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Nitryle hydratase – Light activated industrial enzyme
Summary
Since 1985, nitrile hydratases, metallo-enzymes present in bacteria from
genus Rhodococcous, have been used for industrial production of acrylamide and
related chemicals. The unique active site of both Fe- and Co-nitrile hydratases
contains oxidized cysteines. Despite many efforts, details of the catalytic mechanism of activity and high selectivity remain unknown. Molecular structures,
possible routes of hydration and prospects for applications of these photoactive
enzymes in nanotechnology are discussed in this review.
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Wp³yw biotechnologii na przemys³ stale roœnie. Wzrost cen
surowców wymusza poszukiwanie nowych metod produkcji powszechnie stosowanych zwi¹zków chemicznych. Biokatalizatory
naturalne, b¹dŸ ulepszone metodami in¿ynierii genetycznej, s¹
w centrum uwagi wielu grup badawczych. Szczególne zainteresowanie, m.in. ze wzglêdu na potencjalne zastosowania w nanotechnologii, budz¹ bia³ka, których aktywnoœæ mo¿na ³atwo regulowaæ, np. za pomoc¹ œwiat³a. W pracy przedstawimy zastosowanie, budowê i proponowane mechanizmy dzia³ania niezwykle
u¿ytecznego enzymu – hydratazy nitrylowej. Z pewnoœci¹ mutanty tego bia³ka znajd¹ zastosowanie do produkcji wielu cennych zwi¹zków, w tym farmaceutyków.
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2. Znaczenie hydratazy nitrylowej
Hydrataza nitrylowa (NHase, ang. Nitrile Hydratase, EC. 4.2.1.84, masa cz¹steczkowa heterodimeru ok. 48 kDa, numer CAS 82391-37-5) jest bia³kiem wykorzystywanym na du¿¹ skalê w przemyœle biotechnologicznym. Enzym ten katalizuje hydratacjê nitryli do amidów (1,2), przebieg tej reakcji schematycznie przedstawiono na
rysunku 1. NHaza zosta³a odkryta w Kyoto przez Asano i in. w 1980 r. (3) niejako
przypadkiem, podczas badañ dotycz¹cych mikrobiologicznej degradacji toksycznych sk³adników zawieraj¹cych grupy cyjanowe. Piêæ lat po tym odkryciu, japoñska
firma Nitto Chemical Industry (obecnie Dia-Nitrix Co. Ltd., czêœæ Mitshubishi Rayon
Co.) u¿ywaj¹c NHazy pochodz¹cej z Rhodococcus sp. N-774 z jonem ¿elaza w centrum aktywnym rozpoczê³a przemys³ow¹ produkcjê akryloamidu (4). Obecnie do
produkcji akryloamidu u¿ywa siê enzymu otrzymywanego z Rhodococcus rhodochrous
J1, z jonem kobaltu w centrum aktywnym (1,5). Enzym ten wykorzystywany jest
równie¿ do produkcji amidu kwasu nikotynowego (witamina PP) (6,7); Lonza Guangzhou Fine Chemicals (Chiny) mo¿e wyprodukowaæ 3400 ton tego zwi¹zku rocznie (6). G³ównym pod wzglêdem produkcji akryloamidu przedsiêbiorstwem europejskim jest SNF Floeger (Saint-Etienne, Francja), którego mo¿liwoœci siêgaj¹ 100 tys.
ton akryloamidu rocznie (6). Jest to imponuj¹cy rezultat – w 2001 r. globalna produkcja akryloamidu wynios³a 200 tys. ton (7).
Pomimo swej toksycznoœci nitryle s¹ u¿ywane w gospodarce, np. jako rozpuszczalniki (acetonitryl). Akryloamid jest wykorzystywany g³ównie do produkcji polimerów i kopolimerów. Najwa¿niejsze zastosowania poliakrylamidu to uzdatnianie
wody i oczyszczanie œcieków. Produkty hydratacji nitryli mog¹ pe³niæ funkcje koagulatorów, flokulantów, mog¹ byæ u¿ywane w produkcji papieru, farb, pieluszek czy
do polepszania gleby (1). ¯ele poliakryloamidowe s¹ powszechnie wykorzystywane
do elektroforezy w chemii, biologii molekularnej czy w biotechnologii.
Warto zauwa¿yæ, ¿e akryloamid wystêpuj¹cy np. w ¿ywnoœci poddawanej obróbce termicznej od roku 2002 uwa¿any jest za zwi¹zek potencjalnie rakotwórczy (8).
Polskie normy budowlane dopuszczaj¹ maksymalne stê¿enie akryloamidu w powietrzu na poziomie 1 mg/m3.
Konwencjonalna synteza chemiczna amidów wymaga hydratacji nitryli katalizowanej solami miedzi w temp. 80-140°C. Z uwagi na to, ¿e: 1) szybkoœæ powstawania
kwasów karboksylowych jest wiêksza ni¿ szybkoœæ powstawania amidów, 2) powstaj¹ toksyczne produkty uboczne, takie jak nitrylotrispropionamidy i etylenocyjanowodór oraz 3) polimeryzacja dotyczy zarówno substratów, jak i produktów (5,7),

Rys. 1. Reakcja katalizowana przez hydratazê nitrylow¹.

