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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft een studie naar de relatie tussen struktuur en
funktie voor het co-enzym NAn+ en zijn analoga in de aktieve holte van het
enzym Horse Liver Alcohol Dehydrogenase (LADH). De rol van NAD+ in enzymgekatalyseerde oxidatie-reduktie reakties is die van het bewerkstelligen van
een reversibele en stereoselektieve waterstofoverdracht tussen co-enzym en
substraat. Testen van binding en aktiviteit van NAD+ analoga is een goede
methode om meer inzicht te verkrijgen over de orientatie van het co-enzym
binnen het ternaire komplex enzym/co-enzym/substraat en de interakties die van
betekenis zijn voor het stereochemische verloop van deze waterstofoverdracht.
De stereospecificiteit wordt enerzijds veroorzaakt door eenzijdige afscherming
van het enzym, anderzijds door de positie die de pyridine carbonylgroep van
het NAD+ inneemt zodra een komplex met het enzym is gevormd.
Het onderzoek heeft zich gericht naar de invloed van de substituenten aan
de pyridinering, maar daarnaast ook naar de invloed van de orientatie van de
pyridine carbonylgroep (CO dipool). Molekulaire mechanica (AMBER) berekeningen
werden gebruikt om de geometrie van NAD+ en NAD+ derivaten te simuleren in het
aktieve centrum van het ternaire komplex met LADH en DMSO.
De resultaten 1aten zien dat AMBER een bruikbaar programma is voor de
evaluering van de essentiele interakties die bepalend zijn voor de geometrie
van het NAD+ in de aktieve holte. De rekenmethode kan eveneens voorzien in
informatie die kan worden toegevoegd aan data verkregen uit X-ray kristallografische studies. Berekeningen aan NAD+ analoga gemodificeerd in hun nicotinamide groep, tonen aan dat hun positionering sterk beinvloed wordt door het
aanbrengen van substituenten aan de pyridinering. De studie geeft een nieuwe

benadering in het bepalen van de geometrie van het co-enzym analogon onafhankelijk van de beschikbaarheid van additionele X-ray data. Echter, de beschreven rekenmethode kan niet worden ontwikkeld om de exacte geometrie van de
NAD+ analoga te bepalen.
De aktiviteit van een aantal NAD+ analoga waaraan de berekeningen zijn
uitgevoerd, zijn experimenteel bepaald via kinetisch-enzymatische studies.
Deze enzymatische experimenten ondersteunen het AMBER model en laten zien dat
de reaktiviteit van NAD+ derivaten kwalitatief kan worden gerelateerd aan de
berekende positie van het pyridinegedeelte in de aktieve holte. (Naast de belangrijkste faktor geometrie moet echter oak rekening worden gehouden met de
intrinsieke reaktiviteit, de redoxpotentiaal en de CO-rotatievrijheid.)
Het onderzoek laat oak toe dat m.b.v. molekulaire mechanica berekeningen
mogelijkheden kunnen worden geselekteerd voor aminozuursubstitutie binnen het
enzym (site-directed mutagenese), wat kan leiden tot verhoging van de
aktiviteit van NAD+ analoga.

AFKORTINGEN
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HOOFDSTUK 1

Algemene Inleiding

1.1 Nicotinamide-Adenine Dinucleotide afhankelijke dehydrogenases

Het co-enzym Nicotinamide-Adenine Dinucleotide (NAD+) speelt een belangrijke rol in alle biologische systemen voor de levering van energie. In
kombinatie met specifieke enzymen (dehydrogenases) zijn ze betrokken bij de
dehydrogenatie van honderden substraten.

1

-
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De rol van dit co-enzym in enzym-

gekatalyseerde oxidatie-reduktie reakties is die van het bewerkstelligen van
een reversibele en stereoselektieve waterstofoverdracht tussen het pyridine
C4-atoom van het co-enzym en het substraat (Fig. 1.1).
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Het stereochemische verloop van de hydride-transfer wordt gedikteerd door
het enzym. Afhankelijk van het type enzym zijn er bij NADH twee soorten waterstofatomen beschikbaar (HA en HB)• we hebben dan te maken met respektievelijk
A- en B-specifieke enzymen (Fig. 1.2).
Deze HA en HB stereospecificiteit is enerzijds het resultaat van eenzijdige afscherming door het enzym, anderzijds is ook de aanwezigheid van de
CONH2 groep van de nicotinamide en diens relatieve orientatie essentieel voor
de stereochemie. De stereospecificiteit wordt mede veroorzaakt door de positie
die de carbonylgroep inneemt zodra een komplex met het enzym is gevormd, de
CONH2 groep verliest dan de vrijheid van rotatie door de vorming van waterstofbruggen. Deze CONH2 fixatie vindt meestal plaats in een 'out-of-plane'
orientatie welke van invloed is op de hierboven genoemde stereospecificiteit. 4
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Stereospecifieke hydride-overdracht van A- en Bspecifieke dehydrogenases.
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Een van de NAD+ afhankelijke enzymen is het A-specifieke enzym Horse Liver
Alcohol Dehydrogenase (LADR). LADH behoort tot de groep der metaal bevattende
NAD(P)+ afhankelijke dehydrogenases en is een goed voorbeeld van de interaktie
tussen eiwitkristallografie en bio-organische chemie. De struktuur van LADH is
weergegeven in figuur 1.3.

Fig. 1.3

Schematische tekening van het LADH dimeer. De
bindingszijde van het co-enzym en substraat zijn
aangegeven voor een van de subeenheden.

Ret enzym is een dimeer bestaande uit twee identieke subeenheden die elk twee
zinkionen bevatten. Ret ene ion speelt een strukturele rol, terwijl de andere,
het 'aktieve holte' zinkion, een rol speelt in de oxidatie-reduktie reakties
als een Lewiszuur. Dit zinkion is gekoordineerd met His 67 en Cys 46 en 174.
Ret co-enzym NAD(R) bindt aan het nucleotide-bindingsdomein en de nicotinamide-ring bevindt zich dan in het katalytische domein. Dit katalytische
domein bepaalt niet alleen het katalytische gebeuren, maar ook de substraat

5

4

specificiteit. 6 Eklund en medewerkers 7 wisten de kristallografische X-ray
struktuur van het ternaire komplex van NAD+ met LADH en de substraatinhibitor
DMSO op te helderen. Deze studie lijkt tevens de CO 'out-of-plane' orientatie
te bevestigen (30° uit het vlak). De nicotinamide-groep vormt in dit komplex
waterstofbruggen met de carbonylgroepen van Val 292 en Ala 317 (met de NH2
groep) en de hoofdketen stikstof van Phe 319 (met de CO groep).

1.2 Doel van deze studie

Om inzicht te krijgen in de struktuur-funktie relatie voor NAD+/NADH is
het van belang NAD+ en ook NAD+ analoga te analyseren op interaktie met LADH.
Derivaten van NAD+ zijn reeds voor lange tijd belangrijk in de studie naar
sterische hindering en het stereospecifieke mechanisme van NAD+ afhankelijke
dehydrogenases. 8 Testen van binding en aktiviteit van NAD+ analoga lijkt een
goede methode om meer kennis te verkrijgen over interakties die voor het
ontstaan o( voor de orientatie van het co-enzym binnen hcl ternaire kompll:X
enzym/co-enzym/substraat van betekenis zijn.
Het onderzoek richt zich op de invloed van de aard van de substituenten
op het C3-atoom (Fig. 1.1) en op de invloed van de orientatie van de CO dipool. Ingeval een co-enzym analogon geen aktiviteit vertoont (ongunstige
redoxpotentiaal of door sterische hindering) kan uit dergelijke experimenten
wel informatie worden verkregen over binding en over de werking van dehydrogenases. Het doel is om m.b.v. molekulaire mechanica berekeningen (Hoofdstuk 2
en 3) en resultaten van enzymatische experimenten (Hoofdstuk 4) struktuurfunktie relaties voor co-enzym analoga op te stellen en een analyse te maken
van substituenteffekten op de interaktie tussen co-enzym en enzym.

5

Uit de literatuur is gebleken dat bij de bestudering van NAn+ en NAD+
analoga in enzymatische reakties, verklaringen voor al dan niet optreden van
aktiviteit 1 en stereospecificiteit 9 veelal kwalitatief van aard zijn zonder
dat duidelijke inzichten zijn ontwikkeld in struktuur-funktie relaties. Aan
de ene kant kan dit mogelijk leiden tot een gerichte synthese van meer aktieve NAn+ analoga, aan de andere kant kan met het doorvoeren van de molekulaire modelvorming naar het gebied van de enzymmodifikaties (site-directed
mutagenese) een voorspelling worden gedaan voor specifieke aminozuursubstitutie in het dehydrogenase om de aktiviteit van NAD+ analoga te verhogen.
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BOOFDSTUK 2

Analyse van de interakties van NAD+ met Horse Liver Alcohol
Dehydrogenase met behulp van molekulaire mechanica.

1

2.1 Inleiding

Gedurende de laatste decennia is de interaktie van NAD+ met dehydrogenases
uitgebreid bestudeerd om inzicht te verkrijgen in de faktoren die betrokken
zijn in de produktieve binding tussen NAD+ en het enzym. 2 -

6

Een aantal rontgen-

kristallografische studies geven gedetailleerd inzicht in de konformatie en
de orientatie van het co-enzym en het substraat in de aktieve holte. 7
Een van de enzymen waarvan de geometrie van het ternaire komplex is opgehelderd is het Horse Liver Alcohol Dehydrogenase (LADH). 8

-

10

Voor dit enzym is

brede belangstelling vanwege de acceptatie van een breed skala aan substraten.
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het werk van Kollman 1 1 -

14

de simu-

latie beschreven van de interakties van LADH en NAD+ in een ternair komplex
met dimethylsulfoxide (DMSO). Hierbij wordt het gebruik van molekulaire mechanica berekeningen beschreven voor het modelleren van de enzym/co-enzym/substraat interakties. Het zal blijken dat het molekulaire mechanica programma
AMBER in staat is tot onderverdeling van de individuele interakties en, in
principe voorziet in strukturele informatie die toegevoegd kan worden aan de
data die verkregen worden uit een rontgen-kristallografische studie (bijvoorbeeld het toevoegen van een watermolekuul welke niet detekteerbaar is met
rontgen analyse als gevolg van een limiterende resolutie).

8

2.2 Gevolgde procedure

2.2.1 Berekeningsmethode

Energie-berekeningen en totale energie-minimalisaties werden uitgevoerd
met behulp van het molekulaire mechanica programma AMBER (versie 3 . 0) 15 op een
VAX 11/785 computer. Om de energetisch meest waarschijnlijke konformatie van
NAD+ in de aktieve holte van een enzym/substraat/zn2+ komplex te verkrijgen,
is met behulp van AMBER de totale energiefunktie geminimaliseerd. Deze totale
energiefunktie is opgebouwd uit afzonderlijke termen bestaande uit bindingsrek(I), hoekverdraaiing(II), tweevlakshoekverdraaiing(torsiehoeken) (III), van
der Waals en elektrostatische(IV), en waterstofbrug(V) interakties (AMBER
energieen, vergelijking 1)
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Energie-verbetering en minimalisatie werden door middel van analytische
gradienten uitgevoerd totdat de energie root-mean-square gradient minder was
dan 0.1 kcal A-1. Additionele semi-empirische parameters welke niet verkregen
konden worden uit de AMBER pa r ameterset staan vermeld in Appendix A. Standaard
bindingslengten en bindingshoe ken werden gebruikt en harmonische krac htskonstanten werden of verkregen uit de literatuur of geextrapoleerd uit beschikbare data.

16

•

17

De MNDO semi-empirische 'molecular orbital' methode is ge-

bruikt voor het berekenen van atoomladingen. Alle groepen die waterstofa tomen

9

bevatten die niet essentieel zijn voor waterstofbruggen, werden voorgesteld
als 'united' atomen, d.w.z. de atoomladingen van de waterstofatomen werden
toegevoegd aan de ladingen van het desbetreffende atoom waaraan ze zijn verbonden. Alle AMBER energie-minimalisatie procedures werden uitgevoerd door
gebruik te maken van de afstandsafhankelijke dielektrische konstante e=Rij•
waarbij lange-afstand interakties worden gedempt ten voordele van korteafstand polarisatie interakties. Dit is waarschijnlijk de beste simulatie van
de afstandsafhankelijkheid van de dielektrische konstante bij eiwitten.

17

-

19

Bij het verwerken van de verkregen konformaties werd gebruik gemaakt van
de ANAL module van AMBER voor het berekenen van de interaktie-energieen,
terwijl een interaktief grafisch computerprogramma (Chem-X, july 1987) 20

werd

gebruikt voor het maken van stereodiagrammen.

2.2.2 Initiele konformaties

AMBER berekeningen hebben startgeometrieen nodig van de strukturen die
moeten worden berekend. Hiervoor werden de X-ray kristallografische data van
het ternaire komplex van LADH/NAD+/DMSO (2.9 A resolutie, kristallografische R
faktor van 0.22) gepubliceerd door Eklund et al 8 gebruikt. De cartesische
koordinaten waren direkt verkrijgbaar van het Brookhaven Protein Databestand.

Enzym

Vanwege de beperking in het aantal atomen waarmee AMBER zijn berekeningen
kan uitvoeren, wordt het co-enzym omgeven door een relatief klein aantal
aminozuren gefixeerd in de ruimte waardoor een soort kooikonstruktie ontstaat.
Om tot deze 'gesloten' konstruktie te komen werden 44 aminozuren in een straal
van 6.0 A van het co-enzym/zn2+/DMSO komplex meegenomen.

21

Vergroting van deze

10

afbreek-straal (dus meer aminozuren in de kooikonstruktie) resulteerde niet in
een verbetering van de resultaten van de berekeningen. Verder konden alle benodigde parameters uit het standaard AMBER databestand worden gehaald.

Coenzym
Omdat AMBER niet alle benodigde parameters in zijn initiele databestand
heeft, zijn parameters ge1ntroduceerd door het kreeren van additionele databestanden, welke in Appendix A vermeld staan. Parameters voor adenine, ribose
en de fosfaatgroep werden direkt uit het AMBER databestand gehaald, terwijl de
benodigde parameters voor het nicotinamide-gedeelte werden verkregen uit MNDO
berekeningen (bindingslengten, bindingshoeken, torsiehoeken en ladingen) of
werden geschat in overeenstemming met data beschreven in de literatuur (harmonische krachtskonstanten) 16

•

17

•

De geometrie van NAD+ werd verkregen uit de

X-ray data. Waterstofatomen die betrokken kunnen zijn in waterstofbruggen
werden toegevoegd met behulp van het grafisch computerprogramma Chem-X (ribose
OH's nicotinamide NH's en adenine NH's).

DMSO

De startstruktuur is afkomstig van de X-ray data. AMBER parameters zijn
toegevoegd aan het AMBER databestand en ladingen werden berekend met behulp
va n MNDO.

Zink
De lading van het zinkion aan de katalytische zijde van het ternaire
kompl e x is plus twee. AMBER parameters zijn be paald volgens procedure s vermeld in de literatuur.

