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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.  
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Abstract EN  

This Ph.D. 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. 
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Seznam zkratek 

Aer-sal  protein regulující odpověď bakterie Aeromonas 

salmonicida 

AfGcHK histidinkinasa s globinovou strukturou senzorové 

domény izolovaná z bakterie Anaeromyxobacter 

sp., kmen Fw 109-5 

ATP     adenosintrifosfát 

c-di GMP    cyklický bis-guanosinmonofosfát 

EcDOS fosfodiesterasa s PAS strukturou senzorové 

domény bakterie E. coli 

E. coli     Escherichia coli 

GsGCS  protein detekující kyslík s globinovou strukturou 

senzorové domény bakterie Geobacter 

sulfurreducens 

GTP     guanosintrifosfát 

HD výměna    vodík – deuteriová výměna 

HK853     histidinkinasa bakterie Thermotoga maritima 

HPLC     vysoce účinná kapalinová chromatografie 

MBP     protein vázající maltosu 

PAS strukturní motiv prostorového uspořádaní proteinů; 

akronym odvozený z anglických názvů tři proteinů: 

,,Drosophila period clock protein‘‘, ,,vertebrate 

aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator‘‘ a 

,,Drosophila single minded protein‘‘ 

RR protein protein regulující odpověď (z angl. response 

regulator protein) 

Tris     tris(hydroxymethyl)aminomethan 

WT     přirozená forma proteinu (z angl. wild type) 

YddV diguanylátcyklasa s globinovou strukturou 

senzorové domény bakterie Escherichia coli 

YddV-hem    globinová senzorová doména proteinu YddV 
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1. 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: 

• 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.  
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2. Výsledky, komentáře k souboru publikací a diskuse všech 

dosažených poznatků 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá studiem hemových senzorových proteinů, 

které detekují kyslík. Důraz byl kladen zejména na zkoumání fungování těchto proteinů 

na molekulární úrovni. K tomuto účelu byly vybrány tři proteiny z kategorie hemových 

senzorových proteinů, které se liší proteinovým uspořádáním jejich senzorových a 

funkčních domén, různou afinitou ke kyslíku, zapojením do buněčné signalizace. 

Nalezení vlastností, ve kterých se tyto proteiny shodovaly a/nebo naopak lišily, 

umožnilo přispět k odhalení mechanismu interdoménového a intraproteinového přenosu 

signálu.  

Disertační práce je rozdělena do tří bloků. V BLOKU I (kapitoly 3.1, 3.2) jsou 

obsaženy výsledky publikace, která byla zaměřena na analýzu funkční domény 

modelového senzorového hemoproteinu – histidinkinasy s globinovou strukturou 

senzorové domény bakterie Anaeromyxobacter sp (AfGcHK). Výsledky popsané 

v kapitole 3.2 jsou porovnány s naměřenými daty kinetické analýzy hemového 

senzorového proteinu diguanalátcyklasy s globinovou strukturou senzorové domény 

bakterie Escherichia coli (YddV), se kterým AfGcHK sdílí globinovou senzorovou 

doménu, ale liší se ve funkci (data jsou součástí připravované publikace, proto nejsou 

uvedena v samostatné kapitole). BLOK I také obsahuje souhrnnou publikaci, která se 

věnuje rozsáhlému výčtu dosavadních poznatků o hemových senzorových proteinech 

(kapitola 3.1). Publikace BLOKU II (kapitoly 4.1, 4.2) 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 bakterie Escherichia coli (EcDOS) a AfGcHK. Obsahem BLOKU III 

(kapitoly 5.1, 5.2) 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. 

 

Obsahem úvodní kapitoly 3.1 BLOKU I je 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 
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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 dusnatý. Je také zmíněn sulfan jako další 

signální molekula, která se v posledních letech dostává do popředí zájmu mnohých 

vědeckých týmů. Problematikou interakce hemových senzorových proteinů a sulfanu se 

věnuje i tato disertační práce, viz kapitoly 4.1 a 4.2.  

Následující kapitola 3.2 BLOKU I a výsledky z připravované publikace uvedené na 

stranách 13 - 18 se věnují studiu enzymové aktivity dvou hemových senzorových 

proteinů. Oba tyto proteiny mají globinovou strukturu senzorové domény, ale liší se ve 

svých funkcích – histidinkinasové a diguanylátcyklasové. Shodná globinová struktura 

senzorových domén těchto proteinů nám umožnila podrobněji prozkoumat, jak velký 

vliv má stav senzorové domény na enzymovou aktivitu hemových senzorových proteinů 

detekujících kyslík. Výsledkem těchto studií bylo určení kinetických parametrů 

jednotlivých enzymových reakcí. Právě diference parametrů enzymových reakcí 

funkčních domén v důsledku změny redoxních a ligandových stavů iontu železa 

v senzorových doménách nám částečně pomohly objasnit, jakým způsobem probíhá 

přenos signálu ze senzorové na funkční doménu a odhadnout strukturní změny, které 

tento proces provází. Tyto výsledky jsme následně aplikovali a diskutovali i při dalších 

studiích, využívajících strukturně biologické postupy pro sledování strukturních změn 

proteinu AfGcHK (viz kapitoly 5.1, 5.2 BLOKU III).  

Protein AfGcHK je jedinou doposud objevenou histidinkinasou s globinovou 

strukturou senzorové domény [Martinkova et al. J Biol Chem 288, 27702 (2013)]. Tento 

unikátní protein byl identifikován v anaerobní bakterii Anaeromyxobacter speciens, Fw 

109-5, která byla izolována z půdy obsahující vysoký podíl dusičnanů a urania v Oak 

Ridge Reservation [Hwang et al. Genome Announc 3, e01449 (2015)]. Funkce této 

histidinkinasy je úzce spjata s proteinem regulujícím odpověď (RR protein) se kterým 

tvoří takzvaný dvousložkový signální systém [Kitanishi et al. J Biol Chem 286, 35522 

(2011)]. Tyto systémy prostřednictvím mimobuněčných stimulů regulují procesy, které 

řídí správné fungování daného organismu [Grebe et al. Adv. Microb. Physiol 41, 139, 

(1999)] Po stimulaci AfGcHK signálem (vazbou molekuly kyslíku k hemu v senzorové 

doméně) dochází prostřednictvím γ-fosfátového zbytku hydrolyzovaného ATP k 
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autofosforylaci His183. Poté je fosfátový zbytek přesunut z AfGcHK na aspartátový 

zbytek (Asp52, Asp169) RR proteinu, čímž dochází k jeho aktivaci. Funkce RR 

proteinu v tomto dvousložkovém signálním systému nebyla zatím objasněna, 

předpokládá se však, že se podílí na regulaci procesů spojených s přechodem z 

aerobního do anaerobního prostředí, jako je například sporulace. Tento systém byl 

poprvé popsán v roce 2011 [Kitanishi et al. J Biol Chem 286, 35522 (2011)] nicméně se 

jednalo pouze o pilotní studii, kterou jsme se rozhodli v rámci předkládané disertační 

práce rozšířit.  

