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Abstrakt 

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.  
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Úvod 

Protoporfyrin IX chelatující iont železa, označovaný také jako hem, patří mezi 

velmi důležité kofaktory v biologických systémech (1). Zajišťuje spoustu nezbytných 

funkcí v organismech napříč všemi říšemi, jako jsou vazebné místo pro kyslík 

(hemoglobin, myoglobin), transport elektronů (cytochromy), aktivační místo (hemové 

enzymy) (1). Ve všech těchto uvedených případech funguje hem jako funkční nebo 

katalytické centrum. V případě hemových senzorových proteinů, které detekují plynné 

molekuly, funguje hem jako zprostředkovatel dalších reakcí a není hlavním 

katalytickým nebo funkčním centrem příslušného proteinu (2). Většina hemových 

senzorových proteinů detekující plynné molekuly je složena ze senzorové domény, 

která obsahuje molekulu hemu a funkční domény (3). Molekula plynu (kyslík, oxid 

uhelnatý, oxid dusnatý) svou vazbou nebo naopak disociací z molekuly hemu způsobí 

strukturní změny v senzorové doméně. Tyto změny vyvolají druhý signál, který je 

přenesen na funkční doménu, což má za následek aktivaci nebo inaktivaci různých 

důležitých fyziologických funkcí, jako například katalytická aktivita, chemotaxe, 

transkripce (4). Předkládaná disertační práce se věnuje zejména studiu hemových 

senzorových proteinů, které detekují kyslík. Cílem této práce bylo objasnit 

mechanismus intraproteinového/interdoménového přenosu signálu u hemových senzorů, 

které detekují kyslík. K tomuto účelu byli vybráni tři modeloví zástupci hemových 

senzorů. Dva z těchto proteinů mají globinové uspořádání senzorové domény – 

histidinkinasa bakterie Anaeromyxobacter sp (AfGcHK) a diguanylátcyklasa bakterie 

Escherichia coli (YddV). Třetí studovaný protein má tzv. PAS strukturní uspořádání 

senzorové domény (EcDOS).  

Histidinkinasa AfGcHK byla izolována z půdní bakterie Anaeromyxobacter sp. 

Fw 109-5, kde je spolu s RR proteinem součástí tzv. dvousložkového signálního 

systému (5). Význam tohoto systému nebyl zatím plně objasněn, nicméně se 

předpokládá, že má důležitou úlohu v regulaci fyziologických procesů, které vyžadují 

optimální koncentraci kyslíku, jako např. sporulace (5,6). Vazba kyslíku k hemu 

v senzorové doméně vyvolá zvýšení katalytické autofosforylační aktivity AfGcHK, čímž 

dojde k fosforylaci His183. Fosfátový zbytek je následně přenesen na fosforylační místa 

RR proteinu – Asp52 a Asp169 (5).  
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Obr. 1: Schematické znázornění mechanismu účinku AfGcHK, převzato z (4) 

Vazba molekuly kyslíku k hemu v globinové senzorové doméně AfGcHK, vyvolá aktivaci 

funkční domény a je autofosforylován His183. Následně je fosfátový zbytek přenesen na 

Asp52 a Asp169 RR proteinu, převzato z (4). 

 

Fosfodiesterasa EcDOS a diguanylátcyklasa YddV bakterie E. coli jsou hemové 

senzorové proteiny, které se podílejí na homeostáze cyklického di GMP (c-di GMP) 

v buňce (7,8). c-di GMP je důležitým bakteriálním druhým poslem, který reguluje velké 

množství důležitých procesů, jako motilita, diferenciace, vývoj, virulence, tvorba 

biofilmu a mnohé další (9). EcDOS je kyslíkový senzor, který je tvořen dvěma za sebou 

jdoucími PAS doménami, kdy molekula hemu je inkorporována do jedné z nich a 

funkční doména má fosfodiesterasovou aktivitu (7). EcDOS katalyzuje přeměnu c-di 

GMP na jeho lineární formu a jeho aktivita je výrazně podpořena vazbou kyslíku 

k molekule hemu. Naproti tomu kyslíkový senzor diguanylátcyklasa YddV katalyzuje 

syntézu c-di GMP ze dvou molekul GTP (8). Studie, ve kterých byl vytvořen 

rekonstituovaný systém YddV-EcDOS ukázaly, že v přítomnosti kyslíku je 

diguanylátcyklasová aktivita YddV mnohem nižší než fosfodiesterasová aktivita 

EcDOS (8, 10). Reakce katalyzována YddV, která vede k produkci c-di GMP je tedy 

rychlost určujícím krokem a redoxní a ligandový stav hemu v senzorové doméně YddV 

se zdá být velmi důležitým faktorem při regulaci homeostázy c-di GMP v buňce (8, 10).  
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Obr. 2: Schematické znázornění zapojení proteinů YddV a EcDOS do homeostázy c-di 

GMP.  

V závislosti na signálu z okolí syntetizuje diguanylátcyklasa ze dvou molekul GTP 

molekulu c-diGMP, která může být linearizována pomocí fosfodiesterasy EcDOS. 

V dolní části obrázku je znázorněno uspořádání senzorových a funkčních domén 

proteinů YddV (vlevo) a EcDOS (vpravo), převzato z (4) 

Cíle disertační práce 

Cílem předkládané disertační práce bylo objasnit intraproteinový/interdoménový 

přenos signálu u modelových zástupců hemových senzorových proteinů s globinovým 

uspořádáním senzorové domény (AfGcHK, YddV). Dalším cílem bylo prostudovat 

interproteinový přenos signálu u proteinu AfGcHK a jeho partnera RR proteinu, tvořící 

tzv. dvousložkový signální systém. Rovněž byl kladen důraz na studium strukturních 

vlastností těchto proteinů. V neposlední řadě bylo cílem této disertační práce 

prostudovat vliv sulfidu sodného na strukturu senzorových domén a katalytickou 

aktivitu funkčních domén hemových senzorových proteinů (AfGcHK, YddV, EcDOS).  

 

V rámci studia intraproteinového/interdoménového přenosu signálu byly definovány 

tyto cíle: 

• Určit kinetické parametry autofosforylační reakce AfGcHK a 

diguanylátcyklasové reakce YddV za různých oxidačních stavů iontu hemového 

železa a v přítomnosti různých ligandů hemu.  

