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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АРС – аміноацил-тРНК синтетаза 

TyrRS – тирозил-тРНК синтетаза 

MtTyrRS – тирозил-тРНК синтетаза еубактерії Mycobacterium tuberculosis 

тРНК – транспортна РНК 

Cα-атом – С-альфа атом 

RMSD – середньоквадратичні відхилення (англ. root mean square deviation) 

RMSF – середньоквадратичні флуктуації (англ. root mean square fluctuation) 

МД – молекулярна динаміка 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АМФ – аденозинмонофосфат 

ГТФ – гуанозинтрифосфат 

ФФ – пірофосфат 

АА – амінокислота 

Å – ангстрем 

нм – нанометр 

нс – наносекунда 

пс – пікосекунда 

фс – фемтосекунда 

мкМ – мікромоль 

нМ – наномоль 

мкг/мл – мікрограм на мілілітр 

PDB – Protein Data Bank 

PME – Particle Mesh Ewald 

DSSP – Dictionary of Secondary Structure of Protein 

IC50 – концентрація напівмаксимального інгібування 

MIC50 – мінімальна інгібувальна концентрація 

MMFF – молекулярне силове поле Merck (англ. Merck Molecular Force Field) 

Н-зв’язок – водневий зв’язок 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У зв’язку з появою нових резистентних штамів 

еубактерії Mycobacterium tuberculosis існує потреба в розробці нових 

антибактерійних інгібіторів [1, 2]. Аміноацил-тРНК синтетази розглядають 

як перспективні мішені для розробки нових антибактерійних 

інгібіторів [3, 4]. Тирозил-тРНК синтетаза еубактерії Mycobacterium 

tuberculosis (MtTyrRS) є ключовим ферментом, що здійснює перший крок 

синтезу білка на дорибосомному етапі. MtTyrRS відноситься до I-го 

структурного класу аміноацил-тРНК синтетаз, і містить у своїй структурі 

характерні для цього класу каталітичні послідовності HAGH і KFGKS, та 

каталізує високоспецифічне приєднання L-тирозину до гомологічної йому 

тРНК [5]. Реакція є АТФ-залежною і відбувається у два етапи. На першому 

етапі з ферментом зв’язується L-тирозин та ATФ і утворюється проміжний 

продукт реакції естерифікації тирозил-аденілат та вивільнюється пірофосфат. 

На другому етапі з MtTyrRS зв’язується гомологічна тРНК
Tyr

 та відбувається 

ковалентне приєднання до неї L-тирозину, після чого від ферменту дисоціює 

навантажена амінокислотою тирозил-тРНК
Tyr

 та АМФ [6, 7]. 

Інгібування ферментативної активності MtTyrRS є потенційним 

шляхом пошуку і розробки нових антибактерійних інгібіторів. Це 

обумовлено тим, що TyrRS належить до найбільш життєво-важливих білків 

клітини, і її інгібування повинно суттєво пригнічувати ріст патогенних 

бактерій. Структура MtTyrRS значно відрізняється від цитоплазматичної 

TyrRS людини, яка має інший (евкаріотний) тип просторової структури і 

значні відмінності у будові активного центру. Гомологія амінокислотних 

послідовностей цих двох TyrRS із різних організмів менша 20% [8]. Важливо 

відмітити, що TyrRS прокаріотного і евкаріотного типів не здатні до 

перехресного розпізнавання та аміноацилювання відповідних тРНК
Tyr

 [9]. 

Структури тирозил-тРНК синтетаз деяких бактерій досліджували 

протягом останніх років методом рентгеноструктурного аналізу. Однак цей 
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метод дає інформацію тільки про статичну структуру, а не конформаційну 

динаміку ферменту. Внесок динаміки білка в його функціонування 

залишається мало вивченим, незважаючи на численні кристалографічні 

структури тирозил-тРНК синтетаз у вільному стані та в комплексах з різними 

субстратами. Більше того, більшість інформації про динаміку TyrRS, 

особливо каталітичної петлі, базується на порівнянні кристалографічних 

структур ферментів різних організмів або рідше одного організму. Питання, 

які стосуються динаміки активного центру MtTyrRS, нині залишаються без 

відповідей. Недостатньо даних існує про динаміку активного центру TyrRS 

бактерій, зокрема каталітичної петлі, зв’язування субстратів та загальної 

динаміки димерного ферменту. Вивчення динаміки білка є необхідною 

складовою процесу дослідження каталітичного механізму ферменту та 

розробки підходів до інгібування ферменту. Наприклад, вивчення 

конформаційної рухливості білка мало вирішальне значення для розробки 

інгібіторів тимідилат синтетази [10], прегнан-Х-рецептора [11] та інших 

білків. Сучасний метод комп’ютерного моделювання молекулярної динаміки 

дозволяє досліджувати динаміку білків на наносекундних і мікросекундних 

часових інтервалах.  

Вивчення динаміки тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium 

tuberculosis є важливим як для глибокого розуміння молекулярного 

механізму функціонування ферменту, так і для створення нових інгібіторів 

ферменту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі молекулярної біотехнології та біоінформатики 

Інституту високих технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка МОН України за темою: “Фізико-хімічні механізми 

функціонування живого на різних рівнях організації” (2011-2015 рр., 

державний реєстраційний номер 0111 U007663) та у відділі білкової 

інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології і генетики НАН 

України відповідно з планами науково-дослідної роботи відділу в рамках 
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бюджетної теми “Дослідження локальних конформаційних змін та 

формування метастабільних структурних елементів в тирозил-тРНК 

синтетазах прокаріотів та еукаріотів” (2013-2017 рр., державний 

реєстраційний номер 0107 U004938). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – провести моделювання 

молекулярної динаміки тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium 

tuberculosis у водно-іонному розчині та аналіз динаміки активного центру 

ферменту, а також провести дизайн нових інгібіторів цього ферменту.  

Відповідно до мети було поставлено такі задачі: 

1. дослідити структурну динаміку димеру MtTyrRS у вільному стані у 

водно-іонному розчині; 

2. провести комп’ютерне моделювання структур комплексів MtTyrRS з 

субстратами L-тирозином і АТФ та проміжним продуктом реакції 

тирозил-аденілатом; 

3. провести моделювання молекулярної динаміки комплексів тирозил-

тРНК синтетази з субстратами та тирозил-аденілатом; 

4. охарактеризувати динаміку активного центру ферменту та 

каталітичної KFGKS-петлі зокрема; 

5. провести дизайн нових специфічних інгібіторів MtTyrRS з 

врахуванням динаміки активного центру ферменту. 

Об’єкт дослідження – молекулярні основи конформаційної рухливості 

білків та білково-лігандних комплексів. 

Предмет дослідження  – структурна динаміка MtTyrRS, зокрема її 

активного центру та каталітичної KMSKS-петлі, і механізми взаємодії 

субстратів з активним центром. 

Методи дослідження – метод комп’ютерного моделювання 

просторової структури та оптимізації структури білків; метод молекулярної 

динаміки; метод раціонального дизайну інгібіторів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані в дисертації дані 

розширюють уявлення щодо функціонування Mycobacterium tuberculosis 
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TyrRS у розчині та структурно-функціонального стану каталітичної KMSKS-

петлі АРСаз І-го класу, які можуть бути використані для розробки нових 

інгібіторів TyrRS бактерій. 

Вперше показано динамічне формування антипаралельних β-стрендів у 

неструктурованій каталітичній KMSKS-подібній петлі тирозил-тРНК 

синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis, яка характерна для АРСаз І-

го класу. Досліджено динаміку формування цих структур у часі та їхню 

функцію, що полягає у підтриманні структури каталітичної петлі у 

функціональному стані. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації 

дані розширюють уявлення щодо функціонування димеру MtTyrRS у водно-

іонному розчині та динаміки її активного центру. 

Досліджено структурно-функціональні стани каталітичної петлі 

KFGKS, механізми взаємодії субстратів та інгібітора SB-219383 з активним 

центром ферменту. Ці результати можуть бути використані для створення 

нових інгібіторів MtTyrRS. 

Особистий внесок здобувача. Особисто здійснено інформаційний 

пошук та аналіз літературних даних за темою роботи. У всіх опублікованих 

наукових роботах за темою дисертаційної роботи особистий внесок 

здобувача полягає у: власноруч підготовлених та проведених розрахунках 

динаміки MtTyrRS; визначенні оптимальних умов розрахунків; підготовці 

топологій силових полів для субстратів, проміжного продукту та інгібіторів; 

побудові комплексів димеру MtTyrRS з тирозином, АТФ, тирозил-аденілатом 

та інгібітором SB-219383; проведенні розрахунків динаміки димеру MtTyrRS 

в комплексах з різними субстратами; аналізі та інтерпретації отриманих 

результатів і співставленні їх з літературними даними; обговоренні 

результатів; написанні наукових робіт та представленні результатів на 

наукових конференціях. Автор висловлює глибоку подяку д.б.н., професору, 

член-кореспонденту НАН України О. І. Корнелюку за керівництво роботою, 

корисні поради в плануванні розрахунків та при обговоренні результатів; 
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к.б.н. А. І. Драгану за участь в обговоренні результатів та їхньої 

інтерпретації; д.х.н. І. Я. Дубею за допомогу в роботі над дизайном нових 

інгібіторів. Отримані результати опубліковано в спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати було 

представлено на VII Міжнародній науково-технічній конференції “Актуальні 

питання біологічної фізики і хімії” (Севастополь, Україна, 2011), V Конгресі 

українського біофізичного товариства (Світязь, Україна, 2011), 4-й 

міжнародній конференції International IMBG Conference for Young Scientists 

“Molecular Biology: Advances and Perspectives” (Київ, Україна, 2011), 

Міжнародній науковій конференції “Multi-Pole Approach to Structural 

Biology” (Варшава, Польща, 2011), Науково-практичному курсі FEBS 

“Physical Chemistry of Biointerfaces II” (Сан-Себастьян, Іспанія, 2012), IX 

Міжнародній науковій конференції студентів і аспірантів “Молодь і поступ 

біології” (Львів, Україна, 2013), VII Конференції молодих науковців 

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України присвяченої 175-

річчю з дня народження О. Я. Данилевського (Київ, Україна, 2013), 9th 

European Biophysics Congress (Лісабон, Португалія, 2013), FEBS EMBO 2014 

Conference (Париж, Франція, 2014), XI Українському біохімічному конгресі 

(Київ, Україна, 2014), 15 FEBS Young Scientist’s Forum (Берлін, Німеччина, 

2015), 40th FEBS Congress (Берлін, Німеччина, 2015), 10th European 

Biophysics Congress (Дрезден, Німеччина, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових 

праць, що включають 6 статей [12-17], з яких 5 у фахових виданнях, 2 з яких 

належать до наукометричної бази даних “Scopus”, та 12 публікацій за 

матеріалами і тезами у збірниках вітчизняних і закордонних з’їздів та 

конференцій [18-29]. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, експериментальної частини, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та списку 

використаних джерел, який охоплює 201 найменування. Дисертацію 
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викладено на 135 сторінках стандартного машинопису, вона містить 40 

рисунків та 14 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1. Аміноацил-тРНК синтетази 

 

 

1.1.1. Класифікація та структура аміноацил-тРНК синтетаз 

 

Аміноацил-тРНК синтетази займають центральне місце у 

посередництві передачі інформації в усіх клітинах [30, 31]. Саме синтез 

аміноацил-тРНК, який здійснюється АРСазами, а не подальше використання 

цього продукту рибосомою, є початковим етапом трансляції генетичної 

інформації. 24 відомі АРСази поділено на два класи (клас І та клас ІІ), за 

їхніми хімічними властивостями, будовою каталітичних доменів та 

консервативними мотивами [32, 33]. Перший та другий класи АРСаз, 

відповідно, вміщують 11 та 13 ферментів. Кожен клас поділяється на 

підкласи за унікальністю механістичних властивостей, характеристиками 

антикодон зв’язувального домену та організацією консервативних мотивів 

[34, 35]. Усі АРСази обидвох класів зв’язують та зіставляють реакційноздатні 

фрагменти АТФ, амінокислоти та тРНК для того, щоб здійснити каталіз тієї 

ж самої двоступеневої реакції. АРСази також мають неканонічні функції 

[36, 37]. Таким чином, ці два класи демонструють функціональну 

конвергентну еволюцію [38, 39]. В межах кожного класу ферменти мають 

деяку загальну структурну подібність, але високо консервативними є тільки 

структури каталітичних доменів та послідовності кількох мотивів в активних 

центрах. АРСази різних організмів, які каталізують приєднання тієї самої 

амінокислоти, зазвичай мають високу ступінь гомології, якщо організми є 

родинно близькими, в той час як для еволюційно різних організмів може 
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відрізнятися доменна організація і навіть четвертинна структура. АРСази 

бактерій та архей часто мають незначні відмінності в структурах, проте для 

евкаріотних АРСаз часто характерні додаткові домени [40-42].  

Каталітичні домени всіх АРСаз класу І формують згортку Россмана, 

яку вперше було відкрито для тирозил-тРНК синтетази [43]. Цей домен є N-

кінцевим або розташований біля N-кінця поліпептидного ланцюга ферменту, 

а структура представлена паралельним β-листом, який складається з п’яти β-

стрендів, з’єднаних між собою α-спіралями. У всіх АРСазах класу І згортка 

Россмана містить вставку CP1 (англ. connective peptide 1). У структурах 

лейцил-, ізолейцил- та валіл-тРНК синтетаз ця вставка формує окремий 

редагуючий сайт, який відщеплює помилково приєднану амінокислоту до 

тРНК [31, 44]. С-кінцеві домени більшості АРСаз класу І зв’язуються з 

антикодоном тРНК, але їхні структури відрізняються між собою. Більшість 

АРСаз класу І мають мономерну структуру та взаємодіють з тРНК значною 

частиною поверхні. Однак тирозил- та триптофаніл-тРНК синтетази 

функціонують як димери, а тРНК зв’язується з обидвома субодиницями. CP1 

вставка у цих ферментів формує інтерфейс димеру [45, 46].  

Згортка Россмана, АРСаз класу І, містить два високо консервативні 

мотиви: HIGH та KMSKS, які знаходяться в активному центрі та беруть 

участь в здійсненні каталітичної функції [43, 47]. Функція мотиву KMSKS 

полягає у стабілізації АТФ в активному центрі на етапі активації 

амінокислоти [48], а також в стабілізації 3` кінця тРНК при приєднанні 

активованої амінокислоти до тРНК на другому етапі реакції [48, 49]. На 

першому етапі реакції послідовність KMSKS зсувається приблизно на 8 Å з 

“відкритої” в “закриту” конформацію для того, щоб взаємодіючи 

стабілізувати пірофосфатну частину АТФ [50]. Мотив HIGH розташований 

ближче до N-кінця поліпептидного ланцюга на кінці першої α-спіралі згортки 

Россмана, в той час як мотив KMSKS розташований в петлі, яка знаходиться 

відразу після згортки Россмана, з’єднуючи її з антикодон зв’язувальним 

доменом. Послідовність HIGH також бере участь в активації амінокислоти, 
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де гістидини зв’язуються фосфатами АТФ, тим самим стабілізуючи їх в 

активному центрі [51]. Тільки залишок гліцину є високо консервативним в 

HIGH послідовності. Головний ланцюг цього залишку формує конформацію, 

яка дозволяє стекінгові взаємодії з кільцем аденіну АТФ. Саме цією 

особливістю взаємодій можна пояснити високу консервативність гліцину, 

заміна його на інший залишок може порушувати такі стекінгові взаємодії. 

Залишок ізолейцину сприяє внутрішній гідрофобній упаковці, в той час як 

гістидини формують прямі та опосередковані водою водневі (Н-) зв’язки з 

фосфорами АТФ. Н-зв’язки між білком та Уотсон-Кріковими частинами 

аденіну створюють специфічність кишені активного центру до АТФ, 

порівняно з ГТФ. Залишки лізину в послідовності KMSKS взаємодіють з 

фосфатами АТФ, і другий лізин характеризується більш високою 

консервативністю мотиву [52, 53]. 

На відміну від ферментів класу І, які як правило мають мономерну 

структуру, АРСази класу ІІ майже всі виключно мають олігомерну 

структуру, зазвичай димерну або тетрамерну. Структура каталітичного 

домену АРСаз класу ІІ складається з семи антипаралельних β-стрендів, 

оточених α-спіралями. Схожі домени було знайдено тільки в небагатьох 

білках. Каталітичний домен АРСаз класу ІІ містить три консервативні 

послідовності у активному центрі. Вони відповідають за здійснення 

каталітичної функції ферменту, зв’язуючи субстрати реакції [33, 54]. Третій 

каталітичний мотив можна порівняти з мотивами HIGH та KMSKS АРСаз 

класу І, оскільки цей мотив має схожу функцію, відповідаючи за зв’язування 

АТФ. Однак перші два консервативні мотиви АРСаз класу ІІ не мають 

аналогів у структурах АРСаз класу І [33].  
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1.1.2. Каталітичний механізм аміноацил-тРНК синтетаз 

 

Структурні відмінності між двома класами АРСаз обумовлюють 

відмінності функціонування ферментів. Мономерні АРСази класу І 

взаємодіють з маленьким жолобком тРНК, в той час як АРСази класу ІІ 

взаємодіють з великим жолобком акцепторного стебла тРНК [55]. Виняток 

становлять димерні АРСази класу І, а саме тирозил-тРНК синтетаза та 

триптофаніл-тРНК синтетаза, які взаємодіють з тРНК за механізмом АРСаз 

класу ІІ [45, 56]. Іншою відмінністю є також те, що всі АРСази класу І, 

включаючи тирозил- та триптофаніл-тРНК синтетази, каталізують 

приєднання амінокислоти до 2`-OH групи нуклеотиду A76 тРНК, в той час як 

ферменти класу ІІ приєднують амінокислоту до 3`-OH групи тРНК, за 

винятком фенілаланіл-тРНК синтетази [57, 58].  

Всі АРСази каталізують ковалентне приєднання специфічної 

амінокислоти до відповідної тРНК на дорибосомному етапі синтезу білка. Ця 

реакція називається реакцією аміноацилювання, вона є АТФ залежною та 

відбувається у два етапи, як це було вперше показано для тирозил- та 

ізолейцел-тРНК синтетаз [59, 60].  

На першому етапі реакції аміноацилювання, з активним центром 

ферменту зв’язуються АТФ та специфічна амінокислота. В результаті 

хімічних перебудов формується ковалентний зв’язок між карбоксильною 

групою амінокислоти та α-фосфором АТФ, і утворюється проміжний продукт 

реакції аміноацил-аденілат, в результаті чого вивільнюється пірофосфат з 

активного центу ферменту. Цей процес називають активацією амінокислоти 

(реакція 1.1). 

Ф + А + ATФ → Ф A-AМФ + ФФ,     (1.1) 

де Ф – фермент, А – амінокислота, АТФ – аденозин-5-трифосфат, ФФ – 

пірофосфат, Ф A-AМФ – комплекс АРСази з аміноацил-аденілатом в 

активному центрі, АМФ – аденозин-5-монофосфат. 
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На другому етапі реакції відбувається перенесення активованої 

амінокислоти на тРНК. З АРСазою зв’язується відповідна тРНК, після чого 

відбувається ковалентне приєднання амінокислоти до 2`– або 3`–

гідроксильної групи кінцевого нуклеотиду тРНК (A76) та вивільнюється 

АМФ. тРНК з приєднаною амінокислотою називають навантаженою 

амінокислотою тРНК (реакція 1.2). 

Ф A–AМФ + тРНК → Ф + АМФ + А–тРНК,   (1.2) 

де А-тРНК – аміноацил-тРНК. 

Робота АРСаз характеризується високою точністю, так званою 

надспецифічністю. Точне розпізнавання амінокислот АРСазами на першому 

етапі синтезу білка є критично важливим для клітини. Приєднання 

помилкових амінокислот до тРНК призводило б до статистичних мутацій в 

протеомі [61]. Допущення таких помилок може призвести до загибелі 

клітини у мікробів та до нейродегенеративних захворювань у ссавців [62, 63]. 

Саме тому АРСазам притаманна надспецифічність. Деякі з них мають 

механізми редагування приєднаної амінокислоти, функція яких полягає у 

відщепленні помилково приєднаної іншої амінокислоти, для того, щоб 

забезпечити найвищий рівень точності синтезу білка [34, 64]. 

 

 

1.2. Структурно-функціональна характеристика тирозил-тРНК 

синтетаз 

 

Тирозил-тРНК синтетаза (TyrRS) належить до АРСаз класу І, та разом з 

подібною триптофаніл-тРНК синтетазою (TrpRS) об’єднані в підклас ІС. 

Основною відмінністю цих ферментів від інших АРСаз класу І є димерна 

структура. Очевидно, наслідком цього є тип взаємодії з тРНК за механізмом 

АРСаз класу ІІ, тобто TyrRS та TrpRS взаємодіють з великим жолобком 

акцепторного стебла тРНК [35, 45]. Ці ферменти не можуть функціонувати як 

мономери, функціональною є димерна структура [65, 66]. АРСази підкласу 



17 

ІС характеризуються також тим, що маючи димерну структуру активні 

центри ферменту не можуть працювати одночасно (англ. half-of-the-sites 

activity), каталітична робота одного активного центру інактивує активний 

центр іншої субодиниці [67-70]. Це пояснюється теорією індукованого 

впізнавання (англ. induced fit theory). Вважається, що зв’язування субстратів 

в активному центрі індукує конформаційні зміни в структурі всього білка, 

зокрема в іншій субодиниці, шляхом передачі сигналів через інтерфейс 

димеру [71]. TyrRS та TrpRS мають асиметричний тип зв’язування з тРНК 

[72, 73], Коли активний центр одного домену взаємодіє з акцепторним 

стеблом спорідненої тРНК
Tyr

, інший домен взаємодіє з антикодоновим 

стеблом тРНК
Tyr

 [74]. Відомо, що TyrRS функціонує як асиметричний димер 

[67, 75, 76]. Асиметричність димерних АРСаз може бути пов’язана з 

особливістю почергового функціонування активних центрів. Конформаційні 

зміни в структурі, які індуковані зв’язуванням з ферментом субстратів, 

можуть сприяти асиметричності. Положення про асиметричність димерних 

АРСаз, як правило, сформовані на основі рентгеноструктурних досліджень, 

зокрема кристалографічна структура TyrRS мітохондрій людини 

асиметрична [77]. 

 

 

1.2.1. Структурні дослідження тирозил-тРНК синтетаз 

 

Структури бактерійних TyrRS вивчали протягом багатьох років. У 

банку даних білкових структур PDB доступні кристалографічні структури 

TyrRS з E. coli у комплексах з аналогом тирозил-аденілату (1VBM, 1VBN), з 

3-йод-тирозином (1WQ3), з 3-азидо-L-тирозином (2YXN) та з L-тирозином 

(1WQ4, 1X8X, 4OUD) [78-80]; Т. thermophilus у комплексах з тРНК, АТР та 

тирозинолом (1H3E), та тирозинолом (1H3F) [45]; S. aureus у комплексах з 

інгібіторами SB-219383 (1JII), SB-239629 (1JIJ), SB-243545 (1JIK), SB-284485 

(1JIL) [81]; G. stearothermophilus у комплексах з тирозил-аденілатом (3TS1), з 
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L-тирозином (1TYD, 4TS1) та у вільному стані (1TYC, 1TYA, 1TYB, 2TS1, 

1JH3) [43]; M. tuberculosis у вільному стані (2JAN), а також TyrRS 

мітохондрій людини у комплексі з аналогом тирозил-аденілату (2PID, 3ZXI) 

[77], та мітохондрій Neurospora crassa у комплексах з L-тирозином (1Y42, 

4OJM) [82, 83] і РНК (2RKJ) [84]. Перераховані TyrRS бактерій та 

мітохондрій людини мають спільний бактерійний тип структури. У банку 

даних PDB доступні також дві кристалографічні структури TyrRS 

цитоплазми людини у комплексах з ресвератолом, гліцеролом, PO4, SO4 і CL
-
 

(4Q93) та L-тирозином, гліцеролом, PO4, SO4, і K
+
 (4QBT) [85], та евкаріотні 

TyrRS з P. falciparum у комплексі з L-тирозином і АМФ (3VGJ) [86], і 

L. major у різних комплексах з 3,7,3`,4`-тетрагідроксифлавоном (3P0H), 

тирозинолом (3P0I) і тирозинолом та NA
+
 (3P0J) [87] (табл. 1.1). Крім 

перерахованих, в PDB доступні структури TyrRS з організмів архей, які 

мають інший тип будови. Більшість з цих кристалографічних структур, це 

лише N-кінцевий каталітичний модуль TyrRS без С-кінцевого домену. 

Повнорозмірними, які включають С-кінцеві домени, є лише просторові 

структури TyrRS із M. tuberculosis, T. thermophilus і мітохондрій людини. 

Димерні повнорозмірні структури TyrRS бактерій мають типову видовжену 

форму, яка нагадує форму бумеранга, де С-кінцевий домен приєднаний 

лінкером, проте має постійний інтерфейс взаємодій з N–кінцевим 

каталітичним модулем. N–кінцевий модуль поділяють на каталітичний та 

антикодон зв’язувальний домени [8]. Варто також окремо відмітити, що 

цитоплазматичну TyrRS людини не можливо закристалізувати в 

повнорозмірному стані (включаючи С-кінцевий домен), оскільки С-кінцевий 

домен приєднаний гнучким лінкером та не має постійного інтерфейсу 

взаємодій з N-кінцевим модулем, а лише так звані “гарячі точки” [88].  

Первинну структуру та схематичне представлення доменної структури 

субодиниці MtTyrRS зображено на рисунку 1.1 [8]. Каталітичний домен 

MtTyrRS (223 амінокислотні залишки) представлений згорткою Россмана, у  
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Таблиця 1.1 

Кристалографічні структури TyrRS чотирьох видів бактерій і мітохондрій 

двох видів евкаріот 

TyrRS з 

організму: 

PDB 

код 

Субоди

ниці 
Ліганди 

Роздільна 

здатність, Å 

E. сoli 4OUD 

1VBM 

1X8X 

1WQ3 

1WQ4 

1VBN 

2YXN 

А 

AB 

A 

A 

A 

AB 

A 

L-тирозин 

YSA 

L-тирозин 

3-йод-L-тирозин 

L-тирозин 

YSA 

3-азидо-L-тирозин 

2,65 

2,7 

2,0 

2,0 

2,0 

2,7 

1,8 

T. thermophilus 1H3E 

1H3F 

A 

AB 

тРНК
Tyr

, ATP і тирозинол 

тирозинол 

2,9 

2,0 

S. aureus 1JII 

1JIJ 

1JIK 

1JIL 

A 

A 

A 

A 

SB-219383 

SB-239629 

SB-243545 

SB-284485 

3,2 

3,2 

2,8 

2,2 

G. stearo-

thermophilus 

1TYC 

1TYD 

4TS1 

1TYA 

1TYB 

3TS1 

2TS1 

1JH3 

A 

E 

AB 

E 

E 

A 

A 

- 

- 

L-тирозин 

L-тирозин 

- 

- 

тирозил-аденілат 

- 

- 

2,5 

2,5 

2,5 

2,8 

2,5 

2,7 

2,3 

(ЯМР) 

M. tuberculosis 2JAN ABCD - 2,9 

H. sapiens 

(мітохондрії) 

2PID 

3ZXI 

AB 

AB 

аналог тирозил-аденілату 

аналог тирозил-аденілату 

2,2 

2,75 

N. crassa 

(мітохондрії) 

1Y42 

2RKJ 

4OJM 

X 

AB 

X 

L-тирозин 

РНК 

L-тирозин 

2,0 

4,5 

1,95 

H. sapiens 

(цитоплазма) 

4Q93 

4QBT 

A 

A 

ресвератол, гліцерол, PO4, SO4, CL
-
 

L-тирозин, гліцерол, PO4, SO4, K
+
 

2,1 

2,1 

P. falciparum 3VGJ AB L-тирозин, АМФ 2,21 

L. major 3P0H 

3P0I 

3P0J 

AB 

AB 

ABCD 

3,7,3`,4`-тетрагідроксифлавон 

тирозинол 

тирозинол, NA
+
 

3,00 

3,13 

2,89 

 

середині якої міститься каталітично важливий HIGH-подібний мотив (у 

MtTyrRS цей мотив має послідовність HAGH) та вставка CP1, яка формує 

інтерфейс димеризації ферменту. Активний центр знаходиться у згортці 

Россмана. Далі розміщена неструктурована петля, яка містить каталітичний 

KMSKS-подібний мотив (у MtTyrRS він має послідовність KFGKS), що  
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Рис. 1.1. Первинна структура MtTyrRS. Каталітичний модуль виділено 

напівжирним шрифтом, послідовності HIGH і KMSKS активного центру 

виділено сірим фоном (а). Схематичне представлення доменної організації 

димеру MtTyrRS (б). Рисунок запозичено з роботи Одинець та Корнелюк [8] 

 

знаходиться в активному центрі. Ця петля має M-подібну форму та виконує 

роль з’єднуючого лінкера між каталітичним та антикодон-зв’язувальним 

доменами [12]. Ці два домени мають міцний інтерфейс взаємодій та 

об’єднані в так званий N-кінцевий каталітичний модуль (325 амінокислотних 

залишків). Далі знаходиться міжмодульний лінкер, який з’єднує з N-

кінцевим модулем додатковий С-кінцевий домен. Незважаючи на відносно 

довгий міжмодульний лінкер (близько 20 амінокислотних залишків), С-

кінцевий домен має стабільний інтерфейс взаємодій з антикодон 

зв’язувальним доменом, що є однією з суттєвих відмінностей від 

цитоплазматичної TyrRS людини. Таким чином, загальна довжина 

поліпептидного ланцюга субодиниці MtTyrRS складає 424 амінокислотні 

залишки. 