Naším prvním úkolem specifikovaným v kapitole 3.2 BLOKU I bylo zjistit, 

jakým způsobem různé redoxní a koordinační stavy hemového železa ovlivní 

autofosforylační reakci. Stanovili jsme proto kinetické parametry autofosforylační 

reakce pro jednotlivé redoxní a ligandové stavy iontu železa hemu v senzorové doméně 

plno délkového proteinu AfGcHK a výsledky mezi sebou porovnali. Hodnoty kcat 

AfGcHK, jehož hem v senzorové doméně byl ve stavu Fe(III)-OH-, Fe(III)-CN-, Fe(III)-

imidazol a Fe(II)-O2 byly velmi podobné (1,1 - 1,2 min-1), naměřené hodnoty Km
ATP 

těchto forem se pohybovaly v rozmezí 18,9 - 35,4 µM. Prostorové uspořádání těchto 

forem AfGcHK je tedy příznivé pro vazbu ATP a následnou autofosforylační reakci. Na 

druhé straně, pokud bylo hemové železo v redukované formě nebo pokud hem 

v senzorové doméně chyběl (byla vytvořena mutantní forma AfGcHK His99Ala) byla 

aktivita proteinu velmi nízká, což bylo prokázáno nízkou hodnotou kcat 0,4 min-1, 

respektive 0,3 min-1. Zvláštním případem byla forma Fe(II)-CO, kdy kcat byla 1,0 min-1, 

ale hodnota Km
ATP 357 µM byla mnohonásobně vyšší, než tomu bylo o ostatních forem. 

Vazba oxidu uhelnatého k hemu v redukované formě pravděpodobně vyvolá významné 

strukturní změny v okolí vazebného místa pro ATP, které jsou ale odlišné od změn 

vyvolaných vazbou jiných axiálních ligandů, jako kyslíku imidazolu nebo kyanidu. 

Z hlediska poměru kcat a Km
ATP, je katalytická účinnost enzymu ve formě Fe(II)-O2 (700 

M-1.s-1) mnohonásobně vyšší než enzymu ve formě Fe(II)-CO (50 M-1.s-1), což 

znamená, že vazba kyslíku k hemu má odlišný vliv na katalytickou regulaci než vazba 

oxidu uhelnatého k hemu. Rozdílné hodnoty Km
ATP pro jednotlivé formy hemového 

železa v senzorové doméně indikují, že koordinační a redoxní stav hemu v senzorové 

doméně AfGcHK má výrazný vliv na histidinkinasovou aktivitu proteinu, a to 

prostřednictvím změny afinity k substrátu reakce, tedy ATP.  

Kinetickou studii jsme použili také pro další úkoly kapitoly 3.2 BLOKU I tj. 

prozkoumání přenosu signálu mezi AfGcHK a jeho partnerem RR proteinem. V tomto 
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případě jsme studovali, jestli se změní kinetické parametry autofosforylační reakce 

AfGcHK, pokud bude v reakční směsi přítomen také RR protein. Byl vybrán AfGcHK 

ve stavu Fe(III)-OH-, tedy ve stavu nejvíce enzymově aktivním, a RR protein 

s mutovanými fosforylačními místy, aby nedocházelo k přenosu fosfátového zbytku 

z AfGcHK na tento protein a bylo tak možné měřit množství produktu fosforylační 

reakce. Překvapivě došlo k nárůstu Km
ATP, což svědčí o snížení afinity ATP k AfGcHK 

v případě, kdy je přítomen RR protein. RR protein tak zřejmě interaguje s AfGcHK 

v blízkosti vazebného místa pro ATP a dochází ke snížení efektivity fosforylační 

reakce. Tyto výsledky byly ověřeny také použitím jiných experimentálních metod 

v kapitolách 5.1, 5.2. Na základě výsledků vodík-deuteriové (HD) výměny bylo 

zjištěno, že vlivem přítomnosti RR proteinu docházelo ke změnám deuterace v oblasti 

helixu H11 proteinu AfGcHK, ve které se nachází také vazebné místo pro ATP. Lze 

tedy s jistotou říci, že RR protein během fosforylační reakce interaguje s oblastí 

vazebného místa pro ATP.  

Enzymovou analýzu senzorového proteinu obsahujícího hem jsme se rozhodli 

použít také v případě funkční studie proteinu YddV. Výsledky této studie jsou součástí 

připravované publikace, v následujícím textu bude tedy kromě diskuze těchto výsledků 

stručně shrnuta i metodika a samotné výsledky. 

Protein YddV bakterie E. coli se podílí na vzniku biofilmu a to prostřednictvím 

regulace syntézy adhezních látek a exopolysacharidů, které jsou jeho významnými 

složkami [Gong et. al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 95, 15177 (1998)]. Senzorová 

doména proteinu YddV má, stejně jako u proteinu AfGcHK, globinovou strukturu a jeho 

funkční doména vykazuje diguanylátcyklasovou aktivitu [Tuckerman et al. 

Biochemistry 48, 9764 (2009)]. Spolu s proteinem EcDOS se podílí na udržení 

homeostázy cyklického guanosin-bismonofosfátu (c-di GMP), který je důležitým 

bakteriálním druhým poslem. Na základě signálu z okolí dojde k aktivaci YddV a 

následné syntéze c-di GMP ze dvou molekul GTP. EcDOS je naproti tomu zodpovědný 

za degradaci c-di GMP tím, že katalyzuje jeho linearizaci [Delgado-Nixon et al. 