64

PRACE PRZEGL¥DOWE

Hydrataza nitrylowa – aktywowany œwiat³em enzym przemys³owy

Rys. 2. Schemat produkcji akryloamidu metod¹ biotechnologiczn¹ (a) i za pomoc¹ konwencjonalnej
syntezy chemicznej (b), rys. wg (2).

metoda chemiczna jest niepraktyczna. W przeciwieñstwie do tego metoda enzymatyczna, wykorzystuj¹ca NHazy, charakteryzuje siê niskimi kosztami, wydajnoœci¹
dochodz¹c¹ do 99,99%, prostym procesem technologicznym i brakiem toksycznych
produktów ubocznych (5). Na rysunku 2 przedstawiono schematy blokowe produkcji akryloamidu metodami biotechnologiczn¹ i chemiczn¹, jak widaæ, ta druga jest
znacznie bardziej skomplikowana.
Enzymy z rodziny NHaz mog¹ byæ tak¿e stosowane do utylizacji odpadów powstaj¹cych w trakcie produkcji lateksu (5), degradacji akrylonitryli i innych pochodnych nitryli w œrodowisku, np. herbicydów nitrylowych u¿ywanych w rolnictwie
(9,10), czy leków przeciwgruŸliczych (pirazynoamid) (7).
Z uwagi na ró¿nice w powinowactwie NHaz do okreœlonych substratów (nitryle
aromatyczne, alifatyczne lub aryloacetonitryle), w chwili obecnej, na skalê przemys³ow¹ wykorzystuje siê bia³ka pochodz¹ce z kilku szczepów bakterii, g³ównie
z rodzaju gramdodatnich Rhodococcus (11). Mo¿na tu wymieniæ: Rhodococcus sp. N-774,
Rhodococcus R312, Rhodococcus sp. N-771, Rhodococcus rhodochrous J1, Rhodococcus
rhodochrous K22, Rhodococcus pyridinovorans MW3 czy Alcaligenes faecalis (7,11). Na
ca³ym œwiecie przyznano ju¿ ponad 100 patentów, w których podstawow¹ rolê odgrywaj¹ bakterie z tego w³aœnie rodzaju (11).
Zastosowanie mikroorganizmów do produkcji amidów pozwoli³o na unikniêcie
wielu problemów zwi¹zanych z ich syntez¹ chemiczn¹ (koszty i komplikacja procesu
technologicznego, koniecznoœæ utylizacji toksycznych produktów ubocznych itp.).
Jednak w pierwszych latach stosowania metody biotechnologicznej borykano siê
z problemem konkurencyjnej produkcji kwasu akrylowego przez amidazy tak¿e
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obecne w bakteriach. Na drodze mutacji genetycznych uda³o siê stworzyæ szczep
Pseudomonas chlororaphis B23; bakterie te nie syntetyzowa³y amidazy, dziêki czemu
mo¿na by³o zrezygnowaæ ze stosowania jej inhibitorów (2). Bakterie Pseudomonas
chlororaphis B23 inkubowane w temperaturze 10°C przetwarzaj¹ ponad 99% akrylonitrylu (7). Kolejnym problemem zwi¹zanym z wykorzystaniem przemys³owym
szczepu Rhodococcus sp. N-774 do produkcji akryloamidu by³a koniecznoœæ ci¹g³ego
naœwietlania stosowanych bioreaktorów. W ciemnoœci enzym traci³ zdolnoœci katalityczne. W szczegó³owych badaniach wykazano, ¿e jego centrum aktywne by³o blokowane przez endogenn¹ cz¹steczkê tlenku azotu (12,13). Absorpcja promieniowania widzialnego powodowa³a fotodysocjacjê cz¹steczki NO i ca³kowite odzyskanie
aktywnoœci (7). Koszty produkcji uda³o siê zmniejszyæ (rezygnacja z naœwietlania) po
tym, jak odkryto szczep R. rhodochrous J1, który produkowa³ NHazê zawieraj¹c¹
w centrum aktywnym jon kobaltu zamiast ¿elaza. Ten typ NHazy nie wykazywa³ siê
fotoaktywnoœci¹ – enzym dzia³a³ tak samo wydajnie w ciemnoœci, jak i przy silnym
oœwietleniu (7). W badaniach R. rhodochrous J1 ujawniono, ¿e w zale¿noœci od warunków hodowli, powstaj¹ dwa rodzaje NHazy: H-NHaza o masie cz¹steczkowej
520 kDa i L-NHaza o masie cz¹steczkowej 130 kDa. Bakteria mo¿e produkowaæ albo
tylko jeden typ NHazy, albo oba jednoczeœnie; H-NHaza katalizuje powstawanie
amidów alifatycznych, a L-NHaza aromatycznych (7).
Podstawowe dane dotycz¹ce NHaz pochodz¹cych z kilku powszechnie u¿ywanych szczepów bakterii przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Wybrane w³aœciwoœci NHaz pochodz¹cych z ró¿nych szczepów bakterii. Dane wg (1)
Szczepy bakterii
W³aœciwoœci NHaz
Tolerancja akryloamidu (%)

