumarát;

2O7D,

RsTAL/(E)-kaffeát;

2O7F,

RsTALHis89Phe-mut/(E)-kumarát;

2O78,

RsTALHis89Phe-mut/(E)-fahéjsav; 2O7E, RsTALHis89Phe-mut/2-aminoindán-2-foszfonát (PI)]52
kristályszerkezet nagyon kis különbségeket tár fel az aktív centrum aminosav oldalláncai
között. QM/MM számításainkhoz enzim környezetként az RsTAL/(E)-kumarát (PDB kód:
2O7B; 1,6 Å felbontású) szerkezet aktív centrumát használtuk fel.

4.4.1.2

TAL aktív centrumban végzett QM/MM számítások

A kiindulási aktív centrum modellekben (ligandum + MIO, 131 aminosav és 51 víz molekula,
összesen 2091 atom) a megfelelő protonáltsági állapotokat és a fontos vizeket határoztuk meg
először. A hat TAL szerkezet analízise során négy konzervált víz molekulát találtunk, mely a
ligandum és a MIO közvetlen környezetében helyezkedik el. Ezeket számításaink során a QM
rétegbe vettük be.
Tekintettel az N-MIO mechanizmus javaslatra (26. Ábra), az N-MIO modellben a szubsztrát
fenol csoportját (OH) és a Tyr300 (B1) aminosavat protonáltnak, míg a Tyr60 (B2) és His89
aminosavakat deprotonáltnak tekintettük. Ebben a modellben a négy szerkezeti víz molekula
(1-4 víz) nem okozott ütközést a ligandummal vagy a többi aminosav résszel. Figyelembe
véve a Friedel-Crafts típusú mechanizmust, mindkét kezdeti FC modell az L-tirozin amin
csoportját és a Tyr300 (B1) aminosavat protonált, míg az L-tirozin fenol oxigénjét, a Tyr60
(B2) és His89 aminosavakat deprotonált formában tartalmazza. Azt a víz molekulát, mely
komoly ütközésben volt a kovalensen kötött szubsztráttal, már a kiindulási FC modellekben
áthelyeztük a His89 és az L-tirozin fenol oxigénje közé, elősegítve ezáltal a stabilizációt, mely
egyébként nem lenne lehetséges. A 2091 atomot tartalmazó szubsztrát (L-Tyr + MIO), termék
[(E)-kumarát + H2N-MIO] és α-karbokation (C-Nα elhasadásból származó α-karbokation +
H2N-MIO) modelleket, melyek ugyanazoknak a protonálási állapotoknak tesznek eleget, a
kovalens intermedierekhez hasonlóan, az RsTAL(2O7B) aktív centrum modellből alakítottuk
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ki, melyben az (E)-kumarát ligandum az RsTALHis89Phe-mut/(E)-kumarát (2O7F) szerkezetből
származik.
Az összes QM/MM optimálást a Gaussian0328 programba beépített ONIOM protokoll
felhasználásával végeztük a GaussView114 grafikus segédprogram segítségével, mely lehetővé
tette a számolási szintek kiválasztását és előkészítését.
A 2091 atomot tartalmazó TAL aktív centrum modelleken három rétegű ONIOM
(PM3/UFF/UFF)28 szerkezet optimálást hajtottunk végre. A legmagasabb réteget (high layer,
HL), mely a ligandum + MIO, Tyr60, Phe66, Leu86, His89, Leu90, Leu153, Gln297, Tyr300,
Arg303, Asn333, Phe350, Met405, Asn432, Asn435, Gln436 aminosavakat és a négy
konzervált vizet (1-4 víz) tartalmazza, PM3 szemiempirikus szinten számoltuk. A középső
réteget (medium layer, ML), mely a ligandum C1 atomja körüli azt a 6 Å átmérőjű környezetet
tartalmazza, mely a HL rétegen kívül van, valamint a legalacsonyabb réteget (low layer, LL),
mely rögzítve tartalmazza a többi aminosavat, molekula mechanikával (a Gaussian-ba épített
UFF módszerrel) számoltuk. A PM3/UFF optimálásokhoz a normál Gaussian beállításokat
használtuk, melyben az alapértelmezett RMS erő kritériuma 3·10-4. Ezen számítások
eredményeit a 7. Táblázat tartalmazza.
Ugyanezeket a kiindulási modelleket ONIOM [HF(3-21+G**)/UFF/UFF]28 módszerrel is
relaxáltuk. Ezekben az optimálásokban a legmagasabb réteg méretét lecsökkentettük, benne
már csak a ligandum + MIO (csak a MIO-metilén és a gyűrű) és a Tyr60, His89, Gln297,
Tyr300, Arg303, Asn432, Gln436 aminosavak funkcionális részei, valamint a négy víz
molekula (1-4 víz) maradt. A HL réteget HF(3-21+G**) módszerrel optimáltuk. Az előző HL
réteg visszamaradó része a mobil ML rétegbe került, miközben a LL réteg rögzítve maradt.
Az ML és LL rétegeket molekula mechanikával (UFF) kezeltük. Mivel a Gaussian
automatikus beállításai leginkább kis rendszerekre érvényesek, nagy szerkezetek esetén pedig
a maximális és az RMS változás (egy koordináta maximális szerkezeti módosulása és a
szerkezeti paraméterek átlagos változása) nagyon lassú lehet, ajánlatos volt az optimálás
leállítása a két legfontosabb, a maximális és RMS erő (egy atomon fennálló maximális erő és
az összes atom átlagos ereje) kritérium teljesülése esetén. Így a HF(3-21+G**)/UFF
számításokat 200 ciklusig végeztük, melyek a következő RMS erőket eredményezték:
1,2·10-3; 0,5·10-3; 1,0·10-3; 1,5·10-3 és 2.3·10-3 Hartree a termék, szubsztrát, N-MIO, (R)-FC és
(S)-FC modellekre (7. Táblázat). A HF(3-21+G**)/UFF szinten relaxált szerkezetekre egypontos energia számítást végeztünk HF(6-31+G**)/UFF28 szinten (7. Táblázat).
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4.4.2 CaLB aktív centrumon belüli QM/MM számítások
A konformáció analízis legjobb eredményeit QM/MM számításokkal vizsgáltuk tovább. Az
1LBT lipáz szerkezetéből kivágott gömb a THI-vel együtt mindössze 1020 (a BTF2, BTF3 és
BZF3 esetében) vagy 1019 (a BTZ2 esetében) atomot tartalmazott. Az 1019/1020 atomot
tartalmazó CaLB aktív centrum modelleken három rétegű ONIOM (PM3/UFF/UFF)
szerkezet optimálásokat végeztünk. A legmagasabb réteget (HL), mely a Ser105, Asp187 +
víz, His224 valamint az oxoanion kötőhelyet (Thr40 és Gln106) is tartalmazza,
szemiempirikus (PM3) szinten optimáltuk. A középső réteg (ML) a Trp104 + víz, Asp134,
Gln157, Ile189, Leu278, Ala281 és Ala282 aminosavakat tartalmazza, míg a legalacsonyabb
réteg (LL) az összes többi részegységet rögzítve foglalja magába. Az ML és LL rétegeket
molekula mechanikával (UFF) számoltuk.
A QM/MM optimálásokat a Gaussian0328 programba beépített ONIOM protokoll
felhasználásával végeztük a GaussView114 segítségével, mely lehetővé tette a számolási
szintek (rétegek) kiválasztását és előkészítését.
A PM3 szintű optimálások eredményeit a 8. Táblázat foglalja össze. A PM3 szinten relaxált
szerkezetekre HF(3-21+G**) szintű energia számítások is végeztem (9. Táblázat).
A ténylegesen vizsgálni kívánt BTF2 és BTZ2 szerkezetek esetében az (R)-alkohol-(S)-THI és
(S)-alkohol-(R)-THI kiindulási modelleket ONIOM [HF(3-21+G**)/UFF/UFF]28 módszerrel
is relaxáltuk. Ezekben az optimálásokban a legmagasabb réteg méretét lecsökkentettük. A HL
rétegben már csak a Thr40, Ser105, Gln106, Asp187 és His224 aminosavak funkcionális
részei maradtak. A HL réteget HF(3-21+G**) módszerrel optimáltuk. Az előző HL réteg
visszamaradó része a mobil ML rétegbe került, miközben a LL réteg továbbra is rögzített volt.
Az ML és LL rétegeket molekula mechanikával (UFF) kezeltük.
Az HF(3-21+G**) szintű optimálások eredményeit a 10. Táblázat foglalja össze.
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Eredmények

5.1 A melanopszin fehérje első 3D-szerkezete
A G-protein kapcsolt receptorok közül csak a rodopszin kristályszerkezete30 állt
rendelkezésünkre. A rodopszin szerkezetet már sikeresen alkalmazták más G-protein kapcsolt
receptorok, mint például a színes látásért felelős csapsejtek modellezésére.115 Mivel a hörcsög
melanopszin és szarvasmarha rodopszin szekvenciák közötti azonosság 26%, a köztük levő
homológia pedig 48%, homológia modellezést lehetett végezni. A melanopszin modell
felépítésében a rodopszin szerkezeteket használtuk alapul. A 469 aminosavból álló hörcsög
melanopszin szekvenciát két homológia modellező szerverre (Swiss-Model és Robetta)
küldtük el. Az SM (15. Ábra) és RM (16. Ábra) homológia modelleket a 4.1.1 fejezetben
leírtak alapján analizáltuk. Habár figyelembe vettük az egyes modellekre kapott
energiaértékeket (2.-3. Táblázatok), ezek nyers modellekről lévén szó, ezek nem döntőek. A
Swiss-Model szerverről kapott modell (SM-1L9H) jól modellezi a transzmembrán régiót,
azonban nem térképezi fel a citoszolikus sejten kívüli részét a fehérjének. A Robetta modell
(RM) pedig egy teljes szerkezetet hozott létre. Így létrehoztunk egy összetett modellt (16.
Ábra), melyben a 7 hélixből álló membránba ágyazott rész az SM modellből, a hurok részek
pedig az RM modellből származnak.
2. Táblázat. Az SM nyers modellek energetikai összehasonlítása.

Teljes energia,*
Modellezett rész
Szekv. azonosság,**
kJ/mol
(1-469)
%
-6521
66-385
31,2
SM-1L9H
SM-1HZX
-7613
66-385
32,2
SM-1F88
1321
66-368
30,9
SM-multi
13852
66-385
változó
*
Az energiákat GROMOS96 erőtérben számoltuk.110
**
A szekvencia azonosság értéke függ a modellezett aminosavak számától.
Modell

3. Táblázat. Az RM nyers modellek energetikai összehasonlítása.

Teljes energia,*
Modellezett rész
kJ/mol
(1-469)
-415
1-469
RM-1
RM-2
-521
1-469
RM-3
-2
1-469
RM-4
-716
1-469
RM-5
-18
1-469
*
Az energiákat GROMOS96 erőtérben számoltuk.110
Modell
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15. Ábra. A Swiss-Model (SM) homológia modellek.
(A) Négy egymásra helyezett homológia modell: SM-1L9H, fekete; SM-1HZX, kék; SM-1F88, lila; SM-multi,
narancssárga. (B) SM-1L9H modellben pirossal jelöltük a magas, zölddel az alacsony energiájú régiókat.

A

B

16. Ábra. Az öt Robetta (RM) homológia modell.
(A) RM-1: lila, RM-2: kék, RM-3: cián, RM-4: fekete, RM-5, RM-6: sötétzöld.
(B) Az SM-RM összetett modell; SM: narancssárga, RM: zöld.
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17. Ábra. A kromofór (piros pálcika) 8 Å környezete (sárga) a melanopszin modellben.

Célunk a ligandum kötődés vizsgálata volt a melanopszin modellben és rodopszin
kristályszerkezetben. Ehhez a 11-cisz-retinál 8 Å környezetének relaxációjára volt szükség a
melanopszinban (17. Ábra).
A 11-cisz-retinál eltérő módon kötődik a két fehérjében. A 4. Táblázatot vizsgálva kiderül,
hogy a kromofór fehérjéhez való kapcsolódása során kialakult Schiff-bázis stabilizálása eltérő
a melanopszinok és rodopszinok között. A rodopszinoknál glutamát van, míg a
melanopszinoknál a vele homológ pozícióban tirozin, azaz egy gyengébb sav foglal helyet. Ez
a különbség nyilvánvalóvá válik a rodopszin és melanopszin kromofór kötőhelyeinek
összehasonlításából is (18. Ábra).
A rodopszin szerkezetbe bekötő 11-cisz-retinál Schiff-bázist alakít ki a Lys296 aminosavval,
mely kölcsönhatást a Glu113 (a Ser186 segítségével) parciális protonálással stabilizál (18.
Ábra). A melanopszin modellben a Lys336 aminosavval kialakított Schiff-bázist egy
glutamátnál gyengébb sav, a Tyr145 protonálja a Ser219 segítségével (18. Ábra). Hasonló
különbségek vannak a 11-es kettős kötés körül is: míg a rodopszinban a Tyr268 a Tyr191 és
Gly188 aminosavakkal együtt vállal szerepet az izomerizációban, a melanopszin homológia
modellben analóg pozíciókban a Tyr308, Tyr224 és Ser221 található, mely valamivel
gyengébb kölcsönhatásokra utal. A rodopszinban a Glu181 a C=C kötés közelébe kerülhet,
mert a Gly188 egy kis gátat jelent ennek útjában, míg a melanopszin esetében a Glu214 és a
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18. Ábra. 11-cisz-retinál (narancssárga) kötődés az (A) rodopszin kristályszerkezetben (1L9H) és
a (B) melanopszin homológia modellben.

C=C kölcsönhatás a Ser221 által gátolt. A gyengébb kölcsönhatások arra utalnak, hogy a
hörcsög melanopszinban lezajló fotoizomerizációs folyamat lassabb lehet, mint a
szarvasmarha rodopszinban.
A hörcsög melanopszin szekvenciája nagyon jól egyezik az egér (76%) és patkány (74%),
valamint az emberi (66%) melanopszinéval. A 4. Táblázat különböző melanopszin és
rodopszin szekvenciák összehasonlítását116 tartalmazza. Középső két panelje a kromofór
11-es kettős kötése, valamint a gyűrű körüli aminosavakat tartalmazza. A különböző
szervezetek kódjai (Entrez, EN; TrEMBL, Tr; SwissProt, SP),117 amelyekből a melanopszint
vagy rodopszint izolálták a következők: MELA (melanopszin), hörcsög (EN: AY726733),
patkány (Tr: Q8R456), tyúk (Tr: Q90YK6), béka (Tr: O57422), zebrahal (Tr: Q8AV31),
csótány (Tr: Q6XL69), ember (SP: Q9UHM6), egér (SP: Q9QXZ9); RODO (rodopszin),
szarvasmarha (SP: P02699), patkány (SP: P51489), egér (SP: P15409), zebrahal (SP:
P35359).
A 4. Táblázatban a Schiff-bázis kialakításában szerepet vállaló lizint (Lys336 a hörcsög
melanopszinban), valamint a C=C kötést stabilizáló aminosavakat emeltem ki. Jól látható,
hogy a melanopszinok esetében a Schiff-bázis stabilizációját egységesen tirozin (Tyr145 a
hörcsög melanopszinban), míg a rodopszinoknál glutamát (erősebb sav) végzi. Ezeket a
Tyr/Glu aminosavakat Ser/Ser stabilizálja a MELA/RODO fehérjékben. Az izomerizáció
közvetlen környezetében tirozin van a MELA (Tyr308) és RODO (Tyr268) esetében is,
viszont az őket stabilizáló aminosavak már különböznek (MELA: Tyr224, Ser221; RODO:
Tyr191, Glu188).
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4. Táblázat. Különféle melanopszin (MELA) és rodopszin (RODO) szekvenciák összehasonlítása.
A számozás a melanopszin esetében a hörcsög, a rodopszin esetében a szarvasmarha szekvenciának megfelelően
történt. A konzervált régiók, amelyeknek fontos szerepük lehet a kötődésben és az izomerizációban, pirossal; az
analóg aminosavak lilával, míg az eltérő aminosavak kékkel vannak jelölve.
______________________________________________________________________________________
MELA
MELA
MELA
MELA
MELA
MELA
MELA
MELA

-

HÖRCSÖG
PATKÁNY
TYÚK
BÉKA
ZEBRAHAL
CSÓTÁNY
EMBER
EGÉR

..
..
..
..
..
..
..
..

RODO
RODO
RODO
RODO

-

SZ.MARHA
PATKÁNY
EGÉR
ZEBRAHAL

..
..
..
..

Tehát

a

145
CEFYAFC
CKFYAFC
CDLYAFC
CNVYAFC
CELYAFC
CELYAFC
CEFYAFC
CEFYAFC
113
CNLEGFF
CNLEGFF
CNLEGFF
CNLEGFF

melanopszinok

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

214 219 224
YVPEGLLTSCSWDYVTF
YVPEGLLTSCSWDYVTF
YVPEGLMISCTWDYVTY
YVPEGLRISCTWDYVTS
YVPEGLQTSCSWDYMTF
YVPEGLQTSCSWDYMTF
YVPEGLLTSCSWDYMSF
YVPEGLLTSCSWDYMTF
181 186 191
YIPEGMQCSCGIDYYTP
YIPEGMQCSCGIDYYTL
YIPEGMQCSCGIDYYTL
YIPEGMQCSCGVDYYTR

esetében

a

ligandum

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

301
308
ILLFVLSWAPYSTV
ILLFVLSWAPYSTV
IIVYVLSWSPYACV
IIVFVLSWSPYACV
ILLFIISWSPYSVV
ILLFVISWSPYSVV
ILLFVLSWAPYSAV
ILLFVLSWAPYSTV
261
268
VIAFLICWLPYAGV
VIFFLICWLPYASV
VIFFLICWLPYASV
VIAFLICWLPYAGV

stabilizációt

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

336
IAKASAI
IAKASAI
IAKASAI
IAKASAI
IAKASAI
IAKASAI
IAKASAI
IAKASAI
296
FAKTSAV
FAKTASI
FAKSSSI
FAKTSAV

egységesen

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

gyengébb

kölcsönhatások végzik, így általánosan is levonható az a következtetés, hogy a
melanopszinban lezajló fotoizomerizációs folyamat lassabb lehet, mint a rodopszinban. Ez
érthető is, mivel a melanopszin a fotoreceptorok családjába tartozó ganglion-sejtek
fotopigmense, mely a világos/sötét periódusokhoz való igazodást követi. A rodopszin pedig a
pálcikasejtek fotopigmense, mely igen fényérzékeny fehérje, az éjszakai látásban van szerepe.
Habár a melanopszin és rodopszin hasonlóságát fiziológiai kísérletekkel lenne kívánatos
megalapozni, a szekvencia és szerkezet összehasonlításokból úgy tűnik, a melanopszin
lassabb reakciót kísér. Ez a melanopszin tartalmú retinális ganglion-sejtek integráló szerepére
utal.
A hörcsög melanposzin fehérje három-dimenziós szerkezetpredikciójával lehetőség volt a
ligandum kötődés vizsgálatára, a melanopszin és rodopszin funkcionális élettani oldalról való
összehasonlítására. Sejten kívüli ligandumok megkötésére szolgáló fehérjék csoportjaként a
G-protein kapcsolt receptorok jó célpontok lehetnek a gyógyszertervezésben.
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5.2 Az aktív ammónia-liáz szerkezetek
5.2.1 A PAL aktív konformációjának azonosítása
5.2.1.1 A lényeges Tyr110-hurok aktív konformációjának modellezése a
petrezselyem PAL-ban
Mivel a Tyr110-hurok elhelyezkedése és szerepe bizonytalan a petrezselyem PAL50 vagy az
élesztő PAL49 szerkezetekben, az 1W27 kristályszerkezetből50 és egy előző homológia
modellből58 kiindulva, időszerűvé vált egy katalitikus szempontból is alkalmas petrezselyem
PAL modell létrehozása (7. Ábra).
Az előző PAL homológia modell, mely a HAL kristályszerkezeten44 alapszik (7. Ábra), a
katalízisben fontos aminosavakat [a His83/Glu414 (HAL) és Leu138/Gln488 (PAL)
kivételével] izosztérikus pozíciókban tartalmazza a HAL-hoz képest (19. Ábra).
A

D

B

E

C

F

19. Ábra. HAL és PAL aktív centrumok összehasonlítása (azon aminosavak, melyeknek mutációja a HAL-ban
vagy PAL-ban jelentős aktivitás csökkenést eredményezett színes, vastagított vonallal vannak jelölve: kcat/kcat mut
> 2000, piros; 100-2000, lila; < 100, szürke). Aktív centrumok: (A) P. putida HAL kristályszerkezet (1B8F)44;
(B) P. crispum homológia modell58; (C) S. maritimus PAL homológia modell (saját munka); (D) R. toruloides
PAL kristályszerkezet (1T6P)49; (E) P. crispum kristályszerkezet PAL (1W27)50; (F) P. luminescens PAL
homológia modell (saját munka).
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A lényeges Tyr110 aminosav a PAL modellben (19. Ábra)58 ugyanolyan közel helyezkedik el
az aktív centrumhoz, mint a Tyr53 a HAL44 kristályszerkezetben. A PAL modell így
alkalmasnak bizonyult az aktív centrumában végzett inhibitor dokkolásokra is.118,119 A
petrezselyem és élesztő PAL kristályszerkezetek (19. Ábra)50,49 azt sugallják, hogy a
petrezselyem PAL modell58 a HAL/PAL közös régióban elég megbízható. Modellezéssel, ha
nem is pontosan, de sikerült meghatározni a C-terminális multi-hélix részt is (7. Ábra).
A lényeges Tyr-hurok régiók összehasonlítása a HAL és PAL enzimek esetén (20. Ábra) azt
mutatja, hogy az összes ismert HAL szerkezetekben (20. Ábra) a Tyr53 (mely a PAL-ban a
Tyr110-nek felel meg) konzervált módon az aktív centrum irányába mutat. Ezzel ellentétben,
az élesztő PAL49,84

vagy a petrezselyem PAL50 szerkezetekből a konzervált Tyr-hurok

hiányzik vagy a katalízis szempontjából inaktív konformációban szerepel (19. -20. Ábrák).
Ezért, a petrezselyem PAL kristályszerkezetében50 minden monomer egységben kicseréltük a
90-135 részt a megfelelő szakasszal a PAL homológia modellből.58 A javított rész megfelelő
finomítása után a két petrezselyem PAL szerkezetet (20. Ábra) összehasonlítottuk.
A kísérleti PAL (1W27) és a módosított PAL (1W27mod) monomer egységek (716 aminosav)
Ramachandran diagrammjainak összehasonlításából kiderül, hogy 716 aminosavból az 1W27
szerkezetben 12 aminosav (amelyből 6 a Tyr110-hurok régióban található), míg a módosított
PAL esetében csak 8 (amelyből 2 a Tyr110-hurok régióban található) esik a lehetséges Phi/Psi
kombinációkon kívül (21. Ábra). Ezen felül, a két PAL tetramer teljes energiáinak
összehasonlításából kiderül, hogy a módosított PAL (1W27mod) szerkezet ~640 kJ/mol-al
stabilabb a kísérleti PAL (1W27) szerkezethez képest (21. Ábra). A Tyr110-hurok régiók
dinamikus viselkedését a kísérleti kihajló Tyr110-hurok (1W27) és a módosított behajló
Tyr110-hurok (1W27mod) szerkezetekben molekuladinamika szimulációkkal vizsgáltuk 300 és
370 K fokon (22. Ábra). Ezek az értékek a légköri hőmérsékletet (a PAL enzimek normálisan
működési hőmérsékletét, 300 K), valamint azt a hőmérsékletet képviselik, amelyen a PAL
enzimek elvesztik aktivitásukat (370 K). Az utóbbi hőmérsékletet a HAL enzimek, melyek
tisztítása hősokk-terápiával történik 70 °C-on, pár percig még túlélhetik (hőstabil HAL).
Ahogyan az várható is volt, a behajló Tyr110-hurok modell 300 K fokon (22. Ábra)
konformációs szempontból stabilnak bizonyult és a 7 Å OTyr-OH−CMIO-CH2 távolság kevesebb,
mint 1 Å-ot módosult 20 ps szimuláció ideje alatt. A 20 ps szimuláció alatt a behajló Tyr110hurok modell 370 K fokon is megőrizte befele irányuló jellegét (22. Ábra). Ezalatt a
szimuláció alatt a Tyr110 kb. 12,5 Å OTyr-OH−CMIO-CH2 távolságra állt be, kb. ± 1,5 Å
mozgással. A behajló Tyr110-hurok modell (1W27mod) hurok szimulációja egyfajta „lélegző”
mozgást mutat be, mellyel ugyanakkor fedi az aktív centrum bejáratát. Ez a mozgás elég teret
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tud biztosítani a szubsztrát bemenetéhez és a termék kiengedéshez, anélkül, hogy az enzim
felvegye a kihajló Tyr110-hurok konformációt. Másrészt, a kihajló Tyr110-hurok (azaz a
ligandum- mentes, kísérleti 1W27) szerkezet szimulációja (22. Ábra) sokkal rendezetlenebb
hurkot tartalmaz, amelyben a Tyr110 egy nagyobb térben „kószálhat”. Mivel a 300 K
szimuláció (22. Ábra) során már látszott a OTyr-OH−CMIO-CH2 távolság csökkentésére (17 Å-ról
13 Å-ra csökkent) való tendencia, a végső állapotból újabb 20 ps szimulációt indítottunk. A
szimuláció hosszabbítása (nem bemutatott eredmény) során a Tyr110 majdnem visszakerült
eredeti pozíciójába, azaz a ~17 Å OTyr-OH−CMIO-CH2 távolságra, mely arra enged következtetni,
hogy 300 K alatt a kihajló hurok mozgásának nagy frekvenciája és amplitúdója van. A
kihajló Tyr110-hurok szerkezet szimulációja 370 K fokon a OTyr-OH−CMIO-CH2 távolság
növekedéséhez vezet, melynek maximuma a 23 Å közelében van (22. Ábra). A kihajló
Tyr110-hurok szerkezet MD szimulációk során nem mutat tendenciát a behajló hurok
kialakulására.
Ezek a szimulációk vezettek arra a hipotézisre, hogy a behajló Tyr110-hurok konformáció
valóban a petrezselyem PAL aktív állapota és e hurok „lélegző” mozgása képes az aktív
centrum bejárat nyitására és zárására. Hasonló Tyr-hurok mozgást feltételezhetünk a HAL-ra
is, mert erre a régióra a B faktorok (a mozgékonyság mértéke) magasabbak (HAL: ~35-55 Å2;
PAL: ~60 Å2) az átlag értékeknél (HAL: 22 Å2; PAL: 25 Å2). Mivel nincsenek adataink
Tyr53-hurok-kihajló HAL szerkezetről, de ugyanakkor szerkezeti és mechanisztikus
hasonlóságot feltételezünk a HAL és PAL között, arra következtetünk, hogy a kihajló Tyr110hurok elrendeződés a PAL-ban irreverzibilis és akárcsak a Tyr110Phe mutáció, a katalitikus
aktivitás megszűnéséhez vezet.58 Ezért a kísérleti petrezselyem PAL szerkezet (1W27)
inaktivált formája a PAL enzimnek.
A következő részben további szimulációk és kísérleti tények bemutatására kerül sor, melyeket
ugyanezen hipotézis alapján értelmezünk. A hipotézist kiterjesztjük a C-terminális multi-hélix
rész lehetséges szerepének elemzésére is.
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20. Ábra. HAL és PAL Tyr-hurok régióinak összehasonlítása (PDB kód / szín). (A) Hat P. putida HAL
kristályszerkezet egymásra helyezése: a normál (1B8F44/ narancssárga), F329A (1EB4120 / világos zöld), F329G
(1GK2120 / lila), D145A (1GK3120 / sötétkék) és Y280F (1GKJ121 / zöld) mutánsok és az L-ciszteinnel inhibált
szerkezet (1GKM121 / rózsaszín). (B) A P. crispum PAL (1W2750 / kék) és a P. putida HAL kristályszerkezetek
(1B8F44/ narancssárga) egymásra helyezése. (C) A P. crispum PAL (1W2750 / kék) és a R. toruloides PAL
kristályszerkezetek (1T6P49 / cián) egymásra helyezése. (D) A módosított P. crispum PAL (1W27mod (saját
munka) / piros) szerkezet és az eredeti P. crispum PAL (1W2750 / kék) kristályszerkezet egymásra helyezése.
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Etetramer = -149164 kJ/mol

1W27

Etetramer = -149802 kJ/mol

1W27mod

21. Ábra. (A) A kísérleti (1W27; kék) és (B) módosított (1W27mod; piros) P. crispum PAL szerkezetek
analízise. A tetramerek teljes energiái és a monomerek Ramachandran diagrammjai láthatóak.