Biochemistry 39, 2685 (2000)]. Stejně jako v případě AfGcHK jsme se rozhodli 

prozkoumat, které oxidoredukční a koordinační stavy hemového železa způsobí 

enzymovou aktivaci a které protein naopak inaktivují. V předchozí studii zabývající se 

funkční charakterizací proteinu YddV byl použit semi-rekonstituovaný systém, kdy 

GTP byl přidán ke směsi obou proteinů YddV-EcDOS [Tuckerman et al. Biochemistry 

48, 9764 (2009); Kitanishi et al. Biochemistry 49, 10381 (2010)]. Pro naše účely, kdy 
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jsme porovnávali kinetické parametry dvou různých enzymů (AfGcHK a YddV), však 

bylo nutné pracovat pouze se samostatným proteinem. Exprese proteinu YddV 

v prokaryotních systémech je však obtížná a výtěžky získaného proteinu jsou velmi 

nízké. Proto jsme se rozhodli pomocí molekulárně biologických metod na N-konec 

proteinové sekvence YddV přidat protein vázající maltosu (MBP). Tímto došlo ke 

zvýšení solubility exprimovaného proteinu a po následné purifikaci byl získán protein o 

vysoké čistotě a výtěžku dostatečném pro kinetická měření.  

Pro stanovení kinetických parametrů diguanylátcyklasové reakce byla vytvořena 

reakční směs obsahující 10 µM YddV, 10 – 1000 µM GTP, 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 

50 mM KCl a 5 mM MgCl2. Reakce byla zahájena přídavkem GTP o příslušné 

koncentraci a probíhala 2,5 minuty při laboratorní teplotě. Následně byla ukončena 

prostřednictvím inkubace reakční směsi při 100 °C. Směs byla centrifugována a 

supernatant byl aplikován na chromatografickou kolonu (LUNA 5 µC18 column, 

15x4,6 cm, Phenomenex, USA). Pro analýzu byly použity dva pufry – A (100 mM 

KH2PO4, 4 mM tetrabutylamoniumhydrogen sulfát, pH 6,0) a B (75 % pufru A, 25 % 

methanolu). Analýza probíhala při průtoku 0,7 ml.min-1 s gradientovou elucí – 0 min 40 

% B/ 60 % A; 15 min 100 % B; 20 min 100 % B a 21 min 40 % B a 60 % A. Tato 

měření byla provedena s proteinem YddV s různými redoxními a koordinačními stavy 

hemového železa v jeho senzorové doméně – Fe(III), Fe(II), Fe(II)-CO, Fe(II)-O2, 

Fe(III)-imidazol, Fe(III)-CN- a také v případě, kdy hem v senzorové doméně zcela 

chyběl (byla použita mutantní forma proteinu His98Ala). Koordinační a redoxní stav 

hemového železa v senzorové doméně proteinu YddV byl vždy ověřen pomocí UV-VIS 

spektroskopie na základě charakteristické polohy Soretova pásu ve spektru jednotlivých 

forem (data nejsou ukázána). Každý experiment byl minimálně třikrát opakován. Byl 

sledován nárůst produktu enzymové reakce c-di GMP a pomocí standardů o daných 

koncentracích bylo vypočítáno množství c-di GMP vzniklé v průběhu enzymové reakce 

a počáteční rychlost enzymové reakce. Kinetické parametry reakce (Km
GTP, Vmax

GTP) 

byly získány nelineární regresí s využitím rovnice Michaelise a Mentenové v programu 

Origin. Výsledky jsou ukázány na obrázku 1 (strana 15) a v tabulce 1 (strana 16).  
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Obrázek 1: Vliv redoxního a koordinačního stavu hemového železa v senzorové 

doméně na kinetiku diguanylátcyklasové reakce proteinu YddV dle Michaelise a 

Mentenové 

Reakční směs obsahovala 10 µM YddV, 10 – 1000 µM GTP, 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 

50 mM KCl a 5 mM MgCl2, reakce byla zahájena přídavkem GTP o příslušné 

koncentraci a probíhala 2,5 minuty při laboratorní teplotě. Byla ukončena inkubací 

reakční směsi při 100 °C. Směs byla centrifugována a supernatant byl aplikován na 

chromatografickou kolonu (LUNA 5 µC18 column, 15x4,6 cm, Phenomenex, USA). Pro 

analýzu byly použity dva pufry – A (100 mM KH2PO4, 4 mM 

tetrabutylamoniumhydrogen sulfát, pH 6,0) a B (75% pufru A, 25% methanol). Analýza 

probíhala při průtoku 0,7 ml.min-1 s gradientovou elucí – 0 min 40 % B/ 60 % A; 15 

min 100 % B; 20 min 100 % B a 21 min 40 % B a 60 % A. Měření byla provedena s 

proteinem YddV s různými redoxními a koordinačními stavy hemového železa v jeho 

senzorové doméně – Fe(III) (černé čtverce a křivka), Fe(III)-imidazol (zelené 

trojúhelníky a křivka), Fe(II)-O2 (červené kruhy a křivka), Fe(III)-CN- (modré 

trojúhelníky a křivka), Fe(II) (růžové trojúhelníky a křivka), Fe(II)-CO (žluté 

trojúhelníky a křivka), forma bez hemu – His98Ala (fialové kosočtverce a přímka)  
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Tabulka 1: Vliv redoxního a koordinačního stavu hemového železa v senzorové 

doméně na kinetické parametry diguanylátcyklasové reakce katalyzované proteinem 

YddV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že stav hemového železa v senzorové doméně 

výrazným způsobem ovlivňuje katalytickou aktivitu proteinu YddV. To je v pozitivní 

korelaci s výsledky získanými při sledování vlivu stavu hemového železa na 

autofosforylační aktivitu AfGcHK (viz kapitola 3.2) se kterým protein YddV sdílí stejné 

prostorové uspořádání senzorové domény (globinová struktura). Stejně jako u AfGcHK, 

enzymově nejvíce aktivní byl enzym v případě, kdy hemové železo bylo ve formě 

Fe(III), Fe(II)-O2 a Fe(III)-imidazol. Zajímavým zjištěním bylo rozdílné chování těchto 

dvou enzymů v případě, že šestým ligandem hemového železa byl kyanidový aniont. 