Rhodococcus sp. Pseudomonas chlororaphis
N-774
B23
27

40

Rhodococcus rhodochrous
J1
50

Czas hodowli (godz)

27

40

72

Aktywnoœæ szczepu (jednostki/ml)

900

1400

2100

Produkcja akryloamidu (g/g komórek)

500

850

>7000

Ca³kowita roczna produkcja (tony)

4000

6000

>30 000

Koñcowe stê¿enie akryloamidu (%)

20

27

40

1985

1988

1991

Rok wprowadzenia do produkcji

3. Budowa hydratazy nitrylowej
Wyró¿nia siê NHazy typu Fe, zawieraj¹ce „niehemowe” ¿elazowe centrum katalityczne (14) oraz NHazy typu Co, zawieraj¹ce w centrum aktywnym jon kobaltu
(2,15). Centrum aktywne, niezale¿nie od typu, ma tê sam¹ architekturê (rys. 3).
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Rys. 3. Budowa przestrzenna centrum aktywnego NHazy z tlenkiem azotu w szóstej pozycji koordynacyjnej i zaznaczonym przebiegiem fragmentu ³añcucha g³ównego bia³ka. Ponadto do jonu centralnego
Me (Fe3+ lub Co3+) koordynuj¹ trzy atomy siarki i dwa atomy azotu; (obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia: szary – C, czarny – N. Rysunek przygotowany za pomoc¹ programu VMD (48).

Pierwsze struktury przestrzenne NHazy poznano, stosuj¹c metody rentgenowskie,
dopiero w póŸnych latach dziewiêædziesi¹tych XX w. (13,16). Wszystkie poznane
dot¹d struktury przedstawiono w tabeli 2 (stan na marzec 2006).
Tabela 2
Struktury przestrzenne NHaz (poznane do marca 2006 r.)
Kod PDB

Typ

Organizm

Ligand/uwagi

Rozdzielczoœæ
[Å]

Rok

Literatura

1

2

3

4

5

6

7

1AHJ

Fe

A

- / forma aktywna

2,65

1997

(16)

2AHJ

Fe

B

NO / forma nieaktywna

1,7

1998

(13)

1IRE

Co

C

-/-

1,8

2001

(20)

1V29

Co

D

-/-

2,6

2003

(21)

1UGP

Co

C

kompleks 1IRE z kwasem n-mas³owym

1,63

2004

(22)

1UGQ

Co

C

apoenzym 1IRE

2

2004

(22)

1UGR

Co

C

mutant aT109S 1IRE

1,8

2004

(22)
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1

2

3

4

5

6

7

1UGS

Co

C

mutant aY114T 1IRE

2

2004

(22)

2CYZ

Fe

B

forma aktywna w warunkach beztlenowych

1,55

2006

(23)

2CZ0

Fe

B

forma aktywna w warunkach tlenowych

1,5

2006

(23)

2CZ1

Fe

B

kompleks 2CYZ z kwasem n-mas³owym

1,39

2006

(23)

2CZ6

Fe

B

kompleks formy nieaktywnej 2CYZ z izocyjanidem cykloheksylu

1,5

2006

(23)

2D0Q

Fe

B

kompleks 2CYZ z izocyjanidem cykloheksylu,
fotoaktywowany w temp. 277K

1,65

2006

(23)

2CZ7

Fe

B

2CYZ fotoaktywowana w temp. 105K

1,8

2006

(23)

A – Rhodococcus sp. R312; B – Rhodococcus erythropolis; C – Pseudonocardia thermophila; D – Bacillus smithii.

