PRACE PRZEGL¥DOWE

Hydantoinazy, ich znaczenie, podzia³
i zastosowanie w biotechnologii
Gniewomir Latacz, El¿bieta Pêkala, Katarzyna Kieæ-Kononowicz
Katedra Technologii i Biotechnologii Œrodków Leczniczych, Collegium
Medicum, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków

Hydantoinases – significance and applications in biotechnology
Summary
Hydantoinase is an industrial enzyme widely used for the synthesis of
nonnatural D- or L-amino acids. Optically pure amino acids are required for production of semisynthetic antibiotics, active peptides or agrochemicals such as
pesticides, herbicides, pyrethroides, and are important as feed and food additives. Major advantages of application of hydantoinase in industry are: high efficiency, stereoselectivity, easy production of substrates for enzyme and environment friendly alternative to chemical methods.
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W przemyœle farmaceutycznym, ze wzglêdów ekonomicznych
i ekologicznych stosowane s¹ metody biosyntetyczne otrzymywania zwi¹zków biologicznie aktywnych. Zas³uguj¹ one na szczególn¹ uwagê. W metodach tych wykorzystuje siê zdolnoœci enzymatyczne ¿ywych mikroorganizmów lub komórek roœlinnych do
przeprowadzenia reakcji biotransformacji. Obok reakcji biosyntetycznych, w których wykorzystuje siê kultury komórkowe
opracowywane s¹ równie¿ coraz doskonalsze i wydajniejsze metody polegaj¹ce na pozyskiwaniu czystych enzymów i preparatów enzymatycznych. Z punktu widzenia przemys³u farmaceutycznego, jak równie¿ spo¿ywczego wa¿ne jest naturalne pocho-
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dzenie enzymów, a co za tym idzie, ich ma³a toksycznoœæ lub jej brak (1). Najwa¿niejszymi cechami enzymów bior¹cych udzia³ w procesach biotransformacji s¹:
– specyficznoœæ, czyli aktywnoœæ katalityczna w stosunku do jednego typu reakcji;
– regiospecyficznoœæ, czyli atakowanie cz¹steczki substratu w œciœle okreœlonym
miejscu;
– stereospecyficznoœæ, aktywne centrum enzymu ma strukturê asymetryczn¹,
dziêki czemu enzym rozpoznaje w mieszaninie racemicznej izomery optycznie czynne (2).
Dziêki tym w³aœciwoœciom mo¿liwe jest otrzymanie optycznie czynnych produktów z bardzo du¿¹ wydajnoœci¹.
W szeroko opisanej w tym artykule metodzie hydantoinazowej wykorzystuje siê
proces biotransformacji enzymatycznej, w wyniku której, otrzymuje siê optycznie
czynne nienaturalne D- lub L-aminokwasy wychodz¹c z tanich, ogólnie dostêpnych
odczynników.

2. Zastosowanie D-aminokwasów
Wp³yw na regulacje funkcji ¿yciowych organizmu ma bardzo wiele czynników.
Jedn¹ z podstawowych grup zwi¹zków wywo³uj¹cych okreœlone reakcje biologiczne
w organizmie s¹ peptydy. Budowê peptydow¹ maj¹ takie substancje reguluj¹ce jak:
hormony, czynniki wzrostu, neuroprzekaŸniki, cytokiny, modulatory kana³ów jonowych, inhibitory enzymów. Z farmakologicznego punktu widzenia niezmiernie wa¿na
jest analiza biologicznie aktywnych peptydów metodami chemicznymi i biofizycznymi. Pozwala ona ustaliæ zale¿noœæ pomiêdzy ich budow¹ a aktywnoœci¹. Umo¿liwia to
racjonalne projektowanie nowych aktywnych cz¹stek, poniewa¿ sekwencja, topografia oraz konformacja peptydów jest œciœle powi¹zana z ich aktywnoœci¹ oraz funkcj¹
w procesach regulacji. Ta podstawowa znajomoœæ umo¿liwia nam modyfikacjê danego
peptydu, dziêki której poprawia siê jego wydajnoœæ, wzrasta aktywnoœæ, selektywnoœæ, jak równie¿ odwraca siê kierunek dzia³ania liganda z agonistycznej na antagonistyczn¹ lub odwrotnie (3). Jedn¹ z mo¿liwoœci modyfikacji peptydów jest zamiana
w ich strukturze pierwszorzêdowej aminokwasów o konfiguracji L- na enancjomery
z szeregu D. Okreœla siê w ten sposób stereostrukturalne wymagania poszczególnych
podstawników podczas interakcji liganda z receptorem oraz udzia³ w reakcji struktury
drugorzêdowej. Zamiana choæby jednego aminokwasu powoduje zmiany takich elementów budowy peptydu jak a-helisa, b-skrêt, struktura nieuporz¹dkowana (4).
Niektóre peptydy, bêd¹ce analogami hormonów, zawieraj¹ce D-aminokwasy s¹
stosowane z powodzeniem jako leki. Modyfikacja macierzystej struktury mia³a na
celu polepszenie trwa³oœci i odpornoœci na hydrolizê, jak równie¿ w niektórych
przypadkach uzyskanie dzia³ania antagonistycznego lub zwiêkszenie powinowactwa do receptora. Do leków z grupy zmodyfikowanych D-aminokwasami hormonów
peptydowych nale¿¹: oktreotyd – bêd¹cy analogiem hormonu podwzgórza soma-
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Rys. 1. Synteza amoksycyliny z udzia³em D-aminokwasu.

