GALAKTOSEMIA TIPE II
Galaktosemia adalah penyakit gangguan metabolisme yang jarang terjadi, diturunkan secara
autosomal resesif, dimana terjadi gangguan pada enzim yang berperan dalam pemecahan
galaktosa menjadi glukosa.
Insidens penyakit ini 1 di antara 60.000 kelahiran pada ras Kaukasian. Pada populasi ras
lainnya, insidensnya tentu berbeda. Penyakit ini sering dijumpai pada populasi penduduk
migran Irlandia.
Proses pemecahan galaktosa menjadi glukosa diperankan oleh 4 enzim, yang dikenal sebagai
Leloir pathway. Berdasarkan gangguan pada enzim tersebut, penyakit ini dibedakan menjadi
3 tipe, yaitu Galaktosemia tipe I, tipe II, dan tipe III.
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Tabel I. Tipe Penyakit Galaktosemia
Enzyme
Name
galactose-1-phosphate
classic galactosemia
uridyl transferase
galactokinase
galactokinase deficiency
UDP galactose epimerase
galactose
epimerase
deficiency, UDP-Galactose-4epimerase deficiency

Gambar Leloir Pathway
Pada sebagian besar organisme, konversi β-D-galaktosa menjadi glukosa-1-fosfat diperankan
oleh 4 enzim yang terlibat dalam Leloir pathway seperti yang ditunjukkan pada gambar di
atas. Enzim galaktokinase, yang akan dibahas selanjutnya, mengkatalisis langkah kedua
dalam jalur tersebut, yaitu fosforilasi MgATP yang tergantung dari kelompok C-1 hidroksil αD-galaktosa untuk menghasilkan galaktosa-1-fosfat. Sejauh ini, ~ 20 mutasi (termasuk
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substitusi dasar, penghapusan dasar, dan penghapusan yang lebih besar) telah diidentifikasi
pada manusia yang menderita galaktosemia, yang mengakibatkan keadaan sakit disebut
sebagai Galaktosemia tipe II.
Galactokinase dikenal sebagai anggota dari superfamili GHMP kinase molekul kecil, yang
mencakup antara lain : kinase homoserine, mevalonate kinase, dan kinase
phosphomevalonate. Memang, keluarga protein ini pada awalnya diidentifikasi berdasarkan
urutan identitas asam aminonya. Menurut semua data struktural dan biokimia yang tersedia
saat ini, anggota keluarga ini dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok tergantung pada
mekanisme katalitik mereka.