Раніше вже проводили дослідження динаміки аміноацил-тРНК 

синтетаз [89], зокрема каталітичного домену S. aureus TyrRS у вільному стані 

та у різних комплексах з L-тирозином, АТФ, тирозил-аденілатом та 

інгібітором SB-284485 [90]. У цій роботі було досліджено загальну 

рухливість каталітичного домену та встановлено мережу Н-зв’язків між 
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ферментом та лігандами. Також було показано, що каталітична KMSKS-

подібна петля проявляє високу рухливість, та адаптує свою конформацію в 

залежності від типу субстрату в активному центрі. У вільному стані та в 

комплексі з L-тирозином петля має “відкриту” конформацію, у комплексі з 

АТФ – “напіввідкриту”, та у комплексі з проміжним продуктом, – тирозил-

аденілатом – “закриту”. Цю класифікацію різних структурних конформацій 

каталітичної петлі TyrRS було сформовано раніше, базуючись на 

рентгеноструктурних дослідженнях [77]. Нещодавно, іншими авторами було 

запропоновано нову класифікацію конформацій каталітичної петлі, в 

результаті структурного аналізу кристалографічних структур TyrRS. Вони 

виділяють два структурні стани петлі: “компактний” та “витягнутий”, 

залежно від відстані до згортки Россмана [91].  

Дослідження динаміки цитоплазматичної TyrRS людини показали 

асиметричність ферменту. В розчині димер формує ряд різних, компактних 

конформацій, які відрізняються між собою за жорсткістю, внутрішньою 

рухливістю, орієнтацією С-кінцевих доменів та силою міждоменного 

зв’язування. Ділянки на поверхні N-модуля та С-кінцевого домену, які 

схильні до формування інтерфейсу взаємодій, названо “гарячі точки” [88, 92]. 

Методом молекулярної динаміки також досліджували триптофаніл-

тРНК синтетазу, яка подібна до TyrRS [93, 94], метіоніл-тРНК синтетазу [95], 

аспартил-тРНК синтетазу [96, 97] та лізил-тРНК синтетазу [98]. 

 

 

1.2.2. Особливості каталітичного механізму тирозил-тРНК синтетаз 

 

Каталітичний механізм тирозил- та триптофаніл-тРНК синтетаз є 

найбільш вивченим серед усіх АРСаз класу І. Активний центр містить два 

каталітичні мотиви: HIGH-подібний та KMSKS-подібний, які відповідають за 

зв’язування АТФ [43, 48, 99, 100] та стабілізують перехідний стан реакції 

[101, 102]. Каталітичний мотив KMSKS знаходиться в структурі 
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неструктурованої петлі, яку називають каталітичного KMSKS-подібною 

петлею. Ця петля характеризується високою рухливістю та здатністю 

приймати різні конформації [77, 90]. Зв’язування АТФ індукує 

конформаційну реорганізацію каталітичної петлі, яка відхиляється приблизно 

на 8 Å в напрямку активного центру для того, щоб створити специфічні для 

перехідного стану взаємодії, та забезпечити формування проміжного 

продукту – тирозил-аденілату [103, 104]. Саме неструктурованість 

каталітичної петлі дозволяє їй приймати різні конформаційні стани. Ключова 

роль петлі полягає в дестабілізації комплексу TyrRS з L-тирозином і АТФ, та 

сприянні руху до перехідного стану, що відбувається за рахунок енергії 

зв’язування АТФ [104, 105]. Іншим доказам цього є термодинамічні 

дослідження, які показали, що залежні від температури зміни ентальпії та 

ентропії зв’язування АТФ відбуваються тільки якщо L-тирозин також 

зв’язаний з активним центром [106, 107]. Ці дослідження TyrRS добре 

корелюють з дослідженнями триптофаніл-тРНК синтетази, де, 

використовуючи різні методи, включаючи молекулярну динаміку, 

кристалографію і кінетичні дослідження, було показано, що енергія 

зв’язування АТФ призводить до конформаційних змін білка, які сприяють 

протіканню реакції [94, 108, 109].  

 

 

1.2.3. Відмінність структури MtTyrRS від TyrRS людини 

 

Розглядаючи відмінність MtTyrRS від TyrRS людини, насамперед 

необхідно зазначити, що хоча ці ферменти виконують однакову функцію, 

MtTyrRS має бактерійний тип структури, який відмінний від евкаріотної 

TyrRS людини. Гомологія між MtTyrRS та цитоплазматичною TyrRS людини 

є низькою і складає менше 20 %. Більш схожу до бактерійних TyrRS 

структуру має мітохондрійна TyrRS людини, гомологія між цим ферментом 

та MtTyrRS становить близько 42 % [12]. 
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Загальною структурною відмінністю MtTyrRS від TyrRS людини є 

менші розміри, субодиниця MtTyrRS складається з 424 амінокислотних 

залишків, в той час як субодиниця TyrRS цитоплазми людини має 528 

амінокислотних залишків. Структура MtTyrRS характеризується більшою 

конформаційною жорсткістю. У MtTyrRS С-кінцевий домен має постійний 

інтерфейс взаємодій з N-кінцевим модулем, проте в TyrRS людини С-

кінцевий домен приєднаний гнучким міжмодульним лінкером [88, 110]. У 

розчині димер формує ряд різних компактних конформацій, коли С-кінцевий 

домен зв’язується з N-кінцевим доменом. Компактні конформації TyrRS 

людини відрізняються між собою за жорсткістю, внутрішньою рухливістю, 

орієнтацією С-кінцевих доменів та силою міждоменного зв’язування. 

Ділянки на поверхні N-кінцевого модуля та С-кінцевого домену, які схильні 

до формування інтерфейсу взаємодій, називають “гарячі точки” [88, 92]. 

TyrRS людини зберігає ферментативну активність без С-кінцевих доменів. 

Після відщеплення від N-модуля, С-кінцеві домени TyrRS людини 

проявляють цитокінову активність. Цікавим є той факт, що в складі TyrRS С-

кінцеві домени не мають цитокінової активності [111-113]. С-кінцевий домен 

TyrRS людини гомологічний з цитокіном EMAP II [114-116], та має схожу 

імунологічну активність [117]. Структура С-кінцевого домену MtTyrRS 

відрізняється від С-кінцевого домену TyrRS людини, між ними немає 

гомології.  

Активні центри та каталітичні механізми MtTyrRS і TyrRS суттєво 

відрізняються. TyrRS бактерій та людини не здатні до перехресного 

розпізнавання та аміноацилювання відповідних тРНК
Tyr

 [56], тому MtTyrRS є 

перспективною мішенню для пошуку та розробки нових інгібіторів [8]. 

Активний центр TyrRS має більш динамічну природу, особливо це 

стосується каталітичної KMSKS-подібної петлі. Очевидно, через високу 

рухливість каталітичної петлі, вона відсутня в кристалографічних структурах 

TyrRS людини [77, 85]. У бактерійних TyrRS каталітична петля також має 

гнучку, рухливу природу, проте міститься в кристалографічних структурах. 
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У MtTyrRS каталітичний KMSKS подібний мотив має послідовність KFGKS, 

тобто містить два залишки лізину, що є характерним для бактерійних 

ферментів. Цей мотив у TyrRS мітохондрій людини має послідовність 

KLGKS, яка подібно до бактерійних АРСаз містить два залишки лізину. 

Каталітичний мотив цитоплазматичної TyrRS людини містить тільки один 

залишок лізину, маючи послідовність KMSSS. Заряджені амінокислотні 

залишки лізину є каталітично важливими, відповідаючи за зв’язування АТФ 

в активному центрі. Позитивно заряджені лізини електростатично 

взаємодіють з негативними фосфатами АТФ, стабілізуючи його в активному 

центрі для подальшого формування перехідного стану та утворення 

проміжного продукту – тирозил-аденілату. Заміщення зарядженого залишку 

лізину на нейтральний серин в каталітичній послідовності цитоплазматичної 

TyrRS людини компенсується іоном K
+
 [118]. На першому етапі реакції цей 

іон бере участь як кофактор, стабілізуючи АТФ шляхом формування 

координаційного зв’язку. Таким чином, подібно до інших евкаріотних TyrRS 

[119-122], каталітична функція цитоплазматичної TyrRS людини залежна від 

іону K
+
, який необхідний для перебігу реакції, що є суттєвою відмінністю 

каталітичного механізму від бактерійних TyrRS [16, 123]. 

Каталітичний HIGH-подібний мотив, який бере участь у зв’язуванні 

АТФ, також має різні послідовності в MtTyrRS та TyrRS людини. У MtTyrRS 

цей мотив має послідовність HAGH, у мітохондрійної TyrRS людини – 

HVGH [77], у цитоплазматичної TyrRS людини – HVAY [85]. 

 

 

1.3. Інгібітори бактерійних TyrRS 

 

Будучи важливим для функціонування клітини ферментом, TyrRS є 

ідеальною мішенню для інгібування за умови високої специфічності до 

бактерійного ферменту, для того щоб уникнути небажане інгібування TyrRS 

людини [124]. Пошук інгібіторів проводиться для активного центру 



25 

ферменту, зокрема для сайту зв’язування L-тирозину, оскільки активний 

центр АРСази має специфічність до амінокислоти. Каталітична робота АРСаз 

характеризується високою специфічністю, яку називають 

“надспецифічність”. Стабільні аналоги проміжного продукту реакції 

аміноацилювання – тирозил-аденілату, є ефективними інгібіторами TyrRS, 

але їхня полярність часто перешкоджає проникненню таких аналогів через 

гідрофобну стінку бактерійної клітини. Полярність є загальною проблемою 

при розробці інгібіторів.  

Одним з перших інгібіторів, який було знайдено проти бактерійних 

TyrRS, є тирозил-арил дипептид. Він проявив інгібувальну активність проти 

S. aureus TyrRS з концентрацією напівмаксимального інгібування 0,5 мкМ 

(IC50 = 0,5 мкМ). Кристалографічне дослідження структури комплексу 

S. aureus TyrRS з цим інгібітором показало, що він взаємодіє з сайтом 

зв’язування L-тирозину, а також з амінокислотними залишками 

каталітичного мотиву HIGH [125].  

Ефективним інгібітором бактерійних TyrRS є інгібітор SB-219383, який 

було знайдено проти бактерій Micromonospora [126, 127]. Цей інгібітор 

проявив високу інгібувальну активність проти S. aureus TyrRS (IC50 = 

0,6 нМ), та низьку специфічність до TyrRS людини (IC50 = 22 мкМ). 

Структуру інгібітора SB-219383 можна описати як дипептид, який 

складається з тирозину та ще однієї амінокислоти з біциклічною боковою 

групою. Маючи високу специфічність до бактерійного ферменту, інгібітор 

SB-219383 було широко досліджено, а також створено нові синтетичні 

аналоги. Було показано, що біциклічність, яку містить інгібітор у своїй 

структурі, не є важливою для інгібування ферменту. Основною проблемою 

було те, що інгібітор показав високу інгібувальну активність тільки проти 

ферменту (IC50 = 0,6 нМ проти S. aureus TyrRS), проте в експериментах з 

живими бактеріями, SB-219383 показав слабку активність проти організмів 

S. aureus [128, 129]. Очевидно, проблема пов’язана з полярністю структури 

інгібітора. Загальна полярність інгібітора перешкоджає проникненню через 
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гідрофобну стінку бактерійної клітини. Пізніше було синтезовано 

піранозольні аналоги інгібітора SB-219383, для того, щоб вияснити 

залежність структура-активність стосовно піранового кільця інгібітора. 

Серед синтезованих аналогів було виявлено селективні та ефективні 

інгібітори з нижчою полярністю. Було показано, що можна значно скоротити 

загальну полярність молекули без втрати інгібувальної активності на 

наномолярному рівні [130]. В іншій роботі було синтезовано карбоциклічні 

аналоги інгібітора SB-219383. Ці аналоги показали хорошу інгібувальну 

активність на наномолярному рівні, однак погану антибактерійну активність. 

Лише один з цих інгібіторів показав кращу, проте все ще слабку 

антибактерійну активність в експериментах in vitro проти S. aureus [131].  

Було проведено рентгеноструктурні дослідження та отримано 

кристалографічні структури S. aureus TyrRS у різних комплексах з 

інгібітором SB-219383 та його аналогами, зокрема SB-239629 (IC50 = 3 нМ), в 

якого видалено біциклічність [128], SB-243545 (IC50 = 0,3 нМ), в структурі 

якого крім видаленої біциклічності додано бутиловий ефір [128], та хімічно 

спрощений SB-284485 (IC50 = 4 нМ) [129] (рис. 1.2). Тобто було отримано 

чотири кристалографічні структури S. aureus TyrRS у комплексах з 

інгібітором SB-219383 з роздільною здатністю 3,2 Å (1JII), SB-239629 з 

роздільною здатністю 3,2 Å (1JIJ), SB-243545 з роздільною здатністю 2,8 Å 

(1JIK), та SB-284485 з роздільною здатністю 2,2 Å (1JIL) [81].  

Кристалографічні структури S. aureus TyrRS у комплексах з цими 

інгібіторами показали типи взаємодій та сайти зв’язування цих інгібіторів в 

активному центрі. В роботі було показано ряд можливих сайтів зв’язування в 

активному центрі, а саме: сайт зв’язування L-тирозину, α-фосфату АТФ, 

рибози, аденіну, бутилу та пірофосфату. Всі ці сайти були визначені як такі, 

які можуть розглядатися для подальшого дизайну інгібіторів бактерійних 

TyrRS. Однак жоден з цих інгібіторів не займає сайту зв’язування аденіну чи 

пірофосфату. Можливо інгібітор, який буде використовувати всі сайти  
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Рис. 1.2. Хімічні структури інгібітора SB-219383 та його аналогів SB-

239629, SB-243545 та SB-284485, які є ефективними інгібіторами S. aureus 

TyrRS. Рисунок запозичено з роботи Qiu та ін. [81] 

 

зв’язування активного центру, буде занадто великим для подальшого 

дизайну лікарських препаратів. Проте, якщо можна отримати хорошу 

активність, використовуючи всі ці сайти зв’язування, це відкриває 

можливості для заміщення та порівняння різних хімічних груп інгібітора, які 

беруть участь у зв’язуванні, для того, щоб отримати інгібітори з різними 

фізичними властивостями. Наприклад, в разі потреби можна усунути 

позитивний заряд аміногрупи тирозину для покращення проникнення через 

бактерійну стінку клітини. Загалом, автори називають інгібітор SB-284485 
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хорошим шаблоном для подальших розробок інгібіторів бактерійних TyrRS, 

оскільки ця сполука легко синтезується [81].  

Дослідження активності інгібітора SB-219383 підтвердили, що цей 

інгібітор є сильнодіючий та селективний проти бактерійних TyrRS [132].  

Пізніше було проведено дизайн тридцяти п’яти сполук та протестовано 

на антибактерійну активність. Сполука 3-(4-бромофеніл)-4-(2-(4-

нітрофеніл)гідразініл)фуран-2(5H) проявила найбільш сильну антибактерійну 

активність проти S. aureus, з мінімальною інгібувальною концентрацією 0,42 

мкг/мл (MIC50 = 0,42 мкг/мл) [133] (рис. 1.3). Подібний за структурою,  

 

 

Рис. 1.3. Хімічна формула інгібітора 3-(4-бромофеніл)-4-(2-(4-

нітрофеніл)гідразініл)фуран-2(5H), який має антибактерійну активність 

проти S. aureus з MIC50 = 0,42 мкг/мл. Рисунок запозичено з роботи Xiao та 

ін. [133] 

 

інгібітор SB-239629 ефективно інгібує S. aureus TyrRS (IC50 = 3 нМ), саме 

тому автори припускають, що антибактерійний механізм дії може 

відбуватися шляхом інгібування TyrRS. Молекулярний докінг показав, що 

інгібітор міцно зв’язується через Н-зв’язки та гідрофобні взаємодії в кишені 

активного центру TyrRS, що може бути додатковим поясненням хорошого 

інгібування ферменту та антибактерійної активності проти S. aureus [133]. 

Цією самою групою дослідників було розроблено та синтезовано ряд 

інших інгібіторів, похідних сполуки 4-алкокси-3-арилфуран-2(5H). Кілька 

сполук показали хорошу інгібувальну активність проти S. aureus TyrRS. 
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Найкращий інгібітор проявив ефективність з концентрацією 

напівмаксимального інгібування 0,10 ± 0,03 мкМ (IC50 = 0,10 ± 0,03 мкМ) 

(рис. 1.4). Тестування на антибактерійну активність проти S. aureus 

 

 

Рис. 1.4. Хімічна формула інгібітора S. aureus TyrRS, де R
1
 = OH, 

R
2
 = H. Концентрація напівмаксимального інгібування IC50 = 0,10 ± 0,03 мкМ 

та мінімальна інгібувальна концентрація MIC50 = 0,23 мкг/мл. Рисунок 

запозичено з роботи Xiao та ін. [134] 

 

показало, що цей інгібітор є найефективнішим з мінімальною інгібувальною 

концентрацією 0,23 мкг/мл (MIC50 = 0,23 мкг/мл). Молекулярний докінг 

цього інгібітора показав, що інгібітор добре входить в активний центр, 

створюючи різні близькі контакти з залишками активного центру [134]. 

За подібною схемою досліджень, цією групою дослідників було 

розроблено інший ефективний інгібітор S. aureus TyrRS. З тридцяти п’яти 

похідних сполуки 3-арил-4-ариламінофуран-2(5H), найактивніший інгібітор 

проявив ефективність з концентрацією напівмаксимального інгібування 

0.09 ± 0.02 мкМ (IC50 = 0.09 ± 0.02 мкМ) (рис. 1.5). Молекулярний докінг 

цього інгібітора в активний центр S. aureus TyrRS показав багато взаємодій, 

зокрема відносно сильні взаємодії через Н-зв’язки. Щільні взаємодії з 

активним центром можуть бути поясненням хорошої інгібувальної 

активності. Аналіз антибактерійної активності показав, що інгібітор проявляє 

добру активність проти бактерії S. aureus. Цей інгібітор має найсильнішу 

антибактерійну дію з усіх тестованих сполук, зокрема мінімальна  
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Рис. 1.5. Хімічна формула інгібітора S. aureus TyrRS, де R
1
 = Br, R

2
 = H 

та R
3
 = H. Концентрація напівмаксимального інгібування IC50 = 0, 09 ± 

0,02 мкМ та мінімальна інгібувальна концентрація MIC50 = 0,06 мкг/мл. 

Рисунок запозичено з роботи Xiao та ін. [135] 

 

інгібувальна концентрація становить 0,06 мкг/мл (MIC50 = 0,06 мкг/мл). 

Автори досліджень заявляють, що інгібітор є потенційним антибактерійним 

агентом для подальших досліджень [135].  

Пізніше було розроблено та протестовано інгібітори TyrRS для 

широкого спектру організмів, які проявили активність проти грам-

позитивних і грам-негативних бактерій та грибів. Інгібітор, який проявив 

найширший спектр активності (рис. 1.6), показав активність з мінімальною 

інгібувальною концентрацією 2,0 мкг/мл проти S. aureus (MIC50 = 

2,0 мкг/мл), 4,3 мкг/мл проти E. coli (MIC50 = 4,3 мкг/мл), 1,5 мкг/мл проти  

 

 

Рис. 1.6. Хімічна формула інгібітора TyrRS, який проявив широкий 

спектр активності проти S. aureus (MIC50 = 2,0 мкг/мл), E. coli (MIC50 = 

4,3 мкг/мл), P. aeruginosa (MIC50 = 1,5 мкг/мл), та C. albicans (MIC50 = 

1,2 мкг/мл). R
1
 = Cl. Рисунок запозичено з роботи Wang та ін. [136] 
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P. aeruginosa (MIC50 = 1,5 мкг/мл), та 1,2 мкг/мл проти C. albicans (MIC50 = 

1,2 мкг/мл). Тест цього інгібітора на активність проти S. aureus TyrRS 

показав, що концентрація напівмаксимального інгібування становить 

0,9 ± 0,05 мкМ (IC50 = 0,9 ± 0,05 мкМ). Було проведено молекулярний докінг 

інгібітора в активний центр S. aureus TyrRS, який показав, що інгібітор міцно 

зв’язується в активному центрі ферменту, формуючи щільні взаємодії через 

Н-зв’язки та гідрофобні контакти [136].  

Метронідазол має широкий спектр антибактерійної активності. Ряд 

похідних метронідазолу було синтезовано та протестовано на активність 

проти S. aureus. Найвищу активність показав інгібітор (рис. 1.7)  

 

 

Рис. 1.7. Сполука, яка є похідною метронідазолу проявляє сильнодіючу 

антибактерійну активність проти S. aureus (MIC50 = 0,003 мкг/мл) шляхом 

ефективного інгібування S. aureus TyrRS (IC50 = 0,0024 мкМ). Рисунок 

запозичено з роботи Wang та ін. [137] 

 

з мінімальною інгібувальною концентрацією 0,003 мкг/мл (MIC50 = 

0,003 мкг/мл). Тестування цього інгібітора на інгібувальну активність проти 

S. aureus TyrRS показало ефективність з концентрацією напівмаксимального 

інгібування 0,0024 мкМ (IC50 = 0,0024 мкМ) [137].  

Описані вище, нещодавно розроблені інгібітори є ефективними та 

проявляють хорошу інгібувальну активність проти S. aureus TyrRS та 

антибактерійну активність, як правило, проти бактерій S. aureus. Недоліком 

цих інгібіторів є можлива їхня токсичність для організму людини, оскільки 

не було проведено тестування на активність проти TyrRS людини. Відомо, 
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що інгібітори, які будуть взаємодіяти з каталітичною KMSKS-подібною 

петлею, повинні мати вищу афінність до TyrRS бактерій у порівнянні з TyrRS 

людини [138], проте жоден з цих інгібіторів не взаємодіє з каталітичною 

петлею ферменту.  

Було проведено пошук інгібіторів MtTyrRS методами in silico з 

використанням QM/MM підходу [139]. Авторами роботи запропоновано 

п’ять аналогів кофеїну, які можуть бути новими шаблонами для дизайну 

специфічних інгібіторів MtTyrRS. Молекулярний докінг цих ферментів у 

активні центри мітохондріної та цитоплазматичної TyrRS людини показав, 

що інгібітори є більш специфічними до бактерійної MtTyrRS [139], однак ці 

п’ять інгібіторів не мають взаємодій з каталітичним мотивом KMSKS. 

Нещодавно було знайдено селективний інгібітор MtTyrRS, який 

показав хорошу інгібувальну активність ізольованого ферменту (ІС50 = 

8,138 мкМ) (рис. 1.8). Неочікуваними стали результати тестування цього  

 

 

Рис. 1.8. Інгібітор IMB-T130, який проявив інгібувальну активність 

проти MtTyrRS (ІС50 = 8,138 мкМ) та хорошу активність проти різних штамів 

бактерій M. tuberculosis (МІС50 = 0,08 мкг/мл). Рисунок запозичено з роботи 

Zhu та ін. [140] 

 

інгібітора на живих клітинах, де мінімальна інгібувальна концентрація 

склала від 0,08 до 4 мкг/мл (МІС50 = 0,08 мкг/мл) для різних штамів бактерії 

M. tuberculosis, включаючи резистентні. Крім того, ІС50 цитотоксичності для 

клітин ембріональної нирки людини становить 22 мкМ. Той факт, що 

інгібування росту бактерій M. tuberculosis показало кращі результати за 



33 

інгібування аміноацилюючої активності MtTyrRS в експериментах in vitro, 

автори роботи пояснюють різницею між позаклітинним та 

внутрішньоклітинним середовищем, та можливістю дії інгібітора на різні 

мішені. Тестування інгібітора на інших бактеріях, зокрема S. aureus та E. coli, 

показало погану антибактерійну активність [140].  

 

 

1.4. Метод молекулярної динаміки у сучасній структурній біології 

 

Молекулярна динаміка стала новим, важливим методом в арсеналі 

інструментів, створених для дослідження динаміки біомолекул та механізмів 

їхнього функціонування. Основним експериментальним методом для 

визначення структури білків є рентгеноструктурний аналіз закристалізованих 

молекул. Цей метод призвів до значних досягнень в галузі структурної 

біології, проте в кращому випадку він дає лише одну статичну структуру 

функціонального стану молекули. ЯМР став важливим методом для 

дослідження структури білків, даючи уявлення про гнучкість молекул, 

показуючи ансамблі конформацій, проте цей метод має обмеження для 

великих білкових комплексів. Таким чином, завжди відчувалася потреба в 

інструментах, які б дозволили зрозуміти динаміку біологічних мішеней та 

зв’язування лігандів. Молекулярна динаміка є методом in silico, який може 

використовувати отримані експериментально структурні дані для 

дослідження можливих конформацій біомолекул та різних шляхів взаємодій 

між собою [141, 142].  

За фізіологічних умов, білки та інші біомакромолекули постійно 

переходять з одного конформаційного стану в інший, а їхні функції залежать 

від цих конформаційних змін. Метод молекулярної динаміки часто 

використовується для визначення нових конформацій, шляхів переходу між 

конформаціями, рівноважного стану білка серед різних конформацій, та 
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вивчення конформаційних змін в результаті мутацій або зв’язування 

лігандів [143].  

Однією з основних цілей структурної біології, та зокрема молекулярної 

динаміки, є допомога у вирішенні проблем дизайну інгібіторів. Динаміка 

молекул іноді використовується як складова процесу розробки інгібіторів. 

Наприклад, визначення енергії зв’язування з динаміки ферменту у комплексі 

з інгібітором, або динаміка мутанта ферменту у комплексі з інгібітором, який 

зберігає високу активність в присутності мутації, що викликає резистентність 

[144, 145]. Методи обчислення афінності між білком та лігандом, що 

базуються на динаміці, є більш точними у порівнянні з стандартними 

методами докінгу. Такий підхід застосовується для визначення кращої 

сполуки після проведення віртуального скринінгу. Точна оцінка афінності 

зв’язування може бути навіть більш корисною для подальшої оптимізації 

структури лідера, або для уникнення токсичності шляхом перевірки 

зв’язування ліганду з відомими антимішенями. Використовуючи метод 

молекулярної динаміки можна також показувати нові сайти зв’язування, 

включаючи кишені, які не показані рентгеноструктурним аналізом [146, 147]. 

Динаміка також дозволяє проводити покращення (англ. refinement) 

структурних моделей білків з низькою роздільною здатністю.  

Метод молекулярної динаміки дозволяє оцінювати взаємодії між 

відомими інгібіторами та різними біологічними мішенями. Якщо певне 

захворювання стає резистентним до ліків, динаміка мутованого ферменту у 

комплексі з інгібітором може пояснити механізм резистентності, що 

дозволить провести відповідні модифікації структури інгібітора та відновити 

його активність [144].  

Важливішим є те, що динаміка дає інформацію про механізми 

функціонування білків, які залучені в шляхи розвитку хвороб, і таким чином 

може бути використана для виявлення відповідних мішеней для дизайну 

інгібіторів. Багато інгібіторів можуть виявитися більш ефективними, якщо б 

вони селективно зв’язувалися з специфічною конформацією білкової мішені. 



35 

Така конформаційна селективність може, наприклад, зменшити побічні 

ефекти, забезпечуючи зв’язування з білком, коли він знаходиться в певному 

стані активності [143].  

 

 

1.5. Раціональний дизайн інгібіторів ферментів 

 

Першим кроком раціонального дизайну інгібіторів є визначення 

біологічної мішені [148]. Як правило мішенню є фермент, активність якого 

пов’язана з хворобою, тоді метою є знайти сполуку (інгібітор), яка буде 

інгібувати активність цього ферменту. Однак існує також багато інших типів 

біологічних мішеней та можливих хімічних сполук, які зв’язуються з 

ними [149].  

Раціональний дизайн інгібіторів направлений на використання знань 

про структуру біологічної мішені для того, щоб оптимізувати процес пошуку 

інгібіторів. Загалом, раціональний дизайн інгібіторів поділяють на два типи: 

дизайн інгібіторів de novo, де дизайн сполуки проводиться “з нуля”, та 

віртуальний скринінг бази даних, де застосовуються обчислювальні методи 

для скринінгу бібліотек малих лігандів, щоб знайти сполуки, які швидше за 

все будуть зв’язуватися з біологічною мішенню. Дизайн de novo має перевагу 

універсальності, потрібна тільки уява та можливість перевірити ефективність 

сполуки. Проте ця перевага може також бути недоліком. Може виявитись, що 

нові сполуки важко чи дорого синтезувати. Або, наприклад, передбачення 

взаємодій повністю нової сполуки є складним завданням. Віртуальний 

скринінг бібліотек малих лігандів пом’якшує проблему синтезу, оскільки, як 

правило, використовуються великі бази даних сполук, які можна 

синтезувати [150, 151].  

Віртуальний скринінг бібліотек лігандів використовує обчислювальні 

підходи для пошуку інгібіторів, які будуть зв’язуватися з мішенню. Таким 

чином знаходять інгібітори, які підлягають подальшим дослідженням, при 
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цьому процес пошуку характеризується високою швидкістю та низькою 

вартістю [152]. Для віртуального скринінгу можна використовувати будь-які 

бібліотеки лігандів, проте на практиці зазвичай використовують бібліотеки 

сполук які можна придбати або синтезувати.  

Таким чином, MtTyrRS, як мішень для створення нових 

антибактерійних інгібіторів залишається мало вивченим ферментом. 