NHazy sk³adaj¹ siê z dwóch podjednostek (rys. 4), na jeden dimer ab przypada
jeden jon metalu: Fe3+ lub Co3+ (rys. 3) koordynowany przez aminokwasy nale¿¹ce
do podjednostki a (17). Na podstawie wyników badañ prowadzonych metodami EPR
(14,18) oraz spektroskopii absorpcyjnej promieniowania X (15,19) przypuszcza siê,
¿e pole ligandów, tj. symetria oraz wp³yw otoczenia bia³kowego na stan spinowy
i strukturê elektronow¹ jonu centralnego, w obu typach hydratazy nitrylowej s¹ po-

Rys. 4. Budowa heterodimeru hydratazy nitrylowej. Na granicy podjednostek a i b zaznaczono
po³o¿enie centrum aktywnego. Rysunek przygotowana za pomoc¹ programu VMD (48).
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dobne. Budowa przestrzenna hydratazy nitrylowej typu Co poznana metod¹ dyfrakcji promieni rentgenowskich (20-23) jest bardzo podobna do budowy Fe-NHazy
(13,16). Pole ligandów, budowa centrum aktywnego i posttranslacyjne modyfikacje
polegaj¹ce na utlenieniu dwóch cystein z centrum aktywnego w obu tych bia³kach
s¹ niemal identyczne (20). Podobieñstwa dotycz¹ równie¿ obecnoœci cz¹steczek
wody w okolicy centrum aktywnego. Uwa¿a siê, ¿e ze wzglêdu na identyczn¹ sekwencjê, Fe-NHazy pochodz¹ce z Rhodococcus sp. N-771, Rhodococcus sp. N-774 oraz
Brevibacterium sp. R312 s¹ prawdopodobnie takie same (24-26).
Pomimo ¿e obecnie na skalê przemys³ow¹ jest wykorzystywana g³ównie NHaza
typu Co (1,2,5), w literaturze du¿o lepiej opisana jest NHaza typu Fe, charakteryzuj¹ca siê niespotykan¹ fotoaktywnoœci¹ (27). Endogenna cz¹steczka NO zajmuje
szóst¹ pozycjê koordynacyjn¹ jonu ¿elaza – w takiej formie enzym jest nieaktywny. Absorpcja fotonu powoduje dysocjacjê cz¹steczki NO i odzyskanie aktywnoœci
enzymatycznej bia³ka.
Wspomniano, ¿e hydratazy nitrylowe powstaj¹ dziêki po³¹czeniu siê podjednostek a i b, tworz¹cych heterodimer (rys. 4). Tworzenie dimeru, jak siê wydaje, jest
konieczne ze wzglêdu na stabilizacjê struktury obu podjednostek – w dimerze domeny i pêtle jednej podjednostki silnie oddzia³uj¹ z drug¹ podjednostk¹, podczas
gdy pomiêdzy domenami ka¿dej z podjednostek wystêpuje tylko kilka oddzia³ywañ
scalaj¹cych domeny (28). Na podstawie skomplikowanej struktury heterodimeru
przypuszcza siê, ¿e tworzenie siê enzymu nie jest po prostu dokowaniem siê dwóch
podjednostek; w oddzia³ywaniach pomiêdzy nimi poœrednicz¹ wa¿ne strukturalnie
cz¹steczki wody (28).
Na styku podjednostek znajduje siê du¿a, otwarta przestrzeñ, w której ulokowane jest centrum aktywne z jonem metalu Fe+3 (lub Co+3). Organiczne ligandy jonu
centralnego pochodz¹ wy³¹cznie z podjednostki a (16). Najbli¿szym aminokwasem
nale¿¹cym do podjednostki b jest bArg56 (numeracja aminokwasów zgodna z 1AHJ,
2AHJ, 2CYZ), w pobli¿u znajduje siê te¿ bArg141 (13). Wi¹zania koordynacyjne do
metalu tworz¹ trzy atomy siarki pochodz¹ce z aCys109, aCys112 i aCys114 oraz
dwa azoty amidowe pochodz¹ce z ³añcucha g³ównego aSer113 i aCys114 (13,16).
W sk³ad centrum aktywnego zaliczyæ mo¿na tak¿e aSer110 i aLeu111, chocia¿ nie
uczestnicz¹ one bezpoœrednio w koordynacji jonu metalu. Dwa atomy siarki Sg
z aCys112 i aCys114 oraz dwa azoty aminowe wyznaczaj¹ p³aszczyznê zawieraj¹c¹
tak¿e jon metalu (13,16). Konformacja aCys112 i aCys114 jest stabilizowana poprzez wi¹zania wodorowe tworzone z grupami guanidynowymi zachowywanych we
wszystkich hydratazach nitrylowych arginin, odpowiednio bArg56 oraz bArg141 (13,
16,29). W strukturze nieaktywnej NHazy typu Fe szósta pozycja liganda jest zajêta
przez cz¹steczkê NO (13), zaœ w formie aktywnej enzymu pozycja ta mo¿e byæ wolna
(16), albo zajêta przez jon hydroksylowy lub cz¹steczkê wody (14). To ostatnie przypuszczenie potwierdza struktura NHazy typu Co (1IRE) i Fe (2CYZ), gdzie nad jonem
metalu, w odleg³oœci odpowiednio 2,58 Å i 2,1 Å znaleziono atom tlenu. Do tej pory
nie rozstrzygniêto jednak, czy znajduje siê tam jon hydroksylowy czy woda.
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Struktury przestrzenne NHaz typu Fe (13,16) oraz struktura NHazy typu Co
(20-23) o du¿ej rozdzielczoœci potwierdzi³y wa¿n¹ hipotezê, ¿e dwie cysteiny ligandów ulegaj¹ posttranslacyjnej modyfikacji (30): aCys112 ulega utlenieniu do kwasu
sulfinowego cysteiny (Cys-SO2H, ang. cysteine sulfinic acid), a aCys114 utlenia siê do
kwasu sulfenowego cysteiny (Cys-SOH, ang. cysteine sulfenic acid) (13). Wyniki badañ
metod¹ FT-ICR MS te¿ œwiadcz¹ o tym, ¿e wymienione cysteiny ulegaj¹ utlenieniu
(13). Wykazano, ¿e ta bardzo rzadko spotykana modyfikacja aCys112 i aCys114 jest
konieczna dla osi¹gniêcia aktywnoœci katalitycznej enzymu (31). Co wiêcej, forma
Cys-SOH pojawia siê samorzutnie po utlenieniu aCys112 do aCys-SO2H. Te odkrycia
w po³¹czeniu z obserwacj¹, ¿e aktywnoœæ NHazy jest proporcjonalna do iloœci
aCys112-SO2H prowadz¹ do wniosku, ¿e za aktywnoœæ katalityczn¹ odpowiedzialna
mo¿e byæ aCys112-SO2H (sama lub w kombinacji z aCys114-SOH) (31). Opisan¹ budowê centrum aktywnego potwierdzono te¿ w niedawnych badaniach przeprowadzonych metod¹ Sulfur K-edge XAS oraz w obliczeniach kwantowochemicznych metod¹ DFT (32). W 2004 r. Harrop i Mascharak wykazali, ¿e obecnoœæ donorów tiolowych jest wymagana w hydrolizie nitryli, a utlenione reszty cysteiny powoduj¹ zwiêkszenie zasadowoœci wody zwi¹zanej z centrum aktywnym (33). Natomiast kombinacja azotów amidowych oraz utlenionych reszt tiolowych w polu ligandów stabilizuje
stan Fe(III) (34).
Architektura centrum aktywnego NHaz ma jeszcze jedn¹, nietypow¹ cechê. Trzy
atomy tlenu: Od1 z aCys112-SO2H, Od z aCys114-SOH oraz Og z aSer113 wystaj¹