Gambar 1. Struktur Galactokinase manusia

Struktur kristal galactokinase manusia berisi empat rantai polipeptida di unit asimetris.
Diketahui bahwa tulang punggung atom α-karbon untuk rantai polipeptida dalam unit
asimetris saling melapisi satu sama lain dengan akar kuadrat SD antara 0,31 dan 0,42 Å.
Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.a, struktur galactokinase manusia, dengan
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dimensi keseluruhan ~ 44 Å × 56 × 63 Å Å, dapat dibayangkan sebagai dua domain. Daerah
N-terminal dimulai dengan rantai panjang α-helix 15 residu, yang mengapit 6 rantai β
campuran. Sebuah bundel empat rantai heliks mengelilingi sisi lain dari rantai β. Daerah Cterminal didominasi oleh enam rantai α-heliks dan dua lapisan anti-paralel rantai β. Lokasi
dari tiga motif struktural karakteristik dari superfamili GHMP ditunjukkan dalam Gambar 1.a.
Motif I ini, memiliki urutan asam amino Val-Asn-Leu-Gly-Ile-Glu-Nya, berbatasan satu sisi
bagian galaktosa dimana rantai samping Glu dan tulang punggung nitrogen dari peptid Nya
berpartisipasi dalam interaksi ikatan hidrogen dengan gugus gula C-6 hidroksil. Dalam
galactokinase manusia, Motif II dibentuk oleh Gly-Gly-Gly-Leu-Ser-Ser-Ser-Ala-Ser dan
amplop gugus fosforil dari nukleotida. Yang terakhir, Motif III, seperti ditunjukkan dalam
Gambar 1.a., dibentuk oleh Met-Thr-Gly-Gly-Gly-Phe-Gly-Gly. Tulang punggung Nitrogen
peptid dari Gly terletak dalam 3Å dari oksigen γ-fosforil dari AMPPNP. Ada tiga cis-prolines di
galactokinase manusia pada posisi 85, 104, dan 121.
Struktur kuartener galactokinase pada manusia adalah monomer. Satu dimer tersebut,
terbentuk antara molekul 3 dan 4 seperti dalam Gambar 1.b. Total luas permukaan pada
pembentukan dimer, yang dihitung dengan radius penyelidikan dari 1,4 Å adalah ~ 1750 Å2.
Antarmuka subunit dibentuk terutama oleh dua loop (Ser 160-Ile 163 dan Gly 193-Lys 195), dan dua
rantai β (Glu 207-212 Pro dan Lys 388-Cys 391) disumbangkan oleh sub-unit masing-masing.
Memang, rantai β didefinisikan oleh Glu 207 ke Pro 212 memperluas empat rantai anti-paralel
β dalam domain C-dari satu sub unit menjadi delapan rantai anti-paralel β-dimer di seluruh
antarmuka. Residu terlibat dalam pembentukan sub-unit: antarmuka subunit tidak
dilestarikan antara galactokinase eukariotik. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.b.,
ada jembatan disulfida yang terbentuk dari rantai samping dari 391 Cys (satu dari sub-unit
masing-masing). Hal ini terjadi di kedua dimer di unit asimetri.
Gambar 2. Situs aktif Galactokinase manusia
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Situs Aktif Galactokinase Manusia. Kepadatan yang sesuai dengan ligan terikat, α-Dgalaktosa dan Mg-AMP-PNP, ditampilkan pada Gambar 2.a. Mereka adalah residu asam
amino yang berada di dalam ~ 3,5 Å dari gula atau nukleotida yang ditampilkan dalam
Gambar 2.b. Basis dari adenin AMPPNP mengadopsi anti-konformasi dan berpartisipasi
dalam interaksi susun dengan cincin indole dari Trp 106. Ribosa nukleotida mengasumsikan C
109
terletak di dekat ribosa nukleotida dengan rantai samping yang
3 '-endo mengerut. Tyr
mengarah ke O6R seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.b. Pada Motif II, ada ratai yang agak
panjang, yaitu rantai α-heliks dari 16 residu diposisikan dengan akhir positif saat helix dipol
yang diarahkan pada kelompok fosforil nukleotida. Tiga residu serin dari Motif II membantu
peletakan kelompok fosforil dari nukleotida dalam celah situs aktif. Secara khusus, O γ dari
Ser 142 terletak di 3,2 Å dan 2,7 Å, masing-masing, dari α-dan β-oksigen fosforil sementara O γ
dari Ser 141 terletak di 2,8 Å dari oksigen β-fosforil. Selain itu, tulang punggung nitrogen
peptidic dari Ser 140 diposisikan di 2,8 Å dari oksigen γ-fosforil dan tulang punggung nitrogen
peptidic Ser 141 terletak di 2,9 Å dari oksigen β-fosforil. Ion magnesium terjepit di antara α-,
β-dan γ-fosforil oksigen dengan logam: jarak oksigen sebesar 2,5 Å, 2,6 Å dan 2,3 Å, masingmasing. Pada resolusi 2,5 Å, tidak mungkin untuk sepenuhnya menentukan geometri
koordinasi yang mengelilingi ion logam.

Gambar 3. Potensi interaksi antara ligand dan protein

Potensi interaksi antara protein, gula dan kelompok γ-fosforil dari AMPPNP (disajikan pada
Gambar 3). Gugus C-1 oksigen hidroksil, yang terfosforilasi selama reaksi, terletak di antara
dua γ-fosforil oksigen dari nukleotida dan terletak di 3,3 Å dari fosfor-γ. Rantai samping
nitrogen Arg 37, yaitu N η2, berada di 3,4 Å dari kelompok C-1 galaktosa hidroksil dan 3,1 Å
oksigen γ-fosforil ketiga. Dalam kasus kinase mevalonate, misalnya, telah disebutkan bahwa
residu lisin juga diposisikan untuk menurunkan p K a dari kelompok C-5 hidroksil mevalonate
dan untuk membantu dalam stabilisasi transisi pentacoordinated yang dianggap γ-fosfat
sejenis. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3, kelompok karboksilat Asp 186
berinteraksi dengan C-2 hidroksil galaktosa (3,2 Å) dan terletak di 3,8 Å dari kelompok C-1
galaktosa hidroksil. Kedua Arg 37 dan Asp 186 secara ketat dipertahankan di antara urutan
galactokinase. Rantai samping lain yang terlibat dalam peletakan substrat gula untuk protein
termasuk Asp 46 yang menjembatani O-3 dan O-4 dari galaktosa (2,7 dan 2,6 Å), Tyr 236, yang
berinteraksi dengan O-4 (2,7 Å), dan Glu 43 yang ikatan hidrogen ke O-6 (2,3 Å). Selain rantai
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samping/interaksi gula, kelompok tulang punggung peptidic dari Gly 183 dan
membentuk ikatan hidrogen dengan masing-masing O-3 dan O-6 dari galaktosa.

