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K A TA RZY N A KO ŁU CK A , TAD EU SZ TRZM IEL

ENZYMATYCZNA SYNTEZA ESTRU ETYLOWEGO
N-ACETYLO-L-TYROZYNY W ORGANICZNYCH MEDIACH

Streszczenie
Badano estryfikację N-acetylo-L-tyrozyny katalizowaną przez natyw ną oraz im mobilizowaną na szkle
alkalostabiloną proteinaz? szczepu B.alcalophilus PB92 w środowisku etanolu. Zaobserwowano, że natywna proteinaza katalizow ała syntezę estru etylowego N-Ac-L-Tyr (ATEE) w środowisku zawierającym
6% wody, z prędkością początkową 2,5’10"2nmol'min"'. N atomiast immobilizowana proteinaza wykazy
wała w yższą aktywność i stabilność w porównaniu z jej natyw ną formą. Badano również aktywność
katalityczną natywnej proteinazy w układach kosolwentów (stężenie wody 6 % ): etanol - aceton// acetonitryl//-D M F w stosunku 1:1 (v/v). Nie zaobserwowano syntezy ATEE w obecności acetonu
i DMF-u.

Wstęp
Już w 1908 roku Ikeda odkrył i potw ierdził, na przykładzie soli m onosodowej
kw asu L-glutam inow ego (M SG), duże znaczenie am inokwasów w kreow aniu smaku
produktów żyw nościow ych. M SG był głównym kom ponentem dodatków sm akowych
tradycyjnej japońskiej żyw ności pochodzącej z morza. Dzisiaj am inokw asy stosowane
w przetw órstw ie żyw ności (food processing), nie tylko w zm acniają jej w alory odżyw 
cze, ale rów nież udoskonalają naturalny smak. D użą rolę jako dodatki sm akowe pełnią
dipeptydy, czego przykładem jest aspartam (AspPheOM e). O becnie produkow any na
skalę przem ysłow ą je st cenionym substytutem sacharozy. W zależności od składu aminokw asow ego dipeptydy m ogą charakteryzować się sm akiem słodkim, słonym, gorz
kim oraz kw aśnym [ 8 ], W ostatnich latach dipeptydy otrzym uje się na drodze enzy
m atycznej syntezy, w ykorzystując m.in. enzym y proteolityczne, np.: term olizynę,

M gr inż. A. Głowacka, dr T. Antczak, m gr inż. K. Kołucka, dr hab. T. Trzmiel, Instytut Biochemii Tech
nicznej Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź.

ENZYM ATYCZNA SYNTEZA E STR U ETYLOW EGO N-ACETYLO -L-TYRO ZYN Y W ORGANICZNYCH...

97

α -chym otrypsynę, subtilizynę. Procesy te prowadzi się w układach różnych solwentów
o niskiej zaw artości w ody [17].
W ciągu ostatniej dekady „enzym ologia niew odna” w yłoniła się jako jeden
z głów nych obszarów badań biotechnologicznych. Postęp jaki osiągnięto w tej dzie
dzinie doprow adził do pojaw ienia się wielu interesujących m ożliwości praktycznego
zastosow ania enzym ów w środowisku rozpuszczalników organicznych. Środowisko
bardziej lub mniej polarne jest tylko pozornie nietypowe dla katalizy enzym atycznej,
poniew aż znaczna część enzym ów in vivo je st zasocjow ana ze strukturam i błon ko
m órkow ych lub cytoplazm atycznych [13].
Z astosow anie biokatalizatorów (enzym ów, organelli kom órkow ych, całych ko
m órek lub fragm entów tkanek) w środowisku organicznym o obniżonej zawartości
w ody posiada kilka istotnych zalet:
•

um ożliw ia przesunięcie rów now agi term odynam icznej w kierunku reakcji syntezy
(w przypadku stosow ania enzym ów hydrolitycznych),