16

•

17

Uit begin-studies, waarbij het . zinkion niet is
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vastgehouden op zijn initie1e positie, b1eek dat aan het zink gebonden DMSO
een onwaarschijn1ijke uitwijking t.o.v. de krista1struktuur maakte. De oorzaak
van deze verp1aatsing kan makke1ijk worden verk1aard. Het zink is gebonden in
de aktieve ho1te van het enzym door twee negatief ge1aden gedeprotoneerde
cysteine-residuen. In de AMBER parameterset echter, zijn parameters voor de
cysteine-residuen a11een beschikbaar voor de niet ge1aden aminozuren. Dit
betekent dat interakties tussen het zinkion en de kern van aminozuren worden
genegeerd. Twee moge1ijke op1ossingen zijn bekeken. Het eerste omvat fixatie
van het zinkion op zijn initie1e (X-ray) positie, de tweede moge1ijkheid
behe1st toevoeging van negatief ge1aden cysteine-residuen via modifikatie van
het AMBER databestand. Beide methoden zijn uitgevoerd en de resu1taten zu11en
worden besproken.

2.3 Resultaten en diskussie

A1s eerste is de energie-minima1isatie van het NAD+ co-enzym binnen de
kern van aminozuren uitgevoerd, gebruikmakend van de initie1e AMBER parameterset voor de in de kooikonstruktie aanwezige aminozuren (ink1usief die
van de neutra1e cysteine-residuen). Het zinkion werd gefixeerd op zijn initie1e (X-ray) positie. Konformatione1e beperkingen (vasthouden) voor de
positie van het co-enzym werden niet uitgevoerd. Figuur 2.1 1aat het effekt
van de energie-minima1isatie van de geometrie van NAD+ zien, zowe1 de initie1e
NAD+ (X-ray) konformatie a1s de energie-geminima1iseerde struktuur zijn weergegeven. De torsiehoeken van de X-ray geometrie van NAD+ en de konformatie na
energie-minima1isatie zijn weergegeven in tabe1 2.1. De interaktie-energieen
staan in tabe1 2.II.

12

Figuur 2.1 en tabe1 2.I 1aten duide1ijk zien dat door energie-minima1isatie van de X-ray geometrie van NAD+ konformatione1e veranderingen worden
ge1nduceerd. Naast k1eine konformatione1e veranderingen in het nicotinamide-

Fig. 2.1

Stereodiagram van de energie-geminimaliseerde
NAD+ geometrie (---). De struktuur weergegeven
door de stippellijn (----> is de geometrie van
het NAD+ co-enzym

voor

de energie-minimalisatie

(X-ray>. Noch de aminozuren, noch het zinkion
zijn getekend daar deze atomen vastgehouden
werden gedurende de energie-minimalisatie.

mononuc1eoside gedee1te, is de verstoring van de adenosine fosfaat-eenheid, en
in het bijzonder dat van de fosfaatbrug, het meest uitgesproken. Aangenomen
mag worden dat de AMP positieverandering het resu1taat is van de verp1aatsing
van het adeninegedee1te. Om de waarde van deze aanname na te gaan is een
energie-minima1isatie uitgevoerd waarbij de exocyc1ische adenine aminogroep is
vastgehouden op zijn initie1e positie. In deze kontext moet worden opgemerkt
dat enzymatische experimenten hebben 1aten zien dat immobi1isatie van het

13

co-enzym aan het enzym of inert support, gebruikmakende van de adenine aminogroep, geen merkbaar effekt heeft op de aktiviteit ervan 22 • Figuur 2.3 geeft
de energie-geminimaliseerde strukturen van de NAD+, waarbij de exocyclische
adenine aminogroep is vastgehouden, relatief t.o.v. de initiele NAn+ konformatie weer.

Tabel 2.1

Konformationele parameters van NAD+ gebonden aan
LADH met neutrale en negatief geladen cysteine
46 en 174 residuen en aan Bacillus stearothermophilus GAPDH 23 • Nomenklatuur van de NAD+

torsiehoeken is weergegeven in fig. 2.1.
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CA

CN

a.N

~N

YN

XN

106

85

207

59

214

39

258

169

71

76

208

54

195

51

248

288

150

70

85

211

54

185

49

244

253

291

153

65

90

204

60

175

61

252

254

298

169

70

88

195

56

193

56

255

255258

28629 5

146157

7381

8188

197205

6580

162172

5667

7683c

XA

a.A

grad en
LADH
X-ray
LADH
neutr.
cys

LADH
neg.
cys
GAPDH
X- r a yb

1Zn

• Positionele fixatie gedurende energie-minimalisatie (Zn staat voor de
fixatie van het zinkion, Ad voor de fixatie van de exocyclische adenine
aminogroep) .
b Variatie van de torsiehoeken voor de vier subeenheden is aangegeven door de
minimale en maxima1e waarden weer te geven.
c Syn konformatie van de nicotinamide-groep in GAPDH gebonden NAD+.
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Fig. 2.2

Naamgeving van de co-enzym torsiehoeken en de in
de tekst gebruikte atomen (Afkomstig van Eklund
et al.(ref. 9), in overeenstemming met de IUPACIUB konventie van 1983).

Fig. 2.3

Konformaties van NAD+ v66r (-- --) en na ( - - )
energie-minimalisatie, waarbij de adenine
aminogroep was gefixeerd op zijn initiele positie.

Tabel 2.11

Interaktie-energieen van HAD+ gebonden aan LADH met neutrale en
negatief geladen cysteine 46 en 174 residuen. 1. representeert
HAD+, 2 de kooi van aminozuren, 3 het zinkion en 4 DMSO.

Interaktie-energie tussen
Enzym

fixatie•
1-1

1-2

1-3

1-4

2-2

2-3

2-4

3-3

3-4

4-4

kcal mol-l
LADH

neutr.
cys

X-ray
energie
geminim.

I
I

LADH

X-ray
energie
geminim.

Ad+Zn

Ad

•

-127.45

6.40

-3.77

920.63

324.26

-

7.21

0.00

-44.39

0.15

7.54

-198.84

-2.85

-2.91

920.63

324.26

-11.23

0.00

-45.22

0.13

- 4.27

-197.78

-2.08

-2.68

920.63

324.26

-11.22

0.00

-45.32

0.13

40.23

-124.16

6.40

-3.77

1073.08

-205.92

7.78

0.00

-44.39

0.15

7.18

-193.57

6.85

-4.24

1073.08

-205.92

4.26

0.00

-44.65

0.18

- 7.77

-190.21

9. 78

-5.05

1073.08

-205.92

2.94

0.00

-43. 75

0.04

Zn

Ad+Zn

neg.
cys

40.23

Positionele fixatie gedurende energie-minima1isatie (Zn staat voor de
fixatie van het zinkion, Ad voor de fixatie van de exocyc1ische adenine
aminogroep).

......
V1
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In tegenste11ing tot de situatie weergegeven in figuur 2.1, zijn de meest
re1evante afwijkingen in dit geva1 waargenomen in de fosfaatbrug. Een re1atief
sterke verstoring van

~A

wordt gekompenseerd door de verandering van

~N

en YN·

Analyse van de resulterende struktuur laat zien dat de AMP fosfaatgroep verschoven is in de richting van Lys 228, ten koste van de fosfaat-Arg 47 interaktie (Tabel 2.III).
Deze shift wordt veroorzaakt door de interaktie tussen de positieve lading
van de aminogroep van de Lys 228 zijketen en de negatieve lading van de fosfaatgroep. De afstand tussen het fosfaat zuurstofatoom en het Lys stikstofatoom in de X-ray struktuur is 5.69

A.

Deze afstand, resulterende in een

verwaarloosbare waterstofbrug tussen Lys 228 en de AMP fosfaatgroep, is groot
genoeg om een watermolekuul te akkommoderen. Dit watermolekuul is waarschijnlijk niet gedetekteerd als gevolg van onvoldoende resolutie van de X-ray
analyse. Skarzynski en medewerkers, 23 lieten zien in hun hoge resolutie kristallografische studie van een binair komplex van NAD+ en Glyceraldehyde-3fosfaat Dehydrogenase van Bacillus stearothermophilus (resolutie van 1.8

A,

kristallografische R faktor van 0.177) dat diverse watermolekulen zich in de
regio van de fosfaatbrug bevonden. Daar het co-enzym-bindingsdomein van GAPDH
en LADH grote overeenkomst vertoont, resulterend in een gelijksoortige bindingskonformatie van NAD+ (Tabel 2.I), is het veilig aan te nemen dat tenminste
een watermo1ekuul betrokken is in de waterstofbrug met de fosfaatbrug van NAD+
in LADH. Om dit effekt na te gaan is een watermolekuul ge1ntroduceerd in de
initiele Eklund X-ray struktuur direkt tussen de adenosine fosfaatgroep en de
aminogroep van de Lys 228 zijketen. Het verkregen systeem werd blootgesteld
aan energie-minimalisatie, waarbij alle atomen op hun initiele positie werden
vastgehouden, behalve die van het toegevoegde watermolekuul.
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Tabel 2.III

Interatomische afstanden tussen de AMP
fosfaatzuurstofatomen en de (dichtsbijzijnde)
terminerende zijketen stikstofatomen van
respektievelijk Arg 47 en Lys 228. (waarden
tussen haakjes geven de verschillen aan t . o.v.
de initiele (X-ray) struktuur.

arg 47
OP1A

lys 228
OP2A

OPlA
A

A

X-ray

Enorgie-~

wndor

gemin.

met H20

H20

OP2A

2.91

4.68

6.18

5.96

3.86(0.95)

6. 34 ( 1. 66)

5.56(0.62)

5.99(0.30)

3.26(0.35)

5.46(0.78)

6.12(-0.06)

5.87(0.18)

Daarna werd de energie van de gehele struktuur, d.w.z. co-enzym, DMSO en het
watermolekuu1, geminimaliseerd, waarbij alleen de positie van de aminozuren,
het zinkion en de adenine aminogroep werden vastgehouden. Analyse van de
uiteindelijke struktuur laat zien dat de konformatione1e verandering van de
fosfaatgroep essentieel was gereduceerd. (De shift van het AMP fosforatoom
door energie-minimalisatie is 0.605
van het watermolekuul.)

A t.o.v

1.254

A gevonden

bij afwezigheid
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Fig. 2.4

Fosfaatbrugregio van de initiele NAD+ geometrie
<---~,

zonder

de _energie-geminimaliseerde geometrieen

<······> en met <--) een toegevoegd

watermolekuul. De AMP fosfaatgroep bevindt zich
aan de rechterkant. De positie van de beide
ribose eenheden werd niet signifikant beinvloed.

De resultaten (Fig. 2.4 en tabel 2.III) laten zien dat de positie van de fosfaatgroep grotendeels gestuurd wordt door waterstofbruginterakties waarbij op
zijn minst een watermolekuul is betrokken.
Verwacht kan worden dat door bepaling van de exakte positie van het watermolekuul(molekulen) de konformationele veranderingen nog meer worden gereduceerd. In ieder geval moet opgemerkt worden dat de konformatie van de fosfaatbrug de positie van het nicotinamide-gedeelte in de aktieve holte niet beinvloedt.
Naast de relatief grote verandering zoals hierboven beschreven, laat
figuur 2.3 ook kleinere veranderingen zien van de nicotinamide glycosidische
bindingshoek XN (rotatie van 13°, zie tabel 2.1) en de afname van de carbonyl
'out-of-plane' torsiehoek van het nicotinamide-gedeelte (34° verandert in 6°).

Tabel 2.IV

Interaktie-energieen tussen NAD+ en de individuele aminozuren die
het nicotinamide-gedeelte omringen in het geval van neutrale en
negetief geladen cysteine 46 en 174.

En:z:ym

Zn

cys
174

thr
178

val
203

val
292

val
294

ala
317

ile
318

phe
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-3.58

-1.51

0.80

- 9.02

0.61

-3.07

-2.73

-3.34

-3.19

6.40

-3.35

-1.54

1.03

-12.76

-7.92

-3.69

-2.50

-3.32

-3.08

-2.85

-2.90

-1.41

1.20

-12.47

-8.04

-3.98

-2.53

-3.33

-3.02

-2.08

3.29

-5.10

0.80

- 9.02

0.61

-3.07

-2.73

-3.34

-3.19

6.40

Ad+Zn

3.25

-5.08

0.26

-12.85

-8.29

-4.01

-3.03

-3.06

-3.04

6.85

Ad

1.89

-5.87

0.30

-12.48

-7.97

-3.40

-3.18

-3.08

-2.99

9. 78

fixatie•

cys
46
kcal mol-l

LADH

neutraal
cys

X-ray
energie
geminim.

l
l

Zn

Ad+Zn

LADH

neg.
cys

X-ray

ono~gio

gem1n1m.

•

Positionele fixatie gedurende energie-minimalisatie (Zn staat voor de
fixatie van het zinkion. Ad voor de fixatie van de exocyclische adenine
aminogroep).