Zatímco u proteinu AfGcHK byla tímto ligandem autofosforylační aktivita ovlivněna 

minimálně, u enzymu YddV došlo k poklesu maximální rychlosti reakce a tím i snížení 

efektivity reakce (obrázek 1, strana 15, modrá křivka). Ani u proteinu AfGcHK, ani u 

YddV vlivem vazby kyanidového iontu k hemovému železu nedošlo ke změně hodnoty 

Km a lze tak konstatovat, že tento ligand neovlivní afinitu enzymu k substrátu. Tato 

informace je také důležitá pro experimenty strukturní biologie, kdy je kyanidový iont 

často využíván pro stabilizaci krystalu hemových senzorových proteinů (viz kapitola 

5.2). 

K výraznému snížení enzymové aktivity YddV došlo po redukci hemového 

železa v senzorové doméně (FeII) (obrázek 1, strana 15, růžová křivka) a po vazbě 

oxidu uhelnatého k hemovému železu (FeII-CO) (obrázek 1, strana 15, žlutá křivka). 

Výrazné snížení enzymové aktivity vyvolané redukcí hemového železa v senzorové 

Stav hemového 

železa 

v senzorové 

doméně YddV 

Km
GTP 

(µM) 

Vmax
GTP 

(pmol.min-1.μl-1) 

kcat 

(min-1) 

kcat/Km
GTP 

(M-1.s-1) 

Fe(III) 71,9 ± 15,7 11,1 ± 0,6 1,1 257 

Fe(II)-O2 49,2 ± 17,3    8,8 ± 0,5 0,9 299 

Fe(II)-CO 44,8 ± 10,9    3,1 ± 0,2 0,3 126 

Fe(II) 43,2 ± 14,2    3,4 ± 0,3 0,3 131 

bez hemu 

(His98Ala) 

 
reakce neprobíhá 

  

Fe(III)-CN-   40,8 ± 7,1    6,2 ± 0,2 0,6 239 

Fe(III)-imidazol 114,5 ± 22,4  10,8 ± 0,6 1,1 157 
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doméně bylo pozorováno rovněž u proteinu AfGcHK. Vědeckému týmu Tarnawski a 

kol. [Tarnawski et al. Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr. 71, 2158 (2015)] se 

podařilo získat krystalovou strukturu senzorové domény proteinu YddV a to v jeho 

redukované a neredukované formě. Porovnáním těchto struktur dospěli k závěru, že 

redukce hemového železa nevyvolá výrazné strukturní změny v senzorové doméně. 

Nicméně pozorovali několik minoritních strukturních změn, kdy nejvýraznější změna 

byla pozorována v oblasti helixu F, který obsahuje His98, jenž koordinuje molekulu 

hemu. Další rozdíly byly nalezeny u helixů C a E a smyček, které propojují helixy C E a 

F G. Nám se podařilo získat krystalové struktury senzorové domény AfGcHK a to 

rovněž v neaktivním a aktivním stavu (kapitola 5.2). V našem případě však po ponoření 

krystalu AfGcHK v jeho aktivní formě do redukčního prostředí nedošlo k redukci všech 

iontů železa a vznikly tak dvě různé populace, které nám umožnily lépe vyhodnotit 

vzniklé diference. Tímto se nám podařilo zjistit, že po redukci hemového železa 

v senzorové doméně dochází k mnohem markantnějším strukturním změnám, než je 

uvedeno v publikaci [Tarnawski et al. Acta Crystallogr. D Biol. Crystallogr. 71, 2158 

(2015)], viz kapitola 5.2. Kombinací strukturních a enzymových metod u dvou různých 

hemových senzorových proteinů s globinovou strukturou senzorové domény jsme 

dospěli k závěru, že redukce hemového železa vyvolá konformační změny senzorové 

domény, které vedou k výraznému snížení enzymové aktivity daných proteinů. 

Zatímco vliv redukované formy hemového železa na enzymovou aktivitu YddV 

byl velmi podobný jako u proteinu AfGcHK, vazba oxidu uhelnatého k hemovému 

železu přinesla rozdílné výsledky. V obou případech (tedy AfGcHK a YddV) došlo 

k poklesu enzymové aktivity proteinu (u proteinu YddV byl tento pokles výraznější a 

byl srovnatelný s formou Fe(II)), nicméně výrazný rozdíl byl pozorován v naměřených 

hodnotách Km. Hodnota Km
GTP v případě YddV Fe(II-CO) je srovnatelná s hodnotami 

Km
GTP naměřenými v případě, kdy je iont železa v těchto stavech Fe(II)-O2, Fe(III)-CN-, 

Fe(II). Hodnota Km
ATP proteinu AfGcHK ve stavu Fe(II)-CO je však téměř dvacetkrát 

vyšší, než je tomu u ostatních redoxních a koordinačních stavů hemového železa. 

V případě proteinu AfGcHK je tedy afinita k substrátu reakce (ATP) výrazně snížena a 

strukturní změny vyvolané vazbou CO tak budou pro vazbu ATP nevýhodné. V případě 

YddV je afinita ke GTP podobná jako u jiných redoxních a koordinačních stavů, je ale 

výrazně snížena počáteční rychlost reakce. Pravděpodobně tak interakce oxidu 

uhelnatého s hemovým železem senzorové domény vyvolá různé strukturní změny u 
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těchto dvou proteinů a to i přesto, že mají podobné (homologní) globinové uspořádání 

této domény. 

Bylo také testováno, jak se změní aktivita hemových senzorových proteinů 

v případě, kdy molekula hemu bude v senzorové doméně zcela chybět (byly připraveny 

mutantní formy proteinů, kdy nebyla umožněna koordinace hemu do struktury 

senzorové domény – His99Ala v případě AfGcHK a His98Ala v případě YddV). YddV 

s chybějícím hemem v senzorové doméně nevykazoval žádnou enzymovou aktivitu 

(obrázek 1, strana 15, fialová přímka). U proteinu AfGcHK byl pozorován vznik velmi 

malého množství produktu reakce, hodnota kcat však byla téměř třikrát nižší než u 

AfGcHK v aktivní formě. Lze proto říci, že absence hemu v senzorové doméně vyvolá 

strukturní změny, které výrazně ovlivní enzymovou aktivitu hemových senzorových 

proteinů ve smyslu jejich inaktivace.  