nad p³aszczyznê tworzon¹ przez dwa atomy azotu i dwa atomy siarki (NNSS)
i tworz¹ charakterystyczne trójk¹tne „kleszcze” os³aniaj¹ce centrum aktywne (13).
Wydaje siê, ¿e te trzy atomy tlenu oddalone od p³aszczyzny ¿elaza o 1,5 Å s¹ po³o¿one na tyle blisko inaktywuj¹cej cz¹steczki NO, ¿e byæ mo¿e j¹ stabilizuj¹. Niespotykana trwa³oœæ wi¹zania Fe-N(NO), które w ciemnoœci w warunkach beztlenowych nie dysocjuje przez ponad rok, jest prawdopodobnie spowodowana obecnoœci¹ tych „kleszczy” tlenowych (17). Spekuluje siê, ¿e „kleszcze” tlenowe mog¹ odgrywaæ rolê w reakcji katalitycznej (35-37).
Du¿e znaczenie dla struktury centrum aktywnego (a zatem i dla reakcji katalizy)
maj¹ dwie argininy: bArg56 i bArg141. W krysztale bArg56 tworzy wi¹zanie wodorowe z tlenem Od1 z aCys112-SO2H, natomiast bArg141 tworzy wi¹zanie wodorowe stabilizuj¹ce po³o¿enie tlenu Od z ³añcucha bocznego aCys114-SOH (13). Stwierdzono, ¿e utrata nawet jednego z trzech wi¹zañ wodorowych tworzonych pomiêdzy bArg56 a aCys112-SO2H i/lub aCys114-SOH silnie wp³ywa na stan elektronowy
centrum ¿elazowego. Mutacja na pozycji bArg56 powoduje spadek aktywnoœci katalitycznej nawet o 99% (29). Do uzyskania aktywnoœci katalitycznej NHazy konieczne
jest zatem nie tylko posttranslacyjne utlenienie aCys112 i aCys114, ale tak¿e obecnoœæ bArg56 i byæ mo¿e bArg141.
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4. Kontrowersje dotycz¹ce protonowania centrum aktywnego NHazy
Utlenione reszty cysteiny, istotne dla aktywnoœci katalitycznej NHazy, wp³ywaj¹
nie tylko na stan elektronowy centralnego jonu metalu, strukturê centrum aktywnego czy oddzia³ywania z substratami i wod¹ reakcyjn¹, ale tak¿e uczestnicz¹ w tworzeniu warunków reakcji. Wa¿nym zagadnieniem jest zatem stan protonacji tych
reszt. Odpowiedzi na to pytanie niestety nie s¹ w stanie dostarczyæ dostêpne struktury rentgenowskie NHazy, st¹d zainteresowanie badaniami spektroskopowymi i obliczeniami teoretycznymi. Problem protonacji, zauwa¿ony przez nas ju¿ w 2002 r.
(35) by³ wstêpnie badany metodami kwantowochemicznymi DFT i INDO/S przez Greene i in. (38). Rok póŸniej Noguchi i in. zaprezentowali wyniki obliczeñ DFT dla
uproszczonych modeli centrum aktywnego (36). Obliczone teoretyczne czêstoœci
drgañ oscylacyjnych deprotonowanych cystein dobrze zgadzaj¹ siê z widmem w FTIR
NHazy (36). W dalszych badaniach przeprowadzonych przez tych autorów potwierdzono mo¿liwoœæ deprotonacji w centrum aktywnym (37). W systematycznych badaniach modeli centrum aktywnego NHazy typu Fe i Co, przeprowadzonych przez nas
metod¹ DFT, dowiedziono, ¿e deprotonacji najpierw ulega aCys112-SO2H, a potem
aCys114-SOH (dane nie publikowane). Na podstawie porównania teoretycznie
otrzymanych czêstoœci drgañ oscylacyjnych jonowych modeli centrum aktywnego
z widmem IR NHazy typu Fe (37,38) sugeruje siê, ¿e enzym wystêpuje w formie deprotonowanej, przy czym czêœæ cz¹steczek bia³ka uleg³a jednokrotnej deprotonacji
(na aCys112-SO2H ), a czêœæ pe³nej deprotonacji (na aCys112-SO2H i aCys114-SOH).
Wydaje siê, ¿e pomiêdzy enzymem w tych dwóch stanach protonowania wystêpuje
równowaga dynamiczna. Przechodzenie enzymu ze stanu podwójnie deprotonowanego do stanu pojedynczo deprotonowanego prawdopodobnie ma zwi¹zek z przebiegiem samej reakcji hydratacji.
W teoretycznych badaniach zwi¹zków modelowych NHaz wnoszone s¹ nowe informacje, przydatne do poznania mechanizmu dzia³ania enzymu. W pierwszej pracy
teoretycznej dotycz¹cej realistycznego modelu centrum aktywnego NHazy, obliczono zmiany konformacyjne zachodz¹ce w centrum katalitycznym na skutek fotoaktywacji enzymu: fotodysocjacja cz¹steczki NO powoduje przesuniêcie siê jonu ¿elaza
„pod p³aszczyznê” NNSS. Zmiana po³o¿enia Fe3+ wynosi oko³o 0,5 Å. W obliczeniach brano pod uwagê strukturê ca³kowicie protonowan¹ (35). Na podstawie wyników tych badañ dostarczono pierwszych kompletnych danych dotycz¹cych geometrii i rozk³adu ³adunków w centrum katalitycznym NHazy typu Fe. Zauwa¿ono tak¿e
siln¹ polaryzacjê grup S-O; sprawia ona, ¿e atomy tlenu chêtnie uczestnicz¹
w wi¹zaniach wodorowych (np. z bArg56 i bArg141). Praca Changa i in. dotyczy³a
stanu spinowego jonu ¿elaza (39). Ustalono, ¿e obliczenia DFT/B3LYP s¹ w stanie
poprawnie odtworzyæ obserwowany eksperymentalnie stan podstawowy centrum
aktywnego.
W 2006 r. Greene i in. przeprowadzili obszerne badania metod¹ DFT/B3LYP du¿ego modelu centrum aktywnego, sk³adaj¹cego siê z wszystkich aminokwasów od
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aCys109 do aCys114 oraz grup guanidynowych modeluj¹cych argininy bArg56
i bArg141. Posttranslacyjnie zmodyfikowane cysteiny by³y deprotonowane. Autorzy
zauwa¿yli transfer protonu z grupy guanidynowej bArg56 na tlen z aCys114-SO–
(40). Wynik ten jest zgodny z naszymi badaniami DFT, w których ujawniono mo¿liwoœæ transferu protonu z grupy bocznej aCys112-SO2H na resztê aCys114-SO–
(dane nie publikowane). Greene i in., œledz¹c zmiany konformacji i struktury elektronowej wywo³ywane pojawieniem siê w centrum enzymu cz¹steczki wody, jonu
hydroksylowego oraz acetonitrylu stwierdzili, ¿e pod nieobecnoœæ substratu do
jonu ¿elaza chêtniej koordynuje cz¹steczka wody ni¿ jon hydroksylowy (40). Na
podstawie analizy termodynamicznej i monitorowania energii swobodnej Gibbsa
stwierdzono równie¿, ¿e cz¹steczka wody mo¿e byæ ³atwiej wyparta przez nitryl ni¿
jon hydroksylowy znajduj¹cy siê w szóstej pozycji koordynacyjnej (40). Podajemy te
wyniki jako przyk³ad mo¿liwoœci wykorzystania obliczeñ teoretycznych do wyjaœnienia podstawowych zjawisk fizykochemicznych zachodz¹cych w biokatalizatorach.