Структури TyrRS різних бактерій широко досліджували методом 

рентгеноструктурного аналізу, який дає інформацію тільки про статичну 

структуру, хоча важливо розуміти динаміку ферменту. Раніше, вже 

проводили пошук інгібіторів бактерійних TyrRS, включаючи MtTyrRS, при 

цьому, як правило, беручи за основу кристалографічну структуру ферменту, 

та не враховуючи його динаміку. Тому, в даній роботі проведено 

дослідження динаміки MtTyrRS, зокрема у вільному стані, і в комплексах з 

субстратами та інгібіторами. Особливу увагу було приділено динаміці 

активного центру ферменту, та каталітичної KMSKS-подібної петлі. Також 

проведено дизайн нових інгібіторів активного центру MtTyrRS.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Моделювання просторової структури MtTyrRS та побудова 

комплексів з субстратами 

 

У банку даних PDB доступні структури тирозил-тРНК синтетаз різних 

бактерій та людини, які визначено методом рентгеноструктурного аналізу. 

Зокрема структуру MtTyrRS, на основі якої проводились дослідження 

дисертаційної роботи, було визначено у вільному від субстратів стані. 

Вирівнювання первинних структур бактерійних TyrRS показує високу 

гомологію цих ферментів, зокрема активних центрів [8]. Базуючись на 

високій гомології активних центрів бактерійних TyrRS, для побудови 

комплексів MtTyrRS з різними субстратами було використано комплекси 

TyrRS інших бактерій, які доступні в банку біомолекул PDB. Методом 

структурної суперпозиції було накладено активні центри ферментів по 

бокових групах амінокислотних залишків, які мають Н-зв’язки з субстратом. 

Таким чином, вихідні конформації субстратів та Н-зв’язки з ферментом було 

перенесено на структуру MtTyrRS.  

 

 

2.1.1. Просторова структура MtTyrRS у вільному стані 

 

Кристалографічну структуру димеру MtTyrRS (PDB код 2JAN), в якій 

відсутні деякі фрагменти, використано як початкову структуру для добудови 

до повнорозмірної структури ферменту. Цю кристалографічну структуру 

було депоновано у 2006 році з роздільною здатністю 2.9 Å та розміщено у 

базу Protein Data Bank (PDB) у 2008 році. Субодиниця MtTyrRS містить три 
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домени: каталітичний домен (Met1-248), антикодон-зв'язувальний домен 

(Ser249-341) та додатковий С-кінцевий домен (Leu342-424) (рис. 2.1). 

Характерний для АРСаз класу І каталітичний KMSKS-подібний мотив має 

послідовність KFGKS (Lys231-235) у MtTyrRS.  

 

 

Рис. 2.1. Початкова структура димеру MtTyrRS. Каталітичні домени 

субодиниці А (зелений колір) та субодиниці Б (блакитний колір). Антикодон-

зв’язувальні домени (бірюзовий колір), С-кінцеві домени (коричневий колір), 

каталітичні петлі (червоний колір) та залишки активного центру ферменту 

(малиновий колір) 

 

Структуру повнорозмірного димеру MtTyrRS було отримано шляхом 

добудови відсутніх амінокислотних залишків кристалографічної структури. 

На кінцевих ділянках поліпептидних ланцюгів відсутні залишки Met1-4 і 

Gly424 субодиниці А та Met1-4 субодиниці Б, їх було добудовано за 

допомогою сервера ModLoop [153, 154]. Добудова дещо більшої ділянки 

Pro81-93 протяжністю 13 амінокислотних залишків в структурі субодиниці Б 

потребує використання структурного шаблону для коректної побудови 

структури. Тому, добудову було виконано методом структурної суперпозиції 

двох субодиниць димеру, А та Б. Наклавши структури субодиниць одна на 

одну, було отримано координати відсутньої петлі на ділянці Pro81-93. 

  Субодиниця А 

Субодиниця Б 

Активний центр 

Каталітична петля 
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Після добудови димеру MtTyrRS до повної структури, було 

мінімізовано енергію структури ферменту за допомогою спеціалізованого 

веб-серверу Yasara Energy Minimization Server [155]. 

 

 

2.1.2. Отримання структури MtTyrRS у комплексі з L-тирозином 

 

Для побудови комплексу димеру MtTyrRS з L-тирозином було 

використано кристалографічну структуру E. coli TyrRS (PDB код 1X8X) 

[77, 79]. Методом структурної суперпозиції, співставляючи залишки, які 

утворюють Н-зв’язки з L-тирозином, було накладено структури активних 

центрів димеру MtTyrRS та димеру комплексу E. coli TyrRS з L-тирозином. 

Таким чином було отримано структуру MtTyrRS у комплексі з L-тирозином в 

активному центрі. 

 

 

2.1.3. Отримання структури MtTyrRS у комплексі з L-тирозином та 

АТФ 

 

Побудову комплексу з L-тирозином та АТФ в активному центрі 

ферменту було проведено аналогічним чином, – методом структурної 

суперпозиції. Структури активних центрів отриманого комплексу MtTyrRS з 

L-тирозином та кристалографічної структури T. thermophilus TyrRS у 

комплексі з АТФ (PDB код – 1H3E) [45] було співставлено за залишками, які 

мають Н-зв’язки з АТФ. Таким чином, було отримано структуру димеру 

MtTyrRS у комплексі з L-тирозином та АТФ в активному центрі. 
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2.1.4. Отримання структури MtTyrRS у комплексі з тирозил-

аденілатом 

 

Конформацію тирозил-аденілату в активному центрі MtTyrRS було 

отримано шляхом структурної суперпозиції з кристалографічною 

структурою E. coli TyrRS у комплексі з аналогом тирозил-аденілату (PDB код 

– 1VBM) [77]. У структурі аналога тирозил-аденілату атом P замінено на S, 

унаслідок чого на другому етапі реакції аміноацилювання тРНК стає 

неможливим приєднання L-тирозину до тРНК
Tyr

. Після збереження у 

координатному файлі атомних координат білка та ліганду, атом S було 

замінено на P для того, щоб отримати в комплексі тирозил-аденілат, а не 

його аналог.  

 

 

2.1.5. Отримання структури MtTyrRS у комплексі з інгібітором  

SB-219383 

 

Для побудови комплексу MtTyrRS з інгібітором SB-219383 було 

використано кристалографічну структуру S. aureus TyrRS у комплексі з цим 

інгібітором (PDB код – 1JII) [81]. Конформацію інгібітора в активному центрі 

MtTyrRS було отримано шляхом структурного накладання активних центрів 

ферментів. 

 

 

2.1.6. Модифікація інгібітора SB-219383 та побудова комплексів з 

новими інгібіторами  

 

Редагування інгібітора SB-219383 проводилось із використанням 

програми PyMOL [156]. Для додавання хімічних груп до інгібітора було 

використано функцію Builder даної програми. Було змодельовано два нові 
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інгібітори активного центру MtTyrRS. Корову структуру інгібітора  

SB-219383 дещо спрощено, видаливши містковий атом карбону, що 

утворював біциклічний фрагмент. Далі до атома оксигену, звільненого від 

ковалентного зв’язку з цим атомом карбону, було приєднано хімічні групи. 

Для першого запропонованого інгібітора через етиленовий лінкер СН2СН2 

приєднали залишок бензімідазолу, що містить карбоксильну групу (інгібітор 

SB-219383-a). Для другого, до атома кисню було приєднано залишок 

бензойної кислоти через триатомний пропіленовий лінкер СН2СН2СН2 

(інгібітор SB-219383-b) [16].  

Побудову комплексів MtTyrRS з запропонованими нами інгібіторами 

було проведено шляхом накладання структур нових інгібіторів (SB-219383-a 

та SB-219383-b) на структуру інгібітора SB-219383 у комплексі з MtTyrRS. 

 

 

2.2. Молекулярна динаміка 

 

Метод молекулярної динаміки – це метод моделювання поведінки 

системи на атомарному рівні, що базується на рівняннях руху класичної 

фізики (рівняннях Ньютона). Взаємодія атомів у системі моделюється 

емпіричними парними потенціалами, сукупність яких становить так зване 

силове поле. Еволюція координат всіх атомів системи з часом формує 

траєкторію, аналіз якої дозволяє вивчати функціонально важливу 

конформаційну рухливість білка.  

Силове поле описує взаємодії між атомами, які поділяють на два типи: 

ковалентні взаємодії (англ. bonded interactions) та нековалентні взаємодії 

(англ. nonbonded interactions). Ковалентні взаємодії – це взаємодії між 

ковалентно зв’язаними атомами (власне ковалентні зв’язки, кути та 

обертання), нековалентні взаємодії включають ван-дер-ваальсові та 

електростатичні взаємодії між атомами. Параметри силового поля, як 

правило, отримані за допомогою обчислень ab initio та/або 
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експериментальними методами. Для більшості біомолекул, таких як білки, 

ДНК та ліпіди, окремі залишки (амінокислотні залишки, основи та ліпіди) 

достатньо параметризувати лише один раз. Традиційні силові поля, такі як 

AMBER [157, 158], CHARMM [159], OPLS [160, 161] та GROMOS [162] 

постійно тестуються та вдосконалюються впродовж багатьох років. Силові 

поля не містять топологій лігандів по замовчуванню, тому ліганди 

потребують окремої параметризації при підготовці молекули до динаміки. 

Існують спеціальні інструменти для підготовки топологій силового поля 

малих лігандів [141].  

 

 

2.2.1. Параметри розрахунків динаміки 

 

Усі розрахунки методом МД та аналіз траєкторій проводилися з 

використанням пакету програм GROMACS 4.5 [163-165]. Для кожної 

системи було отримано щонайменше по три траєкторії тривалістю 100 нс з 

кожним з двох використаних силових полів: AMBER99SB-ILDN [157, 158] та 

CHARMM27 [159]. Для мутантної форми білка MtTyrRS та для комплексів з 

новими інгібіторами (SB-219383-a та SB-219383-b) було використано лише 

силове поле AMBER99SB-ILDN.  

Підготовка системи була наступною: спочатку білок було поміщено у 

ємність з молекулами води типу TIP3P [166] з мінімальною відстанню до 

стінки ємності 1 нм. Заряд системи було нейтралізовано шляхом додавання 

іонів Na
+
 та Cl

-
 при концентрації 150 мМ (близька до фізіологічної). 

Спочатку було проведено мінімізацію енергії системи (параметри наведено в 

таблиці 2.1).  

Після мінімізації енергії систему було урівноважено шляхом 

накладання гармонічних обмежуючих потенціалів на важкі атоми білка. 

Чисельне інтегрування проводилось з кроком 2 фс. Довжини ковалентних  
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Таблиця 2.1 

Параметри мінімізації енергії системи 

Параметр Значення Пояснення 

integrator steep Контроль розрахунку 

define -DFLEXIBLE 

dt 0.002 

nsteps 2000 

constraints none Ковалентні зв’язки 

nstlist 10 Пошук найближчих атомів 

ns_type grid 

rlist 1.0 

rvdw 1.0 Ван-дер-ваальсові взаємодії 

dispcorr enerpres 

rcoulomb 1.0 Електростатичні взаємодії 

coulombtype pme 

pme-order 6 

fourierspacing 0.14 

optimize-fft yes 

emtol 100.0 Мінімізація енергії 

emstep 0.01 

 

зв'язків фіксувалися за алгоритмом LINCS [167]. Електростатичні взаємодії 

обчислювалися методом PME [168]. Параметр відсічення (cutoff), рівний 1 

нм, було використано для всіх типів взаємодій. Температуру системи 

підтримували постійною при 310 K за допомогою термостату V-rescale [169]. 

Тиск системи контролювали за допомогою баростату Parrinello-Rahman [170], 

який був рівний 1 атм.  

Урівноваження системи є важливим етапом підготовки системи до 

динаміки. Після додавання молекул води у систему, на інтерфейсі взаємодій 

білка з молекулами води можуть утворюватись невеликі порожнини 

(пустоти), які спричинюють проблеми на початку розрахунку динаміки. У 

системі, де підтримується тиск, такі порожнини створюють ефект вакууму і 

якщо їх не усунути на етапі урівноваження системи, це призводить як 

мінімум до різких небажаних змін конформації білка або навіть до зупинки 

розрахунку. Пов’язані з такими порожнинами конформаційні зміни можуть 
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бути незначними, проте у випадку комплексів з інгібіторами навіть незначні 

зсуви лігандів у активному центрі є небажаними. Для комплексів MtTyrRS з 

новими інгібіторами, урівноваження шляхом накладання гармонічних 

обмежуючих потенціалів на важкі атоми білка та інгібітора проводилось в 

три етапи, за схемою описаною в роботі [171]. Загальний принцип 

урівноваження полягає в обмеженні свободи рухливості білка, щоб 

дозволити перерозподіл молекул води навколо молекули білка. На першому 

етапі урівноваження було застосовано канонічний ансамбль NVT, який 

передбачає підтримання постійної температури (символ T), кількість 

частинок в системі (символ N) та об’єм системи (символ V). Тобто, цей 

ансамбль описує закриту термодинамічну систему, яка може обмінюватися 

енергією. Урівноваження системи проводилося протягом 100 пс, 

підтримуючи температуру 100 К за допомогою термостату Brendsen [172], 

який краще підходить для підтримання температури на початкових етапах 

підготовки системи до динаміки. Параметри наведено в таблиці 2.2.  

Урівноваження систем, коли димер MtTyrRS знаходиться в комплексі з 

лігандом, завжди проводилося з накладання гармонічних обмежуючих 

потенціалів на важкі атоми білка, а також на важкі атоми ліганду (субстрату 

чи інгібітора) в активному центрі ферменту. Такий підхід дозволяє зберегти 

зв’язування ліганду в активному центрі на етапі підготовки системи до 

динаміки. 

Для другого етапу урівноваження системи було використано ансамбль 

NPT. Цей ансамбль підтримує температуру та тиск системи. Для усіх 

наступних етапів урівноваження, а також для рівноважної динаміки було 

застосовано ансамбль NPT. На другому етапі урівноваження, систему було 

лінійно розігріто від 100 К до 310 К протягом 1 нс, використовуючи 

термостат V-rescale [169]. Для цього було застосавано функцію так званого 

“відпалу” (англ. simulated annealing), яку часто застосовують для нагрівання 

білків до високих температур (наприклад, для дослідження стану  
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Таблиця 2.2 

Параметри першого етапу урівноваження системи (ансамбль NVT) 

Параметр Значення Пояснення 

integrator md Контроль розрахунку 

define -DPOSRES 

dt 0.002 

nsteps 50000 

continuation no Ковалентні зв’язки 

constraints all-bonds 

constraint-algorithm lincs 

lincs_iter 1 

lincs_order 4 

nstlog 50 Контроль запису вихідних файлів 

nstxout 50000 

nstxtcout 5000 

nstvout 25000 

nstfout 25000 

nstenergy 5000 

xtc_grps System 

energygrps Protein Lig Water_and_ions 

nstlist 20 Пошук найближчих атомів 

ns_type grid 

rlist 1.0 

cutoff-scheme verlet 

pbc xyz 

rvdw 1.0 Ван-дер-ваальсові взаємодії 

dispcorr enerpres 

rcoulomb 1.0 Електростатичні взаємодії 

coulombtype pme 

pme_order 4 

fourierspacing 0.16 

ewald_rtol 1e-5 

optimize_fft yes 

tcoupl berendsen Контроль температури 

tc_grps Protein_Lig Water_and_ions 

tau_t 0.2 0.2 

ref_t 100 100 

 

розплавленої глобули білка). Лінійне розігрівання системи дозволяє 

уникнути небажаних конформаційних змін у структурі білка, які можуть 

бути спричинені різкою зміною умов (температури). Для підтримання 

постійного тиску 1 атм було використано баростат Parrinello-Rahman [170]. 

Параметри другого етапу урівноваження системи наведено в таблиці 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Параметри другого етапу урівноваження системи (ансамбль NPT) 

Параметр Значення Пояснення 

integrator md Контроль розрахунку 

define -DPOSRES 

dt 0.002 

nsteps 500000 

continuation no Ковалентні зв’язки 

constraints all-bonds 

constraint-algorithm lincs 

lincs_iter 1 

lincs_order 4 

nstlog 50 Контроль запису вихідних файлів 

nstxout 50000 

nstxtcout 5000 

nstenergy 5000 

xtc_grps System 

energygrps Protein Lig Water_and_ions 

nstlist 20 Пошук найближчих атомів 

ns_type grid 

rlist 1.0 

cutoff-scheme verlet 

pbc xyz 

rvdw 1.0 Ван-дер-ваальсові взаємодії 

dispcorr enerpres 

rcoulomb 1.0 Електростатичні взаємодії 

coulombtype pme 

pme_order 4 

fourierspacing 0.16 

ewald_rtol 1e-5 

optimize_fft yes 

tcoupl v-rescale Контроль температури 

tc_grps Protein_Lig Water_and_ions 

tau_t 0.2 0.2 

ref_t 310 310 

annealing single single 

annealing_npoints 2 2 

annealing_time 0 1000 0 1000 

annealing_temp 100 310 100 310 

pcoupl parrinello-rahman Контроль тиску 

tau_p 1.6 

compressibility 4.5e-5 

ref_p 1.0 

 

Третій, фінальний етап урівноваження системи, проводили протягом 1 нс 

(параметри наведено в таблиці 2.4). Температура і тиск системи були 310 К 
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та 1 атм відповідно. Параметри останнього етапу урівноваження схожі до 

тих, які було використано для обчислення рівноважної динаміки.

 

Таблиця 2.4 

Параметри третього етапу урівноваження системи 

Параметр Значення Пояснення 

integrator md Контроль розрахунку 

define -DPOSRES 

dt 0.002 

nsteps 500000 

continuation no Ковалентні зв’язки 

constraints all-bonds 

constraint-algorithm lincs 

lincs_iter 1 

lincs_order 4 

nstlog 50 Контроль запису вихідних файлів 

nstxout 50000 

nstxtcout 5000 

nstenergy 5000 

xtc_grps System 

energygrps Protein Lig Water_and_ions 

nstlist 20 Пошук найближчих атомів 

ns_type grid 

rlist 1.0 

cutoff-scheme verlet 

pbc xyz 

rvdw 1.0 Ван-дер-ваальсові взаємодії 

dispcorr enerpres 

rcoulomb 1.0 Електростатичні взаємодії 

coulombtype pme 

pme_order 4 

fourierspacing 0.16 

ewald_rtol 1e-5 

optimize_fft yes 

tcoupl v-rescale Контроль температури 

tc_grps Protein_Lig Water_and_ions 

tau_t 0.2 0.2 

ref_t 310 310 

pcoupl parrinello-rahman Контроль тиску 

tau_p 1.6 

compressibility 4.5e-5 

ref_p 1.0 

 

Відмінністю є лише накладання гармонічних обмежуючих потенціалів на 

важкі атоми білка та субстратів.  
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Параметри обчислень рівноважної динаміки були подібними до 

параметрів третього етапу урівноваження системи. Координати атомів 

системи записувалися в траєкторію кожні 10 пс. Загальна протяжність 

окремої траєкторії динаміки – 100 нс. Всі обчислення було проведено 

використовуючи сервіси віртуальної лабораторії MolDynGrid 

(http://moldyngrid.org) та обчислювальні кластери Українського 

національного гріду IMBG, ICYB та ISMA [173, 174].  

 

 

2.2.2. Аналіз траєкторій динаміки MtTyrRS 

 

Для перевірки стабільності білка в ході динаміки, було обчислено 

середньоквадратичні відхилення (RMSD) С-альфа атомів від їхніх 

початкових координат. Для виявлення найбільш рухливих елементів димеру 

ферменту було обчислено середньоквадратичні флуктуації (RMSF) С-альфа 

атомів навколо їх початкових координат. Для розрахунку RMSF 

розглядалися тільки рівноважні ділянки траєкторій (20–100 нс).  

Структурний аналіз та візуалізацію було здійснено використовуючи 

програмне забезпечення VMD [175] та PyMOL [156]. Електростатичний 

потенціал молекулярної поверхні активного центру MtTyrRS було обчислено 

за допомогою зовнішнього додатку програми PyMOL – APBS [176].  

Обчислення енергій проведено за допомогою програми g_energy 

пакету програм GROMACS 4.5 [163-165]. Енергії взаємодій між інгібіторами 

та активним центром ферменту становлять суму енергії ван-дер-ваальсових 

взаємодій, яку описано потенціалом Ленард-Джонса, та енергії 

електростатичних взаємодій, яку описано за законом Кулона. 

Аналіз Н-зв’язків проведено за допомогою програми g_hbond пакету 

GROMACS [163-165], яка розраховує Н-зв’язки між всіма можливими 

донорними та акцепторними групами. Геометричні критерії Н-зв’язків 

показано на рисунку 2.2. У роботі приведено тільки довжини Н-зв’язків. 
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Рис. 2.2. Геометричні критерії Н-зв’язків, де H – атом гідрогену, D – 

донор, A – акцептор. Для визначення наявності Н-зв’язків, були використані 

наступні критерії: r ≤ rHB = 3,5 Å; α ≤ αHB = 30˚. Рисунок запозичено з 

допоміжних документів програмного покету GROMACS [163-165] 

 

 

2.2.3. Підготовка топологій силового поля для субстратів та 

інгібіторів 

 

Субстрати та інгібітори потребують окремої підготовки топологій 

силового поля для обчислень динаміки. Параметри силового поля Amber 

ff99SB-ILDN було підготовлено за допомогою скриптів Acpype 

(AnteChamber PYthon Parser interfacE) [177, 178], які використовують 

програмне забезпечення AmberTools12 [179]. Заряди атомів було обчислено 

напівемпіричним методом AM1-BCC [180]. Параметри силового поля 

CHARMM27 було підготовлено використовуючи веб-сервіс SwissParam 

[181], який використовує параметри силового поля MMFF [182] (англ. Merck 

Molecular Force Field). До цих параметрів відносяться заряди атомів, 

ковалентні зв’язки, кути тощо. Для Вандерваальсових взаємодій веб-сервіс 

SwissParam використовує параметри подібних типів атомів силового поля 

CHARMM22 [183]. 
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2.3. Обчислювальні ресурси 

 

Розрахунки динаміки було проведено використовуючи кластер 

Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАНУ. Він є одним із 

найпотужніших в Україні (~360 процесорних ядер) після кластеру Інституту 

кібернетики НАНУ (більше тисячі процесорних ядер), Національного 

технічного університету України “КПІ” (~620 процесорних ядер), та 

Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ (~416 процесорних ядер). 

Кластер ІМБГ побудовано на базі процесорів Intel, кожен обчислювальний 

вузол якого, складається з 24 процесорних ядер. Для збереження траєкторій 

динаміки, які потребують великих об’ємів пам’яті, розроблено сховище 

розміром 8 Тб. 

Використовуючи сервіси віртуальної лабораторії MolDynGrid 

[173, 174] розрахунки також проводились в грід-середовищі, 

використовуючи обчислювальні кластери Українського національного гріду. 

Зокрема було використано кластер Інституту кібернетики НАН України 

(кластер SCIT), Національного технічного університету України “КПІ” 

(кластер KPI), Інституту молекулярної біології та генетики НАН України 

(кластер IMBG), Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (кластер 

ISMA), Інституту фізики НАН України (кластер IOP). Також 

використовувались обчислювальні ресурси Суперкомп’ютерного центру 

імені Лейбніца, Баварської академії наук (Німеччина), який через грід 

підключено до віртуальної лабораторії MolDynGrid.  
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

3.1. Просторова структура димеру MtTyrRS 

 

Аналіз експериментальних робіт показав, що крім структури MtTyRS 

доступні також структури TyrRS інших бактерій, які визначено як у вільному 

стані, так і у комплексах з різними субстратами та інгібіторами. Спочатку 

нами було отримано повнорозмірну структуру димеру MtTyrRS шляхом 

добудови та оптимізації кристалографічної структури. Далі, було застосовано 

просторове вирівнювання структури MtTyrRS з ферментами інших бактерій, 

що дозволило порівняти активні центи та побудувати комплекси MtTyrRS з 

різними субстратами та інгібітором. 

 

 

3.1.1. Моделювання повнорозмірної структури димеру MtTyrRS 

 

В базі даних структур PDB доступна кристалографічна структура 

димеру MtTyrRS (PDB код – 2JAN), роздільна здатність якої становить 2.9 Å. 

В кристалографічній комірці доступні дві структури димеру MtTyrRS, 

субодиниці яких названо AD, для першої структури, та BC для другої 

структури димеру. За допомого веб-серверу ProtParam [184], було 

проаналізовано структури димерів та кожної субодиниці окремо на кількість 

наявних та відсутніх важких атомів (табл. 3.1).  

Для досліджень було обрано структуру AD, оскільки вона має менше 

амінокислотних залишків, координати яких відсутні. Високо рухливі ділянки 

не можливо закристалізувати, тому рентгеноструктурний аналіз не дає 
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Таблиця 3.1 

Кількість наявних та відсутніх важких атомів у структурах димерів AD і BC, 

та окремо кожної субодиниці 

Важкі атоми 
Димер Субодиниця 

AD BC A D B C 

наявні 6275 6211 3159 3116 3095 3116 

відсутні 261 325 109 152 173 152 

 

інформації про координати таких структурних ділянок білків. В субодиниці 

А відсутні координати залишків на кінцевих ділянках (Met1-4 та Gly424), 

проте в субодиниці D, крім залишків N-кінцевої ділянки (Met1-4) відсутній 

також більший фрагмент послідовності, який складається з 13 

амінокислотних залишків: Pro81-93 (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Амінокислотні послідовності субодиниць А і D (секції А і D 

відповідно) димеру MtTyrRS. Каталітичний домен (зелений колір); 

антикодон-зв’язувальний домен (синій колір), додатковий С-кінцевий домен 

(помаранчевий колір); амінокислотні залишки, координати атомів яких 

відсутні у кристалографічній структурі (червоний колір); амінокислотні 

залишки, що формують активний центр (за даними бази даних Protein веб-

серверу NCBI) (малиновий колір) 

A 
MSGMILDELS WRGLIAQSTD LDTLAAEAQR GPMTVYAGFD PTAPSLHAGH LVPLLTLRRF 60 

QRAGHRPIVL AGGATGMIGD PRDVGERSLN EADTVAEWTE RIRGQLERFV DFDDSPMGAI 120 

VENNLEWTGS LSAIEFLRDI GKHFSVNVML ARDTIRRRLA GEGISYTEFS YLLLQANDYV 180 

ELHRRHGCTL QIGGADQWGN IIAGVRLVRQ KLGATVHALT VPLVTAADGT KFGKSTGGGS 240 

LWLDPQMTSP YAWYQYFVNT ADADVIRYLR WFTFLSADEL AELEQATAQR PQQRAAQRRL 300 

ASELTVLVHG EAATAAVEHA SRALFGRGEL ARLDEATLAA ALRETTVAEL KPGSPDGIVD 360 

LLVASGLSAS KGAARRTIHE GGVSVNNIRV DNEEWVPQSS DFLHGRWLVL RRGKRSIAGV 420 

ERIG                                                              424 

 

D 
MSGMILDELS WRGLIAQSTD LDTLAAEAQR GPMTVYAGFD PTAPSLHAGH LVPLLTLRRF 60 

QRAGHRPIVL AGGATGMIGD PRDVGERSLN EADTVAEWTE RIRGQLERFV DFDDSPMGAI 120 

VENNLEWTGS LSAIEFLRDI GKHFSVNVML ARDTIRRRLA GEGISYTEFS YLLLQANDYV 180 

ELHRRHGCTL QIGGADQWGN IIAGVRLVRQ KLGATVHALT VPLVTAADGT KFGKSTGGGS 240 

LWLDPQMTSP YAWYQYFVNT ADADVIRYLR WFTFLSADEL AELEQATAQR PQQRAAQRRL 300 

ASELTVLVHG EAATAAVEHA SRALFGRGEL ARLDEATLAA ALRETTVAEL KPGSPDGIVD 360 

LLVASGLSAS KGAARRTIHE GGVSVNNIRV DNEEWVPQSS DFLHGRWLVL RRGKRSIAGV 420 

ERIG                                                              424 
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Добудову амінокислотних залишків на кінцевих ділянках 

поліпептидного ланцюга було здійснено за допомогою веб-серверу ModLoop 

[153, 154]. Ділянка відсутніх залишків субодиниці D – Pro81-93, знаходиться 

на поверхні білка (рис. 3.2), що й обумовлює високу її рухливість. Ці 

залишки відносяться до каталітичного домену та беруть участь у формуванні 

згортки Россмана, характерної для АРСаз І-го класу. Для коректної добудови 

делеції структури, що складається з 13 залишків, потрібно використовувати 

структурний шаблон. Оскільки MtTyrRS є гомодимером, як структурний 

шаблон було використано іншу субодиницю димеру. Ділянку Pro81-93 

добудовано методом структурної суперпозиції, наклавши субодиниці димеру 

одна на одну. Залишки Pro81-86 формують петлю, проте ділянка Arg87-93 

утворює початок спіралі H6 (рис. 3.2).  

 

 

Рис. 3.2. Третинна структура димеру MtTyrRS. Добудовані залишки 

(Pro81-93) (червоний колір), каталітичний домен субодиниці А (блакитний 

колір) та субодиниці D (фіолетовий колір), антикодон зв’язувальний домен 

(коричневий колір) та додатковий С-кінцевий домен (зелений колір) 

 

Після добудови структури димеру MtTyrRS, було проведено 

мінімізацію енергії структури білка за допомогою інструменту Yasara Energy 
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Minimization Server [155]. Для оцінки якості отриманої структури димеру, 

було проведено порівняльний аналіз кристалографічної та оптимізованої 

структури. Аналіз проводився за допомогою веб-серверу MolProbity [185]. 