.....
\0
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Om deze konformationele veranderingen te verklaren, zijn de relevante
interaktie-energieen tussen zowel NAD+ en de individuele aminozuren als tussen
NAD+ en het zinkion getabelleerd (Tabel 2.IV). Uit de bovenste helft van tabel
2.IV blijkt dat alleen de interaktie-energie van NAD+ met het zinkion en Val
292 signifikant zijn veranderd gedurende energie-minimalisatie. Daarnaast
induceert de elektrostatische repulsie tussen de positieve lading van het
zinkion en het positief geladen CSN atoom (Fig. 2.2) van de nicotinamide-groep
(Fig. 2.2) een kleine torsie van de glycosidische binding (Tabel 2.1). Deze
beweging gaat gepaard met een additionele rotatie rond de C3N-C7N binding,
resulterend in een verminderde 'out-of-plane' torsiehoek van de amidegroep. De
laatste rotatie stelt het amide zuurstofatoom (07N) en het waterstofatoom (syn
relatief t.o.v. de carbonyl dipool) in staat om in nabij kontakt te blijven
met respektievelijk Phe 319 en Ala 317. Kombinatie van de hierboven beschreven
rotationele bewegingen resulteert in een relatief grote verplaatsing van een
van de amide waterstofatomen (anti positie t.o.v. de carbonyl groep) waardoor
deze signifikant dichter bij de hoofdketen carbonylgroep van Val 292 komt.
Hierdoor lijkt het logisch dat de grootte van de carbonyldipool 'out-of-plane'
rotatie heel erg afhankelijk is van de exakte positie van Phe 319 en Val 292
en van de omvang van repulsie veroorzaakt door het zinkion. Het waargenomen
repulsie effekt stimuleert om de invloed van de introduktie van negatieve
lading op de cysteine 46 en 174 residuen, waaraan het zinkion is verbonden, na
te gaan. Door deze modifikatie vermindert de zink-nicotinamide repulsie en
komt tegelijkertijd overeen met de noodzaak van kunstmatig vasthouden van het
zinkion (vide supra).
AMBER parameters voor de negatief geladen cysteine-residuen, behalve die
voor de atoomladingen, zijn direkt verkregen uit de AMBER parameterset. De
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ladingen zijn verkregen uit MNDO berekeningen van neutrale cysteine waarbij
een formele negatieve lading aan het zwavelatoom is toegevoegd, de waarde
verandert dan van +0.07 naar -0.93. Deze methode werd eerder ontwikkeld i.p.v.
gebruik te maken van de berekende ladingen van de gedeprotoneerde cysteine
zelf, daar in dit geval de extra negatieve lading noch gestabiliseerd is door
de S-H binding, noch door de s-zn2+ binding. De afwezigheid van een proton of
een zinkion in de MNDO berekeningen zal leiden tot herverdeling van de toegevoegde negatieve lading over alle atomen, inklusief de hoofdketen atomen (de
lading van het zwavelatoom in gedeprotoneerd cysteine is in dit geval -0.75).
Fig. 2.5 en 2.6 geven de energie-geminimaliseerde NAD+ geometrie van respektievelijk met en zonder het vasthouden van de positie van het zinkion.
Torsiehoeken, interaktie-energieen en specifikatie van interaktie-energieen van NAD+ met de relevante individuele aminozuren zijn opgenomen in
respektievelijk tabel 2.!, 2.II en 2.IV.
Fig. 2.5, hierbij wordt de uiteindelijke geometrie van NAD+ vergeleken met
neutrale en negatief geladen cysteine, laat de verschuiving zien van de nicotinamide-groep t.o.v. Cys 174 (Tabel 2.IV geeft oak een gunstige Cys 174-NAD+
interaktie-energie aan). Hetzelfde effekt wordt verwacht voor Cys 46, echter
deze wordt totaal overschaduwd door de vergrote repulsie tussen het zwavelatoom van het cysteine-residu en de nicotinamide-gebonden ribose zuurstofatomen. Dit feit, ge1llustreerd door de toename van de Cys 46-NAD+ interaktie energie (Tabel 2.IV), induceert een verstoring van de positie van de ribose
eenheid, waarbij de afstand tussen het zwavelatoom en respektievelijk de 02'N
en 03'N toeneemt en gelijkertijd de 04'N roteert in de richting van het
zwavelatoom (Tabel 2.V).
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(a)

(b)

Fig. 2.5

Energie-geminimaliseerde geometrie van NAD+
gebonden aan LADH met negatief geladen cysteine
46 en 174

(······>

residuen, fixatie van het

zinkion en de adenine aminogroep op zijn initiele
positie (--.--). De geometrie aangegeven met de
stippellijn (-- --) geeft in figuur a de initiele
NAD+ geometrie en in figuur b de neutrale
cysteine energie-geminimaliseerde geometrie van
figuur 2.3.
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Tabel 2.V

Interatomische afstanden tussen de nicotinamide-gebonden ribosezuurstofatomen en het
zwavelatoom van neutraal (l) en negatief
geladen Cll) cys 46 residuen Cfixatie van
het zinkion en de adenine aminogroep).

LADH

02'N

03'N

neutr. cys

4.84

7.13

6.62

neg. cys

5.57

7.55

6.41

Fig. 2.5 en 2.6 laten bovendien duidelijk zien dat de positie van de
nicotinamide-groep van de energie-geoptimaliseerde geometrie met negatief
geladen cysteine residuen de Eklund X-ray NAD+ geometrie goed benaderd. Met
name de C3N en de CSN atomen van de X-ray en de energie-geoptimaliseerde
geometrieen vallen vrijwel samen. De belangrijkste verschillen tussen de twee
geometrieen zijn een kleine verschuiving van de glycosidische binding, welke
een direkt gevolg is van de verstoorde positie van de ribose eenheid, en een
kleine draaiing van de glyc osidische binding (6° in het geval dat het zinkion
is gefixeerd en alleen 2° wanneer het zink ion is vrijgelaten voor energieoptimalisatie, zie tabel 2.1).
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..·
(a)

r--··
g'

(b)

Fig. 2.6

Energie-geminimaliseerde geometrie van NAD+
gebonden aan LADH met negatief geladen cysteine
46 en 174 (······> residuen, fixatie op de adenine
aminogroep en de kooi van aminozuren
stippellijn geometrieen

(---->. De

(----> representeren in

figuur a de initiele NAD+ geometrie en in figuur
b de neutrale cysteine energie-geminimaliseerde
geometrie van figuur 2.3.
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2.4 Konklusies

De gepresenteerde resultaten laten zien dat AMBER een bruikbaar programma
is voor de evaluering van de essentiele interakties die bepalend zijn voor de
geometrie van NAD+ in de aktieve holte van het ternaire komplex van LADH/NAD+/
DMSO. Verder zijn er goede indikaties dat deze rekenmethode eveneens kan voorzien in additionele informatie aan data verkregen uit X-ray kristallografische
studies. De toevoeging van een watermolekuul rond de fosfaatbrug van NAD+ bijvoorbeeld leidt tot een betere overlap met het Eklund model.
Energie-optimalisatie van NAD+ resulteert in een geometrie die nauw gerelateerd is aan de aktuele struktuur van NAD+ bepaald met X-ray analyse. De
algemeen beste benadering is waargenomen door fixering van de adenine aminogroep op zijn initiele positie, introduktie van een watermolekuul tussen de
nicotinamide-mononucleotide fosfaatgroep en Lys 228, en gebruik maken van
negatief geladen gedeprotoneerde Cys 46 en Cys 174 residuen. Hoge resolutie
X-ray data verkregen voor een binair komplex van NAD+ en GAPDH (vide supra)
laten een NAD+ geometrie zien, welke nog meer gelijkenis vertoont met de
berekende geometrie (Tabel 2.1). Deze observatie is redelijk relevant gezien
het feit dat het co-enzym domein van de diverse NAD+ afhankelijke dehydrogenases (inklusief LADH en GAPDH) grote ve rwantschap vertonen. 2 4

- 2 6

Wanneer de NAD+ geometrieen in tabel 2.1 worden vergeleken, moet men wel
in gedachte houden dat de torsiehoeken erg gevoelig zijn voor kleine afwijkingen in de positione le parameters van de atomen. Ondanks dat mag men verwachten dat fouten in de X-ray data van het co-enzym zullen worden gekorri-
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geerd door de energie-optimalisatie procedure. Onnauwkeurigheden in de positie
van atomen binnen de kooi van aminozuren leiden onherroepelijk tot de introduktie van systematische fouten in de energie geoptimaliseerde co-enzym geometrie. Daar de resolutie van de X-ray data gelimiteerd is tot 2.9

A,

is

bijvoorbeeld de afname van de 'out-of-plane' torsiehoek van de nicotinamidecarbonyldipool (LADH: 30°, GAPDH: 22°, verminderd tot 6° na energie-optimalisatie) waarschijnlijk het gevolg van een relatief kleine verstoring van Val
292 of Phe 319 27

·

28

•

Eveneens kan worden gekonkludeerd dat konformationele veranderingen van de
fosfaatbrug en de AMP subeenheid de geometrie van de nicotinamide-groep niet
verandert. Dit is in overeenstemming met de resultaten van Sicsic en co-werkers29·30, zij lieten zien dat diverse fragmenten van NAD+(NADH), nicotinamide-mononucleotide en -mononucleoside (in aanwezigheid van AMP) funktioneel
zijn in enzym-gekatalyseerde redoxreakties. Bovendien, immobilisatie waarbij
de exocyclische aminogroep van adenine wordt gebruikt beinvloedt de aktiviteit
van NAD+ niet.
Met het oog op al deze beschouwingen lijkt AMBER kapabel om een redelijk
akkurate beschrijving te geven van de geometrie van NAD+ gebonden in de aktieve holte van een enzym.
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HOOFDSTUK 3

Molekulaire mechanica berekeningen aan de geometrie van NAD+
derivaten, gemodificeerd in de nicotinamide-groep, in
een ternair komplex met Horse Liver Alcohol Dehydrogenase 1

3.1 Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het gebruik van AMBER molekulaire
mechanica berekeningen en energie-minimalisaties 2 -

5

bruikbaar zijn om inzicht

te krijgen in de relevante interakties tussen het co-enzym NicotinamideAdenine Dinucleotide (NAD+) en het enzym Horse Liver Alcohol Dehydrogenase
(LADH) in een ternair komplex met DMS0 6

•

Hieruit bleek dat deze rekenmethode

een redelijke goede benadering geeft voor de co-enzym geometrie in de aktieve
holte van het komplex. Bovendien voorziet het in de analyse van individuele
interakties tussen alle samengestelde eenheden van het ternaire komplex en
geeft het een goede indikatie van hun relatieve belangrijkheid t.o.v. de coenzym geometrie.
De resultaten moedigde ons aan om te kijken of AMBER kon worden gebruikt
voor een beschrijving van de geometrie van NAD+ derivaten in het ternaire
komplex. In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven hoe het AMBER
molekulaire modelling programma kan worden toegepast voor de minimalisatie van
de kon f orma ti onel e energie van ac htereenvolgens sNAD+, ac3PdAD+, clac 3PdAD+,
pp3PdAD+, PdAD+, m4 NAD+ en cn3PdAD+ (Fig. 3.1) binnen een kooikonstruktie
opgebouwd uit een beperkt aantal aminozuren van het enzym. Kinetische data
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Strukturen van de NAD+ analoga. Alleen het
nicotinamide-gedeelte is afgebeeld.

voor enzyrn gekatalyseerde reakties met diverse van de hierboven opgenoernde
co-enzyrn derivaten zijn in de literatuur beschreven. 7 Interpretatie van deze
resultaten in terrnen van geornetrieen van het co-enzyrn blijven tot dusverre
spekulatief. Deze studie geeft een nieuwe benadering in de schatting van de
co-enzyrn geometrieen in het ternaire komplex die onafhankelijk van de
beschikbaarheid van additionele X-ray daia kunnen worden berekend. Ret zal
blijken dat deze techniek geschikt is om individuele substituent effekten te
rationaliseren. De gepresenteerde resultaten laten duidelijk zien dat de
overall reaktiviteit van de NAD+ derivaten in de rneeste gevallen te relateren
is aan de geometrie van het co-enzym derivaat in het ternaire komplex. Deze
feiten bewijzen de potentiele waarde van de rekentechniek voor het ontwerp van
nieuwe co-enzym derivaten.
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3.2 Gevolgde Procedure

Energie-berekeningen en -minimalisaties zijn uitgevoerd met het AMBER
molekulaire mechanica programma (versie 3.0) 8 op een VAX 11/785 computer. De
procedure is direkt afkomstig van de ontwikkelde methode beschreven in het
vorige hoofdstuk. 6 Ook hier is de aktieve holte van LADH gerepresenteerd door
een in de ruimte gefixeerde kooikonstruktie van 44 aminozuren 9 afkomstig van
de X-ray kristallografische data van het ternaire komplex van NAD+/LADH/DMSO
gerapporteerd door Eklund en medewerkers (0.29 nm resolutie, kristallografische R faktor van 0.22) 10 • Konformationele veranderingen van de tot de
aktieve holte behorende aminozuren als resultaat van een relatief kleine modifikatie van alleen het nicotinamide-gedeelte zijn verwaarloosd in de berekeningen. Voor zover bekend zijn konformationele veranderingen in het enzym
als gevolg van modifikaties van het pyridine-gedeelte van het enzym niet
beschreven in de literatuur.

11

De drie dimensionale strukturen van de NAD+

analoga werden verkregen uit de X-ray NAD+ geometrie, gebruikmakend van een
interaktief grafisch computerprogramma (Chem-X) 12 • Strukturele parameters die
niet aanwezig waren in het AMBER databestand zijn toegevoegd d.m.v. standaard
bindingslengten en -hoeken (zie Appendix A en B). Harmonische krachtskonstanten werden of verkregen uit de literatuur of geextrapoleerd uit verkrijgbare
data.

13

•

14

Atoomladingen zijn berekend m.b.v. de MNDO semi-empirische 'mole-

cular orbital' methode.
Alle energie minimalisaties werden uitgevoerd totdat de RMS gradient van
de energie minder was dan 0.1 kcal A- 1, gebruikmakend van de afstandsafhankelijke dielektrische konstante 14 -

16

en waarbij alle CH, CH2 en CH3 groepen

als 'united' atomen werden beschouwd. Daar is gebleken dat de struktuur van
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de fosfaatbrug van minder belang is t.o.v. de konformatie van de nicotinamidegroep6, is het geoorloofd om de toevoeging van een watermolekuul (zoals beschreven in het vorige hoofdstuk) in de regia van de fosfaatbrug-binding te
verwaarlozen. Eveneens geldt dat het gerechtvaardigd is om een konformationele
beperking van de exocyclische adenine NHz-groep te introduceren, teneinde de
computerrekentijd te verminderen.
In het vorige hoofdstuk is de noodzaak ter sprake gekomen van 6f fixering
van het zinkion op zijn initiele positie 6f simulering van de enzym-zn2+
interakties door deprotonering van Cys 46 en Cys 174 residuen, wat formele
negatieve lading op beide residuen inhoudt door modifikatie van het AMBER
databestand. De laatste methode bleek te leiden tot de introduktie van repulsiekrachten tussen het negatief geladen cysteine 46 zwavelatoom en de 02' en
04' atomen van de ribose-eenheid aangrenzend aan de nicotinamide-groep. Deze
nieuw

ge~ntroduceerde

interakties bepalen in de eerste plaats de positie van

de betreffende ribose-eenheid. Als een resultaat van de herpositionering van
de ribose-eenheid, is het nicotinamide-gedeelte van de energie-geminimaliseerde NAD+ geometrie verschoven, wat leidt tot een iets betere overlap met
de X-ray struktuur. Om te voorkomen dat extra spanning ontstaat in de glycosidische binding is er gekozen voor de methode waarbij het zinkion wordt
gefixeerd. In dit verband moet worden opgemerkt dat de willekeurige keuze
tussen deze twee methoden alleen zorgt voor de introduktie van een andere
systematische fout in de energie-geminimaliseerde geometrie van NAD+ en zijn
derivaten, waarschijnlijk zelfs kleiner dan de afwijking als gevolg van onnauwkeurigheden in de aminozuur X- ray data. Het gebruik van geringe foutieve
positionele parameters voor de kooi van aminozuren zal onvermijdelijk leiden
tot verstoring van de optimale NAD+ en NAD+ analoga geometrieen. Dit is de
reden dat het geen zin heeft om een heel gedetailleerde beschrijving van de
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co-enzym (analogon) geometrie te geven wanneer gebruik wordt gemaakt van X-ray
data met een gelimiteerde resolutie (bijvoorbeeld de NAD+ carbonyl 'out-ofplane' orientatie 17

•

18

).