Eredmények

64
A
kihajló
hurok
300 K

B
kihajló
hurok
370 K

a.)
b.)

PAL - P. crispum

25.000

c.)
d.)

O-C (A)

20.000

15.000

10.000

5.000

0.000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22.5

t (ps)

C
behajló
hurok
300 K

D
behajló
hurok
370 K

22. Ábra. Molekuladinamika számítások a P. crispum PAL szerkezetek Tyr110-hurok régióin. A kihajló
hurokkal rendelkező PAL (1W27) Tyr110 régió összehasonlítása (A) 300K és (B) 370K fokon a behajló
hurokkal rendelkező PAL (1W27mod) Tyr110 régióval (C) 300K és (D) 370Kfokon.

5.2.1.2 A bakteriális PAL szerkezetek analízise
A 5. Táblázat szerint, bár jelentős hasonlóság van a MIO-tartalmú ammónia-liázok és
aminomutázok között, jól meghatározott különbségek is fellelhetők.
Általában, az eukarióta PAL enzimek, mint például a burgonya, kukorica122 vagy a
Rhodotorula glutinis123 négy egyforma egységből áll (a tetramer molekulatömege 240 kDa),
míg a búza PAL124 (molekulatömege 330 kDa) két különböző egység párból (monomerenként
75 és 85 kDa) tevődik össze. Hasonlóképpen, a gomba Rhizocotania solani PAL125 ugyancsak
két különböző egység párból (70 és 90 kDa) áll össze. A francia bab (Phaseolus vulgaris)
PAL126 tartalmú tisztított sejt szuszpenziója szintén egy elég nagy molekulatömegű (83 kDa)
monomert tartalmazott, mely a 77 kDa forma kialakulásakor különböző kinetikus indukcióval
rendelkezett. A nagyobbik alegység molekulatömeg növekedése nem teljes mértékben a
glikozilálásnak tulajdonítható. A bab PAL számottevő poszt-transzlációs módosulás tárgya,
minthogy a 77 kDa molekulatömegű formák száma két-dimenziós gél analízisben meghaladja
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a direkt géntermékek számát.127 A növényi enzimekhez hasonlóan, az élesztő PAL128 is négy
egyforma monomer egységből tevődik össze, amelynek mérete kb. 77 kDa.
Az összes MIO-tartalmú ammónia-liáz és aminomutáz enzim tartalmaz egy közös HAL/PAL
részt, amely kb. 460 aminosavat foglal magába (5. Táblázat). Az enzimek ebben a régióban
~30% szekvencia azonossággal bírnak, s ez a jó egyezés még a HAL és PAM között is
fennáll. A szekvencia egyezés foka inkább az egyes fajok közti genetikai különbséget tükrözi,
mintsem az enzimreakció típusát. Például a PAL és a PAM szekvencia egyezésének foka
nagyobb (44%), mint az élesztő és növényi PAL közötti (37%). Az a tény, hogy az összes
ismert bakteriális PAL enzim, mely tartalmazza a HAL/PAL közös motívumot (5. Táblázat),
méretben szinte azonos a HAL enzimekkel, összhangban van azzal a javaslattal, hogy a HAL
és PAL enzimek ugyanarról az ősi géntől származnak, amely valószínűleg HAL funkcióval
rendelkezett.55 Ilyen alapon posztulálható, hogy a katalízishez csak a HAL/PAL közös
motívum szükséges és, hogy a többi rész, a külső meghosszabbítás (nyúlvány) más
funkciókat, például regulációt lát el. Így, az a két bakteriális PAL, amelyben a C-terminális
rész hosszabbítása nincs jelen, ideális jelölt a meghosszabbított C-terminális multihélix régió
Tyr-hurok viselkedésére gyakorolt hatásának értékelésére.
Mivel a homológia modellezés hasznos eszköznek bizonyult a petrezselyem PAL
vizsgálatában58, pontosságát pedig mind dokkolási tanulmányok118,119 mind kísérleti
szerkezetek44-50,84 is igazolták, alkalmas lehet a bakteriális PAL modellek felépítésére is. A
bakteriális S. maritimus PAL gén szekvencia rendelkezésünkre állt.61 A P. luminescens
bakteriális PAL62 esetében viszont még a genetikai adatok publikálása előtt sikerült
azonosítani a PAL gént a teljes genom57 szekvenciából BLAST9 összehasonlító szekvencia
analízis segítségével. Mivel a S. maritimus és P. luminescens PAL gének szinte ugyanolyan
mértékű szekvencia azonosságot mutatnak a P. putida HAL és a P. crispum PAL enzimekkel
(~30%) szemben, a bakteriális PAL-ok modellezéséhez a HAL (1B8F)44 és PAL (1W27)50
kristályszerkezeteket használtuk templátként. A homológia modellezés eredményeként két
nyers modellt kaptunk, amelyek a Tyr-hurok konformációjában különböztek egymástól. A
HAL szerkezeten alapuló bakteriális PAL modellben a Tyr-hurok behajlott, míg a
petrezselyem PAL szerkezeten alapuló bakteriális PAL modellben a Tyr-hurok kihajlott
állapotban van. A HAL-ra kapott PAL modellek, nem a teljes szekvenciára épülnek. Ezért, a
bakteriális PAL behajló Tyr-hurokkal rendelkező modelljét (Plumi-PALbe: 7. Ábra és 19.
Ábra; Smar-PALbe: 19. Ábra) a teljes PAL szekvenciára úgy állítottuk elő, hogy a HAL alapú
modellt kiegészítettük (256-304) PAL alapú modellünk megfelelő szakaszával. Az így kapott
modellekből a Tyr-hurok rész (Plumi-PAL: 50-85; Smar-PAL: 34-68) PAL alapú modellel
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(kihajló Tyr-hurok) való kicserélésével sikerült előállítani a Plumi-PALki és Smar-PALki
modelleket.
Mivel a P. luminescens PAL jobban hasonlít a petrezselyem PAL-ra, így a Plumi-PAL
modellt választottuk ki részletes molekuladinamikai szimulációk elvégzésére (23. Ábra). Nem
meglepő módon, 300 K fokon a behajló Tyr61-hurok (Plumi-PALbe) modell bizonyult
konformációs szempontból a legstabilabbnak (23. Ábra), mivel a ~7,4 Å OTyr-OH−CMIO-CH2
távolság 20 ps szimulációs idő alatt csak ± 0,5 Å mozgást eredményezett. A hurok régió elég
merev maradt a 370 K fokon folytatott 20 ps szimuláció alatt is (23. Ábra), amely
megnövekedett hőstabilitásra utal. A Plumi-PALki modellen végzett hasonló szimulációk (23.
Ábra) azt mutatják, hogy a kihajló Tyr-hurok kevésbé mozgékony a bakteriális PAL esetében,
mint a petrezselyem PAL kristályszerkezetben (1W27, 22. Ábra), és a Tyr61-tartalmú hurok
csak 370 K fokon végez nagyobb mozgást a külső térben. A kihajló Tyr61-hurok szimulációk
közül egy esetben sem tapasztaltunk hajlamot arra, hogy a hurok visszafordulna a behajló
Tyr61-hurok állapotba.
A C-terminális multi-hélix rész hiánya egy sokkal merevebb behajló Tyr-hurokkal
rendelkező, katalitikus szempontból feltételezhetően aktív szerkezetet eredményezett. A Cterminális multi-hélix rész szerepe az eukarióta PAL enzimeknél a lényeges Tyr-hurok
destabilizációja lehet, mely igen fontos feladat a fenilpropanoid bioszintézis regulációjában
szükséges gyors változásoknál.

5. Táblázat. A PAL, HAL és rokon MIO-tartalmú enzimek biokémiai jellemzése
Enzim

Eredet

Méret

PAL_Pc

növényi

A.s. (kDa)
716 (77.8)

PAL_At
PAL_Pv

növényi
növényi

PAL_Rt

Közös
PAL/HAL
rész
56-553

Azonosság a
HAL_Pse
pu-hoz
% (illesztés)
31 (477)

Azonosság a
PAL_Pet crhez
% (illesztés)
×

725 (78.9)
712 (77.3)

64-562
51-549

28 (509)
30 (488)

82 (716)
84 (693)

élesztő

716 (76.9)

59-565

31 (434)

37 (699)

PAL_mustard

növényi

PAL_Smar
PAL_Plumi
HAL_Pp
HAL_Sg
HAL_patkány
HAL_humán
TAL_Rt
TAM_Sg
PAM_Tc

baktérium
baktérium
baktérium
baktérium
emlős
emlős
baktérium
baktérium
növényi

- (-)
- (55)
523 (56.4)
532 (57.7)
509 (56.3)
514 (55)
657 (72.3)
657 (72.7)
542 (n.m.)
539 (58.1)
698 (76.5)

4-495
11-503
2-477
2-481
113-592
113-592
12-506
26-524

33 (502)
30 (500)
×
40 (450)
45 (455)
45 (455)
36 (477)
30 (467)

30 (456)
30 (532)
31 (477)
30 (422)
28 (484)
28 (484)
30 (543)
44 (693)

Stabilitás

Izoformák

Km(pI)

(t1/2) vagy [topt]
[~50°C]

igen

µM
17, 17, 25, 15

[46-48°C]
körülményekre
érzékeny
proteolízis
(<3 h in vivo)
sötét (<3 h)
vil. (stabil)
>70°C
>60°C
-

igen
igen
nem
igen
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

Negatív
kooperativitás

68, 64,2650(His6-tag),71
77, 122, 256, 302
(5.4, 5.2, 5.05, 4.85)
60-390 (Rt)

igen (natív tisztított),
nem (tiszta izoenzim)
nem (tiszta izoenzim)
igen (natív tisztított),
nem (tiszta izoenzim)
igen (Rt)

(5.6)
23
320
3900
600
500
15.6
28
1100 / 45: Tc

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem (rekombináns)

Eredmények

68
A
kihajló
hurok
300 K

B
kihajló
hurok
370 K

c.)

PAL - P. luminescens

d.)
a.)

30.000

b.)

25.000

O-C (A)

20.000
15.000
10.000
5.000
0.000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22.5

t (ps)

C
behajló
hurok
300 K

D
behajló
hurok
370 K

23. Ábra. Molekuladinamika számítások a P. luminescens PAL modellek Tyr61-hurok régióin. A kihajló
hurokkal rendelkező P. luminescens PAL (Plumi-PALki) Tyr61 régió összehasonlítása (A) 300 K és (B) 370 K
fokon a behajló hurokkal rendelkező PAL (Plumi-PALbe) Tyr61 régióval (C) 300 K és (D) 370 K fokon.

5.2.1.3 A PAL enzimek stabilitása. Az eukarióta PAL-ok regulációja
Habár az eukarióta PAL-ok regulációja különböző módon történik, közös bennük az enzimek
gyors inaktivációjának/lebontásának szükségessége, valamint a C-terminális multi-hélix rész
jelenléte a gomba és a növényi enzimeknél (5. Táblázat).
Az élesztőkben a PAL enzim expresszióját csak a tenyésztési közeghez hozzáadott
L-fenilalaninnal

lehet kiváltani (indukálni).129 Állófázisú tenyészetekben az enzimatikus

aktivitás rohamosan (~ 3 h után a felére) csökken.130 A Rhodosporidium toruloides élesztőben
a PAL szintézis regulációját a funkcionális PAL mRNS szint állításával131 a fenilalanin,
ammónia és glükóz végzi együttesen.129 Ez összhangban van azzal a megállapítással, hogy az
R. toruloides nem tartalmaz PAL izoenzimeket.129 Az aktív centrumhoz kötődő ligandumok
vagy inhibitorok, mint például az amino-oxifenilpropánsav, (E)-fahéjsav vagy o-tirozin,
inaktiválódástól védik az R. glutinis PAL-t a három proteinázzal és a peptid kötést hasító
tripszinnel és kimotripszinnel szemben.132
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Magasabbrendű növényekben a PAL általában gén családokban létezik, melyekben gyakori a
PAL izoformák jelenléte.59,71-74 A növényi PAL enzimek szekvencia összehasonlítása szerint
nagy eltérés van az N-terminális régióban, az enzimek az aminosavak számában és a
szekvenciákban is különböznek.133 A HAL/PAL közös részben és a C-terminális részben
sokkal kisebb az eltérés. A különböző fajok PAL génjeinek filogenetikus analízise szerint
nincs bizonyíték arra nézve, hogy a PAL gén családban különböző csoportok lennének. Habár
a PAL1 a PAL2-vel és a PAL3 a PAL4-vel csoportosul leginkább.134 Az A. thaliana PAL
enzim esetén molekuláris fenotípusok alapján megkülönböztették a PAL1 és PAL2 közös és
specifikus funkcióit, a PAL1-et pedig a fenilpropanoid generáció fontos elemének
minősítették.135
A dohányszárból izolált mikroszomákkal vagy sejtszuszpenziós tenyészetekkel végrehajtott
in vitro kísérletek azt sugallják, hogy az (E)-fahéjsav metabolizmusban való további
elvezetéséhez (metabolic channeling) specifikus PAL formák cinnamát-4-hidroxilázzal való
asszociációja szükséges a mikroszomális membránokon.136
A bab PAL esetében az enzim foszforilálása a Thr545 aminosavon (C-terminális rész)
következik be.137 Ennek alapján azt javasolták, hogy a PAL foszforilálásának szerepe lehet a
magasabbrendű növények regulációjában.137
A mustár csemeték (Sinapis alba L) sötétben aktív PAL enzimet (valószínűleg a „normál”
növényi típust, mely rendelkezik C-terminális hosszabbítással) de novo szintetizálnak
(felezési idő ~3 h).138 A mustárban egy inaktív enzimrész is szerepel, mely viszont fényre
aktíválódik.138 A besugárzott mustárlevélből izolált aktív PAL homotetramer szerkezetű, és
55 kDa egységekből tevődik össze. Ez arra utal, hogy a stabil forma a HAL/PAL közös
motívumhoz képest nem tartalmaz C-terminális hosszabbítást.139
Ezen kísérleti adatokon kívül, a molekuladinamikai szimulációk során tett észrevételeink egy
mozgékony C-terminális multi-hélix régió jelenlétére utalnak, mely a PAL destabilizációját
okozza. A PAL enzim inaktiválódása a Tyr-hurok gyors kihajlása során következik be, s ez az
állapot már sokkal érzékenyebb a degradációra. Nyilvánvalóan, a C-terminális multi-hélix
rész Tyr-hurok régión keresztül megvalósuló konformáció változása különböző mértékű vagy
sebességű destabilizációt idéz elő, aminek a regulációs folyamatban lehet szerepe.
A molekuladinamikai eredmények (22. Ábra) és a kísérleti petrezselyem PAL szerkezet50
alapján, a kihajló Tyr110-hurok konformáció tűnik stabilabbnak. Mivel a Tyr110 aminosav,
mely lényeges szerepet tölt be a szubsztrát kötődésben és a katalízisben,58 a PAL
kristályszerkezetben pedig az aktív centrumtól távol helyezkedik el,50 a kihajló Tyr110-hurok
állapot katalitikus szempontból nem lehet termékeny. Az ilyen enzimformák jelenlétét
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kinetikai mérésekkel lehet megfigyelni. Több aktív centrumot tartalmazó enzimek esetén
előfordulhat a pozitív vagy negatív kooperativitás jelensége. Ha a szubsztrát kötődése inaktív
komplexet eredményez, a további kötődések szempontjából negatív kooperativitás alakul ki.
Ilyen esetekben a kötődés nem termékeny és a Hill-koefficiens lényegesen eltér az 1,0
értéktől.140

5.2.1.4 A különböző szervezetekből származó PAL enzimek kinetikai
tulajdonságai
A PAL enzimek kinetikus viselkedése függ attól, hogy az enzim honnan származik (5.
Táblázat). Egyes tisztított növényi (petrezselyem,140 burgonyagumó,66 kukoricahajtás,141
csemegeuborka142 és búzacsemete143) PAL enzimkészítmények viselkedése lényegesen eltér a
Michaelis-Menten kinetikától. Másrészt viszont, az Ustilago hordei144, Rhodotorula
glutinis,128 Sporobolomyces pararoseus145 vagy a bakteriális Streptomyces maritimus,61 S.
verticillatus63 PAL enzimek Michaelis-Menten kinetika szerint működnek. Távoli vörös
fénnyel besugárzott mustárlevélből (Sinapis alba L.) izolált PAL szintén normál MichaelisMenten kinetikával működött.139 Ráadásul, a HAL enzimek közül egyiknél sem tapasztaltak
negatív kooperativitást, így például a S. griseus HAL146 is normál Michaelis-Menten kinetikát
mutat.
Ezek a megfigyelések azt sugallják, hogy csak az eukarióta PAL enzimeket jellemzi nem
lineáris kinetika. A petrezselyem tenyészetekből nyert, ultraibolya fénnyel stimulált, tisztított
PAL izoenzimek keveréke negatív kooperativitást mutat.140 Ezzel ellentétben, a petrezselyem
heterogén expressziója során nyert PAL59 vagy az A. thaliana74 PAL izoformái nem mutatnak
eltérést a Michaelis-Menten kinetikától. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a
megfigyelt negatív kooperativitás nem az óvatosan tisztított natív homotetramer növényi
enzim tényleges sajátossága, de még nem teljesen tisztázott, hogy mi okozza a negatív
kooperativitást. A negatív kooperativitást vagy a tisztított enzimkeverékben jelenlévő
heterotetramer izoformák puszta jelenléte okozza vagy az, hogy a bakteriális PAL
exprimálódási rendszerekben59 nem keletkeznek poszt-transzlációs módosulások. A bab
PAL127 és az alfafa PAL147 a korai tisztítási fázisaiban negatív kooperativitást mutatott,
miközben a végső preparátum mégis normál Michaelis-Menten kinetika szerint működött.
A Phaseolus vulgaris bab legalább három izoenzimet (PAL1, PAL2 és PAL3) tartalmaz.148 A
bab PAL tisztítás végső kromatofókuszálási fázisa után, négy azonos molekulatömegű, de
különböző pI értékkel (5,4; 5,2; 5,05; 4,85) rendelkező enzimformát izoláltak.127
Megfigyelték, hogy a még nem kromatofókuszált bab PAL készítmény mind a négy enzim
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formát tartalmazza és ezek látszólagos negatív kooperativitást mutatnak, miközben az egyedi
formák a végső tisztítási fázis után már normál Michaelis-Menten kinetika szerint működnek.
A Km értékek a csökkenő pI értékeknek megfelelően: 77, 122, 256 és 302 µM.127 Ezen Km
értékek közül az első nagyon közeli az A. thaliana PAL tisztított izoformáira kapott értékkel
(Km ~70 µM)74. A többi bab PAL forma is aktív (katalitikus szempontból), de szubsztrát-kötő
képességük fokozatosan csökken. Mivel a kristályszerkezeteknek megfelelően49,50,84 a PAL
homotetramer négy aktív centrumot tartalmaz, lehetséges, hogy a kromatofókuszálás után
nyert bab PAL izoformák a négy különböző Tyr-hurok konformációjú enzimek keveréke. A
hipotézist ezen formák izoelektromos formáival lehet magyarázni. Az izoelektromos pontok
Tyr-hurok kinyílásával járó módosulását az oldószernek kitett savas és bázikus aminosavak
számával lehet becsülni a behajló (1W27mod) és a kihajló (1W27) Tyr110-hurok petrezselyem
PAL szerkezetek alapján (6. Táblázat). Mivel a Tyr-hurok kinyílásával az oldószernek kitett
savas aminosavak száma megnő, a kihajló Tyr110-hurok konformációnak alacsonyabb pI
értéke kellene, hogy legyen, mint a behajló Tyr110-hurok formának.
6. Táblázat. Az oldószernek kitett savak és bázisok száma a P. crispum PAL kristályszerkezetben (1W27) és a
módosított behajló Tyr110-hurok szerkezetben (1W27mod).

Ionizálható
aminosav
Asp
Glu
Tyr
Arg
Lys
His
Savas összes
Bázikus összes

PAL (1W27) >30%
oldószernek kitett
38
80
6
22
96
5
124
123

PALmod >30%
oldószernek kitett
33
74
0
24
89
7
107
120

Következtetésképpen, feltételezésünk szerint, a katalitikusan aktív PAL enzimek behajló Tyrhurok konformációval kell, hogy rendelkezzenek, mely a HAL szerkezetben megfigyelt Tyrhurok elrendeződéshez hasonlít. Az eukarióta PAL enzimek C-terminális multi-hélix
hosszabbítása a regulációs folyamatokban játszik szerepet. Számításaink bebizonyították,
hogy a C-terminális rész jelenléte gyorsítani képes a PAL-ok inaktívációját azáltal, hogy a
katalitikusan inaktív és degradációra érzékenyebb kihajló Tyr-hurok konformációt
érvényesíti. A kihajló Tyr-hurok stabil konformáció jelenléte számot adhat, legalábbis
részben, a növényi PAL- enzimekben gyakran megfigyelt negatív kooperativitásról.
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5.2.2 A PAL/TAL mechanizmus vizsgálata
5.2.2.1 A számításokra alkalmas ammónia-liáz szerkezet kiválasztása
A kísérleti tény, hogy a His89Phe mutáció a TAL aktivitást PAL aktivitásra váltja fel,52 a
TAL reakció mechanizmusának PAL enzimre való érvényességét is igazolja. Az Arabidopsis
thaliana PAL1 esetében ezt később a Phe144His mutáció is bizonyította, ahol a mutáns PAL
enzim lényegesen csökkenő PAL aktivitása megnövekedett TAL aktivitással társult.39 A
PAL/TAL mechanizmus részletes számításához megfelelő enzim környezetre volt szükség,
melynek kiválasztásához az összes rendelkezésünkre álló ammónia-liáz szerkezetet
tanulmányoztuk (24. Ábra).
Habár a petrezselyem PAL50 egy teljes szerkezet, a katalízis szempontjából legfontosabb
aminosavat (Tyr110) egy inaktív hurok konformációban tartalmazza.85 Ennek értelmében ez a
PAL szerkezet nyitott és az aktív centrum oldószer számára hozzáférhető (24. Ábra). Ezért ez
a PAL szerkezet nem alkalmas pontos számítások végzésére.
A bakteriális HAL szerkezetekben44,120 a Tyr53 aminosavat tartalmazó lényeges hurok már (a
mechanizmus vizsgálat szempontjából) zártabb konformációval rendelkezik. Bár a Tyr53hurok irányultsága megfelelő, a HAL szerkezetek aktív centrumai nyitottak és az oldószer
számára hozzáférhetőek (24. Ábra). Ezen felül, egyik rendelkezésünkre álló HAL szerkezet
sem tartalmaz ligandumot vagy inhibitort. Ezért egyetlen ismert HAL szerkezet sem
használható részletes mechanisztikai számításokra.
A nemrégiben megjelent Rhodobacter sphaeroides tirozin ammónia-liáz (RsTAL)
szerkezetek52 azonban a lényeges Tyr60 aminosavat és a MIO prosztetikus csoportot mélyen,
a zárt aktív centrumon belül tartalmazzák (24. Ábra). Ezek a terméket vagy termékszerű
inhibitorokat (PI) tartalmazó TAL szerkezetek jól meghatározott környezetet biztosítanak
számításainkhoz.

5.2.2.2 A PAL/TAL reakció lehetséges mechanizmusainak elemzése
Mind az öt, inhibitorral kristályosított RsTAL szerkezetben a ligandum aromás gyűrűje a
His89 (vagy mutált párja, a Phe89) közvetlen környezetében helyezkedik el, és a ligandum
karboxilát oxigénjei az Arg303-tól vannak hidrogén-híd kötésnyi távolságra (25. Ábra).52
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24. Ábra. A MIO-hoz (piros) vezető szubsztrát bemeneti nyílások összehasonlítása az (A) PAL (1W27); (B)
HAL (1B8F) és (C) TAL (2O7B) szerkezetekben. Az alsó panelekben a Tyr-tartalmú belső záró (A lánc, sárga
szalag, Tyr53/HAL/, Tyr110/PAL, Tyr60/TAL) és a külső fedő (B lánc, kék szalag) hurkok látszanak.

Ezek a tények meghatározzák a szubsztrát–intermedierek–termék együttes elrendeződését a
TAL szerkezetben és a Tyr300 valamint Tyr60 aminosavakat, mint a mechanizmus két
legfontosabb bázisát jelölik meg (25. Ábra, B1 és B2). A Tyr300 és Tyr60 aminosavak TAL
katalízisben betöltött lényeges szerepét kísérletekkel is igazolták már.149
A QM/MM számítások megfelelő előkészítéséhez hozzátartozott a ligandumok és a
legfontosabb aminosavak protonáltsági állapotainak pontos meghatározása. Még mielőtt
elkezdtük volna a TAL reakció számítását, elemeznünk kellett minden lehetséges
mechanizmust, mely megfelel a kísérleti TAL szerkezetekben levő ligandumok teljes
elrendeződésének és a proton egyenlegnek. Ezeket a szempontokat vettük figyelembe az
N-MIO (26. Ábra) és a Friedel-Crafts típusú (27. Ábra) intermediereken keresztül
megvalósuló lehetséges TAL reakció mechanizmus alternatívák esetén.
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25. Ábra. (A) A kovalensen kötött N-MIO és (C) FC intermedier lehetséges elrendeződése a (B) RsTAL
kristályszerkezet ligandumaihoz hasonlítva [lila: (E)-kumarát az RsTAL (2O78) H89F mutáns szerkezetben; kék:
(E)-kumarát a normál RsTAL (2O7B) szerkezetben].

A TAL aktív centrumába belépő szubsztrátot (L-Tyr) ikerionosnak (a vizes közeg miatt), a
fenol OH csoportot pedig semlegesnek (mivel az aromás rész egy relatív hidrofób zsebbe
kötődik) tekintettük. Az enyhén bázikus körülmények (pH = 8,5)44 miatt, a mechanizmus
szempontjából fontos két enzimatikus bázist, a Tyr300 és Tyr60 aminosavakat (B1 és B2, 25. ,
26. és 27. Ábrák), valamint a TAL-specifikus His89 aminosavat deprotonáltnak tekintettük.
Feltételezve, hogy a szubsztrát kötődést követően a teljesen zárt aktív centrum protonáltsága
nem változhat, ezen előfeltételek megszabják a további intermedierek és termékek
protonáltsági állapotait.