• Prozkoumat mechanismus přenosu signálu proteinu AfGcHK pomocí strukturně 

biologických metod (HD výměna spojená s hmotnostní spektrometrií, vyřešení 

krystalové struktury senzorové domény proteinu). 

Pro objasnění interproteinového přenosu signálu byly stanoveny tyto cíle: 
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• Pomocí enzymové analýzy zjistit, jestli a jakým způsobem přítomnost RR 

proteinu ovlivní autofosforylační aktivitu AfGcHK 

• Charakterizovat oligomerní stavy proteinů AfGcHK a RR, určit stechiometrii 

těchto proteinů v komplexu a charakterizovat jejich interakční rozhraní. 

 

V rámci studia vlivu sulfidu sodného na strukturní a katalytické vlastnosti hemových 

senzorových proteinů byly definovány tyto cíle: 

• Zjistit, jaký vliv má přítomnost sulfidu sodného na spektrální vlastnosti proteinů 

EcDOS, AfGcHK a YddV a jak tento stav senzorové domény ovlivní 

katalytickou aktivitu proteinů EcDOS a AfGcHK. 

 

Materiál a metody 

V disertační práci byly využity následující metody, jejichž detailní popis je vždy uveden 

v příslušných publikacích. 

 Afinitní purifikace proteinů 

 Analytická ultracentrifugace 

 Elektroforéza SDS-PAGE v přítomnosti činidla Phos-tag 

 Hmotnostní spektrometrie 

 Homologní modelování 

 Krystalizace proteinů 

 Rekombinantní exprese proteinů 

 UV-VIS spektroskopie 

 UV-VIS spektroskopie za vysokých hydrostatických tlaků 

 Vodík/deuteriová výměna spojena s hmotnostní spektrometrií 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
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Výsledky a diskuze 

Předkládaná disertační práce obsahuje výsledky studia hemových senzorových 

proteinů, které detekují kyslík (AfGcHK, YddV a EcDOS). Disertační práce je 

rozdělena do tří bloků. BLOK I se věnuje zejména funkční analýze hemového 

senzorového proteinu s globinovou strukturu senzorové domény AfGcHK. Součástí 

BLOKU I je rovněž publikace, shrnující dosavadní poznatky o problematice hemových 

senzorových proteinů, které detekují plynné molekuly. Publikace BLOKU II jsou 

výsledkem studia vlivu sulfidu sodného na spektroskopické a funkční vlastnosti 

hemových senzorových proteinů. Pro tuto výzkumnou část byly vybrány dva proteiny s 

rozdílným prostorovým uspořádáním senzorových a funkčních domén – fosfodiesterasa 

s PAS strukturou senzorové domény EcDOS a histidinkinasa s globinovou strukturou 

senzorové domény AfGcHK. Obsahem BLOKU III je studium přenosu signálu mezi 

senzorovou a funkční doménou hemového senzorového proteinu AfGcHK a dále 

přenosu signálu mezi dvěma proteiny dvousložkového signálního systému, jehož je 

protein AfGcHK součástí. 

 

Publikace BLOKU I 

 

Plynné molekuly O2, NO a CO v přenosu signálu: vztah struktury a funkce u 

hemových senzorových proteinů detekujících plynné molekuly a redoxní změny. 

Shimizu T., Huang D., Yan F., Stranava M., Bartosova M., Fojtíková V., Martínková 

M. Chem. Rev. 2015, 115, 6491 (IF2016 47,9) 

Podíl předkladatelky na této práci: 10 % (literární rešerše na téma kinetických studií 

hemových senzorových proteinů) 

 

Souhrnný článek, který se detailně věnuje tématu hemových senzorových 

proteinů detekujících plynné molekuly. Tato tématika se dostává do oblasti zájmu 

mnoha vědeckých týmů po celém světě a za posledních deset let bylo objeveno mnoho 

doposud neznámých hemových senzorových proteinů a byl také rozšířen výzkum těchto 

proteinů. Bylo proto na místě tyto vědecké výsledky sjednotit a uspořádat. Nejrozsáhleji 

je v této publikaci pojednáno o hemových senzorových proteinech detekujících kyslík, 

kterým se věnuje také tato předkládaná disertační práce. V další části je rozebrána 

problematika hemových senzorových proteinů detekujících oxid uhelnatý a oxid 
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dusnatý. Je také zmíněn sulfan jako další signální molekula, která se v posledních letech 

dostává do popředí zájmu mnohých vědeckých týmů. 

 

Kinetická analýza histidinkinasy s globinovou strukturou senzorové domény 

AfGcHK: vliv koordinačního stavu iontu železa hemu, regulátoru odpovědi a 

kationtů kovů na autofosforylační aktivitu. 

Fojtikova V., Stranava M., Vos M. H., Liebl U., Hranicek J., Kitanishi K., Shimizu 

T., Martinkova M. Biochemistry 2015, 54, 5017 (IF2016 2,9).  

Podíl předkladatelky na této práci: 75 % (plánování experimentů, exprese a purifikace 

proteinů, kinetické analýzy, vyhodnocení a zpracování výsledků) 

 

V této publikaci bylo zkoumáno, jak se změní kinetické parametry 

autofosforylační reakce při různých koordinačních a ligačních stavech hemového železa 

v senzorové doméně proteinu AfGcHK. Hodnoty kcat aktivních forem proteinu (Fe(III)-

OH
-
, Fe(III)-CN

-
, Fe(III)-imidazol a Fe(II)-O2 se pohybovaly v rozmezí 1.1-1.2 min

-1
, 

hodnoty Km
ATP

 byly naměřeny v rozmezí 18,9 - 35,4 μM. Pokud bylo hemové železo 

v redukované formě nebo pokud hem v senzorové doméně zcela chyběl, došlo 

k výraznému snížení hodnoty kcat (0,4 min
-1

, resp. 0,3 min
-1

). Kinetické parametry 

reakce, kdy hemové železo v senzorové doméně bylo ve stavu Fe(II)-CO se odlišovaly 

od ostatních forem – kcat byla 1,0 min
-1

, hodnota Km
ATP

 357 μM však byla velmi vysoká. 