5. Proponowane mechanizmy reakcji enzymatycznej
Dok³adny przebieg reakcji enzymatycznej katalizowanej przez hydratazê nitrylow¹ nie jest znany, jednak budowa centrum aktywnego NHazy (16) oraz obliczony
rozk³ad ³adunków (35) sugeruj¹, ¿e jon metalu pe³ni rolê kwasu Lewisa. Dotychczas
zaproponowano trzy mechanizmy katalityczne (16) przedstawione schematycznie
na rysunku 5:
a) Kwas Lewisa aktywuje wi¹¿¹cy siê z nim nitryl, po czym cz¹steczka wody,
ustawiana w odpowiednim po³o¿eniu przez jeden z aminokwasów znajduj¹cych siê
w bezpoœrednim s¹siedztwie jonu ¿elaza, atakuje nukleofilowo wêgiel z cz¹steczki
nitrylu; atomy wodoru z cz¹steczki wody s¹ przenoszone na azot (z cz¹steczki nitrylu). Powsta³y amid opuszcza centrum aktywne (rys. 5 a) (16).
b) Z jonem metalu wi¹¿e siê jon hydroksylowy, który atakuje nukleofilowo zbli¿aj¹cy siê nitryl. Brakuj¹cy proton pobierany jest z otoczenia (np. z aCys112-SO2H)
i powsta³y amid opuszcza centrum aktywne (rys. 5 b) (12,16).
c) Zwi¹zany z metalem jon hydroksylowy aktywuje cz¹steczkê wody znajduj¹c¹
siê w pobli¿u centrum aktywnego (pobiera od niej proton). Powsta³y jon hydroksylowy atakuje azot z cz¹steczki nitrylu i hydrolizuje substrat (rys. 5 c) (12,16,40).
Wydaje siê, ¿e nie ma powodu, aby mechanizm katalityczny w NHazach typu Co
i Fe by³ inny (41). Œwiadczy o tym chocia¿by identyczna (poza jonem centralnym) budowa centrum aktywnego. Próby wyjaœnienia mechanizmu reakcji katalitycznej na
drodze obliczeñ kwantowochemicznych, podjête w 2005 r. przez Silaghi-Dumitrescu, nie dostarczy³y jeszcze przekonuj¹cych dowodów pozwalaj¹cych na wskazanie
najbardziej prawdopodobnego schematu (42). Kwestia okreœlenia mechanizmu tej
tak wa¿nej reakcji katalizowanej przez NHazê pozostaje nadal otwarta.
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Rys. 5. Proponowane mechanizmy reakcji katalizowanej przez NHazê. Schemat wg (16).

