
   

Abstrakt CZ 

Předkládaná disertační práce se zabývá studiem hemových senzorových proteinů, které 

detekují plynné molekuly. Tyto proteiny se nachází především v bakteriálních systémech, kde 

se podílí na regulaci procesů, jako např. sporulace, rezistence k antibiotikům a další. Hemové 

senzorové proteiny jsou tvořeny dvěma doménami – senzorovou, která obsahuje molekulu 

hemu, jenž interakcí s plynnými molekulami ovlivňuje aktivitu druhé, funkční domény. 

Součástí této práce je rešerše, která shrnuje poznatky ohledně problematiky hemových senzorů. 

V další části jsme se zaměřili na studium tří senzorových hemoproteinů, a to histidinkinasy 

AfGcHK, diguanylátcyklasy YddV a fosfodiesterasy EcDOS.   

Hlavním cílem předkládané práce bylo objasnit mechanismus 

intraproteinového/interdoménového přenosu signálu u hemových senzorových proteinů 

s globinovým uspořádáním senzorové domény (AfGcHK a YddV) s použitím kinetické analýzy 

enzymové aktivity a metod strukturní biologie. Dalším cílem bylo prozkoumat interproteinový 

přenos signálu mezi proteinem AfGcHK a jeho interakčním partnerem RR proteinem. 

V neposlední řadě byl zkoumán vlivu sulfidu sodného na katalytické vlastnosti proteinů 

EcDOS, AfGcHK.  

Výsledky kinetické analýzy odhalily, že redukce hemového železa a absence hemu 

v senzorové doméně výrazně snižuje enzymovou aktivitu hemových senzorů s globinovou 

strukturou. Strukturní analýzou bylo zjištěno, že redukce hemového železa u AfGcHK vyvolá 

strukturní změny v oblasti senzorové domény (helix H5), v dimerizační oblasti (helixy H6 a 

H7) a v oblasti funkční domény (helixy H9 a H11).  

Studiem interakce AfGcHK s RR proteinem bylo odhaleno, že v roztoku dochází 

k tvorbě komplexu dimeru AfGcHK a monomeru RR proteinu. Přítomnost RR proteinu 

v reakční směsi snižuje autofosforylační aktivitu AfGcHK, což naznačuje, že RR protein je 

vázán do blízkosti vazebného místa pro ATP. Interakční rozhraní těchto proteinů je tvořeno 

oblastmi v regulační doméně č. 1 RR proteinu a dimerizační oblasti AfGcHK.  

Přítomnost sulfidu sodného ovlivňuje spektrální vlastnosti všech zkoumaných hemových 

senzorových proteinů (EcDOS, AfGcHK, YddV). U mutantních forem Arg97Ile proteinu 

EcDOS a určitých mutantních forem Leu68 proteinu AfGcHK došlo k tvorbě tzv. verdohemu. 

U proteinu EcDOS došlo po inkubaci se sulfidem sodným ke zvýšení enzymové aktivity 

proteinu, u AfGcHK přítomnost sulfidu sodného neovlivnila enzymovou aktivitu proteinu. 