Tyto výsledky indikují, že po vazbě oxidu uhelnatého k hemu dochází k jiným 

strukturním změnám, než je tomu u ostatních forem. Bylo také zkoumáno, jestli dojde 

ke změně kinetických parametrů autofosforylační reakce po přídavku RR proteinu 

k reakční směsi. Překvapivým zjištěním byl téměř trojnásobný nárůst hodnoty Km
ATP

. 

Došlo tak se snížení afinity AfGcHK k substrátu (ATP). RR protein se tedy 

pravděpodobně váže do blízkosti vazebného místa pro ATP.  

Součástí tohoto bloku byly rovněž výsledky z připravované publikace, která se 

věnuje studiu diguanylátcyklasové reakci proteinu YddV při různých koordinačních a 

ligačních stavech hemového železa v senzorové doméně. Protein YddV sdílí 

s proteinem AfGcHK podobné globinové uspořádání senzorové domény, výsledky 

kinetických měření u obou těchto proteinů byly proto porovnány a diskutovány. 

V případě obou těchto proteinů měl na efektivitu jejich enzymové aktivity velký vliv 

stav hemového železa v senzorové doméně. U obou proteinů došlo vlivem redukce 

hemového železa nebo absencí hemu v senzorové doméně k výraznému snížení 
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enzymové aktivity. Bylo prokázáno, že změna redoxního nebo ligandového stavu 

hemového železa výrazným způsobem ovlivní aktivitu hemových senzorových proteinů 

s globinovou strukturou senzorové domény.  

 

    Publikace BLOKU II 

 

Zvýšení fosfodiesterasové katalytické aktivity kyslíkového senzoru obsahujícího 

hem EcDOS v přítomnosti sulfidu sodného je způsobeno změnami v koordinačním 

stavu iontu železa hemu. 

Yan F., Fojtikova V., Man P., Stranava M., Martínková M., Du Y., Huang D., Shimizu 

T. Biometals 2015, 28, 637 (IF2016 2,2).  

Podíl předkladatelky na této práci: 65 % (exprese a purifikace proteinu EcDOS v jeho 

přirozené a mutantních formách, spektroskopická měření, enzymové analýzy, 

zpracování a vyhodnocení výsledků) 

 

V této publikaci bylo studováno, jestli přítomnost sulfidu sodného v reakční 

směsi ovlivní spektrální a enzymové vlastnosti fosfodiesterasy EcDOS. Inkubací 

EcDOS v jeho přirozené formě (WT) a stavu Fe(III) se sulfidem sodným došlo ke 

vzniku formy Fe(III)-SH
-
. Tento stav však postupně přecházel na formu Fe(II)-O2 a 

výsledky ze studia enzymové aktivity tak nebyly jednoznačné. Byly proto připraveny 

mutantní formy proteinu - Met95, který je axiálním ligandem hemu ve formě Fe(II) a 

Arg97, který stabilizuje vazbu molekuly kyslíku. Inkubací Met95Ala se sulfidem 

sodným došlo ke vzniku komplexu Fe(III)-SH
-
 bez přítomnosti více stavů iontů železa a 

byl také pozorován nárůst vzniku produktu enzymové reakce. Bylo tak prokázáno, že 

sulfid sodný stimuluje enzymovou aktivitu EcDOS. V případě mutantní formy proteinu 

EcDOS Arg97Ile došlo po přídavku sulfidu sodného ve spektru ke vzniku širokého píku 

v oblasti 650 nm. Pomocí hmotnostní spektrometrie pak bylo prokázáno, že se jedná o 

derivát protoporfyrinu IX s inkorporovaným kyslíkem – verdohem, který vznikl 

pravděpodobně působením reaktivních forem kyslíku. Enzymová aktivita této formy 

proteinu však byla zvýšena jen málo, z čehož usuzujeme že verdohem, na rozdíl od 

formy Fe(III)-SH
-
, nemá stimulační efekt na katalytickou funkci EcDOS. 
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Vliv sulfidu sodného na koordinační stav iontu železa hemu a katalytickou aktivitu 

histidinkinasy s globinovou strukturou senzorové domény AfGcHK 

Fojtikova V., Bartosova M., Man P., Stranava M., Shimizu T., Martinkova M. 

Biometals (2016) 29, 715 (IF2016 2,2) 

Podíl předkladatelky na této práci: 65 % (exprese a purifikace proteinu AfGcHK v jeho 

přirozené a mutantních formách, spektroskopická měření, enzymové analýzy, 

zpracování a vyhodnocení výsledků) 

 

Stejně jako v případě fosfodiesterasy EcDOS také u histidinkinasy AfGcHK 

jsme zkoumali, jak sulfid sodný ovlivní spektrální a katalytické vlastnosti proteinu. Po 

přídavku sulfidu sodného k AfGcHK došlo k přeměně hexakoordinovaného 

nízkospinového komplexu Fe(III)-OH
-
 na hexakoordinovaný nízkospinový komplex 

Fe(III)-SH
-
. U této formy proteinu AfGcHK nebyly pozorovány žádné změny 

v enzymové aktivitě oproti Fe(III)-OH
-
. Na rozdíl od proteinu EcDOS nedocházelo 

k přeměně Fe(III)-SH
-
 na další formy jako Fe(II) a Fe(II)-O2. Byly testovány také 

mutantní formy proteinu AfGcHK – Leu68, který je umístěn na distální straně hemu a 

Tyr45, který je vazebným místem pro molekulu kyslíku. U některých mutantních forem 

Leu68 došlo po přídavku sulfidu sodného ke vzniku malého množství verdohemu. 

Nicméně ani u těchto mutantních forem nedošlo po přídavku sulfidu sodného 

k ovlivnění enzymové aktivity.  

 

    Publikace BLOKU III 

 

Strukturní charakterizace hemového kyslíkového senzoru AfGcHK, jeho interakce 

s regulátorem odpovědi a jejich kombinovaný mechanismus účinku v bakteriálním 

dvousložkovém signálním systému. 

