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Inżynieria monooksygenaz Baeyera-Villigera dla zastosowań 
przemysłowych

Białka to jedne z podstawowych składników organizmów żywych. Zbu do
wane są one z aminokwasów połączonych w łańcuch. W białkach wystę  puje 
dwadzieścia rodzajów aminokwasów, różnią się one wielkością i wła  ściwościami 
chemi cznymi (np. obec  nością grup funkcyjnych i pierścieni aromatycznych). 
W roztworze wodnym łańcuch aminokwasowy przyjmuje określoną strukturę 
przestrzenną, dzięki temu białko może pełnić swoją funkcję. Kolejność wystę
powanie poszczególnych aminokwasów w łańcuchu białkowym określa stru kturę 
przestrzenną, jaką przyjmuje białko, a przez to jego właściwości. Wyróżniamy 
białka budulcowe, regulatorowe oraz enzymatyczne. Te ostatnie przeprowadzają 
reakcje chemiczne takie jak synteza składników komórkowych, procesy 
metaboliczne, czy trawienie pokarmów. Wiele enzymów do swojej aktywności 
wymaga kofaktorów, czyli niewielkich cząsteczek związanych w centrum 
aktywnym, takich jak ryboflawina, tiamina, lub jony metali. Do prze prowadzania 
reakcji często konieczne są też koenzymy, np. NADPH lub NADH. 

Dzięki zdolności przeprowadzania reakcji wiele enzymów znalazło 
zastosowanie w procesach przemysłowych. Stosowanie enzymów zamiast trady
cyjnych metod chemicznych może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim 
enzymy często przeprowadzają reakcje w sposób niezwykle specyficzny. Dzieje 
się tak, dlatego że w centrum aktywnym enzymu struktura przestrzenna białka 
określa precyzyjnie sposób wiązania cząsteczki substratu, a przez to wpływa na 
strukturę produktu. Dzięki temu enzymy mogą przeprowadzać reakcje w ściśle 
określonych miejscach w obrębie nawet dużych i złożonych cząsteczek. Ponadto 
enzymy mogą stymulować tworzenie danego produktu w przewadze nad innymi 
produktami. Z tego względu procesy biokatalityczne mogą służyć syntezie bardzo 
czystych związków, co ułatwia dalsze etapy produkcji. Czystość produktu jest 
kluczową sprawą w wielu przypadkach, np. w przemyśle farmaceutycznym. Kolejne 
zalety enzymów wynikają z faktu, że ich naturalnym środowiskiem są roztwory 
wodne. Większość enzymów wyewoluowała do działania w umiarkowanych 
temperaturach, w neutralnym pH oraz pod ciśnieniem atmosferycznym. 
Stosowanie enzymów w procesach przemysłowych często pozwala na wyelimi
nowanie katalizatorów opartych na metalach ciężkich, rozpuszczalników orga
nicznych oraz innych toksycznych bądź niebezpiecznych odczynników. Dlatego 
w wielu przypadkach enzymy pomagają zwiększyć bezpieczeństwo procesu 
oraz zmniejszyć ilość groźnych odpadów. Warto zauważyć, że w przypadkach, 
gdy dany proces przemysłowy wymaga skrajnie trudnych warunków, enzymy 
odporne na działanie wysokich temperatur, ekstremalnych wartości pH lub 
rozpuszczalników organicznych bywają znajdowane w naturalnie występujących 
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organizmach (żyjących np. w gorących źródłach lub na terenach gdzie występuje 
duże skażenie środowiska) albo mogą być otrzymane metodami inżynierii białka. 
Podsumowując, enzymy charakteryzują się ogromną rozpiętością warunków, 
w których mogą działać, i zastosowanie ich w przemyśle umożliwia wprowa
dzenie procesów, które są efektywniejsze i bezpieczniejsze dla środowiska.

