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Poniewa¿ wspomniane w tytule hydrofobowe ligandy bêd¹ reprezentowane w
niniejszym artykule g³ównie przez cytokininy, nasz¹ dyskusjê rozpoczniemy krótk¹
charakterystyk¹ tej wa¿nej grupy hormonów rolinnych. Naturalne cytokininy s¹
pochodnymi adeniny, z podstawnikiem przy egzoaminowym atomie N6. Dobrze
poznana jest trans-zeatyna, maj¹ca podstawnik izoprenoidowy zakoñczony grup¹
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CYTOKININY
Poniewa¿ wspomniane w tytule hydrofobowe ligandy bêd¹ reprezentowane w
niniejszym artykule g³ównie przez cytokininy, nasz¹ dyskusjê rozpoczniemy krótk¹
charakterystyk¹ tej wa¿nej grupy hormonów rolinnych. Naturalne cytokininy s¹
pochodnymi adeniny, z podstawnikiem przy egzoaminowym atomie N6. Dobrze poznana
jest trans-zeatyna, maj¹ca podstawnik izoprenoidowy zakoñczony grup¹ hydroksylow¹
(ryc. 1). Cytokininy reguluj¹ podzia³y komórkowe, procesy rozwojowe, np. wzrost
pêdów czy starzenie siê lici, oraz zaanga¿owane s¹ w odpowied roliny na stres.
Ich aktywnoæ biologiczna obserwowana jest ju¿ przy bardzo niskim stê¿eniu 109 M.
Zagadkow¹ grupê stanowi¹ syntetyczne pochodne mocznika, np. N,N'-difenylomocznik (DPU), które pomimo braku podobieñstwa chemicznego wykazuj¹
identyczn¹ z cytokininami naturalnymi aktywnoæ biologiczn¹.
Zwi¹zki z obu grup bardzo s³abo rozpuszczaj¹ siê w wodzie. Jest to wynikiem
obecnoci w ich strukturze du¿ych grup hydrofobowych (³añcuch izoprenoidowy
trans-zeatyny, czy piercienie fenylowe DPU). Dla chemika ta silna hydrofobowoæ
jest jednak nieco zaskakuj¹ca, szczególnie w przypadku pochodnych adeniny, których
cz¹steczki maj¹ przecie¿ liczne centra hydrofilowe. W zeatynie jest to piêæ atomów
azotu i grupa hydroksylowa. Szczególnie intryguj¹ce s¹ atomy azotu ze wzglêdu na
mo¿liwoæ ich protonowania. O ile w obojêtnej zeatynie jeden atom H zwi¹zany
jest z atomem N6, to po³o¿enie drugiego jest równie prawdopodobne w pozycji N7,
jak i N9, co wi¹¿e siê z istnieniem form tautomerycznych. Sytuacja jeszcze bardziej
komplikuje siê w przypadku potraktowania zeatyny kwasem, gdy¿ protonowanie mo¿e
zajæ w trzech ró¿nych pozycjach. W przeciwieñstwie do zeatyny obojêtnej, sole
zeatyniowe bardzo dobrze rozpuszczaj¹ siê w wodzie.

BIA£KA WI¥¯¥CE CYTOKININY (CSBP)
Poszukiwanie czynników bia³kowych wi¹¿¹cych cytokininy doprowadzi³o do odkrycia
w siewkach fasoli mung (Vigna radiata) niewielkich iloci (1 mg na 5 kg materia³u)
bia³ka o masie 17 kDa, które nazwano CSBP (Cytokinin-Specific Binding Protein)
[4]. Autorzy tego doniesienia przypisali bia³ku VrCSBP bardzo wysokie powinowactwo
do cytokinin (~1091010 M1) oraz zaliczyli je do rodziny strukturalnej PR-10, mimo
niskiego poziomu identycznoci sekwencji (20%) z typowymi bia³kami PR-10.