Stranava M., Martínek V., Man P., Fojtikova V., Kavan D., Vaněk O., Shimizu T., 

Martinkova M. Proteins (2016) 84, 1375 (IF2016 2,3) 

Podíl předkladatelky na této práci: 15 % (exprese a purifikace proteinů, experimenty 

týkající se stanovení fosforylační aktivity RR proteinu) 

 

V této publikaci byla provedena strukturní charakterizace AfGcHK a popsána 

interakce AfGcHK a RR proteinu, a to pomocí tří metod – analytické ultracentrifugace, 

homologního modelování a vodík-deuteriové výměny. Prostřednictvím analytické 
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ultracentrifugace bylo odhaleno, že AfGcHK a RR protein tvoří v roztoku komplex 

v poměru 2:1 (dimer AfGcHK a monomer RR proteinu). Pomocí vodík-deuteriové 

výměny bylo zjištěno, že nejvíce flexibilní oblastí proteinu AfGcHK je smyčka, která 

propojuje senzorovou a funkční doménu. Jedinou flexibilní částí globinové senzorové 

domény AfGcHK je distální strana hemu, která zprostředkovává vazbu s kyslíkem. 

K interakci AfGcHK a RR proteinu dochází z hlediska AfGcHK v dimerizační oblasti 

kinasové domény. Z hlediska RR proteinu je interakce s AfGcHK zprostředkována 

prostřednictvím helixů H1 a H5, které se nacházejí v doméně Rec1. Zajímavým 

zjištěním bylo, že nebyly pozorovány výrazné změny v deuteraci domény Rec2, ačkoliv 

je doméně Rec1 strukturně velmi podobná. Zdá se, že interakce probíhá pouze mezi 

AfGcHK a Rec1 doménou RR proteinu. Toto zjištění je ve shodě s pozorováním, že 

nejprve dochází k fosforylaci Asp52 (doména Rec1) a teprve poté je fosforylován 

Asp169 (doména Rec2).  

 

 

 

Obr. 3: Schematický model znázorňující interakci AfGcHK a RR proteinu 

Dvě podjednotky dimeru AfGcHK (funkční domény jsou znázorněny odstíny modré 

barvy) a monomer RR proteinu (oranžová barva) spolu interagují prostřednictvím 

helixů H8 a H9 proteinu AfGcHK a helixů H1 a H5 RR proteinu. Nejprve dojde 

k fosforylaci Rec1 (konkrétně Asp52), poté je fosforylována Rec2 (konkrétně Asp169). 

Do interakce není zapojena senzorová doména AfGcHK (červená barva).  
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Strukturní změny vyvolané ligačním a redoxním stavem hemového senzorového 

proteinu, který detekuje kyslík, AfGcHK, spojené s intraproteinovým přenosem 

signálu. 

Stranava M., Man P., Skálová T., Kolenko P., Blaha J., Fojtikova V., Martínek V., 

Dohnálek J., Lengalova A., Rosůlek M., Shimizu T., Martínková M. J Biol Chem. 

(2017) 292, 20921 (IF2016 4,1). 

Podíl předkladatelky na této práci: 10 % (exprese a purifikace proteinů, experimenty 

týkající se stanovení autofosforylační aktivity AfGcHK) 

 

V této publikaci se nám podařilo získat krystal globinové domény AfGcHK, a to 

jak v jeho aktivní formě (Fe(III)-CN
-
), tak také v neaktivní formě (Fe(II)). Mezi těmito 

krystaly byly nalezeny strukturní diference, a to v řetězci G (v oblasti helixů H2-H7) a 

v menší míře také řetězci H (oblast helixů H1 a H2). Pomocí vodík-deuteriové výměny 

byl popsán mechanismus intraproteinového přenosu signálu proteinu AfGcHK. Byly 

zkoumány rozdíly mezi proteinem v aktivním a neaktivním stavu. Největší rozdíly byly 

pozorovány na proximální straně hemu v senzorové doméně (helix H5) a v dimerizační 

oblasti (helixy H6 a H7, smyčka H7) a dále v oblasti vazného místa pro ATP (helixy H9 

a H11) funkční domény. Strukturní změny v oblasti proximální strany hemu, 

dimerizační oblast a oblast vazebného místa pro ATP a jsou velmi důležitými místy 

z hlediska přenosu signálu u proteinu AfGcHK.  
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Obr. 4: Schematické zobrazení intramolekulárního přenosu signálu proteinu 

AfGcHK 

Redukce hemového železa (neaktivní stav, okolí molekuly hemu je znázorněno modře) 

vyvolá konformační změny v senzorové doméně (vyznačeny oranžovou barvou), zároveň 

dochází k rozšíření a rozdělení dimerizačního povrchu podjednotek senzorové domény. 

Signál se přes oblast spojující funkční a senzorovou doménu (linker) přenáší na funkční 

doménu (znázorněna modře), což vyústí v oddálení oblasti vázající ATP od His183, 

čímž je znesnadněna autofosforylace AfGcHK.  

 

Závěr 

Disertační práce se zabývá studiem hemových senzorových proteinů 

detekujících kyslík. Byly studovány tři modelové senzorové proteiny, z nichž dva 

sdílely podobnou (homologní) strukturu senzorové domény. Hlavním cílem této práce 

bylo popsat intraproteinový/interdoménový přenos signálu u proteinu AfGcHK a YddV 

a také interproteinový přenos signálu mezi proteinem AfGcHK a jeho partnerem ve 

dvousložkovém signálním systému – RR proteinem. Neméně důležitým cílem bylo 

prostudovat vliv sulfidu sodného na spektrální a enzymové vlastnosti hemových 

senzorových proteinů AfGcHK, YddV a EcDOS. Nejdůležitější výsledky disertační 

práce jsou shrnuty v těchto bodech: 

1. Studium intraproteinového/interdoménového přenosu signálu přineslo tyto výsledky: 

• Kinetická studie enzymové aktivity proteinů AfGcHK a YddV odhalila, že 

redoxní stav hemového železa a vazba ligandů k tomuto iontu v senzorové 

doméně má výrazný vliv na aktivitu hemových senzorových proteinů. 

AKTIVNÍ STAV NEAKTIVNÍ STAV 
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• Na základě hodnot naměřených kinetických parametrů bylo zjištěno, že absence 

molekuly hemu a redukce hemového železa výrazným způsobem snižuje 

katalytickou aktivitu hemových senzorových proteinů s globinovou strukturou 

senzorové domény. 