Aby znaleźć enzym przeprowadzający interesująca nas reakcję, możemy prze
szukiwać enzymy występujące w naturze, jak również możemy zmieniać istnie
jące enzymy wykorzystując metody inżynierii białka. Ta dynamicznie rozwijająca 
się dziedzina nauki pozwala modyfikować enzymy na wiele sposobów: zwiększać 
ich aktywność, wprowadzać nowe mechanizmy reakcji, zmieniać zakres substra
tów, zwiększać selektywność, poprawiać stabilność białek, zwiększać poziom pro
dukcji białek w komórkach bakteryjnych, a także dostosowywać enzymy do dzia
łania w określonych warunkach temperatury, pH, bądź w obecności rozpuszczal
ników organicznych. Tradycyjnie inżynieria białka rozwijała się w dwóch kierun
kach: projektowania mutacji oraz ukierunkowanej ewolucji, jednak w ostatnich 
latach te dwie strategie są łączone w różny sposób. W przypadku projektowania 
mutacji wykorzystujemy wiedzę na temat struktury przestrzennej białka i jego 
mechanizmu. Wiedza ta pozwala zaproponować, które aminokwasy powinny 
zostać zmienione i jakie powinny być to zmiany, żeby uzyskać pożądane właści
wości białka (Rysunek 1A). Metoda ta wymaga dogłębnego rozumienia działa
nia enzymu. Zwykle przygotowuje się kilka do kilkudziesięciu wariantów enzymu 
(tzw. mutantów) i sprawdza właściwości pojedynczych wariantów. Z kolei ukie
runkowana ewolucja pozwala na zmianę cech białka bez szczegółowej wiedzy 
na jego temat (Rysunek 1B). W metodzie tej mutacje wprowadzane są w spo
sób przypadkowy. Przygotowuje się biblioteki mutantów liczące tysiące, a nawet 
miliony wariantów, a następnie przeszukuje je, aby wyizolować warianty o ulep
szonych właściwościach. Takie warianty stają się punktem wyjścia do kolejnej tury 
mutacji i cały cykl jest powtarzany aż do uzyskania  żądanych zmian. Większość 
takich przypadkowych mutacji wpływa niekorzystnie na cechy białka, często 
niszczy jego aktywność, dlatego konieczne jest przygotowanie dużych bibliotek.

Monooksygenazy BaeyeraVilligera (ang. BaeyerVilliger monooxygenases, 
BVMOs) przeprowadzają reakcję utleniania BaeyeraVilligera, czyli utleniania 
ketonów do estrów (Rysunek 2A), wykorzystując kofaktory flawinowe, koenzym 
NADPH, oraz tlen, który jest tanim i bezpiecznym utleniaczem. Zdolność prze
prowadzania tej i innych reakcji utleniania oraz wysoka selektywność sprawiają, 
że BVMOs są obiektem wielu badań i obiecującym materiałem do zastosowań 
przemysłowych. Jednak zanim BVMOs mogą zostać użyte w pro cesach przemy
słowych, wiele ich cech musi zostać poprawionych. Badania opisane w tej roz
prawie dotyczyły inżynierii mono oksygenazy fenyloacetonowej (ang. phenyla
cetone monooxygenase, PAMO) w celu otrzymania enzymu nadającego się do 
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Rysunek 1. Projektowanie mutacji a ukierunkowana ewolucja. A. W metodzie projektowania muta
cji, zmiany w białku wprowadzane są na konkretnych pozycjach, a właściwości poszczególnych 
mutantów są sprawdzane pojedynczo. B. W przypadku ukierunkowanej ewolucji przygotowywane są 
biblioteki mutantów zawierające mutacje w przypadkowych miejscach. Następnie biblioteki są prze
szukiwane pod kątem mutantów o ulepszonych właściwościach. Te ostatnie stają się punktem wyjścia 
kolej nej rundy ewolucji. Gen kodujący białko jest przedstawiony w postaci szarego paska, a zmiany 
w sekwencji genu, przekładające się na zmiany w budowie białka (mutacje), są zaznaczone kolorami.

Rysunek 2. A. Reakcja utleniania katalizowana przez monooksygenazy BaeyeraVilligera (BVMOs). 
Przy pomocy cząsteczki tlenu, protonu (H+) i cząsteczki koenzymu NADPH enzym wprowadza 
atom tlenu do cząsteczki ketonu. Produktami tej reakcji są ester, cząsteczka wody i utleniony koen
zym NADP+. B. Struktura monooksygenazy fenyloacetonowej (PAMO). PAMO zbudowana jest 
z ponad 540 aminokwasów. Struktura przestrzenna PAMO została przedstawiona schematycznie 
w postaci helis (struktury skręcone), włókien β (strzałki) oraz łączących je elementów o nieregularnej 
budowie. W centrum aktywnym PAMO występują cząsteczki kofaktora flawinowego FAD (zazna
czony kolorem żółtym) oraz koenzymu NADP+ (kolor niebieski). W pobliżu tych cząsteczek wiąże 
się substrat i cząsteczka tlenu oraz zachodzi reakcja utleniania.
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zastosowań praktycznych. Równoległymi celami badań było rozwijanie metod słu
żących inżynierii BVMOs, jak i poszerzenie wiedzy dotyczącej białek z tej rodziny.