Weryfikacja tych informacji pokaza³a, ¿e VrCSBP wi¹¿e cytokininy ze znacznie
ni¿szym powinowactwem (104105 M1) [11]. Wyniki potwierdzono kilkoma
metodami, mianowicie stosuj¹c bezporednie pomiary fluorescencji (FRET), oznaczaj¹c wypieranie znacznika fluorescencyjnego  ANS (kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy) oraz za pomoc¹ izotermicznej kalorymetrii miareczkowania (ITC). Co
ciekawe, podobne sta³e asocjacji uzyskano dla zeatyny obojêtnej i dla kationu
zeatyniowego oraz dla pochodnych mocznika. We wszystkich przypadkach
stechiometria kompleksów VrCSBP : ligand wynosi³a 1:1.
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BIA£KA ZWI¥ZANE Z PATOGENEZ¥
Skazane na bytowanie stacjonarne roliny wykszta³ci³y specyficzne sposoby
obrony przed patogenami i stresem. Nale¿y do nich ekspresja bia³ek obronnych z
ogromnej rodziny okrelanej skrótem PR (ang. Pathogenesis-Related). Rolinne
bia³ka PR podzielone zosta³y na kilkanacie klas, zazwyczaj ze wzglêdu na ich
funkcjê. Wyj¹tek pod tym wzglêdem stanowi¹ wewn¹trzkomórkowe bia³ka klasy
10 (PR-10), o których funkcji prawie nic nie wiadomo, pomimo ¿e kodowane s¹
przez rodziny wielogenowe (np. 10 izoform znalezionych w ³ubinie ¿ó³tym [6,13]) i
w zale¿noci od warunków stresowych mog¹ byæ produkowane w niektórych
czêciach rolin w bardzo du¿ych ilociach. Stosunkowo dobrze poznana jest natomiast, g³ównie dziêki badaniom krystalograficznym, struktura bia³ek PR-10, okrelona
najpierw dla alergenu z py³ku brzozy (Bet v 1 [5]), a póniej dla szeregu homologów
z ³ubinu (LlPR-10.1A, LlPR-10.1B [1]; LlPR-10.2A [9]) oraz dla alergenów owoców
i warzyw, np. selera (Api g 1 [12]). Strukturê bia³ek PR-10 badano te¿ metodami
spektroskopii NMR. Charakterystycznym motywem zwoju PR-10 jest rozleg³y,
siedmio³añcuchowy, antyrównoleg³y arkusz b, który jak d³oñ zaciska siê na d³ugiej
C-koñcowej helisie a3. Wszystkie po³¹czenia ³añcuchów w ramach arkusza b s¹
pêtlami o charakterze spinki b, z wyj¹tkiem po³¹czenia b1b2 pomiêdzy ³añcuchami
skrajnymi, które prowadzi przez dwie krótkie helisy a1 i a2. W rdzeniu bia³ek
PR-10, pomiêdzy arkuszem i helis¹ a3, znajduje siê, ograniczona równie¿ helisami
a1 i a2, ogromna pieczara, o objêtoci osi¹gaj¹cej 4500 A3 (ryc. 2).

STRUKTURA BIA£KA VRCSBP
W KOMPLEKSIE Z TRANS-ZEATYN¥
Stosunkowo niski stopieñ podobieñstwa sekwencji aminokwasowej wymaga³
potwierdzenia hipotezy o przynale¿noci bia³ka VrCSBP do klasy PR-10 metod¹
dowiadczaln¹. Samo bia³ko VrCSBP opiera siê próbom krystalizacji, ³atwo natomiast
krystalizuje po inkubacji z trans-zeatyn¹ w stosunku molowym 1:4. Eksperyment
ten rodzi jednak problem, gdy¿ nik³a rozpuszczalnoæ trans-zeatyny w wodzie wymaga rozpuszczenia tego odczynnika w 0,2 M kwasie solnym. Dodawany jest wiêc
de facto, przynajmniej w jakim stopniu, kation zeatyniowy, a nadmiar HCl mo¿e
dodatkowo powodowaæ zmiany uprotonowania bia³ka.