Na základě získaných výsledků studia enzymové aktivity dvou různých 

hemových senzorových proteinů, které sdílí podobnou strukturu senzorové domény lze 

konstatovat, že koordinační a ligační stav hemového železa v senzorové doméně 

hemových senzorových proteinů výrazně ovlivňuje jejich funkční doménu a tím i jejich 

aktivitu.  

 

BLOK II této disertační práce je souhrnem poznatků věnujících se výzkumu 

sulfanu a jeho účinku na strukturní a funkční vlastnosti hemových senzorových 

proteinů. Sulfan byl do nedávna považován pouze za vysoce toxickou molekulu, byl 

však prokázán jeho pozitivní vliv na některé fyziologické procesy lidského organismu, 

jako například vazodilatace [Naik et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol 311, H1437 

(2016)]. Zajímavým zjištěním také bylo, že hem hemoglobinu a myoglobinu se 

sulfanem interaguje [Pietri et al. Antioxid Redox Signal. 15, 393 (2011)]. Jelikož pKa 

sulfanu je přibližně 6,9, ve vodných roztocích o neutrálním pH může docházet 

k vytvoření vazby mezi Fe(III) hemu a SH- [Shimizu et al. Curr Chem Biol 7, 207 

(2013)]. Pokud byl hemoglobin a myoglobin vystaven působení sulfanu a peroxidu 

vodíku, docházelo dokonce k inkorporaci atomu síry do porfyrinového kruhu a vzniku 

tzv. sulfhemu [Berzofsky et al. J Biol Chem 246, 3367 (1971)]. Tato schopnost 

interakce nás přivedla na myšlenku, zda u hemových senzorových proteinů bude také 

docházet k vazbě SH- k hemu v jejich senzorové doméně a jestli bude tato vazba 

ovlivňovat jejich katalytickou funkci. K tomuto účelu jsme zvolili dva proteiny 
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s globinovou strukturou (jako je tomu u hemoglobinu a myoglobinu) – YddV a AfGcHK 

a jeden s PAS strukturou - EcDOS.  

V kapitole 4.1 BLOKU II jsou uvedeny výsledky vlivu sulfidu sodného na 

spektrální a katalytické vlastnosti proteinu EcDOS s PAS strukturou jeho senzorové 

domény. Jak již bylo uvedeno dříve (strana 13), protein EcDOS se nachází v bakterii 

Escherichia coli, kde na základě různých signálů z okolí katalyzuje přeměnu důležité 

signální molekuly c-di GMP na její lineární formu. Inkubací EcDOS v jeho přirozené 

formě (WT) a stavu Fe(III) se sulfidem sodným došlo ke vzniku formy Fe(III)-SH-, 

která byla po disociaci SH- redukována na Fe(II). Jelikož experiment probíhal 

v aerobním prostředí došlo k vazbě kyslíku a následné autooxidaci na formu Fe(III)-

OH-. Tyto změny byly detekovány pomocí UV-VIS spektroskopie, konkrétně na 

základě změn Soretova pásu, který je charakteristický pro hemoproteiny. 

Fosfodiesterasová aktivita EcDOS se po přídavku sulfidu sodného zvýšila, nicméně 

tento výsledek nebyl jednoznačný, právě kvůli možnosti, že ve směsi není pouze forma 

Fe(III)-SH-, ale také Fe(II)-O2, která může aktivitu ovlivňovat. Z tohoto důvodu byla 

hledána místa v senzorové doméně, jejichž mutace by problém s přítomností formy 

Fe(II)-O2 vyřešila. Na základě publikací [Kurokawa et al. J Biol Chem 279, 20186 

(2004); Park et al. Biochemistry 43, 2738 (2004)] jsme vybrali dvě takové 

aminokyseliny – 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. Píky v této oblasti spektra jsou charakteristické pro modifikované 

molekuly hemu jako například sulfhem nebo verdohem [Berzofsky et al. J Biol Chem 

246, 3367 (1971); Andersson et al. J Biol Chem 259, 15340 (1984)]. 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.  

V kapitole 4.2 BLOKU II jsme zkoumali vliv sulfidu sodného na senzorové 

proteiny s globinovou strukturou, tedy analogickou k té jakou má myoglobin a 
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hemoglobin. Po inkubaci AfGcHK v jeho přirozené formě a stavu Fe(III)-OH- se 

sulfidem sodným došlo k posunu Soretova pásu ze 412 nm na 424 nm. Na základě 

předchozích zkušeností byl pík o této vlnové délce přiřazen komplexu Fe(III)-SH-. 

Tento komplex byl stabilní a nepřecházel na jiné formy, jako tomu bylo u EcDOS, kdy 

docházelo ke vzniku komplexů Fe(II) a Fe(II)-O2. Autofosforylační aktivita AfGcHK, 

jehož hemové železo v senzorové doméně bylo ve formě Fe(III)-SH- se výrazně nelišila 

od formy Fe(III)-OH-Z hlediska kinetických parametrů byla naměřena stejná hodnota 

Vmax a vyšší hodnota Km
ATP, došlo tedy ke snížení afinity enzymu k substrátu. V distální 

oblasti hemu proteinu AfGcHK se nachází dvě klíčové aminokyseliny. První z nich je 

Tyr45, který je vazebným místem pro kyslík. Druhou je Leu68, u kterého jsme 

předpokládali, že zabraňuje inkorporaci vody do aktivního centra senzorové domény, 

stejně jako je tomu u proteinu YddV v analogické pozici Leu65 [Stranava et al. J Inorg 

Biochem 140, 29 (2014)]. Mutace těchto aminokyselin nám umožnila prozkoumat, 

jakým způsobem změny ve specifických pozicích senzorové domény ovlivní koordinaci 

a strukturu hemu a enzymovou aktivitu AfGcHK. V případě mutantních forem Tyr45 

nedošlo oproti přirozené formě k žádným změnám ve spektrech, a to ani po inkubaci se 

sulfidem sodným, rovněž nebyl pozorován vliv na enzymovou aktivitu. V případě 

mutantních forem Leu68Gly, Leu68Asn a Leu68Val došlo vlivem působení sulfidu 

sodného ke změně spektra v oblasti okolo 650 nm. V publikaci [Berzofsky et al. J Biol 