Odkrycie PAMO pochodzącej z termofilnej bakterii Thermobifida fusca sta
nowiło przełom w badaniach nad BVMOs. Enzym ten jako pierwszy  i jak dotąd 
jedyny  przedstawiciel tej rodziny wykazuje odporność na podwyższone tem
peratury. Wysoka stabilność PAMO pozwoliła na otrzymanie kryształów tego 
białka i rozwiązanie jego struktury przestrzennej, przyczyniło się to do lepszego 
zrozumienia działania enzymów z tej rodziny (Rysunek 2B). Niestety, w rozwią
zanej strukturze krystalicznej nie były widoczne cząsteczki substratu ani pro
duktu. Utrudniło to dokładne określenie miejsca wiązania substratu. Dlatego 
duża część badań opisanych w tej książce oparta była o analizę modeli struktu
ralnych. Wydawałoby się, że PAMO jest idealnym kandydatem do zastosowa
nia w przemyśle: wykazuje odporność na podwyższone temperatury i obecność 
rozpuszczalników chemicznych oraz może być produkowana w znacznych ilo
ściach komórkach bakterii Escherichia coli i w łatwy sposób izolowana. Niestety, 
zakres związków akceptowanych przez tę monooksygenazę jest dość ograniczony.

W pierwszej części niniejszej pracy (Rozdziały 3 i 4) opisano wyniki modyfi
kacji PAMO przez projektowania mutacji. Najpierw staraliśmy się zmienić prefe
rencję tego białka względem koenzymu NADPH na korzyść NADH (Rozdział 3). 
Podczas gdy te dwa koenzymy różnią się wyłącznie jedną grupą fosforanową, 
większość enzymów charakteryzuje się wysoką specyficznością wobec jednego 
z wariantów. PAMO przeprowadza reakcje przy pomocy NADPH wielokrot
nie szybciej niż w obecności NADH. Aby zmienić specyficzność PAMO wzglę
dem wykorzystywanego koenzymu, analizowaliśmy strukturę przestrzenną tego 
białka, jak również porównywaliśmy jego sekwencję aminokwasową z sekwen
cjami spokrewnionych z nim białek. Następnie zaprojektowaliśmy szereg mutacji, 
czyli zmian określonego aminokwasu w sekwencji białka na inny. Po scharaktery
zowaniu właściwości 15 zmutowanych białek okazało się, iż niektóre z mutantów 
wykazują zwiększoną w stosunku do białka natywnego aktywność w obecności 
NADH. Jednak warianty te nadal cechowała wyższa aktywność wobec NADPH 
niż NADH, a ich ogólna wydajność katalityczna była niewielka. Niemniej jednak 
badania te potwierdziły istotną rolę pewnych reszt amino kwasowych w oddzia
ływaniach z koenzymem w centrum aktywnym PAMO. W Rozdziale 4 skupili
śmy się na zakresie substratów akceptowanych przez PAMO i próbach poszerze
nia tego zakresu. W tym celu porównaliśmy strukturę PAMO do modelu innego 
białka z tej rodziny: monooksygenazy cyklopentanonowej, która katalizuje reakcje 
utleniania na wyraźnie szerszym i znacząco różnym od PAMO pa nelu związków 
chemicznych. Porównanie centrów aktywnych dwóch enzymów pozwoliło nam 
wskazać szereg aminokwasów, które potencjalnie determinują zakres substratów 
akceptowanych przez PAMO. Następnie zweryfikowaliśmy tę hipotezę poprzez 
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podstawienie aminokwasów w PAMO przez aminokwasy obecne na równoważ
nych pozycjach w monooksygenazie cyklopentanonowej. Przygotowaliśmy sze
reg mutantów zawierających od jednej do dwunastu mutacji i sprawdzaliśmy ich 
aktywność oraz selektywność w reak cjach z różnymi substratami. Doprowadziło 
to do znalezienia kilku mutantów o zwiększonej aktywności i zmienionej selek
tywności. Mimo że nie udało się nam osiągnąć znaczących zmian w zakresie sub
stratów akceptowanych przez PAMO, wyniki tych doświadczeń dostarczyły nam 
istotnych informacji co do reszt aminokwasowych w centrum aktywnym białka, 
które są zaangażowane w oddziaływania z cząsteczką substratu.