Pomimo ¿e tak otrzymane kryszta³y rozpraszaj¹ promieniowanie rentgenowskie
z rozdzielczoci¹ atomow¹ (1,2 A), ich struktury nie uda³o siê rozwi¹zaæ metod¹
podstawienia cz¹steczkowego z u¿yciem dostêpnych modeli PR-10. Zastosowano
wiêc podejcie z nas¹czaniem kryszta³ów w roztworze czynnika derywatyzuj¹cego.
By³ nim intensywnie zielony kation dodekabromoheksatantalowy (Ta6Br12)2+, którego
sk³adnik Ta idealnie nadaje siê do pomiarów metod¹ dostrojonej dyfrakcji anomalnej
MAD [7]. D³ugotrwa³e (36 h) nas¹czanie powiod³o siê  kryszta³y nabra³y g³êbokiej
zielonej barwy (ryc. 3); by³o jednak prowadzone w roztworze bez dodatku transzeatyny, co grozi³o wymyciem liganda z ewentualnego kompleksu w krysztale.
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Kryszta³y derywatyzowane kationem (Ta6Br12)2+ ci¹gle rozprasza³y promienie
rentgenowskie bardzo dobrze (rozdzielczoæ 1,8 A), a algorytm MAD rozwi¹za³
problem fazowy automatycznie [10]. Obraz struktury kryszta³u natywnego (tj.
kompleksu VrCSBP/trans-zeatyna) okaza³ siê zaskakuj¹cy. Po pierwsze potwierdzona
zosta³a przynale¿noæ bia³ka VrCSBP do rodziny strukturalnej PR-10, z dopasowaniem
atomów Ca do klasycznych przedstawicieli tej rodziny na poziomie rmsd 1,41,8 A.
Po drugie, w krysztale znaleziono cztery niezale¿ne kopie bia³ka, oznaczone A, B, C,
D. Zgodnie z oczekiwaniem, bia³ko rzeczywicie utworzy³o kompleks z trans-zeatyn¹
(ryc. 4). Najciekawsze by³o jednak to, ¿e tylko dwa z tych kompleksów, A i D, by³y
takie same: zawiera³y po dwie cz¹steczki liganda w uk³adzie g³owa do g³owy z
warstwowo u³o¿onymi piercieniami purynowymi w centrum kompleksu, szczelnie
wype³niaj¹ce pieczarê. W kompleksie B by³y te¿ dwie cz¹steczki trans-zeatyny, lecz
druga z nich, bli¿sza wlotu do pieczary, mia³a odwrotn¹ orientacjê, tzn. pakowa³a siê
we wnêce wed³ug regu³y ogon do g³owy. W kompleksie C za znalaz³a siê tylko
jedna cz¹steczka liganda usytuowana g³êboko we wnêce w ten sam sposób jak
cz¹steczka wewnêtrzna w pozosta³ych przypadkach. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
by³o to wynikiem zbyt ma³ego nadmiaru molowego liganda podczas inkubacji. Nie jest
to jednak prawd¹, gdy¿ cz¹steczek zeatyny by³o na pewno pod dostatkiem, skoro dwie
dalsze znaleziono w przestrzeniach pomiêdzy ³añcuchami bia³ka.
Rozdzielczoæ 1,2 A nie pozwala jeszcze na wizualizacjê atomów wodoru, st¹d
o ich po³o¿eniu w cz¹steczkach ligandów mo¿na wnioskowaæ tylko porednio.