Az N-MIO mechanizmus
Az N-MIO intermedieren keresztül megvalósuló TAL reakcióutak elemzése során kiderül (26.
Ábra), hogy a B1 bázisnak (a Tyr300 fenolát formája) e mechanizmus szerint többféle szerepe
is van. Az L-Tyr aktív centrumba való belépésekor a B1 bázis deprotonálja a szubsztrát amin
csoportját, mely így nukleofillá válik. A keletkezett H-B1 konjugált sav (a Tyr300 OH-ja)
pedig elősegítheti a MIO csoportra történő elektrofil addíciót, mivel a Tyr OH a MIO N1
atomjának részleges protonálásával stabilizálja az N-MIO-t. Ez összhangban van azzal a
korábbi javaslattal, mely szerint a prosztetikus csoport Michael akceptorként viselkedik és
ezáltal elősegíti a már pozitívan töltött ammónium csoport távozását.45,89 A PAL mechanizmusnak megfelelően,45,46 az N-MIO intermedierből három lehetséges út van. A C3 atomján
sztereospecifikusan jelzett L-Phe esetében kísérletileg igazolták, hogy a PAL reakció a C3
atom pro-S hidrogénjének lehasadásával megy végbe.150 Ha először a pro-S β-hidrogén
lehasadása lép fel (E1cB út), benzil karbanion jön létre, miközben a N-Cα kötés elszakadása
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(E1) α-karbokationt eredményez. A harmadik alternatíva a koncertikus reakció (E2 mechanizmus), melyben a pro-S β-hidrogén lehasadása és a N-Cα kötés elszakadása egyszerre
következik be. Ez az N-MIO mechanizmus kevésbé tisztázott része. [15N]- és β-[2H2]-jelölt
szubsztrátokkal végzett PAL reakció kinetikai elemzése során a karbokationos (E1) és a
koncertikus (E2) utakat kizárták.46 Másrészt pedig a PAL és HAL reakciókat nem tartották
valószínűnek egyik ionos intermedieren (E1 vagy E1cB) keresztül sem, mivel a benzil proton
pKa értéke > 40, tehát nem eléggé savas, az α-karbokation energiája pedig túl magas.31 A
lépések sorrendjétől függetlenül, ha a TAL reakció az N-MIO intermedieren megy keresztül, a
pro-S β-hidrogén lehasításáért felelős (B2) a Tyr60 fenolátja, az (E)-kumarát termék pedig a
kovalens H2N-MIO intermedier mellett szabadul fel. Ez összhangban lenne a HAL reakció
során kapott amino-enzim intermedier jelenlétére utaló kísérleti eredményekkel.88 Megemlítendő még, hogy a tirozin 2,3-aminomutáz (E)-kumarátból β-és α-tirozint is eredményez amin
forrás jelenlétében,151 ami ugyancsak egy amino-enzim intermedier jelenlétére utal. Miután az
(E)-kumarát, mint főtermék elhagyja az aktív centrumot, a H-B1 protonálja a H2N-MIO
komplexet. A jobb távozó csoportot (–NH3+) eredményező protoncserével egyszerre csökken
a

+

H3N-MIO komplex stabilitása, mivel megszűnik a MIO N1 atomjának részleges

protonálása és így az ammónia elszakad a MIO-tól. A legutolsó lépésben az ammónia kilép az
aktív centrumból. Távozás közben az ammónia felvesz még egy protont a H-B2 (a Tyr60 OHja) csoporttól és ammónium ionként lép ki az enzimből a vizes fázisba.

Az FC mechanizmus
Az alternatív Friedel-Crafts típusú mechanizmus során a szubsztrát aromás csoportja
elektrofil támadást intézne az elektrofil MIO-ra (27. Ábra).31 Ezzel a mechanizmussal
értelmezhetővé válna az E1cB mechanizmussal kapcsolatos nem eléggé savas β-proton
enzimatikus bázis által való lehasításának kérdése.
Az ammónia elimináció elektrofil úton történő megvalósíthatóságát nem enzimatikus (kémiai)
reakció is alátámasztotta.152 Az FC mechanizmus elemzése elvileg két úton történhet. Mivel a
σ-komplex kialakulásával az sp3 C atomon új aszimmetria centrum jön létre, az FC típusú
mechanizmus két lehetséges diasztereomer intermedier állapotokon keresztül mehet végbe.
Az FC típusú folyamatok esetében sztereokémiától függetlenül, az első lépésben a B1
(Tyr300) deprotonálná az L-tirozin fenol csoportját, ezáltal növelve a gyűrű nukleofil jellegét,
a H-B1 konjugált sav pedig részleges protonálással stabilizálhatná a MIO-t.
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26. Ábra. TAL reakció N-MIO intermedieren keresztül zajló mechanizmus variációi
(B1-H: Tyr300, B2-H: Tyr60).

OH

Eredmények

77
:B2

H H
O2C

O2C

H3N H
H
H2C
B1-H
N

B1:

O

OH

CH2

N

H3N H
H
H2C
B1-H
N

O

N

:B2

H H
O2C

H3N H

O

R

:B2

H HS

O

S

O
N

N
(R)-FC
intermedier

(S)-FC
intermedier
TAL

H

H-B2

H
O2C

H

H3N H
H
H2C
B1-H
N
N

H

O

R

B1-H

OH

NH4
B1:

O
N

H

H-B2

O

H
H2C
O

N

O

NH4
B1:

N

H

O

S

O

H-B2

O2C

H
H

O2C

H-B2

O2C

H-B2

H
H3N H
H
H2C
B1-H
N
N

CH2
N

O

O2C
:NH3

:B2

O2C

:NH3

CH2
O

N

B1-H

H

O

H
H2C
O

N

N

N

27. Ábra. TAL reakció FC intermediereken keresztül zajló mechanizmus variációi
(B1-H: Tyr300, B2-H: Tyr60).

A következő lépésben keletkező ammónia deprotonálhatná a H-B1 konjugált savat, mely a
MIO-adduktot stabilizálná. Ezáltal megnőne az elektron sűrűség a MIO csoporton, mely
lehetővé tenné a σ-komplex állapotból az (E)-kumarátnak fenolát formában való elengedését.
Hasonlóképpen feltételezhető, hogy az ebben a lépésben kialakuló B1- / NH4+ ionos addukt a
feltételezett amino-enzim intermedierként viselkedhetne.88,151 Az aktív centrumból való
kilépéskor az (E)-kumarát fenolát protont venne fel a H-B2 (Tyr60 OH-ja) konjugált savtól, az
enzim pedig visszanyerné eredeti állapotát.
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5.2.2.3 A TAL reakció lehetséges kovalens intermedierei
A különböző ligandumokkal/inhibitorokkal komplexált RsTAL szerkezetek jól meghatározott
környezetet képeznek a mechanizmus számításokhoz, azonban ezek nem tükrözik finom
részleteiben a valós enzimreakció során zajló ligandum elrendeződést és a szerkezeti
módosulásokat sem. Például, a TAL terméke, az (E)-kumarát két ellentétes cikcakk
változatban szerepel az RsTAL és RsTALHis89Phe-mut szerkezetekben (2O7B és 2O7F).52 A
foszfonát

inhibitort

tartalmazó

RsTALHis89Phe-mut

szerkezet

(2O7E)

aktív

centrum

elrendeződése pedig lényegesen különbözik a többi öt RsTAL szerkezettől. Ezért, ezen
inhibitorok RsTAL-ban való elhelyezkedését csak a lehetséges intermedierek kiindulási
elrendeződésének meghatározására használtuk.
Az N-MIO és FC mechanizmus sémák közös alapja az L-tirozin–MIO kovalensen kötött
intermedier. Mivel ezek a komplexek a ligandumot a MIO-hoz rögzítve tartalmazzák, ezek a
szerkezetek megfelelőek a tényleges reakció intermedierek konformáció analízisére (KA). A
KA alatt azért rögzítettük az enzim környezetet, mert az összes rendelkezésünkre álló RsTAL
kristályszerkezet (a PI inhibitort tartalmazó kivételével) nagyon jó egyezést mutatott. A MIOtartalmú ammónia-liázok B-faktorait (az aminosavak mozgékonyságának mértéke) elemezve
kiderül, hogy az aktív centrum aminosavai (a Tyr-hurok kivételével) egyáltalán nem
mozgékonyak (alacsony B-faktor). A szubsztrát kötődés pedig a belső záró-hurok kompakt
konformációját stabilizálja, tehát a reakció közben még a Tyr-hurok rész is merevnek
tekinthető. Ez azokból a kísérletekből következik, amelyek azt bizonyítják, hogy a szubsztrát
és szubsztrát analógok az RgPAL aktív centrumába való kötődése védi az enzimet a
proteolízistől,128,132 míg majdnem az összes ligandum-mentes PAL szerkezetből az a hurok
rész (különböző formákban) hiányzik.49,51,84 A KA eredményeiből azokat a későbbi QM/MM
számításokra alkalmas N-MIO, (S)-FC és (R)-FC szerkezeteket választottuk ki, melyek
energetikai és teljes elrendeződés szempontból is megfeleltek. A megfelelő konformációkban
a ligandum karboxilát csoportja az Arg303 közelében kell legyen, az aromás gyűrű pedig a
His89 irányába kell mutasson (25. Ábra).
Már számításaink kezdeti fázisában, a molekulamechanikai konformációs analízis során jól
látszott, hogy az N-MIO intermedier egy relatív relaxált konformációt vesz fel, míg az FC
diasztereomerek, akár legjobb konformációi is, kitekeredett szerkezeteket eredményeztek
(14. Ábra). Ráadásul, az N-MIO elrendeződésben az L-Tyr a His89 közvetlen környezetében
helyezkedik el, lehetőséget teremtve ezáltal az OH csoport és a TAL specifikusságért felelős
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His89 Nτ közötti hidrogén-kötés létrejöttére.39,52 Az FC típusú szerkezetekben, amennyiben
nem helyeztünk egy víz molekulát a Tyr oxigén és a His89 közé, ez a fajta kölcsönhatás
lehetősége hiányzott.

5.2.2.4 Intermedierek és szubsztrát-, termék-kötő RsTAL modellek
Az RsTAL kristályszerkezetek elemzése során azonosított négy szerkezeti víz molekula, mely
a ligandumok és a MIO prosztetikus csoport közvetlen közelében foglal helyet, QM/MM
számításaink alatt a QM rétegbe került. A négy víz a kiindulási N-MIO szerkezetben elfér a
ligandum mellett, viszont az egyik víz komoly ütközést eredményezett a két FC szerkezetben.
Ezért ezt a vizet az eredeti pozíciójából a His89 közelébe mozdítottuk el, megteremtve ezáltal
a ligandum Tyr oxigénje és a His89 Nτ közötti hidrogén-kötés létrejöttének lehetőségét.
A PAL enzim enantiomer szubsztrátokkal és fenilalanin analógokkal, a D- és L-2-aminooxi-3fenilpropánsavval történő vizsgálata során arra következtettek (sztereoelektronikus alapon),
hogy az elimináció a legkisebb mozgások elvéhez közelít.153 Mivel a PAL és TAL reakciók
mechanizmusa hasonló,39,52 a legkisebb mozgások elve a TAL reakcióra is vonatkozik.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a megfelelő aktív centrum modell csak a reagáló ligandum
közvetlen környezetében mozoghat. A három kovalensen kötött TAL reakció intermedier [NMIO, (R)-FC és (S)-FC] mellett, a szubsztrát (L-tirozin + MIO) és termék [(E)-kumarát +
H2N-MIO] RsTAL kötő állapotokat is modelleztük.
Párhuzamosan két típusú QM/MM optimálást végeztünk (7. Táblázat). Meglepően a kevésbé
számítás-kapacitás igényes PM3/UFF módszerrel kapott eredmények nagyon jó egyezést
mutattak a HF(3-21+G**)/UFF számításokkal. Még ennél is jobb volt az egyezés az egypontos HF(6-31+G**)/UFF energiák és aPM3/UFF eredmények között.
A QM/MM számítások szerint a Friedel-Crafts típusú mechanizmus energetikai alapon
kizárható. Még a legjobb (R)-FC szerkezet energiája is több, mint 120 kcal/mol-al magasabb,
mint az N-MIO intermedier energiája (7. Táblázat). Ráadásul a számolt szerkezetek PI
inhibitort tartalmazó TAL szerkezettel való összehasonlítása (28. Ábra) azt mutatja, hogy az
L-tirozin

N-MIO intermedierben való elhelyezkedése teljes összhangban van az inhibitort

tartalmazó kísérleti elrendeződéssel (az aromás gyűrű a His89 irányába mutat és a karboxilát
az Arg303 közvetlen környezetében helyezkedik el). A számolt szubsztrát, N-MIO
intermedier és termék szerkezetek a legkisebb mozgások elve alapján, az eliminációs reakció
N-MIO intermedieren (28. Ábra) keresztül való lezajlását is bizonyítják, miközben még akkor
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is jelentős mozgásra lenne szükség, ha a reakcióút a kevésbé torzult (R)-FC intermedieren
keresztül vezetne. Mindezek az adatok azt mutatják, hogy a TAL reakció valós intermediere
az N-MIO komplex. A nemrégiben megjelent S. globisporus

L-tirozin-2,3-aminomutáz

szerkezet N-atomján keresztül kötődő α,α-difluoro-β-tirozinja86 további bizonyítéka az ilyen
kötődésnek.
A QM/MM energiák teljes összhangban vannak a kísérleti eredményekkel, mivel az ammónia
elimináció normál körülmények között gyakorlatilag irreverzibilis (a fordított reakcióhoz a
PAL esetében 5 M NH3/NH4+, pH = 1041-43,154 közegre van szükség).
7. Táblázat. Az öt különböző RsTAL aktív centrum modellre számolt QM/MM potenciális energia (kcal/mol)
különbség

Modell
L-Tyr + MIO
(S)-FC
(R)-FC
N-MIO
(E)-kumarát + H2N-MIO

PM3/UFF a
47,3
> 10000
136,0
7,5
0,0

HF(3-21+G**)/UFF b
57,8
> 10000
145,0
0,0
4,9

HF(6-31+G**)/UFF c
49,3
> 10000
139,8
0,0
4,9

A szerkezeteket PM3/UFF szintena és HF(3-21+G**)/UFF szintenb relaxáltuk. A szerkezeteket
HF(3-21+G**)/UFF szinten relaxáltuk, majd HF(6-31+G**)/UFF szinten egypontos (single-point) számításnak
vetettük alác.

B

A

szubsztrát
D

C

F

E

(S)-FC

termék

N-MIO

PI

(R)-FC

28. Ábra. Az öt HF(3-21+G**)/UFF módszerrel relaxált szerkezet [(A) szubsztrát; (B) N-MIO intermedier; (C)
termék; (D) (S)-FC-intermedier és (F) (R)-FC-intermedier] összehasonlítása az RsTAL aktív centrumon belül az
(E) kísérletileg meghatározott N-MIO kötött 2-aminoindán foszfonát inhibitor (PI) szerkezettel.
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5.3 Termék abszolút konfiguráció előrejelzése a CaLB enzimben
Mivel az öt különböző kísérleti elrendeződés kiválóan egymásra illeszthető (30. Ábra30. ),
feltehető, hogy a CaLB enzim igen merev szerkezettel rendelkezik. Ráadásul az 1LBT
szerkezet nagy térkitöltésű ligandumot (Tween 80, narancssárga, 30. Ábra) tartalmaz, és
ezáltal meghatározza az aktív centrum szubsztrát-kötő helyét. Így a szerkezet alkalmas
enzimen belüli számítások végzésére.
Számításainkat a Tween 80 (1LBT) 10 Å környezetében (szürke felület, 30. Ábra) végeztük,
mely a katalitikus triádon kívül az „oxoanion kötőhelyet” (CPK pálcika, 30. Ábra) is
tartalmazza.
A CaLB enzimen belül négy szekunder alkohol (1-benzotiazol-2-il-etanol, BTZ2; 1benztiofén-2-il-etanol, BTF2; 1-benzofurán-3-il-etanol, BZF3; 1-benztiofén-3-il-etanol,
BTF3) sztereoszelektív acilezési reakciójában kapott termék abszolút konfigurációját
vizsgáltam QM/MM számításokkal (29. Ábra). Három alkohol, a BTF3,155 a BZF3,156 a
BTF2157 sztereoszelektív acilezése során nyert acetátok abszolút konfigurációja ismert. A
BTZ2 termék abszolút konfigurációja azonban kérdéses volt. Ezért részletesebb
számolásokkal mi csak a 2-es helyzetben szubsztituált eseteket (BTF2, BTZ2) vizsgáljuk, a
többi eset (BTF3, BZF3) csak referencia.
A tetrahedrális intermedier (THI), azaz enzim-acetát addukt az alkoholon kívül egy új
aszimmetria centrumot is tartalmaz, mely az alkohol és acilenzim kapcsolódása során alakul
ki. A THI-ben tehát két aszimmetria centrum van jelen, így minden alkohol enantiomernek
kétféle THI állás felel meg (11. Ábra). A BTZ2 példáján láható a négyféle THI állás (31.
Ábra). Minden vegyület esetében négyféle THI elrendeződést vizsgáltunk, melyhez az
enzimhez kovalensen kötött intermedierek (THI-ek) enzimen belüli konformáció analízise
(KA) szolgáltatott kiindulópontot.
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29. Ábra. Szekunder alkoholok lipáz által katalizált sztereoszelektív acilezése
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30. Ábra. CaLB szerkezetek. (A) öt kísérleti CaLB szerkezet (1LBT, 1LBS, 1TCA, 1TCB, 1TCC) egymásra
illesztése; (B) a Tween 80 tartalmú CaLB szerkezet (1LBT) 10 Å átmérőjű aktív centrum környezete.

A KA eredményeit az energia értékek és a szerkezetek alapján rangsoroltuk. A szerkezetek
kiválasztásakor figyelembe vettük a oxoanion stabilizációjához szükséges három H-híd kötés
(Gln106 N-H, valamint Thr40 N-H és O-H) kialakulásának lehetőségét. Továbbá azt is, hogy
a THI-ben szereplő két (a Ser106 és a szubsztrát alkoholhoz tartozó) láncbeli oxigént a
protonált His224 stabilizálja (31. Ábra). Ez azért lehetséges, mert a THI kialakulását
megelőző acilenzim létrejöttéhez a His224 deprotonálja a Ser106 oxigénjét. A másik oldalról
pedig a hisztidin hidrogént az Asp187 rögzíti.
A legjobb THI állapotokat PM3/UFF szinten optimáltuk az enzimen belül. Az eredményeket
a 8. Táblázat tükrözi. Ezt a PM3 szinten relaxált szerkezetekre számolt HF(3-21+GF**)
energia számítások is alátámasztják (9. Táblázat). Minden esetben az (R)-alkohol-(S)-THI
állapot a legalacsonyabb energiájú, melyet általában (a BZF3 kivételével) az (S)-alkohol-(R)THI állapot követ. Megjegyzendő tény viszont, hogy a BZF3 esetében nagyon kis különbség
van az (S)-alkohol-(R)-THI (10,8 kcal) és (S)-alkohol-(S)-THI (10,0 kcal) állapotok között
PM3 szinten (8. Táblázat).
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31. Ábra. Négy PM3/UFF szinten optimált BTZ2 tetrahedrális intermedier a CaLB enzimen belül.
(A): (S)-alkohol-(S)-THI, (B): (R)-alkohol-(R)-THI, (C): (R)-alkohol-(S)-THI és (D): (S)-alkohol-(R)-THI.
8. Táblázat. PM3/UFF szinten optimált THI-ek relatív energiái
szubsztrát
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9. Táblázat. PM3/UFF szinten optimált, HF(3-21+G**)/UFF szinten számolt (single-point) THI-ek relatív
energiái
szubsztrát
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10. Táblázat. HF(3-21+G**)/UFF szinten optimált THI-ek relatív energiái
szubsztrát
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32. Ábra. Az (R)-alkohol-(S)-THI és (S)-alkohol-(R)-THI-ek PM3/UFF módszerrel optimált szerkezetek összehasonlítása
az (A) BZF3 és (B) BTF3 esetében a CaLB (1LBT) aktív centrumon belül

A BTZ2 és BTF2 esetében az (R)-alkohol-(S)-THI és az (S)-alkohol-(R)-THI állapotokat
magasabb, HF(3-21+G**)/UFF szinten is optimáltuk (34. Ábra). Ennek eredménye szerint is
az RS állapot alacsonyabb energiájú (10. Táblázat). Tehát az (R)-acetát a gyorsabban képződő
enantiomer.
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33. Ábra. Az (R)-alkohol-(S)-THI és (S)-alkohol-(R)-THI-ek PM3/UFF módszerrel optimált szerkezetek összehasonlítása
az (A) BTZ2 és (B) BTF2 esetében a CaLB (1LBT) aktív centrumon belül

Eredmények

85
B

A

S

R

BTZ2

S

R

BTF2

34. Ábra. Az (R)-alkohol-(S)-THI és (S)-alkohol-(R)-THI-ek HFUFF módszerrel optimált szerkezetek összehasonlítása az
(A) BTZ2 és (B) BTF2 esetében a CaLB (1LBT) aktív centrumon belül

Megfelelő kiindulóállapotok esetében, az ONIOM (PM3/UFF) szintű számítások elég
megbízhatóknak bizonyultak, melyeket a HF(3-21+G**)/UFF szinten optimált szerkezetek is
igazolnak.
A különböző THI-ek CaLB enzimen belüli számítása összhangban van a kísérleti
eredményekkel. Mivel az enzimatikus reakció során keletkező acetátok (BTZ2, BTF2, BZF3
és BTF3) valamennyien pozitív optikai forgatóképességgel rendelkeznek, így abszolút
konfigurációjuk is megegyező. Mivel a lipáz katalizált folyamatokban a BTF2, BTF3 és
BZF3 acetát termékek R konfigurációja ismert, így a keletkező BTZ2 acetát is R
konfigurációjú.

Összefoglalás

6

86

Összefoglalás

Az egyre több fehérje szekvencia mellett azonban csak kevés azonosított fehérjéről lehet
funkcionális információt megállapítani. Így tehát a fehérje térszerkezet meghatározás egyik
fontos kritériuma a szerkezet alapú funkció hozzárendelés.
A melanopszin fehérje első 3D-szerkezete

A szerkezet vizsgálatok nagy előrelépést jelentenek a membrán-proteinek fiziológiai
folyamatokban betöltött szerepének megértésében is. A G-protein kapcsolt receptorok
családjába tartozó melanopszin és rodopszin olyan transzmembrán fehérjék, amelyek
fotoizomerizációs reakció során sejtszintű válaszokká alakítják át a fényt. Mivel a hörcsög
melanopszin és a szarvasmarha rodopszin fehérjék közötti szekvencia azonosság 26%, a
hasonlóság pedig 48%, a homológia modellezés alkalmazása kézenfekvő volt. A melanopszin
modellben, a rodopszin kristályszerkezethez hasonlítva értelmeztem a kromofór fehérjében
való kötődését. Megállapítottam, hogy a kromofór fehérjéhez való kapcsolódása során
kialakult Schiff-bázis stabilizálása gyengébb a melanopszinban. Ez arra utal, hogy a
melanopszinban, mely a napi világos/sötét periódusokhoz való igazodást követő sugárzás
érzékeny sejtek fotopigmense, zajló fotoizomerizációs folyamat lassabb lehet, mint az
éjszakai látásért felelős rodopszinban [1].
Sejten kívüli ligandumok megkötésére szolgáló fehérjék csoportjaként, a G-protein kapcsolt
receptorok jó célpontok lehetnek a gyógyszertervezésben.
Az aktív ammónia-liáz szerkezetek

Az

L-fenilalanin

ammónia-liáz

(PAL)

a

növényekben

és

gombákban

lejátszódó

metabolizmusok kezdeti lépése során L-fenilalaninból ammónia eliminációt katalizál. Hasonló
reakciót katalizál az emberben és baktériumokban egyaránt előforduló hisztidin ammónia-liáz
(HAL) és a PAL-al rokon bakteriális tirozin ammónia-liáz (TAL) is.
Az enzimreakcióra, mely egy poszt-transzlációsan kialakuló MIO prosztetikus csoport
segítségével megy végbe, eddig két versengő mechanizmus létezett. Az első elképzelés szerint
a szubsztrát amin csoportja és a MIO metilén között kovalens (N-MIO) intermedier alakul ki.
Az alternatív mechanizmus szerint a szubsztrát aromás gyűrűje Friedel-Crafts-típusú
reakcióban vesz részt a MIO metilénjével (FC intermedier).
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Pontmutációs kísérletek szerint egyetlen aminosav (His89Phe) cseréje a TAL aktivitást PAL
aktivitásra váltja fel. Ez a PAL és TAL enzimek egyforma mechanizmusára enged
következtetni.
A PAL és TAL enzimek működési mechanizmusának tanulmányozásához először egy aktív
PAL szerkezetet hoztam létre, úgy, hogy egy PAL kristályszerkezetben módosítottam a
katalízis szempontjából lényeges Tyr110 tartalmú hurok elrendeződését, melynek stabilitását
molekuladinamikai szimulációkkal vizsgáltam [2]. Munkánkra hivatkozva, kísérleti tényekkel
igazolták a rövidebb láncú PAL enzimek hőstabilitását és Tyr-hurok behajló állását az aktív
PAL enzimben.*
Az enzim mechanizmus tisztázásához a nemrégiben megjelent TAL szerkezetben
kiszámoltam a reakció során létrejövő lehetséges kovalens intermediereket. A QM/MM
számítások szerint csak az N-MIO intermedieren keresztül végbemenő reakció lehetséges [5].
Termék abszolút konfiguráció előrejelzés a CaLB enzimben QM/MM módszerrel

A Candida antarctica B Lipáz (CaLB) szekunder alkoholok sztereoszelektív észterezési
reakciójában közkedvelt biokatalizátor.
A CaLB enzimen belül QM/MM módszerrel több heterociklust tartalmazó szekunder alkohol
acilezése esetén kiszámoltam a négy lehetséges tetrahedrális intermediernek (acilenzimalkohol komplex) megfelelő szerkezetek energiáit. Minden esetben az (R)-alkohol-(S)-THI a
legstabilabb, mely az (R)-acetát képződését favorizálja. [3,4]
Tehát a sztereoszelektív folyamat során keletkezett termékek abszolút konfigurációja enzimen
belüli számításokkal előrejelezhető.
Az általam kidolgozott enzimen belüli számítási stratégia kiindulópontját kovalens ligandumenzim intermedierek szisztematikus konformáció analízise képezi. Továbbá, kombinált
QM/MM módszerrel számolható volt az egyes intermedierek, szubsztrátok, termékek enzimen
belüli elhelyezkedése. Kristályszerkezet birtokában a QM/MM módszer más enzimreakciók
mechanizmusának tisztázására, valamint enzimen belüli folyamatok, termék abszolút
konfiguráció előrejelzésére egyaránt alkalmazható.

∗
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Vellard, M., Bliesath, J., Bell, S. M., Lemontt, J. F., Scriver, C. R., Stevens, R. C., J. Mol. Biol., 2008,
380, 623-635.

Közlemények listája

7

88

Közlemények listája

7.1 A doktori értekezés témájához kapcsolódó közlemények
Megjelent publikációk:

1. Hermann, R., Poppe, L., Pilbák, S., Boden, C., Maurer, J., Weber, S., Lerchl, A.,
Predicted 3-D structure of melanopsin, the non-rod non-cone photopigment of the
mammalian circadian clock, from Djungarian hamsters (Phodopus sungorus),
Neurosci. Lett., 2005, 376, 2, 76-80. [IF: 2,09; I: 1]
2. Pilbák, S., Tomin, A., Rétey, J., Poppe., L., The essential Tyr-containing loop
conformation and the role of the C-terminal multihelix region in eukaryotic
phenylalanine ammonia-lyase, FEBS J., 2006, 273, 5, 1004-1019.[IF: 3,29; I: 6]
3. Szatzker, G., Pilbák, S., Tőke, E. R., Bódai, V., Poppe, L., Stereoselectivity of
Candida antarctica Lipase B reaction: transition states calculated by QM/MM
methods, FEBS J., 2005, Suppl. 1, 272, 114-114. [IF: 3,29; I: 1]
4. Toşa, M., Pilbák, S., Moldovan, P., Paizs, C., Szatzker, G., Szakács, G., Novák, L.,
Irimie, F.-D., Poppe, L., Lipase catalyzed kinetic resolution of racemic 1-heteroarylethanols - Experimental and QM/MM study, Tetrahedron: Asymm., 2008, 19,
1844-1852. [IF: 2,47]
Előkészítés alatti publikációk:

5. Pilbák, S., Rétey, J., Poppe, L., Mechanism of the tyrosine ammonia-lyase reaction,
FEBS J., 2008, előkészítés alatt.
További előadások és poszterek:

6. Pilbák, S., Poppe, L., A melanopszin fehérje homológia modellezése, MKE QSAR,
Kemometria és Molekulamodellezési Szakcsoportok Előadóülése, 2004 március 25-26,
Szeged, Magyarország, ELŐADÁS.
7. Pilbák, S., Tomin, A., Poppe, L., Rétey, J., Lerchl, A., Homológia modellezés
enzimmechanizmusok

vizsgálatára,

MTA

Terpenoidkémiai

és

Elemorganikus

Munkabizottság előadóülése, 2004 április 2, Budapest, Magyarország, ELŐADÁS.