Stosując metody projektowania mutacji i przewidywania ich efektów udało 
się nam osiągnąć jedynie niewielkie zmiany we właściwościach PAMO. Dlatego 
uznaliśmy, że konieczne jest sięgnięcie po tworzenie i przeszukiwanie bibliotek 
mutantów. Prace te rozpoczęliśmy od przygotowania nowej metody przeszuki
wania bibliotek mutantów białkowych. Metoda ta została opisana w Rozdziale 5, 
a zasada jej działania przedstawiona na Rysunku 3. Opiera się ona na użyciu pomoc
niczego enzymu, dehydrogenazy fosfonianowej, do pomiaru aktywności PAMO. 
Dehydrogenaza fosfonianowa redukuje utleniony przez PAMO koenzym NADP+ 
do postaci zredukowanej (NADPH) i jednocześnie utlenia fosfonian do fosfo
ranu. W ten sposób im więcej koenzymu jest zużyte przez PAMO, tym więcej 
jest rege nerowane przez dehydrogenazę, i tym więcej fosforanu powstaje w mie
szaninie. Postanowiliśmy wykorzystać stężenie fosforanu jako wskaźnik aktyw
ności PAMO. Ta nowa metoda pozwala na testowanie aktywności PAMO wobec 
różnych substratów, co jest wielką zaletą, gdyż PAMO akceptuje jako substraty 
różne związki i może przeprowadzać reakcje utleniania różnego typu. Metoda 
pomiaru aktywności oparta na regeneracji NADPH przez dehydrogenazę fosfo
nianową i wykrywaniu fosforanu może też być stosowana do testowania aktyw
ności innych monooksygenaz BaeyeraVilligera i innych enzymów wymagają
cych NADPH do przeprowadzania reakcji. Metodę tę oce niamy jako wiarygodną, 
gdyż ilość fosforanu produkowana w tym układzie odpowiada ilości produktu 
utlenia nia. Ponadto, dzięki przetransportowaniu PAMO do przestrzeni perypla
zmatycznej komórek bakterii Escherichia coli, oddzieliliśmy reakcję przeprowa
dzaną przez PAMO od reakcji zachodzących w cytoplazmie bakterii, co pozwoliło 
na bardziej precyzyjne pomiary. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nasza metoda 
pozwala na sprawdzanie aktywności mutantów białkowych w formie komórek 
bakteryjnych produkujących te mutanty, bez konieczności przygotowywania eks
traktów komórkowych. Komórki bakterii są hodowane w studzienkach płytek 
96dołkowych, co ułatwia równoczesne badanie wielu wariantów białka.

Wyposażeni w rozległą wiedzę na temat budowy centrum aktywnego PAMO 
oraz efektywną metodę przeszukiwania bibliotek mutantów białkowych, przystą
piliśmy do zaprojektowania, konstrukcji oraz przeszukiwania biblioteki mutantów 
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PAMO (Rozdział 6). Wcześniejsze badania nad PAMO pokazały, że wprowa
dzanie pojedynczych mutacji skutkuje zwykle niewielkimi zmianami właściwo
ści enzymu, zatem zdecydowaliśmy się zmodyfikować jednocześnie jedenaście 
pozycji w centrum aktywnym. Analiza aktywności 1,500 wariantów białkowych 
doprowadziła do wyodrębnienia mutanta zawierającego cztery mutacje, który 
wykazuje aktywność wobec cyklopentanonu. Dalsza charakterystyka właściwo
ści tego mutanta pokazała, iż prezentuje on cechy pośrednie pomiędzy PAMO 
a monooksygenazami cyklopentanonowymi oraz cykloheksanonowymi. Warto 
zaznaczyć, że mutant ten wykazują tę samą co białko natywne stabilność wobec 
podwyższonych temperatur.

Badania opisane w niniejszej rozprawie stanowią przykład kompletnego 
cyklu wykorzystania metod inżynierii białka, które obejmują charakteryzowa
nie właściwości enzymu, opracowanie odpowiednich metod przeszukiwania 
biblio tek mutantów, konstrukcję i przeszukiwanie bibliotek mutantów, co pro
wadzi do wyodrębnienia udoskonalonych wariantów. Szczegółowa wiedza na 
temat budowy centrum aktywnego enzymu oraz jego mechanizmu, którą zysku
jemy badając strukturę białka, przygotowując modele oraz studiując właściwości 
mutantów, pozwala zaprojektować biblioteki bogate w aktywne warianty, pod czas 
gdy efektywne metody przeszukiwania bibliotek pozwalają na odnalezienie ulep
szonych wariantów. Warto zauważyć, że zaprezentowana tu strategia, która oka
zała się skuteczna w przypadku PAMO, może być zastosowana wobec innych 
monooksygenaz dzięki ogólnej naturze opracowanej metody badania aktywności.
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Rysunek 3. Zasada działania metody przeszukiwania bibliotek mutantów monooksygenaz Baeyera
Villigera. Poszczególne warianty enzymu są produkowane w komórkach bakterii Escherichia coli. Gdy 
wa riant enzymu jest aktywny i przeprowadza reakcję utleniania substratu, zużywa cząsteczki koen
zymu NADPH i produkuje NADP+. NADP+ jest redukowany do NADPH przy pomocy dehydrogenazy 
fosfonianowej (PTDH), która produkuje fosforan. Fosforan jest wykrywany w reakcji z molibdenia
nem amonu, która prowadzi do powstania niebieskiego barwnika. Ramka przedstawia przykładowy 
wynik reakcji przeprowadzonej przy użyciu białka natywnego (PAMO WT, wysoka aktywność, inten
sywne zabarwienie próbki) oraz nieaktywnego mutanta (R337A, brak aktywności, słabe zabarwienie).