tostatyny, desmopresyna – analog wazopresyny, gonadorelina, goserelina, buserelina – analogi gonadoliberyny (5,6). Wiele spoœród zmodyfikowanych analogów
gonadoliberyny znajduje siê obecnie w fazie badañ klinicznych. Jednym z niedawno
wprowadzonych na rynek jest lek o nazwie cetrorelix – zmodyfikowany w pozycjach 2 i 6 analog gonadoliberyny (7). D-aminokwasy oprócz wa¿nej roli, jak¹ pe³ni¹
w poszukiwaniu modyfikowanych peptydów aktywnych farmakologicznie maj¹ równie¿ inne zastosowanie. Wykorzystywane s¹ w syntezie pó³syntetycznych antybiotyków b-laktamowych; D-fenyloglicyna i jej p-hydroksypochodna s¹ pó³produktami
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w syntezie ampicyliny, amoksycyliny (rys. 1), cefadroksylu oraz cefaleksyny (8). Enzymatyczna synteza p-hydroksy-fenyloglicyny na potrzeby przemys³u farmaceutycznego wynosi³a pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych XX w. ponad 1000 ton rocznie
(12). Zapotrzebowanie na D-aminokwasy jako pó³produkty do syntezy antybiotyków
bêdzie systematycznie wzrastaæ wraz z wprowadzaniem na rynek nowych pó³syntetycznych antybiotyków takich jak: cefbuperzon, aspoksycilina, cefpiramid (9).
D-aminokwasy stosowane s¹ równie¿ do syntezy preparatu o nazwie fluwanilat,
zwalczaj¹cego chorobê paso¿ytnicz¹ pszczó³ oraz do syntezy pyretroidów – œrodków ochrony roœlin. D-aminokwasy wykorzystywane s¹ równie¿ w przemyœle spo¿ywczym do syntezy sztucznego s³odzika o nazwie alitam (8,10).
Tabela 1
Zastosowanie niektórych D-aminokwasów w przemyœle
Aminokwas

Zastosowanie w przemyœle

D-alanina

spo¿ywczy – sztuczny s³odzik (alitam)

D-fenyloglicyna

farmaceutyczny – antybiotyk (ampicylina)

D-p-hydroksyfenyloglicyna

farmaceutyczny – antybiotyk (amoksycylina)

D-walina

pszczelarski – pyretroid (fluwalinat)

D-seryna

farmaceutyczny – antybiotyk (D-cykloseryna)

3. Zastosowanie L-aminokwasów
Aminokwasy wystêpuj¹ce w przyrodzie w wiêkszoœci s¹ L-enancjomerami. W przemyœle spo¿ywczym jako substancje smakowe stosowane s¹: kwas L-glutaminowy w
postaci monoglutaminianu sodu (MNG), kwas L-asparaginowy, L-cystyna, L-alanina.
Produkcja L-aminokwasów takich jak L-treonina, L-tryptofan, L-fenyloalanina jest liczona w tonach, natomiast w przypadku L-lizyny produkcja dochodzi nawet do 100 000
ton rocznie (8,10). Aminokwasy te stosowane s¹ jako dodatki do pasz lub produktów
spo¿ywczych, a ich produkcja odbywa siê g³ównie w procesie fermentacji. Niektóre
nienaturalne L-aminokwasy znajduj¹ zastosowanie w przemyœle farmaceutycznym, np.
L-homofenyloalanina przy produkcji inhibitorów konwertazy angiotensynowej (8).
Tabela 2
Zastosowanie niektórych L-aminokwasów w przemyœle
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Aminokwas

Zastosowanie w przemyœle

1

2

L-metionina

rolniczy – dodatek do pasz

L-lizyna

rolniczy – dodatek do pasz
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1

2

L-fenyloalanina

spo¿ywczy – sztuczny s³odzik (aspartam)

kwas L-asparaginowy

spo¿ywczy – sztuczny s³odzik (aspartam)

L-homofenyloalanina

farmaceutyczny – inhibitory konwertazy angiotensynowej (enalapril, benazepril,
chinapril, delapril, cilazapril, ramipril, lizynopril)