Проаналізовано перекривання атомів між собою (англ. clash), ротамерність та 

побудовано карти Рамачандрана (табл. 3.2). За всіма критеріями  

 

Таблиця 3.2 

Аналіз кристалографічної та оптимізованої структур димеру MtTyrRS за 

допомогою серверу MolProbity 

Параметр 

геометрії 

Кристалографічна 

структура 

Оптимізована 

структура 

Ідеальне 

значення 

Ступінь 

перекривання 

атомів 

7.88 0.23 0 

Неправильна 

ротамерність, % 
7.62 1.20 < 1 

Дозволені зони на 

діаграмах 

Рамачандрана, % 

93.67 98.10 > 98 

Рейтинг 

MolProbity 
2.52 0.65 0 

 

оптимізована структура має кращі показники. Зокрема, з карт Рамачандрана 

видно, що в кристалографічній структурі залишки Thr42 та Glu380 

субодиниці А, а також Leu330 субодиниці D знаходяться за межами 

дозволених значень, а отже мають не задовільну, енергетично не вигідну 

конформацію. Проте, після мінімізації енергії кути ψ та φ всіх залишків 

димеру MtTyrRS мають адекватні значення (рис. 3.3).  

У подальших дослідженнях для позначення субодиниць димеру 

використовувались літери А та Б.  
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Рис. 3.3. Карти Рамачандрана кристалографічної структури димеру 

MtTyrRS (А) та структури ферменту після мінімізації енергії (Б) 

 

 

3.1.2. Просторове вирівнювання структури MtTyrRS з TyrRS інших 

бактерій 

 

Існують різні методи порівняння структур біомолекул. Одним з 

найбільш поширених біоінформатичних підходів є так зване вирівнювання 

послідовностей (англ. sequence alignment). Для білків, такий підхід дозволяє 

порівнювати первинні структури, проте ніяким чином не враховує 

просторову структуру молекули і часто застосовується саме для пошуку 

подібних послідовностей при гомологічному моделюванні структури, 

оскільки білки, які мають подібні послідовності, формують подібну 

просторову структуру. Порівняння структури MtTyrRS з TyrRS інших 

бактерій проводилось за допомогою просторового вирівнювання. Різниця 

між цими двома методами полягає в тому, що порівнюється не первинна 

структура білків, а третинна структура. За допомогою інструменту CE-MC 

[186] було проведено просторове вирівнювання кристалографічних структур 

А Б 
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субодиниць А MtTyrRS (PDB код 2JAN), E. coli TyrRS (PDB код 1VBM) [77], 

T. thermophilus TyrRS (PDB код 1H3E) [45], B. stearothermophilus TyrRS (PDB 

код 3TS1) [43] та S. aureus TyrRS (PDB код 1JIK) [81] (рис. 3.4).  

 

1  MtTyrRS      0 -ILDELSWRGLIAQSTDLDTLAAEAQRG-PMTVYAGFDPTAPSLHAGHLVPLLTLRRFQRAGHRPIVLAG 

2  EcTyrRS      0 NLIKQLQERGLVAQVTDEEALAERLAQG-PIALYCGFDPTADSLHLGHLVPLLCLKRFQQAGHKPVALVG 

3  TtTyrRS      0 ALLKRG-----AEEIVPEEELLAKLKEGRPLTVKLGADPTRPDLHLGHAVVLRKMRQFQELGHKVVLIIG 

4  BsTyrRS      0 DLLAELQWRGLVNQTTDEDGLRKLLNEE-RVTLYCGFDPTADSLHIGHLATILTMRRFQQAGHRPIALVG 

5  SaTyrRS      0 -LIEDLKWRGLIYQQTDEQGIEDLLNKE-QVTLYCGADPTADSLHIGHLLPFLTLRRFQEHGHRPIVLIG 

 

1  MtTyrRS     70 GATGMI-----------GDPRDVGERSLNEADTVAEWTERIRGQLERFVDFDDSPMGAIVENNLEWTGSL 

2  EcTyrRS     70 GATGLIGDPSFKAAERKLN----------TEETVQEWVDKIRKQVAPFLDFDCGENSAIAANNYDWFGNM 

3  TtTyrRS     70 DFTGMIGDPSGRSKTRPPL----------TLEETRENAKTYVAQAGKILRQEPH--LFELRYNSEWLEGL 

4  BsTyrRS     70 GATGLIGDPSGKKSERTLN----------AKETVEAWSARIKEQLGRFLDFEADGNPAKIKNNYDWIGPL 

5  SaTyrRS     70 GGTGMIGDPSGKSEERVLQ----------TEEQVDKNIEGISKQMHNIFEFGTDH-GAVLVNNRDWLGQI 

 

1  MtTyrRS    140 SAIEFLRDIGKHFSVNVMLARDTIRRRLA--GEGISYTEFSYLLLQANDYVELHRRHGCTLQIGGADQWG 

2  EcTyrRS    140 NVLTFLRDIGKHFSVNQMINKEAVKQRLNREDQGISFTEFSYNLLQGYDFACLNKQYGVVLQIGGSDQWG 

3  TtTyrRS    140 TFKEVVR-LTSLMTVAQMLEREDFKKRYEAG-IPISLHELLYPFAQAYDSVAIR----ADVEMGGTDQRF 

4  BsTyrRS    140 DVITFLRDVGKHFSVNYMMAKESVQSRIE---TGISFTEFSYMMLQAYDFLRLYETEGCRLQIGGSDQWG 

5  SaTyrRS    140 SLISFLRDYGKHVGVNYMLGKDSIQSRLE---HGISYTEFTYTILQAIDFGHLNRELNCKIQVGGSDQWG 

 

1  MtTyrRS    210 NIIAGVRLVRQKLG-ATVHALTVPLVTAADGTKFG----KSTGGGSLWLDPQMTSPYAWYQYFVNTADAD 

2  EcTyrRS    210 NITSGIDLTRRLHQ-NQVFGLTVPLITKADGTKFG----KT-EGGAVWLDPKKTSPYKFYQFWINTADAD 

3  TtTyrRS    210 NLLVGREVQRAYGQ-SPQVCFLMPLLVGLDGREKMSKSLDN----YIGLTE---PPEAMFKKLMRVPDPL 

4  BsTyrRS    210 NITAGLELIRKTKG--RAFGLTIPLVTKADGTKFG----KT-ESGTIWLDKEKTSPYEFYQFWINTDDRD 

5  SaTyrRS    210 NITSGIELMRRMYGQTDAYGLTIPLVTKSDGKKFG----KS-ESGAVWLDAEKTSPYEFYQFWINQSDED 

 

1  MtTyrRS    280 VIRYLRWFTFLSADELAELEQATAQRPQQRAAQRRLASELTVLVHGEAATAAVE- 

2  EcTyrRS    280 VYRFLKFFTFMSIEEINALEEEDKNSGKAPRAQYVLAEQVTRLVHGEEGLQAAKR 

3  TtTyrRS    280 LPSYFRLLTDLEE---EEIEALLK--AGPVPAHRVLARLLTAAYAL--------- 

4  BsTyrRS    280 VIRYLKYFTFLSKEEIEALEQELREAPEKRAAQKTLAEEVTKLVHGEEALRQAI- 

5  SaTyrRS    280 VIKFLKYFTFLGKEEIDRLEQSKNEAPHLREAQKTLAEEVTKFIHGEDALNDAIR 

Рис. 3.4. Результати просторового вирівнювання субодиниць А 

кристалографічних структур MtTyrRS (2JAN), E. coli TyrRS (1VBM), 

T. thermophilus TyrRS (1H3E), B. stearothermophilus TyrRS (3TS1) та S. aureus 

TyrRS (1JIK), залишки активного центру MtTyrRS (бірюзовий колір) та 

каталітичні мотиви HIGH та KMSKS (синій колір) 

 

Порівняння цих структур показує, що активні центри ферментів є 

високо гомологічними і тому добре співставляються. Співставляється також 

KMSKS-подібна каталітична петля, хоча вона є неструктурованою та 

проявляє високу рухливість. Цей результат є важливим, оскільки дає 

підстави для побудови комплексів MtTyrRS з субстратами та інгібіторами 

методом суперпозиції, використовуючи конформації лігандів та їхні зв’язки з 

активним центром ферменту, які відомі з кристалографічних структур TyrRS 

інших бактерій.  



57 

Висновки: 

 

1. Отримано структуру повного димеру MtTyrRS шляхом добудови 

кристалографічної структури та показано, що якість отриманої нами 

структури є кращою за початкову кристалографічну структуру MtTyrRS.  

2. Порівняння кристалографічних структур TyrRS різних бактерій 

показало подібність активних центрів цих ферментів, що дозволяє нам в 

подальшій роботі використовувати структури TyrRS інших бактерій для 

побудови комплексів MtTyrRS з субстратами методом суперпозиції. 

 

 

3.2. Динаміка MtTyrRS у вільному стані 

 

Після отримання структури повного димеру MtTyrRS, наступним 

етапом роботи було дослідження динаміки MtTyrRS у вільному стані. 

Першочерговим завданням було перевірити стабільність ферменту в розчині, 

для того, щоб підтвердити коректність отриманої нами структури димеру 

MtTyrRS. Для розрахунків було застосовано два різні силові поля 

AMBER ff99SB-ILDN [157, 158] та CHARMM27 [159], що належать до 

одного типу силових полів (англ. all-atom.), які містять параметри для 

кожного типу атому в системі, включаючи водні. Використання цих двох 

силових полів дозволяє підтвердити достовірність отриманих результатів, 

якщо вони відтворюються з обидвома силовими полями. Важливо було 

отримати мінімум по три траєкторії кожної системи для кожного силового 

поля з максимальною протяжністю (до 100 нс). Протяжність траєкторії має 

значення для великих білків, оскільки, як правило, більші білки потребують 

більше часу для релаксації.  
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3.2.1. Глобальна структурна стабільність MtTyrRS в ході динаміки 

 

Для перевірки структурної стабільності білка у ході динаміки, було 

проаналізовано середньоквадратичні відхилення (RMSD) С-альфа атомів, які 

було розраховано як середню відстань поточних координат атомів від їхніх 

початкових координат (рис. 3.5 А). Розраховані значення RMSD показують 

глобальну стабільність структури білка протягом всього часу динаміки (0 – 

100 нс), а також показують незначну різницю між двома силовими полями, 

які було застосовано: AMBER ff99SB-ILDN [157, 158] та CHARMM27 [159]. 

Тобто структура димеру MtTyrRS є досить стабільною при використанні 

обидвох силових полів.  

Отримані траєкторії динаміки MtTyrRS можна умовно поділити на дві 

частини: відхилення зростають в перші ~ 10 нс динаміки, а після цього часу 

стають більш стабільними. Для обидвох частин RMSD знаходяться в 

діапазоні від 2.2 до 6.1 нм, що є свідченням глобальної структурної 

стабільності димеру MtTyrRS у розчині. Проте спостерігається тенденція до 

збільшення значень RMSD, причиною чого може бути флуктуація петель 

ферменту у водно-іонному розчині.  

Для того, щоб виявити найбільш рухливі елементи димеру, було 

розраховано середньоквадратичні флуктуації (RMSF) С-альфа атомів від 

їхніх вихідних положень у ході динаміки MtTyrRS. Показано, що розраховані 

значення RMSF для С-альфа атомів не є однаковими. Амплітуда відхилень  

(RMSF) змінюється вздовж поліпептидного ланцюга та виявлено підвищені 

коливання С-кінцевих доменів та каталітичної петлі KFGKS у MtTyrRS, 

тобто ці частини ферменту є найбільш рухливими елементами димеру 

MtTyrRS (рис. 3.5 Б, В). Підвищена рухливість каталітичної петлі 

спостерігається на її бокових частинах, оскільки вона має М-подібну 

структуру, в центральній частині якої знаходиться каталітична KMSKS-

подібна послідовність (рис. 3.5 В).  
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Рис. 3.5. RMSD (А) та RMSF (Б) С-альфа атомів димеру MtTyrRS у 

вільному стані від їхніх початкових координат в ході динаміки (субодиниці 

димеру розділено пунктирною лінією). RMSF каталітичної петлі субодиниці 

А (В), де * – залишки, які формують β-шпильки. Динаміка MtTyrRS з 

використанням силових полів AMBER ff99SB-ILDN (чорний колір) та 

CHARMM27 (червоний колір) 

 

 

 

3.2.2. Динамічне формування антипаралельних β-шпильок у 

неструктурованій каталітичній петлі 

 

Неструктурована каталітична KMSKS-подібна петля, яка з’єднує 

каталітичний та антикодон-зв’язувальний домени, є характерною для АРСаз 

A Б 

Каталітична петля KFGKS C-кінцевий домен 

В 
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I-го класу (у MtTyrRS цей мотив має послідовність KFGKS) [12]. У 

кристалографічній структурі димеру MtTyrRS у вільному стані (PDB код: 

2JAN) петля є неструктурованою, тобто не має елементів вторинної 

структури. Проте, в ході динаміки петля динамічно утворює два 

антипаралельні β-стренди на бокових фрагментах каталітичної петлі KFGKS 

(рис. 3.6). Ці β-структури не є стабільними елементами вторинної структури  

 

 

Рис. 3.6. Схематичне представлення зміни вторинної структури 

каталітичної петлі KFGKS (залишки Thr225–Ser240) субодиниці А димеру 

MtTyrRS у вільному стані в ході динаміки з силовим полем AMBER ff99SB-

ILDN (А) та CHARMM27 (Б), де β-шпильки – червоний колір. 

Антипаралельні β-шпильки утворюють Thr225-Ala226 з Thr230-Lys231 з 

одного боку петлі та Lys234-Ser235 з Gly239-Ser240 з іншого боку петлі 

 

білка, а лише тимчасово формуються в ході динаміки. Тривалість існування 

цих β-стрендів знаходиться в піко- та наносекундних часових інтервалах 

(табл. 3.3), тобто їх можна порівняти з часом життя Н-зв'язків між 

молекулами води в розчині [187]. Цікаво, що швидкі динамічні взаємодії  

 

A 

Б 
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Таблиця 3.3 

Тривалість існування β-структур в каталітичній KFGKS петлі, що 

формуються під час динаміки MtTyrRS 

Силове поле β-шпилька 
Тривалість існування β-шпильок 

Сумарна, нс Середня, пс 

AMBER ff99SB-ILDN 
Lys234-Ser240 21,04 19 

Thr225- Lys231 7,87 31 

CHARMM27 
Lys234-Ser240 29,98 53 

Thr225- Lys231 7,69 44 

Примітка. Тривалість існування β-тяжів розраховано з точністю 10 пс, за 

допомогою скриптів, написаних на мові програмування Python  

 

молекул води з ДНК (середній час взаємодії молекул води з ДНК становить 

близько 20 пс) призводять до стабілізації дуплексу ДНК у В-формі [188, 189]. 

Можна припустити, що виявлені динамічні β-шпильки стабілізують 

каталітичну петлю в специфічній, М-подібній конформації. Очевидно, ця 

конформація є функціональною, та дозволяє зв’язатися з субстратами, яке 

теж відбувається через Н-зв’язки. Довжина β-шпильок цілком коротка, кожен 

β-стренд складається всього з двох амінокислотних залишків. Перша 

антипаралельна β-шпилька сформована залишками Thr225-Ala226 та Thr230-

Lys231, а друга складається із залишків Lys234-Ser235 і Ser240-Gly239. Слід 

зазначити, що каталітичні залишки Lys231, Lys234 і Ser235, які відносяться 

до каталітично важливого мотиву KFGKS, беруть участь в формуванні β-

шпильок, і каталітичний мотив стає більш структурованим в активному 

центрі ферменту. Знайдені β-стренди в каталітичній петлі MtTyrRS не є 

частиною стабільної вторинної структури білка, а лише динамічно, швидко 

формуються, протягом 100 нс динаміки ферменту. Часові інтервали 

стабільності цих β-стрендів цілком короткі, і коливаються в діапазоні від 

пікосекунд до декількох наносекунд (табл. 3.3).  
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Структура каталітичної петлі KMSKS у TyrRS має М-подібну форму, 

центральна частина якої спрямована в активний центр (рис. 3.7 А). Однак  

 

 

Рис. 3.7. Схематичне представлення каталітичної KFGKS петлі в двох 

станах: "закритому" М-подібна структура (А) та "відкритому" кільцеподібна 

(О-подібна) структура у мутантної форми MtTyrRS (Б). Формування β-

стрендів у петлі тримає її в "закритому" М-подібному стані, спрямовуючи 

каталітичний мотив KFGKS у кишеню активного центру. При відсутності β-

шпильок в каталітичній петлі мутантної форми, кталітичний мотив виходить 

з активного центру протягом 20 нс динаміки, змінюючи конформацію петлі 

на "відкриту", O-подібну структуру 

 

така М-подібна форма неструктурованого фрагменту поліпептидного 

ланцюга енергетично невигідна, і без специфічних факторів, які можуть її 

стабілізувати, вона може відкриватися в кільцеподібну, відкриту структуру. 

Формування β-стрендів, яке спостерігається в ході динаміки на бокових 

частинах каталітичної петлі, обмежує вільне переміщення (ступінь свободи) 

поліпептидного ланцюга, та грає роль таких специфічних факторів. Енергія 

А Б 
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формування β-стрендів може ефективно стабілізувати М-подібну 

конформацію каталітичної петлі, спрямовуючи каталітичну частину петлі в 

кишеню активного центру (“закритий” стан), підтримуючи петлю готовою до 

зв’язування з субстратами.  

 

 

3.2.3. Структурні стани та динаміка неструктурованої каталітичної 

петлі мутантної форми 

 

Для того, щоб перевірити нашу гіпотезу, що β-шпильки на бокових 

частинах каталітичної петлі в активному центрі ферменту допомагають 

підтримувати петлю в закритому М-подібному стані, спрямовуючи 

каталітичний мотив KFGKS в кишеню активного центру, ми провели 

моделювання мутантної форми MtTyrRS, замінивши на пролін залишки, які 

беруть участь у формуванні β-стрендів: T225P, A226P, T230P, K231P, K234P, 

S235P, і S240P (рис. 3.8 А). Пролін перешкоджає поліпептидному ланцюгу 

утворювати елементи вторинної структури [190].  

На рисунку 3.8 В представлено результати динаміки мутантної форми 

MtTyrRS. Варто зауважити, що каталітична петля починає виходити з 

активного центру ферменту на початку симуляції молекулярної динаміки 

MtTyrRS. М-подібна (“закрита”) форма каталітичної петлі (початкова 

конформація петлі) протягом 20 нс змінюється на “відкриту”, кільцеподібну 

структуру (О-подібну структуру), яка повністю експонована у водно-іонний 

розчин (рис. 3.7 Б). О-подібна структура є енергетично вигідною за 

відсутності β-шпильок на бокових частинах каталітичної петлі (рис. 3.8 Б), і 

залежить від внутрішніх процесів дифузії. Перехід від “закритого” до 

“відкритого” стану супроводжується великими значеннями RMSD 

каталітичної петлі. В результаті, мотив KFGKS переміщується на 17 Å 

відносно “закритого” стану (рис. 3.8 В). Цей результат пояснює  
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Рис. 3.8. Введення мутацій в каталітичну петлю, які унеможливлюють 

утворення β-структур. Послідовність та третинна структура каталітичної 

петлі з мутаціями T225P, A226P, T230P, K231P, K234P, S235P, і S240P. 

Залишки послідовності KFGKS (пурпурний колір), залишки, які утворюють 

β-структури (блакитний та зелений колір) (А). Каталітична петля дикого типу 

динамічно формує β-стренди, які підтримують петлю в “закритій” М-

подібній конформації (Б). Введені мутації блокують утворення β-стрендів у 

каталітичній петлі, що призводить до зміни конформації на “відкриту” O-

подібну за 20 нс динаміки ферменту. Різниця між “закритим” та ”відкритим” 

станами петлі складає 17 Å (В) 

 

важливу роль структури β-шпильок у каталітичній петлі, яка полягає у 

підтримці функціональної М-подібної структури каталітичної петлі KFGKS 

всередині активного центру ферменту.  

             225  230 234  239 

ДИКИЙ ТИП  LVTAADGTKFGKSTGGGSL 
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3.2.4. Асиметричність структури димеру MtTyrRS в розчині 

 

С-кінцеві домени димеру MtTyrRS є одними з найбільш рухливих 

елементів білка в розчині, це можна побачити з графіків RMSF (рис. 3.5 Б). 

RMSF С-кінцевих доменів ферменту досягають ~ 0,5 – 0,6 нм в обидвох 

субодиницях. Кристалографічна структура димеру MtTyrRS має симетричну 

форму. Проте, динаміка MtTyrRS показує, що рухливість С-кінцевих доменів 

призводить до порушення симетрії димеру (рис. 3.9). Конформаційні рухи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Рухи С-кінцевих доменів MtTyrRS призводять до втрати 

симетрії димеру. Кут між залишками Tyr171, Arg59 і Val409 (α) (субодиниця 

А) та Tyr171`, Arg59` і Val409` (γ) (субодиниця Б), який характеризує рухи С-

кінцевих доменів відносно N-кінцевих доменів (А). Третинна структура 

димеру MtTyrRS, де зміщені С-модулі призводять до асиметрії структури 

(початкова структура – блакитний колір, асиметрична структура – жовтий та 

малиновий колір) (Б). Зміна кутів α та γ в ході динаміки MtTyrRS (В) 

 

Б В 

А 

Tyr171 
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С-кінцевих доменів можна описати як віддалення та наближення до 

каталітичних N-кінцевих доменів (рис. 3.9 Б).  

Для кількісної оцінки зміщення С-кінцевих доменів визначено кут між 

С-альфа атомами Tyr171, Arg59 та Val409. Залишки Tyr171 та Arg59 

знаходяться в коровій частині N-кінцевого домену, Val409 розміщений в 

коровій частині С-кінцевого домену (рис. 3.9 А). Значення цього кута в 

кристалографічній структурі MtTyrRS складає 92.2˚ для субодиниці А (кут α) 

та 93.9˚ для субодиниці Б (кут γ) (табл. 3.4). Різниця кутів цілком невелика,  

 

Таблиця 3.4 

Значення кута між залишками Tyr171, Arg59 та Val409 кристалографічної 

структури та його середнє значення отримане з динаміки 

Структура MtTyrRS 

Кут α (Tyr171, 

Arg59, Val409 

субодиниці А) 

Кут γ (Tyr171`, 

Arg59`, Val409` 

субодиниці Б) 

Різниця 

значень 

кутів α та γ 

Кристалографічна 92.2˚ 93.9˚ 1,7˚ 

Середнє значення, 

100 нс динаміки 
87,3˚ 91,1˚ 3,8˚ 

 

всього 1,7˚, тобто можна припустити, що структура димеру MtTyrRS має 

симетричну форму. 

Середні значення кутів α та γ отримані з 100 нс динаміки MtTyrRS 

складають 87,3˚ та 91,1˚ відповідно. Проте, зміна значень цих кутів протягом 

100 нс динаміки ферменту (рис. 3.9 В) показує, що структура втрачає 

симетрію в ході динаміки. На відрізку 10 – 45 нс різниця значень кутів 

незначна, структура зберігає симетрію. Однак далі, С-кінцеві домени 

зміщуються, що супроводжується значними змінами значень кутів α та γ. 

Значення кута α зменшується, в той час як значення кута γ зростає. Це 

свідчить про порушення симетрії димеру, значні відхилення С-кінцевих 

доменів призводять до асиметричної структури димеру MtTyrRS.  
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Цікаво, що динаміка повнорозмірної TyrRS людини має подібну 

поведінку. С-кінцеві домени TyrRS людини не мають постійного інтерфейсу 

взаємодії з каталітичним доменом, а зв’язані лише гнучким лінкером. 

Дослідження динаміки показують, що зв’язування С-кінцевих доменів з 

каталітичними доменами призводить до асиметрії структури димеру в 

розчині [92].  

Така поведінка білка дає підстави зробити висновок, що 

конформаційна рухливість окремих субодиниць в MtTyrRS добре корелює 

між собою у складі димеру, і ймовірно така кореляція відбувається шляхом 

передачі конформаційних сигналів через інтерфейс субодиниць. 

Коваріаційна матриця С-альфа атомів димеру показує, що С-кінцеві домени 

димеру рухаються скорельовано в ході динаміки (рис. 3.10).  

 

 

Рис. 3.10. Коваріаційна матриця рухів С-альфа атомів димеру MtTyrRS, 

яка відображує скорельовані рухи ферменту (червоний колір) в ході 

динаміки. Як видно на матриці, С-кінцеві домени димеру рухаються 

скорельовано у водно-іонному розчині  

Скорельовані рухи С-кінцевих 

доменів димеру MtTyrRS 
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Відомо, що у бактерійних тирозил-тРНК синтетазах при каталізі 

реакції аміноацилювання активні центри ферменту, розміщені на кожній 

субодиниці, працюють почергово [95, 96]. Можливо, це пов’язано з 

асиметрією димеру MtTyrRS в розчині, виявленою нами в процесі динаміки 

ферменту.  

 

 

3.2.5. Особливості структури активного центру MtTyrRS 

 

За даними веб-ресурсу NCBI [191], активний центр MtTyrRS 

складається з двадцяти амінокислотних залишків (табл. 3.5), які розташовані  

 

Таблиця 3.5 

Амінокислотні залишки, які утворюють активний центр 

Групи 

залишків 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Tyr36 Gly38 Phe39 Asp40 His47 Gly49 His50 

2 Tyr171 Gln175 Asp178     

3 Gln191 Gly193 Gly194 Gln197    

4 Leu223 Val224 Lys231 Phe232 Gly233 Lys234  

Примітка. Залишки, які відносяться до мотиву HIGH (блакитний колір) та до 

мотиву KFGKS (коричневий колір) 

 

в чотирьох різних ділянках поліпептидного ланцюга, але просторово ці 

залишки є зближеними, завдяки просторовій укладці білкової глобули. 

Активний центр MtTyrRS містить у своєму складі не тільки наведені 

вище залишки, його поверхня містить різні впадини і заглиблення невеликих 

розмірів, які доповнюються атомами інших амінокислотних залишків, що в 

принципі можуть брати участь у зв'язуванні ліганду. 

Активний центр утворений залишками, які є як високо еволюційно 

консервативними, так і низько еволюційно консервативними за даними бази 
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даних PDBsum [192] (табл. 3.6). В більшій мірі він представлений високо 

консервативними залишками, а низько консервативні, як правило не беруть 

участі у зв'язуванні ліганду. За даними бази даних PDBsum, ключові залишки 

активного центру є найбільш консервативними.  

 

Таблиця 3.6 

Еволюційна консервативність амінокислотних залишків, які утворюють 

активний центр 

№ 
Еволюційна 

консервативність 
Амінокислотні залишки активного центру 

1  9 

Tyr36, Gly38, Asp40, His47, Gly49, Tyr171, Gln175, 

Asp178, Gln191, Gly193, Gly194, Gln197, Leu223, Lys231, 

Phe232, Gly233, Lys234 

2  8 His50 

3  7 Phe39 

4  6 Val224 

Примітка. Еволюційна консервативність залишків позначається цифрами від 

1 (найнижча) до 9 (найвища). Залишки, які відносяться до мотиву HIGH 

(блакитний колір) та до мотиву KFGKS (коричневий колір) 

 

Поверхня кишені активного центру сформована двома α-спіралями, 

двома β-тяжами та трьома петлями (табл. 3.7) (рис. 3.11) які формують 

згортку Россмана, характерну для аміноацил-тРНК синтетаз І-го класу. 

Залишки Lys231 та Lys234 приймають участь у здійсненні каталізу і є 

конформаційно рухливими, тому що розміщені в ділянці петлі П(Т6–С15). 

Варто відзначити, що згідно бази даних PDBsum [192], залишок Gln197 є 

складовою петлі (за алгоритмом Author), а програма PyMOL [156] визначає 

цей залишок як один з перших спіралі С14 (рис. 3.11). Виходячи з цього, 

можна зробити висновок, що Gln197 знаходиться на перехідній ділянці між 

закінченням петлі та початком спіралі, і тому різні алгоритми дають різні 

дані щодо його вторинної структури. 
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Таблиця 3.7 

Елементи вторинної структури, до яких належать амінокислотні залишки, які 

формують активний центр 

№ 
Амінок. 

залишки 

Вторинна 

структура 

Амінок. 

залишки 

Вторинна 

структура 

Амінок. 

залишки 

Вторинна 

структура 

1 Tyr36 Т1 Tyr171 С13 Leu223 П(Т6–С15) 

2 Gly38 Т1 Gln175 С13 Val224 П(Т6–С15) 

3 Phe39 Т1 Asp178 С13 Lys231 П(Т6–С15) 

4 Asp40 П(Т1–С3) Gln191 Т5 Phe232 П(Т6–С15) 

5 His47 П(Т1–С3) Gly193 Т5 Gly233 П(Т6–С15) 

6 Gly49 С3 Gly194 П(Т5–С14) Lys234 П(Т6–С15) 

7 His50 С3 Gln197 П(Т5–С14)   

Примітка. Елементи вторинної структури, де С – α-спіраль, Т – β-тяж,  

П – петля 

 

 

Рис. 3.11. Елементи вторинної структури активного центру MtTyrRS, 

які зображено у вигляді стрічкової моделі з боковими групами 

амінокислотних залишків (А). Молекулярна поверхня активного центру 

MtTyrRS, забарвлена за електростатичним потенціалом (який розраховано за 

допомогою зовнішнього додатку APBS, програми PyMOL) (Б)  

 

Петлеві ділянки активного центру відіграють важливу роль у реакції 

активації L-тирозину і подальшому аміноацилюванні тРНК
Tyr

 (тут 

А Б 

– 66.126                                                66.126 
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знаходяться каталітичні залишки Lys231 та Lys234), і оскільки вони є 

рухливими, це надає їм можливість існування у кількох конформаційних 

станах.  