6. Mo¿liwoœci wykorzystania NHazy w nanotechnologii
Tlenek azotu, pomimo swojej prostej budowy, jest niezmiernie wa¿nym czynnikiem reguluj¹cym aktywnoœæ organizmów ¿ywych (43). Opanowanie manipulowania
struktur¹ czy aktywnoœci¹ moleku³ za pomoc¹ œwiat³a nale¿y do standardowych celów przysz³ej nanotechnologii. Je¿eli fotoaktywacji podwójnego heterodimeru
Fe-NHazy, zachodz¹cej w wyniku naœwietlania œwiat³em widzialnym, towarzysz¹
wiêksze zmiany strukturalne, a nie tylko uwalnianie szóstej pozycji koordynacyjnej
¿elaza, to przypuszczalnie efekty takie mo¿na by wykorzystaæ do transdukcji sygna³ów. Przyk³adem podobnej nanomaszyny jest kooperatywna hemoglobina, gdzie
informacja o dysocjacji liganda indukowanej czynnikami zewnêtrznymi, poprzez
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efekt allosteryczny przesy³ana jest na znaczn¹ odleg³oœæ, przez co zmniejsza siê powinowactwo innej grupy hemowej do tlenu (44). W przypadku NHazy ze wstêpnych
obliczeñ kwantowochemicznych DFT sugeruje siê mo¿liwoœæ wystêpowania silnego
efektu „trans” tlenku azotu (35). Statyczne struktury rentgenowskie form aktywnych
i nieaktywnych NHaz, co prawda nie wykazuj¹ du¿ych zmian w budowie (23), jednak
mo¿liwej kooperatywnoœci fotodysocjacji NO w NHazach nie badano jeszcze ¿adnymi technikami dynamicznymi. Na podstawie obliczeñ modelowych dotycz¹cych kinetyki rekombinacji NO do centrum NHazy po fotood³¹czeniu, przeprowadzonych
metod¹ Landaua-Zenera wskazuje siê (45,46), ¿e skala czasowa tego procesu jest
bardzo szybka, rzêdu pikosekund, zatem poznanie szczegó³owe dynamiki tego biokatalizatora bêdzie wymaga³o zastosowania ultraszybkiej spektroskopii femtosekundowej.
Przed in¿ynieri¹ bia³ek stoi te¿ inne wyzwanie: jak zmodyfikowaæ budowê kana³u prowadz¹cego do centrum aktywnego NHaz, aby poddaæ selektywnej przemianie dowolny nitryl do odpowiedniego amidu? Je¿eli lepiej poznamy architekturê
i rolê tego „zamka”, to wydaje siê, ¿e bia³ka z tej rodziny znajd¹ szybko zastosowanie w biotechnologicznej produkcji szerszej gamy u¿ytecznych zwi¹zków chemicznych.