4. Metoda hydantoinazowa w syntezie D- i L-aminokwasów
Ze wzglêdu na szerokie zastosowanie stale podejmowane s¹ wysi³ki maj¹ce na
celu otrzymanie D- i L-aminokwasów z du¿¹ enancjoselektywnoœci¹ i wydajnoœci¹.
Enancjomery aminokwasów mo¿na otrzymaæ stosuj¹c ró¿ne metody biotechnologiczne, w których mo¿emy rozró¿niæ:
1) fermentacjê;
2) syntezê enzymatyczn¹, do której nale¿¹:
– asymetryczne przy³¹czenie grupy aminowej,
– asymetryczne reduktywne aminowanie,
– „rozk³ad racematu” w wyniku hydrolizy jednego izomeru substancji racemicznej (11).
Metoda hydantoinazowa jest syntez¹ enzymatyczn¹ polegaj¹c¹ na rozk³adzie racemicznej substancji wyjœciowej metod¹ enzymatycznej hydrolizy. Substratami do
reakcji s¹ D,L-5-monopodstawione pochodne hydantoiny. Synteza aminokwasów
przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie nastêpuje enzymatyczne rozszczepienie pierœcienia jednego z enancjomerów 5-monopodstawionej pochodnej
hydantoiny w wyniku dzia³ania hydantoinazy (3.5.2.2. EC). Otrzymany zwi¹zek poœredni to L lub D-N-karbamyloaminokwas, który w kolejnym etapie w procesie dekarbamylacji zostaje przekszta³cony w odpowiedni L- lub D-aminokwas (rys. 2).
Istniej¹ dwie mo¿liwoœci przeprowadzenia dekarbamylacji w metodzie hydantoinazowej: chemiczna oraz enzymatyczna. Zalet¹ chemicznej dekarbamylacji, polegaj¹cej na diazowaniu N-karbamyloaminokwasu przy u¿yciu kwasu azotowego (III)
w œrodowisku kwaœnym jest stosunkowo niski koszt oraz dostêpnoœæ odczynników.
Reakcja przebiega równie¿ doœæ ³atwo. Jednak niektóre aminokwasy (np. tryptofan,
cytrulina, pirydyloalanina) s¹ nietrwa³e w tych warunkach reakcji (13). Dlatego te¿
nieocenione zas³ugi przynosi metoda dekarbamylacji enzymatycznej za pomoc¹
N-karbamyloaminokwasowych amidohydrolaz (N-karbamylaz) (3.5.1. EC), dziêki którym mo¿na uzyskaæ aminokwasy, które s¹ nietrwa³e w œrodowisku diazowania.
Kolejn¹ zalet¹ u¿ycia tych enzymów jest to, ¿e jeœli reakcja katalizowana przez
hydantoinazy nie jest enancjospecyficzna (12,14,15) to u¿ycie odpowiedniej karbamylazy w drugim etapie zapewnia czystoœæ optyczn¹ produktów (16). Do g³ównych
wad stosowania N-karbamylaz w metodzie hydantoinazowej zaliczyæ trzeba przede
wszystkim nietrwa³oœæ tego enzymu. Karbamylaza jest wra¿liwa na temperaturê
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Rys. 2. Schemat otrzymywania aminokwasów metod¹ hydantoinazow¹.