Wnioski, choæ fragmentaryczne, s¹ jednak bardzo ciekawe. Np. to samo oddzia³ywanie grupy karboksylanowej reszty Glu69 bia³ka z atomami N6 i N7 ka¿dej
cz¹steczki wewnêtrznej zeatyny wskazuje, ¿e jeden z ruchomych protonów tego
liganda znajduje siê w pozycji N7-H (ryc. 5). Inaczej jest w przypadku zeatyny
zewnêtrznej w kompleksach A i D, której partnerem w tych oddzia³ywaniach jest
reszta Gln67, skierowana atomem azotu amidowej grupy NH2 w kierunku akceptora
N7. Oznacza to, ¿e pozycja N7 w tych cz¹steczkach zeatyny na pewno nie jest
protonowana. Byæ mo¿e obserwacje te s¹ wynikiem nie tylko innej tautomerii w
obrêbie wewnêtrznych i zewnêtrznych ligandów, ale odzwierciedlaj¹ jeszcze
bardziej zasadnicze ró¿nice, np. w stopniu protonowania. Wniosek taki musi jednak
na razie pozostaæ hipotez¹, gdy¿ sieæ wi¹zañ wodorowych przy pozosta³ych centrach
azotowych ligandów nie mo¿e byæ zinterpretowana jednoznacznie.
Jeszcze wiêksze zaskoczenie przynios³a struktura bia³ka w kompleksie z
(Ta6Br12)2+, którego powstawaniu towarzyszy³o wymywanie liganda pierwotnego, tj.
trans-zeatyny. Od razu trzeba wyjaniæ, ¿e wi¹zanie siê jonów (Ta6Br12)2+ do bia³ka
w ¿aden sposób nie koliduje z obecnoci¹ trans-zeatyny. Jony (Ta 6Br 12)2+
znajdujemy na powierzchni bia³ka, z dala od wnêki, i to zwykle z bardzo niskim
wspó³czynnikiem obsadzenia. Porównanie struktury przed i po k¹pieli odmywaj¹cej
trans-zeatynê pokazuje, ¿e wyp³ukaniu w oko³o 50% uleg³y, jak mo¿na by³o
przypuszczaæ, cz¹steczki zewnêtrzne, gdy¿ znajdowa³y siê one u wlotu do pieczary.
Tak by³o jednak w kompleksach A, B, D, gdzie cz¹steczka zewnêtrzna by³a
obecna. W kompleksie C, który pocz¹tkowo zawiera³ tylko cz¹steczkê wewnêtrzn¹ niezabezpieczon¹ przez korek zewnêtrzny, to w³anie ona uleg³a wymyciu
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i to w 100%! Nasuwa siê wiêc wniosek, ¿e silniej zwi¹zana jest nie zeatyna wewnêtrzna,
która wi¹¿e siê z bia³kiem jako pierwsza, ale zeatyna zewnêtrzna, dla której miejsce
dokowania przygotowane jest z udzia³em wewnêtrznej poprzedniczki. Taka mia³a
hipoteza, zak³adaj¹ca, ¿e zwi¹zanie liganda docelowego wymaga wczeniejszej interakcji
z ligandem przygotowuj¹cym w³aciwe miejsce wi¹zania, napotyka jednak na dwa
problemy logiczne. Dlaczego przez cz¹steczkê C nie zosta³ pochwycony silnym wi¹zaniem
drugi ligand, skoro w roztworze by³ nadmiar zeatyny? Jak to mo¿liwe, aby silnie wi¹¿¹cy
siê ligand zewnêtrzny czyni³ to na dwa sposoby? Wydaje siê, ¿e stoimy przed niezwyk³¹
zagadk¹, która zmusza nas do zrewidowania utartych pogl¹dów na doskonale
dopasowanych partnerów w oddzia³ywaniach bia³ko-ligand.