Közlemények listája

89

8. Pilbák, S., Poppe, L., Lerchl, A., Protein modeling as a tool for enzyme mechanistic
studies, Minisymposium on Cobalamins and Mimics, 2004 május 22-23, Antwerpen,
Belgium, ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.
9. Pilbák,

S.,

Rétey,

J.,

Poppe,

L.,

Enzimatikus

folyamatok

működésének

tanulmányozása QM/MM módszerekkel, MKE Vegyészkonferencia, 2008 június 1921, Hajdúszoboszló, Magyarország, ELŐADÁS.
10. Pilbák, S., Rétey, J., Poppe, L., A tirozin ammónia-liáz reakció mechanizmusa, MKE
QSAR, Kemometria és Molekulamodellezési Szakcsoportok Előadóülése, 2008 május
8-9, Szeged, Magyarország, ELŐADÁS.
11. Pilbák, S., Noel, J. P., Poppe, L., A tirozin ammónia-liáz reaktív köztitermékének
szerkezet-meghatározása QM/MM módszerekkel , 13th International Conference of
Chemistry, ISSN: 1843-6293, 2007, november 8-10, Kolozsvár, Románia, ELŐADÁS.
12. Pilbák, S., Tomin, A., Rétey, J., Poppe, L., Role of the essential Tyr-containing loop
in MIO-containing phenylalanine ammonia-lyase, European Chemical Societies, 13th
FECHEM Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, 2006 május 28-31,
Sopron, Magyarország, POSZTER.
13. Pilbák, S., A fenilalanin ammónia-liáz vizsgálata számítógépes módszerekkel,
Doktoráns Konferencia, BME Vegyész Kar, 2006 február 7, Budapest, Magyarország,
ELŐADÁS.
14. Poppe, L., Pilbák, S., Tomin, A., Conformation of the Y100 loop in phenylalanine
ammonia-lyase. Loop correction of the x-ray structures by modeling and molecular
dynamics, Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry, Workshop, 2005
április 21-23, Kolozsvár, Románia, ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.
15. Pilbák, S., Forró, E., Fülöp, F., Poppe, L., A CaLB sztereoszelektivitásának
számítása, MKE QSAR, Kemometria és Molekulamodellezési Szakcsoportok
Előadóülése, 2006 április 27-28, Szeged, Magyarország, ELŐADÁS.
16. Pilbák, S., Szatzker, G., Tőke, E. R., Bódai, V., Poppe, L., Stereoselectivity of
Candida antarctica lipase B: QM/MM calculations for trans-cyclohexane-1,2-diol
derivatives, Biotrans Conference, 2005 július 3-8, Delft, Hollandia, POSZTER.

Közlemények listája

90

7.2 A doktori értekezés témájához közvetlenül nem kapcsolódó közlemények

17. Pilbák, S., Croft, A., Poppe L., QM/MM calculations on the rearrangement reaction of
isobutyryl-CoA mutase, FEBS J., 2005, Suppl. 1, 272, 113-113.
18. Pilbák, S., Croft, A., Poppe, L., Influence of the model truncation for the isobutyrylCoA mutase reaction - Partial or full protonation?, Minisymposium on Cobalamins
and Mimics, 2005 május 25-29, Obergurgl, Ausztria, ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.
19. Pilbák, S., Croft, A., Poppe, L., Degree of model-truncation – Influence on the results
of DFT calculations for the isobutyryl-CoA mutase reaction, Molecular Modeling in
Chemistry and Biochemistry, Workshop, 2005 április 21-23, Kolozsvár, Románia,
ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.
20. Pilbák, S., Poppe, L., Rétey, J., Croft, A., Az izobutiril-CoA mutáz reakció
tanulmányozása homológia modellezés és QM/MM számítások segítségével, 10th
International Conference of Chemistry, ISBN 973-7840-00-3, 291-293, 2004
november 12-14, Kolozsvár, Románia, ELŐADÁS.
21. Pilbák, S., Croft, A., Poppe, L., The isobutyryl-CoA mutase reaction - a study by
homology modelling and QM/MM calculations, Minisymposium on Cobalamins and
Mimics, 2004 november 4-5, Marburg, Németország, ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.
22. Pilbák, S., Poppe, L., Croft, A., The isobutyryl-CoA mutase reaction - a study by
homology modelling and QM/MM calculations, Part I, 2nd Central European
Conference "Chemistry towards Biology", 2004 szeptember 26-29, Seggau, Ausztria,
ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.
23. Pilbák, S., Poppe, L., Synthetic efforts towards glutamate mutase reaction mimics,
Minisymposium on Cobalamins and Mimics, 2003 december 29-30, Stockholm,
Svédország, ANGOL NYELVŰ ELŐADÁS.

Irodalomjegyzék

91

8

Irodalomjegyzék

[1]
[2]

Kuntz, I. D., Meng, E. C., Shoichet, B. K., Acc. Chem. Res., 1994, 27, 117-123.
Foresman, J.B., Frish, A., 1996, Exploring Chemistry With Electronic Structure Methods, Gaussian Inc,
Pittsburgh, PA.
Burkert, U., Allinger, N.L., 1982, Molecular Mechanics. American Chemical Society, Washington, DC.
Forster, M.J., Molecular modelling in structural biology, Micron 2002, 33, 365-384.
Keserű, G., Kolossváry, I., Molecular mechanics and conformational analysis in drug design, 1999,
Blackwell Science, Oxford.
Cornell, W.D., Cieplak, P., Bayly, C.I., Gould, I.R., Merz, K.M., Ferguson, D.M., Spellmeyer, D.C., Fox.
T., Caldwell, J.W., Kollmann, P.A., J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 5179-5197.
Burkert, U., Allinger, N.L., Molecular mechanics, 1982, ACS monograph 177, American Chemical
Society, Washington DC.
Gusteren, W. F., Berendsen, H. J. C., Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 1990, 29, 992-1023.
ExPASy - UniProt Knowledgebase: Swiss-Prot and TrEMBL, http://expasy.org/sprot/
Protein Data Bank, http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
Swiss-Model, An automated Comparative Protein Modelling Server, http://swissmodel.expasy.org/
Arnold, K., Bordoli, L., Kopp J., Schwede, T., Bioinformatics, 2006, 22,195-201.
Kopp, J., Schwede, T., Nucl. Ac. Res., 2004, 32, D230-D234.
Schwede, T., Kopp, J., Guex, N., Peitsch, M. C., Nucl. Ac. Res., 2003, 31, 3381-385.
Guex, N., Peitsch, M. C., Electrophoresis, 1997, 18, 2714-2723.
Venclovas, C., Zemla, A., Fidelis, K., Moult, J., Proteins, 1999, Suppl. 3, 231-237.
Moult, J., Hubbard, T., Fidelis, K., Pedersen, J. T., Proteins, 1999, Suppl. 3, 2-6.
Melo, F., Feytmans, E., J. Mol. Biol., 1998, 277, 1141-1152.
Hooft, R. W. W., Vriend, G., Sander, C., Abola, E.E., Nature, 1996, 381, 272-272.
Laskowski, R. A., Chistyakov, V. V., Thornton, J. M., Nucleic Acids Res., 2005, 33, D266-D268.
Robetta: Full-chain Protein Structure Prediction Server, http://robetta.bakerlab.org/
Chivian, D., Kim, D. E., Malmstrom, L., Bradley, P., Robertson, T., Murphy, P., Strauss, C. E., Bonneau,
R., Rohl, C. A., baker, D., Proteins, 2003, 53 (Suppl.6), 524-533.
Kim, D. E., Chivian, D., Baker, D., Nucleic Acids Res., 2004, 32, W526-W531.
Szabo, A., Ostlund, N. S., Modern Quantum Chemistry: Introduction to advanced electronic structure
calculations, 1989, Dover Publications, Mineola.
Veszprémi, T., Fehér, M., A kvantumkémia alapjai és alkalmazása, 2002, Műszaki Könyvkiadó,
Budapest.
(a) Warshel, A., Annu. Rev. Biphys. Biomol. Struct., 2003, 32, 425-443. (b) Shurki, A., Warshel, A., Adv.
Protein Chem. 2003, 66, 249-313. (c) Friesner, R. A., Guallar, V., Annu. Rev. Phys. Chem. 2005, 56, 389427.
Vreven, T., Morokuma, K., Theor. Chem. Acc. 2003, 109, 125-132.
Frisch, M. J., Trucks, G. W., Schlegel, H. B., Scuseria, G. E., Robb, M. A., Cheeseman, J. R.,
Montgomery, Jr., J. A., Vreven, T., Kudin, K. N., Burant, J. C., Millam, J. M., Iyengar, S. S., Tomasi, J.,
Barone, V., Mennucci, B., Cossi, M., Scalmani, G., Rega, N., Petersson, G. A., Nakatsuji, H., Hada, M.,
Ehara, M., Toyota, K., Fukuda, R., Hasegawa, J., Ishida, M., Nakajima, T., Honda, Y., Kitao, O., Nakai,
H., Klene, M., Li, X., Knox, J. E., Hratchian, H. P., Cross, J. B., Bakken, V., Adamo, C., Jaramillo, J.,
Gomperts, R., Stratmann, R. E., Yazyev, O., Austin, A. J., Cammi, R., Pomelli, C., Ochterski, J. W.,
Ayala, P. Y., Morokuma, K., Voth, G. A., Salvador, P., Dannenberg, J. J., Zakrzewski, V. G., Dapprich,
S., Daniels, A. D., Strain, M. C., Farkas, O., Malick, D. K., Rabuck, A. D., Raghavachari, K., Foresman,
J. B., Ortiz, J. V., Cui, Q., Baboul, A. G., Clifford, S., Cioslowski, J., Stefanov, B. B., Liu, G., Liashenko,
A., Piskorz, P., Komaromi, I., Martin, R. L., Fox, D. J., Keith, T., Al-Laham, M. A., Peng, C. Y.,
Nanayakkara, A., Challacombe, M., Gill, P. M. W., Johnson, B., Chen, W., Wong, M. W., Gonzalez, C.,
and Pople, J. A., Gaussian 03, Revision B.05. 2003, Gaussian, Inc., Wallingford CT.
Erren, T. C., Erren, M., Lerchl, A., Meyer-Rochow, V. B., Naturwissenschaften, 2008, 95, 273-279.
Okada, T., Fujiyoshi, Y., Silow, M., Navarro, J., Landau, A. N., Shichida, Y., Proc. Natl. Acad. Sci.,
2002, 99, 5982-5987.
Poppe, L., Rétey, J., Angew. Chem. Int. Ed., 2005, 44, 3668-3688.
Jiang, H., Wood, K. V., Morgan, J. A., Appl. Environ. Microbiol., 2005, 71, 2962-2969.
Rösler, J., Krekel, F., Amrhein, N., Schmid, J., Plant Physiol., 1997, 113, 175-179.
Chen, M., McClure, J. W., Phytochemistry, 2000, 53, 365-370.

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

Irodalomjegyzék

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]

[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]

92

Logemann, E., Tavernaro, A., Schulz, W., Somssich, I. E., Hahlbrock, K., Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2000, 97, 1903-1907.
Hanson, K. R., Havir, E. A., Rec. Adv. Phytochem., 1978, 12, 91-137.
Kishore, G. M., Shah, D. M., Annu., Rev. Biochem., 1988, 57, 627-663.
Hahlbrock, K., Scheel, D., Annu. Rev. Plant Phys. Plant Mol. Biol., 1989, 40, 347-369.
Watts, K. T., Mijts, B. N., Lee, P. C., Manning, A. J., Schmidt-Dannert, C., Chem. Biol. 2006, 13, 13171326.
JP 63148992, 1988, ASAHI Glass Co Ltd.
Gloge, A., Langer, B., Poppe, L., Rétey, J., Arch. Biochem. Biophys., 1998, 359, 1-7.
Gloge, A., Zon, J., Kővári, Á., Poppe, L., Rétey, J., Chem. Eur. J., 2000, 6, 3386-3390.
Paizs, C., Katona, A., Rétey, J., Chem. Eur. J., 2006, 12, 2739-2744.
Schwede, T. F., Rétey, J., Schulz, G. E., Biochemistry 1999, 38, 5355-5361.
Hanson, K. R., Havir, E. A., Arch. Biochem Biophys., 1970, 141, 1-17.
Hermes, J. D., Weiss, P. M., Cleland, W. W., Biochemistry, 1985, 24, 2959-2967.
Langer, M., Pauling, A., Rétey, J., Angew. Chem. Int. Ed., 1995, 34, 1464-1465.
(a) Givot, I. L., Smith, T. A., Abeles, R, H., J. Biol. Chem., 1969, 244, 6341-6353. (b) Wickner, R. B., J.
Biol. Chem., 1969, 244, 6550-6552.
Calabrese, J. C., Jordan, D.B., Boodhoo, A., Sariaslani, S., Vannelli, T., Biochemistry, 2004, 43, 1140311416.
Ritter, H., Schulz, G. E., Plant Cell, 2004, 16, 3426-3436.
Moffitt, M. C., Louie, G. V., Bowman, M. E., Pence, J., Noel, J.P., Moore, B.S., Biochemistry 2007, 46,
1004-1012.
Louie, G. V., Bowman, M. E., Moffitt, M. C., Baiga, T. J., Moore, B. S., Noel, J. P., Chem. Biol. 2006,
13, 1327-1338.
(a) Christenson, S. D., Liu, W., Toney, M. D., Shen, B., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 6062-6063. (b)
Christianson, C. V., Montavon, T. J., Van Lanen, S. G., Shen, B., Bruner, S. D., Biochemistry 2007, 46,
7205-7214.
(a) Walker, K. D., Klettke, K., Akiyama, T., Croteau, R., Cloning, J. Biol. Chem. 2004, 279, 5394753954. (b) Steele, C. L., Chen, Y., Dougherty, B. A., Li, W., Hofstead, S., Lam, K. S., Xing, Z., Chiang,
S. J., Arch. Biochem. Biophys. 2005, 438, 1-10. (c) Mutatu, W., Klettke, K. L., Foster, C., Walker, K. D.,
Biochemistry 2007, 46, 9785-9794.
Taylor, R. G., Lambert, M. A., Sexsmith, E., Sadler, S. J., Ray, P. N., Mahuran, D. J., McInnes, R. R., J.
Biol. Chem., 1990, 265, 18192-18199.
Lois, R., Dietrich, A., Hahlbrock, K., Schulz, W., EMBO J., 1989, 8, 1641-1648.
Duchaud E., Rusniok, C., Frangeul, L., Buchrieser, C., Givaudan, A., Taourit, S., Bocs, S., BoursauxEude, C., Chandler, M., Charles, J. F., et al., Nat. Biotechnol., 2003, 21, 1307-1313.
Röther, D., Poppe, L., Morlock, G., Viergutz, S., Rétey, J. Eur. J. Biochem. 2002, 269, 3065-3075.
Appert, C., Logemann, E., Hahlbrock, K., Schmid, J., Amrhein, N., Eur. J. Biochem., 1994, 225, 491499.
Anson, J. G., Gilbert, H. J., Oram, J. D., Minton, N. P., Gene, 1987, 58, 189-199.
Xiang, L., Moore, B.S., J. Bacteriol., 2005, 187, 4286-4289.
Williams, T. S., Thomas, M., Clarke, D. J., Microbiology, 2005, 151, 2543-2550.
Emes, A. V., Vining, L. C., Can. J. Biochem., 1970, 48, 613-622.
Zhao, J., Davis, L. C., Verpoorte, R., Biotechnol. Adv., 2005, 23, 283-333.
Hahlbrock, K., Knobloch, K. H., Kreuzaler, F., Potts, J.R., Wellmann, E., Eur. J. Biochem, 1976, 61, 199206.
Havir, E. A., Hanson, K. R., Biochemistry, 1968, 7, 1904-1914.
Shields, S. E., Wingate, V. P., Lamb, C. J., Eur. J. Biochem., 1982, 123, 389-395.
Bolwell, G. P., Mavandad M., Millar, D., Edwards K. J., Schuch, W., Dixon, R. A., Phytochemistry,
1988, 27, 2109-2117.
Mavandad, M., Edwards, R., Liang, X., Lamd, C. J., Dixon, R. A., Plant Physiol., 1990, 94, 671-680.
Blount, J. W., Korth, K. L., Masoud, A. A., Rasmussen, S. Lamb, C., Dixon, R. A., Plant Physiol., 2000,
122, 107-116.
Fukasawa-Akada, T., Kung, S. D., Watson, J. C., Plant Mol. Biol., 1996, 30, 711-722.
Butland, S. L., Chow, M. L., Ellis, B. E., Plant Mol. Biol., 1998, 37, 15-24.
Kumar, A., Ellis, B. E., Plant Physiol., 2001, 127, 230-239.
Cochrane, F. C., Davin, L. B., Lewis, N. G., Phytochemistry, 2004, 65, 1557-1564.
Liang, X., Dron, M., Cramer, C. L., Dixon, R. A., Lamb, C. J., J. Biol. Chem., 1989, 264, 14486-14492.
Kyndt, J. A., Meyer, T. E., Cusanovich, M. A., Beeumen, J. J., FEBS Lett., 2002, 512, 240-244.

Irodalomjegyzék

[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]

[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]

93

Watts, K. T., Lee, P. C., Schmidt-Dannert, C., Chem. Biochem., 2004, 5, 500-507.
Kyndt, J. A., Vanrobaeys, F., Fitch, J. C., Devreese, B. V., Meyer, T. E., Cusanovich, M. A., Beeumen, J.
J., Biochemistry, 2003, 42, 965.970.
Suchi, M., Harada, N., Wada, Y., Takagi, Y., Biochim. Biophys. Acta, 1993, 1216, 293-295.
Hernandez, D., Philips, A. T., Protein Expr. Purif., 1993, 4, 473-478.
Oda, M., Sugishita, A., Furukawa, K., J. Bacteriol., 1988, 170, 3199-3205.
Langer, B., Langer, M., Rétey, J., Adv. Protein Chem., 2001, 58, 175-214.
Röther, D., Poppe, L., Viergutz, S., Langer, B., Rétey, J., Eur. J. Biochem. 2001, 268, 6011-6019.
Wang, L., Gamez, A., Sarkissan, C. N., Straub, M., Patch, M. G., Han, G. W., Striepeke, S., Fitzpatrick,
P., Scriver, C. R., Stevens, R. C., Mol. Genet. Metab., 2005, 86, 134-140.
Pilbák, S., Tomin, A., Rétey, J., Poppe, L., FEBS J., 2006, 273, 1004-1019.
Christianson, C. V., Montavon, T. J., Festin, G. M., Cooke, H. A., Shen, B., Bruner, S. D., J. Am. Chem.
Soc., 2007, 129, 15744-15745.
Montavon, T. J., Christianson, C. V., Festin, G. M., Shen, B., Bruner, S. D. Bioorg. Med. Chem. Lett.,
2007, doi: 10.1016/j.bmcl.2007.11.046.
Peterkofsky, A., J. Biol. Chem., 1962, 237, 787-795.
Smith, T. A., Cordelle, F. H., Abeles, R. H., Arch. Biochem. Biophys., 1967, 120, 724-725.
Langer, M., Reck, G., Reed, J., Rétey, J., Biochemistry, 1994, 33, 6462-6467.
Schuster, B., Rétey, J., FEBS L., 1994, 349, 252-254.
Klee, C. B., Kirk, K. L., Cohen, L. A., Biochem. Biophys. Res. Commun., 1979, 87, 343-348.
Klepp, J., Fallert-Műller, A., Grimm, K., Hull, W. E., Rétey, J., Eur. J. Biochem., 1990, 192, 669-676.
(a) Paizs, C., Tosa, M., Bódai, V., Szakács, G., Kmecz, I., Simándi, B., Majdik, C., Novák, L., Irimie, F.D., Poppe, L., Tetrahedron: Asymmetry, 2003, 14, 1943-1949. (b) Szatzker, G., Móczár, I., Kolonits, P.,
Novák, L., Huszthy, P., Poppe, L., Tetrahedron: Asymmetry, 2004, 15, 2483-2490.
(a) Uppenberg, J., Hansen, M. T., Patkar, S., Jones, T. A., Structure, 1994, 2, 293-308. (b) Uppenberg, J.,
Patkar, S., Bergfors, T., Jones, T. A., J. Mol. Biol., 1994, 235, 790-792. (c) Uppenberg, J., Öhrner, N.,
Norin, M., Hult, K., Kleywegt, G. J., Patkar, S., Waagen, V., Anthonsen, T., Jones, T. A., Biochemistry,
1995, 34, 16838-16851.
Haeffner, F., Norin, T., Hult, K., Biophys. J., 1998, 74, 1251-1262.
Otto, R. T., Scheib, H., Bornscheuer, U. T., Pleiss, J., Syldatk, C., Schmid, R. D., J. Mol. Catal. B, 2000,
8, 201-211.
Raza, S., Fransson, L., Hult, K., Protein Sci., 2001, 10, 329-338.
Ottosson, J., Fransson, L., Hult, K., Protein Sci. 2002, 11, 1462-1471.
Warshel, A., Russell, S., J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6569-6579.
Warshel, A., Naray-Szabó, G., Sussman, F., Hwang, J.-K., Biochemistry, 1989, 28, 3629-3637.
Hu, C. H., Brinck, T., Hult, K. Int. J. Quantum Chem. 1998, 69, 89-103.
Cuiper, A. PhD thesis, University of Groningen (NL), 1999.
Rotticci, D., Haeffner, F., Orrenius, C., Norin, T., Hult, K. J. Mol. Catal. B 1998, 5, 267-272.
Orrenius, C., Haeffner, F., Rotticci, D., Öhrner, N., Norin, T., Hult, K. Biocatal. Biotransf. 1998, 16, 115.
Luic, M., Stefanic, Z., Ceilinger, I., Hodoscek, M., Janezic, D., Lenac, T., Lescic, A., Sepac, D., Tomic,
S., J. Phys. Chem. B, 2008, in press.
Kazlauskas, R. J., Weissfloch, A. N. E., Rappaport, A. T., Cuccia, L. A. J. Org. Chem. 1991, 56, 26562665.
Teller, D. C., Okada, T., Behnke, C. A., Palczewski, K., Stenkamp, R. E., Biochemistry, 2001, 40, 77617772.
Palczewski, K., Kumasaka, T., Hori, T., Behnke, C. A., Motoshima, H., Fox, B. A., Le Trong, I., Teller,
D. C., Okada, T., Stenkamp, R. E., Yamamoto, M., Miyano, M., Science, 2000, 289, 739-745.
Swiss-PDBViewer version 3.7, http://expasy.org/spdbv/
Laskowski R. A., MacArthur M. W., Moss D., Thornton J. M., J. Appl. Cryst., 1993, 26, 283-291.
Hyperchem 7.5, Hypercube, Inc., 1115 NW 4th Street, Gainesville, FL 32601, USA.
Molfunction, Institute of Molecular Function, http://www.molfunction.com/
Dennington II, Roy, Keith, Todd, Millam, John, Eppinnett, Ken, Hovell, W. Lee, and Gilliland, Ray,
GaussView, Version 3.09, 2003, Semichem, Inc., Shawnee Mission, KS.
Stenkamp, R. E., Filipek, S., Driessen, C. A., Teller, D. C., Palczewski, K., Biochim. Biophys. Acta, 2002,
1565, 168-182.
ExPASY Proteomics Server, Swiss Institute of Bioinformatics, http://au.expasy.org/tools/blast/
ExPASy - UniProt Knowledgebase: Swiss-Prot and TrEMBL, http://expasy.org/sprot/

Irodalomjegyzék

94

[118] Zoń, J., Szefczyk, B., Sawka,-Dobrowolska, W., Gancarz, R., Kucharska-Zoń, M., Latajka, R., Amrhein,
N., Miziak, P., Szczepanik, W., New J. Chem., 2004, 28, 1048-1055.
[119] Dyguda, E., Grembecka, J., Sokalski, W. A., Leszczynski, J., J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 1658-1659.
[120] Baedeker, M., Schulz, G. E., Structure, 2002, 10, 61-67.
[121] Baedeker, M., Schulz, G. E., Eur. J. Biochem., 2002, 269, 1790-1797.
[122] Havir, E. A., Hanson, K. R., Biochemistry, 1973, 12, 1583-1591.
[123] Abell, C. W., Shen, R. S., Methods Enzymol., 1987, 142, 242-253.
[124] Nari, J., Mouttet, C., Pinna, M. H., Ricard, J., FEBS Lett., 1972, 23, 220-224.
[125] Kalghatgi, K. K., Subba, Rao, P. V., Biochem. J., 1975, 149, 65-72.
[126] Bolwell, G. P., Rodgers, M. W., Biochem. J., 1991, 279, 231-236.
[127] Bolwell, G. P., Bell, J. N., Cramer, C. L., Schuch, W., Lamb, C. J., Dixon, R. A., Eur. J. Biochem., 1985,
149, 411-419.
[128] Hodgins, D. S., J. Biol. Chem., 1971, 246, 2977-2985.
[129] Marusich, W. C., Jensen, R. A., Zamir, L. O., J. Bacteriol., 1981, 146, 1013-1019.
[130] Gilbert, H. J., Tully, M., J. Bacteriol., 1982, 150, 498-505.
[131] Gilbert, H. J., Stephenson, J. R., Tully, M., J. Bacteriol., 1983, 153, 1147-1154.
[132] Gilbert, H. J., Jack, G. W., Biochem. J., 1981, 199, 715-723.
[133] Lee, B. K., Park, M. R., Srinivas, B., Chun, J. C., Kwon, I. S., Chung, I. M., Yoo, N. H., Choi, K. G.,
Yun, S. J., Mol. Cells, 2003, 16, 34-39.
[134] Raes, J., Rohde, A., Christensen, J. H., Van der Peer, Y., Boerjan, W., Plant Physiol., 2003, 133, 10511071.
[135] Rohde, A.,Morreel, K., Ralph, J., et. al., Plant Cell, 2004, 16, 2749-2771.
[136] Rasmussen, S., Dixon, R. A., Plant Cell, 1999, 11, 1537-1551.
[137] Allwood, E. G., Davies, D. R., Gerrish, C., Ellis, B. E., Bowell, G. P., FEBS L., 1999, 457, 47-52.
[138] Acton, G. J., Schopfer, P., Biochim. Biophys. Acta, 1975, 404, 231-242.
[139] Gupta, S., Acton, G. J., Biochim. Biophys. Acta, 1979, 570, 187-197.
[140] Zimmermann, A., Hahlbrock, K., Arch. Biochem. Biophys., 1975, 166, 54-62.
[141] Marsh, H. V., Havir, E. A., Hanson, K. R., Biochemistry, 1968, 7, 1915-1918.
[142] Iredale, S. E., Smith, H., Phytochemistry, 1974, 13, 575-583.
[143] Nari, J., Mouttet, C., Fouchier, F., Ricard, J., Eur. J. Biochem., 1974, 41, 499-515.
[144] Subba Rao, P. V., Moore, K., Towers, G. H. N., Can. J. Biochem., 1967, 45, 1863-1872.
[145] Parkhurst, J. R., Hodgins, D. S., Arch. Biochem. Biophys., 1972, 152, 597-605.
[146] Wu, P. C., Kroening, T. A., White, P. J., Kendrick, K. E., J. Bacteriol., 1992, 174, 1647-1655.
[147] Dalkin, K., Edwards, R., Edington, B., Dixon, R. A., Plant Physiol., 1990, 92, 440-446.
[148] Cramer, C. L., Edwards, K., Dron, M., Liang, X., Dildine, S. L., Bolwell, G. P., Dixon, R. A., Lamb, C.
J., Schuch, W., Plant Mol. Biol., 1989, 12, 367-383.
[149] Schroeder, A. C., Kumaran, S., Hicks, L. M., Cahoon, R. E., Halls, C., Yu, O., Jez, J. M., Phytochemistry,
2008, 69, 1496-1506.
[150] Wightman, R. H., Battersby, A. R., Hanson, K. R. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 1972, 2355-2364.
[151] Christianson, C. V., Wu, W., Spies, M. A., Shen, B., Toney, M.D. Biochemistry 2003, 42, 12708-12718.
[152] Rettig, M., Sigrist, A., Rétey, J. Helv. Chim. Acta 2000, 83, 2246-2265.
[153] Hanson, K. R. Arch. Biochem. Biophys. 1981, 211, 575-588
[154] (a) Yamada, S., Nabe, K., Izuo, N., Nakamichi, K., Chibata, I. Appl. Environment. Microb. 1981, 42, 773778. (b) Evans, C. T., Hanna, K., Payne, C., Conrad, D., Misawa, M. Enzyme Microb. Technol. 1987, 9,
417-421. (c) Yanaka, M., Ura, D., Takahashi, A., Fukuhara, N.(Mitsui Toatsu Chemicals), JP 06,113,870
(1994) [Chem. Abstr. 1994, 121, 155941y]. (d) Liu, W. (Great Lakes Chemical Co.) US P 5,981,239
(1999) [Chem. Abstr. 1999, 131, 321632].
[155] Cozzi, P. G., Kotrusz, P., J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 4940-4941.
[156] Zaidlewicz, M., Chechlowska, A., Prewysz-Kwinto, A., Wojtczak, A., Heterocycles, 2001, 55, 569-577.
[157] Yokoyama, Y., Shiraishi, H., Tani, Y., Yokoyama, Y, Yamaguchi, Y., J. Am. Chem. Soc., 2003, 125,
7194-7195.