Nya

44

Garis putus-putus menunjukkan jarak antara 2,3 Å dan 3,2 Å. Pada resolusi 2,5 Å, namun
hati-hati harus diterapkan dalam penugasan ikatan hidrogen. Penyelidikan terakhir
menunjukkan bahwa 2-deoksi-D-galaktosa juga berfungsi sebagai substrat untuk enzim tapi
N-asetil-D-galactosamine, l-arabinosa, d-fucose, dan d-glukosa tidak terfosforilasi. Dengan
asumsi bahwa untuk katalisis terjadi, semua yang disebutkan di atas harus mengikat protein
dalam orientasi yang sama seperti yang diamati untuk galaktosa, berikut penjelasan
struktural untuk hasil ini. Dalam kasus N-asetil-D-galactosamine, tidak mungkin untuk posisi
gula ke dalam situs aktif tanpa tumbukan sterik yang timbul antara N-asetil kelompok dan
rantai samping dari Glu 174, 180 Met, Cys 182, Asp 186 , dan / atau kelompok fosforil dari
AMPPNP. Kedua l-arabinosa (lima karbon analog dari galaktosa) dan d-fucose (6deoxygalactose) yang hilang kelompok C-6 hidroksil. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 3,
baik rantai samping Glu 43 dan nitrogen peptidic dari 44 Nya berpartisipasi dalam interaksi
ikatan hidrogen dengan O-6 dari galaktosa. Hilangnya kedua interaksi elektrostatik antara
protein dan hasil, baik l-arabinosa atau d-fucose adalah penyebab paling mungkin dalam
ketidakmampuan masing-masing gula untuk mengikat enzim. Hal ini lebih didukung oleh
data biokimia yang menunjukkan bahwa gula tidak berfungsi sebagai inhibitor dalam reaksi
galactokinase. Menariknya, dalam studi terbaru dari kekhususan gula menunjukkan bahwa
mengganti Glu 43 dengan residu alanin menghasilkan sedikit efek pada kinetika steady state
dari enzim dengan substrat alami, α-D-galaktosa. Karena itu, meskipun penghapusan
kelompok C-6 hidroksil dalam arabinosa dan hasil fucose tidak ada aktivitas katalitik,
menghapus rantai samping karboksilat Glu 43 menyebabkan sedikit perubahan kinetika
steady state enzim. Kontradiksi ini sekarang dapat dirasionalisasi berdasarkan struktur yang
disajikan di sini. Penggantian Glu 43 dengan hasil alanin dalam hilangnya hanya salah satu
dari dua interaksi ikatan hidrogen yang terjadi antara protein dan substrat gula normal.
Ikatan hidrogen terbentuk antara gugus hidroksil C-6 dari galaktosa dan kelompok NH
peptidic Nya dari 44 kemungkinan besar tetap utuh dan dengan demikian masih berfungsi
dengan benar orientasi gula dalam situs aktif. Akhirnya, d-glukosa dan D-galaktosa berbeda
hanya dengan konfigurasi hidroksil tentang C-4. Karena perbedaan dalam konfigurasi,
bagaimanapun, kelompok hidroksil dalam glukosa tidak lagi dalam posisi yang benar untuk
berpartisipasi dalam interaksi ikatan hidrogen dengan rantai samping dari Asp 46 dan Tyr 236.
Sekali lagi, d-glukosa tidak berfungsi sebagai inhibitor kompetitif.
Implikasi bagi Mekanisme katalitik Galactokinase - Mekanisme katalitik dari kedua kinase
kinase homoserine dan mevalonate, keduanya anggota dari superfamili GHMP, telah
menjadi subyek dari beberapa penyelidikan terakhir. X-ray studi kompleks terner kinase
homoserine dengan analog ATP homoserine dan non-terhidrolisis telah mengungkapkan
kurangnya basis katalitik yang diposisikan dekat kelompok δ-hidroksil homoserine yang
akhirnya terfosforilasi. Tidak adanya basis situs aktif yang jelas telah menimbulkan hipotesis
bahwa mekanisme katalitik dari hasil kinase homoserine melalui stabilisasi keadaan transisi.
Secara khusus, posisi dekat substrat dan γ-fosfat dari nukleotida dalam situs aktif
diperkirakan mengakibatkan transfer langsung proton dari kelompok δ-OH dari homoserine
dengan fosfor γ-ATP dan serangan dari δ-oksigen pada fosfor γ-. Rantai samping gugus
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hidroksil Thr 183 telah terbukti berinteraksi dengan fosfat β-dari nukleotida, dan dengan
demikian bisa membantu menstabilkan keadaan transisi.
Dalam kasus kinase mevalonate, mekanisme katalitik diyakini untuk melanjutkan melalui
asam / kimia dasar. Sehubungan dengan galactokinase, analisis kinetik awal dari enzim
manusia telah diasumsikan bahwa mekanisme katalitik mungkin lebih mirip dengan yang
diusulkan untuk homoserine kinase. Seperti dapat dilihat pada Gambar. 3, bagaimanapun,
kelompok karboksilat Asp 186 terletak pada posisi yang tepat untuk dijadikan sebagai basis
katalitik. Demikian juga, kelompok guanidinium dari Arg 37 diposisikan erat dengan
karboksilat Asp 186 (~ 3 Å), C-1 gugus hidroksil galaktosa (3,4 Å), dan bagian-γ fosforil dari
nukleotida (3,1 Å). Memang, hasil struktural yang disajikan di sini menunjukkan bahwa,
mungkin, mekanisme reaksi dari hasil galactokinase melalui mekanisme yang sama seperti
yang diasumsikan untuk kinase mevalonate. Namun demikian, hal yang menarik ditemukan
bahwa anggota superfamili GHMP diperkirakan berfungsi dengan mekanisme katalitik yang
cukup berbeda. Salah satu pertanyaan yang jelas dalam kasus galactokinase dan juga dalam
kinase mevalonate adalah apakah aspartat yang dipertahankan berfungsi sebagai dasar
katalitik atau lebih tepatnya hanya terlibat dalam fungsinya untuk mengikat substrat.
Mungkin semua anggota superfamili GHMP mengalami proses melalui mekanisme yang
sama yang belum dapat dijelaskan secara rinci dan bahwa aspartate yang dipertahankan di
kinase mevalonate, kinase phosphomevalonate, dan fungsi galactokinase hanya dalam
pengikatan substrat. Dari data biokimia saat ini dan x-ray data kristalografi yang tersedia,
kemungkinan ini dapat diterima.