•

w zrasta rozpuszczalność hydrofobow ych reagentów,

•

ułatw ia odzysk produktu i biokatalizatora,

•

zm niejsza ryzyko zakażeń m ikrobiologicznych,

•

stabilizuje biokatalizator [1, 6 , 7].
E nzym y w układach organicznych są zdolne katalizow ać procesy, które praktycz
nie nie przebiegają w roztw orach w odnych, np. enzym y proteolityczne uczestniczą
w reakcjach transestryfikacji, estryfikacji, syntezy peptydów i am idów, których rów 
now aga term odynam iczna w w odzie jest przesunięta na korzyść hydrolizy [9, 10, 17],
Jednakże, ich aktyw ność katalityczna jest niższa w środow isku solw entów nawet
0 kilka rzędów w ielkości porów nując z tą, ja k ą posiadają w środow isku wodnym . B a
dania K libanova i wsp. [3, 12, 19] wykazały, iż a-chym otrypsyna i subtilizyny w okta
nie oraz w ielu innych rozpuszczalnikach są o ok. 10 5 mniej aktywne. Obniżenie reak
tyw ności enzym u uznaje się za głów ną w adę enzymatycznej katalizy w układach orga
nicznych i jest to jeden z pow odów uniem ożliw iających jej aplikację na w iększą skalę.
Struktura cząsteczki białka w roztw orze w odnym zależy od skom plikow anej sieci
wiązań w odorow ych oraz elektrostatycznych i hydrofobow ych interakcji; są one w aż
nym czynnikiem determ inującym katalitycznie aktyw ną konform ację cząsteczki enzy
mu. G eneralnie rozpuszczalniki nie posiadają zdolności tw orzenia w iązań w odorow ych
1 z pow odu niskich stałych dielektrycznych prow adzą do silnych oddziaływ ań elektro
statycznych usztyw niających strukturę białka [12], W edług badań L aane’a [15], ak
tyw ność katalityczna enzym ów w takich w arunkach jest efektem ich zdolności do sil
nego w iązania „w ody niezbędnej” (essential w ater layer), tworzącej tzw. płaszcz hydratacyjny budow any przez kilka w arstw cząsteczek w ody przylegających bezpośred
nio do pow ierzchni cząsteczki białka, który zachow ują naw et wtedy, gdy są zaw ieszo
ne w niew odnym rozpuszczalniku. Obok konform acyjnych zm ian enzym u i redukcji
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jego „giętkości” , istnieje szereg innych czynników fizykochem icznych, takich jak,
ograniczenia dyfuzyjne, blokow anie centrum aktywnego, problem zw iązany z pH,
destabilizacja stanu tranzycji, które pow odują obniżenie enzymatycznej aktywności
w organicznych solw entach.[3, 12]. A by zm inimalizować w pływ tych czynników sto
suje się szereg m etod. Jedną z nich jest im m obilizacja enzymu. U nierucham ianie en
zym ów jest doskonałą m etodą ich stabilizacji w obecności różnych rozpuszczalników ,
a ponadto pociąga za sobą w zrost trwałości termicznej i odporności na denaturację
białka enzym atycznego. W celu zachow ania w łaściw ości katalitycznych enzymów
w system ach hydro-organicznych, przy w ysokich stężeniach składników organicznych,
konieczne je st utrw alenie ich aktywnej konformacji. Ponadto, reakcje katalizow ane
im m obilizow anym i enzymam i są łatw iejsze do kontroli i autom atyzacji [7],
W artykule prezentujem y wyniki badań nad syntezą estru etylowego N -acetylo-Ltyrozyny (ATEE) katalizow aną przez alkalostabilną proteinazę szczepu B.alcalophilus
PB92. O bejm ują one rów nież eksperym enty nad określeniem w pływ u rozpuszczalni
ków hydrofilow ych, tj. acetonu, acetonitrylu i Ν ,Ν -dim etyloform am idu (DM F) na
syntezę ATEE, k tó rą przyjęto za układ m odelowy.