• Pomocí strukturně biologických metod byly odhaleny rozdíly ve struktuře 

senzorové domény po redukci hemového železa, a to zejména v řetězci G a H, 

dále v oblasti dimerizace globinové domény (helixy H6 a H7) a v helixech H11 a 

H9 kinasové domény.  

• Na základě těchto výsledků byl odvozen a objasněn intraproteinový přenos 

signálu u modelového hemového senzorového proteinu AfGcHK. 

 

2. Studium interproteinového přenosu signálu přineslo následující výsledky: 

• Interakce proteinu AfGcHK s jeho reakčním partnerem (RR protein) vyvolá 

snížení afinity AfGcHK k ATP, což má za následek snížení autofosforylační 

aktivity proteinu AfGcHK.   

• V roztoku dochází k tvorbě komplexu – dimerní AfGcHK a monomerní RR 

protein. 

• Na základě těchto výsledků byl odvozen a objasněn interproteinový přenos 

signálu mezi proteinem AfGcHK a RR proteinem.  

 

3. Studium vlivu sulfidu sodného na spektrální vlastnosti a enzymovou aktivitu 

hemových senzorových proteinů přineslo následující výsledky: 

• Po inkubaci hemových senzorových proteinů (konkrétně AfGcHK, EcDOS a 

senzorové domény YddV) se sulfidem sodným došlo ke změně jejich 

spektrálních vlastností, což se projevilo posunem Soretova pásu. 

• U mutantní formy Arg97Ile proteinu EcDOS a určitých mutantních forem Leu68 

proteinu AfGcHK došlo vlivem působení sulfidu sodného ke vzniku verdohemu.  

• U proteinu EcDOS došlo vlivem koordinace SH
-
 k iontu železa hemu v PAS 

senzorové doméně ke zvýšení enzymové aktivity v porovnání s formou Fe(III). 

Katalytická účinnost AfGcHK, kdy hemové železo v jeho globinové senzorové 

doméně bylo ve formě Fe(III)-SH
-
 nebyla odlišná od stavu, kdy hemové železo 

bylo ve formě Fe(III). 
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Abstract  

This PhD thesis focuses on the heme containing gas sensor proteins. These 

proteins are predominantly present in bacteria, in which play an important role in 

processes like, sporulation, antibiotic resistance and so on. Heme containing sensor 

proteins composed of two domains. First one is a globin domain, which contains the 

heme molecule. Interaction of heme with gas molecule acts as a signal for the 

activation/inactivation of the second functional domain. Part of this thesis is formed by 

a review, which summarized the current knowledge about heme containing sensor 

proteins. In the next part of this thesis we focused on three representatives from the 

group of oxygen sensor proteins – histidine kinase AfGcHK, diguanylate cyclase YddV 

and phosphodiesterase EcDOS.  

The main aim of this thesis was to solve the mechanism of 

interdomain/intraprotein signal transduction in two oxygen sensor proteins with globin 

fold of their sensor domain (AfGcHK, YddV). For this purpose, we used the kinetic 

analysis of their functional domain activity and the methods of structural biology. We 

also studied the mechanism of interprotein signal transduction in AfGcHK and its 

cognate partner RR protein. It was also tested, how the presence of sodium disulfide 

affects the functional properties of oxygen sensor proteins EcDOS, AfGcHK. 

Kinetic studies reveal that the Fe(II) form and heme free form of the sensor 

globin domain exhibited low activity comparing to Fe(III) form. Major conformational 

differences between the active and inactive forms were observed in the sensor domain 

(helix H5), at the dimerization interface (helices H6 and H7) and also in the functional 

domain (helices H9 and H11).  

It was found, that in the relatively dilute solutions, AfGcHK and RR protein exist 

in the 2:1 complex (one dimeric AfGcHK and one monomeric RR protein). The 

presence of RR protein influences the autophosphorylation activity of AfGcHK, which 

suggest, that RR protein is bound close to the ATP binding site. The interaction 

interface of AfGcHK and RR protein is in the regulation domain 1 of the RR protein and 

in the AfGcHK’s dimerization domain. 

Presence of sodium disulfide influences the spectral properties of AfGcHK, 

EcDOS and YddV. In the case of Arg97Ile mutant of EcDOS and some of Leu68 

mutants of AfGcHK the small proportion of verdoheme were formed after the treatment 
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with sodium disulfide. The catalytic enhancement due to the presence of sodium 

disulfide was observed in the case of EcDOS, but not in the case of AfGcHK. 

 

Introduction 

The heme iron complex belongs to the most important cofactors in biological 

systems. The major functions of the heme iron complex are to serve as the oxygen 

binding site for hemoglobin and myoglobin, the peroxide activation site for peroxidase 

and the electron transfer site for cytochromes (1). In the case of these hemoproteins, the 

heme acts as the functional active center. In the last few years, the novel and emergent 

physiological function of heme iron complex was found. It is its role as a gas-sensing 

site in the heme-containing gas sensor proteins (2). Most heme-containing gas sensor 

proteins are composed of heme bound gas-sensing domain and a functional domain. A 

gaseous molecule (O2, CO, NO), which acts as the first signal, associates with (or 

dissociates from) the heme, causing changes in the heme iron coordination structure (3). 

As a result of this structural changes is made a signal, which is transduced to the 

functional domain, resulting in switching on/off various crucial physiological functions, 

such as catalytic activity, chemotaxis or transcription (4).  

In this PhD thesis we focused mainly on the heme-containing oxygen sensor 

proteins. The aim of this thesis was to solve the mechanism of interdomain/intraprotein 

signal transduction in the heme-containing oxygen sensor proteins. For this purpose we 

examined three model oxygen sensors. Two of these proteins share the similar globin 

fold of sensor domain (histidine kinase from Anaeromyxobacter – AfGcHK and 

diguanylate cyclase from Escherichia coli – EcDOS) and one contains the PAS 

structure of the sensor domain – phosphodiesterase from E. coli - EcDOS.  