oraz czynniki chemiczne, szczególnie utleniaj¹ce; enzym gwa³townie traci aktywnoœæ w obecnoœci tlenu lub wody utlenionej (17). U¿ywaj¹c mikroorganizmów dysponuj¹cych zarówno hydantoinaz¹ jak i karbamylaz¹ reakcjê mo¿na przeprowadziæ
w jednym procesie, bez koniecznoœci rozdzielania poszczególnych etapów.
Przyk³adem wykorzystania reaktywnoœci obu enzymów jest metoda otrzymywania
D-aminokwasu przy u¿yciu szczepu Agrobacterium radoidobacter, gdzie substratem
dla reakcji enzymatycznej jest D,L-4-hydroksyfenylohydantoina. Metodê tê opracowano na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w.; s³u¿y³a ona do otrzymywania D-p-hy-
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droksyfenyloglicyny na skalê przemys³ow¹ (18). Wydajnoœæ enzymów produkowanych przez szczepy A. radoidobacter okaza³a siê niezadowalaj¹ca. Dowiedziono, ¿e
wp³yw na to mia³a niestabilnoœæ i wra¿liwoœæ karbamylazy oraz niedoskona³oœci samego mikroorganizmu. Okaza³o siê, ¿e bakterie te s¹ bardzo wra¿liwe na infekcje
bakteriofagowe, a biokataliza z ich udzia³em wymaga sta³ego dodawania induktorów – pochodnych hydantoiny lub dihydropirymidyny (19,20). W udoskonaleniu tej
metody nieocenione zas³ugi przynios³y narzêdzia in¿ynierii genetycznej.
Wyizolowano geny karbamylazy i hydantoinazy z A. radoidobacter, a nastêpnie
wprowadzono za pomoc¹ wektora plazmidowego do Escherichia coli. Rekombinowane szczepy bakteryjne wytwarza³y oba enzymy, które w sposób bardzo efektywny
przekszta³ca³y D,L-5-monopodstawione pochodne hydantoiny. Najwy¿sz¹, dwukrotnie wiêksz¹ wydajnoœæ produkcji D-aminokwasu w odniesieniu do szczepów przemys³owych A. radoidobacter uzyskano w temperaturze 25°C oraz przy odpowiedniej
kolejnoœci genów, gdzie gen koduj¹cy N-karbamylazê poprzedza³ gen dla hydantoinazy. Wykazano, ¿e na efektywnoœæ procesu wytwarzania aminokwasu ma bardzo
du¿y wp³yw poziom powstaj¹cej N-karbamylazy. Nadmierne stê¿enie tego enzymu
w komórce ogranicza szybkoœæ i wydajnoœæ reakcji (19). Bardzo wa¿nym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na produkcjê aminokwasu jest mo¿liwoœæ spontanicznej racemizacji
mieszaniny D,L-5-monopodstawionych pochodnych hydantoiny. Umo¿liwia ona nawet 100% przekszta³cenie substratu do odpowiedniego aminokwasu. Dobór warunków reakcji, przy których nastêpuje racemizacja zale¿ny jest od rodzaju podstawnika przy atomie C5 pierœcienia hydantoiny. Racemizacja mo¿e nast¹piæ w podwy¿szonej temperaturze w œrodowisku alkalicznym lub w obecnoœci racemazy hydantoinazowej, przy czym pochodne aromatyczne racemizuj¹ bardzo ³atwo w podwy¿szonym pH natomiast pochodne alifatyczne wymagaj¹ u¿ycia racemaz hydantoinazowych. Dlatego te¿ oprócz genów koduj¹cych hydantoinazê i N-karbamylazê koekspresji w E. coli poddano racemazê hydantoinow¹ i zastosowano do produkcji
D- oraz L-aminokwasów (21,22). Do badañ wyselekcjonowano szczepy Arthrobacter
aurescens DSM 3747 i DSM 3745. Te szczepy bakterii nale¿¹ do grupy niewielu poznanych do tej pory mikroorganizmów, zdolnych do przeprowadzenia reakcji otrzymywania czystych L-aminokwasów. Wyizolowane z bakterii geny racemazy, L-N-karbamylazy oraz L-hydantoinazy wprowadzono do Escherichia coli przy u¿yciu ró¿nie
skonstruowanych wektorów plazmidowych (do plazmidów: pSC101, pACYC184
i pBR322 wprowadzono pojedynczo geny enzymów hydantoinazy i karbamylazy lub
po³¹czone karbamylazy i racemazy). Konsekwencj¹ ró¿nej konstrukcji plazmidów
by³a ekspresja bia³ek na ró¿nym poziomie. Ka¿dy z plazmidów posiada³ promotor
ramnozowy, który umo¿liwia³ kontrolowan¹ ekspresjê bia³ek enzymu poprzez regulacjê transkrypcji. Przeprowadzone badania umo¿liwi³y wyselekcjonowanie takiego
zestawu plazmidów i zawartych w nich genów, po których wprowadzeniu aktywnoœæ enzymatyczna rekombinowanych komórek by³a najwiêksza. Stworzono w ten
sposób bardzo efektywny, z³o¿ony z ca³ych komórek system biokatalityczny, który
zastosowano do syntezy L-tryptofanu (21). Dziêki odpowiednio dobranej ekspresji
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bia³ek mo¿liwe by³o otrzymanie korzystnych dla wydajnoœci ca³ego procesu iloœci
enzymów skoordynowanych z iloœci¹ przetwarzanych substratów. Obecnoœæ racemazy wp³ynê³a na ca³kowite przetworzenie D,L-5-(3’-indolilo-metylo)hydantoiny do
L-tryptofanu. W porównaniu do Arthrobacter aurescens iloœæ wyprodukowanego
przez rekombinowane komórki E. coli L-tryptofanu wzros³a nawet szeœciokrotnie
(21). W przypadku D-aminokwasów zastosowano identyczn¹ procedurê. Wyizolowano i sklonowano w E. coli geny odpowiedzialne za ekspresjê racemazy hydantoinazowej, D-N-karbamylazy oraz D-hydantoinazy. Wyodrêbniono szczepy o najwy¿szej aktywnoœci i przeprowadzono próby otrzymania D-aminokwasów. Otrzymano
z wysok¹ wydajnoœci¹ (98%) D-fenyloalaninê, D-tyrozynê, D-tryptofan, D-walinê, D-norwalinê, D-leucynê, D-norleucynê, oraz O-benzylo-D-serynê. Opisany system charakteryzuje ponadto wysoka enacjoselektywnoœæ (ee = 99%) (22).
W celu zwiêkszenia efektywnoœci oraz stabilnoœci hydantoinazy i N-karbamylazy
stosuje siê równie¿ techniki immobilizacyjne. U¿ywaj¹c ró¿ne metody immobilizacji –
adsorpcyjne, kowalencyjne, inkluzyjne, osi¹gniêto bardzo obiecuj¹ce rezultaty. Jako
trwalsze i w zwi¹zku z tym, praktyczniejsze do wykorzystania w przemyœle stosowane
s¹ metody kowalencyjne. Przy immobilizacji hydantoinaz i karbamylaz z A. aurescens
DSM 3747 pos³u¿ono siê m.in. dwiema metodami kowalencyjnymi: oksiranow¹ oraz
karbodiimidow¹ (23). W metodzie oksiranowej wi¹zanie do noœnika (niemodyfikowane Eupergit C oraz Eupergit 250 L) odbywa siê poprzez grupy oksiranowe, natomiast
w metodzie karbodiimidowej poprzez grupy aminowe (noœnik EAH Sepharose, zmodyfikowany poprzez wprowadzenie grup aminowych Eupergit C oraz Eupergit C 250 L)
(23). Do immobilizacji nieoczyszczonej hydantoinazy najkorzystniejszy okaza³ siê niezmodyfikowany Eupergit C 250 L – immobilizowany na tym noœniku enzym osi¹ga³
nawet 90 % aktywnoœci wyjœciowej. Eupergit 250 L jest najczêœciej stosowanym, jak do
tej pory, noœnikiem do immobilizacji hydantoinaz. (23-25). W przypadku nieoczyszczonej L-N-karbamylazy stosowanie ró¿nych metod immobilizacji nie przynosi³o zadowalaj¹cych rezultatów, a nawet doprowadza³o do spadku jej aktywnoœci (nawet do 4%
aktywnoœci wyjœciowej) (23,26). Dopiero immobilizacja oczyszczonego rekombinowanego w E. coli enzymu na noœniku EAH Sepharose przynios³a korzystne efekty. W optymalnych warunkach uda³o siê uzyskaæ aktywnoœæ blisk¹ 100% (23,25). Innym noœnikiem u¿ywanym ostatnio do immobilizacji jest chityna, której u¿yto w próbach immobilizacji D-N-karbamylazy izolowanej z drobnoustroju A. radoidobacter. Enzym zastosowano nastêpnie do produkcji p-hydroksyfenyloglicyny (27).