Chem 246, 3367 (1971)] je popsáno, že u myoglobinu dochází působením sulfanu 

k vytvoření sulfhemu. Díky určité strukturní podobnosti jsme se domnívali, že by tato 

situace mohla nastat i v případě AfGcHK. Hmotnostní spektrometrií však bylo 

prokázáno, že se jedná o verdohem. Pro tvorbu sulfhemových derivátů je zřejmě nutná 

přítomnost histidinu v distální části hemu, jehož orientace umožní vznik aktivního 

ternárního komplexu (Rios-Gonzales et al. J Inorg Biochem 133, 78 (2014)]. Enzymová 

aktivita nebyla ani u této mutantní formy proteinu vlivem přítomnosti sulfidu sodného 

ovlivněna.  

Spektrální analýza vlivu sulfidu sodného na hemové senzorové proteiny byla 

provedena také s proteinem YddV, přesněji s jeho senzorovou doménou (YddV-hem). 

Ačkoliv sdílí AfGcHK a YddV stejnou strukturní homologii senzorové domény, jejich 

spektrální vlastnosti byly odlišné. V případě AfGcHK je iont železa v jeho oxidované 

formě hexakoordinovaný nízkospinový Fe(III)-OH-, u YddV je Fe(III) pentakoordinový 

vysocespinový. Po přídavku sulfidu sodného k YddV-hem Fe(III) došlo k tvorbě Fe(II)-

O2. Po delším časovém úseku byla tato forma nahrazena Fe(II), kdy kyslíkový ligand 
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z původního Fe(II)-O2 komplexu byl pravděpodobně převeden na superoxidový aniont 

nebo peroxid vodíku. Interakce YddV-hem a sulfidu sodného je tak odlišná od AfGcHK 

a EcDOS. Byly také provedeny experimenty s mutantními formami Tyr43 a Leu65, u 

těchto však docházelo vlivem působení sulfidu sodného pouze k poklesu intenzity 

Soretova pásu, což ukazuje na probíhající degradaci molekuly hemu.  

Z výsledků experimentů uvedených v BLOKU II (kapitoly 4.1, 4.2) této 

disertační práce vyplývá, že sulfid sodný ovlivňuje spektrální vlastnosti senzorových 

domén studovaných proteinů. Dva ze tří proteinů vykazují strukturní homologii 

senzorové domény, třetí protein má tuto strukturu odlišnou, i přes to byly nalezeny tři 

různé formy struktury a koordinace molekuly hemu těchto proteinů při inkubaci se 

sulfidem sodným. Byl také pozorován odlišný vliv na enzymovou aktivitu hemových 

senzorových proteinů. Zatímco u proteinu EcDOS byla jeho fosfodiesterasová aktivita 

vlivem působení sulfidu sodného zvýšena, na autofosforylační aktivitu AfGcHK neměl 

sulfid sodný téměř žádný vliv. Tyto rozdíly mohou být zapříčiněny rozdílnými 

koordinačními stavy molekuly hemu – zatímco u proteinu AfGcHK vznikla pouze forma 

Fe(III)-SH-, u EcDOS byl pozorován výskyt Fe(III)-SH- a Fe(II)-O2. U mutantních 

forem EcDOS, kde vznikal pouze Fe(III)-SH- však také docházelo k nárůstu enzymové 

aktivity vlivem působení sulfanu, u homologních mutantních forem AfGcHK aktivita 

ovlivněna nebyla. Rozdíl v ovlivnění katalytických aktivit enzymů může být také 

zapříčiněn přítomností cysteinů na povrchu proteinu. Zatímco protein EcDOS má na 

svém povrchu sedm thiolátových zbytků, po vystavení působení sulfidu sodného 

dokonce osm, AfGcHK nemá ve své struktuře jediný cystein. U proteinu EcDOS bylo 

prokázáno, že nahrazením cysteinů za alaniny dojde k potlačení enzymové aktivity 

EcDOS a pokud byly cysteiny mutovány jednotlivě, docházelo k poklesu enzymové 

aktivity [Takahashi et al. J Inorg Biochem 109, 66 (2012)]. Je tedy nutné přistupovat 

k tomu tématu komplexněji z hlediska celého proteinu, a ne pouze jeho senzorové 

domény, kde dochází k interakci hem-SH-.  

Publikace BLOKU III jsou věnované strukturně biologickým metodám studia 

AfGcHK.   V publikacích BLOKU I (kapitola 3.2) a BLOKU II (kapitola 4.2), které se 

stejným proteinem také zabývají, jsou uvedeny výsledky enzymových studií a vlivu 

sulfidu sodného na spektrální a katalytické vlastnosti tohoto modelového proteinu. 

Výsledky uvedené v těchto kapitolách nám nastínily, jakým způsobem dochází 

k přenosu signálu ze senzorové na funkční doménu a jakým způsobem interaguje 
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protein AfGcHK se svým partnerem RR proteinem. Bylo však zapotřebí provést 

důkladnější strukturní analýzu těchto proteinů. Hemové senzorové proteiny pro své 

fungování potřebují, aby jejich struktura byla velmi flexibilní. Tato vlastnost je však 

obrovským problémem při studiu těchto proteinů pomocí konvenčních strukturních 

metod. V našem výzkumu jsme proto přistoupili k využití jiných metod, jako analytické 

ultracentrifugace, homologního modelování proteinové struktury a HD výměny spojené 

s hmotnostní spektrometrií.  