AfGcHK is a globin-coupled histidine kinase from soil bacterial 

Anaeromyxobacter sp. Fw109-5, functions as part of a two-component signal 

transduction system (5). The function of this system has not been entirely clarified yet, 

but it is assumed that the two-component system may regulate specific physiological 

functions, such as fruiting body formation and sporulation, for soil bacteria, which 

require optimal oxygen concentrations to exert adequate physiological functions for cell 

survival (5,6). Oxygen binding to the heme in the sensing domain enhances the 

autophosphorylation activity of AfGcHK, which results in the phosphorylation at 
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His183 of AfGcHK. The phosphate group is subsequently transferred to the Asp52 and 

Asp169 of its cognate partner response regulator protein (5).  

 

Fig. 1: Schematic representation of functional mechanism of AfGcHK 

Oxygen binding to the heme Fe(II) complex, which is bound to the sensor domain via 

the globin fold, significantly stimulates the functional domain of AfGcHK, resulting in 

autophosphorylation of AfGcHK. Once autophosphorylated, AfGcHK transfers the 

phosphate group to the cognate response regulator, adapted from (4). 

 

Phosphodiesterase EcDOS and diguanylate cyclase YddV from bacterium 

Escherichia coli play an important role in homeostasis of cyclic-di GMP (c-di GMP) 

(7,8). c-di GMP is an important second messenger for bacteria, regulating numerous 

important physiological functions including cell motility, development, biofilm 

formation, differentiation and many others (9). EcDOS is a heme-based oxygen sensor 

that catalyzes the conversion of c-di GMP to its linear form and its activity is 

substantially enhanced by oxygen binding to the PAS sensor domain (7). YddV is a 

heme-based oxygen sensor composed of a sensory globin domain and functional 

domain. YddV synthesizes c-di GMP from two molecules of GTP in response to the 

oxygen binding to the heme molecule (8). The studies with a semi-reconstituted system 

EcDOS-YddV showed that in the active heme Fe(II)-O2 form, the diguanylate cyclase 

activity of YddV is much lower than the phosphodiesterase activity of EcDOS (8,10). 

Thus, the diguanylate cyclase reaction of YddV is the rate-determining step for the two 

coupled reactions. Oxygen binding and redox switching of YddV appear to be critical 

factors in the regulation of c-di GMP homeostasis (8,10). 
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Fig.2 Schematic representation of participation of YddV and EcDOS in the 

homeostasis of c-di GMP 

According to a signal, the YddV catalyzes the synthesis of c-di GMP. c-di GMP can be 

transformed to its linear form by catalytic activity of EcDOS. At the bottom, 

arrangement of domains within each protein is schematically illustrated, adapted from 

(4). 

 

Aims of PhD thesis 

The aim of this thesis was to clarify the intraprotein/interdomain signal 

transduction in heme-containing gas sensor proteins with globin sensor domain 

(AfGcHK, YddV). The next aim was to study interprotein signal transduction within a 

two component signaling system AfGcHK-RR protein and structurally characterize 

these two proteins. The effect of sodium disulfide on the heme coordination structure 

and catalytic activity of heme-containing gas sensor proteins (AfGcHK, YddV, EcDOS) 

was also investigated.  

To clarify the intraprotein/interdomain signal transduction, the following aims were 

defined: 

 determine the kinetic parameters of enzymatic reactions of two proteins – 

AfGcHK and Yddv in the presence of different heme ligands and various heme 

iron redox states 

 study the intraprotein signal transduction using the methods of structural biology 

(hydrogen/deuterium exchange coupled to mass spectrometry, determination of 

crystal structure of the globin sensor domain) 

To clarify the interprotein signal transduction, the following aims were defined: 
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 investigate if the presence of RR protein effects the autophosphorylation activity 

of AfGcHK 

 characterize the oligomeric states of AfGcHK and RR protein, determine the 

stoichiometry of their complex and characterize interaction interface between 

these two proteins 

To study the effect of sodium disulfide on the heme-containing proteins the following 

aims were defined: 

 clarify if the presence of sodium disulfide effects spectroscopic properties of 

EcDOS, AfGcHK and YddV and to determine how the heme coordination state 

after the treatment with sodium disulfide influence the catalytic activity of 

EcDOS and AfGcHK.  

 

Material a Methods 

In this PhD thesis, following methods were used. Detailed description of each particular 

method is always mentioned in the relevant publication. 

 

 Affinity purification of proteins 

 Analytical ultracentrifugation 

 High-performance liquid chromatography 

 Homology modeling 

 Hydrogen/deuterium exchange coupled to mass spectroscopy 

 Mass spectrometry 

 Recombinant protein expression 

 SDS-PAGE electrophoresis in the presence of Phos-tag 

 Ultrafast spectroscopy 

 UV-VIS spectroscopy 

 

Results and discussion 

This PhD thesis summarizes the results of study of heme-containing oxygen 

sensor proteins (AfGcHK, YddV, EcDOS). PhD thesis is divided into three sections. In 

the first section we focused mainly on the functional characterization of globin-coupled 

histidine kinase AfGcHK. The part of section I is also a review in which the current 
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knowledge about heme-containing gas sensor proteins is discussed. In the second 

section the effect of sodium disulfide on the heme coordination structure and catalytic 

activity was investigated. For this purpose we chose two model proteins which contain 

different functional and sensor domains – fosfodiesterase EcDOS and histidine kinase 

AfGcHK. In the third section we focused on the study of signal transduction between 

sensor and functional domain of heme-containing gas sensor protein AfGcHK. In this 

section we also investigated the mechanism of signal transduction of the two proteins in 

the two component signal system (AfGcHK and response regulator protein).  

 

1
st
 Section  

Gaseous O2, NO, and CO in signal transduction: structure and function 

relationships of heme-based gas sensors and heme-redox sensors  

Shimizu T., Huang D., Yan F., Stranava M., Bartosova M., Fojtíková V., Martínková 

M. Chem. Rev. 2015, 115, 6491 (IF2016 47.9) 

Author contribution: 10 % (literary research about kinetic analysis of heme-containing 

sensor proteins) 

 

A review focuses on the heme-containing gas sensor proteins. This topic gets 

into the area of interest of many scientific groups all over the world. In the last few 

years many novel heme-containing gas sensor proteins was found and the research of 

these proteins was extended. For this reason, we organized the current result into this 

review. The most widely discussed are heme-based oxygen sensor proteins. In the next 

chapter of this review we focused on the other gas sensors – carbon monoxide and 

nitrogen monoxide. It was also mentioned sulfane as the possible signal molecule for 

heme-based gas sensor proteins.  
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Kinetic analysis of a globin-coupled histidine kinase, AfGcHK: effects of the heme 

iron complex, response regulator, and metal cations on autophosphorylation 

activity 

Fojtikova V., Stranava M., Vos M. H., Liebl U., Hranicek J., Kitanishi K., Shimizu T., 

Martinkova M. Biochemistry (2015) 54, 5017 (IF2016 2,9).  