Materiały i metody badań
Serynow a proteinaza alkalostabilna PB92 (EC 3.4.21.62) szczepu B. alcalophilus
PB92 [18] (preparat handlow y M axacal) o aktywności właściwej 12 mj A /m g białka (1
m g preparatu zaw iera 0,045 mg białka). N -acetylo-L-tyrozyna (AT) i ester etylow y Nacetylo-L-tyrozyny (ATEE) firm y Sigma. Rozpuszczalniki organiczne czda., firmy
POCH, osuszone sitem m olekularnym 4Á. Szkło porow ate Corm ay (Lublin), zestaw
do ultrafiltracji (Aldrich, Amicon).

Metody analityczne
A ktyw ność proteolityczną enzym u oznaczono m etodą A nsona [4], stosując jako
substrát zdenaturow aną m ocznikiem hem oglobinę wołową.
Za jednostkę aktyw ności proteolitycznej A nsona [jA] przyjęto tę ilość enzymu,
która w w arunkach standardow ych testu ( 6 cm 3 inkubatu, 1 0 0 m g hem oglobiny, tem pe
ratura 25 °C) hydrolizuje zdenaturow aną hem oglobinę z taką szybkością początkową,
że ilość rozpuszczonego w 5% kwasie trichlorooctow ym produktu hydrolizy pow stają
ca w czasie 1 m inuty, daje po reakcji z odczynnikiem Folina w artość absorbancji od
pow iadającą lm m olow i tyrozyny.
Białko oznaczono m etodą L ow ry’ego [16].
Stałą M ichaelisa-M enten określono w reakcji dla A T w następujących w arun
kach: stężenia substrátu 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 mM , zawartość w ody w układzie

ENZYM ATYCZNA SYNTEZA E STR U ETYLOW EGO N-ACETYLO -L-TYRO ZYN Y W ORGANICZNYCH...

99

reakcyjnym 6%, tem peratura 30°C. W artości K M i V max w yznaczono z w ykresu Lineweavera-Burka.
Produkty reakcji estryfikacji analizowano m etodą HPLC (chrom atograf Gold
Beckm an w yposażony w detektor UV-Vis m odel 166). Próbkę m ieszaniny reakcyjnej
o objętości V = 50 μΐ, z której białko usunięto m etodą ultrafiltracji (m em brany PTFE
oraz YM ), nastrzykiw ano bezpośrednio na kolum nę ODS (250x4,6 mm) i eluowano z
szybkością 1 cm 3 m in '1 w temp. 25°C m ieszaniną w oda/acetonitryl w stosunku 1:1
(v/v). O trzym any produkt (ATEE) oraz nie przereagow any substrát (AT) m onitorow a
no przy długości fali λ = 280 nm (rys. 2).

Immobilizacja enzymu na szkle porowatym metodą diizocyjanianową [2]
1

g nośnika (szkła porow atego posiadającego wolne grupy -OH, dp = 200-315

μιη, D = 63,2 nm ) zaw ieszono w 50 cm 3 acetonu. Następnie dodano po 2 cm 3 trietyloam iny i heksam etylenodiizocyjanianu. M ieszaninę reakcyjną pozostaw iono na 45 min
w tem peraturze pokojow ej. N astępnie nośnik przem yto acetonem i wodą. Do 3 g uak
tywnionego, w ilgotnego nośnika dodano 12,5 cm3 roztw oru proteinazy o stężeniu 20
mg preparatu cm '3 i całość inkubowano w tem peraturze 4°C w ciągu 16-18 godzin,
m ieszając. Im m obilizow any na szkle enzym oddzielono od roztw oru, przem yto kilko
m a porcjam i 0,1% roztw oru octanu w apnia i pozostaw iono do w ysuszenia w tem pera
turze pokojow ej na 24 godziny.