KOMPLEKS BIA£KA LLPR-10.2B Z TRANS-ZEATYN¥
Zaobserwowanie wi¹zania trans-zeatyny przez maj¹ce strukturê PR-10 bia³ko VrCSBP
zachêci³o do zbadania struktury podobnego kompleksu klasycznego bia³ka PR-10. Strukturê
tak¹ dla ³ubinowego bia³ka LlPR-10.2B rozwi¹zano z rozdzielczoci¹ 1,35 A [3]. Choæ
chemicznie próbowano charakteryzowaæ kompleksy bia³ek PR-10 z ró¿nymi ligandami
wczeniej, to informacja strukturalna dostêpna by³a tylko dla kompleksu alergenu py³ku
brzozy z niefizjologicznym dla rolin kwasem deoksycholowym [8]. W strukturze tej, we
wnêce bia³ka znaleziono dwie cz¹steczki kwasu deoksycholowego, z których jedna
naladowa³a nieco usytuowanie zeatyny wewnêtrznej w kompleksie VrCSBP/transzeatyna, druga za nie mia³a swojego odpowiednika w tym kompleksie.
Struktura kompleksu LlPR-10.2B/trans-zeatyna ujawni³a cztery cz¹steczki liganda
(ryc. 6), przy czym trzy (wraz z 25 cz¹steczkami wody) zajmuj¹ wnêtrze pieczary,
a czwarta zaklinowana jest w wietle jej wlotu, pomiêdzy dwoma cz¹steczkami
bia³ka. Ze wzglêdu na du¿¹ zawartoæ wody, jej cz¹steczki s¹ g³ównymi partnerami
w wi¹zaniach wodorowych zeatyny w pieczarze. Niemniej liczba kontaktów z
ugrupowaniami bia³ka jest wystarczaj¹ca, aby stabilnie zakotwiczyæ cz¹steczki liganda
i zapewniæ im doskona³e zdefiniowanie na mapach gêstoci elektronowej. Brak jest
podobieñstwa w sposobie wi¹zania trans-zeatyny we wnêce bia³ka VrCSBP i LlPR10.2B. W szczególnoci najg³êbiej po³o¿ona cz¹steczka wewnêtrzna w strukturze
VrCSBP le¿y wzd³u¿ helisy a3, podczas gdy w LlPR-10.2B uk³ada siê ona
prostopadle, wzd³u¿ osi helis a1a2. Sporód pozosta³ych ligandów we wnêce
LlPR-10.2B, tylko jeden nieco przypomina po³o¿enie zeatyny zewnêtrznej w
VrCSBP, a i to dla przypadku odwróconej konformacji B.

KOMPLEKS BIA£KA LLPR-10.2B Z N,N'-DIFENYLOMOCZNIKIEM
Bia³ko LlPR-10.2B wykrystalizowano równie¿ w kompleksie ze sztuczn¹ cytokinin¹
DPU [2]. We wnêce znaleziono a¿ cztery cz¹steczki liganda w towarzystwie omiu
cz¹steczek wody (ryc. 7). Cz¹steczki DPU nie tworz¹ ¿adnych wi¹zañ wodorowych z
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bia³kiem, a i ich kontakty z cz¹steczkami wody s¹ minimalne, co wyjania ich kiepskie
zakotwiczenie w strukturze. Jednak¿e kszta³t przypisanej im, wyd³u¿onej gêstoci
elektronowej nie pozostawia w¹tpliwoci co do zawartoci wnêki.

MODULACJA WNÊKI POD WP£YWEM LIGANDÓW
Choæ znamy ju¿ wiele struktur bia³ek z grupy PR-10 oraz ich kompleksów z
ma³ocz¹steczkowymi ligandami, dot¹d nie mamy najbardziej klarownego przypadku,
który pozwala³by porównaæ strukturê tego samego bia³ka przed i po zwi¹zaniu
liganda o znaczeniu fizjologicznym. Jest co prawda przypadek bia³ka Bet v 1 i jego
izoformy w kompleksie z kwasem deoksycholowym, ale jest to sytuacja nienaturalna.
Konkluzj¹ porównania tych dwu struktur by³o, ¿e wi¹zanie deoksycholanu nie
wp³ynê³o znacz¹co na strukturê bia³ka.