5. Enancjoselektywnoœæ hydantoinaz
W badaniach dotycz¹cych wystêpowania hydantoinaz w mikroorganizmach wykazano wystêpowanie form D-selektywnych w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci. Powszechnoœæ
wystêpowania D-hydantoinaz wi¹¿e siê z wa¿n¹ rol¹, jak¹ pe³ni¹ w przemianach komórkowych (metabolizm nukleotydów – hydrolizuj¹ pierœcieñ dihydropirymidyny)
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(15). Natomiast nie wiadomo, jaka jest naturalna funkcja L-hydantoinaz. Przypuszcza
siê, ¿e komórki zawieraj¹ce L-hydantoinazê s¹ w stanie hydrolizowaæ niektóre naturalne amidy i u¿ywaæ je jako jedyne Ÿród³o wêgla i azotu, niemniej jednak naturalne substraty dla tych enzymów nie s¹ znane (15,21). W przypadku hydantoinaz enancjoselektywnoœæ produktu reakcji zale¿y zarówno od pochodzenia enzymu jak równie¿, co wa¿ne, od substratu. Dlatego klasyfikacja tych enzymów jako D-selektywne, L-selektywne
lub nieselektywne mo¿e byæ nie do koñca œcis³a. Hydantoinaza z Flavobacterium sp. klasyfikowana jako L-selektywna wobec D,L-indolilometylohydantoin jest D-selektywna
dla D,L-benzyloksymetylohydantoin. Ciekaw¹ sytuacjê zaobserwowano w komórkach Arthrobacter sp. BH20 i Arthrobacter aurescens DSM 3745, gdzie hydroliza D,L-5-monopochodnych hydantoin w zale¿noœci od u¿ytego substratu by³a œciœle D- lub L-specyficzna. W komórkach Arthrobacter sp. BH20 otrzymano prawie ze 100% czystoœci¹
optyczn¹ D-N-karbamoilofenyloglicynê, D-N-karbamoilometioninê, D-N-karbamoiloserynê. Ten sam mikroorganizm mo¿e przeprowadzaæ równie¿ reakcje L-selektywnie.
Przy jego u¿yciu otrzymano L-N-karbamoilotryptofan (15). Wysoko oczyszczony enzym pochodz¹cy z A. aurescens DSM 3745 jest z kolei w du¿ym stopniu L-selektywny
dla indolinometylohydantoiny (nadmiar enancjomeryczny %ee = 100), z tego wzglêdu
by³ on nazywany L-hydantoinaz¹. Enzym ten jest jednak nieselektywny w stosunku do
metylotioetylohydantoiny i D-selektywny wobec metylohydantoiny (%ee>60) (12).