Динаміка MtTyrRS показує, що RMSF С-альфа атомів залишків 

активного центру мають найбільші значення для ділянки неструктурованої 

каталітичної петлі KFGKS. RMSF досягають 0,39 нм для Gly237 в 

субодиниці A та 0,47 нм для Gly237 в субодиниці Б MtTyrRS (рис. 3.12).  

Залишки активного центру, які відносяться до каталітичної петлі 

KFGKS, є більш рухливими, тоді як інша частина активного центру 

сформована амінокислотними залишки, які відносяться до корової частини 

згортки Россмана, тому вони менш рухливі.  

 

 

Рис. 3.12. RMSF С-альфа атомів від їхніх вихідних положень 

амінокислотних залишків активного центру субодиниці А (А) та субодиниці 

Б (Б) димеру MtTyrRS 

 

 

Висновки: 

 

1. Встановлено, що каталітична петля KFGKS формує дві  

β-шпильки на бокових ділянках петлі в ході динаміки, які швидко 

формуючись стабілізують М-подібну конформацію петлі, спрямовуючи 

каталітичний мотив KFGKS в кишеню активного центру, таким чином 

А Б 
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підтримуючи петлю в функціональному, готовому до зв’язування з 

субстратами стані.  

2. Шляхом введення мутацій в каталітично петлю, було створено 

мутантний тип петлі, яка не здатна формувати β-структури. Показано, що за 

відсутності β-структур в каталітичній петлі, вона виходить з активного 

центру та переходить у відкритий О-подібний стан. Таким чином, було 

підтверджено нашу гіпотезу, що β-структури в каталітичній петлі 

підтримують її в закритому, М-подібному стані.  

3. Виявлено, що С-кінцеві домени димеру MtTyrRS, які проявляють 

високу рухливість в ході динаміки, рухаються скорельовано. Наближення С-

кінцевого домену до каталітичного домену в субодиниці А супроводжується 

віддаленням С-кінцевого домену від каталітичного домену в субодиниці Б. 

Такі скорельовані рухи С-кінцевих доменів призводять до втрати ферментом 

симетричності в розчині. 

 

 

3.3. Кореляція даних динаміки MtTyrRS з експериментальними 

даними 

 

Порівняння даних, отриманих в дослідженнях методом молекулярної 

динаміки з експериментальними даними, є важливим елементом роботи. 

Оскільки TyrRS бактерій широко досліджувались методами 

рентгеноструктурного аналізу, ми порівнювали отримані нами результати з 

кристалографічними даними. Було порівняно значення RMSF динаміки з 

температурним фактором кристалу, та знайдено в активному центрі 

кристалографічної структури β-структури, подібні до тих, які формуються в 

динаміці MtTyrRS. 
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3.3.1. Порівняння RMSF динаміки MtTyrRS та температурного 

фактора кристалографічної структури MtTyrRS 

 

Порівняння RMSF та температурного фактора (фактор Дебая-Валлера) 

кристалографічної структури дозволяє співставити флуктуацію білка в 

динаміці та в кристалі. Однак, таке співставлення експериментальних даних з 

даними молекулярної динаміки має суттєві розбіжності умов існування білка. 

Кристалізацію білка проводять при кімнатній температурі або навіть при 

набагато нижчій температурі, що не може не відбиватися на структурі білка. 

Температурний фактор кристалічної структури характеризує флуктуацію 

молекули у твердому стані та містить похибку невпорядкованості 

кристалічної ґратки. Хоча для досліджень методом молекулярної динаміки 

взято кристалографічну структуру MtTyrRS, динаміка ферменту проводилась 

у водно-іонному розчині. RMSF С-альфа атомів MtTyrRS – це флуктуації при 

температурі 37 ˚С.  

Температурний фактор кристалографічної структури MtTyrRS було 

переведено в RMSF за формулою 3.1 [193]: 

RMSF = √3T/8π
2
,         (3.1) 

де Т – температурний фактор С-альфа атома. 

Порівняння експериментальних та отриманих з динаміки значень 

RMSF С-альфа атомів наведено на рисунку 3.13. Очевидно, що 

експериментальні значення RMSF кристалографічної структури є нижчими. 

Враховуючи наведені вище аргументи, така різниця значень цілком 

очікувана. Тим не менше, співставлення значень RMSF дає підстави зробити 

висновок, що результати корелюють між собою. Подібно до RMSF, 

отриманих з динаміки MtTyrRS, RMSF кристалографічної структури 

показують підвищену флуктуацію петель білка та С-кінцевих доменів.  
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Рис. 3.13. Порівняння експериментальних значень температурного 

фактора (червоний колір) та RMSF, які отримано з динаміки MtTyrRS при 

температурі 37 ˚С (чорний колір). Значення В-фактора переведено в RMSF за 

формулою RMSF = √3T/8π
2
, де T – температурний фактор С-альфа атому 

 

 

3.3.2. β-структури у каталітичній петлі E. coli TyrRS у комплексі з 

аналогом тирозил-аденілату 

 

Ми показали, що в ході динаміки MtTyrRS каталітична петля формує β-

стренди, які підтримують петлю в закритому стані. При цьому каталітичний 

мотив KFGKS спрямований в активний центр, тримаючи петлю готовою до 

зв’язування з субстратами. Цей результат підтверджується тим фактом, що 

подібні β-тяжі знайдено в каталітичній петлі кристалографічної структури 

E. coli TyrRS у комплексі з аналогом проміжного продукту реакції – тирозил-

аденілатом (рис. 3.14) (PDB код кристалографічної структури 1VBM) [77]. 

Згідно даних динаміки MtTyrRS середній час життя β-структур в 

каталітичній петлі складає 10 – 50 пс. Можна припустити, що в процесі 

кристалізації молекули відбувається відбір однієї з можливих конформацій,  
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Активний центр 

A 

 

Рис. 3.14. Третинна структура та амінокислотні залишки активного 

центру MtTyrRS до динаміки (бірюзовий колір), та з β-стрендами (Lys234-

Ser235 і Gly239-Ser240) в каталітичній петлі (пурпурний колір), 

сформованими в ході динаміки (синій колір) (А). Третинна структура 

кристалографічної структури E. coli TyrRS (зелений колір) у комплексі з 

аналогом тирозил-аденілату (оранжевий колір) в активному центрі, та з 

аналогічними β-стрендами (Lys238-Thr239 і Gly242-Ala243) в каталітичній 

петлі (пурпурний колір) (B) 

 

тому ймовірність кристалізації такої динамічної структури не велика. Проте, 

на відміну від методу кристалографічного аналізу, метод молекулярної 

динаміки дозволяє досліджувати швидкі динамічні рухи молекул, зокрема 

формування вторинних структур. 

 

 

Висновки: 

 

Дані динаміки MtTyrRS було порівняно з даними 

рентгеноструктурного аналізу.  

1. Показано, що RMSF, отримані з динаміки, корелюють з 

температурним фактором кристалографічної структури. 

B 
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2. Аналіз кристалографічних структур TyrRS інших бактерій 

показав, що виявлені нами формування β-стрендів в активному центрі 

MtTyrRS корелюють з кристалографічною структурою E. coli TyrRS у 

комплексі з аналогом тирозил-аденілату [77]. 

 

 

3.4. Динаміка MtTyrRS у комплексах з різними субстратами 

 

Дослідивши динаміку ферменту у вільному стані, ми перейшли до 

досліджень динаміки MtTyrRS у комплексах з L-тирозином, АТФ та тирозил-

аденілатом. Просторове вирівнювання кристалографічних структур TyrRS 

різних бактерій показало, що активні центри цих ферментів є високо 

гомологічними та добре співставляються (див. пункт 3.1.2), що дозволило 

отримати комплекси MtTyrRS з субстратами методом суперпозиції. Динаміка 

ферменту у комплексах з субстратами в активному центрі дає інформацію 

про механізми взаємодії субстратів з ферментом та особливості структури 

кишені активного центру. Такі дані висвітлюють структурні особливості 

каталітичної роботи ферменту та є цінними для дизайну нових інгібіторів 

ферментативної активності MtTyrRS, оскільки інгібітор активного центру 

ферменту імітує зв’язування субстратів.  

 

 

3.4.1. Глобальна структурна стабільність MtTyrRS у комплексах з 

субстратами в ході динаміки 

 

Для перевірки структурної стабільності було обчислено RMSD та 

RMSF C-альфа атомів MtTyrRS в комплексі з тирозил-аденілатом (рис. 3.15). 

RMSD зростають до 10 нс, далі стають більш стабільними і знаходяться в 

межах ~3 – 7 Å. Після 70 нс RMSD знову зростають і сягають до 9.3 Å  
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Рис. 3.15. RMSD (А) та RMSF (Б) С-альфа атомів 100 нс динаміки 

комплексу MtTyrRS з тирозил-аденілатом 

 

(рис. 3.15 А). Таку поведінку ферменту можна пояснити високою рухливістю 

С-кінцевих доменів ферменту [17]. З графіку RMSF (рис. 3.15 Б) видно, що 

до найбільш рухливих елементів димеру MtTyrRS відносяться петлі, в тому 

числі каталітичні KFGKS [12] та додаткові С-кінцеві домени.  

 

 

3.4.2. Динаміка MtTyrRS у комплексі з L-тирозином 

 

Щоб оцінити зв’язування лігандів, та L-тирозину зокрема, в активному 

центрі MtTyrRS, було обчислено формування Н-зв’язків між лігандами та 

ферментом протягом динаміки, а також тривалість існування цих зв’язків 

протягом всього часу динаміки ферменту (100 нс) (табл. 3.8). L-тирозин в 

активному центрі формує Н-зв’язки з Tyr36, Asp40, Gln175, Asp178 та два Н-

зв’язки з Gln197 (рис. 3.16). Тривалість існування Н-зв’язків з цими 

залишками становить 30 – 80 %. Варто зауважити, що кишеня зв’язування 

тирозину є негативно зарядженою, що обумовлено двома залишками 

аспарагінової кислоти: Asp40 та Asp178. Сайт зв’язування L-тирозину 

знаходиться у протилежній, відносно каталітичної петлі, частині активного 

центру, та сформований амінокислотними залишками, які відносяться до  

 

А Б 



78 

Таблиця 3.8 

Н-зв’язки між субстратами та активним центром MtTyrRS  

під час 100 нс динаміки 

Н-зв’язки Довжина, Å Тривалість існування, % 

MtTyrRS  Tyr   

Tyr36-OH - OH 2,82 75,41 

Asp40-OD2 - H1N 2,71 30,42 

Gln175-OE1 - H2N 2,73 47,56 

Asp178-OD2 - HO 2,98 99,21 

Gln197-NE2H - OC2 2,89 37,74 

Gln197-OE1 - H3N 2,87 39,56 

MtTyrRS  ATФ   

His50-NE2H - O2' 3,28 20,00 

Val224-O - H20N6 2,81 47,47 

Val224-NH - N1 3,03 49,71 

Phe232-O - H1N6 2,86 18,70 

Lys234-NZHZ2 - O2A 2,61 43,68 

MtTyrRS  Tyr-AMP   

Tyr36-OH - OH 3,11 33,44 

Gly38-O - H24OAE 2,89 20,01 

Asp40-NH - OAD 3,04 88,37 

Gln175-OE1 - H1N 2,69 89,49 

Asp178-OD2 - HO 2,71 99,07 

Gly194-NH - O2' 2,67 26,89 

Asp196-OD1 - HO3' 2,62 52,80 

Gln197-NE2H - O5' 3,23 21,87 

Gln197-OE1 - H2N 2,86 37,08 

Val224-O - H1N6 3,01 60,70 

Val224-NH - N1 3,28 66,12 

Phe232-O - H2N6 3,12 52,38 

 

корової частини згортки Россмана. Саме тому, у порівнянні з сайтом 

зв’язування АТФ, де знаходиться високорухлива каталітична петля KFGKS, 

кишеня зв’язування L-тирозину характеризується конформаційною 

жорсткістю, про що свідчать значення RMSF активного центру (див. 

пункт 3.2.5).  
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Рис. 3.16. L-тирозин та амінокислотні залишки активного центру 

MtTyrRS, з якими формуються Н-зв’язки (пунктирні лінії) (А). Схематичне 

представлення Н-зв’язків L-тирозину із залишками активного центру (Б) 

 

 

3.4.3. Динаміка MtTyrRS у комплексі з АТФ 

 

У зв’язуванні АТФ в активному центрі важливу роль мають Lys231, 

Phe232 та Lys234 каталітичного мотиву KFGKS, позитивно заряджені лізини 

взаємодіють з негативними фосфатними групами АТФ. Залишки 

каталітичної послідовності Phe232 та Lys234 формують Н-зв'язки з АТФ. 

Також Н-зв’язок з АТФ утворює His50 та два Н-зв’язки Val224 (рис. 3.17). 

Через високу рухливість каталітичної петлі, наведені Н-зв’язки існують у 

межах 20 – 30 % від загальної тривалості динаміки (табл. 3.8). Взаємодіючи з 

пірофосфатною частиною АТФ, KFGKS послідовність каталізує формування 

тирозил-аденілату [138, 194].  

Характерні для аміноацил-тРНК синтетаз каталітичні послідовності 

HAGH та KFGKS мають ключову роль у зв’язуванні АТФ в активному центрі 

MtTyrRS. Каталітична петля, а саме залишки Lys231 та Lys234 немов руки 
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Рис. 3.17. АТФ та амінокислотні залишки активного центру MtTyrRS з 

якими формуються Н-зв’язки (пунктирні лінії), а також Lys231 та Lys234 

(малиновий колір) каталітичного мотиву KFGKS (А). Схематичне 

представлення Н-зв’язків між АТФ та залишками активного центру (Б) 

 

тримають АТФ електростатично взаємодіючи з фосфатами, таким чином 

компенсуючи заряди. Оскільки значна частина сайту зв’язування АТФ 

представлена каталітично петлею, для нього характерна підвищена 

конформаційна рухливість. 

 

 

3.4.4. Динаміка MtTyrRS у комплексі з тирозил-аденілатом 

 

Проміжний продукт реакції – тирозил-аденілат займає всю кишеню 

активного центру, взаємодіючи з каталітичною петлею (рис. 3.18). Тирозил-

аденілат має Н-зв’язки із залишками, які стабілізують в активному центрі L-

тирозин та АТФ до формування проміжного продукту на першому етапі 

реакції. Також, тирозил-аденілат утворює Н-зв’язки з Tyr38, Gly194 та 

Asp196 (табл. 3.8). Загалом, кишеню активного центру MtTyrRS можна 

умовно поділити на дві частини: сайт зв’язування L-тирозину та сайт  
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Рис. 3.18. Тирозил-аденілат та амінокислотні залишки активного 

центру MtTyrRS, з якими формуються Н-зв’язки (пунктирні лінії) (А). 

Схематичне представлення Н-зв’язків між тирозил-аденілатом та залишками 

активного центру (Б) 

 

зв’язування АТФ (рис. 3.19). Ділянка зв’язування тирозину містить негативно 

заряджені залишки Asp40 та Asp178. Ділянка зв’язування АТФ має 

негативний Asp196 та позитивно заряджені Lys231 та Lys234 каталітичного 

мотиву KFGKS, характерного для АРСаз І-го класу. У бактерійних TyrRS  

 

 

Рис. 3.19. Схематичне зображення активного центру MtTyrRS. Ділянка 

зв’язування L-тирозину містить негативно заряджені залишки Asp40 та 

Asp178. Сайт зв’язування АТФ має негативний Asp196 та позитивно 

заряджені Lys231 та Lys234 каталітичного мотиву KFGKS 

А Б 
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Lys231 та Lys234 каталітичного мотиву KMSKS стабілізують перехідний 

стан для активації тирозину, взаємодіючи з пірофосфатною частиною 

субстрату АТФ [138, 194]. 

 

 

3.4.5. Конформація каталітичної петлі KFGKS у комплексах з 

субстратами 

 

Аналіз конформації каталітичної петлі KFGKS після динаміки MtTyrRS 

(100 нс) у комплексах з субстратами показав, що петля знаходиться в 

закритому стані (всередині активного центру ферменту), та що конформація 

каталітичної петлі сильно залежить від субстрату в активному центрі 

(рис. 3.20). Перебуваючи в закритому стані, гнучкість петлі дозволяє 

приймати конформації, які специфічні для сильних взаємодій з різними 

субстратами. Аналіз динаміки показав, що каталітична петля може 

перебувати у трьох різних закритих станах: конформація петлі, коли фермент 

знаходиться у вільному стані (S
C

free), конформація петлі, коли в активному 

центрі знаходиться АТФ (S
C

ATP) та конформація каталітичної петлі, коли в 

активному центрі зв’язаний тирозил-аденілат (S
C

YMP). Подібність між цими 

трьома конформаціями полягає в тому, що каталітична петля, зокрема 

каталітичний мотив KFGKS, знаходиться всередині активного центру 

ферменту (“закритий” стан), і її положення/конформація в кишені активного 

центру визначається субстратом, тобто залежить від субстрату. Іншими 

авторами [77, 90] було названо ці стани петлі як “відкритий”, 

“напіввідкритий” та “закритий” відповідно. У роботі Datt and Sharma [91] 

автори класифікують конформаційні стани каталітичної петлі як 

“компактний” та “витягнутий”, залежно від відстані до згортки Россмана. 

Також вони показали, що каталітична петля має динамічний та гнучкий 

характер. Отримані нами результати добре корелюють з цими даними.  
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Рис. 3.20. "Відкрита" О-подібна та «закрита» М-подібна конформації 

каталітичної петлі. Формування β-структур в каталітичній петлі підтримує 

петлю в "закритій" М-подібній конформації. Залежно від субстрату в 

активному центрі петля приймає різні конформації: у вільному стані вона 

релаксує (S
C

free), при взаємодії з АТФ петля зсувається на 3,4 Å (S
C

ATP), а при 

взаємодії з тирозил-аденилатом вона зміщується на 6.7 Å (S
C

YMP). Без  

β-стрендів у каталітичній петлі, вона виходить з активного центру 

переходячи у "відкритий" стан (O-подібна конформація) 

 

Конформація KFGKS петлі з L-тирозином в активному центрі подібна до 

конформації петлі у вільному стані ферменту (S
C

free). Це можна пояснити тим 

фактом, що сайт зв’язування L-тирозину в кишені активного центру 

знаходиться у протилежній частині від петлі, тобто є далеко від петлі, тому 

вона не формує Н-зв’язків з L-тирозином. Безпосередні взаємодії залишків 

Lys231 та Lys234 з АТФ призводять до зсуву каталітичного мотиву в кишені 

активного центру на 3,3 Å відносно конформації петлі у вільному стані 

ферменту (S
C

free), стабілізуючи конформацію S
C

ATP. У комплексі MtTyrRS з 

3.4 Å 
3.3 Å 

S
C 

YMP S
C 

free 

S
C 

ATP 

Взаємодія з 

Tyr-AMP (S
C 

YMP)  
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C 
ATP) 
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тирозил-аденілатом петля специфічно взаємодіє з проміжним продуктом, 

адаптуючи нову конформацію S
C

YMP, та зсуваючись відносно конформації 

петлі у вільному стані ферменту на 6,7 Å (рис. 3.20). Слід зазначити, що 

каталітична петля сильно взаємодіє з тирозил-аденілатом. Комплекс має три 

Н-зв’язки між петлею та тирозил-аденілатом, два з залишком Val224, та один 

з Phe232 (табл. 3.8). 

У всіх розглянутих закритих станах каталітичної петлі (у вільному 

стані MtTyrRS та у комплексах з субстратами) М-подібна конформація петлі 

стабілізується динамічним формуванням β-стрендів у активному центрі 

ферменту.  

 

 

Висновки: 

 

1. Аналіз зв’язування субстратів в активному центрі показав, що 

амінокислотні залишки, з якими зв’язується L-тирозин, відносяться до 

корової частини згортки Россмана, тому сайт зв’язування є конформаційно 

жорстким.  

2. Каталітичні послідовності HAGH та KFGKS беруть участь у 

зв’язуванні АТФ в активному центрі MtTyrRS. Важливу роль в стабілізації 

АТФ відіграють електростатичні взаємодії з каталітичною петлею, 

каталітичні Lys231 та Lys234 немов руки тримають АТФ електростатично 

взаємодіючи з фосфатами.  

3. Показано, що конформація каталітичної петлі в активному центрі 

залежить від зв’язаного субстрату, взаємодіючи з субстратом петля 

підлаштовується під нього, змінюючи свою конформацію.  
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3.5. Структура і динаміка активного центру димеру MtTyrRS у 

комплексі з інгібітором SB-219383 та дизайн нових інгібіторів 

 

Після досліджень динаміки MtTyrRS у комплексах з субстратами, ми 

перейшли до досліджень з інгібіторами. Одним з найбільш широко 

досліджуваних, відомих раніше інгібіторів TyrRS бактерій є SB-219383 [132]. 

Спочатку ми побудували комплекс з цим інгібітором, використавши 

кристалографічну структуру S. aureus TyrRS у комплексі з SB-219383 [81], та 

дослідили динаміку отриманого комплексу у водно-іонному розчині. Далі ми 

проводили дизайн нових інгібіторів активного центу MtTyrRS, беручи за 

основу структуру SB-219383.  

 

 

3.5.1. Загальна структурна стабільність 

 

Для перевірки стабільності димеру MtTyrRS у комплексі з інгібітором 

SB-219383, було обчислено RMSD та RMSF С-альфа атомів димеру 

ферменту від їхніх початкових координат в ході динаміки (рис. 3.21). RMSD 

показують стабільність ферменту протягом всього часу динаміки. Значення  

RMSF показують, що до найбільш рухливих елементів димеру відносяться  

 

 

Рис. 3.21. RMSD (А) та RMSF (Б) С-альфа атомів від початкових 

положень в ході динаміки комплексу MtTyrRS з інгібітором SB-219383 

А Б 
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С-кінцеві домени [17] та неструктуровані каталітичні петлі KFGKS 

ферменту [12], так само як для ферменту у вільному стані та у комплексах з 

різними субстратами.  

 

 

3.5.2. Аналіз водневих зв’язків між активним центром та інгібітором 

 

Щоб оцінити зв’язування ліганду в активному центрі MtTyrRS, було 

проаналізовано всі Н-зв’язки між інгібітором та ферментом, а також 

тривалість їх існування протягом всього часу динаміки MtTyrRS (100 нс) 

(табл. 3.9). Інгібітор SB-219383 міцно зв’язується в активному центрі  

 

Таблиця 3.9 

Н-зв’язки між інгібітором SB-219383 та активним центром MtTyrRS  

під час 100 нс динаміки 

Н-зв’язки Довжина, Å Тривалість існування, % 

MtTyrRS  SB-219383   

Tyr36-OH - O13 2,89 37,72 

Gly38-O - HO28 2,87 35,47 

Asp40-NH - O1 2,61 91,82 

His50- NE2H - O32 3,05 67,39 

Asp178-OD2 - HO13 2,87 99,26 

Asp196-OD1 - HO29 2,61 90,16 

Asp196-OD2 - HO32 2,52 92,39 

Gln197-OE1 - HO32 3,00 34,39 

Gln197-NE2H - O32 2,92 50,47 

 

ферменту, формуючи дев’ять Н-зв’язків з амінокислотними залишками: 

Tyr36, Gly38, Asp40, His50, Asp178, Asp196, Gln197 (рис. 3.22). Серед 

наведених залишків Tyr36, Asp40, Asp178 та Gln197 відповідають за 

зв’язування L-тирозину в активному центрі, His50 відповідає за зв’язування 

АТФ та залишки Gly38 і Asp196 відповідають за зв’язування тирозил- 
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Рис. 3.22. Інгібітор SB-219383 та амінокислотні залишки активного 

центру MtTyrRS, з якими формуються Н-зв’язки (пунктирні лінії) (А). 

Схематичне представлення Н-зв’язків інгібітора SB-219383 з залишками 

активного центру (Б) 

 

аденілату в активному центрі ферменту. Тривалість існування Н-зв’язків між 

інгібітором та MtTyrRS складає від 35 % до 99 % загальної протяжності 

динаміки (100 нс) (табл. 3.9).  

 

 

3.5.3. Особливості взаємодії інгібітора SB-219383 з активним центром 

MtTyrRS 

 

Інгібітор SB-219383 зв’язується в активному центрі ферменту 

взаємодіючи з сайтом зв’язування тирозину та частково АТФ (рибози), його 

розміри менші за розміри тирозил-аденілату, тому інгібітор не взаємодіє з 

каталітичною петлею (рис. 3.23). Важливою відмінністю між активними 

центрами TyrRS бактерій та TyrRS людини є каталітична петля, та  

 

Б А 



88 

 

 

Рис. 3.23. Накладання просторових структур тирозил-аденілату та 

інгібітора SB219383. Інгібітор має менші розміри, та зв’язується з сайтом 

зв’язування L-тирозину, фосфатної групи та рибози 

 

каталітичний KMSKS-подібний мотив зокрема. Каталітична петля 

бактерійних ферментів є більш жорсткою, про що свідчать кристалографічні 

роботи. На відміну від TyrRS евкаріот, каталітична петля TyrRS бактерій 

кристалізується та присутня в кристалографічних структурах. Суттєву 

відмінність має KMSKS-подібний мотив, що має наслідком різні механізми 

каталітичної роботи активних центрів, а саме стабілізація перехідного стану 

на першому етапі реакції аміноацилювання. Цей мотив містить два 

амінокислотні залишки лізину в бактерійних ферментах, в той час як в 

евкаріотних ферментах мотив містить тільки один залишок лізину. Очевидно, 

що це призводить до різниці зарядів петлі, які є ключовими для зв’язування 

АТФ в активному центрі та стабілізації перехідного стану при формуванні 

проміжного продукту – тирозил-аденілату. Винятком є мітохондрійна TyrRS 

людини, яка має подібну до бактерійних ферментів структуру, а KMSKS 

подібний мотив якої містить два лізини. Кінетичні дослідження показують, 

що в бактерійних TyrRS KMSKS мотив відіграє важливу роль в 

каталітичному механізмі, тому інгібітори, які будуть взаємодіяти з цим 

мотивом, матимуть більшу афінність до бактерійних TyrRS, ніж до 

евкаріотних гомологів [138].  

 

 

тирозил-аденілат 

інгібітор SB-219383 
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3.5.4. Дизайн нових інгібіторів MtTyrRS на основі інгібітора  

SB-219383 

 

Дизайн інгібіторів активного центру MtTyrRS проводився на основі 

структури відомого інгібітора SB-219383. Оскільки SB-219383 не взаємодіє з 

каталітичною петлею KFGKS, його було модифіковано таким чином, щоб 

забезпечити взаємодію інгібітора з каталітичною петлею в активному центрі. 

Як показано в кінетичних дослідженнях [138], інгібітори, які будуть 

взаємодіяти з каталітичною петлею, одночасно матимуть вищу афінність до 

TyrRS бактерій порівняно з TyrRS людини. Таким чином, було змодельовано 

два нові інгібітори активного центру MtTyrRS. Корову структуру інгібітора 

SB-219383 дещо спростили, видаливши містковий атом карбону, що 

утворював біциклічний фрагмент. Далі, до атома оксигену O28, звільненого 

від ковалентного зв’язку з цим атомом карбону, було приєднано групи, 

здатні забезпечити взаємодію з каталітичною петлею. Для першого 

запропонованого інгібітора через етиленовий лінкер СН2СН2 приєднали 

залишок бензімідазолу, що містить карбоксильну групу (інгібітор  

SB-219383-a). Для другого до атома O28 було приєднано залишок бензойної 

кислоти через триатомний пропіленовий лінкер СН2СН2СН2 (інгібітор SB-

219383-b) (рис. 3.24).  

Вибір хімічних груп для побудови нових інгібіторів здійснювався з 

урахуванням властивостей поверхні кишені активного центру MtTyrRS, з 

якою повинні взаємодіяти додані групи. Наявність залишку фенілаланіну 

зумовлює гідрофобність поверхні, а присутність каталітичних Lys231 та 

Lys234 свідчить про позитивний заряд ділянки. Тому очевидно, що 

ароматичні фенільна та бензімідізольна групи забезпечують гідрофобні 

взаємодії, а негативно заряджена карбоксильна група здійснює 

електростатичні взаємодії із позитивно зарядженими каталітичними 

залишками лізину Lys231 та Lys234.  

 



90 

 

Рис. 3.24. Інгібітор SB-219383 та побудовані його аналоги. Для 

першого змодельованого інгібітора видалено біциклічність і приєднано до 

атома оксигену етиленовий фрагмент, бензімідазол та карбоксильну групу 

(SB-219383-a). Для другого, до атома оксигену приєднано пропіленовий 

фрагмент і бензойну кислоту (SB-219383-b) 

 

Молекули запропонованих нами інгібіторів займають всю кишеню 

активного центру MtTyrRS та взаємодіють із каталітичною петлею KFGKS 

(рис. 3.25), зв’язуючись з двома центрами (двоцентрові) подібно до 

проміжного продукту реакції аміноацилювання – тирозил-аденілату.  

 

 

3.5.5. Динаміка MtTyrRS у комплексах з інгібіторам SB-219383 та 

новими інгібіторами SB-219383-a і SB-219383-b 

 

Для моніторингу рухливості інгібіторів в активному центрі MtTyrRS, 

було обчислено RMSF для їхніх важких атомів на відрізку траєкторій 20 – 

100 нс (рис. 3.26). Інгібітор SB-219383 показує найнижчу рухливість атомів в 

області біциклічного фрагмента. Значення RMSF для атомів 17 – 29  
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Рис. 3.25. Поверхня кишені активного центру MtTyrRS та 

запропоновані нами інгібітори. Інгібітори займають всю кишеню активного 

центру MtTyrRS та взаємодіють з каталітичною петлею KFGKS. 