Ciekawszy jest przypadek dwóch bia³ek ³ubinowych, LlPR-10.2A i LlPR-10.2B,
których sekwencja jest niemal identyczna (96% podobieñstwa, 91% identycznoci,
ró¿nice dotycz¹ reszt nieistotnych z punktu widzenia wi¹zania ligandów), a które
zbadano strukturalnie w formie wolnej (LlPR-10.2A) oraz w kompleksie z
cytokininami z obu grup (LlPR-10.2B). lad Ca bia³ka LlPR-10.2B z obu
kompleksów nak³ada siê doæ dobrze, z rmsd oko³o 0,77 A. Jeli natomiast dokonamy
superpozycji z ³añcuchem LlPR-10.2A, uzyskamy wysok¹ wartoæ rmsd powy¿ej
2,1 A. Najbardziej dramatyczna ró¿nica wystêpuje w rodkowej czêci helisy a3,
która z³ama³a siê w po³owie (k¹t 60o), zapadaj¹c siê nad pust¹ pieczar¹ LlPR-10.2A.
Zapadniêcie to spowodowa³o zmniejszenie objêtoci wnêki do ok. 2 000 A3. Dla
porównania, wnêka w kompleksie LlPR-10.2B z DPU ma objêtoæ 3 600 A3, a z
trans-zeatyn¹ ponad 4 500 A3 (ryc. 8).
Wydaje siê, ¿e C-koñcowa helisa a3, która uwita jest na odcinku o bardzo
rozbie¿nej sekwencji aminokwasowej (szczególnie jaskrawej na tle wysokiego stopnia
konserwacji innych elementów sekwencji PR-10), jest najbardziej plastycznym
elementem struktury bia³ek PR-10, który naj³atwiej ulega adaptacji do potrzeb
narzuconych przez zajmuj¹cy pieczarê ligand. Oprócz opisanego zgiêcia w po³owie,
helisa a3 ulega te¿ obrotowi wokó³ i translacji wzd³u¿ swojej osi oraz moduluje swoje
wejcie do zag³êbienia w arkuszu b przez zmiany konformacyjne labilnej pêtli L9,
która jest jej ³¹cznikiem z reszt¹ struktury.

WNIOSKI
Choæ nie znaleziono dot¹d funkcji biologicznej bia³ek PR-10, wydaje siê, ¿e wykryta
przez nas przynale¿noæ strukturalna bia³ek wi¹¿¹cych cytokininy (CSBP) do klasy
PR-10 wskazuje, ¿e wi¹zanie ma³ych, hydrofobowych ligandów mo¿e byæ ogóln¹ cech¹
rodziny PR-10. Potwierdzaj¹ to struktury kompleksów ³ubinowego bia³ka PR-10 z
cytokininami: tak naturaln¹ (trans-zeatyna), jak i syntetyczn¹ (N,N'-difenylomocznik).