Neuroscience Letters 376 (2005) 76–80

Predicted 3D-structure of melanopsin, the non-rod, non-cone
photopigment of the mammalian circadian clock, from Djungarian
hamsters (Phodopus sungorus)夽
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Abstract
Melanopsin is the photopigment of the retinal ganglion cells, which are involved in the synchronization of the biological clock in the
suprachiasmatic nucleus (SCN) of mammals with the exogenous photoperiod. So far, no information about the three-dimensional (3D)
structure of melanopsin is available. Here we report the predicted structure based on the protein-coding region of the nucleotide sequence
of the gene for melanopsin, originating from isolated mRNA from the eyes of Djungarian hamsters (Phodopus sungorus). The nucleotide
sequence shares the largest homologies with melanopsin of mice and rats (each 89%) and humans (84%). Based on the amino-acid sequence,
and in comparison with the known structure of bovine rhodopsin, the three-dimensional melanopsin protein structure was modeled by using
automated homology modeling approaches that were subsequently refined. Melanopsin consists of highly conserved seven-transmembrane
domains and a long cytoplasmatic tail with multiple putative phosphorylation sites. In the binding site of the chromophore, a 11-cis-retinal
is likely to be bound to lysine at position 336 as Schiff’s base. The modeling results may indicate different photoisomerization within the
melanopsin molecule compared with bovine rhodopsin.
© 2004 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
Keywords: Melanopsin; Photoreceptor; Circadian; 3D structure

In vertebrates, the endogenous circadian rhythm is located
in the suprachiasmatic nucleus (SCN). The synchronization
of the endogenous circadian system with the exogenous photoperiod is essential for the proper adjustment of the physiological rhythms with environmental time cues. Until recently
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full model of melanopsin is available online as supplementary material to
this article.
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it was not clear how the photic information is transmitted to
the SCN, although it was assumed that the visual photoreceptors (rods and cones) are involved. In 1991 it was discovered
that mice lacking both rods and cones, while they could no
longer perform simple visual tasks [6], still respond to photoperiod by entrainment of their circadian rhythms. Likewise,
some blind people respond to light by resetting their circadian
pacemaker despite the complete lack of vision [10]. It was
therefore postulated [3,4] that a novel class of photoreceptors
is involved in the entrainment of the circadian clock. In 2002,
in fact, a completely new type of retinal photoreceptor was
identified within the retinal ganglion cells (RGCs) [8,16]. Interestingly, these photoreceptors are low in number, have very
few but very long dendrites, and are broadly distributed over
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the retina, suggesting that they function as a global light sensor without being involved in vision. RGC photoreceptor cells
project directly to the SCN via the retinohypothalamic tract.
The photopigment of these cells is melanopsin [8,14,15]. The
protein belongs to a novel class of opsins, which has been
located in various extraocular tissues (for review see [15]).
The spectral sensitivity of melanopsin, when tested chemically, is considerably different from that of rhodopsin, showing absorption maximum at 424 nm after reconstitution with
11-cis-retinal [1,11]. It has been shown that the entraining
properties of certain parts of the light spectrum differ from
those involved in object recognition [19]. Blue light (approximately 420–480 nm) is apparently the most important part
of the visible spectrum, which is responsible for influencing
the circadian system.
Thus far, the structure of melanopsin has not been described in detail although it is quite clear that it consists of
seven transmembrane domains and a large cytoplasmatic domain [14]. To gain some insight into the structure and function
of melanopsin, it was the aim of this investigation to provide
data on the three-dimensional structure of this molecule.
Eyes from male Djungarian hamsters (Phodopus sungorus) were removed after sacrifice, and the retinas were detached from surrounding tissue;mRNA was extracted using
a conventional phenol (Trizol)/chloroform method [2]. Purity of RNA was checked with a spectral photometer at 260
and 280 nm, followed by transcription of mRNA to cDNA.
Primers for PCR amplification were designed according to
the published sequence of mouse melanopsin (Opsin 4; [15]).
Initial PCR amplification was performed with the forward
primer 5 -CCT GCT GGT GGG ACT CAC A-3 and the
reverse primer: 5 -GCA TGG TGT AGG CAC GCA C-3 ,
leading to a fragment of approximately 450 base pairs. To
obtain the complete DNA sequence, the Smart Race kit (Clontech, Palo Alto, CA) was used at the conditions recommended
by the manufacturer. The forward primer was 5 -TGC TGA
CAT CCT GCT CCT G-3 , while the reverse primer was a
AUAP Smart RACE specific primer. All other primers were
obtained from MWG Biotech (Ebersberg, Germany). After
extraction from gels (QUI quick gel extraction kit, Qiagen,
Hilden, Germany), DNA sequences were obtained from SeqLab, Göttingen, Germany. The nucleotide sequence and the
protein data were entered in the GenBank database (accession
number: AY726733).
It was shown previously that the crystal structure of bovine
rhodopsin was a good template for modeling G-protein coupled receptors in cone cells responsible for color vision [18].

Fig. 1. Predicted structure of melanopsin from Djungarian hamsters: (a)
The raw data for the ochre areas, mainly the ␣-helices of the transmembrane
domains, were obtained by the Swiss-Model method, while the raw data for
the green areas representing the loop regions were obtained from the Robetta
server. The yellow area represents the location of the region surrounding the
chromophore; and (b) Localization of the chromophore binding area in the
melanopsin model. The 8 Å zone around the Lys-336 bound 11-cis-retinal
ligand (orange) is shown in yellow.
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Fig. 2. Multiple alignment of sequences of several melanopsins opsins and rhodopsins. Numbering refers to the hamster sequence in the melanopsin section
and to the bovine sequence in the rhodopsin section. The leftmost and rightmost panels include the residues involved in the Schiff’s base formation of the retinal
chromophore. The two middle panels show residues around the 11-double bond and the cyclic headgroup of the chromophore. The conserved residues, which
might play an important role in binding and isomerization, are in red; the analogous residues are in violet; the different residues indicated in blue. [Access codes
in Entrez (EN), TrEMBL (Tr) and SwissProt (SP) databases for sequences of melanopsins: hamster (EN:AY726733), rat (Tr:Q8R456), chicken (Tr:Q90YK6),
frog (Tr:O57422), zebrafish (Tr:Q8AV31), roach (Tr:Q6XL69); opsins: human (SP:Q9UHM6), mouse (SP:Q9QXZ9) and rhodopsins: bovine (SP:P02699), rat
(SP:P51489), mouse (SP:P15409), zebrafish (SP:P35359)].

It was therefore thought that a similar approach may be applied for modeling the structure of melanopsin, which has
over 30% sequence identity to rhodopsin in the transmembrane region as well. For the modeling of the melanopsin
protein, two initial model approaches using the Swiss-Model
and Robetta automated modeling services were used.
First, the amino-acid sequence (469 a.a.) of melanopsin
was sent to the Swiss-Model automated homology modeling server [17] (http://swissmodel.expasy.org/SWISSMODEL.html), once without a predefined template, and
using as templates three different experimental bovine
rhodopsin structures (with PDB codes: 1L9H, 1HZX, 1F88)
respectively. These requests returned four predicted structures, which were compared by protein analysis tools and
total energy values (calculated by the GROMOS96 implementation) of the Swiss-PDBViewer package [7]. Based
on this analysis, the first approach model based on the
bovine rhodopsin structure (PDB code: 1L9H, solved at 2.6 Å
resolution; [12]) was chosen for further refinements. This
model (model SM: consisting of a.a. 66–385) seemed to predict the structure of the transmembrane region and the 11cis-retinal chromophore binding site quite well, but failed
to model the loop parts in the cytosolic and extracellular
region.
The second automatic modeling approach was performed with the help of the Robetta server [5,9]
(http://robetta.bakerlab.org), which returned five predicted
structures of the submitted amino acid sequence. Although
the whole melanopsin sequence was modeled in all five of
these cases, only one model (RM) showed the combination
of acceptable energetic properties and proper arrangement of
residues (locating mostly out of the transmembrane region)
in the cytosolic and extracellular parts.
Both the Swiss-Model and the Robetta servers returned
first approach results for the 3D structure of melanopsin,
which were in broad agreement with the structure of
rhodopsin, obtained by crystallographic methods. However,

the Swiss-Model structures were more precise in the transmembrane region, whereas the extracellular and cytosolic loop regions were better modeled using the Robetta
server. Consequently, the results of both approaches (fragment 66–385 from SM and fragments 1–65 and 386–469
from RM) were combined and refined with the GROMOS96
force field of Swiss-Prot [7] and with Amber99 and MM+
force fields of HyperChem1 packages, resulting in a full
length composite model of melanopsin (Fig. 1a).2 For a
more detailed analysis, the 8 Å-zone around the 11-cis-retinal
chromophore in this full melanopsin model (Fig. 1b) was investigated.
One interesting and probably important result of the analysis is that the isomerization of 11-cis-retinal into all-transretinal in the melanopsin molecule appears to be significantly
different from that in rhodopsin. It appears that this is a
general feature of melanopsins and opsins, when compared
to rhodopsins, as shown in Fig. 2. This difference is seen
when looking at the characteristics of the residues around
the binding and isomerization sites of the 11-cis-retinal chromophore in the melanopsin model (Fig. 3) compared with the
rhodopsin structure (Fig. 4). Whereas in rhodopsin the machinery for retinal binding to Lys-296 through Schiff’s base
formation involves partial protonation by Glu-113 aided by
Ser-186 (Fig. 4), the less acidic Tyr-145 in place of glutamic
acid aided by Ser-219 is probably involved in the Schiff’s
base formation in melanopsin (Fig. 3). Similar differences
were also found in the chromophore binding sites around
the 11-carbon-carbon double bond: Whereas Tyr-268, aided
by a network of another tyrosine and glutamic acid residues

1 Molecular mechanics calculations were performed by using HyperChem
[Hyperchem 7.5: Hypercube, Inc., 1115 NW 4th Street, Gainesville, FL
32601, USA].
2 The visualization of the models was performed by using ViewerLite
[ViewerLite 5.0: Accelrys, Inc., 334 Cambridge Science Park, Cambridge,
CB40WN, UK].
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slowly since the anatomy of the melanopsin containing RGCs
also indicates an integrating function.
In conclusion, our data demonstrate the detailed 3D structure of melanopsin, the non-rod, non-cone photoreceptor for
the mammalian circadian pacemaker. The results obtained
indicate that the molecule shares large structural homologies with rhodopsin, but it is also shown that melanopsin and
its chromophore 11-cis-retinal may react to light exposure
differently from rhodopsin. The latter result is in principal
accordance with the anatomy of the retinal ganglion cells,
which contain melanopsin as the photopigment. It is hypothesized that melanopsin is a slow, integrative photopigment
which serves as the light-and-dark sensing molecule.
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Fig. 3. Binding and isomerization sites of 11-cis-retinal chromophore in
melanopsin.

(Tyr-191 and Glu-181), seems to play a role in the photoisomerization of retinal in rhodopsin (Fig. 4) [13], a Tyr-308
aided by another tyrosine and a less acidic serine residues
(Tyr-224 and Ser-221) were found in analogous positions in
the melanopsin model (Fig. 3), indicating less strong/slower
interactions. In melanopsin, S221 is close to C C and thus
moderates/hinders the interaction with E214, whereas E181
can get closer to C C in rhodopsin due to the smaller hindrance of G188.
Although the possible fundamental differences in the reactions of melanopsins as compared to rhodopsins would have
to be substantiated by physiological investigations, it would
appear to be a very useful feature of melanopsin to react rather

Fig. 4. Binding and isomerization sites of 11-cis-retinal chromophore in
rhodopsin.
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Besides the post-translationally cyclizing catalytic Ala-Ser-Gly triad,
Tyr110 and its equivalents are of the most conserved residues in the active
site of phenylalanine ammonia-lyase (PAL, EC 4.3.1.5), histidine ammonialyase (HAL, EC 4.3.1.3) and other related enzymes. The Tyr110Phe mutation results in the most pronounced inactivation of PAL indicating the
importance of this residue. The recently published X-ray structures of PAL
revealed that the Tyr110-loop was either missing (for Rhodospridium toruloides) or far from the active site (for Petroselinum crispum). In bacterial
HAL (500 amino acids) and plant and fungal PALs (710 amino acids),
a core PAL ⁄ HAL domain (480 amino acids) with ‡ 30% sequence identity along the different species is common. In plant and fungal PAL a
100-residue long C-terminal multi-helix domain is present. The ancestor
bacterial HAL is thermostable and, in all of its known X-ray structures, a
Tyr83-loop-in arrangement has been found. Based on the HAL structures,
a Tyr110-loop-in conformation of the P. crispum PAL structure was constructed by partial homology modeling, and the static and dynamic behavior of the loop-in ⁄ loop-out structures were compared. To study the role of
the C-terminal multi-helix domain, Tyr-loop-in ⁄ loop-out model structures
of two bacterial PALs (Streptomyces maritimus, 523 amino acids and Photorhabdus luminescens, 532 amino acids) lacking this C-terminal domain
were also built. Molecular dynamics studies indicated that the Tyr-loop-in
conformation was more rigid without the C-terminal multi-helix domain.
On this basis it is hypothesized that a role of this C-terminal extension is
to decrease the lifetime of eukaryotic PAL by destabilization, which might
be important for the rapid responses in the regulation of phenylpropanoid
biosynthesis.

Phenylalanine ammonia-lyase (PAL, EC 4.3.1.5) catalyzes the nonoxidative deamination of l-phenylalanine
(l-Phe) into (E)-cinnamic acid. Thus, PAL is the starting point of the phenylpropanoid pathway, resulting in
many different phenylpropanoid metabolic end-products, such as lignins, ﬂavonoids and coumarins [1].

l-Phe can be degraded in two different ways,
depending on the organism. In animals and most
bacteria, transamination of l-Phe to the corresponding
2-keto acid occurs, whereas in plants [2,3], fungi [4]
and several bacteria [5–7], elimination of ammonia
from l-Phe catalyzed by PAL takes place [8]. In

Abbreviations
C4H, cinnamate-4-hydroxylase; CPR, cytochrome P450 reductase; HAL, histidine ammonia-lyase; MIO, 3,5-dihydro-5-methylidene-4Himidazol-4-one; PAL, phenylalanine ammonia-lyase; PAM, phenylalanine 2,3-aminomutase; TAL, tyrosine ammonia-lyase; TAM, tyrosine 2,3aminomutase.
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plants, the product (E)-cinnamic acid is hydroxylated
at the para-position by cinnamate-4-hydroxylase
(C4H), in conjunction with NADPH:cytochrome P450
reductase (CPR). The coordinated reactions catalyzed
by these enzymes account for a large fraction of the
carbon ﬂow in some specialized plant tissues. Because
of its central role in plant metabolism, PAL is a potential target for herbicides [9] and one of the most extensively studied plant enzymes [2].
Because, in eukaryotes, PAL resides at a metabolically important position, linking the phenylpropanoid
secondary pathway to primary metabolism, its regulation is a key issue [10]. It has been suggested that the
phenylpropanoid metabolism is modulated by PAL as
a rate-limiting enzyme [11]. How this regulation is
achieved, however, is not completely understood.
Feedback inhibitory regulation of PAL activity by its
own product, (E)-cinnamic acid, has been demonstrated in vitro [3,12,13], and (E)-cinnamic acid was proposed to modify transcription of PAL genes in vivo
[14,15]. In tobacco with suppressed C4H expression,
reduced C4H activity was correlated with a decrease in
intracellular cinnamate levels, suggesting feedback inhibition (i.e. autoregulation) of PAL at a certain level of
endogenous cinnamate [16].
PAL in higher plants is coded by a family of genes,
and the presence of PAL isoforms is a common observation [3,17–20]. It has been speculated that the individual genes have distinct metabolic roles, e.g. to
ﬂavonoids, lignins, etc. [21]. However, the precise physiological roles of the corresponding enzymes have not
yet been established in terms of speciﬁc involvement in
any particular branch or network of phenylpropanoid
metabolism. Evidence for a degree of metabolic channeling within phenylpropanoid metabolism suggests
that partitioning of photosynthate into particular branches of phenylpropanoid metabolism may involve
labile multienzyme complexes that include speciﬁc isoforms of PAL [22,23].
Isolation and properties of PAL from bacteria,
Streptomyces verticillatus [7], S. maritimus [5] and
Photorhabdus luminescens [6] have been also described.
These are the only bacterial PALs known to date. The
rarity of PAL in bacteria may be explained by
the infrequency of phenylpropanoids in these species.
The bacterial PALs seem to be involved in biosynthesis of the antibiotics enterocin by S. maritimus [5] and
3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene by P. luminescens [6]
from (E)-cinnamate as precursor.
A similar case was the discovery of bacterial tyrosine
ammonia-lyase (TAL) in Rhodobacter capsulatus [24],
R. sphaeroides [25] and Halorhodospira halophila [26].
TAL reacts much faster with tyrosine than with
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phenylalanine (kcat ⁄ Km were 1.78 and 0.01 lm)1Æs)1 for
l-Tyr and l-Phe, respectively [24]) and represents an
alternative pathway to p-coumaryl-CoA. It is involved
in the biosynthesis of the photoactive yellow protein
chromophore of these bacteria.
The two recently discovered aminomutases, the phenylalanine 2,3-aminomutase (PAM) involved in taxol
biosynthesis in Taxus chinensis [27] or T. cuspidata
[28] and tyrosine 2,3-aminomutase (TAM), which is
involved in biosynthesis of a natural product having
potent antimicrobial and antitumor activity in Streptomyces globisporus [29,30], also exhibit high structural
and mechanistic similarity to PAL.
Phenylalanine ammonia-lyases from parsley, kidney
bean, and two yeast strains were found to have 20%
amino acid identity to rat HAL [31]. Rat HAL was
found to have 93, 43 and 41% amino acid identity to
that from human [32], Pseudomonas putida [33] and
Bacillus subtilis [34], respectively. On the basis of the
functional similarity of HAL and PAL, of the same
electrophilic prosthetic group at the active sites, and of
the sequence conservation over a large evolutionary
distance (mammals, bacteria, yeast, and plants), it was
proposed that genes coding HAL and PAL have
diverged from a common ancestral gene, of which the
most conserved regions are likely to be involved in
catalysis or electrophilic prosthetic group formation
[31].
PAL and HAL were characterized previously by
biochemical methods [35,36], but for structure determination heterologous expression and crystallization
were required. Success was ﬁrst achieved with HAL.
The X-ray structure of HAL at a resolution of 2.1 Å
conﬁrmed that it is a homotetramer and also led to an
unexpected result, namely, that the prosthetic electrophile is not dehydroalanine but 3,5-dihydro-5-methylidene-4H-imidazol-4-one (MIO) [37]. MIO can be
regarded as a modiﬁed dehydroalanine residue and is
formed post-translationally by cyclization followed by
the elimination of two water molecules from the inner
tripeptide Ala142-Ser143-Gly144.
To study the importance of the most conserved residues in substrate binding or catalysis in active sites of
P. putida HAL and parsley PAL, mutagenesis was performed on the active site residues in HAL [38] and on
those residues in PAL that were identical or similar
based on amino acid sequence alignment of the two
enzymes [39]. The structural and sequence similarity to
HAL allowed the parsley PAL structure to be constructed by homology modeling [39]. This model
already showed that the active site of PAL [39] resembles very much that of HAL [38]. These investigations
indicated that Tyr110 in PAL (75 000-fold decrease in
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kcat with Tyr110Phe mutant [39]) and its counterpart
Tyr53 in HAL (2650-fold decrease in kcat with
Tyr53Phe mutant [38]) are essential for the catalytic
activity.
The recently determined three-dimensional structures
of yeast PAL (Rhodosporidium toruloides) [40,41] and
parsley PAL (Petroselinum crispum) [42] proved the
presence of the MIO group and the homotetrameric
nature of this enzyme as well. The experimental structures of HAL [37] and PAL [40–42] conﬁrmed the supposed structural similarity between these enzymes.
From the 12 amino acid residues that are conserved
at the active site in HAL enzymes, there are two
amino acid substitutions in the PAL enzymes,
His83 ﬁ Leu138 and Glu414 ﬁ Gln488 [35,36]
(Table 1). Consequently, the active sites of PAL and
HAL proved to be quite similar [39,42]. A signiﬁcant
difference between the prokaryotic HAL [37] and eukaryotic PAL [40–42] structures is the presence of an
extended multi-helix region at the C-terminal part in
the latter enzymes.
The major differences between the parsley PAL [42]
and yeast PAL [40,41] crystal structures can be found
in the loop region around the essential Tyr110 (the
number in the parsley PAL sequence) residue. Residues
109–123 [40] or 102–124 [41] are missing in the reported R. toruloides PAL structures. This loop region
proved to be protease sensitive [41]. In contrast to the
yeast PAL structures [40,41], the P. crispum PAL
structure [42] contained the Tyr110-loop, but in a conformation which separates the phenolic O-atom of
Tyr110 more than 17 Å apart from the exocyclic
methylene C-atom of the MIO prosthetic group.

On the basis of the experimental structures, hypotheses on the role of the Tyr110-loop have been put forward. One group has proposed that Tyr110 is on a
highly mobile loop which is displaced in the P. crispum
PAL crystal structure and an induced ﬁt occurs on
substrate binding [42]. Such an induced ﬁt seems likely
because the two highly mobile loops around positions
110 and 340 at the active center should be structured
during catalysis. They pointed out that the mutation
Tyr110Phe resulted in a complete loss of activity [39]
and concluded that this Tyr110 should not be highly
important for the reaction, as it is expected to contact
merely the substrate carboxylate group. It has been
supposed that strong inhibition occurs because the
introduced Phe110 is in a highly mobile loop and it
may reach the active center to bind like the substrate
and thus inhibit the enzyme [42].
Experiments on the R. toruloides PAL led to other
conclusions. Limited proteolysis followed by protein
sequencing identiﬁed the most accessible PAL trypsin
and chymotrypsin cleavage sites as Arg123 and
Tyr110, respectively [41]. Both of these residues are
located in this highly ﬂexible loop at the entrance to
the active site of PAL. It was also found that PAL can
be protected from protease inactivation by incubation
with tyrosine [41]. Based on the proximity and ﬂexibility of this loop region, it has been proposed that loop
102–124 most likely acts as an opening–closing ‘clamp’
above the R. toruloides PAL active site and plays a
critical role in substrate binding [41]. Substrate or substrate analogues may anchor this loop upon binding,
making a substantial conformational change compared
to the apo structure.

Table 1. Alignment of several PAL, HAL, TAM and PAM sequences. The most conserved active site residues are in red, the PAL-like residues are in magenta, the HAL-like residues are in blue. The sequences are from the Swiss-Prot ⁄ TrEMBL repository (PAL_Pet cr, P24481
[43]; PAL_Ara th, P35510 [20]; PAL_Rho to, P11544 [4]; PAL_Pho lu, Q7N4T3 [44]; PAL_Str ma, Q9KHJ9 [5]; HAL_Pse pu, P21310 [33];
HAL_Bac su, P10944 [34]; HAL_rat, P21213 [31]; HAL_human, P42357 [32]; TAM_Str gl, Q8GMG0 [30]; and PAM_Tax c., Q6GZ04 [27].
Number
Abbreviation

110

PAL_Pet cr
PAL_Ara th
PAL_Rho to
PAL_Pho lu
PAL_Str ma
HAL_Pse pu
HAL_Bac su
HAL_rat
HAL_human
TAM_Str gl
PAM_Tax ca

GTDSYGVTTG
GTDSYGVTTG
SMSVYGVTTG
GEVIYGINTG
ERVIYGVNTS
DRTAYGINTG
EKTIYGINTG
RTVVYGITTG
KTVVYGITTG
NIPIYGVTTG
GADIYGVTTG

1006

138
LIRFLNAGI
LIRFLNAGI
LLEHQLCGV
LLTFLSAGLINAVATNV
LVLSHAAGI
LILSHACGV
LVRSHSSGV
LVRSHSSGV
LVRSHSAGV
LIRCLLAGV

203
TITASGDLVP
TITASGDLVP
TISASGDLSP
SVGASGDLIP
SLGTSGDLGP
SVGASGDLAP
SLGASGDLAP
TVGASGDLAP
TVGASGDLAP
SLGASGDLAP
SVSASGDLIP

488
EQHNQDVNS
EQHNQDVNS
EMANQAVNS
EQYNQDIVS
TADFQDIVS
SANQEDHVS
SANQEDHVS
SAATEDHVS
SAATEDHVS
NGDNQDVVS
EQHNQDINS
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Because the presence of Tyr110 in PAL and its
conservation within the MIO-containing ammonialyase ⁄ aminomutase family seems to be one of the
most important features (Table 1) and its mutation
to Phe causes severe decrease in activity in
both PAL [39] and HAL [38], we decided to study
the behavior of the Tyr110-loop in PAL in more
detail.