6. Mechanizm dzia³ania
Badania struktury D-hydantoinazy przy u¿yciu promieniowania rentgenowskiego
umo¿liwi³y dok³adne okreœlenie budowy centrum katalitycznego enzymu o wysokiej
rozdzielczoœci (1,3 Å) i jego zwi¹zku ze specyficznoœci¹ substratow¹ oraz stereoselektywnoœci¹ (28). Badany enzym zosta³ wyizolowany z mikroorganizmu Thermus sp.
(rys. 3). Wykazano, ¿e pierœcieñ hydantoiny ³¹czy siê w centrum aktywnym kilkoma
wi¹zaniami wodorowymi z atomami aminokwasów ³añcucha g³ównego: Ser 288 (pomiêdzy atomem O3 pierœcienia hydantoiny i atomem N aminokwasu, N1 hydantoiny
i O Ser 288) oraz Asn 336: pomiêdzy N1 pierœcienia hydantoiny i atomem O aminokwasu. Utworzony tymczasowy tetraedryczny stan przejœciowy jest stabilizowany
przez dwa jony Zn2+ oraz resztê aminokwasow¹ Tyr 155. Enancjoslektywnoœæ i specyficznoœæ substratowa jest zale¿na od rodzaju podstawnika i jego dopasowania do
hydrofobowej kieszeni tworzonej przez reszty aminokwasowe Leu 64, Cys 95,
Phe152, Tyr 155, oraz Phe 159. U³o¿enie reszt aminokwasów w kieszeni hydrofobowej determinuje spektrum substratowe enzymu. W przypadku badanej hydantoinazy preferowane bêd¹ hydantoiny o konfiguracji D z podstawionym pierœcieniem fenylowym. Gorzej akceptowane bêd¹ ju¿ podstawniki benzylowy czy polarny p-hydroksyfenylowy. W przypadku hydantoin o konfiguracji L, posiadaj¹cych du¿e podstawniki dochodzi do przestrzennej kolizji z reszt¹ aminokwasow¹ His 61 uniemo¿liwiaj¹c zakotwiczenie substratu w centrum aktywnym w zwi¹zku z czym, enzym
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Rys. 3. Trójwymiarowa struktura hydantoinazy wyizolowanej z gatunku Thermus sp. Za zgod¹ autorów (28).

bêdzie dzia³a³ wybiórczo do konfiguracji D substratu. Hydantoiny z nie rozbudowanymi podstawnikami w pozycji 5 bêd¹ hydrolizowa³y bez enancjoselektywnoœci.
Brak preferencji enzymu do konkretnego enancjomeru w tym przypadku wi¹¿e siê
z niewyst¹pieniem kolizji przestrzennej ¿adnego z enancjomerów z regionem hydrofobowym (28). Udzia³ jonów Zn2+ œwiadczy o metalozale¿noœci hydantoinaz.
Udowodniono, ¿e zwi¹zki chelatuj¹ce powoduj¹ ich inaktywacjê, a dodatek dwuwartoœciowych kationów metali przywraca ich aktywnoœæ (12). W badaniach rentgenograficznych wskazano na centralne po³o¿enie atomów cynku w miejscu aktywnym enzymu. Oba atomy ³¹cz¹ siê mostkiem utworzonym poprzez aktywny jon hydroksylowy i karbamidowy fragment karboksylowanej lizyny. Innymi ligandami koordynuj¹cymi oba atomy cynku s¹ reszty aminokwasów: His183, His 239, His 59, His
61, Asp 315, oraz cz¹steczka wody. Podejrzewa siê, ¿e bliskoœæ (2,0-2,1Å) czterech
pozytywnych ³adunków powoduje, ¿e w cz¹steczce wody ³¹cz¹cej atomy cynku
wi¹zanie wodoru jest os³abiane. Zaktywowana w ten sposób woda dokonuje nukleofilowego ataku na C-4 pierœcienia hydantoiny. W kolejnym etapie dochodzi do
protonowania azotu w pozycji 3 i otwarcia pierœcienia (12,28).

7. Klasyfikacja hydantoinaz wg nomenklatury EC
Hydantoinazy sklasyfikowane s¹ zgodnie z nomenklatur¹ EC jako cykliczne amidazy (EC 3.5.2.). Zarówno nazwa enzymu – hydantoinaza, jak i nazwa metody hydantoinazowej wywodz¹ siê z faktu, ¿e enzym ten katalizuje hydrolizê pierœcienia
hydantoiny lub jej 5-monopodstawionych pochodnych.
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Te cykliczne amidazy, które w swoim spektrum substratowym zawieraj¹ hydantoinê nale¿¹ do nastêpuj¹cych podklas:
– dihydropirymidynazy (EC 3.5.2.2.),
– karboksymetylohydantoinazy (EC 3.5.2.4),
– alantoinazy (EC 3.5.2.5.),
– N-metylohydantoinazy (EC 3.5.2.14),
– imidazy (EC 3.5.2.16).
Do nie sklasyfikowanych jeszcze wg EC enzymów z udowodnion¹ aktywnoœci¹
hydrolityczn¹ w stosunku do hydantoiny nale¿¹ równie¿ karboksyetylohydantoinazy. Podzia³ ten opiera siê w g³ównej mierze na szeœciu poznanych do tej pory funkcjach metabolicznych hydantoinaz (12).