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Ligandy wi¹zane s¹ w olbrzymiej pieczarze (1 1004 500 A3) znajduj¹cej siê w rdzeniu
hydrofobowym tych bia³ek. Choæ prowadzone ró¿nymi metodami pomiary kinetyczne
wskazuj¹ na umiarkowane powinowactwo do cytokinin (~100 mM) i stechiometriê
1:1, badania krystalograficzne kompleksów ujawniaj¹, ¿e bia³ka PR-10 mog¹ pomieciæ
w swojej wnêce od 1 do 4 cz¹steczek liganda, i to w ró¿nych orientacjach, jednak
niemal zawsze z dobr¹ stabilnoci¹ strukturaln¹. Co wiêcej, moleku³om liganda we
wnêce mog¹ towarzyszyæ dodatkowo cz¹steczki wody. Jest doæ prawdopodobne, ¿e
przynajmniej w przypadku naturalnych cytokinin tryb wi¹zania bêdzie zale¿a³ od stopnia
protonacji liganda, a byæ mo¿e nawet od jego formy tautomerycznej. Ten element
plastycznoci ligandów wzbogaca dodatkowo ich naturalna ró¿norodnoæ konformacyjna. To, w po³¹czeniu z plastycznoci¹ samych bia³ek PR-10, mo¿e kreowaæ
niesamowite warunki do wzajemnej adaptacji obu partnerów i mo¿e byæ zasad¹
umo¿liwiaj¹c¹ bia³kom PR-10 wi¹zanie rozmaitych ligandów i tym samym pe³nienie
roli rezerwuaru cz¹steczek hydrofobowych w wodnym rodowisku komórki. Plastycznoæ struktury PR-10 uwarunkowana jest przede wszystkim C-koñcow¹ helis¹ a3,
która mo¿e wybieraæ ligandy nie tylko dziêki swojej zmiennoci sekwencyjnej
(pamiêtajmy, ¿e bia³ka PR-10 kodowane s¹ przez liczne rodziny wielogenowe), ale
równie¿ dziêki ³atwoci, z jak¹ ulega ona rozmaitym deformacjom geometrycznym
(zgiêcie, przesuw, obrót, inny punkt natarcia). Te modulacje struktury a3 przek³adaj¹
siê na modulacje wnêki, przede wszystkim na jej objêtoæ.
W konkluzji stwierdzamy, ¿e studiuj¹c strukturê bia³ek PR-10 i ich kompleksów
prawdopodobnie uchylamy r¹bka tajemnicy, która bêdzie kaza³a nam dostrzec g³êbsze
warstwy znaczeniowe terminów rozpoznanie molekularne czy dopasowanie bia³koligand. Byæ mo¿e istot¹ specyficznoci rozpoznania jest zdolnoæ do stymulowanej
przez partnera adaptacji? Byæ mo¿e wi¹zanie kilku cz¹steczek liganda ma na celu
kooperatywne przygotowanie najlepszego miejsca dokowania dla ostatniego, a nie
pierwszego przybysza? Byæ mo¿e prawdziwe fizjologiczne ligandy bia³ek PR-10
czekaj¹ jeszcze na odkrycie?
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RYCINA 1. Wzory strukturalne niektórych cytokinin. Kó³kami obwiedziono grupy hydrofilowe
zeatyny. Podwójne kó³ka wskazuj¹ niepewnoæ po³o¿enia protonów (tautomeria, protonowanie)
FIGURE 1. Structural formulae of selected cytokinins. Circles are used to indicated hydrophilic groups of
zeatin. Double circles indicate uncertain proton location (tautomerism, protonation)
RYCINA 2. Ukazana w dwóch rzutach struktura ³ubinowego bia³ka LlPR-10.2A okrelona metod¹
krystalograficzn¹ [9], z uwzglêdnieniem numeracji elementów struktury drugorzêdowej. Uwagê zwraca
ogromna pieczara we wnêtrzu bia³ka
FIGURE 2. Crystallographic model of yellow lupine LlPR-10.2A protein [9], shown in two views. Note
the huge cavity inside the protein. The labels annotate secondary structure elements of the PR-10 fold
RYCINA 3. Monokryszta³y kompleksu VrCSBP/trans-zeatyna przed (lewa) i po (prawa) nas¹czeniu w
roztworze (Ta6Br12)Br2 [10]
FIGURE 3. Single crystals of VrCSBP/trans-zeatin complex before (left) and after (right) soaking in
(Ta6Br12)Br2 solution [10]
RYCINA 4. trans-Zeatyna we wnêce czterech cz¹steczek bia³ka A, B, C, D w kompleksie z VrCSBP [11].
FIGURE 4. trans-Zeatin in the cavity of VrCSBP molecules A, B, C, D, as revealed by the crystal
structure of the complex [11].