Author contribution: 75 % (planned experiments, protein purification, analysis of 

catalytic activity, discussed and interpreted data) 

 

In this publication the effects of selected variables on the autophosphorylation 

reaction’s kinetics were investigated. The kcat values of the heme Fe(III)-OH
-
, Fe(III)-

CN
-
, Fe(III)-imidazole and Fe(II)-O2 bound active AfGcHK forms were 1.1-1.2 min

-1
 

and their Km
ATP

 values were 18.9-35.4 µM. The Fe(II) heme-bound inactive form had 

kcat and Km
ATP

 values of 0.4 min
-1

 and 78 µM, respectively. The heme free form 

exhibited low activity with kcat and Km
ATP

 values of 0.3 min
-1

 and 33.6 µM, respectively 

suggesting that the heme iron complex is essential for high catalytic activity. The CO-

bound Fe(II) heme had a kcat of 1.0 min
-1

 but a very high Km
ATP

 value of 357 µM, 

suggesting that its active site differs strongly from the other active forms. The effects of 

the response regulator on the autophosphorylation activity were also investigated. The 

Km
ATP 

value was approximately three times higher in the presence of response regulator 

protein. The response regulator protein binding site is probably located close to the ATP 

binding site of the AfGcHK.  

Part of this section I was also the research about the diguanylate cyclase reaction 

of YddV. The effect of redox and ligand states of heme iron on the diguanylate cyclase 

reaction was studied. The sensor domain of YddV has a globin fold, same as the sensor 

domain of AfGcHK. Kinetic parameters of autophosphorylation reaction of AfGcHK 

and diguanylate cyclase reaction of YddV were discussed and compared. The redox and 

ligand state of the heme iron influenced the enzyme activity of both proteins (YddV and 

AfGcHK). When the heme iron was in its Fe(II) form or when the heme was completely 

missing in the sensor domain, the catalytic activity was much lower than in the case of 

Fe(III)-OH
-
, Fe(III)-CN

-
, Fe(III)-imidazole. Overall, our results indicate that the 

coordination and oxidation state of the sensor domain heme iron profoundly affect the 

enzyme’s catalytic activity of heme-based gas sensor proteins with globin sensor 

domain.  
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     2
nd

 Section 

Catalytic enhancement of the heme-based oxygen sensing phosphodiesterase 

EcDOS by hydrogen sulfide is caused by changes in heme coordination structure 

Yan F., Fojtikova V., Man P., Stranava M., Martínková M., Du Y., Huang D., Shimizu 

T. Biometals (2015) 28, 637 (IF2016 2,2).  

Author contribution: 65 % (purification of EcDOS, spectroscopic measurements, 

analysis of catalytic activity, discussed and interpreted data) 

 

The aim of this study was to investigate the effect of sodium disulfide on the 

phosphodiesterase activity of EcDOS. It was found that sodium disulfide enhances 

catalytic activity of EcDOS, possibly owing to the admixture of 6-coordinated heme 

Fe(III)-SH
-
 and Fe(II)-O2 complexes generated during the reaction. Alanine substitution 

at Met95, the axial ligand for the heme Fe(II) complex, converted the Fe(III) complex 

into the heme Fe(III)-SH
-
 comlex, but the addition of sodium disulfide did not further 

reduce it to the heme Fe(II) complex of the Met95Ala mutant and no subsequent 

formation of the heme Fe(II)-O2 complex was observed. The catalytic activity of 

EcDOS Met95 mutants was also increased after treatment with sodium disulfide. 

Interestingly, the addition of sodium disulfide promoted formation of verdoheme 

(oxygen incorporated, modified protoporphyrin IX) in an Arg97Ile mutant. Catalytic 

activity of Arg97Ile was significantly lower than in the case of WT or Met95 mutants. 

This study confirms that external-ligand-bound, 6-coorinated heme Fe(III)-SH
-
 or heme 

Fe(II)-O2 complexes critically contribute to the sodium disulfide induced catalytic 

enhancement of EcDOS.  

 

Effects of hydrogen sulfide on the heme coordination structure and catalytic 

activity of the globin-coupled oxygen sensor AfGcHK 

Fojtikova V., Bartosova M., Man P., Stranava M., Shimizu T., Martinkova M. 

Biometals (2016) 29, 715 (IF2016 2,2) 

Author contribution: 65 % (purification of AfGcHK, spectroscopic measurements, 

analysis of catalytic activity, discussed and interpreted data) 
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The aim of this publication was to study the effects of sodium disulfide binding 

on the heme coordination structure and catalytic activity of wild type AfGcHK and its 

mutants in which residues at the putative O2 binding site (Tyr45) or the heme distal side 

(Leu68) were substituted. Adding sodium disulfide to the initial OH-bound 6-

coordinated Fe(III) low spin complexes transformed them into SH-bound 6-coordinate 

Fe(III) low-spin complexes. The Leu68 mutants also formed a small proportion of 

verdoheme under these conditions. Conversely, when the heme-based oxygen sensor 

EcDOS was treated with sodium disulfide, the initially formed Fe(III)-SH heme 

complex was quickly converted into Fe(II) and Fe(II)-O2 complexes. Interestingly, the 

autophosphoryaltion activity of the heme Fe(III)-SH complex was not significantly 

different from the maximal enzyme activity of AfGcHK (containing the Fe(III)-OH 

complex), whereas in the case of EcDOS the changes in coordination caused by sodium 

disulfide treatment led to remarkable increases in catalytic activity.  