7.1. Dihydropirymidynazy (hydantoinazy, 5,6-dihydropirymidyno-aminohydrolazy, EC 3.5.2.2.)
S¹ to enzymy efektywnie hydrolizuj¹ce dihydrouracyl i/lub dihydrotyminê (rys. 4)
bior¹c przez to udzia³ w szlaku degradacji pirymidyn u bakterii, dro¿d¿y, roœlin
i zwierz¹t. Pe³ni¹ one bardzo wa¿n¹ i niekwestionowan¹ rolê w metabolizmie u cz³owieka: 1. Odkryto, ¿e dihydropirymidynaza jest odpowiedzialna za katabolizm analogów pirymidyny, u¿ywanych jako leki: 5-fluorouracylu (29) stosowanego w terapii
przeciwnowotworowej oraz deksrazoksanu stosowanego jako czynnik kardioprotekcyjny (30). 2. Stwierdzono równie¿, ¿e enzym ten wykazuje wy¿sze stê¿enie
w guzach litych ni¿ w normalnych tkankach (29). 3. Nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu dihydropirymidynaz i innych enzymów bior¹cych udzia³ w procesach degradacji pirymidyn mog¹ wywo³aæ szereg chorób neurologicznych zwi¹zanych z nieprawid³owym stê¿eniem neuroprzekaŸników: b-alaniny oraz b-aminoizomaœlanu (31).
Roœnie zainteresowanie dihydropirymidynazami ze wzglêdu na mo¿liwoœæ ich
zastosowania w farmacji. Przyk³adowo enzym ten mo¿e byæ wykorzystany do œledzenia in vitro farmakodynamiki œrodków farmaceutycznych bêd¹cych analogami pirymidyny. Ponadto informacje na temat struktury dihydropirymidynazy mog¹ byæ
wykorzystywane do przewidywania hydrolizy nowych leków – analogów dihydropirymidyny lub w skriningu inhibitorów w bazach danych (12). G³ównym zastosowaniem dihydropirymidynaz w przemyœle jest metoda hydantoinazowa stosowana do
otrzymywania optycznie czynnych aminokwasów. U¿ywanie nazwy hydantoinazy
jako synonimu dihydropirymidynaz, jak sugeruje siê w nomenklaturze EC, okazuje
siê nie do koñca poprawne. Z gatunku Agrobacterium sp. wyizolowano m.in. enzym
hydrolizuj¹cy 5-monopodstawione pochodne hydantoiny, nie maj¹cy jednak w swoim spektrum substratowym dihydropirymidyn (32). Inny enzym izolowany z rodzaju
Blastobacter sp. hydrolizowa³ zarówno pochodne hydantoiny jak i dihydropirymidyny, ale jego funkcje metaboliczne by³y odmienne od dihydropirymidynaz (33).
Bior¹c pod uwagê te wyniki mo¿emy stwierdziæ, ¿e dihydropirymidynazy i hydantoi-
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Rys. 4. Szlak degradacji pirymidyn.

nazy nie s¹ do koñca tymi samymi enzymami. Byæ mo¿e w najbli¿szym czasie doczekamy siê drobnych zmian w systematyce tych enzymów.

7.2. Alantoinazy (alantoinoamidohydrolazy, EC 3.5.2.5.)
Alantoinazy s¹ enzymami bior¹cymi udzia³ w szlaku degradacji puryn, œciœlej w przekszta³ceniu alantoiny w kwas alantoinowy (rys. 5). Niektóre alantoinazy s¹ zdolne do
hydrolizy metyloalantoiny oraz 5-aminohydantoiny, aczkolwiek z bardzo ma³¹ wydajnoœci¹. Je¿eli chodzi o zastosowanie alantoinaz, brak jest dotychczas doniesieñ na temat
wykorzystania tych enzymów do produkcji aminokwasów. Wi¹¿e siê to najprawdopodobniej z ich wysok¹ specyficznoœci¹ substratow¹ i ma³¹ enancjoselektywnoœci¹ (12).

7.3. Karboksymetylohydantoinazy (L-karboksymetylohydantoino-amidohydrolazy (EC 3.5.2.4.)
Enzymy te katalizuj¹ reakcjê bêd¹c¹ odga³êzieniem g³ównego szlaku degradacji
pirymidyn. Hydrolizuj¹ karboksymetylohydantoiny do enancjoselektywnych pochodnych kwasu asparaginowego (N-karbamoilo-kwas-L-asparaginowy). Pochodne te za
pomoc¹ ureidosukcynazy przekszta³cane s¹ do kwasu-L-asparaginowego (rys. 6).
Spektrum substratowe i w³aœciwoœci tego enzymu ograniczaj¹ siê do tych reakcji.
Teoretycznie istnieje zatem mo¿liwoœæ wykorzystania karboksy-metylohydantoinazy do biotechnologicznej produkcji kwasu-L-asparaginowego (12).
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Rys. 5. Fragment szlaku degradacji puryn z udzia³em alantoinaz.