Enzymatyczna synteza estru etylowego N-Ac-L-Tyr
Syntezę prow adzono w szczelnie zam kniętych naczyniach zaw ierających m iesza
ninę N -A c-L -T yr (2,5-17,5 m M ), alkoholu etylowego - stanowiącego jednocześnie
substrát oraz środow isko reakcji (V = 5 cm 3) - i w ody (0-25% ). Sprawdzano rów nież
warianty: etanol-rozpuszczalnik hydrofilow y (aceton, acetonitryl, DM F) w stosunku
1:1 (v/v) z dodatkiem 6% wody. Enzym stosowano w formie preparatu handlowego
(22 m g preparatu zaw ierało 1 m g białka) lub w formie preparatu im m obilizowanego na
szkle porow atym (30 m g preparatu zawierało ok. 0,7 m g białka). M ieszaninę reakcyjną
intensyw nie w strząsano w tem peraturze 30°C.

Wyniki i dyskusja
Wpływ zaw artości w ody na syntezę ATEE
Podczas przem ian katalizow anych przez proteinazy w środow isku niew odnym
w oda stanowi zarów no elem ent środowiska, jak i jeden z produktów reakcji, a jej zna
czenie w katalizie należy uznać za kluczowe. W środowisku rozpuszczalników orga
nicznych w pływ a ona nie tylko na wartość stałej równow agi reakcji, ale w ysycając
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hydrofitow e regiony białka utrzym uje rów nież jego katalityczną konform ację. Rys. 1.
prezentuje przebieg syntezy ATEE katalizowanej przez w olną oraz im m obilizow aną
alkalostabilną proteinazę w funkcji stężenia w ody w środow isku reakcji. W w arun
kach, gdzie zaw artość w ody nie przekraczała 0,5% nie zaobserwow ano w yraźnego
przyrostu produktu. Enzym w obu formach natywnej i im m obilizowanej wykazyw ał
niew ielką aktyw ność katalityczną. Stężenie powstałego produktu było tak małe, że
wyniki analizy H PLC m ieściły się w granicach błędu. W raz ze w zrostem zawartości
wody, w układzie gw ałtow nie w zrastała szybkość estryfikacji AT. R eakcja z udziałem
natywnej proteinazy przebiegała najszybciej w przedziale stężeń w ody od 5 do 7%,
osiągając najw iększą szybkość początkową, 2 ,5 Τ 0 '2μηιοϋ·ιηίη'', w środow isku zaw ie
rającym 6% wody. W tym przedziale zm iany zawartości w ody w środowisku reakcji
0 ± 2% w sposób znaczący w pływ ają na efekty syntezy ATEE przez tę form ę enzymu.
Zarówno obniżenie, ja k i w zrost zawartości wody w układzie, poza optym alny zakres
(dla każdej form y stosow anego preparatu), pow odow ał stopniowe ham ow anie reakcji
1 spadek ilości syntetyzow anego estru. W obu przypadkach m am y z pew nością do czy
nienia ze zm ianam i konform acyjnym i zachodzącym i w białku proteinazy, generow a
nym i zm ianam i środow iska reakcji. Przy w ysokich stężeniach w ody przebiegają

AT (0,011 g; 0,05 mmol), woda 6%, EtOH 5 cm 3, natywny enzym (1 mg białka), immobilizowany prepa
rat 30 mg (0,7 mg białka), temp. 30°C, pom iar po czasie t = 12h.
AT (0.011 g; 0.05 mmol), water 6%, EtOH 5 cm3, native enzyme (1 mg o f protein), immobilized prepara
tion 30 mg (0.7 mg o f protein), temp. 30°C, measurement after 12 h.
Rys. 1.
Fig. 1.