Tabel III. Mutasi yang berhubungan dengan Galaktosemia tipe II
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Implikasi untuk Galaktosemia tipe II – Kekurangan enzim fungsional galaktokinase pada
manusia menyebabkan penyakit Galactosemia tipe II. Variasi dari mutasi yang terjadi pada
gen galactokinase (GALK1) dapat dilihat pada tabel III. Lokasi dimana terjadinya mutasi ini
dapat dilihat pada gambar 5. Dapat terlihat korelasi antara mutasi molekul biokimia yang
terjadi dengan keparahan dari gejala yang tampak.

Gambar 5. Mutasi yang terjadi pada Galaktosemia tipe II

Mutasi yang menyebabkan Galaktosemia tipe II. Mutasi protein manusia pada ekspresi
dalam E. coli termasuk P28T, V32M, G36R, T288M, dan A384P. Pada tipe wild galactokinase,
cincin pirolidin Pro 28 berbatasan rantai samping Phe 20 dan selanjutnya dikelilingi oleh rantai
samping dari Val 64, Leu 392, dan bagian alifatik dari Arg 17. Meskipun mungkin diharapkan
bahwa substitusi dari prolin untuk treonin tidak akan menyebabkan perubahan konformasi
yang cukup untuk kemiripan mereka dalam ukuran, kemungkinan besar pengenalan gugus
hidroksil dari treonin ke dalam kantong yang cukup bersifat hidrofobik menyebabkan lipatan
yang tidak tepat di daerah ini. Val 32, di tipe wild galactokinase, berada pada awal rantai βpertama di mana rantai sampingnya mengarah ke dalam kantong yang mengandung rantai
samping dari Leu 63 dan Phe 152. Sehingga tidak ada cukup ruang di daerah ini untuk
mengakomodasi rantai samping yang lebih besar dari metionin tanpa melakukan perubahan
besar di kedua sisi tulang punggung dan atom rantai. Demikian juga, Gly 36 terletak pada
bagian akhir rantai β yang pertama dimana α-karbon terletak di 3,9 Å dari rantai sisi Val 133
dan kantong yang dibentuk oleh rantai samping yang besar dari Leu 57, Leu 59, dan Leu 139.
Penggantian dari arginin untuk residu glisin akan memiliki konsekuensi struktural yang besar.
Thr 288 terletak dekat bagian tengah dari heliks α yang dibentuk oleh Lys 272-297 dimana sisi
Arg mengarah ke rantai β dan dikelilingi oleh rantai samping dari Ile 41, Leu 51, dan Leu 200.
Seperti dalam kasus lainnya yang dijelaskan di atas, tidak ada cukup ruang untuk
mengakomodasi substitusi untuk residu metionin tanpa perubahan besar dalam tulang
punggung protein dan / atau rantai samping. Mutasi Ala 384 ke prolin sangat menarik. Dalam
enzim wild type, Ala 384 diposisikan dalam sebuah loop menghubungkan dua terakhir rantai β
seperti dapat dilihat di Gambar 5. Loop ini cukup penting untuk integritas struktural dalam
hal itu menghubungkan N-dan C-terminal domain bersama. Pemeriksaan model di daerah ini
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mengungkapkan keterbatasan tempat tidak ada masalah seperti yang untuk mutasi lainnya
yang dijelaskan di atas. Namun, sudut phi, psi, yang diadopsi oleh Ala 384 dalam protein wild
type adalah -110 ° dan -174 °. Ini tidak sesuai untuk prolin dalam posisi di mana nilai phi nya