Rys. 6. Funkcje karboksymetylohydantoinaz w szlaku degradacji pirymidyn.

7.4. Karboksyetylohydantoinazy (nie ujête w nomenklaturze EC)
S¹ to enzymy w³¹czone w szlak degradacji histydyny. Katalizuj¹ reakcjê hydrolizy kwasu hydantoino-propionowego do kwasu N-karbamoilo-L-glutaminowego
(rys. 7). Wykazano, ¿e ró¿ne mikroorganizmy zawieraj¹ce karboksyetylohydantoinazê produkowa³y w 90% czysty enancjomer kwasu-L-glutaminowego z racemicznych
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Rys. 7. Fragment szlaku degradacji histydyny z udzia³em karboksyetylohydantoinazy.

karboksyetylohydantoin. Enancjoselektywnoœæ karboksyetylohydantoinazy w tej reakcji nie zosta³a dowiedziona. Byæ mo¿e za otrzymanie optycznie czystego kwasu-L-glutaminowego odpowiada drugi enzym, katalizuj¹cy hydrolizê N-karbamoilopochodnej do aminokwasu (12). Poniewa¿ istnieje du¿o tañszych metod otrzymywania kwasu glutaminowego, jak chocia¿by fermentacja (34), brak jest zastosowañ
tych enzymów w przemyœle.

7.5. N-metylohydantoinazy (N-metylohydantoinoamidohydrolazy EC 3.5.2.14)
S¹ to ATP-zale¿ne (34) enzymy hydrolizuj¹ce N-metylohydantoinê do N-karbamoilosarkozyny. Reakcja ta jest drugim etapem mikrobiologicznej degradacji kreatyniny (rys. 8)
(13). Wykazano, ¿e enzymy te katalizuj¹ równie¿ ATP zale¿n¹ hydrolizê hydantoiny
oraz D,L-5-monopodstawnych hydantoin. Wobec D,L-5-monopodstawionych hydantoin
enzymy te wykazuj¹ L-specyficznoœæ, choæ ich zastosowanie komercyjne jest ograniczone przez wymagania zwi¹zane z dostarczeniem odpowiedniej iloœci ATP (35). N-metylohydantoinazy mog¹ byæ zastosowane do analizy zawartoœci kreatyniny w p³ynach ustrojowych. Parametr ten jest niezwykle wa¿ny w diagnostyce schorzeñ nerek (36,37).

7.6. Imidazy (EC 3.5.2.16)
Imidazy katalizuj¹ reakcjê hydrolizy suksimidu do amidu kwasu bursztynowego
(33). Dalsza przemiana amidu za pomoc¹ amidazy doprowadza do powstania kwasu
bursztynowego, który zostaje w³¹czony do cyklu Krebsa (rys. 9). Imidazy posiadaj¹
szerokie spektrum substratowe – pocz¹wszy od ró¿nych imidów poprzez dihydropirymidyny, na hydantoinie skoñczywszy. W odró¿nieniu od dihydropirymidynaz
enzymy te nie hydrolizuj¹ D,L-5-monopodstawionych hydantoin, nie mog¹ byæ zatem wykorzystane do syntezy optycznie czynnych aminokwasów. Ró¿nice w budowie podjednostek, sk³adzie oraz specyficznoœci substratowej wskazuj¹ na odmiennoœæ od pozosta³ych hydantoinaz (12).
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Rys. 8. Funkcja N-metylohydantoinazy w metabolizmie kreatyniny.

Rys. 9. Metabolizm suksimidu z udzia³em imidazy.
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8. Podsumowanie i perspektywy dalszych badañ
Omówione w tym artykule enzymy z grupy hydantoinaz mog¹ znaleŸæ szerokie
zastosowanie w przemyœle farmaceutycznym, jako narzêdzie otrzymywania czystych L- lub D-aminokwasów, dlatego prowadzi siê badania maj¹ce na celu udoskonalenie i poszerzenie ich spektrum zastosowañ. Prowadzone s¹ prace nad izolacj¹
i otrzymywaniem rekombinowanych i termostabilnych enzymów (25). Prowadzenie
procesów w podwy¿szonej temperaturze mo¿e zwiêkszaæ rozpuszczalnoœæ i racemizacjê hydantoin. Otrzymywanie rekombinowanych enzymów mo¿e obni¿yæ koszty tych biokatalizatorów zwiêkszaj¹c konkurencyjnoœæ metody hydantoinazowej
(38). W przysz³oœci, dziêki poznaniu struktury tych enzymów oraz spokrewnionych
z nimi karbamylaz i racemaz bêdzie mo¿liwe zaprojektowanie zmodyfikowanych
enzymów o wiêkszej stabilnoœci i stereoselektywnoœci, które mog³yby znaleŸæ zastosowanie w biotechnologii.
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