Карбоксильні групи інгібіторів мають електростатичні взаємодії з 

каталітичними залишками лізину Lys231 та Lys234 

 

 

Рис. 3.26. RMSF важких атомів інгібіторів в ході динаміки MtTyrRS у 

комплексах з цими інгібіторами. Пікові значення флуктуацій не 

перевищують 2 Å 

 

становлять 0,02 – 0,03 нм. Вищою є рухливість для ділянки інгібітора, яка 

імітує L-тирозин, найвище значення RMSF проявляє атом N10 та складає 

0,17 нм. Частина інгібітора SB-219383-a, яка імітує L-тирозин в активному 
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центрі MtTyrRS, має динаміку, подібну до SB-219383-b. Так само, піковим є 

RMSF для атома N10, проте найвищі значення RMSF мають атоми 22 – 26. 

Значення RMSF для інгібітора SB-219383-b знаходяться в межах 0,02 – 

0,07 нм, лише RMSF бензойної кислоти перевищують 0,12 нм. 

Енергії взаємодій інгібіторів з активним центром ферменту (рис. 3.27), 

було обчислено для 100 нс динаміки MtTyrRS, за формулою 3.2: 

E = ELJ + EC         (3.2) 

де Е – енергія взаємодій; ELJ – енергія, яку описано потенціалом Ленард-

Джонса; та EC – енергія, яку описано за законом Кулона.  

 

 

Рис. 3.27. Енергії взаємодії інгібіторів SB-219383, SB-219383-a та SB-

219383-b з активним центром MtTyrRS в ході динаміки. Нові інгібітори 

мають нижчі енергії взаємодій відносно інгібітора SB-219383  

 

Енергії взаємодій інгібіторів SB-219383-a та SB-219383-b є нижчими 

відносно інгібітора SB-219383. Різниця між енергіями взаємодій інгібіторів 

SB-219383 та SB-219383-a становить 116,87 кДж/моль, різниця між енергіями 

взаємодій інгібіторів SB-219383 та SB-219383-b – 123,83 кДж/моль. Така 

різниця зумовлена, в першу чергу, більшою площею взаємодіючої поверхні 

нових інгібіторів відносно SB-219383, оскільки нові інгібітори містять 
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додаткові групи. Однак, на 85-й нс динаміки SB-219383 додатково формує Н-

зв’язки із зарядженим залишком Asp40. Формування додаткових Н-зв’язків 

суттєво відбивається на значеннях енергії. Таким чином, на проміжку 

динаміки 85 – 100 нс енергія взаємодій інгібітора SB-219383 з активним 

центром становить менше -450 кДж/моль, хоча енергії взаємодій інгібіторів 

SB-219383-a та SB-219383-b мають ще нижчі значення.  

Моніторинг зміни кількості Н-зв’язків протягом всього часу динаміки 

показано на рисунку 3.28 А. Нові інгібітори утворюють більше Н-зв’язків, 

ніж SB-219383, однак на 85-й нс динаміки SB-219383 додатково утворює три 

Н-зв’язки з Asp40, які зберігаються до кінця динаміки (100 нс). Після 100 нс 

динаміки всі інгібітори мають по 8 Н-зв’язків з MtTyrRS. 

 

 

Рис. 3.28. Середня кількість Н-зв’язків між інгібіторами та активним 

центром в ході динаміки MtTyrRS (А). Відстані між карбоксильними групами 

нових інгібіторів та Lys231 каталітичного мотиву KFGKS (Б). Для інгібітора 

SB219383-a значення відстані становить ~ 4 Å протягом всього часу динаміки 

MtTyrRS, тобто спостерігається безпосередній контакт ван-дер-ваальсових 

поверхонь 

 

Оскільки, з точки зору афінності важливими є взаємодії інгібітора з 

каталітичною петлею ферменту, було обчислено відстані між 

карбоксильними групами інгібіторів та Lys231 каталітичного мотиву KFGKS 
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(рис. 3.28 Б). На відміну від інгібітора SB-219383-b, для SB-219383-a 

значення відстані становить ~ 4 Å протягом всього часу динаміки MtTyrRS. 

Тобто карбоксильна група інгібітора та бокова група Lys231 мають 

безпосередні взаємодії Вандерваальсових поверхонь в ході 100 нс динаміки. 

Інгібітори, що взаємодіють з каталітичною петлею, повинні мати вищу 

афінність до TyrRS бактерій у порівнянні з TyrRS людини [138]. Цей 

результат дає підстави припустити, що інгібітор SB-219383-a повинен бути 

кращим за SB-219383-b. 

Порівнюючи запропоновані нами двоцентрові інгібітори з тими, які 

вже відомі як ефективні інгібітори бактерійних TyrRS (див. підрозділ 1.3), 

нові інгібітори мають дещо більшу молекулярну структуру. Також можливі 

проблеми з проникненням через бактерійну стінку клітини, через її високу 

гідрофобність, що є загальновідомою проблемою антибактерійних 

інгібіторів. Тим не менше, нещодавні дослідження показують, що можливо 

знайти інгібітори, які проникають крізь стінку бактерійної клітин. Зокрема 

такими є інгібітори, які містять у своїй структурі заряджені хімічні групи 

(наприклад Cl
-
) [137, 140]. Проте у різних бактерій, властивості клітинної 

стінки сильно відрізняються між собою, тому на ці питання можуть 

відповісти тільки подальші біохімічні дослідження in vitro, на інгібувальну 

активність проти ферменту, та дослідження in vivo на живих клітинах. У 

будь-якому разі, після таких тестувань можна проводити оптимізацію 

структури та створення аналогів запропонованих нами інгібіторів. 

 

 

Висновки: 

 

1. Показано, що інгібітор SB-219383 зв’язується в активному центрі 

MtTyrRS, займаючи сайт зв’язування L-тирозину та частково АТФ і не 

взаємодіючи з каталітичною петлею ферменту. 
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2. На основі інгібітора SB-219383 проведено дизайн двох нових 

доцентрових інгібіторів MtTyrRS, які взаємодіють з каталітичною петлею, а 

отже повинні мати вищу афінність до TyrRS бактерій у порівнянні з TyrRS 

людини. 

3. Порівняльна динаміка MtTyrRS у комплексах з SB-219383 та 

новими, запропонованими нами інгібіторами показує, що нові інгібітори 

взаємодіють з каталітичною петлею в ході динаміки та мають нижчі енергії 

взаємодій з активним центром. 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Глобальні темпи поширення туберкульозу падають, проте зростає 

кількість випадків захворювання на так звані мульти- та широкорезистентні 

форми туберкульозу [195]. Це пов’язано з виникненням нових штамів 

патогенної еубактерії Mycobacterium tuberculosis – збудника туберкульозу 

людини. Одним з потенційних шляхів до вирішення цієї проблеми, є 

створення нових антибактерійних інгібіторів, ефективних для застосування 

проти резистентних форм туберкульозу. Аміноацил-тРНК синтетази 

розглядають як перспективні мішені для розробки антибактерійних 

інгібіторів [3, 4, 124]. У цьому сенсі, тирозил-тРНК синтетаза еубактерії 

Mycobacterium tuberculosis (MtTyrRS) є багатообіцяючою мішенню. MtTyrRS 

є ключовим ферментом, що здійснює перший крок синтезу білка на 

дорибосомному етапі. Він відноситься до I-го структурного класу аміноацил-

тРНК синтетаз, який містить у своїй структурі характерні для цього класу 

HIGH-подібну та KMSKS-подібну каталітичні послідовності, та каталізує 

високоспецифічне приєднання L-тирозину до спорідненої йому тРНК [5]. Ця 

реакція є АТФ-залежною і відбувається у два етапи. На першому етапі 

відбувається активація амінокислоти, в результаті чого утворюється 

проміжний продукт – тирозил-аденілат. На другому етапі амінокислота 

ковалентно приєднується до тРНК
Tyr

 [6, 7]. 

Оскільки MtTyrRS – це важливий для функціонування клітини 

фермент, він є ідеальною мішенню для інгібування за умови високої 

специфічності до бактерійного ферменту, для того щоб уникнути небажане 

інгібування TyrRS людини [124]. Розробку таких специфічних інгібіторів до 

бактерійних ферментів, нетоксичних для людини, робить можливою той 

факт, що структура MtTyrRS значно відрізняється від цитоплазматичної 
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TyrRS людини, яка має інший (евкаріотний) тип просторової структури і 

значні відмінності у будові активного центру. Як відомо, TyrRS 

прокаріотного і евкаріотного типів не здатні до перехресного розпізнавання 

та аміноацилювання відповідних тРНК
Tyr

. Гомологія амінокислотних 

послідовностей TyrRS людини та MtTyrRS низька, та становить менше 20%. 

Більш схожу до бактерійних TyrRS структуру має мітохондрійна TyrRS 

людини, гомологія між цим ферментом та MtTyrRS становить близько 

42 % [8]. До основних структурних відмінностей активних центрів MtTyrRS 

та TyrRS людини відноситься неструктурована каталітична петля, зокрема 

каталітична послідовність. У бактерійних ферментів послідовність цього 

мотиву містить два залишки лізину (KFGKS у MtTyrRS), а у TyrRS людини 

тільки один – KMSSS. Така відмінність має суттєві наслідки для 

функціонування ферментів. Відсутність зарядженої амінокислоти (лізину) у 

каталітичній послідовності TyrRS людини призводить до залежності роботи 

ферменту від іону K
+
, який формує координаційний зв’язок з АТФ в 

активному центрі. Електростатичні взаємодії каталітичних лізинів із 

фосфатами АТФ є ключовими для стабілізації АТФ в активному центрі 

MtTyrRS, а отже, для стабілізації перехідного стану реакції 

аміноацилювання. Таким чином, каталізуючи одну й ту саму реакцію, ці два 

ферменти мають значні структурні та функціональні відмінності. Кінетичні 

дослідження, які було проведено раніше іншими авторами [138], показали, 

що інгібітори TyrRS бактерій, які будуть взаємодіяти з каталітичним 

KMSKS-подібним мотивом, будуть мати більшу афінність до бактерійних 

TyrRS ніж до евкаріотних гомологів [138]. 

Пошук інгібіторів активного центру бактерійних TyrRS проводять 

протягом багатьох років. Стабільні аналоги проміжного продукту реакції 

аміноацилювання – тирозил-аденілату, є ефективними інгібіторами TyrRS, 

але їхня полярність часто перешкоджає проникненню таких аналогів через 

гідрофобну стінку бактерійної клітини. Полярність інгібіторів – це загальна 

проблема при розробці антибактерійних інгібіторів. Проте нещодавні 
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дослідження показують, що існують шляхи створення інгібіторів, які здатні 

проникати крізь стінку бактерійної клітини. Зокрема такими є інгібітори, які 

містять у своїй структурі заряджені хімічні групи (наприклад Cl
-
) [137, 140]. 

Знайдені інгібітори показали хороші результати у тестуванні in vivo, тобто на 

живих клітинах, та проявили погану активність у тестуванні проти клітин 

ембріональної нирки людини. Отже, знаючи структурні та функціональні 

особливості ферменту можна знайти нові, ефективні та специфічні інгібітори 

MtTyrRS, які не були б токсичними для людини. 

Структури TyrRS різних бактерій досліджували протягом останніх 

років, зокрема методом рентгеноструктурного аналізу. У базі даних PDB 

доступні численні кристалографічні структури бактерійних TyrRS у вільному 

стані та у комплексах з різними субстратами та інгібіторами. Однак метод 

рентгеноструктурного аналізу дає інформацію тільки про статичну 

структуру, а не конформаційну динаміку білка. Внесок динаміки білка в його 

функціонування залишається мало вивченим, незважаючи на численні 

кристалографічні структури TyrRS. Більше того, більшість інформації про 

динаміку TyrRS, особливо каталітичної петлі, базується на порівнянні 

кристалографічних структур ферментів різних організмів або рідше одного 

організму. Хоча раніше вже проводили дослідження динаміки TyrRS [89], все 

ще мало що відомо про динаміку активного центру TyrRS бактерій, зокрема 

каталітичної петлі, зв’язування субстратів та загальної динаміки димерного 

ферменту.  

Раніше, методом молекулярної динаміки проводили дослідження 

S. aureus TyrRS та людини. S. aureus TyrRS досліджували у вільному стані та 

різних комплексах з тирозином, АТФ, тирозил-аденілатом та інгібітором SB-

284485 [90]. Проте, авторами було використано тільки каталітичний домен 

ферменту, при цьому загальна протяжність динаміки складала 12 нс. У цій 

роботі було досліджено загальну рухливість каталітичного домену та 

встановлено мережу Н-зв’язків між ферментом і лігандами. Також було 

показано, що каталітична KMSKS-подібна петля проявляє високу рухливість, 
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та адаптує свою конформацію в залежності від типу субстрату в активному 

центрі. Дослідження динаміки цитоплазматичної TyrRS людини показали 

асиметричність ферменту. В розчині димер формує ряд різних, компактних 

конформацій, які відрізняються між собою за жорсткістю, внутрішньою 

рухливістю, орієнтацією С-кінцевих доменів та конформацією міждоменного 

зв’язування. Ділянки на поверхні N-модуля та С-кінцевого домену, які 

схильні до формування інтерфейсу взаємодій, названо “гарячі точки” [88, 92]. 

У даній роботі проведено дослідження динаміки MtTyrRS на довгих 

часових інтервалах (100 нс), у водно-іонному розчині за умов, близьких до 

фізіологічних. Особливу увагу було приділено каталітичній KFGKS петлі, її 

структурно-динамічним характеристикам у структурі ферменту у вільному 

від субстратів стані, та у комплексах з різними субстратами. Уявлення про 

структурно-функціональні властивості білків поступово змінювалося 

протягом років. У 1961 році було експериментально показано, що 

послідовність білка визначає його структуру [196]. У біології досі є 

загальноприйнятою концепція, що послідовність білка визначає його 

структуру, а структура в свою чергу визначає функцію білка. Проте, 

співвідношення між структурою і функцією не дозволяє точно передбачити 

функцію білка [197]. Дуже різні за структурою білки можуть виконувати 

дуже схожі функції, і навпаки, білки які виконують дуже подібні функції 

можуть мати дуже різні структури. Розглядаючи згадану вище класичну 

концепцію структурно-функціональних властивостей білків, у сучасній 

біології виділяють ще один рівень – динаміка, яка залежить від структури 

білка та визначає його функцію. Таким чином, описати залежність функції 

білка від структури можна так: амінокислотна послідовність білка визначає 

його структуру, структура визначає динаміку білка, а вже динаміка визначає 

функцію (рис. 4.1). Якщо білок не може рухатись, то не може і 

функціонувати [198]. Динаміка відіграє ключову роль у функціонуванні 

ферментів, зокрема АРСаз [199]. Саме тому, ми вивчали динаміку MtTyrRS у 
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вільному стані, а також у комплексах з різними субстратами та інгібіторами 

за фізико-хімічних умов, близьких до фізіологічних.  

 

 

Рис. 4.1. Схематична ієрархія послідовності білка, структури, динаміки 

та функції. Рисунок запозичено з роботи Hensen та ін. [198] 

 

Тирозил-тРНК синтетази бактерій розглядаються як потенційні мішені 

для дизайну нових інгібіторів [200]. Оскільки TyrRS бактерій та людини не 

здатні до перехресного розпізнавання та аміноацилювання відповідних 

тРНК
Tyr

, специфічне інгібування бактерійного ферменту повинно суттєво 

пригнічувати ріст бактерій в організмі хазяїна. 

Важливим етапом роботи було отримання структури повного димеру 

MtTyrRS. Ми використали кристалографічну структуру димеру MtTyrRS 

(PDB код – 2JAN) як початкову у нашій роботі. Проте ця структура має 

відсутні амінокислотні залишки у петлевих ділянках ферменту. Також, аналіз 

якісних характеристик показав, що кристалографічна структура має помилки, 

зокрема перекривання атомів та неправильні значення кутів обертання ψ та φ 

(карти Рамачандрана). Добудову відсутніх амінокислотних залишків було 

проведено за допомогою веб-серверу ModLoop [153, 154]. Для добудови 

більшої ділянки, протяжністю 13 залишків, було застосовано метод 

Послідовність білка 

Структура білка 

Динаміка білка 

Функція білка 
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суперпозиції, використовуючи іншу субодиницю як структурний шаблон. 

Моделювання відсутніх ділянок в структурі білка є відповідальним етапом 

роботи, оскільки від коректності структури залежать подальші дослідження. 

Якщо необхідно добудувати фрагмент структури субодиниці димеру, який 

складається з ідентичних субодиниць, і цей фрагмент визначено 

експериментально для іншої субодиниці, варто використовувати іншу 

субодиницю як структурний шаблон. Такий підхід дозволяє отримати 

коректну структуру, проте часто потребує подальшої мінімізації енергії 

структури білка. З цією метою, а також для загального покращення якості 

структури MtTyrRS, ми провели мінімізацію енергії димеру ферменту за 

допомогою серверу Yasara Energy Minimization Server [155]. Порівняльний 

аналіз якості структур, використовуючи веб-сервер MolProbity [185] показав, 

що отримана нами структура димеру MtTyrRS є кращою за кристалографічну 

структуру. 

Отримавши структуру повного димеру MtTyrRS ми перейшли до 

досліджень динаміки ферменту у вільному стані. Динаміку MtTyrRS 

протяжністю 100 нс було проведено у водно-іонному розчині за фізико-

хімічних умов, близьких до фізіологічних. Було застосовано два різні силові 

поля AMBER99SB-ILDN [157, 158] та CHARMM27 [159], та отримано по три 

траєкторії з кожним з цих силових полів. Динаміка димеру MtTyrRS показала 

стабільність структури, і було виявлено підвищену рухливість каталітичних 

петель ферменту [12] та C-кінцевих доменів [17].  

Нами вперше було показано, що неструктурована каталітична KMSKS-

подібна петля динамічно формує антипаралельні β-стренди в ході динаміки. 

У кристалографічній структурі петля є неструктурованою, проте під час 

динаміки, вона динамічно утворює дві антипаралельні β-шпильки на бокових 

частинах каталітичної петлі. Цікаво, що ці β-структури не є регулярними 

елементами вторинної структури білка, а лише тимчасово формуються в ході 

динаміки. Довжина кожної шпильки цілком коротка, і складає всього два 

амінокислотні залишки. Каталітична петля має М-подібну конформацію, 
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посередині якої міститься каталітична послідовність KFGKS, яка бере участь 

у формуванні активного центру. Ми припустили, що антипаралельні β-

шпильки на бокових частинах каталітичної петлі підтримують її 

конформацію у М-подібному стані, спрямовуючи каталітичний KFGKS 

мотив у активний центр. М-подібна конформація неструктурованого 

фрагменту поліпептидного ланцюга енергетично невигідна і без специфічних 

факторів, які могли б стабілізувати петлю в цій динамічній М-подібній формі 

вона безсумнівно відкривалася б в кільцеподібну (О-подібну) відкриту 

конформацію. Динамічні β-стренди, які формуються в ході динаміки, 

обмежують ступінь свободи каталітичної петлі та грають роль таких 

специфічних факторів. У кристалографічній структурі каталітична петля 

також знаходиться в М-подібній конформації, проте відсутні β-стренди які 

формуються в ході динаміки MtTyrRS.  

Очевидно, під час кристалізації конформація білка змінюється під 

впливом багатьох факторів, таких як взаємодія білка з компонентами 

кристалізуючого розчину та температура. Крім того, кристалізація відбирає 

одну відповідну конформацію з різних можливих конформацій. Тому, такі 

швидкі (середня тривалість існування складає 19 – 53 пс) динамічні β-

шпильки, формування яких у каталітичній петлі ми показали методом 

молекулярної динаміки, відсутні у кристалографічній структурі MtTyrRS.  

Ми підтвердили запропоновану нами гіпотезу, що виявлені в ході 

динаміки MtTyrRS β-стренди підтримують каталітичну петлю в М-подібній 

конформації. Для цього, ми підготували мутантну форму каталітичної петлі в 

складі MtTyrRS, замінивши залишки, які беруть участь у формуванні β-

шпильок на залишки проліну, оскільки пролін не здатний утворювати 

вторинні структури [190]. Динаміка мутантної форми каталітичної петлі 

показує, що М-подібна (закрита) конформація петлі протягом 20 нс динаміки 

переходить у відкриту (кільцеподібну) О-подібну конформацію, яка повністю 

експонована. Очевидно, за відсутності β-стрендів на бокових частинах 

каталітичної петлі, енергетично вигідною є О-подібна конформація. Таким 
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чином, ми підтвердили нашу гіпотезу, що β-шпильки в неструктурованій 

каталітичній KFGKS петлі, які швидко формуються в ході динаміки, 

підтримують петлю в функціональній М-подібній конформації, спрямовуючи 

каталітичну послідовність KFGKS у активний центр. Така М-подібна 

конформація каталітичної петлі є функціональною для ферменту, та готовою 

до зв’язування субстратів.  

Цікавим результатом є скорельована рухливість С-кінцевих доменів 

ферменту. С-кінцеві домени ферменту відносяться до найбільш рухливих 

елементів димеру. Аналіз їхньої рухливості показав, що вони рухаються 

скорельовано, почергово наближуючись та відхиляючись відносно N-

кінцевого домену. Тобто, коли один С-кінцевий домен наближується до N-

кінцевого домену, інший С-кінцевий домен відповідно відхиляється від N-

кінцевого домену. Очевидно, кореляція відбувається шляхом передачі 

конформаційних сигналів через інтерфейс субодиниць. Такі скорельовані 

рухи призводять до асиметричності димеру MtTyrRS, що може бути 

пов’язано з особливостями роботи ферменту. Відомо, що активні центри 

димеру TyrRS працюють почергово [95, 96]. На другому етапі реакції 

аміноацилювання відповідна тРНК зв’язується з ферментом, взаємодіючи з 

обидвома субодиницями димеру. Акцепторне стебло тРНК зв’язується з 

однією субодиницею, проте в той самий час антикодонове стебло тРНК 

взаємодіє з іншою субодиницею ферменту [74]. Варто зауважити, що TyrRS 

людини також формує асиметричну форму в розчині [67, 75, 76, 92].  

Важливим етапом досліджень було порівняння отриманих нами даних 

динаміки MtTyrRS з експериментальними даними. Враховуючи той факт, що 

існує багато рентгеноструктурних досліджень бактерійних TyrRS, ми 

порівнювали наші дані саме з кристалографічними роботами. Зокрема, ми 

порівняли рухливість MtTyrRS в динаміці з температурним фактором 

(фактор Дебая-Валлера) ферменту в кристалі (PDB код – 2JAN). Для цього 

ми перевели температурний фактор кристалографічної структури MtTyrRS в 

RMSF [193]. Звичайно, порівнюючи такі дані необхідно враховувати 
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розбіжності в умовах експериментів. Динаміку MtTyrRS ми проводили у 

водно-іонному розчині за фізико-хімічних умов, близьких до фізіологічних. 

В той час як кристалізацію білків проводять при нижчих температурах, а 

також білок у кристалі знаходиться у твердому стані. Однак, співставивши 

RMSF динаміки та кристалографічної структури MtTyrRS можна побачити 

кореляцію на ділянках поліпептидного ланцюга з підвищеною рухливістю.  

Показане нами динамічне формування β-шпильок в каталітичній петлі 

MtTyrRS також корелює з кристалографічними даними. Подібну β-шпильку 

має у каталітичній петлі кристалографічна структура E. coli TyrRS у 

комплексі з тирозил-аденілатом (PDB код – 1VBM) [77]. Каталітична петля 

E. coli TyrRS також має М-подібну конформацію, а довжина β-шпильки 

складає два амінокислотні залишки, подібно до наших результатів отриманих 

методом молекулярної динаміки. 

Дослідження динаміки MtTyrRS у комплексах з L-тирозином, АТФ та 

тирозил-аденілатом дозволило вивчити механізми зв’язування їх з MtTyrRS, 

а також структурно-функціональні особливості активного центру та 

каталітичної KFGKS петлі зокрема. Ми показали мережу Н-зв’язків між 

субстратами і активним центром та тривалість існування цих зв’язків 

протягом всього часу динаміки. Кишеня зв’язування L-тирозину в активному 

центрі ферменту знаходиться у коровій частині каталітичного домену 

ферменту, тобто в згортці Россмана, тому вона характеризується 

конформаційною жорсткістю. На графіках RMSF С-альфа атомів 

амінокислотних залишків активного активного центру можна побачити, що 

залишки, які відповідають за зв’язування тирозину, є менш рухливими за 

залишки, які відповідають за зв’язування АТФ. Як відомо, за стабілізацію 

АТФ в активному центрі АРСаз класу ІІ відповідають каталітичні HIGH-

подібний та KMSKS-подібний мотиви. Сайт зв’язування АТФ сформований 

каталітичною петлею, яка є неструктурованою та відноситься до найбільш 

рухливих елементів ферменту, тому ця частина активного центру має 

підвищену конформаційну рухливість. Зв’язування АТФ в активному центрі 
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MtTyrRS також відбувається через Н-зв’язки, проте ключову роль в 

стабілізації АТФ, а відповідно і в протіканні першого етапу реакції, 

формуванні проміжного продукту – тирозил-аденілату відіграють 

електростатичні взаємодії. Фосфатні групи мають потужний негативний 

заряд (–4), який взаємодіє з двома залишками лізину (Lys231 та Lys234) 

каталітичної послідовності KFGKS. Взаємодіючи електростатично, 

каталітичні лізини немов руки “тримають” фосфатні групи АТФ, тим самим 

стабілізуючи його в активному центрі. Відомо, що каталітичні послідовності 

HIGH та KMSKS (у MtTyrRS HAGH та KFGKS) відповідають за зв’язування 

АТФ в активному центрі ферменту та вносять максимум своєї енергії 

зв’язування для стабілізації перехідного стану при формуванні проміжного 

продукту реакції – тирозил-аденілату [138, 201]. Зв’язуючи АТФ в активному 

центрі MtTyrRS, неструктурована каталітична петля набуває специфічної для 

взаємодій з АТФ конформації, підлаштовуючи свою структуру та формуючи 

специфічні зв’язки з АТФ (Н-зв’язки та електростатичні взаємодії) для 

стабілізації перехідного стану. Каталітична KMSKS-подібна петля є 

прикладом, коли невпорядковані ділянки білків здатні утворювати 

специфічні взаємодії з партнерами, які є ключовими для функціонування 

білка. 

Дослідження структурно-функціональних змін каталітичної петлі 

MtTyrRS у комплексах з субстратами показало конформаційну адаптацію 

петлі. Перебуваючи у закритому, М-подібному стані конформація 

каталітичної петлі сильно залежить від субстрату в активному центрі. 

Гнучкість петлі дозволяє приймати конформації, специфічні для сильних 

взаємодій з різними субстратами. Динаміка MtTyrRS показує, що каталітична 

петля приймає три різні закриті конформації, залежно від субстрату в 

активному центрі: конформація петлі, коли фермент знаходиться у вільному 

стані (S
C

free), конформація петлі, коли в активному центрі знаходиться АТФ 

(S
C

ATP), та конформація каталітичної петлі, коли в активному центрі 

зв’язаний тирозил-аденілат (S
C

YMP). Раніше ці конформаційні стани було 
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показано методами рентгеноструктурного аналізу та молекулярної динаміки і 

названо “відкритий”, “напіввідкритий” та “закритий” відповідно [77, 90]. У 

іншій роботі, автори провівши аналіз кристалографічних структур TyrRS, 

класифікують конформаційні стани каталітичної петлі як “компактний” та 

“витягнутий” залежно від відстані до згортки Россмана [91]. У нашій роботі, 

ми запропонували свою класифікацію різних структурних станів 

каталітичної петлі MtTyrRS. Ми визначили два основні стани петлі: 

відкритий (О-подібний), який ми спостерігали у мутантній формі ферменту, 

коли петля не здатна формувати β-шпильки, та закритий (М-подібний) стан 

каталітичної петлі. Функціональним для ферменту є саме закритий стан 

петлі, який, як ми показали, підтримується динамічними β-шпильками, що 

швидко формуються у структурі петлі. Окремо ми виділили три різні 

конформації закритого стану каталітичної петлі KFGKS, які петля здатна 

набувати взаємодіючи з різними субстратами, що зв’язані в активному центрі 

ферменту.  

Наступним етапом роботи після дослідження динаміки MtTyrRS у 

комплексах з різними субстратами було дослідження динаміки MtTyrRS у 

комплексі з інгібітором SB-219383 та дизайн нових інгібіторів беручи за 

основу структуру SB-219383. Динаміка MtTyrRS у комплексі з цим 

інгібітором показала міцне зв’язування SB-219383 в активному центрі 

ферменту шляхом утворення дев’яти Н-зв’язків. Ці зв’язки інгібітор утворює 

із залишками, які відповідають за зв’язування L-тирозину та частково за 

зв’язування АТФ. Таким чином, інгібітор взаємодіє з сайтом зв’язування L-

тирозину та частково АТФ (рибози). Порівняно з тирозил-аденілатом,  

SB-219383 має менші розміри, тому не взаємодіє з каталітичною петлею 

ферменту. Згідно літературних даних, інгібітори, які будуть взаємодіяти з 

каталітичним KMSKS-подібним мотивом, будуть мати більшу афінність до 

бактерійних TyrRS, ніж до евкаріотних гомологів [138]. Це обумовлено 

значними відмінностями природи каталітичної петлі TyrRS бактерій та 

TyrRS цитоплазми людини. Загальновідомим фактом є те, що каталітична 
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петля бактерійних ферментів є більш жорсткою, про що свідчать 

кристалографічні роботи. У TyrRS людини каталітична петля має значно 

рухливіший характер і навіть не кристалізується, тому її структура відсутня у 

кристалографічних структурах, в той час як, незважаючи на високу 

мобільність, каталітична петля бактерійних ферментів кристалізується та 

присутня у кристалах. Проте важливішою є відмінність самих каталітичних 

KMSKS-подібних послідовностей. У бактерійних ферментах каталітичний 

мотив має два залишки лізину (у MtTyrRS мотив має послідовність KFGKS), 

тоді як в TyrRS людини каталітичний мотив має тільки один залишок лізину, 

що має наслідком залежність протікання реакції від іону K
+
, який утворює 

координаційний зв’язок з АТФ, тим самим компенсуючи заряд відсутнього 

лізину. Електростатичні взаємодії каталітичної петлі, а саме каталітичних 

лізинів відіграють ключову роль в стабілізації АТФ в активному центрі 

ферменту. 