W pływ zawartości wody na syntezą ATEE katalizowaną przez natywną oraz immobilizowaną
proteinazę alkalostabilną.
Influence o f w ater content on synthesis o f ATEE catalysed by native and immobilized highalkaline proteinase.
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dodatkowo: reakcja rew ersji oraz proces autolizy proteinazy [6], Im m obilizacja enzy
m u na nośniku m oże zm niejszyć problem autolizy. W yniki badań wskazują, że unieru
chom iona na szkle alkalostabilna proteinaza katalizuje proces estryfikacji AT z w ięk
szą w ydajnością niż enzym nie im mobilizowany - szczególnie przy większej zaw arto
ści w ody w środow isku reakcji. Im m obilizacja um ożliw ia zatem utrw alenie katalitycz
nie aktywnej konform acji enzym u i w ten sposób czyni go mniej w rażliw ym na zm iany
środowiska reakcji. R ów nież charakter sam ego nośnika (hydrofilow y, z w ysokim
ujem nym ładunkiem elektrostatycznym ) m oże kształtować m ikrośrodow isko w bezpo
średnim sąsiedztw ie cząsteczek białka im m obilizowanego biokatalizatora. W przypad
ku im m obilizowanej proteinazy zjaw isko to w yjaśnia obserwowane przesunięcie w y
dajności syntezy A TEE w kierunku niższych stężeń w ody (4%). K ształt krzywej 2. na
rys. 1. w skazuje na w iększą tolerancję immobilizowanej proteinazy na w zrost zaw arto
ści w ody w układzie reakcyjnym . Preparat ten katalizuje estryfikację AT w środowisku
etanolu zaw ierającym naw et 25% wody.
Wpływ środowiska reakcji (rozpuszczalnika) na syntezę ATEE
Badano estryfikację A T w układach kosolwentów: EtOH - acetonitryl// -aceton// DM F w porów naniu z tym procesem w środowisku sam ego etanolu (tab. 1). W oda
w każdym układzie stanow iła 6%. W badaniach stosowano natyw ny preparat proteina
zy. W środowisku etanolu reakcja przebiegała z najw yższą szybkością początkow ą
rów ną 2,5x10'2 μιηοΐ-ιηίη'1. Po 48 godzinnej reakcji uzyskano w ydajność przereagow ania AT 96%. U kład EtO H -acetonitryl tworzy mniej korzystne w arunki działania
enzym u w porów naniu ze środow iskiem samego etanolu. W yznaczone stałe M ichaelisa
w skazują na dw ukrotne obniżenie pow inow actw a proteinazy do AT, gdy połow ę ob
jętości EtO H zastąpiono acetonitrylem . U zyskane rezultaty w skazują na w ybitnie nie
korzystny w pływ acetonu i dim etyloform am idu na przebieg syntezy ATEE. W ukła
dach etanolu z tym i rozpuszczalnikam i otrzym ano śladowe ilości produktu.
Być m oże ilość w ody optym alna dla środow iska czystego etanolu jest niekorzyst
na dla badanych układów kosolw entów . Laane i w spółpracow nicy [11] zaproponow ali
pew ien m odel oparty na ilościowej zależności fizykochem icznych w łaściw ości indy
widualnych rozpuszczalników , a aktyw nością biokatalizatorów. W m odelu tym m ier
nikiem polam ości-hydrofobow ości jest w artość log P, którą dla rozpuszczalników or
ganicznych w ylicza się z cząstkow ych stałych hydrofobow ych. Jeżeli rozpuszczalniki
charakteryzują się w artościam i log P > 4 (apolam e), nie niszczą w arstw y w ody nie
zbędnej enzymu. R ozpuszczalniki z log P o wartościach poniżej 2 (polarne) są nieko
rzystne dla biokatalizy, poniew aż silnie oddziałują na płaszcz hydratacyjny. M ają one
zdolność do „odryw ania” w arstw y w ody niezbędnej stabilizującej biokatalizator, pro
wadząc w ten sposób do jego inaktywacji lub denaturacji. C zynnikiem zabezpieczają
cym enzym przed tego typu działaniam i je st w oda zaw arta w środow isku reakcji.
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W przypadku rozpuszczalników hydrofitow ych stężenie w ody w środow isku m usi być
w yższe w porów naniu z rozpuszczalnikam i apolam ym i [19]. Dlatego też należałoby
zoptym alizow ać zaw artość w ody lub aktywność w ody [5] dla każdej m ieszaniny roz
puszczalników. W kolejnym etapie badań planuje się kontynuację tych eksperym entów
z udziałem im m obilizowanej proteinazy.
Tabela 1
W pływ rozpuszczalników na syntezę ATEE.
Influence o f solvents on ATEE synthesis.