Daar zulke afwijkingen systematisch voorkomen in alle

minimalisatie procedures voor de kooi van aminozuren, vallen de effekten tegen
elkaar weg wanneer twee energie-geminimaliseerde strukturen worden vergeleken.
Bovendien kan de initiele NAD+ geometrie iets afwijken als gevolg van de limiterende resolutie van de X-ray data. Deze onnauwkeurigheden worden echter systematisch gekorrigeerd gedurende de energie-minimalisatie procedures. Uit het
voorafgaande kan men opmaken dat, om de effekten van substituenten op de NAD+
geometrie te evalueren, de energie-geminimaliseerde NAD+ geometrie als referentie moet worden gebruikt.

3.3 Resultaten

Gedurende de energie-minimalisatie van de NAD+ analoga is er een afname
van de initiele totale energie tussen de 120 en 935 kcal mol-l, zodat alle
energieen konvergeren naar een waarde van 920 kcal mol-l. De kleinste totale
energieafname is waargenomen voor PdAD+. Bij substitutie aan het pyridiniumgedeelte, neemt het energieverval toe tot een maximum waarde voor sNAD+. Een
soort gelijk gedrag wordt waargenomen voor de interaktie-energie tussen de
co-enzym derivaten en de kooi van aminozuren bij energie-minimalisatie (het
energieverval varieert van 60 tot 460 kcal mol-l).
Computer-gegenereerde stereodiagramrnen 12 van het nicotinamide-gedeelte van
de geoptimaliseerde geometrieen, relatief t.o.v. de energie-geminimaliseerde
geometrieen van het aktieve gedeelte van NAD+, zijn weergegeven in figuur 3.2.
Daar konformationele verschillen zich beperken tot het nicotinamide-gedeelte

·-(e)

<a>

.\ \

--. ('----'
(f)
(b)

w
V1

( g)
<c)

Fig. 3.2

Stereodiagrammen van het nicotinamide-gedeelte van de
geometrieen van de geoptimaliseerde NAD+ der i vaten

<,- ---->.

De

struktuur gerepresenteerd door de stippellijn is de energie(d)

geminimaliseerde geometrie van het NAD+ co-enzym .
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zijn alleen deze gedeelten van de NAn+ strukturen getekend. Noch het zinkion,
noch de aminozuren zijn weergegeven daar deze gefixeerd zijn gebleven gedurende de berekeningen. Tabel 3.1 geeft de (numerieke) waarden van de torsiehoeken
van de co-enzym analoga. Totale interaktie-energieen zijn weergegeven in tabel
3. II.

Tabel 3.1

Konformationele parameters van NAD+ gebonden aan
LADH met neutrale en negatief geladen cysteine
46 en 174 residuen en aan Bacillus stearothermophilus GAPDH 23 • Nomenklatuur van de NAD+ tor-

siehoeken is weergegeven 'in figuur 2.1.

Komponent

XA

YA

~A

cr.A

~A

~N

cr.N

~N

YN

XN

graden
NAD+

252

288

150

70

85

211

54

185

49

244

sNAD+

250

287

151

70

82

215

52

186

52

246

ac3PdAD+

252

287

150

71

84

213

55

185

55

264

clac3PdAD+

252

287

150

70

84

212

5'i

18'·

55

267

pp3PdAD+

251

288

l'iO

70

84

212

54

184

55

267

PdAD+

251

287

150

70

83

214

52

188

45

217

m4NAD+

250

292

160

72

85

207

53

194

49

245

cn3PdAD+

251

290

153

65

85

213

48

188

51

235

Tabel 3.II

Interaktie-energieen van de energie-geminimaliseerde NAD+ en NAD+
derivaten. 1 representeert het co-enzym, 2 de kooi van aminozuren,
3 het zinkion en 4 DMSO

Komponent

Interaktie-energie tussen
1-1

1-2

1-3

1-4

2-2

2-3

2-4

3-3

3-4

4-4

kcal mol-l

w

.......

NAD+

- 4.3

-197.8

-2.1

-2.7

920.6

324.3

-11.2

0.0

-45.3

0.1

sNAD+

- 1.8

-193.9

-0.6

-3.0

920.6

324.0

-11.1

0.0

-45.0

0.2

ac3PdAD+

- 6.4

-193.0

3.9

-4.2

920.6

324.3

-11.3

0.0

-45.1

0.1

c1ac3PdAD+

- 7.9

-192.1

5.7

-4.2

920.6

324.3

-11.4

0.0

-44.9

0.1

pp3PdAD+

- 7.0

-193.4

5.0

-4.3

920.6

324.3

-11.3

o.o

-45.1

0.1

PdAD+

- 2.2

-184.7

-6.7

-0.3

920.6

324.3

-11.2

0.0

-45.5

0.1

m4NAD+

- 1. 7

-194.2

-1.4

-3.4

920.6

324.3

-11.2

0.0

-45.2

0.1

cn3PdAD+

-11.5

-184,5

-4.1

-1.4

911.0

324.1

-11.2

0.0

-45.6

0.1
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Op basis van dec' energie-geminimaliseerde geometrieen kunnen NAD+ en
zijn analoga worden opgedeeld in drie groepen. Elke groep bestaat uit derivaten met strukturen welke op een soort gelijke manier afwijken van de energie-geminimaliseerde NAD+ geometrie. De torsiehoek van de glycosidische binding kan dienen als een kriterium voor de beschrijving van de konformationele
veranderingen van de pyridine-gedeelten. Dit is geoorloofd omdat de riboseeenheid nauwelijks is verplaatst gedurende energie-minimalisatie, en omdat
bindingsafstanden en -hoeken van het nicotinamide-gedeelte vrijwel bij hun
optimale waarde blijven. Onafhankelijk van deze parameter wordt eenzelfde
onderverdeling bereikt wanneer de interaktie-energieen als kriteriurn dienen.
Gaande van kategorie I naar II neemt de torsiehoek van de glycosidische binding drastisch toe. De interaktie-energie tussen de co-enzym analoga
en DMSO neemt af ten koste van de interaktie-energieen tussen het co-enzym en
het zinkion. Deze effekten zijn zeker te wijten aan de afwezigheid van de
nicotinamide-aminogroep in de analoga van kategorie II. De grootte van de
pyridine-gedeelten van de analoga van kategorie III is kleiner dan de grootte
van de andere. Dit feit, in kombinatie met de totale afwezigheid van de amidegroep en zijn interakties (bijvoorbeeld met DMSO, zie tabel 3.III), bewijst de
geringe mobiliteit van het pyridinedeel. De elektrostatische repulsie tussen
het positief geladen pyridiniurndeel en het zinkion kan daarom makkelijk verminderen, daarmee een relatief grate verstoring van de glycosidische torsiehoek inducerend.
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Tabel 3.111

NAD+ en zijn analoga verdeeld in drie
groepen op grond van de torsiehoek <xN>
en de interaktie-energieen.

Kategorie

Ana1ogon

XN

Interaktie-energie tussen
het co-enzym (ana1ogon) en
enzym

II

III

Zn

DMSO

graden

kca1.mo1-1

244.4

-193.3

-0.6

-3.1

245.0

-194.2

-1.4

-3.4

246.2

-197.8

-2.1

-2.7

ac3PdAD+

263.7

-193.0

3.9

-4.2

c1ac3PdAD+

267.0

-192.2

5.7

-4.2

pp3PdAD+

267.2

-193.4

5.0

-4.3

PdAD+

217.2

-184.7

-6.7

-0.3

cn3PdAD+

234.5

-184.5

-4.1

-1.4

3.4 Diskussie

Twee faktoren bepalen de snelheid van hydridetransfer, ten eerste de
ruimtelijke relatie tussen substraat en het pyridinedeel, en ten tweede de
intrinsieke reaktiviteit van de pyridine. De eerste is afgeleid van de berekeningen, de tweede is bepaald uit de reaktiesnelheid met dithioniet. Enkele
relevante data staan in tabel 3.IV.
Het thiono-derivaat is drie keer zo reaktief versus dithioniet als NAD+.
Verder is hun positie in de aktieve holte hetzelfde (Fig. 3.2, tabel 3.1).
Daarom mag verondersteld worden dat het thiono-derivaat minstens even aktief
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Tabel 3.IV

Enkele kinetische data van NAD+, ac3PdAD+ en
sNAD+ m.b.t. reakties met dithioniet.

Komponent

NAD+

kH

ksoz

s-1

M-1g-l

M

47 20

2.8

130 19
300

sNAD+

1050

kHikso 2

0.29

150

in het enzym is als NAD+. De overall enzymatische reaktie met ethanol als
substraat is echter sneller. Dit is gedeeltelijk te wijten aan een hogere
enzym-dissociatiesnelheid van het gereduceerde co-enzym, in het geval van NAD+
de snelheidsbepalende stap 21

•

Voor NAD+ en ac3PdAD+ is de snelheid van hydride-overdracht direkt gemeten
m.b.v. stopped-flow metingen. De hydride-overdracht alleen is een faktor 2.3
sneller voor het derivaat dan voor NAD+, ondanks dat de intrinsieke reaktiviteit 22 keer hoger is. De hydride-overdracht is daarom 10 keer lager dan mag
worden verwacht, welke resulteert uit het feit dat het acetyl pyridinegedeelte niet de juiste orientatie hee f t (Figuur 3.2).
In dit stadium werd de verkrijgbaarheid van literatuurgegevens m.b.t . de
kinetiek van LADH-gekatalyseerde reakties met NAD+ derivate n gemodificeerd in
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de nicotinamide-groep nagegaan. Kinetische data zijn beschreven voor de 3halopyridine-adenine dinucleotide (Cl, Br en I derivaten) 22 -

25 ,

waarbij alleen

X-ray kristallografische data zijn verzameld voor het 3-Iodo analogon 26 • De
binding aan LADH in de kristallijne toestand was echter onder zulke kondities
bepaald dat de kristallen van het komplex isomorf waren met de apo-enzym kristallen. Of deze niet aktieve bindingswijze intermediaire strukturen in de
binding van het co-enzym (analogon) in LADH representeert blijft onbekend. Als
gevolg van deze onzekerheid, zijn deze analoga niet opgenomen in deze studie.
Voor zover bekend, zijn er niet meer gedetailleerde kinetische data beschikbaar m.b.t. LADH. Overall kinetische data zijn echter wel bekend voor
Lactaat Dehydrogenase (LDH) 7 , een enzym met een co-enzym bindingsdomein die
vrijwel identiek is aan die van het LADH. Ondanks dat voorzichtigheid is
geboden in het toepassen van de berekeningen voor LADH t.o.v. LDH, is er een
kwalitatieve konsistentie tussen de berekende konformatie van de co-enzym
analoga en hun overall aktiviteit met LDH (Tabel 3.V).
NAD+ en sNAD+, beide kategorie I, zijn volledig aktief. Komponenten van
kategorie II zijn eveneens aktief, echter in geringe mate. Degene van kategorie III, het meest afwijkend van de NAD+ konformatie, vertonen geen aktiviteit. Desondanks zijn het kompetitieve inhibitors met betrekking tot NAD+,
wat betekent dat ze aan dezelfde enzymkant binden. m4NAD+ is een speciaal
geval, het is een sterke kompetitieve inhibitor omdat het aan LADH bindt op
een gelijke wijze als NAD+ dat doet. De 4-methylgroep, ten gevolge van zijn
elektronen-donerende kapaciteit echter, maakt de redoxpotentiaal te negatief
voor co-enzym aktiviteit.

18
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Tabel 3.V

Vergelijking tussen de berekende konformatie van
de NAD+ analoga en hun overall aktiviteit met
lactaat dehydrogenase.

Komponent

Vmax
t van NAD+

sNAD+

26-74&

• Grenzen waartussen de waarden van dogfish(hondshaai),
rabbit(konijn) en beef(rund)enzym liggen.
b Dogfish enzym.

3.5 Konklusies

De overall reaktiviteit van NAD+ en NAD+ derivaten in reakties gekatalyseerd door dehydrogenases hangt af van diverse faktoren. Behalve voor de
intrinsieke reaktiviteit van het gebruikte co-enzym (analogon), is de dissociatiesnelheid van de gereduceerde vormen bekend als zijnde belangri jk voor de

kcat-

20

De intrinsieke reaktiviteit kan worden berekend door bestudering van

de niet-enzymatische reduktie van een NAD+ derivaat. De relatieve belangrijkheid van de co-enzym di ssociatiesnelheid kan worden afgeleid van pre- steadystate kinetiek. Verreweg het meest moeilijke probleem in kwantificering van de
ove rall reaktivite it is de be paling van de invloe d van de ve rstoringen in de
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co-enzym geometrie als resultaat van de introduktie van substituenten. Inzicht
in deze effekten is heel erg afhankelijk van de beschikbaarheid van kristallografische data van ternaire komplexen met NAn+ derivaten. Niet alleen is deze
techniek erg bewerkelijk, het kan niet onder alle omstandigheden worden toegepast; de aanmaak van enkele kristallen is in de meeste gevallen de limiterende faktor. Daarom blijven verklaringen van effekten als resultaat van coenzym modifikatie vrij spekulatief.
Deze studie geeft een nieuwe benadering in het bepalen van de geometrie
van het co-enzym analogon in het ternaire komplex onafhankelijk van de beschikbaarheid van additionel X-ray data. Substituenteffekten, resulterend in
verstoringen van de positionering van het pyridinegedeelte, kunnen worden
gerationaliseerd en zijn in de meeste gevallen van krusiaal belang in het
verklaren van de overall enzymatische snelheid. In sommige gevallen geeft
deze studie duidelijk aan dat de redoxpotentiaal de reaktiviteit van de NAD+
derivaten bepaalt. Bijvoorbeeld de methylgroep op de 4 positie van m4sNAD+,
daarvan wordt gezegd dat ze aanzienlijke overlading veroorzaakt. 7 Deze studie
laat echter zien dat door de introduktie van de 4-methyl substituent, de NAD+
geometrie goed behouden blijft. Het gebrek aan aktiviteit van m4NAD+ derivaten
kan makkelijk worden verklaard door de elektronen-donerende kapaciteit van de
4-methylgroep. 1 s
Ten gevolge van de limiterende resolutie van de X-ray data, kan de in dit
hoofdstuk beschreven rekenmethode niet worden ontwikkeld om de exaktie
geometrie van de NAD+ analoga (bijvoorbeeld CO 'out-of-plane' rotatie van de
amidegroep, vide supra) te bepalen. De methode zal essentieel meer exakt zijn
wanneer hoge resolutie X-ray data voor het initiele NAD+/DMSO/LADH komplex
beschikbaar komt. Bovendien kan de ontwikkelde techniek worden gebruikt om
mogelijkheden te selekteren voor site-directed mutagenese om het enzym
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genetiscb te manipuleren zodat bet simpele 3-carbamoyl-pyridiniurn derivaten
kan accepteren i.p.v. NAD+ en eveneens om interakties te optimaliseren met
analoga. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat bij vervanging van Val 292 door
Gly bet acetylderivaat een grotere overlap krijgt t.o.v. NAD+, dan wanneer Val
niet wordt vervangen.
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HOOFDSTUK 4

Enzymatische studie van NAD+ en NAD+ analoga met
Horse Liver Alcohol Dehydrogenase
-verifikatie van het molekulaire mechanica model-

4.1 Inleiding

In de voorafgaande twee hoofdstukken is een model gepresenteerd naar de
konformatie van NAD+ analoga in de aktieve holte van Horse Liver Alcohol
Dehydrogenase (LADH). De resultaten van de in dit hoofdstuk beschreven
enzymatische experimenten ondersteunen het eerder beschreven model. Het
reaktiemechanisme van LADH werd uitvoerig bestudeerd door o.a. Dalziel en
Dickenson.