Оскільки інгібітор SB-219383 не взаємодіє з каталітичною петлею 

MtTyrRS, нами було проведено дизайн двох нових аналогів SB-219383 для 

того, щоб забезпечити такі взаємодії з KFGKS мотивом. Підбір нових 

хімічних груп інгібіторів було здійснено відповідно до властивостей кишені 

активного центру. Запропонований нами аналог SB-219383-a має приєднаний 

через етиленовий лінкер залишок бензімідазолу, що містить карбоксильну 

групу. Другий аналог (SB-219383-b), має приєднаний через пропіленовий 

лінкер залишок бензойної кислоти. Негативно заряджені хімічні групи нових 

інгібіторів (карбоксильна група та бензойна кислота) повинні мати 

електростатичні взаємодії з каталітичними лізинами KFGKS послідовності. 

Такі взаємодії інгібіторів з каталітичною петлею повинні підвищити 

афінність запропонованих нами інгібіторів до бактерійних TyrRS [138].  

Порівняльна динаміка MtTyrRS у комплексах з інгібіторами SB-219383, 

SB-219383-a та SB-219383-b показує, що енергії взаємодій з ферментом 

нижчі для запропонованих нами двоцентрових інгібіторів у порівнянні з 

відомим раніше інгібітором SB-219383. Нові інгібітори взаємодіють з 
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каталітичним KFGKS мотивом, що повинно підвищити їхню афінність до 

бактерійних TyrRS. 

Порівнюючи ці інгібітори з відомими раніше інгібіторами бактерійних 

TyrRS, запропоновані нами сполуки мають дещо більшу молекулярну 

структуру. Загальновідомою також є проблема проникності антибактерійних 

інгібіторів крізь гідрофобну стінку бактерійної клітини. Проте відповіді на ці 

запитання повинні дати подальші біохімічні дослідження in vitro, на 

інгібувальну активність проти ферменту, та дослідження in vivo на живих 

клітинах. Такі тестування повинні показати подальші перспективи 

проведення оптимізації структури та створення аналогів запропонованих 

нами інгібіторів.  

Підсумовуючи етапами проведення досліджень, поданих у 

дисертаційній роботі, загальний порядок їх проведення було здійснено за 

схемою, приведеною на рисунку 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Схема етапів проведення досліджень 
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Наведена схема досліджень є універсальною та може бути застосована 

для досліджень інших ферментів. Важливим етапом досліджень in silico є 

порівняння отриманих результатів з експериментальними даними. Оскільки 

раніше, бактерійні TyrRS широко досліджували методом 

рентгеноструктурного аналізу, ми порівнювали отримані результати саме з 

рентгеноструктурними даними. Для порівняння можна також 

використовувати дані ЯМР, тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведено дослідження молекулярної динаміки тирозил-тРНК 

синтетази M. tuberculosis у вільному стані та в комплексах з субстратами L-

тирозином і АТФ та проміжним продуктом реакції тирозил-аденілатом. 

Виявлено формування метастабільних β-шпильок в каталітичній KFGKS-

петлі ферменту, які стабілізують каталітичну петлю у функціональному 

стані.  

1. Показано, що характерна для АРСаз класу І каталітична KFGKS-

петля динамічно формує дві антипаралельні метастабільні  

β-шпильки на бокових частинах петлі, тривалість існування яких складає 19 – 

53 пс.  

2. Вперше показано, що антипаралельні β-шпильки, які формуються 

в каталітичній петлі, підтримують петлю у закритій М-подібній конформації, 

спрямовуючи каталітичний мотив KFGKS до кишені активного центру, тим 

самим підтримуючи петлю в функціональному стані, готовому до 

зв’язування з субстратами. За відсутності β-структур каталітична петля 

дисоціює від активного центру та переходить у відкритий О-подібний стан.  

3. Встановлено, що С-кінцеві домени димеру MtTyrRS, які 

проявляють високу рухливість, рухаються скорельовано. Наближення С-

кінцевого домену до каталітичного домену в субодиниці А супроводжується 

віддаленням С-кінцевого домену від каталітичного домену в субодиниці Б. 

Такі скорельовані рухи С-кінцевих доменів призводять до формування 

асиметричної структури ферменту у розчині.  

4. М-подібна конформація каталітичної петлі залежить від 

субстрату в активному центрі. Каталітична петля приймає три різні закриті 

конформації: закриту конформацію у вільному стані (S
C

free), конформацію 

петлі при наявності в активному центрі АТФ (S
C

ATP) та при наявності 

зв’язаного тирозил-аденілату (S
C

YMP).  
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5. Запропоновано нові двоцентрові інгібітори MtTyrRS SB-219383-a 

та SB-219383-b, які зв’язуються з АТФ-зв’язуючим центром і каталітичним 

мотивом KFGKS та мають нижчі енергії взаємодій з ферментом за відомий 

інгібітор SB-219383.  



112 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Comparative proteomic analysis of sequential isolates of Mycobacterium 

tuberculosis from a patient with pulmonary tuberculosis turning from drug 

sensitive to multidrug resistant / [A. Singh, K. Gopinath, P. Sharma et al.]. // 

Indian J Med Res. – 2015. – Vol. 141. – P. 27–45. 

2. Genotypic diversity of multidrug-, quinolone- and extensively drug-resistant 

Mycobacterium tuberculosis isolates in Thailand / [A. Disratthakit, 

S. Meada, T. Prammananan et al.]. // Infect Genet Evol. – 2015. – Vol. 32. – 

P. 432–439. 

3. In silico discovery of aminoacyl-tRNA synthetase inhibitors / Y. Zhao, 

Q. Meng, L. Bai, H. Zhou. // Int J Mol Sci. – 2014. – Vol. 15. – P. 1358–

1373. 

4. Lv P. C. Aminoacyl-tRNA synthetase inhibitors as potent antibacterials / 

P. C. Lv, H. L. Zhu. // Curr Med Chem. – 2012. – Vol. 19. – P. 3550–3563. 

5. Bonnefond L. Evolution of the tRNA(Tyr)/TyrRS aminoacylation systems / 

L. Bonnefond, R. Giegé, J. Rudinger-Thirion. // Biochimie. – 2005. – 

Vol. 87. – P. 873–883. 

6. Banik S. D. Mechanism of the activation step of the aminoacylation 

reaction: a significant difference between class I and class II synthetases / 

S. D. Banik, N. Nandi. // J Biomol Struct Dyn. – 2012. – Vol. 30. – P. 701–

715. 

7. Active site nanospace of aminoacyl tRNA synthetase: difference between 

the class I and class II synthetases / S. Dutta, K. Choudhury, S. D. Banik, 

N. Nandi. // J Nanosci Nanotechnol. – 2014. – Vol. 14. – P. 2280–2298. 

8. Одинець К. О. Модель просторової структури тирозил-тРНК синтетази 

збудника туберкульозу Mycobacterium tuberculosis / К. О. Одинець, 

О. І. Корнелюк. // Укр. біохім. журн. – 2008. – № 5. – С. 36–49. 



113 

9. Genetic code in evolution: switching species-specific aminoacylation with a 

peptide transplant / K.Wakasugi, C. L. Quinn, N. Tao, P. Schimmel. // 

EMBO J. – 1998. – Vol. 17. – P. 297–305. 

10. Predicting and harnessing protein flexibility in the design of species-specific 

inhibitors of thymidylate synthase / [T. A. Fritz, D. Tondi, J. S. Finer-

Moore et al.]. // Chem Biol. – 2001. – Vol. 8. – P. 981–995. 

11. The human nuclear xenobiotic receptor PXR: structural determinants of 

directed promiscuity / [R. E. Watkins, G. B. Wisely, L. B. Moore et al.]. // 

Science. – 2001. – Vol. 292. – P. 2329–2333. 

12. Mykuliak V. V. Structural states of the flexible catalytic loop of 

M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase in different enzyme-substrate 

complexes / V. V. Mykuliak, A. I. Dragan, A. I. Kornelyuk. // Eur Biophys 

J. – 2014. – Vol. 43. – P. 613–622. 

13. Микуляк В. В. Динамічне формування β-тяжової структури в 

активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium 

tuberculosis за даними молекулярної динаміки / В. В. Микуляк, 

О. І. Корнелюк. // Доповіді НАН України. – 2012. – №5. – С. 158–162. 

14. Mykuliak V. V. The mechanisms of substrates interaction with the active 

site of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase studied by 

molecular dynamics simulations / V. V. Mykuliak, A. I. Kornelyuk. // 

Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, N. 2. – P. 157–162. 

15. Микуляк В. В. Структура i динамiка тирозил-тРНК синтетази 

Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383 / 

В. В. Микуляк, О. І. Корнелюк. // Доповіді НАН України. – 2014. – 

№ 6. – С. 156–159. 

16. Микуляк В. В. Дизайн iнгiбiторiв активного центру тирозил-тРНК 

синтетази Mycobacterium tuberculosis на основi iнгiбiтора SB-219383 / 

В. В. Микуляк, І. Я. Дубей, О. І. Корнелюк. // Доповіді НАН України. – 

2014. – № 10. – С. 167–174.  



114 

17. Микуляк В. В. Конформаційна рухливість тирозил-тРНК синтетази 

еубактерії M. tuberculosis по даним комп’ютерного моделювання 

молекулярної динаміки / В. В. Микуляк, О. І. Корнелюк. // Фізика 

живого. – 2011. – Т 19, № 2. – С. 4–8. 

18. Микуляк В. В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази 

еубактерії Mycobacterium tuberculosis в розчині за фізіологічних умов / 

В. В. Микуляк, О. І. Корнелюк. // Матеріали VII Міжнародної науково-

технічної конференції “Актуальні питання біологічної фізики і хімії” 

(26–30 квітня 2011, Севастополь). – Севастополь, 2011. – С. 173-175. 

19. Микуляк В. В. Динамічне формування β-тяжевої структури в 

активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії M. tuberculosis по 

даним молекулярної динаміки / В. В. Микуляк, О. І. Корнелюк. // 

Збірник тез V з’їзду українського біофізичного товариства (22–

25 червня 2011, Світязь). – Світязь, 2011. – С. 93. 

20. Mykuliak V. V. Molecular dynamics simulation of conformational mobility 

of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase in solution / V. V. Mykuliak, 

A. I. Kornelyuk. // The 4-th International IMBG Conference for Young 

Scientists: abstract book (14–17 September 2011, Kyiv). – Kyiv, 2011. – 

P. 55. 

21. Mykuliak V. Conformational changes of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA 

synthetase revealed from grid based molecular dynamics simulations / 

V. Mykuliak, A. Kornelyuk. // Multi-Pole Approach to structural biology: 

abstract book (16–19 November 2011, Warsaw). – Warsaw, Poland, 2011. – 

P. P76. 

22. Mykuliak V. Dynamical structure changes of M. tuberculosis tyrosyl-tRNA 

synthetase revealed from molecular dynamics simulations using grid 

technologies / V. Mykuliak, A. Kornelyuk. // Physical Chemistry of 

Biointerfaces II: abstract book (9–14 July 2012, San Sebastian). – 

San Sebastian, Spain, 2012. – P. 18. 



115 

23. Микуляк В. Конформаційні зміни каталітичної петлі KMSKS у 

присутності лігандів в активному центрі тирозил-тРНК синтетази 

еубактерії M. tuberculosis / В. Микуляк, О. Корнелюк. // “Молодь і 

поступ біології”: збірник тез IX Міжнародної наукової конференції 

студентів і аспірантів (16–19 квітня 2013, Львів). – Львів, 2013. – С. 21. 

24. Mykuliak V. Conformational adaptations of catalytic loop in complexes of 

M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase with different substrates according 

to the molecular dynamics / V. Mykuliak, A. Kornelyuk. // VII Conference 

of Young Scientists: Biopolimers and Cell (28–29 May 2013, Kyiv). – Kyiv, 

2013. – V. 29, S. I. – P. 13. 

25. Mykuliak V. Substrate dependent conformational changes of catalytic loop 

in M. tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase / V. Mykuliak, A. Kornelyuk. // 

9th European Biophysics Congress: Eur Biophys J (13–17 July 2013, 

Lisbon). – Lisbon, Portugal, 2013. – N. 42, Suppl. 1, S. 197. – P. 614. 

26. Mykuliak V. V. The role of dynamic β-hairpin structures in the catalytic 

loop of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-tRNA synthetase / 

V. V. Mykuliak, A. I. Dragan, A. I. Kornelyuk. // FEBS EMBO 2014 

Conference: FEBS Journal (30 August –4 September 2014, Paris) – Paris, 

France, 2014. – V. 281, Suppl. 1. – P. 645-646. 

27. Микуляк В. В. Структура i динамiка тирозил-тРНК синтетази 

Mycobacterium tuberculosis у комплексi з iнгiбiтором SB-219383 / 

В. В. Микуляк, О. І. Корнелюк. // XI Український біохімічний конгрес: 

Укр Біохім Журн (6-10 жовтня 2014, Київ). – Київ, 2014. – Т. 86, № 5, 

S. 1. – С. 69. 

28. Mykuliak V. Molecular dynamics of Mycobacterium tuberculosis tyrosyl-

tRNA synthetase with different substrates in the active site / V. Mykuliak, 

A. Kornelyuk. // 40th FEBS Congress: FEBS Journal (4–9 July 2015, 

Berlin). – Berlin, Germany, 2015. – V. 282, Suppl. 1. – P. 329. 

29. Mykuliak V. Analogues of SB-219383 as novel inhibitors of M. tuberculosis 

tyrosyl-tRNA synthetase / V. Mykuliak, I. Dubey, A. Kornelyuk. // 10th 



116 

European Biophysics Congress: Eur Biophys J (18–22 July 2015, Dresden). 

– Dresden, Germany, 2015. – N. 44, Suppl. 1, S. 60. – P. 68. 

30. Perona J. J. Structural diversity and protein engineering of the aminoacyl-

tRNA synthetases / J. J. Perona, A. Hadd. // Biochemistry. – 2012. – 

Vol. 51. – P. 8705–8729. 

31. Yadavalli S. S. Quality control in aminoacyl-tRNA synthesis its role in 

translational fidelity / S. S. Yadavalli, M. Ibba. // Adv. Protein Chem. – 

2012. – Vol. 86. – P. 1−43. 

32. Delarue M. The aminoacyl-tRNA synthetase family: Modules at work / 

M. Delarue, D. Moras. // BioEssays. – 1993. – Vol. 15. – P. 675−687. 

33. Partition of tRNA synthetases into two classes based on mutually exclusive 

sets of sequence motifs / [G. Eriani, M. Delarue, O. Poch et al.]. // Nature. – 

1990. – Vol. 347. – P. 203−206. 

34. Fidelity Mechanisms of the Aminoacyl-tRNA Synthetases / 

[A. P. Mascarenhas, S. An, A. E. Rosen et al.] // Protein Engineering / 

[A. P. Mascarenhas, S. An, A. E. Rosen et al.]. – Berlin: Springer Berlin 

Heidelberg, 2009. – (Springer Berlin Heidelberg). – (22). – P. 155–203. 

35. Moras D. Structural and functional relationships between aminoacyl-tRNA 

synthetases / D. Moras. // Trends Biochem Sci. – 1992. – Vol. 17. – P. 159–

164. 

36. Ivanov K. A. Non-canonical functions of aminoacyl-tRNA synthetases / K. 

A. Ivanov, N. A. Moor, O. I. Lavrik. // Biochemistry (Mosc). – 2000. – 

Vol. 65. – P. 888–897. 

37. Non-catalytic regulation of gene expression by aminoacyl-tRNA synthetases 

/ P.Yao, K. Poruri, S. A. Martinis, P. L. Fox. // Top Curr Chem. – 2014. – 

Vol. 344. – P. 167–187. 

38. O’Donoghue P. On the evolution of structure in aminoacyl-tRNA 

synthetases / P. O’Donoghue, Z. Luthey-Schulten. // Microbiol. Mol. Biol. 

Rev. – 2003. – Vol. 67. – P. 550−573. 



117 

39. Ribas de Pouplana L. Structure-based phylogeny of class IIa tRNA 

synthetases in relation to an unusual biochemistry / L. Ribas de Pouplana, 

J. R. Brown, P. Schimmel. // J Mol Evol. – 2001. – Vol. 53. – P. 261–268. 

40. Mirande M. Processivity of translation in the eukaryote cell: Role of 

aminoacyl-tRNA synthetases / M. Mirande. // FEBS Lett. – 2010. – 

Vol. 584. – P. 443−447. 

41. Alexander R. W. Domain-domain communication in aminoacyl-tRNA 

synthetases / R. W. Alexander, P. Schimmel. // Prog Nucleic Acid Res Mol 

Biol. – 2001. – Vol. 69. – P. 317–349. 

42. Silva González E. Functional and evolutionary aspects of the aminoacyl-

tRNA synthetases / E. Silva González, F. G. Mosqueira Pérez Salazar. // Rev 

Latinoam Microbiol. – 1991. – Vol. 33. – P. 87–101. 

43. Brick P. Structure of tyrosyl-tRNA synthetase refined at 2.3 Å resolution. 

Interaction of the enzyme with the tyrosyl adenylate intermediate / P. Brick, 

T. N. Bhat, D. M. Blow. // J. Mol. Biol. – 1989. – Vol. 208. – P. 83− 98. 

44. Schmidt E. Residues in a class I tRNA synthetase which determine 

selectivity of amino acid recognition in the context of tRNA / E. Schmidt, 

P. Schimmel. // Biochemistry. – 1995. – Vol. 34. – P. 11204–11210. 

45. Class I tyrosyl-tRNA synthetase has a class II mode of cognate tRNA 

recognition / A.Yaremchuk, I. Kriklivyi, M. Tukalo, S. Cusack. // 

EMBO J. – 2002. – Vol. 21. – P. 3829–3840. 

46. Tryptophanyl-tRNA synthetase crystal structure reveals an unexpected 

homology to tyrosyl-tRNA synthetase / S.Doublie, G. Bricogne, C. Gilmore, 

C. J. Carter. // Structure. – 1995. – Vol. 3. – P. 17−31. 

47. Site-directed mutagenesis reveals transition-state stabilization as a general 

catalytic mechanism for aminoacyl-tRNA synthetases / T. J.Borgford, 

T. E. Gray, N. J. Brand, A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1987. – Vol. 26. – 

P. 7246–7250. 



118 

48. Perona J. J. Structural basis for transfer RNA aminoacylation by Escherichia 

coli glutaminyl-tRNA synthetase / J. J. Perona, M. A. Rould, T. A. Steitz. // 

Biochemistry. – 1993. – Vol. 32. – P. 8758–8771. 

49. First E. A. Analysis of the role of the KMSKS loop in the catalytic 

mechanism of the tyrosyl-tRNA synthetase using multimutant cycles / 

E. A. First, A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1995. – Vol. 34. – P. 5030–5043. 

50. 2.9 Å crystal structure of ligand-free tryptophanyl-tRNA synthetase: domain 

movements fragment the adenine nucleotide binding site / [V. A. Ilyin, 

B. Temple, M. Hu et al.]. // Protein Sci. – 2000. – Vol. 9. – P. 218–231. 

51. Nakama T. Structural basis for the recognition of isoleucyl-adenylate and an 

antibiotic, mupirocin, by isoleucyl-tRNA synthetase / T. Nakama, 

O. Nureki, S. Yokoyama. // J Biol Chem. – 2001. – Vol. 276. – P. 47387–

47393. 

52. Perona J. J. Synthetic and editing mechanisms of aminoacyl-tRNA 

synthetases / J. J. Perona, I. Gruic-Sovulj. // Top Curr Chem. – 2014. – 

Vol. 344. – P. 1–41. 

53. Pang Y. L. tRNA synthetase: tRNA aminoacylation and beyond / 

Y. L. Pang, K. Poruri, S. A. Martinis. // Wiley Interdiscip Rev RNA. – 

2014. – Vol. 5. – P. 461–480. 

54. A second class of synthetase structure revealed by X-ray analysis of 

Escherichia coli seryl-tRNA synthetase at 2.5 Å / [S. Cusack, C. Berthet-

Colominas, M. Härtlein et al.]. // Nature. – 1990. – Vol. 347. – P. 249–255. 

55. Class II aminoacyl transfer RNA synthetases: crystal structure of yeast 

aspartyl-tRNA synthetase complexed with tRNA(Asp) / [M. Ruff, 

S. Krishnaswamy, M. Boeglin et al.]. // Science. – 1991. – Vol. 252. – 

P. 1682–1689. 

56. Structural basis for recognition of cognate tRNA by tyrosyl-tRNA 

synthetase from three kingdoms / [M. Tsunoda, Y. Kusakabe, N. Tanaka et 

al.]. // Nucleic Acids Res. – 2007. – Vol. 35. – P. 4289–4300. 



119 

57. Distinct kinetic mechanisms of the two classes of aminoacyl-tRNA 

synthetases / [C. M. Zhang, J. J. Perona, K. K. Ryu et al.]. // J Mol Biol. – 

2006. – Vol. 361. – P. 300–311. 

58. An important 2'-OH group for an RNA-protein interaction / Y. M.Hou, 

X. Zhang, J. A. Holland, D. R. Davis. // Nucleic Acids Res. – 2001. – 

Vol. 15. – P. 976–985. 

59. Fersht A. R. Mechanism of aminoacylation of tRNA. Proof of the aminoacyl 

adenylate pathway for the isoleucyl- and tyrosyl-tRNA synthetases from 

Escherichia coli K12 / A. R. Fersht, M. M. Kaethner. // Biochemistry. – 

1976. – Vol. 15. – P. 818–823. 

60. Xin Y. Stabilization of the transition state for the transfer of tyrosine to 

tRNA(Tyr) by tyrosyl-tRNA synthetase / Y. Xin, W. Li, E. A. First. // J Mol 

Biol. – 2000. – Vol. 303. – P. 299–310. 

61. Woese C. R. On the evolution of cells / C. R. Woese. // Sci U S A. – 2002. – 

Vol. 99. – P. 8742–8747. 

62. A viable amino acid editing activity in the leucyl-tRNA synthetase CP1-

splicing domain is not required in the yeast mitochondria / V. A.Karkhanis, 

M. T. Boniecki, K. Poruri, S. A. Martinis. // J Biol Chem. – 2006. – 

Vol. 281. – P. 33217–33225. 

63. Editing-defective tRNA synthetase causes protein misfolding and 

neurodegeneration / [J. W. Lee, K. Beebe, L. A. Nangle et al.]. // Nature. – 

2006. – Vol. 443. – P. 50–55. 

64. Geslain R. Regulation of RNA function by aminoacylation and editing? / 

R. Geslain, L. Ribas de Pouplana. // Trends Genet. – 2004. – Vol. 20. – 

P. 604–610. 

65. Reversible dissociation of dimeric tyrosyl-tRNA synthetase by mutagenesis 

at the subunit interface / D. H.Jones, A. J. McMillan, A. R. Fersht, 

G. Winter. // Biochemistry. – 1985. – Vol. 24. – P. 5852–5857. 

66. Ward W. H. Effects of engineering complementary charged residues into the 

hydrophobic subunit interface of tyrosyl-tRNA synthetase. Appendix: 



120 

Kinetic analysis of dimeric enzymes that reversibly dissociate into inactive 

subunits / W. H. Ward, D. H. Jones, A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1987. – 

Vol. 26. – P. 4131–4138. 

67. Ward W. H. Tyrosyl-tRNA synthetase acts as an asymmetric dimer in 

charging tRNA. A rationale for half-of-the-sites activity / W. H. Ward, 

A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1988. – Vol. 27. – P. 5525–5530. 

68. Hauenstein S. I. The homotetrameric phosphoseryl-tRNA synthetase from 

Methanosarcina mazei exhibits half-of-the-sites activity / S. I. Hauenstein, 

Y. M. Hou, J. J. Perona. // J Biol Chem. – 2008. – Vol. 283. – P. 21997–

22006. 

69. Coleman D. E. Crystals of Bacillus stearothermophilus tryptophanyl- tRNA 

synthetase containing enzymatically formed acyl transfer product 

tryptophanyl-ATP, an active site maker for the 30 CCA terminus of 

tryptophanyl-tRNATrp / D. E. Coleman, C. J. Carter. // Biochemistry. – 

1984. – Vol. 23. – P. 381–385. 

70. Asymmetric behavior of archaeal prolyl-tRNA synthetase / [A. Ambrogelly, 

S. Kamtekar, C. Stathopoulos et al.]. // FEBS Lett. – 2005. – Vol. 579. – 

P. 6017–6022. 

71. Bernhard S. A. Half-site reactivity and the “induced-fit” hypothesis / 

S. A. Bernhard, R. A. MacQuarrie. // J Mol Biol. – 1972. – Vol. 74. – P. 73–

78. 

72. Yaremchuk A. Crystal structure of a eukaryote/archaeon-like protyl-tRNA 

synthetase and its complex with tRNAPro(CGG) / A. Yaremchuk, 

S. Cusack, M. Tukalo. // EMBO J. – 2000. – Vol. 19. – P. 4745–4758. 

73. Two conformations of a crystalline human tRNA synthetase- tRNA 

complex: implications for protein synthesis / [X. L. Yang, F. J. Otero, 

K. L. Ewalt et al.]. // EMBO J. – 2006. – Vol. 25. – P. 2919–2929. 

74. Alexander R. W. Evidence for breaking domain-domain functional 

communication in a synthetase-tRNA complex / R. W. Alexander, 

P. Schimmel. // Biochemistry. – 1999. – Vol. 38. – P. 16359–16365. 



121 

75. Bosshard H. R. Aminoacyl-tRNA synthetases from Bacillus 

stearothermophilus. Asymmetry of substrate binding to tyrosyl-tRNA 

synthetase / H. R. Bosshard, L. E. Koch, B. S. Hartley. // Eur J Biochem. – 

1975. – Vol. 53. – P. 493–498. 

76. Ward W. H. Asymmetry of tyrosyl-tRNA synthetase in solution / 

W. H. Ward, A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1988. – Vol. 27. – P. 1041–

1049. 

77. Crystal structure of human mitochondrial tyrosyl-tRNA synthetase reveals 

common and idiosyncratic features / [L. Bonnefond, M. Frugier, E. Touze et 

al.]. // Structure. – 2007. – Vol. 15. – P. 1505–1516. 

78. Structural snapshots of the KMSKS loop rearrangement for amino acid 

activation by bacterial tyrosyl-tRNA synthetase / [T. Kobayashi, 

T. Takimura, R. Sekine et al.]. // J Mol Biol. – 2005. – Vol. 346. – P. 105–

117. 

79. Structural basis of nonnatural amino acid recognition by an engineered 

aminoacyl-tRNA synthetase for genetic code expansion / [T. Kobayashi, 

K. Sakamoto, T. Takimura et al.]. // Proc Natl Acad Sci U S A. – 2005. – 

Vol. 102. – P. 1366–1371. 

80. Biocontainment of genetically modified organisms by synthetic protein 

design / [D. J. Mandell, M. J. Lajoie, M. T. Mee et al.]. // Nature. – 2015. – 

Vol. 518. – P. 55–60. 

81. Crystal structure of Staphylococcus aureus tyrosyl-tRNA synthetase in 

complex with a class of potent and specific inhibitors / [X. Qiu, 

C. A. Janson, W. W. Smith et al.]. // Protein Sci. – 2001. – Vol. 10. – 

P. 2008–2016. 

82. A tyrosyl-tRNA synthetase adapted to function in group I intron splicing by 

acquiring a new RNA binding surface / [P. J. Paukstelis, R. Coon, 

L. Madabusi et al.]. // Mol Cell. – 2005. – Vol. 17. – P. 417–428. 



122 

83. Geng C. An in vitro peptide complementation assay for CYT-18-dependent 

group I intron splicing reveals a new role for the N-terminus / C. Geng, 

P. J. Paukstelis. // Biochemistry. – 2014. – Vol. 53. – P. 1311–1319. 

84. Structure of a tyrosyl-tRNA synthetase splicing factor bound to a group I 

intron RNA / [P. J. Paukstelis, J. H. Chen, E. Chase et al.]. // Nature. – 

2008. – Vol. 451. – P. 94–97. 

85. Sajish M. A human tRNA synthetase is a potent PARP1-activating effector 

target for resveratrol / M. Sajish, P. Schimmel. // Nature. – 2014. – 

Vol. 519. – P. 370–373. 

86. Malaria parasite tyrosyl-tRNA synthetase secretion triggers pro-

inflammatory responses / [T. K. Bhatt, S. Khan, V. P. Dwivedi et al.]. // Nat 

Commun. – 2011. – Vol. 2. – P. 530–530. 

87. The double-length tyrosyl-tRNA synthetase from the eukaryote Leishmania 

major forms an intrinsically asymmetric pseudo-dimer / [E. T. Larson, 

J. E. Kim, L. J. Castaneda et al.]. // J.Mol.Biol. – 2011. – Vol. 409. – P. 159–

176. 