Tyr-loop in phenylalanine ammonia-lyases

Results and discussion
Modeling the active conformation of the
essential Tyr110-loop of parsley PAL
Because of the uncertainty of the arrangement and
the role of the essential Tyr110-loop in recent parsley
(Fig. 1E) [42] or yeast (Fig. 1D,F) [40,41] PAL X-ray

Fig. 1. Tetrameric structures of HAL and PAL (PDB codes). (A) Crystal structure of P. putida HAL (1B8F) [37]; (B) homology model of P. crispum PAL [39]; (C) homology model of P. luminescens PAL (this work); (D) crystal structure of R. toruloides PAL (1T6P) [40]; (E) crystal structure of P. crispum PAL (1W27) [42]; and (F) recent crystal structure of R. toruloides PAL (1Y2M) [41].
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structures, we decided to construct a catalytically more
competent model of the parsley PAL based on the
X-ray structure (Fig. 1E) [42] and a previous homology model (Fig. 1B) [39]. This PAL homology model,
based on the X-ray structure of HAL (Fig. 1A) [37],
already revealed [39] that the catalytically important residues (except His83 ⁄ Glu414 in HAL and
Leu138 ⁄ Gln488 in PAL) are located at highly isosteric
positions within the active sites in both HAL (Fig. 2A)
and PAL (Fig. 2B). The essential Tyr110 in the PAL
model (Fig. 2B) [39] had also been modeled as close to
the active site as in the HAL X-ray structures
(Figs 2A, 3A and 4A) [40]. As the docking studies with
inhibitors inside the modeled PAL active site [45,46],
and the recently published X-ray structures of parsley
and R. toruloides PAL (Fig. 1D–F) [40–42] indicate,
homology modeling of parsley PAL [39] turned out to

be quite reliable over the common HAL ⁄ PAL motif
region (Figs 2B and 3B). By modeling, even the presence of the C-terminal multi-helix domain had been
predicted (Fig. 2B), although not in an accurate
arrangement.
Comparison of the essential Tyr-loop region of
HAL and plant PALs (Fig. 3) indicate that all the six
known HAL structures (Fig. 3A) [37,47,48] contain the
essential Tyr53 (Tyr53 in HAL corresponds to Tyr110
in PAL) in a conformationally highly conserved position inside the active center. In contrast, X-ray structures of yeast (Fig. 2D) [40,41] and parsley (Figs 2E
and 3C) [42] PAL suffer from the lack or noncatalytically active conformation of the mobile loop containing the highly conserved Tyr110.
Thus, the 90–135 portions of each subunit in the
X-ray structure of parsley PAL [42] were replaced with

Fig. 2. Active sites of HAL and PAL (the active site residues whose mutation resulted significant decrease in HAL [38] or PAL [39] activity
are indicated by colored thick lines: kcat wt ⁄ kcat mut > 2000, red; 100–2000, magenta; < 100, grey). The depicted active sites are in (A) crystal
structure of P. putida HAL (1B8F) [37]; (B) homology model of P. crispum PAL [39]; (C) homology model of S. maritimus PAL (this work); (D)
crystal structure of R. toruloides PAL (1T6P) [40]; (E) crystal structure of P. crispum PAL (1W27) [42]; and (F) homology model of P. luminescens (this work).
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Fig. 3. Comparison of HAL and PAL Tyr-loop
regions (PDB codes ⁄ colors). (A) Overlaid
crystal structures of six P. putida HAL-tetramers: wild type (1B8F [37]; orange),
mutants F329A (1EB4 [47]; light green),
F329G (1GK2 [47]; magenta), D145A (1GK3
[47]; aquamarine) and Y280F (1GKJ [48];
green) and wild-type structure inhibited
by L-cysteine (1GKM [48]; pink). (B) The
P. crispum PAL crystal structure (1W27
[42]; blue) overlaid on P. putida HAL crystal
structure (1B8F [37]; orange). (C) The
P. crispum PAL crystal structure (1W27
[42]; blue) overlaid on R. toruloides PAL
crystal structure (1T6P [40]; cyan). (D) The
modified P. crispum PAL structure
(1W27mod, this work; red) overlaid on
P. crispum PAL crystal structure (1W27
[42]; blue).

the corresponding residues from the homology model
[39]. After proper smoothing of the corrected area, the
two structures (Fig. 3D) were compared (Fig. 4). The
Ramachandran plot analysis of the subunits of experimental parsley PAL (1W27) and modiﬁed parsley PAL
(1W27mod) indicated that from the 716 residues of a
single subunit of the 1W27 structure 12 amino acids
(six in the Tyr110-loop region), but in the Tyr110-loop
of the modiﬁed 1W27mod structure only eight amino
acids (only two in the Tyr110-loop region) are outside
the likely Phi ⁄ Psi combinations (Fig. 4). Moreover,
calculation of the total energies of the two tetrameric
structures revealed the modiﬁed 1W27mod structure
being more stable by 640 kJÆmol)1 (Fig. 4).
The dynamic behavior of the Tyr110-loop regions in
the experimental Tyr110-loop-out (1W27) and in the

modiﬁed Tyr100-loop-out (1W27mod) structures was
examined by molecular dynamics performed at 300
and 370 K (Fig. 5). These values represent the ambient
temperature at which PAL enzymes normally operate
(300 K) and the temperature at which PAL enzymes
loose their activity but bacterial HALs which are
often puriﬁed by an initial heat treatment at 70 C for
several minutes may survive (370 K).
As expected, the Tyr110-loop-in model at 300 K
(Fig. 5C) turned out to be conformationally stable, the
OTyr-OH–CMIO-CH2 distance of about 7 Å varied less
than ± 1 Å over a 20-ps simulation. Over a 20-ps
simulation, the Tyr110-loop-in model also maintained
its loop-in character at 370 K (Fig. 5D). Most of
the structures resulting in this simulation contained
Tyr110 at a displaced position with a characteristic
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Fig. 4. Analysis of (A) experimental (1W27; blue) and (B) modified (1W27mod; red) P. crispum PAL structures. The total energy of the tetramer and the Ramachandran plot of the monomer are shown for both structures.

OTyr-OH–CMIO-CH2 distance of about 12.5 Å varying
about ± 1.5 Å. These simulations on the Tyr110-loopin (1W27mod) structure indicate the possibility of a
‘breathing’ motion of the Tyr110-loop ‘covering’ the
entrance of the active site. This motion may provide
enough space for substrate entrance ⁄ product release
without folding to a Tyr110-loop-out conformation.
On the other hand, the 20 ps simulations on the
Tyr110-loop region of the loop-out structure (i.e. a ligand-free experimental 1W27) (Fig. 5A,B) indicate a
less structured loop in which Tyr110 is roaming in a
larger space segment. Because the 300 K simulation
1010

(Fig. 5a) seemed to have a tendency to decrease the
characteristic OTyr-OH–CMIO-CH2 distance (from the
starting 17-Å value, it decreased to 13 Å), another
20 ps run was started from its ﬁnal structure. This
elongated run (result not shown) returned the Tyr110
almost to its starting distance (17 Å), thus indicating
a large frequency and amplitude of this loop motion at
300 K. The simulation on the Tyr110-loop region of
the 1W27 structure at 370 K (Fig. 5B) showed an
increase of the characteristic OTyr-OH–CMIO-CH2 distance (with a maximum near to 23 Å) and no indication for a tendency towards the loop-in state.

FEBS Journal 273 (2006) 1004–1019 ª 2006 The Authors Journal compilation ª 2006 FEBS

S. Pilbák et al.

Tyr-loop in phenylalanine ammonia-lyases

A

B

A)
B)
C)
D)

C

D

Fig. 5. Molecular dynamics calculations on the Tyr110-loop region of P. crispum PAL structures. Comparison of the Tyr110 region in loop-out
P. crispum PAL (1W27) (A) at 300 K, (B) at 370 K, and in the modified loop-in P. crispum PAL (1W27mod) (C) at 300 K and (D) at 370 K.

These simulations led to a hypothesis that the active state of the parsley PAL is a Tyr110-loop-in conformation and opening ⁄ closing the entrance to the
active site may happen by a ‘breathing’ motion of
this loop. Similar loop motion can be assumed for
the Tyr53 loop in HAL, as the B factors for this
Tyr-loop region in the X-ray structures of bacterial
HAL (35–55 Å2) [37,47,48] and similarly in parsley
PAL (60 Å2) [40] are signiﬁcantly higher than average (22 and 25 Å2 for HAL and PAL, respectively).
Because there is no indication for a Tyr53-loop-out
structure for HAL but between HAL and PAL structural and mechanistic similarity is assumed, we suppose that the Tyr110-loop-out fold in PAL is
practically irreversible and results in complete loss of
catalytic activity similarly to the Tyr110Phe mutant
[39]. Thus, the experimental parsley PAL structure
(1W27) may represent an inactivated form. In the following sections further simulations and experimental
facts will be presented which may be interpreted by
this hypothesis. The hypothesis will also be extended
to the analysis of the possible role of C-terminal
multi-helix domain in this process.

Investigation of bacterial PAL structures
As Table 2 shows, there is a substantial similarity
between the members of the MIO-containing
ammonia-lyases and aminomutases but well deﬁned
differences can also be recognized.
Usually, PAL from eukaryotes, e.g. potato, maize
[51] or Rhodotorula glutinis [52] is made up of four
identical subunits, whereas the wheat enzyme [53] with
a molecular weight of 330 kDa, is composed of two
pairs of nonidentical subunits (75 and 85 kDa). Similarly, the PAL from the fungus Rhizocotania solani [54]
is also composed of two pairs of nonidentical subunits
(70 and 90 kDa). PAL puriﬁed from suspensioncultured cells of French bean (Phaseolus vulgaris) [55]
also include an apparently higher molecular weight
(83 kDa) form, which shows different kinetics of
induction as the molecular weight 77 kDa forms. The
increased molecular weight of the larger subunit was
not completely attributable to glycosylation. Bean
PAL is known to be subject to considerable post-translational processing, as the number of subunits of the
molecular weight 77 kDa form observed in two-dimen-
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No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
Yes

(543)
(693)

(456)
(532)
(477)
(422)
(484)
(484)

Proteolysis (<3 h in vivo)
Dark (<3 h)
Illumumination (stable)
–
–
>70C
>60C
–
–
–
–
–
(699)

(477)
(467)

(450)
(455)
(455)

(502)
(500)

37
–
–
30
30
31
30
28
28
–
30
44
(434)

4–495
11–503
2–477
2–481
113–592
113–592
–
12–506
26–524

31
–
–
33
30
·
40
45
45
–
36
30

Plant
Plant

Yeast
Plant

Bacterium
Bacterium
Bacterium
Bacterium
Mammal
Mammal
Bacterium
Bacterium
Plant

PAL_Ara th
PAL_Pha vu

PAL_Rho to
PAL_mustard

PAL_Str ma
PAL_Pho lu
HAL_Pse pu
HAL_Str gr
HAL_rat
HAL_human
TAL_Rho ta
TAM_Str gl
PAM_Tax ca

716 (76.9)
– (–)
– (55)
523 (56.4)
532 (57.7)
509 (56.3)
514 (55)
657 (72.3)
657 (72.7)
542 (n.d.)
539 (58.1)
698 (76.5)

Plant
PAL_Pet cr

725 (78.9)
712 (77.3)

Origin
Enzyme

716 (77.8)

–
–

59–565

Yes
Yes
[46–48C]
Sensitive to conditions
82 (716)
84 (693)
28 (509)
30 (488)
64–562
51–549

56–553

68, 64,2650(His6–tag),71
77, 122, 256, 302
(5.4, 5.2, 5.05, 4.85)
60–390 (Rho glu)
–
(5.6)
23
320
3900
600
500
–
15.6
28
1100 ⁄ 45: Tax chi

Yes (native purified),
No (pure isoenzymes)
No (pure isoenzymes)
Yes (native purified),
No (pure isoforms)
Yes (Rho glu)
–
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No (recombinant)
17, 17, 25, 15
Yes
[~50C]
·
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31 (477)

Stability
(T1 ⁄ 2) or [Topt]
Identity to
PAL_Pet cr
% (aligned)
Identity to
HAL_Pse pu
% (aligned)
Common
PAL ⁄ HAL
domain
Size of
amino acid
(kDa)

Table 2. Biochemical characterization of PAL, HAL and related MIO-containing enzymes.

Isoforms

Km (pI) lM

Negative cooperativity
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sional gel analysis exceeds the number of direct gene
products [56]. Like the plant enzymes, the yeast PAL
[57] consist of four identical subunits of about
77 kDa.
All members of the MIO containing ammonialyase ⁄ aminomutase family share a common HAL ⁄ PAL
motif of about 460 amino acids (Table 2). Within this
HAL ⁄ PAL region, these enzymes maintain 30%
sequence identity even between bacterial HAL and
plant PAM. The degree of the sequence identity
reﬂects more the genetic distance between the species
than differences in the enzyme action (e.g. the 44%
sequence identity between plant PAL and plant PAM
is higher than the 37% identity between yeast and
plant PALs). The size of the different enzymes, i.e. the
fact that all known bacterial enzymes contain only the
HAL ⁄ PAL motif bearing the core domain (Table 2), is
consistent with the proposal that the genes for HAL
and PAL have diverged from a common ancestral
gene, which most probably had HAL function [31]. On
this basis it can be postulated that, for the catalysis,
only the core HAL ⁄ PAL motif region is required, and
the other extended parts serve other (e.g. regulatory)
functions.
Therefore the two bacterial PALs in which the
extended C-terminal multi-helix domain is not present
are ideal candidates to evaluate the inﬂuence of this
extended region on the behavior of the Tyr-loop.
As homology modeling proved to be a useful tool
for investigation of the parsley PAL [39], and its
accuracy has been proved ﬁrst by successful docking
studies [45,46] and later by the experimental structures
[40–42], this method was used to construct models of
bacterial PAL structures.
S. maritimus PAL gene sequence has already been
published [5]. Although the genetic data of PAL identiﬁed in bacterium P. luminescens [6] is not yet
published, we have identiﬁed the gene from the whole
genome [44] by BLAST sequence comparative analysis.
As the P. luminescens and S. maritimus PAL genes
exhibit almost the same extent of sequence identity to
P. putida HAL and parsley PAL (30%), the experimental HAL (1B8F) [37] and PAL (1W27) [42] structures have been used as templates for homology
modeling resulting in raw models with loop-in (HALbased models) and the loop-out (PAL-based models)
conformations of the Tyr-loop region. For modeling
the whole bacterial PAL structures with Tyr-loop-in
conformations (PlPALin: Figs 1C and 2F; and SmPALin: Fig. 2C), the HAL-based models were corrected
with a loop region of 256–304 from the PAL-based
structures. Replacement of the Tyr-loop residues
(50–85 for PlPALout and 34–68 for SmPALout) in these
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models with the corresponding parts from the PALbased raw structures resulted in the models with
Tyr-loop-out conformations (PlPALout and SmPALout).
On the basis of its higher similarity to the parsley
enzyme, the model of PAL from P. luminescens has been
chosen for detailed molecular dynamics studies (Fig. 6).
(Although details are not given, molecular dynamics on
the S. maritimus PAL models showed similar behavior.)
Not surprising, the Tyr61-loop-in model (PlPALin) at
300 K (Fig. 6C) turned out to be conformationally
stable, the OTyr-OH–CMIO-CH2 distance of about 7.4 Å
varied less than ± 0.5 Å over a 20-ps simulation. This
loop region remained quite rigid and maintained its
loop-in arrangement even during a 20-ps simulation at
370 K (Fig. 6D), indicating increased heat stability.
Similar simulations on the Tyr61-loop-out model
(PlPALout, Fig. 6A,B) showed that the Tyr-loop is less
mobile than the corresponding region in the parsley
PAL structure (1W27mod, Fig. 5A,B) and the Tyr61 is
roaming in a larger space segment only at 370 K.
None of the Tyr61-loop-out simulations indicated any
tendency to fold back to Tyr-loop-in state during the
simulation.

Because the lack of the C-terminal multi-helix
domain resulted in signiﬁcantly more rigid Tyr-loopin structure which is assumed to be the catalytically
active form, a possible function of the C-terminal
multi-helix domain in the eukaryotic PALs is to
destabilize the essential Tyr-loop. This effect may be
quite important and essential, considering the rapid
changes required for regulating the phenylpropanoid
biosynthesis.
Stability: regulation of eukaryotic PALs
Although the regulation of eukaryotic PALs differs,
the necessity of rapid inactivation ⁄ decomposition of
the enzyme as well as the presence of the C-terminal
multi-helix domain in both fungi and plant enzymes is
a common feature (Table 2).
In yeasts, PAL is not a constitutive enzyme, but is
induced by the addition of l-phenylalanine to the culture medium [56]. Enzymatic activity rapidly decreases
(half-life 3 h) in stationary phase cultures [57]. In
the basidiomycetous yeast Rhodosporidium toruloides,
phenylalanine, ammonia and glucose regulate PAL

A

B

C)
D)
A)
B)

C

D

Fig. 6. Molecular dynamics calculations on the Tyr61-loop region of P. luminescens PAL models. Comparison of the Tyr61 region in loop-out
P. luminescens PAL (PlPALout) (A) at 300 K, (B) at 370 K, and in loop-in P. luminescens PAL (PlPALin) (C) at 300 K and (D) at 370 K.
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synthesis [56] by adjusting the level of functional PAL
mRNA [58]. This agrees with the observations that
there are no PAL isoenzymes in R. toruloides [56].
Active-site-binding ligands (e.g. amino-oxyphenylpropanoic acid (E)-cinnamate, o-tyrosine) protected the
R. glutinis PAL from inactivation by the three
proteinases, and peptide-bond cleavage by trypsin and
chymotrypsin [59].
In higher plants, PAL exists universally as a family
of genes, and the presence of PAL isoforms (usually
three or four isoenzymes) is common [3,17–20].
Sequence comparison of plant PALs revealed the
greatest divergence in the N-terminal region, which
varies greatly in amino acid number and sequence [60],
whereas the HAL ⁄ PAL core domain and the C-terminal multi-helix region exhibit less variance. The phylogenetic analysis of PAL genes from various species
provided no evidence for different classes in the PAL
gene family, although PAL1 is most closely related to
PAL2, and PAL3 always clusters together with PAL4
[61]. In A. thaliana, from the molecular phenotype,
common and speciﬁc functions of PAL1 and PAL2
were delineated, and PAL1 was qualiﬁed as being
more important for the generation of phenylpropanoids [62].
Based on in vitro experiments in isolated microsomes
from tobacco stems or cell suspension cultures, it has
been proposed that metabolic channeling of (E)-cinnamic acid requires the close association of speciﬁc
forms of PAL with C4H on microsomal membranes
[63].
The site of phosphorylation of French bean PAL
has been determined as Thr545, which is in the C-terminal extension of the enzyme [64]. On that basis it
was suggested that phosphorylation of PAL may play
a role in regulatory mechanisms in higher plants [64].
In mustard (Sinapis alba L) seedlings kept in darkness, the active PAL (probably a ’normal’ plant type
enzyme with the C-terminal multi-helix domain extension) was synthesized de novo, continuously turning
over (half-life 3 h) [65]. In mustard, however, there is
a pool of inactive enzyme which is activated by illumination [65]. The active PAL isolated from irradiated
mustard cotyledons had a homotetrameric structure
composed from 55 kDa subunits [72], which implies
that this stable form contains no signiﬁcant extensions
to the HAL ⁄ PAL motif.
In addition to these data, our molecular dynamics
observations indicate that the presence of the mobile
C-terminal multi-helix domain destabilizes the PAL
enzymes by accelerating the fold to the inactive Tyrloop-out state, which is also more sensitive to degradation. Obviously, changes in the conformation of
1014

the C-terminal multi-helix domain can result in a different degree or rate of destabilization via the Tyrloop region, which may play a role in regulatory
processes.
According to the molecular dynamics results (Fig. 5)
and the experimental crystal structure [42] of parsley
PAL, the Tyr110-loop-out conformation seems to be
stable. Because the important Tyr110 residue which
should have essential contribution to substrate binding
and catalysis [39] is distinct from the active site, the
stable Tyr110-loop-out state should be catalytically not
productive and a weaker binder of the substrate when
in the active conformation. The presence of such a
form in enzyme can be observed by kinetics. If an
unproductive binder is present, the Hill-coefﬁcient
should indicate signiﬁcant deviation from 1.0 (negative
cooperation).
Kinetic properties of PAL from various sources
PAL from different sources exhibits considerable variation in kinetic behavior (Table 2). The puriﬁed preparations from plants, e.g. parsley [66], potato tubers
[12], maize shoots [67], gherkin [68] and wheat seedlings [69], showed signiﬁcant deviations from Michaelis-Menten kinetics. On the other hand, PAL from
fungi Ustilago hordei [70], Rhodotorula glutinis [55],
Sporobolomyces pararoseus [71] or bacteria Streptomyces maritimus [5], S. verticillatus [7] obeyed the classical
Michaelis–Menten kinetics. PAL isolated from far-red
irradiated mustard (Sinapis alba L.) cotyledons exhibited also normal Michaelis–Menten kinetics [72]. Moreover, negative cooperativity has never been published
for HAL enzymes, e.g. the S. griseus HAL follows the
Michaelis–Menten kinetics [73].
These observations suggest that the nonlinear kinetics are characteristic only for eukaryotic PALs only. A
puriﬁed mixture of PAL isoenzymes from ultraviolet
light-stimulated, cultured parsley cells exhibited
negative cooperativity [74]. In contrast, heterologously
expressed parsley [3] or A. thaliana [20] PAL isoforms
indicated no deviation from Michaelis–Menten kinetics.
These results proved that the observed negative cooperativity is not an intrinsic feature of the carefully
puriﬁed native homotetrameric plant enzymes. However, it has not been decided whether this is due to the
presence of heterotetrameric isoforms in the puriﬁed
mixture or to post-translational modiﬁcations which
may not occur in the bacterial expression system [3].
PAL from bean [54] and from alfalfa [75] exhibited
negative cooperativity only during the initial stages
of puriﬁcation, whereas the ﬁnal preparation obeyed
normal Michaelis–Menten kinetics.
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In French bean (Phaseolus vulgaris), at least three
isoenzymes of PAL (PAL1, PAL2 and PAL3) are
known [76]. After the ﬁnal chromatofocusing stage of
PAL puriﬁcation from suspension-cultured cells of
French bean, four forms of the enzyme with identical
molecular weights but different apparent pI values of
5.4, 5.2, 5.05 and 4.85 were obtained [54]. It was
observed that a nonchromatofocused PAL preparation
containing all four forms exhibited apparent negative
cooperativity, whereas the individual forms after the
ﬁnal step displayed normal Michaelis–Menten kinetics,
with Km values of 77, 122, 256 and 302 lm in order of
decreasing apparent pI values [54]. Comparison of
these Km values with those reported to the pure isoforms of the closely related A. thaliana PAL (Km
70 lm) [20] indicates good agreement with the ﬁrst
form. The other forms are also catalytically active but
their substrate binding ability gradually decreases. As
homotetrameric PAL contains four catalytically active
sites according to the crystal structures [40–42], it is
probable that the isolated isoforms of the bean PAL
after chromatofocusing are enzymes with increasing
number of Tyr-loop-out conformations at the four
active sites.
The isoelectric points of these forms can be used to
justify this hypothesis. To estimate the isoelectric point
changes attributable to Tyr-loop-opening, the number
of solvent accessible acidic and basic residues in the
Tyr110-loop-in (1W27mod) and Tyr110-loop-out (1W27)
parsley PAL structures were compared (Table 3). The
observation that the number of solvent-accessible acidic
residues signiﬁcantly increases upon opening to loopout conformation indicates that a Tyr110-loop-out form
should have a lower pI than the Tyr110-loop-in form.
In conclusion, we assume that the catalytically active
PAL enzymes contain the essential Tyr-loop in a loopin conformation, which is similar to the Tyr-loop
arrangement observed in the HAL structure. The
Table 3. Number of solvent accessible ionisable residues in P. crispum PAL crystal structure (1W27) and in its Tyr110-loop-in modified
model (1W27mod).

Ionizable residues

PAL (1w27) >30%
solvent accessible

PALmod >30%
solvent accessible

Asp
Glu
Tyr
Arg
Lys
His
Acidic total
Basic total

38
80
6
22
96
5
124
123

33
74
0
24
89
7
107
120

C-terminal multi-helix extension in eukaryotic PALs
seems to play an important role in regulation processes. Our calculations demonstrated that its presence
can enhance the rate of inactivation of PAL by enforcing the Tyr-loop-out conformation which is catalytically inactive and more sensitive to degradation. The
presence of conformationally stable Tyr-loop-out
forms in PAL preparations may, at least partially,
account for negative cooperativity commonly observed
for plant PALs.

Experimental procedures
The Petroselinum crispum PAL structure with
altered Tyr110-loop
The crystal structure of parsley PAL (PDB code: 1W27)
[42] was modiﬁed in the mobile loop region. Residues
90–130 from the crystal structure were replaced by the corresponding residues from a homology model parsley PAL
[39] followed by 450 cycles of optimization (amber99 in
hyperchem package [77]) only on the 90–135 portions of
subunits.

Comparison of the experimental (1W27) and
modified (1W27mod) structures
The Ramachandran plot analysis (ignoring Pro and Gly) was
performed on single subunits (chain A, 716 amino acid) of
the experimental parsley PAL (1W27) and modiﬁed parsley
PAL (1W27mod) by the swiss-pdbviewer package [78,79].
The total GROMOS energies of the 1W27 and 1W27mod
homotetramers over 2748 selected amino acid residues (due
to lacking parameterization, residues 201–205 of each subunits representing the MIO groups were omitted from the
selection) were calculated after hundred cycles of optimization (for smoothing without altering the overall structure)
by single point energy calculation by the swiss-pdbviewer
package. The GROMOS tetramer energies of 1W27 and
1W27mod PAL structures were )149164 and )149802 kJÆ
mol)1, respectively.

Homology models of the bacterial PALs
The models of P. luminescens and S. maritimus PAL
structures were constructed by using the sequences of the
bacterial PALs (Swiss-Prot ⁄ TrEMBL codes: P. luminescens,
Q7N4T3; S. maritimus, Q9KHJ9). This sequences were
submitted to SWISS-MODEL (Automated Protein
Modeling Server) [79–82] using the P. crispum PAL structure
(PDB code: 1W27) and the P. putida HAL structure (PDB
code: 1B8F) as templates. For P. luminescens, the PAL-based
model showed 27% sequence identity (modeled residues:
28–482), whereas the HAL-based model showed 30%
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sequence identity (modeled residues: 4–528). For S. maritimus, the PAL-based model showed 29% sequence identity
(modeled residues: 21–475), whereas the HAL-based model
showed 37% sequence identity (modeled residues: 6–518).

Constructing the ‘Tyr-loop-in’ variants of the bacterial
PALs
For further reﬁnements, the HAL-based models were chosen
for both bacterial PALs but the 256–304 parts in both models
were replaced by the corresponding part from the PAL-based
models. The A-S151-G MIO portion in the P. luminescens
PAL model was replaced with the MIO portion present in
parsley PAL structure (1W27) by swiss-pdbviewer and
hyperchem. The modiﬁed MIO portion of the S. maritimus
PAL model was built similarly but the Gly-derived portion of
the MIO from parsley PAL structure (1W27) was manually
modiﬁed to Thr-derived MIO structure (T-S144-G). The
full homotetrameric ‘Tyr-loop-in’ bacterial models for
P. luminescens PAL (PlPALin) and S. maritimus PAL (SmPALin) were constructed and reﬁned in Swiss-PdbViewer by ﬁxing
the bumping side chains followed by 100 optimization cycles
(GROMOS 96 force ﬁeld, on all residues except MIOs).

Constructing the ‘Tyr-loop-out’ variants of the
bacterial PALs
The ‘Tyr-loop-in’ models PlPALin and SmPALin were
modiﬁed by replacing residues 50–85 (PlPALin) and 34–68
(SmPALin) with the corresponding loops from the PALbased models. Merging the MIO portions to the monomers and building the ‘Tyr-loop-out’ tetrameric models
(PlPALout and SmPALout) was achieved in the same way as
described for the ‘Tyr-loop-in’ models.