1 • 2

Zij beschreven o.a. dat het reaktiemechanisme voldoet aan een

geordend Bi-bi mechanisme.
Ook wordt veel kinetiek verricht aan de hand van analoga gemodificeerd in
de nicotinamide-groep. 3 -

11

Met name het 3-acetyl-pyridine analogon van NAD+,

ac3PdAD+, is in een aantal studies gebruikt om diverse aspekten van het LADH
reaktiemechanisme op te helderen.
kinetiek van het sNAD+ analogon.

12

16

-

-

15

18

Hetzelfde geldt voor de steady-state
Deze analoga hebben bewezen waardevol te

zijn in studies over de reaktiviteit van co-enzym analoga met dehydrogenases.
Echter, de beschreven resultaten over het al dan niet optreden van aktiviteit
zijn veelal kwalitatief van aard zonder de ontwikkeling van inzichten in de
struktuur-funktie relaties.
Hoewel in het algemeen de dissociatie van het co-enzym de snelheidsbepalende stap is, zullen naast de kinetische parameters voor ethanol ook de
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kinetische parameters voor de omzetting van een slechter substraat, het sekundaire alkohol isopropanol, worden bepaald. Bij deze laatste is namelijk de
hydride-overdracht snelheidslimiterend. De verkregen resultaten zu1len worden
geanalyseerd en vergeleken met de uit het molekulaire mechanica model verkregen resultaten.

4.2 Materialen en methoden

Horse Liver Alcohol Dehydrogenase (EC 1.1.1.1) werd verkregen van Boehringer
Mannheim France. NAD+, ac3PdAD+, sNAD+ en fPdAD+ (zie Fig. 3.1, bij fPdAD+ is
R' =Hen R = C(O)H) waren afkomstig van Sigma Chemical Company. Zowel de
substraten ethanol en isopropanol als de fosfaten van de gebruikte 0.047 M
fosfaatbuffer met 0.25 mM EDTA (pH=7.0,

r =0.1) zijn afkomstig van Merck. De

verdunde enzymoplossing werd voor gebruik gecentrifugeerd. De kinetische parameters zij n gemeten b i j 22°C in een 3 ml kuvet op een Hitachi 150-20 UV/VIS
spektrofotometer verbonden aan een data processor. De steady-state initiele
snelheid van respektievelijk NAD+, sNAD+, fPdAD+ en ac3PdAD+ werden gemeten
door het volgen van de absorptie van de ontstane gereduceerde vorm. De reaktie
met NAD+/NADH werd gevolgd door het verschijnen van de absorptiepiek bij A =
340 nm met e en mol a ire extinktie van c = 6220 M-lcm-1. De reakti e met
ac3PdAD+/ac3PdADH werd gevolgd bij A= 363 nm en c = 9000 M-lcm-1, die met
sNAD+/sNADH bij A = 396 nm, c = 10 000 M-lcm-1 en met fPdAD+/fPdADH bij A =
358 nm en c

=

7800 M-lcm-1.

15

•

19

•

20

Initiele sne lhe idsstudies zijn uitgevoerd

door variatie van de NAD+/NAD+ analoga koncentraties over 10 tot 100
uitzonde ring van die van f PdAD+ welke over 100- 1000

~

~

(met

varieerde) en bij sub-

straat ( e thanol en isopropanol) koncentra ties van 2 tot 19 mM. Koncentraties
van de andere komponenten in het mengsel werden konstant gehouden. De gebruik-
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te enzymkoncentratie voor fPdAD+ lag een faktor drie keer hager dan voor de
rest. Initiele snelheden zijn uitgedrukt in specifieke snelheden (Vmax> en de
reciproke hiervan, geplot tegen de reciproke van de (co-enzym of substraat)
koncentratie. Kinetische koefficienten in de initiele snelheidsvergelijking

(4.1)

met e = enzymkoncentratie
V

= initiele

(~)

snelheid

Vmax = snelheid bij oververzadiging
e/Vmax

=

turn-over-number, reciproke van de specifieke snelheid

A

= co-enzym

B

= substraat

Ka, Kb• Kc

koncentratie

(~)

koncentratie (mM)

= Michaelis

Menten konstanten

zijn verkregen door extrapolatie uit de primaire en sekundaire plots van de
initiele snelheidsdata.

4.3 Resultaten en Diskussie

De door extrapolatie verkregen resultaten van de initiele snelheidsmetingen van NAD+ en zijn analoga voor de ethanoloxidatie zijn weergegeven in
tabel 4.1. Bij de oververzadingingskoncentratie van ethanol was de gemeten
Vmax/e voor ac3PdAD+ 127%, voor sNAD+ 359% en voor fPdAD+ 27%, allen t.o.v.
NAD+. Idem zijn ook experimenten u i tgevoerd met het sekunda ire alkohol i sopropanol. Extrapolatie van de gegevens uit de primaire en sekundaire plots volgens vergelijking (4.1) leveren de eveneens in tabel 4.1 weergegeven waarden.

so

Tabel 4.1

Kinetische parameters aangegeven in vergelijking
(4.1) voor LADH met ac3PdAD+, sNAD+, fPdAD+ en
NAD+ en de substraten ethanol en isopropanol.

Komponent

Ethanol

Isopropanol

Ka

Kb

Vmaxle

Ka

Kb

Vmaxle

~

mM

1

~

mM

1

9.9

3.1

2.2

100

37

1.3

0.85

100

ac3PdAD+

18.3

6.2

2.8

127

309

3.5

2.0

235

sNAD+

96.0

16.9

7.9

359

249

6.0

3. 5

412

fPdAD+

222.0

6.7

0.6

27

261

0.5

0.1

12

NAD+

De gemeten Vmax/e bij de oververzadigingskoncentratie voor isopropanol was
voor ac3PdAD+ 235%, voor sNAD+ 412% en voor fPdAD+ 12%, allen t.o.v. NAD+.
In figuur 4.1 zijn de geometrieen van de energie-geminimaliseerde ac3PdAD+
en sNAD+ kopgroepen t.o.v. de energie-geminimaliseerde NAD+ kopgroep weergegeven (Afkomstig van fig. 3.2 (pag. 35)). Hierbij is eveneens de energiegeminimaliseerde geometrie voor fPdAD+ weergegeven. Deze geometrie is op
gelijke wijze als voor ac3PdAD+ en sNAD+ verkregen (volgens de methode zeals
in het vorige hoofdstuk beschreven).
In het geval van ac3PdAD+ wordt een hogere aktiviteit gemeten dan voor
NAD+ (Tabel 4.1). Uit figuur 4.1 blijkt dat de geometrie van ac3PdAD+ iets
afwijkt van die van het NAD+, wat een lagere aktiviteit zou betekenen, maar
omdat de intrinsieke reaktiviteit voor ac3PdAD+ vele malen groter is dan die

)

voor NAD+ (1050:50, tabel 3.IV, hoofdstuk 3) kan hiermee de gevonden hogere
aktiviteit voor ac3PdAD+ worden verklaard.
Voor het sNAD+ wordt evene ens een hogere aktiviteit gemeten. In he t geval
van sNAD+ is de geometrische overlap met NAD+ groter dan voor ac3PdAD+. De
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gegeven intrinsieke reaktiviteit voor sNAD+ ligt tussen de waarde van ac3PdAD+
en NAD+ in (sNAD+: NAD+ = 150:50, tabel 3.IV, hoofdstuk 3). Op grond van de
geometrie wordt er tenminste gelijke aktiviteit met NAD+ verwacht (Fig. 4.1),
in kombinatie met de gegeven hogere intrinsieke reaktiviteit is de hogere
aktiviteit inderdaad te verklaren. Dat de aktiviteit voor sNAD+ hoger ligt dan
voor ac3PdAD+ is een kwestie van geometrische ligging (zoals uit het molekulaire mechanica model volgt).
In het geval van fPdAD+ wordt een goede overlap van de berekende geometrie
met NAD+ verkregen. De intrinsieke reaktiviteit van fPdAD+ is orde grootte die

(a)

(b)

(c)

Fig. 4.1

Stereodiagrammen van het nicotinamide-gedeelte
van de geometrieen van de geoptimaliseerde NAD+
derivaten <---->. De struktuur weergegeven met
een stippellijn is de energie-geminimaliseerde
geometrie van het NAD+ co-enzym (a) sNAD+, (b)
ac3PdAD+ en (c) fPdAD+.
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van ac3PdAD+. Echter de gemeten aktiviteit is slechts 15~ van die van NAD+. De
hier optredende lage aktiviteit werd door Vorontsov en medewerkerszo verklaart
door aanwezige konformatieveranderingen van het enzym die juist in het geval
van fPdAD+ snelheidslimiterend is. Echter een betere verklaring kan worden gegeven op grond van resultaten gevonden door Donkersloot et al.z 1 die aantoonde
dat er een energieverschil bestaat tussen de CO van NAD+ in of uit het vlak;
analoog hieraan zijn ook berekeningen uitgevoerd met fPdAD+. Uit deze MNDO be rekeningen volgt dat het energieverschil tussen de CO in het vlak gelegen en
een uit het vlak gedraaide CO ('out-of-plane' orientatie) voor fPdAD+ dusdanig
klein is, dat de COH groep van fPdAD+ dit energieverschil kan overbruggen,
(~ErPdAD+

= 0.5

- 1.3 kcal mol-l), wat een vrijheid van rotatie betekent voor

de aan de pyridinering verbonden COH groep (Figuur 4.2). Dit in vergelijking
tot ac3PdAD+, sNAD+ en NAD+ waar dit energieverschil dusdanig groot is dat
deze zich geen vrijheid van rotatie kan

veroorloven(~EacJPdAo+

5.7 kcal mol-l, ~ENAo+

=

= 3.1

- 4.3

4.0 - 5.0 kcal mol-l).

Daar de COH groep van het fPdAD+ een kleine groep is, zal fPdAD+ ook in het
enzym deze vrijheid van rotatie behouden. De COH groep zal zich namelijk in

Vocming s wa rmt e

kcal mol - l

-180

Fig. 4.2

180

Vormingswarmte voor f PdAD+ als funktie van de
torsiehoek

~

<cz-C3-c-o, zie fig. 1.1)
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een relatief vrij grote holte binnen het enzym bevinden, daarbij komt nog dat
er geen waterstofbruggen zullen worden gevormd. Indien verondersteld wordt dat
het co-enzym analogon slechts in een bepaalde 'out-of-plane' stand optimaal
aktief is, kan met deze vrijheid van rotatie de lage aktiviteit worden verklaard. Een nauwkeuriger analyse van deze rotatievrijheid kan worden verkregen
m.b.v. Ab Initio berekeningen.

4.4 Konklusies

De in het hoofdstuk 2 en 3 beschreven methode kan worden gerelateerd aan de
verkregen kinetische resultaten zoals in dit hoofdstuk beschreven. De kombinatie van de geometrie en de gegeven intrinsieke reaktiviteit verklaart de
gemeten aktiviteit voor sNAD+ en ac3PdAD+. Uit de resultaten van fPdAD+ blijkt
echter dat naast de geometrie en intrinsieke reaktiviteit ook rekening moet
worden gehouden met de rotatievrijheid van de nicotinamide-groep. Uit MNDO
berekeningen is namelijk gebleken dat het fPdAD+ een vrijheid van rotatie over
de nicotinamide-CO torsie heeft. Daar het fPdAD+ zich in een relatief grote
ruimte binnen de aktieve holte van het enzym bevindt is met deze rotatievrijheid de gevonden lage aktiviteit te verklaren. Dit is in overeenstemming
met het door Donkersloot en Buck 21 geponeerde model van het belang van de CO
'out-of-plane' orientatie voor maximale aktiviteit van NAD+ en dus ook van
NAD+ analoga. Een verbetering van het model door het verwerken van de CO 'outof-plane' barriere in een krachtskonstante (Vn/2 in vergelijking 1, hoofdstuk
2) zal moeten worden bekeken. Samenvattend kan dus gezegd worden dat naast de
belangrijkste faktor geometrie, zoals bepaald m.b.v. het model, ook rekening
moet worden gehouden met de intrinsieke reaktiviteit, redoxpotentiaal (zie
hoofdstuk 3) en rotatievrijheid van de CO.
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APPENDIX A

Additionele AMBER parameters voor NAD+:
Bindingsrek-parameters:
Al-A2
CD-N*
CA-C

448
317

1. 38
1.5 7

Parameters voor hoekverdraaiing:
Al-A2-A3

Ke

CD-N*-CD
CD-CD-N*
CD-CA-C
CA-C -0
CA-C -N
CA-CD-N*
P -OS-P
CD-N*-CH

70
70
58
80
70
70
100
70

eeq
121.20
121.20
115.09
119.83
115.68
119.51
132.91
120.60

Parameters voor tweevlakshoekverdraaiing:
Al-A2-A3-A4
X -N*-CD-X
X -CA-C -X

6.6
5.3

y

N

180.0
180.0

2
2

Additionele AMBER parameters voor DMSO:
Bindingsrek-parameters:
Al-A2

o -s
S -C3

525
222

1.48
1.81

Parameters voor hoekverdraaiing:
Al-A2-A3
0 -S -C3
C3-S -C3

68
62

107.60
98.90

Additionele AMBER parameters voor zink:
Symbool
Zn

Straal(A)
1.48

We11depth
(kcal mol-l)
0.05
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APPENDIX B

Additione1e parameters voor de gemodificeerde NAD+ ana1oga:

Parameters voor hoekverdraaiing:
A1-A2-A3

Ke

eeq

CA-C -CT
C -CT-HC
C -CT-CT
CT-CT-HC
HC-CT-HC

85
35
63
35
36

120.0
109.5
ll1.1
109.5
109.5

Bindingsrek-parameters:
A1-A2

KR

Req

CA-CT
CA-CA

317
469

1.51
1.39

Parameters voor hoekverdraaiing:
A1-A2-A3

Ke

eeq

CD-CA-CT
CD-CA-CA
CA-CT-HC
CA-CA-C
CT-CA-CA

70
85
35
85
70

120.0
120.0
109.9
120.0
120.0

Parameters voor tweev1akshoekverdraaiing:
A1-A2-A3-A4
X -CT-CA-X
X -CA-CA-X

0.0
5.3

y

N

0.0
180.0

2
2

sNAD+
Bindingsrek-parameters:
A1-A2

KR

C -SD
SD-LP

328
600

1.71
0.68
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Parameters voor hoekverdraaiing:
A1-A2-A3

CA-C -SD
SD-C -N
C -SD-LP
LP-SD-LP

64
64
600
600

121.24
123.74
96.70
160.00

Parameters voor tweev1akshoekverdraaiing:
A1-A2-A3-A4

X -C -SD-X

1.0

y

N

0.0

3

Bindingsrek-parameters:
A1-A2

CA-C'
C'-N'

444
720

1.42
1.16

Parameters voor hoekverdraaiing:
A1-A2-A3

CD-CA-C'
CA-C'-N'

eeq

85
70

119.4
180.0

Bindingsrek-parameters:
A1-A2

CT-CL

465

1. 78

Parameters voor hoekverdraaiing:
A1-A2-A3

HC-CT-CL
C -CT-CL

77
82

106.9
111.3
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Analysis of the interactions of NAD+ with Horse Liver Alcohol Dehydrogenase
using molecular mechanics
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Abstract. The interactions of NAD • in a ternary complex with Horse Liver Alcohol Dehydrogenase
and DMSO were simulated using molecular mechanics calculations. Starting conformations were
taken from X-ray crystallographic data as reported by Eklund and coworkers 3 •. In this study. NAD •
was encaged by the constituent amino acids of the enzyme within a range of 6.0 A apart from the
NAD • /DMSO/Zn 2 • complex. Analysis of the calculational results show AMBER to be a useful tool
for the evaluation of the essential NAD • -enzyme/ DMSO/Zn 2 • interactions. Moreover. it is able to
provide structural information additional to the initially used X-ray crystallographic data. For
example, the inclusion of a water molecule near the nicotin amide mononucleotide phosphate group
results in a significant improvement in the geometry of the phosphate bridge. Neithe~ the conformation of the phosphate bridge, nor the position of the adeninemoiety affects the geometry of the
nicotinamide group.
It is shown that the overall best fit of the energy refined geometry with the initial X-ray gl!omctry is
obtained by fixing the adenine amino group at its initial positions, introducing a watl!r rnnlcculc ncar
the nicotinamide mononucleotide phosphate bridge and using negatively charged dcproton atcd
Cys 46 and Cys 174 residues .