7. Podsumowanie
Mimo ¿e znamy budowê przestrzenn¹ i wiele w³aœciwoœci hydrataz nitrylowych,
mimo i¿ produkuj¹ one codziennie setki ton u¿ytecznego akryloamidu przyczyniaj¹c siê do rozpowszechnienia bia³ej biotechnologii, nie znamy jeszcze mechanizmu chemicznego tego podstawowego cyklu katalitycznego. Nie wiemy w jakiej kolejnoœci pojawia siê woda i substrat w kanale NHaz, jaka jest struktura stanu przejœciowego, którêdy produkt opuszcza miejsce reakcji, co decyduje o wiêkszej wydajnoœci katalizy zwi¹zków alifatycznych u jednych bakterii, a aromatycznych u innych
(7). Nie wiemy, jakie trzeba wprowadziæ mutacje do struktury bia³ka bakterii rodzaju z Rhodococcus, aby produkowa³y one wydajnie zwi¹zki wyjœciowe do syntezy nowych leków. Mamy nadziejê, ¿e nie tylko doœwiadczenia, ale i badania teoretyczne
metodami chemii kwantowej i klasycznych symulacji dynamiki hydrataz nitrylowych,
prowadzone m.in. w naszym zespole (35,46,47) pomog¹ rozwi¹zaæ te zagadki.
Historia odkrycia po¿ytecznej funkcji hydrataz nitrylowych uczy nas tego, ¿e
w badaniach biotechnologicznych warto byæ czujnym – poszukuj¹c jednej funkcji
bakterii nie mo¿na ignorowaæ ¿adnej nowo odkrytej specyficznej aktywnoœci katalitycznej. Czujnoœæ ta jest mo¿liwa tylko, wtedy gdy badacze maj¹ szerok¹ wiedzê
ogóln¹ pozwalaj¹c¹ kojarzyæ odleg³e fakty. Szczêœliwe przypadki naprawdê przydarzaj¹ siê tylko przygotowanym umys³om.
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Objaœnienia skrótów
aCys112-SO2H – cysteina a112 posttranslacyjnie utleniona do kwasu sulfinowego cysteiny
aCys114-SOH – cysteina a114 posttranslacyjnie utleniona do kwasu sulfenowego cysteiny
Co-NHaza – hydrataza nitrylowa z jonem kobaltu w centrum aktywnym
Cys-SO2H – kwas sulfinowy cysteiny
Cys-SOH – kwas sulfenowy cysteiny
DFT – Density Functional Theory, teoria funkcjona³ów gêstoœci
DFT/B3LYP – DFT z funkcjona³em B3LYP (Becke, Lee, Young, Parr)
EPR – Electron Paramagnetic Resonanse, paramagnetyczny rezonans elektronowy
Fe-NHaza – hydrataza nitrylowa z jonem ¿elaza w centrum aktywnym
FT-ICR MS – Fourier Transform Ion Cyclotron Resonanse Mass Spectrometry
FTIR – transformata Fouriera widma w podczerwnieni
H-NHaza – hydrataza nitrylowa o du¿ej masie cz¹steczkowej (520 kDa)
INDO/S – Intermediate Neglect of Differential Overlap, nazwa obliczeniowej metody kwantowochemicznej
IR (widmo) – widmo w podczerwnieni (Infra Red)
L-NHaza – hydrataza nitrylowa o ma³ej masie cz¹steczkowej (130 kDa)
NHaza – hydrataza nitrylowa
NO – tlenek azotu
VMD – Visual Molecular Dynamics, nazwa programu do obrazowania biocz¹steczek
XAS – X-ray Absorption Spectroscopy, spektroskopia absorpcyjna promieni Rentgena
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