RYCINA 5. Wewnêtrzna (lewa) i zewnêtrzna (prawa) cz¹steczka trans-zeatyny w otoczeniu partnerów
tworz¹cych z nimi wi¹zania wodorowe w strukturze kompleksu VrCSBP/trans-zeatyna [11]. Cz¹steczki
pokazane s¹ na tle mapy gêstoci elektronowej 2Fo-Fc wyrysowanej przy konturze 1.2s. Strza³ki
wskazuj¹ pozycjê N7 piercienia puryny, która musi byæ protonowana w cz¹steczce wewnêtrznej i
deprotonowana w cz¹steczce zewnêtrznej.
FIGURE 5. Inner (left) and outer (right) trans-zeatin molecules surrounded by their hydrogen-bonding
partners in the crystal structure of VrCSBP/trans-zeatin complex [11]. The molecules are shown in their
2Fo-Fc electron density map contoured at the 1.2s level. The arrows indicate the N7 atom of the purine
moiety, which must be protonated in the inner molecule and deprotonated in the outer molecule
RYCINA 6. Cztery cz¹steczki trans-zeatyny w kompleksie z bia³kiem LlPR-10.2B [3]. Dla uwidocznienia
zawartoci pieczary, rodkowa czêæ helisy a 3 zosta³a usuniêta. Trzy cz¹steczki zeatyny (wraz z
pominiêtymi 25 cz¹steczkami wody) wype³niaj¹ wnêtrze pieczary. Czwarty ligand (prawo dó³) le¿y
pomiêdzy dwoma cz¹steczkami bia³ka w krysztale
FIGURE 6. Four trans-zeatin molecules in the complex with LlPR-10.2B [3]. The central part of helix
a3 has been cut away to emphasize the contents of the cavity. Three of the zeatin molecules, plus 25
water molecules (not shown), occupy the volume of the cavity. The fourth ligand (lower right) is located
at the interface between two protein molecules in the crystal lattice
RYCINA 7. Cztery cz¹steczki N,N'-difenylomocznika (DPU1-4) oraz osiem cz¹steczek wody (niebieskie
kulki) we wnêce bia³ka LlPR-10.2B [2]
FIGURE 7. Four molecules of N,N'-diphenylurea (DPU1-4) plus eight water molecules (blue spheres)
found in the cavity of the LlPR-10.2B protein [2]
RYCINA 8. Na³o¿enie ladów ³añcucha g³ównego bia³ek LlPR-10.2A (forma wolna, kolor czerwony),
LlPR-10.2B (kompleksy z trans-zeatyn¹ i DPU, kolor niebieski) i VrCSBP (kompleks z trans-zeatyn¹,
kolor zielony). Koloru u¿yto do uwypuklenia ró¿nic w konformacji C-terminalnej helisy a3 i
podprowadzaj¹cej j¹ pêtli L9. Obok podano wielkoæ wnêki w c
 3. Przedstawione struktury s¹
zdeponowane w Banku Struktur Bia³kowych (Protein Data Bank, PDB) z kodami 1XDF (LlPR-10.2A),
2QIM (LlPR-10.2B/trans-zeatyna), 3E85 (LlPR-10.2B/DPU) i 2FLH (VrCSBP/trans-zeatyna)
FIGURE 8. Superposition of the Ca traces of several PR-10 proteins and their cytokinin complexes: LlPR10.2A (ligand-free form, red), LlPR-10.2B (trans-zeatin and DPU complexes, blue), VrCSBP (trans-zeatin
complex, green). The color has been used to emphasize the variable conformation of helix a 3 and of loop L9,
which connects it with the rest of the protein molecule. The cavity volume is expressed in c
 3. The structures
have been deposited in the Protein Data Bank (PDB) with the following accession codes: 1XDF (LlPR
10.2A), 2QIM (LlPR-10.2B/trans-zeatin), 3E85 (LlPR-10.2B/DPU), and 2FLH (VrCSBP/trans-zeatin)
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