Introduction

Procedure for calculational studies

Over the last decade, the interaction of Nicotinamide
Adenine Dinucleotide (NAD •) with dehydrogenases has
been studied extensively in an attempt to understand the
factors involved in the productive binding between NAD •
and the enzyme 1 . A number of X-ray crystallographic
studies have provided a detailed insight into the conformation and orientation of the coenzyme and the substrate in
the active site 2 .
One of the enzymes for which the geometry of the ternary
complex has been elucidated is Horse Liver Alcohol Dehydrogenase (LADHf This enzyme has received widespread attention since it accepts a broad structural range of
substrates.
We recently attempted, following the elegant work of
Kollman 4 , to simulate the interactions of LADH and
NAD • in a ternary complex with DMSO. We report here
the use of molecular mechanics calculations for modelling
the enzyme/coenzyme/substrate interactions. It will be
shown that the AMBER molecular mechanics package is a
suitable tool for the evaluation of the individual interactions
and, in fact, provides structural information additional to
the data obtained from an X-ray crystallographic study (e.g. ·
the inclusion of a water molecule, which is not detected by
X-ray analysis as a result of limited resolution).

Calculational method
Energy calculations and total energy minimizations were
performed using the AMBER molecular mechanics package
(version 3.0? on a VAX 11 /785 computer. In order to
obtain the energetically preferable conformation of NAD •
within the active site of an enzymefsubstrate/Zn 2 • complex, we used AMBER to minimize a total energy function
consisting of separate terms covering bond-stretching (I),
-bending (II) and torsional (Ill), as well as van der Waals,
electrostatic (IV) and hydrogen bond (V) interactions
(AMBER energies, Eqn. I).

2:

+

[Vn·(l+cos(ncj>-y))J

d ihedral•

(I)

2

Ill

+

2: (Au_ BIJ + q, ·q1 )
I<J

R 1~2

Rt
IV

f.·

RIJ

+

2: (CIJ _ Du)
H bonds

R 1~

V

2

R1~

0
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Energy refinement and minimization using analytical
gradients were performed until the root-mean-square
gradient of the energy was less than 0.1 kcal/ A. Additional
semi-empirical parameters, which would not be obtained
from the AMBER parameter set, arc listed in the supplementary material. Standard bond lengths and bond angles
were employed and harmonic force constants were either
obtained from the literature or extrapolated from available
data~. We used the MNDO semi-empirical molecular orhital method to calculate atomic charges. All groups, containing hydrogen atoms not essential for hydrogen bonding, are
treated as united atoms, i.e. atomic charges of the hydrogen
atoms arc added to the charge of the adjacent atom to
which they are bonded. All AMBER energy minimization
procedures were performed using the distance dependent
dielectric constant 1: = R11 , damping long-range interactions
in favour of short-range polarization interactions. This is
likely to be the best simulation of the distance dependency
of the dielectric constant within proteins 7 .
Examination of the resulting conformations was achieved
using the Anal module of AMBER in order to calculate the
interaction energies and an interactive computer graphics
programme (Chem-X, July 1987 updatet was used to
generate stereodiagrams.

creating additional data oases"'. Parameters for adenine,
rihosc and the phosphate groups were retrieved directly
from the AMBER data base. whereas parameters used for
the nicntinamidc moiet y were obtained from MNDO calculations (hond lengths , hond angles, torsion angles and
charges) or estimated in accordance with data reported in
the literature (harmonic force constantst. The geometry of
NAD · was taken from the X-ray data. Hydrogen atoms
which can be involved in hydrogen bonding were added
with the computer graphics modelling programme Chem-X
(rihosc OH's. nicotinamide NH's and adenine NH's).

DMSO
The starting conformation was taken from the X-ray data.
AMBER parameters were added to the AMBER data base
and charges were calculated using MNDO.
Zinc

The charge of the zinc ion in the catalytic site of the ternary
complex is plus two. AMBER parameters were estimated
accordi.ng to procedures reported in the literature 6 .
Initial studies, in which the zinc ion is not restricted to its
initial position, showed highly unlikely movements of
DMSO bonded zinc upon energy refinement. The origin of
this shift can easily be denoted; zinc is bonded in the active
site of the enzyme by two negatively charged deprotonated
cysteine residues. In the AMBER parameter set, however,
parameters for the cysteine residues are available only for
the neutral state of the amino acid. This means that interactions between zinc and the core of amino acids are
neglected. We devised two approaches to overcome this
problem. The first comprises fixation of the zinc ion at its
initial (X-ray) position, whereas the second approach
includes negatively charged cysteine residues via modification of the AMBER data base. Both methods have been
applied and the results are discussed below.

Initial conformations

AMBER calculations require starting geometries of the
structures to be calculated. For this, we employed the X-ray
crystallographic data for the ternary complex of
LADH/NAD • / DMSO (2.9 A resolution, crystallographic
R factor of 0.22) as reported by Eklund et aJ. 3 •, which were
readily retrievable from the Brookhaven Protein Database.
Enzy me

Since AMBER can only perform its calculations with a
limited number of atoms, the core of the enzyme can only
be represented by a "cagen which is constructed of a relatively small number of amino acids, each fixed at its initial
(X-ray) position. In order to obtain a "sealedn construction,
44 amino acids within a range of 6.0 A from the coenzyme/Zn2 .. jDMSO complex were taken into account 9 •
Enlargement of the cut-off distance did not result in any
improvement in the results of the calculations. All parameters required could be obtained from the standard AMBER
data base.

Results and discussion
The first case studied was the energy refinement of the
NAD • coenzyme molecule within the core of amino acids,
employing the initial AMBER parameter set for all constituent amino acids of the "cagen (including those of the
neutral cysteine residues). The zinc ion was fixed at its
initial position. Conformational restraints on the position of
the coenzyme molecule were not included. In order to
visualize the effects of energy minimization of the geometry
of NAD .. , both the initial NAD .. (X-ray) conformation as

Coenzyme

Since AMBER does not have all parameters needed in its
initial data base, we have introduced the parameters by

Table I Conformalionul parameters (degrees) of NAD • bound to LADH, with neu/Ta/ and negatiYely charged cysteine 46 and 174 residues. and
Bacillus stearothermophilus GAPDH 12•

/o

Enzyme

Restraints•

LADH
X-ray

lA

YA

~A

a"

PA

PN

aN

~N

YN

lN

264

281

147

106

85

207

59

214

39

258

LADH
neutral cys

{

Zn
Ad+ Zn

256
252

296
288

169
150

71
70

76
85

208
211

54
54

195
185

51
49

248
244

LADH
neg. cys

{Ad+ Zn
Ad

253
254

291
298

153
169

65
70

90
88

204
195

60

56

175
193

61
56

252
255

255-258

286-295

146-157

73-81

81-88

197-205

65-80

162-172

56-67

76-83"

GAPDH
X-rayb

• Positional restraints during energy minimization (Zn represents a restraint on the zinc ion, Ad a restraint on the el!ocyclic adenine amino
group).
b The range of variation of the torsion angles detected for the four subunits is presented by listing the minimal and maximal
" Syn conformation of the nicotinamide group in NAD• bound to GAPDH.
values, respectively.

Fig. 1. Stereodiagram of the energy refined NAD + geometry
(white). The structure represented in green is the geometry of the
NAD + coenzyme molecule prior to energy refinement (X-ray).
Neither the amino acids nor the zinc ion are drawn since these
atoms are not allowed to move energy refinement.
Fig. 3. Conformations of NAD + prior to (green) and after
(white) energy refinement with the adenine amino group fixed at
its initial position.
Fig. 4. Region of the phosphate bridge of the initial NAD•
geometry (green), the energy refined geometries without (red)
and with (white) an additional water molecule. The AMP
phosphate group is situated at the right-hand side. The position
of both ribose rmits is not significantly affected.
Fig. 5. Energy refined geometry of NAD + (white) bound to
LADH with negatively charged cysteine 46 and 174 (yellow)
residues. restraining the zinc ion and the adenine amino group
at their initial positions. The structure represented in green is the
initial NAD + geometry, that in red is the neutral cysteine
energy geometry of Figure 3.
Fig. 6. Energy refined geometries of NAD + (white) bound to
LADH with negative~v charged cysteine 46 and /74 (yellow)
residues, maintaining only the restraillls on the adenine amino
group and the core of amino acids. The structure represented in
green is the initial NAD• geometry. that in red is the neutral
cysteine energy refined geometry of Fig. 3.
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Table II brteraction energies (kcal/mol) of NAD • bound to LADH with neutral and negatively charged cysteine 46 and /74 residues; I represents
NAD •, 2 the core of amino acids. 3 the zinc ion and 4 DMSO. ·

Enzyme
LADH {X-ray
neutral
c s
energy
refined
Y

LADH {X-ray
neg.
energy
cys
refined

Restraints•

{

Zn
Ad+ Zn

{Ad+ Zn
Ad

1-1

1-2

40.2

- 127.4

1-3

1-4

2-2

2-3

2-4

3-3

3-4

4-4

6.4

-3.8

920.6

324.3

-7.2

0.0

-44.4

0.2

920.6

324.3

- 11.2

0.1

-7.5

- 198.8

- 2.!1

-2.9

0.0

-45.2

-4.3

- 197.!1

-2.1

-2.7

920.6

324.3

- 11.2

0.0

-45.3

0.1

40.2

- 124.2

6.4

-3.8

1073.1

- 205.9

7.8

0.0

-44.4

0.2

-7.2

- 193.6

6.8

-4.2

1073.1

-205.9

4.3

0.0

-44.7

0.2

-7.8

- 190.2

9.8

-5.0

1073.1

-205.9

2.9

0.0

-43.8

0.0

" Positional restraints during energy minimization (Zn represents a restraint on the zinc ion, Ad a restraint on the exocyclic adenine amino
group).

02t.,

Fig. 2. Nomenclature of the coenzyme torsion angles and the atoms used in the text (adopted from Eklund eta/. (ref Jb) in
accordance with the !UPAC-IUB convention of /983).
well as the energy refined structure are depicted in Fig. I.
The torsion angles ofthe X-ray geometry ofNAD+ and the
conformation after energy refinement are included in
Table I. The interaction energies and the AMBER energies
are listed in Table II and Table III 10 , respectively.
Fig. I and Table I clearly show that energy refinement of
the X-ray geometry of NAD ... induces some conformational
changes. In addition to minor conformational changes
observed in the nicotinamide mononucleoside moiety, the
perturbation of the adenosine diphosphate unit, and in
particular that of the phosphate bridge, is most pronounced.
One can easily expect the AMP repositioning to be the
result of the displacement of the adenine moiety. In order
to test the validity of this assumption , we carried out energy
refinement while restraining the exocyclic adenine amino
group to its initial position. In this context it should be
noted that enzymatic experiments show that immobilization
of the coenzyme within the enzyme or on an inert support,
using the adenine amino group, has no marked etfect on its
activity 11 . Fig. 3 ~hows the energy refined structures of

restrained NAD ... relative to the initial NAD ... conformation.
In contrast to the situation depicted in Fig. I, the most
relevant discrepancies are in this case observed in the phosphate bridge. A relatively strong perturbation of ex A is compensated by a change of PN and YN. Analysis of the resulting
structure shows that the AMP phosphate group is shifted
towards Lys 228 at the expense of the phosphate-Arg 47
interaction (Table IV).
This shift is caused by interaction between the positive
charge of the amino group of the Lys 228 side-chain and the
negative charge of the phosphate group. The distance
between the phosphate oxygen atom and the Lys nitrogen
atom in the X-ray structure is 5.69 A. This distance, resulting in neglectable hydrogen bonding between Lys 228 and
the AMP phosphate group, is large enough to accommodate
a water molecule. This water molecule could probably not
he detected owing to insufficient resolution of the X-ray
analysis. Skarzynski and co-workers 12 , on the other hand,
showed in their high-resolution crystallographic study of a
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Tuhle II' Interatomic di.rtances !AI between the AMP phOJphate IJ.\Tgrn atom.< and thr (nrarcsl/.ridt•-dwin-tt•mlinatinx nitrogen atom.' of ar~: 4 7
und Irs 228. respectire~l' (1•ulues in parenthese.< indicate differences rdatii'C to the initiai!X-ral'! structure!.

f- ,---~~-X~--r-a~y~~~~~~~~~----+~------2-.9-~_P_I_,.-~-~'_'f' 46~l'O
Energy
refined

{without

H 20

with Hp

'_ __

3.86(0.95)

6.."14( J.(l(l)

326(0.35)

546(0.7S)

T~ ,-,"~~-~~~~,;~~~ -==~
I

5.56(0.62)

5.99(0.30)

612( -0.06)