Molecular dynamics on the Tyr-loop regions of
the different PAL structures
Calculations in the parsley PAL (1W27) and Tyr-loop
modified parsley PAL (1W27mod) structures
For the molecular dynamics studies in parsley PAL, a 40 Å
sphere around Ser172 was cut off from the tetrameric structure (1W27). From the Tyr-loop modiﬁed PAL (1W27mod)
the corresponding portion containing the same residues were
also cut off. In both of these partial parsley PAL structures
preoptimization (until 0.1 kcalÆmol)1 gradient) and molecular dynamics calculation were performed on the following
selection of residues: 50–180 and 380–398 (chain A), 329–
350 (chain B), 440–455 (chain C) by Amber99 force-ﬁeld of
hyperchem (with 10–14 Å cut-off). The molecular dynamics
conditions were: heat time: 0.5 ps; simulation time: 20 ps;
cooling time: 2 ps; time step: 0.001; heat temperature:
200 K; simulation temperature: 300 ⁄ 370 K; cooling temperature: 200 K; and temperature step: 5.
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Calculations in the bacterial (S. maritimus and
P. luminescens) PAL models
For calculations of the Tyr-loop in SmPALout ⁄ in and PlPALout ⁄ in structures, 40-Å spheres around Ser113 and Ser120,
respectively, were cut off from the tetrameric models. In
these 40-Å sphere portions, calculations were performed on
the following selection of residues: 26–121 and 325–343
(chain A), 266–295 (chain B) and 385–399 (chain C) in
SmPALout ⁄ in and 33–128 and 333–351 (chain A), 272–303
(chain B) and 293–306 (chain C) in PlPALout ⁄ in. The preoptimizations and molecular dynamics studies for the bacterial
PAL structures were performed similarly by Amber99
force-ﬁeld of HyperChem (with 10–14 Å cut-off) as described for the partial parsley pal structures.
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Poppe L & Rétey J (2005) Friedel-Crafts-type mechanism for the enzymatic elimination of ammonia from

FEBS Journal 273 (2006) 1004–1019 ª 2006 The Authors Journal compilation ª 2006 FEBS

1017

Tyr-loop in phenylalanine ammonia-lyases

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

S. Pilbák et al.

histidine and phenylalanine. Angew Chem Int Ed Engl
44, 3668–3688.
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Supplementary material
The following supplementary material is available
online:
Structure S1. Theoretical model of parsley PAL monomer unit. Crystal structure modiﬁed in the 90–135
region.
Structure S2. Theoretical model of a bacterial PAL
monomer unit. The model of Photorhabdus luminescens
PAL.
This material is available as part of the online article
from http://www.blackwell-synergy.com
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A3-041P
Residue contacts in protein structures and
interfaces
R. P. Saha, R. P. Bahadur and P. Chakrabarti
Biochemistry, Bose Institute, Kolkata, West Bengal, India.
E-mail: rudra@bic.boseinst.ernet.in
Non-covalent contacts between amino acid residues are the basis
for protein folding, protein assembly and protein–protein interaction. These contacts occurring within a protein chain stabilize the
tertiary structure, whereas those occurring at the interface
between protein chains stabilize the quaternary structure and
protein–protein complexes. To see if there is any difference in
preferential residue-pair interactions in different cases, we have
generated databases of protein tertiary structures, protein–protein
complexes, homodimeric proteins and monomeric proteins
involved in crystal contacts, and then calculated in each case
Pxy, the propensity of a residue X to be in the environment of Y
(the two residues should have at least a pair of atoms within
4.5 Å). Using the similarity of the environment as a criterion the
amino acid residues have been clustered into nine groups. For
the dimeric interfaces, the (20 · 20) Pxy values have large values
along the diagonal, indicating strong preferences for interactions
between identical amino acid residues, as was also reported earlier . This is due to the existence of ‘‘self contacts’’ – the contact
between the equivalent residues from the two subunits lining the
twofold axis. Leu makes the largest contribution (13%) to the
total surface area buried through self-contact. Interestingly, Leu,
which is the most ‘sticky’ residue across the twofold axis is also
the residue of choice in leucine zippers. The average percentage
composition of residues to be involved in self contacts can be
used to distinguish biological dimers from the twofold related
contacts observed in monomeric protein crystals.

A3-042P
Enantioselectivity in Candida antarctica lipase
B reaction: transition states calculated by QM/
MM methods
G. Szatzker, S. Pilbak, E. Toke, V. Bodai and L. Poppe
Department for Organic Chemistry, Research Group for Alkaloid
Chemistry, Budapest University of Technology and Economics,
Budapest, Hungary. E-mail: szatzker@mail.bme.hu
In this study our aim was to rationalize the enantioselectivity
Candida antarctica lipase B (CalB) reaction by comparing the
possible transition states of the two enantiomeric forms calculated by sophisticated QM/MM methods. CalB exhibits high enantioselectivity in esteriﬁcations of secondary aryl methyl carbinols.
The degree of enantioselectivity of CalB-catalyzed acetylations of
1-phenylethanol, 1-cyclohexylethanol and 1-(benzofuran-2-yl)ethanol was determined experimentally by chiral GC. Until now the
most realistic calculations were performed by calculating the
energy difference between tetrahedral intermediates for the two
enantiomers [1]. For each enantiomer two transition states (one
for the alcohol-acylenzyme complex and one for the enzyme–
acylester complex) need to be calculated, the real energy difference can be evaluated by comparing the highest energy for the S
enantiomer with the highest energy of the R enantiomer. For the
calculation of transition state energies ONIOM(QM/MM) methods were used by optimizing a 10 Å area around the substrate
while the substrate and the most important residues were calculated using ab initio and DFT methods.
Reference
1. Raza S, Fransson L, Hult K. Protein Science 2001; 10: 329–
338.
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A3-043P
Enzyme–substrate interaction through docking
stimulation – Part II. Binding properties of
vasopeptidase inhibitors studied in complexes
with Zn(II) metallopeptidases involved in
blood pressure regulation
Z. Spyranti1, G. Vlachopoulos1, G. A. Spyroulias1, G. Pairas1,
E. Manessi-Zoupa2 and P. Cordopatis1
1
Department of Pharmacy, University of Patras, Patras, Greece,
2
Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece.
E-mail: zinia@upatras.gr
Angiotensin-converting enzyme (ACE), neutral endopeptidase
(NEP), and endothelin converting enzyme (ECE), are zinc metallopeptidases which all belong to the gluzincin family [Spyroulias
GA et al. Curr Top Med Chem 2004; 4: 403–429] and they share
common structural and functional features. They all metabolize
peptides, like angiotensin I and II (AI/AII), bradykinin (BK),
atrial natriuretic peptide (ANP) and endothelins (ETs), which are
essential for arterial tone and water-electrolyte homeostasis regulation. The design of these gluzincins’ inhibitors has, until
recently, relied on structure–activity studies, based on thermolysin (TLN), and/or Carboxypeptidase A (CPA). However, the
X-ray structures of ACE (Natesh R et al. Nature 2003; 421: 551–
554) and NEP (Oefner C et al. J Mol Biol 2000; 296: 341–349)
have recently been solved. Since ACE, NEP and ECE are
involved in the metabolism of peptides participating in blood
pressure regulation, regulation their activity by only one mixed
inhibitor has been attempted. Mixed ACE/NEP inhibitors are
termed vasopeptidase inhibitors (VPIs) encapsulates both NEP
and ACE inhibitory properties. However, few are known for the
structure of enzyme complexes with such kind of molecules. Fosidotrilat, sampatrilat and omapatrilat are VPIs with the latter to
be the most clinical tested one. Simulation of ACE/NEP-VPI
complexes using enzyme’s X-ray structure models through Simulating Annealing or Genetic algorithms could provide some valuable information of common and/or different binding properties
of VPIs to ACE and NEP. We are currently performing docking
simulations using AUTODock software with the aim to gain
insight for structure-based design of new bioactive compounds.

A3-044P
A method for enhancing the signiﬁcance of
short linear motif matches
S. Tomiuk, H. Scheel and K. Hofmann
Department of Bioinformatics, Memorec Biotec, Cologne,
Germany. E-mail: stefan.tomiuk@memorec.com
The detection of conserved domains and motifs in protein
sequences by proﬁle- or HMM-based techniques is an important
task in sequence analysis. Conventional methods fail when motifs
are too short or too ill-deﬁned to yield statistically signiﬁcant
match scores. This unfavorable situation is frequently observed
for short linear motifs, including those that determine post-translational modiﬁcations or protein interactions. Existing linear
motif databases, such as ELM, are useful for storing motif-associated information, but are of limited use when trying to ﬁnd
database sequences with biologically relevant motif instances. We
present a method for systematically discerning biologically relevant motif instances from random hits by making use of motif
conservation in orthologous sequences. In its simplest incarnation, the statistical signiﬁcance of a motif match can be strongly
improved if the motif is also conserved in a set of orthologs of
the evaluated target protein, in particular if other similarly-sized
motifs do not show this conservation. If motifs contain so little
information that they can be expected to occur somewhere in
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a b s t r a c t
The kinetic resolution of racemic 1-(benzothiazol-2-yl)ethanol rac-2a, 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol
rac-2b, 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol rac-2c and 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol rac-2d was studied
by enantiomer selective acylation catalyzed by a selection of commercially available and in house produced lipases. Alcoholysis of the corresponding racemic acetates rac-3a–d catalyzed by Candida antarctica
lipase B (CaLB) was also investigated. Two racemic 1-heteroarylethanols rac-2a,b were prepared by addition of the corresponding lithiated heteroarylic compounds 1a,b to acetaldehyde, whereas two others,
rac-2c,d were synthesized by the addition of MeMgI onto the corresponding heteroaryl-carbaldehydes
1c,d. The high enantiomer selectivities of CaLB in the acylation of racemic 1-heteroarylethanols rac2a–d allowed the determination of the enantiomeric preference of these enzymatic acetylation reactions
by QM/MM [pm3/uff or hf(3-21+g**)/uff] calculations. For acetylation of each of the racemic alcohols rac2a–d, four possible tetrahedral intermediate states were compared and analyzed.
Ó 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
The need for the production of optically active compounds as
single enantiomers is growing rapidly. Catalytic enantioselective
synthesis is highly preferred in the preparation of enantiopure
compounds, although classical resolution via diastereoisomeric
salts is still widely employed. Due to their chiral nature, biocatalysts are predominantly suited for the production of enantiopure
stereoisomers. Thus, biocatalysis has developed from a research
technology to a widely used manufacturing method in the pharmaceutical and ﬁne chemicals industry.1–3 Biotransformations are
already being used by industry to manufacture various products,
such as drugs, agricultural chemicals, ﬁne chemicals and plastics.4,5
Hydrolases—especially lipases—proved to be versatile biocatalysts
for synthetic biotransformations.6 Lipases, in many cases, show
remarkable chemoselectivity, regioselectivity and enantioselectivity towards a broad range of substrates. Lipases can retain their
remarkably high stereoselectivity in organic media.6 The stereoselectivity of lipases has been utilized to perform kinetic resolutions,6,7 deracemizations and dynamic kinetic resolutions.8 The
low cost of many lipases make them very useful catalysts for the
kinetic resolution of secondary alcohols including those containing
* Corresponding authors. Tel.: +36 1 4632229; fax: +36 1 4633297 (L.P.).
E-mail address: poppe@mail.bme.hu (L. Poppe).
0957-4166/$ - see front matter Ó 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.tetasy.2008.07.004

heteroaromatic group. For example, the optically active 1-(benzofuran-2-yl)ethanol was prepared by enantiotopic selective bioreduction9 or by lipase-catalyzed enantiomer selective reactions.10
As part of our interest in the development of stereoselective
methods for the preparation of optically active heteroaromatic
compounds, we wanted to follow the study of lipase-catalyzed
kinetic resolutions of further racemic 1-heteroarylethanols 2a–d
by lipase-catalyzed enantiomer selective acylation (Fig. 1). Lipases
usually retain their enantiomeric preference in hydrolysis or alcoholysis.1–3,6 Consequently, such reactions should result in opposite
enantiomeric forms of the enantiomerically enriched 1-heteroarylethanols 2a–d and 1-heteroarylethyl acetates 3a–d as the kinetic
resolution by acetylation. Therefore, the study of hydrolysis or
alcoholysis of the corresponding racemic 1-heteroarylethyl acetates 3a–d has been also considered.
Stereoselective chemical methods for the 1-heteroarylethanols
2b–d have already been studied. The enantioselective reduction
of the corresponding ketone with (S)-2-methyl-CBS-oxazaborolidine gave the optically active 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol
(R)-2b.11 The optically active 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol
(R)-2d was obtained by addition of (CH3)2Zn to the corresponding
aldehyde 1d catalyzed by a commercially available ClCr(Salen).12
The (S)-enantiomer of 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol (S)-2c was
obtained by the reduction of (S)-benzo[b]furan-3-yl)oxirane with
LiAlH4 or by the stereoselective reduction of 3-acetylbenzofuran
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the excellent reactivity and selectivity of CaLB with chiral alcohols
were explained by several modelling18,19 and molecular dynamics20,21 studies. Very recently, QM/MM calculations within the
lipase of P. cepacia revealed that such calculations performed on
the tetrahedral intermediate (THI) states of the reaction can
explain better the reactivity of the lipase towards the enantiomers
of the racemic alcohol substrates than the X-ray structure co-crystallized with the (S)- or (R)-phosphonate inhibitors mimicking the
ester forms of the acetylated products.17 As systematic conformational analysis performed within the CaLB active site at MM level
has already been applied to absolute conﬁguration assignments,22
we proposed to extend this method using the experimentally
determined enantiomer selectivities of CaLB towards the enantiomers of 1-heteroarylethanols 2a–d combined with QM/MM calculations within the CaLB structure for assignment of their absolute
conﬁguration.

OH
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2) acetaldehyde

Ar H

Ar
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OH
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O
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2. Results and discussion
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Figure 1. Preparation and enzymatic kinetic resolution of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d.

with ()-DIP-Cl.13 Although enzymatic kinetic resolution of quite
similar structural derivatives (benzimidazolyl ethanols) is already
described,14 no enzymatic methods for the enantioselective preparation of optically active 1-heteroarylethanols 2a–d have been
found.
Although the absolute conﬁguration of the enantiomers of
1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol (R)-2b,11 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol (S)-2c13 and (R)-2c and 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol
(R)-2d12 was assigned, in many cases the absolute conﬁgurations
were assumed only on the basis of the known stereopreference
of the reagent or catalyst. As there is no data for the optically active
forms of 1-(benzothiazol-2-yl)ethanol 2a, the absolute conﬁguration of its enantiomers cannot be assigned by speciﬁc rotation.
Traditionally, proteins and other large biological molecules
have been out of the reach of electronic structure methods. The
QM/MM computational technique allows the study of large molecules by deﬁning two or three layers within the structure that are
treated at different levels of accuracy. In a typical two-layer
approach, the active site is treated using an electronic structure
method, whilst the rest of the system is modelled with molecular
mechanics. Calibration studies have demonstrated that the resulting predictions are essentially equivalent to those that would be
produced by the high accuracy method. For example, in a study,
the excited states of bacteriorhodopsin were calculated using
QM/MM (ONIOM) methods.15
Well resolved X-ray crystal structures are available for several
lipases, such as Candida antarctica lipase B (CaLB),16 or lipase of
Burkholderia cepacia (formerly Pseudomonas cepacia).17 Moreover,

The preparation of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d was
straightforward (Fig. 1). The 1-(benzothiazol-2-yl)ethanol rac-2a
and 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol rac-2b were prepared by
the addition of the corresponding lithiated heteroarylic compounds 1a,b to acetaldehyde, whereas 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol rac-2c and 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol rac-2d were
synthesized by the addition of MeMgI onto the corresponding heteroaryl-carbaldehydes 1c,d.
With the racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d and with a
wide selection of commercial and in house prepared lipases23,24
in hand, the enantiomer selectivity of the enzyme-catalyzed acylations of the racemic alcohols rac-2a–d was screened ﬁrst (Fig. 1,
Tables 1–4). As a result of the screen, a number of biocatalysts
exhibiting high enantiomer selectivity towards the racemic
alcohols rac-2a–d were found (Tables 1–4). As expected, several
commercial lipases such as lipase B from C. antarctica (CaLB,
formulated as Novozym 435), and lipase AK exhibited high
enantiomer selectivity (E >100) towards all 1-heteroarylethanols
rac-2a–d (Tables 1–4). Within the series of the four racemic alcohols rac-2a–d, the lipases usually retained their degree of enantiomer selectivity. Lipase AY, lipases from Candida rugosa/cyclindracae
and porcine pancreas (PPL) exhibited only moderate enantiomer
selectivities towards the racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d

Table 1
Enantiomer selective enzymatic acylation of racemic 1-(benzo[d]thiazol-2-yl)ethanol
(rac-2a)
Enzyme

Time [h]

c [%]

ee (S)-2a [%]

ee (R)-3a [%]

Ea

Lipase AK
Novozym 435
Lipase AY
CrL
Lipozyme TL IM
CcL
PPL
Lipase PS
Lipase 3b
SSF-9
SSF-23
SSF-97
SSF-101
SSF-117
Lipase F

6
72
24
8
28
25
26
24
38
38
38
38
38
38
26

46.1
50.4
38.5
27.9
8.7
41.3
2.2
42
48.5
46.4
28.8
26.4
12.4
15.4
13.0

97.9
98.8
59.5
27.1
0.1
63.5
16.1
78.7
99.4
81.2
32.3
28.4
2.6
2.1
42.9b

98.0
99.1
84.2
87.0
68.5
88.2
85.7
98.9
99.5
98.7
99.2
99.7
99.6
85.2
89.4b

>200
200
21
19
5
31
15
>200
200
>200
>200
200
200
13
27

a
The degree of enantiomer selectivity (E) was determined from ee(S)-2a and
ee(R)-3a.25 Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the
100–300 range are reported as >100, values in the 300–500 range are reported as
>200 and values calculated above 500 are given as 200.
b
Conﬁgurations of the major enantiomers are opposite to those given in the
headline: (R)-2a and (S)-3a.
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Table 2
Enantiomer selective enzymatic acylation of racemic 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol rac-2b

Table 4
Enantiomer selective enzymatic acylation of racemic 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol (rac-2d)

Enzyme

Time [h]

c [%]

ee(S)-2b [%]

ee(R)-3b [%]

Ea

Enzyme

Time [h]

c [%]

ee(S)-2d [%]

ee(R)-3d [%]

Ea

Lipase AK
Novozym 435
Lipase AY
CrL
Lipozyme TL IM
CcL
PPL
Lipase PS
Lipase 3b
SSF-9
SSF-23
SSF-97
SSF-101
SSF-117
Lipase Fb

24
24
46
24
46
46
46
46
15
22
22
22
22
22
24

49.6
49.8
47.0
26.5
12.5
40.8
10.6
50.5
49.8
48.2
48.8
46.2
31.3
36.3
9.1

99.2
99.4
60.0
35.9
27.1
50.0
11.1
99.8
98.8
99.7
90.6
69.5
20.0
50.0
37.9b

97.8
99.3
87.9
82.2
99.4
88.5
91.2
98.9
99.4
99.2
98.8
97.0
96.1
96.1
7.7b

200
200
37
15
>200
30
24
200
200
200
200
>100
77
87
2

Lipase AK
Novozym 435
Lipase AY
CrL
Lipozyme TL IM
CcL
PPL
Lipase PS
Lipase 3b
SSF-9
SSF-23
SSF-97
SSF-101
SSF-117
Lipase Fb

24
24
46
24
46
46
46
46
15
22
22
22
22
22
24

47.5
42.2
24.1
9.3
8.1
16.0
3.0
20.6
49.8
12.8
12.7
7.1
4.4
8.8
6.9

99.0
77.3
32.6
12.3
10.8
19.1
4.8
27.7
98.8
13.6
12.4
6.7
0.5
9.7
9.6b

99.4
95.8
82.8
72.7
98.4
83.5
94.5
99.3
99.5
96.2
98.6
99.1
98.6
96.0
84.6b

200
>100
15
7
>100
13
37
>200
200
59
>100
>100
>100
54
13

a
The degree of enantiomer selectivity (E) was determined from ee(S)-2b and
ee(R)-3b.25 Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the
100–300 range are reported as >100, values in the 300–500 range are reported as
>200 and values calculated above 500 are given as 200.
b
Conﬁgurations of the major enantiomers are opposite to those given in the
headline: (R)-2b and (S)-3b.

Table 3
Enantiomer selective enzymatic acylation of racemic 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol
rac-2c
Enzyme

Time [h]

c [%]

ee(S)-2c [%]

ee(R)-3c [%]

Ea

Lipase AK
Novozym 435
Lipase AY
Lipozyme TL IM
CcL
PPL
Lipase PS
Lipase 3b
SSF-9
SSF-23
SSF-97
SSF-101
SSF-117
Lipase Fb

16
16
40
40
40
24
48
21
21
21
21
21
21
40

47.0
48.1
18.2
5.1
16.6
5.1
7.1
49.8
26.0
15.5
7.5
6.3
19.4
4.7

97.7
96.2
22.0
8.5
18.4
17.5
11.2
99.7
42.7
30.6
14.5
10.3
20.8
4.4b

97.5
97.6
92.6
91.1
90.7
97.2
91.5
97.7
96.0
93.7
85.2
97.1
87.4
74.6b

>200
>200
32
23
25
75
25
200
74
41
14
76
18
7

a
The degree of enantiomer selectivity (E) was determined from ee(S)-2c and
ee(R)-3c.25 Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the
100–300 range are reported as >100, values in the 300–500 range are reported as
>200 and values calculated above 500 are given as 200.
b
Conﬁgurations of the major enantiomers are opposite to those given in the
headline: (R)-2c and (S)-3c.

(E between 7 and 75, see Tables 1–4). The enhanced steric
bulkiness of 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol rac-2d compared
to 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol rac-2b only inﬂuenced the
reactivity, but not the degree of the selectivity of the lipases
(Tables 2 and 4). Only Lipozyme TL IM (immobilized form of lipase
from Thermomyces lanuginosus) behaved differently. This lipase
acted with high enantiomer selectivities on the lipophilic heterocycles (E >100 for rac-2b and rac-2d; Tables 2 and 4). On the other
hand, these high selectivities dropped signiﬁcantly in the kinetic
resolutions of the more polar heterocycles (E = 5 and 23 for
rac-2a and rac-2c, respectively; Tables 1 and 3).
In addition, a number of our novel preparations from thermophilic fungi (lipase 3b)23 or solid state fermentation of mesophilic
fungi (SSF-9, 23, 97, 117),24 also exhibited excellent enantiomer
selectivities (E >100, see Tables 1–4).
As expected, almost all lipases in this study followed the socalled Kazlauskas rule,26 which predicted the enantiomeric
preference for lipase-catalyzed kinetic resolutions. The rule is

a
The degree of enantiomer selectivity (E) was determined from ee(S)-2d and
ee(R)-3d.25 Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the
100–300 range are reported as >100, values in the 300–500 range are reported as
>200 and values calculated above 500 are given as 200.
b
Conﬁgurations of the major enantiomers are opposite to those given in the
headline: (R)-2d and (S)-3d.

based on the assumption that the binding pockets of the lipases
can discriminate between the enantiomers of a secondary alcohol.
The sterically different arrangement of the large substituent and
the medium substituent in the two enantiomers of secondary alcohols result as in different binding afﬁnity and thus different rates of
reaction. Usually, the (R)-enantiomer is the fast reacting one. Interestingly, lipase F exhibited an opposite enantiomer preference and
resulted in the formation of the (S)-acetates (S)-3a–d (Tables 1–4).
Next, preparative scale kinetic resolutions of the four racemic 1heteroarylethanols rac-2a–d were performed (200 mg, each) with
the most selective immobilized commercial enzyme, Novozym
435, for full characterization of the optically active products (R)3a–d and (S)-2a–d (Table 5). The high enantiomer selectivity of
this lipase allowed the preparation of the alcohols (S)-2a–d and
acetates (R)-3a–d in high enantiomeric excess (ee 96.5–99.3; Table
5).
The opposite enantiomeric forms of the optically active products [(S)-3a–d and (R)-2a–d] can be prepared by alcoholysis of
the corresponding racemic acetates rac-3a–d with the same immobilized lipase (Novozym 435, Table 6). The degree of enantioselectivity in the alcoholysis reactions of the racemic acetates rac-3a–d
was systematically tested in four alcohols (methanol, ethanol, propan-1-ol and butan-1-ol; Table 6). The highest selectivities were
achieved in the alcoholyses of racemic 1-acetoxy-1-benzo[b]thiophen-2-yl-ethane rac-3b (E >100 in each alcohol). Considering

Table 5
Novozym 435 (CaLB) catalyzed kinetic resolution of the heteroaryl alcohols
(rac-2a–d)
Compound

Yield [%]

ee [%]

Ea

,b
½a24
D

(S)-2a
(R)-3a
(S)-2b
(R)-3b
(S)-2c
(R)-3c
(S)-2d
(R)-3d

44
45
45
46
45
44
46
43

97.2
98.0
99.1
99.3
96.7
97.0
96.5
97.8

>200

18.4
+75.5
21.2
+142.2
18.5
+73.2
27.1
+78.2

200
>100
>200

a
The degree of enantiomer selectivity (E) was determined from ee(S)-2 and
ee(R)-3.25 Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the
100–300 range are reported as >100, values in the 300–500 range are reported as
>200.
b
(c 1.0, CHCl3).
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Table 6
Alcoholysis of racemic 1-heteroarylethyl acetates rac-3a–d with Novozym 435 (CaLB)
Compound

Alcohol

Time [h]

c [%]

ee(S)-3 [%]

ee(R)-2 [%]

Ea

rac-3a

Methanol
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-1-ol

28
28
28
28

19.5
51.6
51.7
42.2

7.3
99.3
87.1
70.5

7.3
97.5
85.7
94.6

1
>100
37
77

rac-3b

Methanol
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-1-ol

48
48
48
48

10.7
49.7
42.6
37.7

9.4
94.6
71.3
65.0

99.3
97.5
97.4
96.8

>100
>100
>100
>100

rac-3c

Methanol
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-1-ol

24
24
24
24

1.4
18.1
7.1
7.1

1.6
21.8
7.1
7.1

96.6
95.6
97.7
97.8

58
55
92
98

rac-3d

Methanol
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-1-ol

48
48
48
48

2.5
22.1
17.3
9.5

5.9
21.8
13.0
6.8

75.1
99.3
96.3
96.7

2
>100
60
65

a
The degree of enantiomer selectivity (E) was determined from ee(R)-2 and
ee(S)-3.25 Due to sensitivity to experimental errors, E values calculated in the
100–300 range are reported as >100, values in the 300–500 range are reported as
>200.