Rozpuszczalnik
Solvent

Szybkość początkowa
Initial rate [μιηοΐ-ππη'1]

KM [mM]

Log P

W ydajność ATEE
ATEE Yield
[%]
24h

48h

Etanol
Ethanol

2,5-10"2

1,1

-0,24

70

96

Etanol-Acetonitryl
Ethanol-Acetonitrile

1,64 1 0 2

2,4

-0,33

42

74

Etanol-Aceton Ethanol-Acetone

0

-

-0,23

0

-

Etanol-DMF
Ethanol-DMF

0

-

-1,0

0

-

AT (0,011 g; 0,05 mmol), woda, water 6%, EtOH-solwent 1:1 (v/v), Vc=5 cm3, prot.alk. 1 mg, temp.30°C

Rys. 2.
Fig. 2.

Rozdział AT (1) i A TEE (2) m etodą HPLC.
Resolution o f AT (1) and ATEE (2) by HPLC method.
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Analiza produktów reakcji
O pracow ana m etoda analizy HPLC um ożliw ia w ciągu 4 m inut jednoczesne
oznaczenie A TEE i A T w m ieszaninie reakcyjnej z pom inięciem oddzielnego w ydzie
lania produktu reakcji.

Podsumowanie
Badano syntezę estru N -A c-L-Tyr z udziałem natywnej oraz im m obilizowanej serynowej proteinazy alkalostabilnej PB92 w środow isku alkoholu etylowego o zaw arto
ści w ody od 0 do 25%. U zyskane wyniki potw ierdziły duży w pływ w ody na aktyw 
ność katalityczną enzymu. W ykazano, że dla natywnego enzymu, 6% w ody w układzie
stwarza optym alne warunki, w których reakcja przebiega z najw iększą szybkością
początkow ą, 2,5·10'2μηιο1·πύη'1, z w ydajnością 96% (po 48 godzinach reakcji). Jednak
im m obilizow ana proteinaza w ykazyw ała generalnie w yższą aktyw ność i stabilność w
porów naniu z jej natyw ną formą. D latego też preparat ten został w ybrany do przy
szłych badań kinetycznych w układach niektórych rozpuszczalników hydrofilow ych
oraz hydrofobow ych. R eakcję estryfikacji N -A c-L-Tyr katalizow aną przez natyw ną
proteinazę przeprow adzono rów nież w układach hydrofilow ych solwentów: EtOHacetonitryl// -aceton// -DM F. Synteza nie przebiegała w obecności acetonu oraz dim e
tyloform am idu. Stw ierdzono, że ich niekorzystny w pływ na katalizę reakcji m oże być
spow odow any deform acją w arstw y w ody niezbędnej do stabilizow ania konform acji
biokatalizatora.
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E N Z Y M A T IC SY N TH ESIS O F N -A C E T Y L -L -T Y R O SIN E E T H Y L E S T E R
IN O R G A N IC M ED IA
Summary
The esterification o f N -acetyl-L-tyrosine catalysed by native and immobilized on porous glass highalkaline proteinase from B. alcalophilus PB92 in ethanol was studied. It was observed that native protei
nase catalysed synthesis o f N -Ac-L-Tyr ethyl ester (ATEE) in environment o f 6% water concentration
with initial rate 2 .5 Ί 0 '2 μ ο ιο ίπ ύ η '1. However immobilized proteinase showed higher activity and stability
comparing with her native form. Catalytic activity in cosolvent systems (water concentration 6 % ): ethanol-acetone// -acetonitrile// -DMF 1:1 (v/v) was also investigated. Synthesis o f ATEE in the presence o f
acetone and acetonitrile w asn’t observed. § 1