5.87(0.18)

torsion angle of 1he nicotinamide moiety (34 ° changing into
6 ' ).
In order to explain these conformational changes, we tabulated the relevant interaction energies between NAD • and
the individual amino acids as well as the zinc ion (Table V).
From the top half of Table V, it appears that only the
interaction energies ofNAD- with the zinc ion and Val292
are significantly changed upon energy refinement. Apparently, the electrostatic repulsion between the positive charge of
the zinc ion and the positively charged C5N atom (Fig. 2) of
the nicotinamide group induces a slight torsion of the glucosidic bond (Table 1). This movement is accompanied by an
additional rotation around the C3N- C7N bond, resulting in
a diminished out-of-plane torsion angle of the amide group.
The latter rotation enables the amide oxygen (07N) and the
hydrogen atom (syn relative to the carbonyl dipole) to
remain in close contact with Phe 319 and Ala 317, respectively. Combination of the above described interrelated rotational movements results in a rather large displacement of
one of the amide hydrogen atoms (anti position to the carbonyl group), bringing it significantly closer to the mainchain carbonyl group of Val 292. From this it is evident that
the magnitude of the carbonyl dipole out-of-plane rotation
is very much dependent upon the exact po~itioning of
Phe 319 and Val 292 and the extent of repulsionexerted by
the zinc ion. The observed repulsion effect stimulated us to
investigate the influence of introducing the negative charge
on the cysteine 46 and 174 residues to which the zinc ion is
bound. This modification will diminish the zinc-nicotinamide repulsion and, at the same time, meets with the
necessity of artificially restraining the zinc ion (vide supra).
AM 8 ER parameters for the negatively charged cysteine
residues were taken directly from the AMBER parameter
set except for the atomic charges. These charges were derived
from MNDO calculations of neutral cysteine adding one
formal negative charge to the sulfur atoms, changing its
value from + 0.07 to - 0.93. This method was adopted
rather than using the calculated charges of deprotonated

binary complex of NAD + and Glyceraldehyde-3-phosphate
Dehydrogenase (GAPDH) from Bacillus stearothermophilus
(resolution of 1.8 A. crystallographic R factor of 0.177) that
several water molecules are included in the region of the
phosphate bridge. In view of the fact that the coenzyme
binding domains of GAPDH and LADH show a close
resemblance, resulting in similar binding conformations of
NAD • (Table I). it is safe to assume that at least one water
molecule is involved in hydrogen bonding with the phosphate bridge of NAD + in LADH . In order to evaluate its
effect, a single water molecule was introduced into the
initial Eklund X-ray structure just between the adenosine
phosphate group and the amino group of the lys 228 sidechain. The system obtained was submitted to energy refinement, restraining all atoms at their initial positions, except
for those of the added water molecule. Subsequently, the
entire structure, i.e. coenzyme, DMSO and the water
molecule, was allowed to minimize energy while retaining
restraints only on the position of the core of amino acids,
the zinc ion and the adenosine amino group. Analysis of the
final geometry 13 revealed that the conformational change of
the phosphate group was essentially reduced. (The shift of
the AMP phosphorus atom upon energy refinement is
0.665 A instead of 1.254 A found in absence of the water
molecule). The results (Fig. 4 and Table IV) indicate that
the position of the phosphate group is largely governed by
H-bonding interactions in which at least one water molecule
is involved.
It can be expected that determination of the exact position
of the water molecule (or molecules) may reduce the conformational changes even more. At any rate it should be noted
that the conformation of the phosphate bridge does not
affect the position of the nicotinamide moiety in the active
site.
Apart from the relatively large perturbations mentioned
above, Fig. 3 also displays minor changes of the nicotinamide glycosidic bond torsion angle XN (rotation of 13 o,
~ ee Table I) and the decrease of the carbonyl out-of-plane

Table V Interaction energies (kcal 8 fmol) between NAD • and the individual amino acids surrounding the nicotinamide moiety in the case of neutral
and negati••ely charged cysteine 46 and 174 .

Enzyme
LADH {X-ray
neutral
c s
energy
Y
refined
LADH {X-ray
neg.
energy
cys
refined

Restraints•

{

Zn
Ad+ Zn

{Ad+ Zn
Ad

eys
46

cys
174

thr
178

val
203

-3.6

- 1.5

0.8

-9.0

0.6

val
292

val
294

ala
317

ile
318

phe
319

-3.1

-2.7

- 3.3

- 3.2

Zn
6.4

-3.4

- 1.5

1.0

- 12.8

-7.9

- 3.7

-2.5

-3.3

- 3.1

-2.8

- 2.9

- 1.4

1.2

- 12.5

-8.0

-4.0

-2.5

-3.3

- 3.0

-2.1

3.3

-5.1

0.8

-9.0

0.6

-3.1

-2.7

-3.3

-3.2

6.4

3.2

-5.1

0.3

- 12.9

-8.3

-4.0

-3.0

-3.1

-3.0

6.8

1.9

-5.9

0.3

- 12.5

-8.0

- 3.4

-3.2

-3.1

-3.0

9.8

• Positional restraints during energy minimization (Zn represents a restraint on the zinc ion, Ad a restraint on the exocyclic adenine amino
group).
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cysteine itself, since, in this case, the extra negative charge
is neither stabilized by the S- H bond nor by the S- Zn 2 '
bond. The abscn~:c of a proton or zinc ion in the MNDO
calculation will lead to a redistribution of the additional
negative ~:hargc over all atoms. including the main-~:hain
atoms (the charge of the sulfur atom in dcprotonated cysteine in this case is - 0.75). Figs . 5 and 6 depict the energy
refined NAD' geometry with and without the restraint on
the position of the zin~: ion, respectively.
Torsion angles, interaction energies, AMBER energies and
specification of interaction energies of NAD' with the
relevant individual amino acids arc inserted in Tables I, II,
Ill and V, respectively.
Fig. 5, corn paring the final geometries ofNAD • using neutral
and negatively charged cysteine, demonstrates the shift of
the nicotinamide group towards Cys 174 (Table V also indicates a favourable Cys 174-NAD • interaction energy). The
same effect, expected for Cys 46, is, however, totally overshadowed by the enhanced repulsion between the sulfur
atom of the cysteine residue and the nicotinamide-linked
ribose oxygen atoms. This feature, illustrated by the increase of the Cys 46-NAD • interaction energy (Table V),
induces a perturbation of the position of the ribose unit at
issue, increasing the distance between the sulfur atom and
02{.. and 03{.., respectively, simultaneously rotating 04{..
towards the sulfur atom (Table VI).
Table VI Interatomic distances (A} between the nicOJinamide-linked
ribose oxygen atoms and the sulfur atom of neutral(/) and negatively
charged (11) Cys 46 residues (fixing the zinc ion and the adenine amino
group).

LADH

02;.,

03;.,

04;.,

neut. cys

4.84

7.13

6.62

neg. cys

5.57

7.55

6.41

In addition, Figs. 5 and 6 clearly show that the position of
the nicotinamide group of the energy refined geometry with
negatively charged cysteine residues matches the Eklund
X-ray NAD • geometry very well. In particular, the C3N
and C5N atoms of the X-ray and the energy refined
geometries are almost superimposable. The main discrepancies between these two geometries are a small shill of
the glycosidic bond, which is a direct consequence of the
perturbed position of the ribose unit, and a slight torsion of
the glycosidic bond (6° in the case of the zinc ion being
fixed and only 2 o when the zinc ion is subjected to energy
refinement, see Table 1).

mononucleotide phosphate group and Lys 22!\ ;md using ncg;Jtivcly charged deprotonated Cys 46 and Cys 174 residues.
High-resolution X-ray data obtained for a binary complex
of NAD · and GAD PH 12 ll'ide supra) reveal an NAD ·
geometry which resembles the ~:alculational geometry to an
even better extent (Table I). This observation bcwmcs
quite rclc\·ant considering the fact that the coenzyme
domains ol' several NAD' -dependent dchydrogenascs (induding LADH and GAPDH) are closely rclated 14 .
Comparing the NAD' geometries in Table I, one should
bear in mind that torsion angles are highly sensitive to small
deviations in positional parameters of the atoms. Although
one may expect errors in the X-ray data of the coenzyme to
be corrected by the energy refinement procedure, inaccuracies in the positions of atoms within the core of
amino acids inevitably lead to the introduction of systematic
errors in the energy refined coenzyme geometry. Since resolution of the X-ray data is limited to 2.9 A, the decrease of
the out-of-plane torsion angle of the nicotinamide carbonyl
dipole, for instance (LADH : 30°, GAPDH: 22° diminished
to 6 ° upon energy refinement), is probably due to a relatively small perturbation of Val 292 or Phe 319 15 •
It can also be conCluded that conformational changes of the
phosphate bridge and the AMP subunit do not affect the
geometry of the nicotinamide group. This finding is in
accordance with the observations of Sicsic and coworkers 16 , who showed that several fragments of
NAD ·(H), nicotinamide mononucleotide and mononucleoside (in the presence of AMP) are functional in enzymecatalyzed redox reactions. In addition, immobilization using
the exocyclic amino group of adenine does not interfere
with the activity of NAD •.
In view of all these considerations, AMBER would appear
to be capable of giving a reasonably accurate description of
the geometry of NAD • bound in the active site of an
enzyme. In a subsequent paper we will report the use of
AMBER to calculate the geometry of NAD • derivatives
modified in their nicotinamide moieties. X-ray data for all
ternary complexes with such NAD • derivatives are not
available. It will be shown that the geometry of the NAD •
analogues within the ternary complex, as calculated by
AMBER, can be correlated with their reactivity in enzymatic redox reactions.
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Supplementary Material Available
Conclusions
The results presented above show AMBER to be a useful
tool in evaluating the essential interactions governing the
geometry of NAD • in the active site of the ternary complex
of LADH/NAD • jDMSO. Furthermore, there are strong
indications that this calculational method can even provide
information additional to data obtained from X-ray crystallographic studies. For example, we have shown that the
inclusion of a water molecule near the phosphate bridge of
NAD + leads to a better fit with the Eklund model.
Energy refinement of NAD + results in a geometry which is
closely related to the actual structure of the N AD+ determined with X-ray analysis . The overall best fit is observed
by fixing the adenine amino group at its initial positions,
introducing a water molecule between the nicotinamide

Tables of additional AMBER parameters and carthesian
coordinates of the initial and all the energy refined geometries of N AD • are available. The interaction energies of the
NAD • structure minimized with one water molecule and
the AMBER energies of Table Ill are also available.
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Molecular mechanics calculation of geometries of NAD+ derivatives,
modified in the nicotinamide group, in a ternary complex
with horse liver alcohol dehydrogenase
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(Received February 16, 1988/April25, 1988)- EJB 88 0190

The geometry of seven NAD+ analogues bound to horse liver alcohol dehydrogenase (LADH) modified
only in their nicotinamide group, have been studied using AMBER molecular mechanics energy-minimization
procedures. Starting geometries were taken from X-ray crystallographic data for NAD+ /Me 2 SO/LADH reported
by Eklund and co-workers. In this study the NAD + analogues were encaged by the constituent amino acids of
~~ enzyme within a range of 0.6 nm from the initial NAD+ /Me 2 SOJZnl+ complex. The calculational method
used is able to rationalize individual substituent effects and to evaluate the essential interactions between NAD+
analogue, enzyme Me 2 SO and znH without the necessity of additional X-ray data . The results presented here
demonstrate that the reactivity of NAD+ derivatives as reported in literature can be qualitatively related to the
position of the pyridine moiety in the active site.

In a recent paper we have shown the use of AMBER
molecular mechanics calculations and energy minimizations
[1-4] to be very useful to obtain insight into the relevant
interactions between the coenzyme nicotinamide adenine
dinucleotide (NAD+) and the enzyme horse liver alcohol dehydrogenase (LADH) in a ternary complex with dimethyl
sulfoxide (Me 2 SO) [5]. It has been shown that this calculation
method can give a reasonably good estimate of the coenzyme
geometry in the active site of the complex. Moreover it can be
used to analyse individual interactions between all constituent
units of the ternary complex and provides a strong indication
of their relative importance to the actual coenzyme geometry.
The results prompted us to test whether AMBER can
be used to obtain a description of the geometry of NAD+
analogues in the ternary complex. In this paper we will report
the AMBER molecular modelling package applied to
minimize the conformational energy of successively sNAD +,
ac 3 Pd.AD +, clac 3 Pd.AD +, pp 3 Pd.AD +, Pd.AD +, m 4 NAD +
and cn 3 PdAD+ within a cage constructed by a limited number
of amino acids of the enzyme. Kinetic data for the enzymeUitalyzed reactions with several of the previously mentioned
coenzyme analogues have been reported [6]. Interpretation
Correspondence to N. A. Beijer, Laboratorium voor Organiscbc
Chemic, Techniscbc Univcrsiteit Eindhoven, Postbus 513, NL-5600
MB Eindhoven. The Netherlands
A.bbreviatioi'IS. LADH, horse liver alcohol dehydrogenase;
sNAD +, thionicotinamide- adenine dinucleotide; ac 3 PdAD+,
3-acetylpyridine- adenine dinucleotide; clac'PdAD+, 3-chloroacetylpyridine- adenine dinucleotide ; pp 3PdAD +, 3-propionylpyridinc- adenine dinucleotide; PdAD +, pyridine- adenine dinucleotide; m"NAD+, 4-mcthyl nicotinamide-adenine dinucleotide;
cn 3 PdAD+, 3-cyanopyridine-adenine dinucleotide; m"sNAD+,
4-mcthylthionicotinamide- adenine dinucleotide; Me 2SO, dimethyl
sulfoxide; RMS, root mean square.
Enzymes. HorK liver alcohol dehydrogenase (EC I J J .1 ); lactate
dehydrogenase (EC U.L27).

of these results in terms of coenzyme geometries remains
speculative so far. This study presents a novel approach in
estimating ternary complex coenzyme geometries independent
of the availability of additional X-ray data. It will be shown
that using this technique one is able to rationalize individual
substituent effects. The results presented here clearly demonstrate that the overall reactivity of the NAD+ derivatives
is in most cases directly related to the coenzyme analogue
geometry in the ternary complex. These features render this
calculation technique of potential value in the rational design
of new coenzyme derivatives.