the productivity and selectivity together, ethanol is the most
appropriate solvent for the Novozym 435-catalyzed alcoholyses
of the racemic acetates rac-3a–d (Table 6).
The absolute conﬁguration of the enantiomers of 1-(benzofuran-3-yl)ethanol (S)-2c13 and (R)-2c and 1-(benzothiophene-3yl)ethanol (R)-2d12 was known. Therefore, conﬁgurations of all
the residual enantiomers in the CaLB-catalyzed reactions 3a–d
were assigned as (S) on the basis of the same sign of their speciﬁc
rotation and also on the basis of the empirical Kazlauskas rule.
Consequently, an (R)-conﬁguration can be assigned to the products
3a–d on a similar basis.
There is no absolute conﬁguration assignment based on experimental data for the fast reacting enantiomers (R)-3a and (R)-3b.
Therefore, it was thought worthy to determine the sense of the
enantiomer selectivities of CaLB towards the enantiomers of 1-heteroarylethanols 2a–d based on the structure of CaLB.27 The interpretation of the enantiomer selectivity of CaLB with secondary
alcohols was investigated by docking the two alcohol enantiomers
into the active site.28 Conformation searches of the covalent tetrahedral intermediates (THI) at molecular mechanics level were already applied for absolute conﬁguration assignments.22 Here, we
extended this method by using more reliable QM/MM calculations
to determine the absolute conﬁgurations of the fast reacting enantiomers of 3a–d.
The stereoselectivity towards the enantiomers of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d in CaLB was examined by a systematic
conformation search (CS) at molecular mechanics level within
the rigid enzymic environment followed by QM/MM relaxation.
For the calculations, the THI’s, formed by the reaction of the (R)-

or (S)-alcohol with the acyl enzyme, were used to model the transition states.
It is known that the mechanism of serine proteases involves the
Asp-His-Ser catalytic triad. It is also generally accepted that a tetrahedral intermediate (THI) is formed during the acylation and
deacylation step. Within CaLB, the speciﬁc regions important for
the prediction of enantioselectivity were determined with the aid
of molecular dynamics-based methodology.20 The ‘double-proton-transfer’ mechanism involves a proton transfer from Ser to
His and a proton transfer from His to Asp at the tetrahedral intermediate. Full enzyme empirical valence bond studies concluded
that Asp in the catalytic triad stays ionized during the reaction,
the ‘double-proton-transfer’ mechanism.29,30 The analysis indicates that the most important factor in the catalysis of serine proteases is the stabilization of the negatively charged tetrahedral
intermediate (THI) by the main-chain N–H dipoles of the ‘oxoanion-hole’. High level calculations on 30 atom models reveal that
‘double-proton-transfer’ mechanism is comparable in energy to
the single proton transfer mechanism, but may not be relevant
for real enzymes where other hydrogen bonds can stabilize the
Asp and are therefore likely to disfavour the proton transfer from
His to Asp.31 High level calculations revealed that THI’s can be good
approximations of the transition states.31 Molecular dynamics and
mechanics were used to ﬁnd low energy conformations and the
calculated energy difference of the THI’s formed by the interaction
of the (R)- or (S)-substrate with the acyl enzyme.28,32 A systematic
conformational search was applied in case of acyloxypyrrolinones33 where a very good agreement was found between the models
and empirical results.
The reactions of the (R)- or (S)-enantiomers of a secondary alcohol with the acyl enzyme result in the formation of four possible
THI’s. To explain the stereoselectivity of the reactions of racemic
1-heteroarylethanols rac-2a–d, calculations on the four THI’s of
each alcohol were performed.
First, the THI’s were constructed within the CaLB structure and
the systematic conformation search was performed for each THI by
molecular mechanics within a rigid enzyme environment. Next,
the best ﬁve structures were calculated by a three-layer ONIOM
model (pm3/uff/uff; over 1020/1019 atoms). To determine the stereoselectivity for the secondary alcohols 2a–d, the lowest energy
ONIOM models for each of the four possible THI’s were compared
(Table 7). The four possible THI structures for racemic 1-(benzothiazol-2-yl)ethanol rac-2a revealed that the bulky heteroaromatic
part of the substrate always occupies the same binding pocket
whilst the carbonyl oxygen of the acyl enzyme always points to
the so-called oxoanion hole (Fig. 2).
The calculations determined that for each of the 1-heteroarylethanols rac-2a–d, the (R)-2-(S)-THI structure is the most favoured (Table 7). Accordingly, the fast reacting acetates from all
racemic alcohols 2a–d have an (R)-conﬁguration.
Amongst the four calculated racemic alcohols, the THI’s of the
more bulky 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol rac-2c and 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol rac-2d were structurally more diverse
(Fig. 3). Here, the bicyclic heteroaromatic substituents were

Table 7
Comparison of the THI states of acylation of 1-heteroarylethanols rac-2a–d within the active site of CaLB determined by QM/MM (pm3/uff) method
(R)-2-(R)-THIa

Substrate

rac-2a
rac-2b
rac-2c
rac-2d

(R)-2-(S)-THIa

(S)-2-(R)-THIa

(S)-2-(S)-THIa

DE (kcal/mol)

dN–OS/N–OE (Å)

DE (kcal/mol)

dN–OS/N–OE (Å)

DE (kcal/mol)

dN–OS/N–OE (Å)

DE (kcal/mol)

dN–OS/N–OE (Å)

20.1
37.5
16.1
21.4

2.65/4.06
2.65/4.10
2.57/2.77
2.63/4.20

0.0
0.0
0.0
0.0

2.55/2.68
2.57/2.66
2.54/2.69
2.55/2.68

8.4
14.8
10.8
10.7

2.63/3.17
2.67/3.21
2.64/3.16
2.64/3.15

21.2
35.3
10.0
16.8

2.57/3.93
2.52/3.64
2.53/2.71
2.51/3.62

a
The relative energies (DE) and N–O distances between His224-Ns and THI oxygens (d) for the THI states are shown [dN–OS: His224-Ns–Ser105–O3; dN–OE: His224-Ns–
ester–O (i.e., O of 2)].
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Figure 2. Tetrahedral intermediate (THI) states within the active site of CaLB determined by QM/MM (pm3/uff) calculations for acetylation of racemic 1-(benzothiazol-2yl)ethanol rac-2a [A, (S)-2a-(S)-THI; B, (R)-2a-(R)-THI; C, (R)-2a-(S)-THI; D, (S)-2a-(R)-THI].

Figure 3. Comparison of the two lower energy THI states for acylation of racemic 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol rac-2c and 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol rac-2d within
the active site of CaLB determined by QM/MM (pm3/uff) calculations [A, (S)-2c-(R)-THI and (R)-2c-(S)-THI; B, (S)-2d-(R)-THI and (R)-2d-(S)-THI].

arranged oppositely but larger six-membered benzo parts occupied
almost the same position. In fact, the absolute conﬁgurations of
these alcohols 2c,d12,13 unambiguously supported the validity of
our calculation method.
At last, to determine more accurately the absolute conﬁgurations of the fast reacting enantiomers of racemic 1-(benzothiazol2-yl)ethanol rac-2a and 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol rac-2b,
a higher level ONIOM method was applied (Table 8). The higher
level method [hf(3-21+g**)/uff/uff, Table 8] as well as the lower
level calculations (pm3/uff/uff, Table 7) indicated (R)-acetates (R)2a and (R)-2b as the fast forming enantiomers. The heteroaromatic
substituents of 2a and 2b enantiomers occupy the same position
(Fig. 4). In addition to the energy differences (8.3 kcal/mol for 2a
and 6.8 kcal/mol for 2b), the distance data between His224-Ns

and THI oxygens also indicate that the (R)-2-(S)-THI’s are more favoured (Table 8). The signiﬁcantly longer Ns–Oester distances (3.34
vs 2.59 Å, for 2a; 3.23 vs 2.56 Å, for 2b; Table 8) for (S)-2-(R)-THI
Table 8
Comparison of the THI states of acylation of 1-heteroarylethanols rac-2a and rac-2b
within the active site of CaLB determined by QM/MM [hf(3-21+g**)/uff] method
(R)-2-(S)-THIa

Substrate

rac-2a
rac-2b

(S)-2-(R)-THIa

DE (kcal/mol)

dN–OS/N–OE (Å)

DE (kcal/mol)

dN–OS/N–OE (Å)

0.0
0.0

2.75/2.59
2.74/2.56

8.3
6.8

2.55/3.34
2.56/3.23

a
Relative energies (DE) and N–O distances between His224-Ns and THI oxygens
(d) for the THI states are shown [dN-OS: His224-Ns–Ser105–O3; dN–OE: His224-Ns–
ester–O (i.e., O of 2)].

M. Tosßa et al. / Tetrahedron: Asymmetry 19 (2008) 1844–1852

1849

Figure 4. Comparison of the two lower energy THI states for acylation of 1-(benzothiazol-2-yl)ethanol rac-2a and 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol rac-2b within the active
site of CaLB determined by QM/MM [hf(3-21+g**)/uff] calculations [A, (S)-2a-(R)-THI and (R)-2a-(S)-THI; B, (S)-2b-(R)-THI and (R)-2b-(S)-THI].

than the (R)-2-(S)-THI states indicate that the energy differences
between the real transition states may be even higher than the ones
between the THI states.
3. Conclusion
An efﬁcient synthesis of both enantiomeric forms of four racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d, and their acetates rac-2a–d
has been achieved by enzymatic kinetic resolution. Among several
highly selective commercial and in-house developed lipases,
Novozym 435 has been selected as a catalyst for the acetylation
of racemic alcohols rac-2a–d with vinyl acetate. Whereas the
enzymatic acetylation afforded the (R)-enantiomers of acetates
(R)-3a–d and (S) enantiomers of the alcohols (S)-2a–d in high
enantiomeric excess, alcoholysis of the racemic acetates rac-3a–d
yielded the opposite enantiomeric forms [(R)-2a–d and (S)-3a–d].
For the determination of the absolute conﬁguration of the fast
reacting enantiomers of 2a and 2b, a new computational
methodology based on QM/MM calculations on the tetrahedral
intermediates of the enantiomers within the C. antarctica lipase B
structure has been applied.
4. Experimental
4.1. Materials and methods
4.1.1. Analytical methods
The 1H and 13C NMR spectra were recorded in CDCl3 solution on
a Brucker Avance DPX-300 spectrometer operating at 300 and
75 MHz, respectively. Chemical shifts on the d scale are expressed
in ppm values with TMS as the internal standard. IR spectra were
recorded in KBr or CsBr plates on a Jasco FT-IR spectrometer and
the wavenumbers are reported in cm1. GC analyses were made
by an Konik HRGC 4000 B gas chromatograph (carrier gas N2; head
pressure: 60 psi, injector: 250 °C; FID detector: 250 °C) on a AstecChiral column (30 m  0.25 mm, dimethylated-b-cyclodextrin, No.
777023 G0507-30). EI mass spectra were taken on a VG 7070E
mass spectrometer operating at 70 eV, and are characterized by
m/z (relative intensity %) values. Optical rotations were determined
on a Bellingham-Stanley ADP 220 polarimeter. Preparative vacuum-chromatography34 was performed on Merck Kieselgel 60
(0.063–0.200 lm).
4.1.2. Reagents and solvents
Benzothiazol 1a, benzo[b]thiophen 1b, vinyl acetate and the
other commercial chemicals and solvents were products of Aldrich
or Fluka. All solvents were puriﬁed and dried by standard methods.

Benzofuran-3-carbaldehyde 1c35 and benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde 1d36 are known compounds.
4.1.3. Biocatalysts
Lipase AK, lipase AY, lipase F and lipase PS were obtained from
Aldrich. Lipozyme TL IM and Novozym 435 were products of
Novozymes, Denmark. Lipases from C. rugosa (CrL) and Pseudomonas ﬂuorescens (PfL) were purchased from Fluka. PPL and lipase
from C. cyclindracae (CcL) were obtained from Sigma. Several extracellular hydrolases were isolated as acetone dried supernatant of
shake ﬂask fermentation of thermophilic fungus (Lipase 3b)23 or
air dried preparations from solid state fermentation of mesophilic
fungi (SSF-9 SSF-117).24
4.2. Synthesis of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d
4.2.1. Racemic 1-(benzothiazol-2-yl)ethanol, rac-2a and 1(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol, rac-2b
To a stirred solution of the heteroaryl compound 1a or 1b
(20 mmol) in anhydrous THF (120 mL) under argon, 2.7 M n-BuLi
in heptane (8.15 mL, 1.1 equiv) was added below 70 °C, and the
mixture was stirred for 1 h at 78 °C. Then, anhydrous acetaldehyde (4.38 g, 4.62 mL, 60 mmol) was added below 70 °C, and
the solution was allowed to warm to 10 °C in 2 h. The mixture
was quenched with saturated NH4Cl solution (30 mL) and diluted
with water (100 mL). After separation of the forming layers, the
water layer was extracted with Et2O (3  50 mL). The combined organic layers were washed with water (50 mL) and brine (30 mL),
dried over anhydrous MgSO4 and concentrated in vacuo. The residue was puriﬁed by column chromatography on silica gel using
CH2Cl2 as eluent to yield rac-2a or rac-2b as a white solid.
4.2.1.1. Racemic 1-(benzo[d]thiazol-2-yl)ethanol rac-2a. Yield:
92%; mp: 55–56 °C (lit. 54–56 °C37); 1H NMR: 1.73 (d, 3H,
J = 6.6 Hz), 3.31 (s, 1H), 5.29 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 7.37–7.52 (m, 2H),
7.89 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.99 (d, 1H, J = 8.0 Hz); 13C NMR: 24.0,
68.4, 121.8, 122.7, 125.1, 126.2, 134.7, 152.5, 177.1; IR (KBr):
3212, 2977, 2682, 2364, 1513, 1438, 1365, 1313, 1290, 1241,
1176, 1157, 1101, 1072, 1058, 1012, 890, 757, 730, 505; HRMS:
M+ found (M+ calculated for C9H9NOS): 179.04067 (179.04048);
MS: 179(M+, 27), 164(16), 136(100), 108(35), 91(9), 82(13),
69(28), 63(18), 50(10) 45(35), 39(16).
4.2.1.2. Racemic 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol rac-2b.11
Yield: 88% (lit. 84%11); mp: 62 °C (lit. 62–63 °C38); 1H NMR: 1.66
(d, 3H, J = 6.4 Hz), 2.53 (s, 1H), 5.19 (q, 1H, J = 6.4 Hz), 7.17 (s,
1H), 7.31–7.40 (m, 2H), 7.73 (d, 1H, J = 7.6 Hz), 7.83 (d, 1H,
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J = 7.6 Hz); 13C NMR: 25.1, 66.8, 119.5, 122.5, 123.5, 124.1, 124.3,
139.3, 139.5, 150.5; IR (KBr): 3301, 2967, 2923, 2358, 1733,
1455, 1434, 1369, 1315, 1249, 1203, 1143, 1128, 1066, 985, 937,
889, 831, 742, 725, 584; HRMS: M+ found (M+ calculated for
C10H10OS): 178.04573 (178.04524); MS: 178(M+, 37), 163(29),
135(100), 115(14), 91(52), 69(19), 63(24), 51(16), 43(64), 39(24).
4.2.2. Racemic 1-(benzofuran-3-yl)ethanol rac-2c and
1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol rac-2d
To a stirred solution of methylmagnesium iodide, prepared
from magnesium (7.4 mmol, 0.177 g) and iodomethane (7.4 mmol,
1.05 g, 0.460 mL) in Et2O (5 mL), a solution of a heteroaryl-3-carbaldehyde (1c or 1d, 6.17 mmol) dissolved in Et2O (3 mL) was added
slowly at 0 °C under argon. The resulting mixture was stirred at
room temperature overnight. After quenching the reaction mixture
by the slow addition of saturated ammonium chloride solution
(8 mL), the organic layer was separated and the aqueous layer extracted with Et2O (2  10 mL). The combined Et2O solutions were
dried over anhydrous sodium sulfate. After removing the solvent
by rotatory evaporation, the solid residue was puriﬁed by vacuum-chromatography on silica gel using CH2Cl2 as eluent resulting
in the racemic alcohol rac-2c or rac-2d as a colourless semisolid.
4.2.2.1. Racemic 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol rac-2c. Yield:
89%; semisolid; 1H NMR: 1.65 (d, 3H, J = 6.7 Hz), 2.33 (s, 1H),
5.13 (q, 1H, J = 6.7 Hz), 7.24–7.36 (m, 2H), 7.50 (d, 1H, J = 7.4 Hz),
7.55 (s, 1H), 7.71 (d, 1H, J = 7.4 Hz); 13C NMR: 23.4, 63.1, 111.6,
120.5, 122.6, 124.5, 125.1, 126.1, 140.8, 155.7; IR (CsBr): 3359,
2977, 1579, 1452, 1369, 1282, 1074, 1004, 858, 746; HRMS: M+
found (M+ calculated for C10H10O2): 162.06838 (162.06808); MS:
162(M+, 36), 147(59), 115(18), 91(100), 63(26), 51(13), 43(30),
39(22).
4.2.2.2. Racemic
1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol
rac-2d.
Yield: 85%; mp: 55 °C (lit. 53.5–55 °C39); 1H NMR: 1.65 (d, 3H,
J = 6.6 Hz), 2.37 (s, 1H), 5.24 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 7.43 (s, 1H), 7.36–
7.41 (m, 2H), 7.87–7.92 (m, 2H); 13C NMR: 23.4, 65.7, 121.5,
122.3, 122.9, 124.1, 124.4, 137.3, 140.7, 141.0; IR (CsBr): 3359,
2973, 2364, 1456, 1427, 1369, 1255, 1122, 1070, 838; HRMS: M+
found (M+ calculated for C10H10OS): 178.04552 (178.04524); MS:
178(M+, 49), 163(67), 161(12), 135(100), 128(7), 115(18), 91(55),
69(14), 63(20), 51(12), 43(43), 39(15).
4.3. Chemical acetylation of racemic 1-heteroarylethanols rac2a–d
To a solution of the racemic 1-heteroarylethanol (rac-2a–d,
5.61 mmol) in 15 mL of dry CH2Cl2, Et3N (6.17 mmol, 0.62 g,
0.85 mL), acetic anhydride (6.17 mmol, 0.63 g, 0.58 mL) and DMAP
(20 mg) were added. The resulting mixture was stirred at room
temperature overnight and was quenched with water (15 mL).
The organic layer was separated and dried over anhydrous sodium
sulfate, and the solvent was distilled off by rotatory evaporation.
The residue was puriﬁed by vacuum-chromatography on silica
gel using CH2Cl2 as eluent to give acetate rac-3a–d as a colourless
semisolid.
4.3.1. Racemic 1-acetoxy-1-benzo[d]thiazol-2-yl-ethane rac-3a
Yield: 97%; semisolid; 1H NMR: 1.78 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 2.20 (s,
3H), 6.26 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 7.38–7.53 (m, 2H), 7.89 (d, 1H,
J = 8.2 Hz), 8.05 (d, 1H, J = 8.2 Hz); 13C NMR: 20.8, 21.1, 70.2,
121.7, 123.2, 125.3, 126.2, 134.6, 152.9, 169.8, 171.3; IR (CsBr):
2991, 2933, 2358, 1749, 1521, 1438, 1371, 1230, 1060, 937, 759,
730; HRMS: M+ found (M+ calculated for C11H11NO2S): 221.05131
(221.05105); MS: 221(M+, 13), 178(64), 162(15), 136(34),
109(19), 90(4), 69(17), 65(10), 55(5), 43(100), 39(9).

4.3.2. Racemic 1-acetoxy-1-benzo[b]thiophen-2-yl-ethane rac3b
Yield: 98%; mp: 30 °C (lit. mp = 30–31 °C40); 1H NMR: 1.72 (d,
3H, J = 6.6 Hz); 2.12 (s, 3H); 6.27 (q, 1H, J = 6.6 Hz); 7.30 (s, 1H),
7.32–7.37 (m, 2H), 7.76 (d, 1H, J = 6.6 Hz), 7.83(d, 1H,
J = 6.6 Hz); 13C NMR: 21.3, 21.9, 68.2, 121.7, 122.4, 123.7, 124.4,
124.5, 139.2, 139.4, 145.1, 170.2; IR (CsBr): 3058, 2983, 2933,
2355, 1741, 1436, 1371, 1236, 1151, 1049, 1018, 937, 831, 748,
727, 584; HRMS: M+ found (M+ calculated for C12H12O2S):
220.05597 (220.0558); MS: 220(M+, 50), 178(95), 161(85),
135(30), 128(52), 115(41), 89(30), 69(12), 63(17), 51(9),
43(100), 39(12).
4.3.3. Racemic 1-acetoxy-1-benzo[b]furan-3-yl-ethane rac-3c
Yield: 96%; semisolid; 1H NMR: 1.72 (d, 3H, J = 6.8 Hz),
2.11(s, 3H), 6.23 (q, 1H, J = 6.8 Hz), 7.26–7.37 (m, 2H),
7.52 (d, 1H, J = 6.6 Hz), 7.64 (s, 1H), 7.68 (d, 1H, J = 6.6 Hz); 13C
NMR: 20.4, 21.3, 64.9, 111.7, 120.4, 121.2, 122.8, 124.6, 125.9,
142.0, 155.6, 170.4; IR (CsBr) 2983, 2933, 2364, 1735, 1454,
1371, 1238, 1087, 1049, 1016, 941, 856, 746; HRMS: M+ found
(M+ calculated for C12H12O3): 204.07848 (204.07864); MS:
204(M+, 23), 162(42), 145(51), 115(57), 89(26), 63(26), 51(11),
43(100), 39(19).
4.3.4. Racemic 1-acetoxy-1-benzo[b]thiophen-3-yl-ethane rac3d
Yield: 98%; semisolid; 1H NMR: 1.73 (d, 3H, J = 6.6 Hz), 2.13 (s,
3H), 6.35 (q, 1H, J = 6.6 Hz), 7.38–7.43 (m, 2H), 7.45 (s, 1H), 7.86–
7.91 (m, 2H); 13C NMR: 20.6; 21.3; 67.4; 122.1; 122.9; 123.3;
124.2; 124.5; 136.3; 137.1; 140.7; 170.4; IR (CsBr): 2981, 2933,
2358, 1735, 1428, 1369, 1240, 1043, 939, 761, 734; HRMS: M+
found (M+ calculated for C12H12O2S): 220.05563 (220.0558); MS:
220(M+, 48), 178(85), 163(43), 161(91), 135(30), 128(54),
115(45), 89(33), 69(11), 63(16), 51(8), 43(100), 39(10).
4.4. Lipase-catalyzed acylations of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d
4.4.1. Acylations on an analytical scale
To a solution of racemic 1-heteroarylethanol (rac-2a–d, 20 mg)
in vinyl acetate (0.5 mL), lipase (20 mg) was added. The reaction
mixture was shaken at 1000 rpm at room temperature. For GC
analysis, samples were taken directly from the reaction mixture
(10 lL, diluted to 200 lL with CH2Cl2). Data on reaction time, conversion and enantiomeric composition of the products [(S)-2a–d
and (R)-3a–d] are presented in Tables 1–4.
4.4.1.1. GC analysis of 1-(benzo[d]thiazol-2-yl)ethanol 2a and 1(benzo[d]thiazol-2-yl)ethyl acetate 3a. GC (110 °C, Rt/min):
44.89/51.82 [(S)-/(R)-enantiomers of 2a, respectively], 22.3/23.57
[(S)-/(R)-enantiomers of 3a, respectively].
4.4.1.2. GC analysis of 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanol 2b and
1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethyl acetate 3b. GC (140 °C, Rt/min):
12.48/12.92 [(R)-/(S)-enantiomers of 2b, respectively], 9.79/10.19
[(S)-/(R)-enantiomers of 3b, respectively].
4.4.1.3. GC analysis of 1-(benzo[b]furan-3-yl)ethanol 2c and 1(benzo[b]furan-3-yl)ethyl acetate 3c. GC (120 °C, Rt/min): 23.3/
24.73 [(R)-/(S)-enantiomers of 2c, respectively], 14.41/16.32 [(S)-/
(R)-enantiomers of 3c, respectively].
4.4.1.4. GC analysis of 1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethanol 2d and
1-(benzo[b]thiophen-3-yl)ethyl acetate 3d. GC (140 °C, Rt/min):
14.6/15.46 [(S)-/(R)-enantiomers of 2d, respectively], 7.94/8.23
[(S)-/(R)-enantiomers of 3d, respectively].
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4.4.2. Preparative scale acylation of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d
To a solution of racemic 1-heteroarylethanols rac-2a–d
(200 mg, each) in vinyl acetate (6 mL) Novozym 435 (200 mg)
was added and the mixture was stirred at room temperature
overnight. The enzyme was ﬁltered off and washed with acetone
(2  5 mL). Solvents were distilled off from the combined ﬁltrates,
and the residue was puriﬁed by column chromatography (silica
gel, CH2Cl2) resulting in the optically active alcohol ()-(S)-2a–d
and acetate (+)-(R)-3a–d fractions as white semisolids. IR, NMR
and MS spectra of the optically active alcohols, (S)-2a–d and
acetates, (R)-3a–d were indistinguishable from those of their
racemates (for spectra of rac-2a–d and rac-3a–d, see Sections
4.2 and 4.3). Data on yield, enantiomeric composition and speciﬁc
rotation of the products [(S)-2a–d and (R)-3a–d] are shown in
Table 5.
4.5. Lipase-catalyzed alcoholysis of racemic 1-heteroarylethyl
acetates rac-3a–d
To a mixture of racemic 1-heteroarylethyl acetates rac-3a–d
(20 mg, each) in alcohol (0.5 mL), Novozym 435 (20 mg) was
added, and the mixture was shaken at 1000 rpm and room temperature. Samples were analyzed by GC similarly as described in Section 4.4.1. Data on solvent, reaction time, conversion and
enantiomeric composition of the products (R)-2a–d and (S)-3a–d
are presented in Table 6.
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4.6.2. QM/MM calculations within the active site of CaLB
All QM/MM optimizations were carried out using the ONIOM
protocol as implemented in GAUSSIAN 0342 with the aid of GAUSSVIEW43 for selecting and preparing the calculation levels.
The best three conformations for each THI’s were optimized
using a three-layer ONIOM method (pm3/uff/uff) over 1020/1019
atoms. The high layer (HL) included the atoms of the alcohols
2a–d, the acetate part of THI, the side chains of the catalytic triad
(Ser105, His224, Asp187 + one water), the relevant parts of the residues forming the so-called oxoanion hole (Gln106, Thr40). The HL
was relaxed with the semiempirical PM3 methods. The medium
layer (ML) included Trp104 (+ one water), Asp134, Gln157,
Ile189, Leu278, Ala281 and Ala282. The low layer (LL) consisted
of the remaining residues which were kept ﬁxed during the optimization. The ML and LL were optimized by molecular mechanic
force-ﬁeld (UFF). In addition to the (pm3/uff/uff) calculations, several THI’s of 2a and 2b [(R)-2-S-THI and (S)-2-R-THI] were optimized with Hartree–Fock methods in the HL [hf(3-21+g**)/uff/
uff] as well.
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4.6. Computational methods
4.6.1. Systematic conformational search within the active site
of CaLB at MM level
The calculations were performed within the active site of the
crystal structure CaLB containing Tween80 (T80) as substrate
mimic (PDB code: 1LBT).27 From this CaLB structure, a part containing the residues within 10 Å spheres around the Ser105 Oy,
T80 C10 and T80 C20 atoms was cut off as the active site model
for CS and later QM/MM calculations. Next, T80 was removed
and by the Hyperchem41 standard procedure, hydrogens were
added to the amino acid residues and water oxygens. The C- and
N-termini at cutting were completed to neutral aldehyde and amino moieties. During our calculation His224 was protonated and
Asp187 was deprotonated.
The tetrahedral intermediate (THI) states were built in the
active site model by constructing a covalent bond between the
Oc atom of Ser105 and the carbonyl carbon of the (R)- and (S)enantiomers of 3a–d acetates. In this way, starting structures were
constructed for the four THI states (R)-2-R-THI, (R)-2-S-THI, (S)-2R-THI, (S)-2-S-THI for acetylation of each of the racemic alcohols
rac-2a–d. The initial THI’s including Ca and Cb (with their hydrogens) of Ser105 (33 atoms for 3b–d and 32 atoms for 3a acetates)
were optimized by the MM+ method of HYPERCHEM41 within the
rigid enzymic environment (including no waters).
The conformational search (CS) within this active site model
was performed by the CS module implemented in Hyperchem41
at molecular mechanics (MM+) level using default settings (MM+
forceﬁeld; gradient: 0.1 kcal/mol; Polak-Ribiere method until
0.05 kcal/mol RMS gradient or maximum 600 cycles; limits: 300
iterations, 150 optimizations, 15 conformations; test options: ‘skip
if atoms are closer than 0.3 Å’). During CS, ﬁve torsion angles (starting from Ca of Ser105) and no rings of the alcohols 2a–d were chosen to vary in a rigid enzymic environment (including no waters).
The three lowest energy conformations of each of the 2a–d alcohol–acyl enzyme THI systems were investigated further by QM/
MM methods.
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