88. Interdomain compactization in human tyrosyl-tRNA synthetase studied by 

the hierarchical rotations technique / S. O.Yesylevskyy, O. V. Savytskyi, 

K. A. Odynets, A. I. Kornelyuk. // Biophys Chem. – 2011. – Vol. 154. – 

P. 90–98. 

89. MD Simulations of tRNA and Aminoacyl-tRNA Synthetases: Dynamics, 

Folding, Binding, and Allostery / [R. Li, L. M. Macnamara, J. D. Leuchter 

et al.]. // Int J Mol Sci. – 2015. – Vol. 16. – P. 15872–15902. 

90. Li T. Comparative structural dynamics of Tyrosyl-tRNA synthetase 

complexed with different substrates explored by molecular dynamics / T. Li, 

M. Froeyen, P. Herdewijn. // Eur Biophys J. – 2008. – Vol. 38. – P. 25–35. 

91. Datt M. Conformational landscapes for KMSKS loop in tyrosyl-tRNA 

synthetases / M. Datt, A. Sharma. // J Struct Funct Genomics. – 2014. – 

Vol. 15. – P. 45–61. 



123 

92. Savytskyi O. V. Asymmetric structure and domain binding interfaces of 

human tyrosyl-tRNA synthetase studied by molecular dynamics simulations 

/ O. V. Savytskyi, S. O. Yesylevskyy, A. I. Kornelyuk. // J Mol Recognit. – 

2013. – Vol. 26. – P. 113–120. 

93. A Conformational Transition State Accompanies Tryptophan Activation by 

B. stearothermophilus Tryptophanyl-tRNA Synthetase / [M. Kapustina, 

V. Weinreb, L. Li et al.]. // Structure. – 2007. – Vol. 15. – P. 1272–1284. 

94. Kapustina M. Computational studies of tryptophanyl-tRNA synthetase: 

activation of ATP by induced-fit / M. Kapustina, C. J. Carter. // J Mol Biol. 

– 2006. – Vol. 362. – P. 1159–1180. 

95. Using molecular dynamics to map interaction networks in an aminoacyl-

tRNA synthetase / M. E.Budiman, M. H. Knaggs, J. S. Fetrow, 

R. W. Alexander. // Proteins. – 2007. – Vol. 68. – P. 670–689. 

96. Thompson D. Free-energy simulations and experiments reveal long-range 

electrostatic interactions and substrate-assisted specificity in an aminoacyl-

tRNA synthetase / D. Thompson, P. Plateau, T. Simonson. // 

Chembiochem. – 2006. – Vol. 7. – P. 337–344. 

97. Thompson D. Molecular dynamics simulations show that bound Mg2+ 

contributes to amino acid and aminoacyl adenylate binding specificity in 

aspartyl-tRNA synthetase through long range electrostatic interactions / 

D. Thompson, T. Simonson. // J Biol Chem. – 2006. – Vol. 281. – P. 23792–

23803. 

98. Molecular dynamics simulations of LysRS: an asymmetric state / 

S. J.Hughes, J. A. Tanner, A. D. Miller, I. R. Gould. // Proteins. – 2006. – 

Vol. 62. – P. 649–662. 

99. First E. A. Involvement of threonine 234 in catalysis of tyrosyl adenylate 

formation by tyrosyl-tRNA synthetase / E. A. First, A. R. Fersht. // 

Biochemistry. – 1993. – Vol. 32. – P. 13644–13650. 



124 

100. First E. A. Mutation of lysine 233 to alanine introduces positive 

cooperativity into tyrosyl-tRNA synthetase / E. A. First, A. R. Fersht. // 

Biochemistry. – 1993. – Vol. 32. – P. 13651–13657. 

101. Leatherbarrow R. J. Investigation of transition-state stabilization by residues 

histidine-45 and threonine-40 in the tyrosyl-tRNA synthetase / 

R. J. Leatherbarrow, A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1987. – Vol. 26. – 

P. 8524–8528. 

102. Transition state stabilization by the 'high' motif of class I aminoacyl-tRNA 

synthetases: the case of Escherichia coli methionyl-tRNA synthetase / 

E.Schmitt, M. Panvert, S. Blanquet, Y. Mechulam. // Nucleic Acids Res. – 

1995. – Vol. 23. – P. 4793–4798. 

103. Fersht A. R. Dissection of the structure and activity of the tyrosyl-tRNA 

synthetase by site-directed mutagenesis / A. R. Fersht. // Biochemistry. – 

1987. – Vol. 26. – P. 8031–8037. 

104. First E. A. Mutational and kinetic analysis of a mobile loop in tyrosyl-tRNA 

synthetase / E. A. First, A. R. Fersht. // Biochemistry. – 1993. – Vol. 32. – 

P. 13658–13663. 

105. Reconstruction by site-directed mutagenesis of the transition state for the 

activation of tyrosine by the tyrosyl-tRNA synthetase: a mobile loop 

envelopes the transition state in an induced-fit mechanism / A. R.Fersht, 

J. W. Knill-Jones, H. Bedouelle, G. Winter. // Biochemistry. – 1988. – 

Vol. 27. – P. 1581–1587. 

106. Ho C. K. Internal thermodynamics of position 51 mutants and natural 

variants of tyrosyl-tRNA synthetase / C. K. Ho, A. R. Fersht. // 

Biochemistry. – 1986. – Vol. 25. – P. 1891–1897. 

107. Sharma G. Thermodynamic analysis reveals a temperature-dependent 

change in the catalytic mechanism of bacillus stearothermophilus tyrosyl-

tRNA synthetase / G. Sharma, E. A. First. // J Biol Chem. – 2009. – №284. – 

С. 4179–4190. 



125 

108. Crystal structure of tryptophanyl-tRNA synthetase complexed with 

adenosine-50 tetraphosphate: evidence for distributed use of catalytic 

binding energy in amino acid activation by class I aminoacyl-tRNA 

synthetasesv / P.Retailleau, V. Weinreb, M. Hu, C. J. Carter. // J Mol Biol. – 

2007. – Vol. 369. – P. 108–128. 

109. Interconversion of ATP binding and conformational free energies by 

tryptophanyl-tRNA synthetase: structures of ATP bound to open and closed, 

pre-transition-state conformations / [P. Retailleau, X. Huang, Y. Yin et al.]. 

// J Mol Biol. – 2003. – Vol. 325. – P. 39–63. 

110. Crystal structure of a human aminoacyl-tRNA synthetase cytokine / 

X. L.Yang, R. J. Skene, D. E. McRee, P. Schimmel. // 2002. – Vol. 99. – 

P. 15369–15374. 

111. Kornelyuk A. Cytokine activity of the non-catalytic EMAP-2-like domain of 

mammalian tyrosyl-tRNA synthetase / A. Kornelyuk, M. P. R. Tas, 

A. Dubrovsky, J. C. Murray // Biopolym. Cell. – 1999. – Vol. 15. – Р. 168–

172. 

112. Wakasugi K. Highly differentiated motifs responsible for two cytokine 

activities of a split human tRNA synthetase / K. Wakasugi, P. Schimmel. // 

J Biol Chem. – 1999. – Vol. 274. – P. 23155–23159. 

113. Wakasugi K. Two distinct cytokines released from a human aminoacyl-

tRNA synthetase / K. Wakasugi, P. Schimmel. // Science. – 1999. – 

Vol. 284. – P. 147–151. 

114. Human tyrosyl-tRNA synthetase shares amino acid sequence homology with 

a putative cytokine / T. A.Kleeman, D. Wei, K. L. Simpson, E. A. First. // 

J Biol Chem. – 1997. – Vol. 272. – P. 14420–14425. 

115. Monoclonal antibodies against tyrosyl-tRNA synthetase and its isolated 

cytokine-like domain / [I. Kondratiuk, A. Khoruzenko, O. Cherednyk et al.]. 

// Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. – 2013. – Vol. 32. – P. 200–

204. 



126 

116. Ivakhno S. S. Cytokine-like activities of some aminoacyl-tRNA synthetases 

and auxiliary p43 cofactor of aminoacylation reaction and their role in 

oncogenesis / S. S. Ivakhno, A. I. Kornelyuk. // Exp Oncol. – 2004. – 

Vol. 26. – P. 250–255. 

117. Characterization of a novel tumor-derived cytokine. Endothelial-monocyte 

activating polypep- tide II / [J. Kao, K. Houck, Y. Fan et al.]. // J Biol Chem. 

– 1994. – Vol. 269. – P. 25106–25119. 

118. Austin J. Potassium functionally replaces the second lysine of the KMSKS 

signature sequence in human tyrosyl-tRNA synthetase / J. Austin, 

E. A. First. // J Biol Chem. – 2002. – Vol. 277. – P. 20243–20248. 

119. Beikirch H. Tyrosyl-tRNA synthetase from baker's yeast. Isolation and some 

properties / H. Beikirch, F. von der Haar, F. Cramer. // Eur J Biochem. – 

1972. – Vol. 26. – P. 182–190. 

120. Fisher P. A. Thyroid Ribonucleic Acid-Iodopeptides. Comparison of 

Tyrosyl-Complex II and Tyrosyl-tRNA / P. A. Fisher, J. G. Goodman, 

F. J. Kull. // Biochemistry. – 1976. – Vol. 15. – P. 4065–4070. 

121. Warner C. K. Mechanisms of suppression in Drosophila. IV. Specificity and 

properties of tyrosyl-tRNA synthetase / C. K. Warner, K. B. Jacobson. // 

Can J Biochem. – 1976. – Vol. 54. – P. 650–656. 

122. Quivy J. P. Tyrosyl-tRNA synthetase from wheat germ / J. P. Quivy, 

J. Chroboczek. // J Biol Chem. – 1988. – Vol. 263. – P. 15277–15281. 

123. Austin J. Catalysis of tyrosyl-adenylate formation by the human tyrosyl-

tRNA synthetase / J. Austin, E. A. First. // J Biol Chem. – 2002. – 

Vol. 277. – P. 14812–14820. 

124. Aminoacyl-tRNA synthetases as drug targets in eukaryotic parasites / 

[J. S. Pham, K. L. Dawson, K. E. Jackson et al.]. // Int J Parasitol Drugs 

Drug Resist. – 2013. – Vol. 4. – P. 1–13. 

125. Interaction of tyrosyl aryl dipeptides with S. aureus tyrosyl tRNA 

synthetase: inhibition and crystal structure of a complex / [R. L. Jarvest, 

J. M. Berge, C. S. Houge-Frydrych et al.]. // 1999. – Vol. 9. – P. 2859–2862. 



127 

126. SB-219383, a novel tyrosyl tRNA synthetase inhibitor from a 

Micromonospora sp. I. Fermentation, isolation and properties / 

[A. L. Stefanska, N. J. Coates, L. M. Mensah et al.]. // J Antibiot (Tokyo). – 

2000. – Vol. 53. – P. 345–350. 

127. Houge-Frydrych C. S. SB-219383, a novel tyrosyl tRNA synthetase 

inhibitor from a Micromonospora sp. II. Structure determination / 

C. S. Houge-Frydrych, S. A. Readshaw, D. J. Bell. // J Antibiot (Tokyo). – 

2000. – Vol. 53. – P. 351–356. 

128. Synthesis and activity of analogues of SB-219383: novel potent inhibitors of 

bacterial tyrosyl tRNA synthetase / [J. M. Berge, N. J. Broom, C. S. Houge-

Frydrych et al.]. // J Antibiot (Tokyo). – 2000. – Vol. 53. – P. 1282–1292. 

129. Synthetic analogues of SB-219383. Novel C-glycosyl peptides as inhibitors 

of tyrosyl tRNA synthetase / [P. Brown, D. S. Eggleston, R. C. Haltiwanger 

et al.]. // Bioorg Med Chem Lett. – 2001. – Vol. 11. – P. 711–714. 

130. Potent synthetic inhibitors of tyrosyl tRNA synthetase derived from C-

pyranosyl analogues of SB-219383 / [R. L. Jarvest, J. M. Berge, P. Brown et 

al.]. // Bioorg Med Chem Lett. – 2001. – Vol. 11. – P. 715–718. 

131. Inhibitors of bacterial tyrosyl tRNA synthetase: synthesis of carbocyclic 

analogues of the natural product SB-219383 / [R. L. Jarvest, J. M. Berge, 

C. S. Houge-Frydrych et al.]. // Bioorg Med Chem Lett. – 2001. – Vol. 11. – 

P. 2499–2502. 

132. Greenwood R. C. Confirmation of the antibacterial mode of action of SB-

219383, a novel tyrosyl tRNA synthetase inhibitor from a 

Micromonospora sp. / R. C. Greenwood, D. R. Gentry. // J Antibiot 

(Tokyo). – 2002. – Vol. 55. – P. 423–426. 

133. Synthesis, structure, molecular docking, and structure-activity relationship 

analysis of enamines: 3-aryl-4-alkylaminofuran-2(5H)-ones as potential 

antibacterials / [Z. P. Xiao, X. B. He, Z. Y. Peng et al.]. // Bioorg Med 

Chem. – 2011. – Vol. 19. – P. 1571–1579. 



128 

134. 4-alkoxy-3-arylfuran-2(5H)-ones as inhibitors of tyrosyl-tRNA synthetase: 

synthesis, molecular docking and antibacterial evaluation / [Z. P. Xiao, 

H. Ouyang, X. D. Wang et al.]. // Bioorg Med Chem. – 2011. – Vol. 19. – 

P. 3884–3891. 

135. Tyrosyl-tRNA synthetase inhibitors as antibacterial agents: synthesis, 

molecular docking and structure-activity relationship analysis of 3-aryl-4-

arylaminofuran-2(5H)-ones / [Z. P. Xiao, T. W. Ma, M. L. Liao et al.]. // Eur 

J Med Chem. – 2011. – Vol. 46. – P. 4904–4914. 

136. 3-Aryl-4-acyloxyethoxyfuran-2(5H)-ones as inhibitors of tyrosyl-tRNA 

synthetase: synthesis, molecular docking and antibacterial evaluation / 

[X. D. Wang, R. C. Deng, J. J. Dong et al.]. // Bioorg Med Chem. – 2013. – 

Vol. 21. – P. 4914–4922. 

137. Synthesis, molecular docking and biological evaluation of metronidazole 

derivatives containing piperazine skeleton as potential antibacterial agents / 

[S. F. Wang, Y. Yin, F. Qiao et al.]. // Bioorg Med Chem. – 2014. – 

Vol. 22. – P. 2409–2415. 

138. Austin J. Comparison of the catalytic roles played by the KMSKS motif in 

the human and Bacillus stearothermophilus trosyl-tRNA synthetases / 

J. Austin, E. A. First. // J Biol Chem. – 2002. – Vol. 277. – P. 28394–28399. 

139. Thamotharan S. In silico based virtual screening and mixed mode QM/MM 

calculation identifies caffeine scaffold for designing potential inhibitors for 

tyrosyl tRNA synthetase of Mycobacterium tuberculosis / S. Thamotharan, 

R. Sathya. // Int J Quant Chem. – 2015. – Vol. 115. – P. 187–195. 

140. Identification of an anti-TB compound targeting the tyrosyl-tRNA 

synthetase / [N. Zhu, Y. Lin, D. Li et al.]. // J Antimicrob Chemother. – 

2015. – Vol. 70. – P. 2287–2294. 

141. The impact of molecular dynamics on drug design: applications for the 

characterization of ligand-macromolecule complexes / [J. Mortier, 

C. Rakers, M. Bermudez et al.]. // Drug Discov Today. – 2015. – Vol. 20. – 

P. 686–702. 



129 

142. Drug design benefits from molecular dynamics: some examples / J. 

L.Zhang, Q. C. Zheng, W. T. Chu, H. X. Zhang. // Curr Comput Aided Drug 

Des. – 2013. – Vol. 9. – P. 532–546. 

143. Biomolecular simulation: a computational microscope for molecular biology 

/ [R. O. Dror, R. M. Dirks, J. P. Grossman et al.]. // Annu Rev Biophys. – 

2012. – Vol. 41. – P. 429–452. 

144. Efficient discovery of potent anti-HIV agents targeting the Tyr181Cys 

variant of HIV reverse transcriptase / [W. L. Jorgensen, M. Bollini, 

V. V. Thakur et al.]. // J Am Chem Soc. – 2011. – Vol. 133. – P. 15686–

15696. 

145. Optimization of azoles as anti-human immunodeficiency virus agents guided 

by free-energy calculations / [J. G. Zeevaart, L. Wang, V. V. Thakur et al.]. 

// 2008. – Vol. 130. – P. 9492–9499. 

146. Discovery of a novel binding trench in HIV integrase / [J. Schames, 

R. H. Henchman, J. S. Siegel et al.]. // J Med Chem. – 2004. – Vol. 47. – 

P. 1879–1881. 

147. How does a drug molecule find its target binding site? / [Y. Shan, E. T. Kim, 

M. P. Eastwood et al.]. // J Am Chem Soc. – 2011. – Vol. 133. – P. 9181–

9183. 

148. Khanna I. Drug discovery in pharmaceutical industry: Productivity 

challenges and trends / I. Khanna. // Drug Discov Today. – 2012. – 

Vol. 17. – P. 1088–1102. 

149. Overington J. P. How many drug targets are there? / J. P. Overington, B. Al-

Lazikani, A. L. Hopkins. // Nat Rev Drug Discov. – 2006. – Vol. 5. – 

P. 993–996. 

150. Grinter S. Z. Challenges, applications, and recent advances of protein-ligand 

docking in structure-based drug design / S. Z. Grinter, X. Zou. // Molecules. 

– 2014. – Vol. 19. – P. 10150–10176. 



130 

151. Rational drug design paradigms: the odyssey for designing better drugs / 

[T. Kellici, D. Ntountaniotis, E. Vrontaki et al.]. // Comb Chem High 

Throughput Screen. – 2015. – Vol. 18. – P. 238–56. 

152. Schneider G. Virtual screening and fast automated docking methods / 

G. Schneider, H. L. Böhm. // Drug Discov Today. – 2002. – Vol. 7. – P. 64–

70. 

153. Fiser A. Modeling of loops in protein structures / A. Fiser, R. K. Do, A. Sali. 

// Protein Sci. – 2000. – Vol. 9. – P. 1753–1773. 

154. Fiser A. ModLoop: automated modeling of loops in protein structures / 

A. Fiser, A. Sali. // Bioinformatics. – 2003. – Vol. 19. – P. 2500–2501. 

155. Improving physical realism, stereochemistry, and side-chain accuracy in 

homology modeling: Four approaches that performed well in CASP8 / 

[E. Krieger, K. Joo, J. Lee et al.]. // Proteins. – 2009. – Vol. 77. – P. 114–

122. 

156. The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.4.1. Schrödinger, LLC. 

157. Ponder J. W. Force fields for protein simulations / J. W. Ponder, D. A. Case. 

// Adv Prot Chem. – 2003. – Vol. 66. – P. 27–85. 

158. Comparison of multiple Amber force fields and development of improved 

protein backbone parameters / [V. Hornak, R. Abel, O. Okur et al.]. // 

Proteins. – 2006. – Vol. 65. – P. 712–725. 

159. Implementation of the CHARMM Force Field in GROMACS: Analysis of 

Protein Stability Effects from Correction Maps, Virtual Interaction Sites, 

and Water Models / [P. Bjelkmar, P. Larsson, M. Cuendet et al.]. // J Chem 

Theory Comput. – 2010. – Vol. 6. – P. 459–466. 

160. Jorgensen W. L. Development and testing of the OPLS all-atom force field 

on conformational energetics and properties of organic liquids / 

W. L. Jorgensen, D. S. Maxwell, J. Tirado-Rives. // J Am Chem Soc. – 

1996. – Vol. 118. – P. 11225–11236. 

161. Evaluation and reparametrization of the OPLS-AA force field for proteins 

via comparison with accurate quantum chemical calculations on peptides / 



131 

G. A.Kaminski, R. A. Friesner, J. Tirado-Rives, W. L. Jorgensen. // J Phys 

Chem. – 2001. – Vol 105. – P. 6474–6487. 

162. A biomolecular force field based on the free enthalpy of hydration and 

solvation: the GROMOS force-field parameter sets 53A5 and 53A6 / 

C.Oostenbrink, A. Villa, A. E. Mark, W. F. van Gunsteren. // J Comput 

Chem. – 2004. – Vol. 25. – P. 1656–1676. 

163. GROMACS 4: Algorithms for highly efficient, load-balanced, and scalable 

molecular simulation / B. Hess, C. Kutzner, D. Van Der Spoel, E. Lindahl. // 

J Chem Theory Comput. – 2008. – Vol. 4. – P. 435–447. 

164. GROMACS: fast, flexible and free / [D. Van Der Spoel, E. Lindahl, B. Hess 

et al.]. // J Comput Chem. – 2005. – Vol. 26. – P. 1701–1718. 

165. Berendsen H. J. GROMACS: a message-passing parallel molecular 

dynamics implementation / H. J. Berendsen, D. Van Der Spoel, R. Van 

Drunen. // Comput Phys Commun. – 1995. – Vol. 91. – P. 43–56. 

166. Jorgensen W. L. Solvation and conformation of methanol in water / 

W. L. Jorgensen, J. D. Madura. // J Am Chem Soc. – 1983. – Vol. 105. – 

P. 1407–1413. 

167. LINCS: a linear constraint solver for molecular simulations / B. Hess, 

H. Bekker, H. J. Berendsen, J. G. Fraaije. // J Comput Chem. – 1997. – 

Vol. 18. – P. 1463–1472. 

168. A smooth particle mesh Ewald method / [U. Essmann, L. Perera, 

M. L. Berkowitz et al.]. // J Chem Phys. – 1995. – Vol. 103. – P. 8577–8592. 

169. Bussi G. Canonical sampling through velocity rescaling / G. Bussi, 

D. Donadio, M. Parrinello. // J Chem Phys. – 2007. – Vol. 126. – P. 014101. 

170. Parrinello M. Polymorphic transitions in single crystals: a new molecular 

dynamics method / M. Parrinello, A. Rahman. // J Appl Phys. – 1981. – 

Vol. 52. – P. 7182. 

171. Lemkul J. A. Aggregation of Alzheimer’s amyloid β-peptide in biological 

membranes: a molecular dynamics study / J. A. Lemkul, D. R. Bevan. // 

Biochemistry. – 2013. – Vol. 52. – P. 4971–4980. 



132 

172. Molecular dynamics with coupling to an external bath / [H. J. Berendsen, 

J. P. Postma, W. F. van Gunsteren et al.]. // J Chem Phys. – 1984. – 

Vol. 81. – P. 3684−3690. 

173. Virtual laboratory moldyngrid as a part of scientific infrastructure for 

biomolecular simulations / [A. O. Salnikov, I. A. Sliusar, O. O. Sudakov et 

al.]. // Int J Computing. – 2010. – Vol. 9. – P. 294–300. 

174. Інтегроване середовище віртуальної лабораторії MolDynGrid для 

розрахунків молекулярної динаміки біополімерів / [А. О. Сальников, 

О. О. Судаков, О. В. Савицький та ін.]. // Медична інформатика та 

інженерія. – 2010. – Т. 3, – № 1. – С. 24–32. 

175. Humphrey W. VMD - Visual Molecular Dynamics / W. Humphrey, 

A. Dalke, K. Schulten. // J Molec Graphics. – 1996. – Vol. 14. – P. 33–38. 

176. Electrostatics of nanosystems: application to microtubules and the ribosome 

/ [N. A. Baker, D. Sept, S. Joseph et al.]. // Proc Natl Acad Sci USA. – 

2001. – Vol. 98. – P. 10037–10041. 

177. Development and testing of a general AMBER force field / [J. Wang, 

R. M. Wolf, J. W. Caldwell et al.]. // J Comput Chem. – 2004. – Vol. 25. – 

P. 1157–1174. 

178. Automatic atom type and bond type perception in molecular mechanical 

calculations / J.Wang, W. Wang, P. A. Kollman, D. A. Case. // J Mol Graph 

Model. – 2006. – Vol. 25. – P. 247–260. 

179. The amber biomolecular simulation programs / [D. A. Case, T. E. 

Cheatham, T. Darden et al.]. // J Comput Chem. – 2005. – Vol. 26. – P. 

1668–1688. 

180. Jakalian A. Fast, efficient generation of high-quality atomic charges. AM1-

BCC model: II. Parameterization and validation / A. Jakalian, D. B. Jack, 

C. I. Bayly. // J Comput Chem. – 2002. – Vol. 23. – P. 1623–1641. 

181. SwissParam: a fast force field generation tool for small organic molecules / 

V.Zoete, M. A. Cuendet, A. Grosdidier, O. Michielin. // J Comput Chem. – 

2011. – Vol. 32. – P. 2359–2368. 



133 

182. Halgren T. A. Merck molecular force field. I. Basis, form, scope, 

parameterization, and performance of MMFF94 / T. A. Halgren. // J Comput 

Chem. – 1998. – Vol. 17. – P. 490–519. 

183. Importance of the CMAP correction to the CHARMM22 protein force field: 

dynamics of hen lysozyme / M.Buck, S. Bouguet-Bonnet, R. W. Pastor, 

A. D. MacKerell. // Biophys J. – 2006. – Vol. 90. – P. L36–L38. 

184. Protein identification and analysis tools on the ExPASy server / 

[E. Gasteiger, C. Hoogland, A. Gattiker et al.] // The Proteomics Protocols 

Handbook / [E. Gasteiger, C. Hoogland, A. Gattiker et al.]., 2005. – 

(Humana Press). – (Proteomics; ISBN 978-1-58829-343-5). – P. 571–607. 

185. MolProbity: all-atom structure validation for macromolecular 

crystallography / [V. B. Chen, W. B. Arendall, J. J. Headd et al.]. // Acta 

Crystallogr D Biol Crystallogr. – 2010. – Vol. 66. – P. 12–21. 

186. CE-MC: a multiple protein structure alignment server / [C. Guda, S. Lu, 

E. D. Scheeff et al.]. // Nucleic Acids Res. – 2004. – Vol. 32. – P. 100–103. 

187. Keutsch F. N. Water clusters: Untangling the mysteries of the liquid, one 

molecule at a time / F. N. Keutsch, R. J. Saykally. // Proc Natl Acad Sci 

USA. – 2001. – Vol. 98. – P. 10533–10540. 

188. Site- and sequence-selective ultrafast hydration of DNA / S. K. Pal, L. Zhao, 

T. Xia, A. H. Zewail. // Proc Natl Acad Sci USA. – 2003. – Vol. 100. – 

P. 13746–13751. 

189. Pal S. K. Water at DNA surfaces: ultrafast dynamics in minor groove 

recognition / S. K. Pal, L. Zhao, L. H. Zewail. // Proc Natl Acad Sci USA. – 

2003. – Vol. 100. – P. 8113–8118. 

190. Deber C. M. Proline Residues in Proteins [Електронний ресурс] / 

C. M. Deber, B. Brodsky, A. Rath // eLS. – 2010. – Режим доступу до 

ресурсу: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0003014.pub2/

abstract. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0003014.pub2/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0003014.pub2/abstract


134 

191. Chain A, Tyrosyl-Trna Synthetase From Mycobacterium Tuberculosis In 

Unliganded State [Електронний ресурс] // NCBI Protein. – 2009. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/2JAN_A. 

192. PDBsum: a Web-based database of summaries and analyses of all PDB 

structures / [R. A. Laskowski, E. G. Hutchinson, A. D. Michie et al.]. // 

Trends Biochem Sci. – 1997. – Vol. 22. – P. 488–490. 

193. Dynameomics: mass annotation of protein dynamics and unfolding in water 

by high-throughput atomistic molecular dynamics simulations / [D. A. Beck, 

A. L. Jonsson, R. D. Schaeffer et al.]. // Protein Eng Des Sel. – 2008. – 

Vol. 21. – P. 353–368. 

194. Xin Y. The ‘KMSKS’ motif in tyrosyl-tRNA synthetase participates in the 

initial binding of tRNATyr / Y. Xin, W. Li, E. First. // Biochemistry. – 

2000. – Vol. 39. – P. 340–347. 

195. Drug-resistant tuberculosis in Eastern Europe: challenges and ways forward 

/ C. D.Acosta, A. Dadu, A. Ramsay, M. Dara. // Public Health Action. – 

2014. – Vol. 4, Suppl. 2. – P. S3–S12. 

196. Anfinsen C. B. Studies on the reduction and re-formation of protein 

disulfide bonds / C. B. Anfinsen, E. Haber. // J Biol Chem. – 1961. – Vol. 

236. – P. 1361–1363. 

197. Quantifying the evolutionary divergence of protein structures: the role of 

function change and function conservation / [A. Pascual-García, D. Abia, 

R. Méndez et al.]. // Proteins. – 2010. – Vol. 78. – P. 181–196. 

198. Exploring protein dynamics space: the dynasome as the missing link 

between protein structure and function / [U. Hensen, T. Meyer, J. Haas et 

al.]. // PLoS One. – 2012. – Vol. 7. – P. e33931. 

199. Comparison of the intrinsic dynamics of aminoacyl-tRNA synthetases / 

[N. Warren, A. Strom, B. Nicolet et al.]. // Protein J. – 2014. – Vol. 33. – 

P. 184–198. 

200. Identification of potent inhibitors of the Trypanosoma brucei methionyl-

tRNA synthetase via high-throughput orthogonal screening / [L. Pedró-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/2JAN_A


135 

Rosa, F. S. Buckner, R. M. Ranade et al.]. // J Biomol Screen. – 2015. – 

Vol. 20. – P. 122–130. 

201. Leatherbarrow R. J. Transition-state stabilization in the mechanism of 

tyrosyl-tRNA synthetase revealed by protein engineering / 

R. J. Leatherbarrow, A. R. Fersht, G. Winter. // Proc Natl Acad Sci USA. – 

1985. – Vol. 82. – P. 7840–7844. 