V kapitole 5.1 byla nejprve provedena primární biofyzikální charakteristika 

AfGcHK a RR proteinu na základě sedimentačních koeficientů získaných pomocí 

analytické centrifugace. O většině doposud prozkoumaných histidinkinasach je známo, 

že za fyziologických podmínek vytváří homodimery. V případě AfGcHK tomuto tvrzení 

nasvědčovaly i výsledky získané pomocí gelové chromatografie. Nicméně bylo nutné 

toto potvrdit. Molekulová hmotnost AfGcHK vypočtená ze zastoupení aminokyselin je 

přibližně 43 kDa, avšak získaný sedimentační koeficient (s20,w = 4,74 S) odpovídá 

molekulové hmotnosti 82 kDa. Bylo tak prokázáno, že se AfGcHK v roztoku vyskytuje 

ve formě dimeru a to i případě nejnižší možné detekovatelné koncentrace proteinu (100 

nM). Sedimentační koeficient RR proteinu (s20,w = 2,34 S) a z něj odvozená molekulová 

hmotnost 27 kDa odhalily, že RR protein se vyskytuje v roztoku ve formě monomeru. 

Nicméně na rozdíl od AfGcHK, který byl za všech měřených podmínek detekován jako 

dimer, 5 % RR proteinu nebylo v roztoku ve formě monomeru, ale jako dimer. Pokud 

byly oba proteiny v roztoku přítomny současně, došlo k vytvoření komplexu dimerní 

AfGcHK a monomerní RR protein. Komplex AfGcHK-RR byl transientní, s vysokou 

disociační konstantou. Pokud byla koncentrace RR proteinu zvyšována, vytvořil se 

komplex 2:2, jehož hodnota Kd byla o řád vyšší, než tomu bylo u komplexu 2:1. Podle 

známých struktur senzorových proteinů (GsGCS bakterie Geobacter sulfurreducens pro 

senzorovou doménu [Pesce et al. J Mol Biol 386, 246 (2009)] a HK853 bakterie 

Thermotoga maritima pro funkční doménu [Casino et al. Cell 139, 325 (2009)]) byl 

vytvořen homologní model, který byl porovnán se strukturními daty získanými pomocí 

HD výměny. Experimenty HD výměny byly provedeny s plno délkovým AfGcHK 

v jeho enzymově nejaktivnější formě Fe(III)-OH- (což bylo prokázáno pomocí 

získaných hodnot kcat (1,1 min-1) a kcat/Km
ATP (1000 M-1.s-1) v rámci enzymové studie 

viz kapitola 3.2). Globinová doména je tvořena sedmi helixy (H1-H7) a sedmi 

smyčkami (L1-L7) a s funkční doménou je spojena prostřednictvím smyčky L8, která je 

zároveň nejflexibilnější částí celého proteinu. Funkční doména obsahuje pět helixů (H8-
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H12), pět β listů (B1-B5) a deset smyček (L9-L18). Experimenty HD výměny 

prokázaly, že oproti kinasové doméně je globinová doména AfGcHK mnohem 

rigidnější, zejména pak část helixu H4 a celé helixy H6 a H7, které pravděpodobně 

vytváří hydrofobní jádro globinové domény. Naproti tomu jediné flexibilní části 

senzorové domény tvoří krátký helix H3 a smyčky L3 a L4, které jsou součástí distální 

strany hemu.  

Rovněž bylo provedeno homologní modelování (s využitím vyřešené struktury 

RR proteinu Aer-sal bakterie Aeromonas salmonicida [PDB code 3MF4]) a 

experimenty HD výměny pro RR protein. RR protein je tvořen dvěma doménami Rec1 

(obsahující fosforylační místo Asp52) a Rec2 (obsahující fosforylační místo Asp169), 

jeho struktura je vysoce flexibilní a obsahuje devět α helixů, deset β listů a dvacet 

smyček. Nejzajímavějším cílem celé této publikace však bylo prostřednictvím metody 

HD výměny prozkoumat interakci AfGcHK a RR proteinu. Z hlediska AfGcHK 

docházelo k největší změně deuterace vlivem přítomnosti RR proteinu na helixech H8 a 

H9, které jsou zároveň i místem odpovědným za dimerizace proteinu. V menší míře 

dochází k interakci s RR proteinem také na helixu H11, tedy vazebné oblasti pro ATP. 

Tato data pozitivně korelují s výsledky získanými kinetickou studií, kdy docházelo 

k poklesu autofosforylační aktivity AfGcHK právě po interakci s RR proteinem a bylo 

tak předpokládáno, že se RR protein váže blízko této oblasti (kapitola 3.2). 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) [Kitanishi 

et al. J Biol Chem 286, 35522 (2011)]. Na základě všech získaných dat byl popsán 

interproteinový přenos signálu mezi AfGcHK a RR proteinem (přenos signálu mezi 

AfGcHK a RR proteinem je schematicky znázorněn na obrázku 2, strana 24). K přenosu 

fosfátu z His183 AfGcHK na Asp52 RR proteinu dochází v případě, kdy helix H9 

kinasové domény AfGcHK interaguje s H1 helixem RR proteinu a helix H8 AfGcHK 

interaguje s helixem H5 RR proteinu. Nebyla pozorována žádná interakce mezi 

senzorovou doménou AfGcHK a RR proteinem.  
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Obrázek 2: 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).  

 

Kapitola 5.2 BLOKU III je věnována mechanismu intraproteinového přenosu 

signálu. V této části práce 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)). 

Porovnáním získaných struktur těchto krystalů bylo možné odvodit změny, ke kterým 

dochází při přeměně koordinačních stavů hemového železa. Pro určení diferencí mezi 

aktivním a neaktivním stavem senzorové domény a jeho vlivu na strukturu celého 

proteinu, byly provedeny experimenty HD výměny, a to rovněž v aktivním a 

neaktivním stavu.  

Asymetrická jednotka krystalu globinové domény AfGcHK ve stavu Fe(III)-CN- 

byla složena ze čtyř dimerů, které byly tvořeny osmi proteinovými řetězci (AB, CD, EF 

a GH). Každý monomer sestával ze sedmi helixů a sedmi smyček (byly tak potvrzeny 

údaje získané pomocí homologního modelování, viz kapitola 5.1). Tento krystal byl 

následně ponořen do roztoku se silnými redukčními vlastnostmi obsahující dithioničitan 

sodný. Tato redukce hemového železa vyvolala určité strukturní změny. Překvapivé 

bylo, že nedošlo k redukci veškerých iontů železa a vznikly tak dvě varianty (dvě 

populace) – varianta A, která byla konzistentní s formou, kdy bylo hemové železo ve 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

25 

 

stavu Fe(III)-CN- a varianta B, která odpovídá formě Fe(II). Toto pro nás bylo 

obrovskou výhodou, jelikož došlo k vytvoření formy, ve které bylo možné přímo 

pozorovat strukturní změny. Na rozdíl od výsledků publikovaných v [Tarnawski et al. 

Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 71, 2158 (2015)], kde byly vytvořeny dva rozdílné 

krystaly v plně redukované a plně oxidované formě hemového železa globinové 

domény proteinu YddV a nebyly mezi nimi pozorovány žádné významné strukturní 

změny. V našem případě došlo k nejvýraznějším změnám v řetězci G (a to v oblasti 

helixů H2-H7) a v menší míře také řetězci H (oblast helixů H1 a H2). 

Z důvodu obrovské flexibility plno délkové formy AfGcHK se nám bohužel 

nepodařilo připravit její krystal a studovat tak strukturní diference rovněž na funkční 

doméně. Namísto toho jsme, stejně jako v případě studia interproteinového přenosu 

signálu, použili metody HD výměny. Všechny aktivní formy proteinu AfGcHK, 

jmenovitě Fe(III)-OH-, Fe(III)-CN- a Fe(II)-O2, viz kapitola 3.2, vykazovaly velmi 

podobné dynamické vlastnosti a přístupnost rozpouštědlu a to na rozdíl od neaktivní 

formy Fe(II). K nejvýraznějším změnám mezi aktivní a neaktivní formou došlo za a) 

v blízkosti molekuly hemu v senzorové doméně, za b) v oblasti dimerizace globinové 

domény (helixy H6 a H7) a za c) v helixech H11 a H9 kinasové domény, kde po redukci 

docházelo k rychlejší výměně vodíku za deuterium. Tento jev může být způsoben 

zvýšením pohyblivosti této oblasti, což je v přímé korelaci s hypotézou, že v neaktivním 

stavu dochází ke zvýšení vzdálenosti mezi těmito helixy.  

V této kapitole jsme také prokázali, že pokud oddělíme funkční doménu od 

senzorové, nedochází k fosforylaci His183 a HD profil této izolované funkční domény 

je shodný s profilem funkční domény, kdy hem v senzorové doméně je v neaktivním 

Fe(II) stavu plno délkového AfGcHK. Srovnáním výsledků měření kinetické studie 

(kapitola 3.2) a studia HD výměny můžeme jednoznačně konstatovat, že všechny 

aktivní formy AfGcHK mají stejné strukturní uspořádání, které je však odlišné od toho, 

jaké mají stejné všechny enzymově neaktivní formy.   

Pro vysvětlení, jak je autofosforylační aktivita funkční domény ovlivňována 

senzorovou doménou existují dvě odlišné teorie. První teorie, přímá, předpokládá, že 

autofosforylační místo je při určitých koordinačních stavech hemového železa 

senzorovou doménou stéricky blokováno [Cunnigham et al. Mol Microbiol. 71, 659 

(2009)]. Druhá teorie, nepřímá, tuto přímou blokaci vylučuje. Data, která se nám 

podařilo získat v případě AfGcHK silně podporují druhý mechanismus a tedy 

nepředpokládáme přímou interakci senzorové a funkční domény. Intraproteinový přenos 
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signálu u kyslíkového senzoru AfGcHK tedy probíhá následujícím způsobem. Po vazbě 

kyslíku k iontu železa v koordinačním stavu Fe(II) v senzorové doméně dojde ke 

změnám v okolí molekuly hemu a signál je následně ze senzorové na funkční doménu 

přenesen skrz helixy H6 a H7 tvořící dimerizační rozhraní senzorové domény a helixy 

H8 a H9 tvořící dimerizační rozhraní funkční domény. Signál se pak šíří funkční 

doménou, kdy dojde k reorientaci helixů H11 a H9, což umožní vazbu ATP a následnou 

fosforylaci His183 (schematicky je intramolekulární přenos signálu zobrazen na 

obrázku 3, strana 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: 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.  

 

V kapitolách 5.1 a 5.2 BLOKU III předkládané disertační práce tak byl objasněn 

mechanismus interproteinového (AfGcHK a RR protein – viz obrázek 2, strana 24) a 

intraproteinového (senzorová a funkční doména AfGcHK – viz obrázek 3, strana 26) 

přenosu signálu. 

 

AKTIVNÍ STAV NEAKTIVNÍ STAV 
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3.1 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) 

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

hemových senzorových proteinů) 

 

potvrzeno korespondujícím autorem, doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 
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3.2 Kinetic analysis of a globin-coupled histidine kinase, AfGcHK: effects of the 

heme iron complex, response regulator, and metal cations on autophosphorylation 
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Podíl předkladatelky na této práci: 75 % (plánování experimentů, exprese a purifikace 

proteinů, kinetické analýzy, vyhodnocení a zpracování výsledků) 

 

potvrzeno korespondujícím autorem, doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 

 

  



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

73 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

74 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

75 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

76 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

77 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

78 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

79 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

80 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

81 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

82 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

83 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

84 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

85 

 

 

 

 

 



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Publikace BLOKU II 
  



Mgr. Veronika Fojtíková                                                                           Disertační práce 

87 
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4.2 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) 
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5.1 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) 
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5.2 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). 
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6. Závěr 

Předkládaná 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 předkládané 

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 (více viz 

kapitola 3.2). 

• 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 (více viz kapitola 3.2). 

• 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 (více viz kapitola 5.2).  

• Na základě těchto výsledků byl odvozen a objasněn intraproteinový přenos 

signálu u modelového hemového senzorového proteinu AfGcHK (více viz 

kapitola 3.2, 5.2).  

 

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 (více viz kapitola 3.2).   
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• V roztoku dochází k tvorbě komplexu – dimerní AfGcHK a monomerní RR 

protein (více viz kapitola 5.1). 

• Na základě těchto výsledků byl odvozen a objasněn interproteinový přenos 

signálu mezi proteinem AfGcHK a RR proteinem (více viz kapitola 5.1).  

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 (více viz 

kapitola 4.1, 4.2). 

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

proteinu AfGcHK došlo vlivem působení sulfidu sodného ke vzniku verdohemu 

(více viz kapitola 4.1).  

• 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) (více viz kapitola 4.1, 4.2).  
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