    3
rd

 Section 

Structural characterization of the heme-based oxygen sensor, AfGcHK, its 

interactions with the cognate response regulator, and their combined mechanism 

of action in a bacterial two-component signaling system 

Stranava M., Martínek V., Man P., Fojtikova V., Kavan D., Vaněk O., Shimizu T., 

Martinkova M. Proteins (2016) 84, 1375 (IF2016 2,3) 

Author contribution: 15 % (protein purification, measurement of catalytic activity of RR 

protein) 

 

The results presented in this publication help to address some unsettled questions 

regarding the molecular mechanism of action of AfGcHK and its interaction with its 

response regulator protein. Hydrogen/deuterium exchange coupled to mass 

spectrometry (HDX-MS) in conjunction with analytical ultracentrifugation and protein 

homology modeling were used to obtain important structural information on the 

AfGcHK-RR complex and to clarify its molecular mechanism of action. Analytical 

ultracentrifugation revealed that AfGcHK and the RR protein form a complex with 2:1 

stoichiometry. HDX-MS suggested that the most flexible part of the whole AfGcHK 

protein is a loop that connects the two domains and that the heme distal site of AfGcHK, 

which is responsible for oxygen binding, is the only flexible part of the sensor domain. 

HDX-MS studies on the AfGcHK:RR protein complex also showed that the N-side of 
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the H9 helix in the dimerization domain of the AfGcHK kinase domain interacts with 

the helix H1 and the β-strand B2 area of the RR protein’s Rec1 domain, and that the C-

side of the H8 helix region in the dimerization domain of the AfGcHK protein interacts 

mostly with the helix H5 and β-strand B6 area of the Rec1 domain. The Rec1 domain 

containing the phosphorylable Asp52 of the RR protein probably has a significantly 

higher affinity for AfGcHK than the Rec2 domain.  

 

 

Fig.3: Simplified cartoon model highlighting the most important contact area 

between the AfGcHK and RR protein.  

The N-side of helix H9 of AfGcHK protein interacts with the helix H1 and the β-strand 

B2 area of the RR protein’s Rec1 domain. The C-side of the H8 helix region of the 

AfGcHK protein interacts mostly with the helix H5 and β-strand B6 area of the Rec1 

domain.  

 

Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based 

oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction 

Stranava M., Man P., Skálová T., Kolenko P., Blaha J., Fojtikova V., Martínek V., 

Dohnálek J., Lengalova A., Rosůlek M., Shimizu T., Martínková M. J Biol Chem. 

(2017) 292, 20921 (IF2016 4,1). 

Author contribution: 10 % (proteins purification, measurements of AfGcHK 

autophosphorylation activity) 
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In this work we successfully determined the crystal structures of the isolated 

dimeric globin domains of the active Fe(III)-CN
-
 and inactive Fe(II) forms of AfGcHK, 

revealing striking structural differences on the heme-proximal side of the globin 

domain. Using hydrogen/deuterium exchange coupled to mass spectrometry to 

characterize the conformations of the active and inactive forms of full-length AfGcHK 

in solution, we investigated the intramolecular signal transduction mechanism. Major 

differences between the active and inactive forms were observed on the heme-proximal 

side (helix H5), at the dimerization interface (helices H6 and H7 and loop L7) of the 

globin domain and in the ATP binding site (helices H9 and H11) of the kinase domain. 

Together these results suggest that structural changes at the heme-proximal side, the 

globin domain-dimerization interface, and the ATP binding site are important in the 

signal transduction mechanism of AfGcHK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Proposed intramolecular signal transduction mechanism in the AfGcHK 

protein that explains its catalytic inactivation upon heme reduction. 

Heme reduction induces conformational changes in the globin domain, simultaneously 

widening and splitting its dimeric interface and making the initial residues of H7 

accesible to the solvent. This signal is propagated down to the kinase domain via the 

linker, causing the ATP binding site to be separated from His183, hindering the 

autophosphorylation of the latter residue. 

 

 

 

ACTIVE STATE INACTIVE STATE 
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Conclusions 

This PhD thesis focuses on the study of heme-based oxygen sensor proteins. 

Three representatives of oxygen sensors were studied. Two of these proteins share 

similar globin sensor domain, third one contains PAS sensor domain. The main aim of 

this work was to investigate the molecular mechanism of intraprotein signal 

transduction in heme-based gas sensor proteins (AfGcHK, YddV) and interprotein 

signal transduction (AfGcHK and its partner RR protein). The next task was to 

investigate the effect of sodium disulfide on the heme coordination structure and 

catalytic activity of AfGcHK and EcDOS. The most important results are summarized in 

the following points: 

1. Study of mechanism of intraprotein signal transduction follows these results: 

 Kinetic study of enzyme activity of AfGcHK and YddV indicates that the 

coordination and oxidation state of the sensor domain heme iron profoundly 

affect enzyme’s catalytic activity of heme-based gas sensor proteins with globin 

sensor domain.  

 The absence of heme in the sensor domain or the Fe(II) heme iron form 

profoundly decrease catalytic activity of YddV and AfGcHK.  

 Major differences between the active and inactive forms of AfGcHK were 

observed on the heme-proximal side (helix H5), at the dimerization interface 

(helices H6 and H7) and in the helices H9 and H11 of the kinase domain.  

 Based on the results the mechanism of intraprotein signal transduction was 

clarified. 

2. Study of mechanism of interprotein signal transduction follows these results: 

 The addition of RR protein to the heme Fe(III)-OH
-
 complex of AfGcHK 

significantly decreased AfGcHK autophosporylation activity. This finding 

strongly suggests that RR protein binds close to the ATP binding site.  

 AfGcHK and RR protein form a complex with 2:1 stoichiometry 

 Based on the results the mechanism of interprotein signal transduction was 

clarified. 
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3. Study of the effect of sodium disulfide on the heme coordination structure and 

catalytic activity of AfGcHK and EcDOS follows these results: 

 After treatment the heme-based oxygen sensor proteins (specifically AfGcHK 

and EcDOS) with sodium disulfide the spectral properties of these proteins were 

changed.  

 The Leu68 mutants of AfGcHK and the Arg97Ile mutant of EcDOS formed a 

small proportion of verdoheme after incubation with sodium disulfide. 

 The autophosphorylation activity of the heme Fe(III)-SH
-
 complex was not 

significantly different from the maximal enzyme activity of AfGcHK (containing 

the heme Fe(III)-OH
-
 complex), whereas in the case of EcDOS the changes in 

coordination caused by sodium disulfide treatment led to remarkable increase in 

catalytic activity.  
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