PROCEDURE FOR CALCULATIONAL STUDIES
Energy calculations and total energy minimizations
energies were performed with the AMBER molecular mechanics package (version 3.0) [7] on a VAX 11/785 computer.
The procedure is adopted directly from the method developed
in our previous paper [5]. Again an invariant cage of 44 amino
acids representing the active site of LADH was constructed
from X-ray crystallographic data of a ternary complex of
NAD+ /LADH/Me 2 SO reported by Eklund and Co-workers
(0.29-nm resolution, crystallographic R factor of 0.22) [8]. The
residue numbers of the amino acids which were taken into
account are: 46-48, 51, 56, 51, 61, 68, 93, 94, 116, 140, 141,
173-175, 178, 182,200-204, 222-225,228,268,269,271,
274, 291-295, 316-320, 362 and 369. Conformational
changes of the active-site amino acids as a result of the rather
small modifications of the nicotinamide moiety only are
neglected in our calculations. A3 far as we know, conformational changes in the enzyme due to modification of the
pyridine moiety of the coenzyme have not been reported in
literature [9].
The three-dimensional structure of the NAD + analogues
was derived directly from the X-ray NAD + geometry using an
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Fig. J. Steuodiograms of IM rtkotinamilk mokty of tM optimiud NAD+ DJUJogue geomelrks (--).The structure represented by the
broken line is the c:nergy-refined aeometry of the NAD+ coenzyme. (a) sNAD+; (b) m•NAD+; (c) ac'PdAD+; (d) pp'PdAD+; (e)
clac'PdAD•; (f) PdAD•; (g) c:n'PdAD•

interactive computer graphics program (Cbcm-X, July 1987
update, copyright Chemical Desigr. Oxford Ltd, Oxford).
Structural parameters not available in the AMBER data base
were added using standard bond lengths and angles. (It is
possible to obtain these parameters from the authors.) Harmonic force constants were either obtained from literature or
extrapolated from available data [10, 11]. Atomic charges
were calculated using the MNDO semi-emperica1 molecular
o: bitaJ method.
All energy minimizations were performed until the RMS
gradient value of the energy was less than 4.18 U nm- 1
(1 .0 kcal nm - 1 ), using the distance-dependent dielectric constant (10, 12, 13] and treating all CH, CH 1 and CH 3 groups
as united atoms. Since the actual structure of the phosphate
bridge has been shown to be of minor importance to the
conformation of the nicotinamide group (S], the presumed
inclusion ofa water molecule near the phosphate bridge binding region can be ignored. The same holds for the adenosine
part of the coenzyme which justifies the introduction of a
positional restraint on the exocyclic adenine NH1 group in
order to reduce the computational time.
In our earlier work we have mentioned the necessity of
either fwng the zinc ion at its initial position or simulating
the enzyme- Zu1 • interactions by deprotonating the Cys-46
and Cys-174 residues, including formal negative charges to
both residues via modification of the AMBER data base. The
latter method has been shown to lead to the introduction of
repulsion forces between the negatively charged cysteine-46

sulfur atom and the 02' and 04' atoms of the ribose unit
adjacent to the nicotinamide group. These newly introducec:
interactions primarily determine the position of the ribose
unit concerned. As a result of the repositioning of the ribose
unit. the nicotinamide moiety of the energy-refined NAD+
geometry is somewhat shifted leading to a slightly better fit
with the X-ray structure. In order to prevent build-up of extra
tension in the glycosidic bond, we have applied the method
of flX.ing the zinc ion. In this context it should be noted
that the arbitrary choice between these two methods only
introduces a different systematic error in the energy-refined
geometries ofNAD+ and its analogues, probably even smaller
than the deviations resuJting from inaccuracies in the amino
acid X-ray data. Using slightly erroneous positional parameters for the core of amino acids wiU inevitably perturb the
optimal NAD .. and NAD+ analogue geometries. For this
reason it is not sensible to give a highly detailed description
of the coenzyme (analogue) geometry using X-ray data of
limited resolution (e.g. the NAD +-carbonyl out-of-plane
orientation (14, lSJ). Since such deviations of the core of
amino acids are systematically present in all minimization
procedures, effects tend to cancel when two energy-rermed
structures are compared. In addition, the initial NAD+ geometry may be somewhat erroneous owing to the Jimjted
resolution of the X-ray data. These inaccuracies however are
likely .to be systematically corrected within the energyminimization prooedures. From the foregoing, it is evident
that in order to evaluate the effect of substituents upon the

Table I . Conformational parameters of energy-refined NAD • and NAD • derivatives
Nomenclature of the coenzyme (analogue) torsion angles are depicted in Fig. 2.
Compound

XA

'/A

PA

CIA

f!A

(/N

CIN

PN

)'N

XN

288
287
287
287
288
287
292
290

150
151
150
150
150
150
160
153

70
70
71
70
70
70
72
65

85
82
84
84
84
83
85
85

211
215
213
212
212
214
207
213

54
52

185
186
185
184
184
188
194
188

49
52

244
246
264
267
267
217
245
235

degrees
NAD+
sNAD+
ac3 PdAD+
clac 3 PdAD+
pp 3 PdAD+
PdAD+
m"NAD+
cn 3 PdAD+

252
250
252
252
251
251
250
251

R

Fig. 2. Nomenclature of the coenzyme torsion angles and the atoms
used in the text. Nomenclature is in accordance with the IUPAC-IUB
convention, see Eur. J. Biochem. 131, 9-JS (1983). R = C(O)NHz,
C(O)CH 3 , C(O)CH2CHJ, C(O)CHzCHlO, C(S)NHz, CN, H;
R' ... CH 3,H

NAD+ geometry, the energy-refmed NAD+ geometry should
be used as a reference.

RESULTS
During energy minimization of the NAD+ analogues, the
initial total energy drops within the range 502-3930 kJ
mol- 1 , all converging to a value of 4100 kJ mol- 1 • The
smallest total energy decrease is observed for PdAD+. On
substituting the pyridinium moiety, the energy drop increases
up to a maximum value obtained for sNAD+. Upon energy
refinement, a similar pattern (the energy drop varies over
250-1925 kJ mol- 1) for the interaction energy between
the coenzyme derivatives and the core of amino acids is observed.
Computer-generated stereodiagrams (Chem-X) of the
nicotinamide moiety of the optimized geometries, relative to
the energy-refined geometry of the active part ofNAD+ itself,
are presented in Fig. 1. Since conformational discrepancies
are restricted to the nicotinamide moiety, only these regions
of the NAD+ structures are drawn. (Stereodiagrams of the
entire structure of the analogues as well as the cartesian coor-

55
55
54
52
53
48

55
55
55
45
49
51

dinates of the energy-refined geometries are available from
the authors.) Neither the zinc ion nor the amino acids are
depicted since they are invariant during all calculations.
Table 1 lists the numerical values of the torsion angles (Fig. 2)
of the coenzyme analogues. Total interaction energies are
summarized in Table 2.
On the basis of energy-refined geometries, NAD+ and
its analogues can be divided into three groups. Each group
consists of derivatives with structures which are perturbed
from the energy-refmed NAD+ geometry in quite a similar
way. The torsion angle of the glycosidic bond can serve as a
probe for the description of the conformational changes of
the pyridine moieties. This can be done because the ribose
unit is hardly displaced upon energy refinement and bond
distances and angles of the nicotinamide moiety remain near
to their optimal values. Independent of this parameter, the
same subdivision is achieved using the interaction energies as
a criterion.
Proceeding from category I to II the torsion angle of
the glycosidic bond increases considerably. The interaction
energies between the coenzyme analogues and MelSO decreases at the expense of the interaction energies between the
coenzyme and the zinc ion. These effects are certainly due to
the absence in analogues of category II of the nicotinamide
amino group. The size of the pyridine moieties of the analogues of category Ill, on the other hand, is smaller than the
size of categories I and II. This feature, in combination with
the total absence of the amide group and its interactions (e.g.
with Me 2 SO, see Table 3), renders the pyridine moiety rather
mobile. The electrostatic repulsion between the positively
charged pyridinium moiety and the zinc ion can therefore
easily relax, inducing a relatively large perturbation of the
glycosidic torsion angle.
DISCUSSION
Two factors govern the rate of hydride transfer: (a) the
spatial relationship between substrate and the pyridine moiety
and (b) the intrinsic reactivity of the pyridine. The former is
derived from the present calculations, the latter is determined
from the rate of reaction with dithionite. Some relevant data
are shown in Table 4.
The thiono analogue is three times more reactive versus
dithionite than NAD+. Furthermore their position in the
active site is the same (Fig. 1, Table 1). It is therefore to be
expected that the thiono analogue is at least as active in the
enzyme as NAD +.Actually the overall enzymatic reation with
ethanol as substrate is faster. This may be partially due to a
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Table 2. Total interaction energies oftmergy-refined NAD+ and NAD+ derivatives
1 represents the coenzyme (analogue), 2 the core of amino acids, 3 the zinc ion and 4 Me 2 SO
Compound

Interaction energy of
1-1

1-2

1-3

1-4

2-2

2-3

2-4

3-3

3-4

4-4

-826.8
-810.5
-806.7
-803.0
-808.4
-772.!
-811.8
-771.2

- 8.7
- 2.4
16.5
23.9
20.8
-27.9
- 5.9
-17.0

-11.2
-12.8
-17.6
-17.7
-17.9
-1.3
-14.4
- 5.7

3848.1
3848.1
3848.!
3848.1
3848.1
3848.1
3848.1
3808.0

1355.6
1354.3
1355.6
1355.6
1355.6
1355.6
1355.6
1354.7

-46.9
-46.4
-47.0
-47.8
-47.2
-46.7
-46.8
-46.7

0
0
0
0
0
0
0
0

-189.4
-188.0
-188.4
-187.7
-188.6
-190.3
-189.1
-190.4

0.5
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.6
0.5

kJ · mol" 1
NAD+
sNAD+
ac 3 PdAD+
clac'PdAD+
pp3 PdAD+
PdAD+
m"NAD+
cn3 PdAD+

-17.8
- 7.5
-26.9
-33.2
-29.3
- 9.1
- 7.!
-48.2

Table 3. NAD+ and its analogues divided into three categories using
the torsion angle (XN) and the interaction energies
Cate- Ana,!ogue
gory

XN

Interaction energy between the
coenzyme (analogue) and
enzyme

Zn

Me1SO

deg.

kJ · mol- 1

NAD+
sNAD+
m"NAD+

244.4
245.0
246.2

-810.5
-811.8
-826.8

2.5
5.9
8.8

-13.0
-14.2
-11 .3

II

ac3 PdAD+
clac 3 PdAD+
pp 3 PdAD+

263.7
267.0
267.2

-806.7
-803.4
-808.4

-17.6
-17.6
-18.0

Ill

PdAD+
cn'PdAD+

217.2
234.5

-772.!
-771.2

16.3
23.8
20.9
-28.0
-17.1

1.3
- 5.9

Table 5. Comparison between the calculated confor17UJtion ofthe NAD+
analogues and their overall activity with lactate dehydrogenase

Compound

v.....

sNAD+
ac3 PdAD+
pp'PdAD+
clac3 PdAD+

" of NAD+
26-74"
4-33"
3- 6"
5b

• Range covering values for dogfiSh, rabbit and beef enzyme.
b Dogfish enzyme.

with NAD+ derivatives modified in the nicotinamide group.
Kinetic data are reported for 3-halopyridine-adenine dinucleotide (CI, Brand I derivatives) [17-20], whereas X-ray
crystallographic data are collected for the 3-iodo analogue
[21]. The binding to LADH in the crystalline state, however,
Table4. So~ kinetic data of NAD+, ac'PdA.D+ and sNAD+ with was determined under such conditions that the crystals of
respect to reaction with dithionite
the complex were isomorphous with the apoenzyme crystals.
Whether these nonactive binding modes represent intennediCompound
kH
kso,
k.Jk,o.
ate structures in binding the coenzyme (analogues) to LADH
remains unknown. In consequence of this uncertainty, these
M - 11 - 1
s·l
M
analogues are not included in this study.
NAD+
47 (22]
130 (23]
2.8
As far as the authors are aware, there are no more detailed
ac 3 PdAD+
0.29
1050
300
kinetic data available concerning LADH. There are however
aNAD+
150
overall kinetic data for lactate dehydrogenase (LnH) [6], an
enzyme which has a coenzyme binding domain that is almost
identical to that of LAnH. Although there is some ambiguity
in applying calculations for LADH to LnH, there is a
higher rate of dissociation from the enzyme of the reduced qualitative consistency between the calculated confonnation
coenzyme, which is the rate-limiting step in the case ofNAD + of the coenzyme analogues and their overall activity with
LnH.
[16].
NAn+ and sNAD+, both category I, are fully active.
For NAD+ and ac 3 PdAD+ the rate of hydride transfer
has been directly determined by stopped-flow measurements. Compounds of category II arc also active, though to a smaller
The hydride transfer is only a factor of 2.3 faster for the extent. Those of category III, deviating most from NAD +
analogue than for NAD+, although the intrinsic reactivity is confonnation, exhibit no activity. Nevertheless they are com22 times higher. The hydride transfer is therefore ten times petitive inhibitors with respect to NAD+ , implying that they
lower than might be expected, which results from the fact bind to the same enzyme site. m 4 NAD+ is a special case: it is
that the acetyl pyridine moiety does not have the proper a strong competitive inhibitor because it binds to LAnH in
orientation (Fig. 1).
the same way as NAn+ does. The 4-methyl group, owing
At this stage we examined the availability of literature to its electron-releasing capacity however, renders the redox
data concerning the kinetics of LADH-catalyzed reactions potential too negative for coenzyme activity [15].

5
Conclusions

The overall reactivity of NAD + and NAD + derivatives in
reactions catalyzed by dehydrogenases depends on several
factors. Except for the intrinsic reactivity of the coenzyme
(analogue) used, the dissociation rate of the reduced species
is known to be of importance to the ku. 1 [22]. The intrinsic
reactivity can be determined studying the non-enzymatic reduction of an NAD+ analogue. The relative importance of
the coenzyme dissociation rate can be deduced from presteady-state kinetics. By far the most difficult problem in
quantifying the overall reactivity is estimating the influence
of coenzyme geometry perturbations resulting from the introduction of substituents. Insight to these effects is very much
dependent on the availability of crystaUographic data concerning ternary complexes with NAD+ derivatives. Not only
is this technique very laborious, it cannot be applied under all
circumstances; the preparation of single crystals is in most
cases the limiting factor. For this reason explanation of effects
resulting from coenzyme modification remain rather speculative.
This study presents a new approach in estimating the
ternary complex coenzyme analogue geometry independent
from the availability of additional X-ray data. Substituent
effects, resulting in perturbations of the positioning of the
pyridine moiety, can be rationalized and are in most cases of
crucial importance in explaining the overall enzymatic rate.
In some cases, however, this study clearly indicated the redox
potential to determine the reactivity of the NAD+ derivative.
For instance the methyl group at the 4 position ofm4 sNAD+
has been said to cause considerable overcrowding [6]. Our
study indicates, however, that on introducing the 4-methyl
substituent, the NAD+ geometry is well-preserved. The lack
of activity of m 4 NAD + derivatives can be easily explained by
the electron-releasing capacity of the 4-methyl group [lS].
Owing to the limited resolution of the X-ray data, the calculation method outlined in this paper cannot, as it is, be applied
to determine exact geometries ofNAD+ analogues (e.g. CO
out-of-plane rotation of the amide group, vide supra). In our
opinion the method will become essentially more exact when
high-resolution X-ray data for the initial NAD+ fMelSO/
LADH complex become availa~le.
Research is in progress in our laboratory to determine
kinetic data for several coenzyme analogue in LADHcatalyzed reactions. In particular, data concerning reactions
with poor substrates, in which the actual hydride transfer
becomes rate-limiting, will be gathered since these data are
essential to establish quantitatively the relation between the
n: ~asured enzymatic rates and the conformations of the
coenzyme analogues used. In addition the technique developed here will be used to select targets for site-dir~ted
mutagenesis in order to engineer genetically the enzyme so as
to accept simple 3-carbam.oyl-pyridinium derivatives instead
ofNAD+ and to optimize interactions with analogues.

Use of the services and facilities of the Dutch CAOS/CAMM
Center unde grant numbers SON-11-20-700 and STW-NCH-44.0703,
is .gratefully acknowledged.
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