dibatasi untuk ~ -60 ° karena keunikan rantai samping pyrrolidin ini dan mutasi dari Ala 384 ke
prolin dengan demikian akan mengganggu daerah loop sampai batas yang signifikan .
Seperti yang tercantum dalam Tabel III , enam mutasi alami terjadi di galactokinase telah
dipelajari berkaitan dengan parameter kinetik mereka: H44Y, R68C, A198V, R239Q, G346S,
dan G349S. Salah satu protein mutan, A198V, larut pada ekspresi dalam E. coli dan memiliki
parameter kinetik, yang pada dasarnya bisa dibedakan dari tipe wild. Berbeda dengan
mutasi lain, di mana pembentukan katarak adalah kepastian yang akan terjadi dalam
beberapa tahun pertama kehidupan, mutasi ini hanya menghasilkan insiden yang lebih tinggi
katarak di kemudian hari. Ala berada di 198 untai β-dan adalah ~ 17 Å dari situs aktif. C proyek
β
ke dalam kantong yang cukup bersifat hidrofobik dibentuk oleh rantai samping dari Leu 40,
Leu 53, Val 211, Leu 213, dan Leu 295. Penggantian sebuah alanin dalam posisi ini dengan valin
dengan mudah dapat ditoleransi dengan sedikit perubahan dalam orientasi sisi rantai Leu 40,
Leu 53, Leu dan 213 tetap mempertahankan karakter hidrofobik keseluruhan wilayah ini.
Dengan demikian tidak terduga bahwa protein mutan ini menunjukkan parameter kinetik
yang normal pada tipe liar. Dari lima mutasi yang tersisa, yang terletak dekat lokasi aktif
termasuk H44Y, G346S, dan G349S. Kedua Gly 346 dan Gly 349 milik Motif III dari superfamili
GHMP dan setiap perubahan yang terjadi akan menghasilkan parameter kinetik yang
berubah juga. Memang, dalam model galactokinase manusia, tulang punggung peptidic NH
kelompok Gly 346 adalah posisi sempurna untuk membentuk ikatan hidrogen dengan oksigen
γ-fosforil dari ligan AMPPNP. Berkenaan dengan 44 Nya, residu ini sangat kekal merupakan
bagian dari situs pengikatan galaktosa dan kelompok rantai utama karbonil berada dalam
jarak ikatan hidrogen dari O-6 dari gula (Gambar 3). Penggantian residu tirosin ini dengan
bulkier kemungkinan akan mengganggu struktur lokal dan mungkin mengakibatkan halangan
sterik di situs aktif, konsekuensi yang akan sepenuhnya konsisten dengan perubahan kinetik
diamati dalam protein mutan.
Mutasi yang tersisa disajikan dalam Tabel III, yang parameter kinetiknya telah diukur, adalah
R68C dan R239Q. Dalam kasus mutasi R68C, ada pengurangan kecil di kedua K cat dan K m
untuk galaktosa, dan peningkatan K m untuk MgATP. Arginin ini terletak di posisi akhir kedua
rantai β dengan rantai samping pelarut lebih dari 22 Å dari situs aktif. Dengan mutasi R239Q,
analisis biokimia menunjukkan aktivitas berkurang dan stabilitas termal yang lebih rendah.
Residu ini diposisikan pada ~ 11 Å dari bagian galaktosa dalam heliks α-didefinisikan oleh Glu
235
ke Ala 249 ( Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa di daerah ini ada istirahat diamati di
tulang punggung rantai polipeptida (Ser Ser 230-233) dengan demikian menunjukkan
fleksibilitas konformasi di daerah ini.
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