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ABSTRAKT
Elektrontransportní proteiny slouží k přenosu elektronů mezi různými solubilními i
membránově vázanými enzymy a proteiny v biologických procesech, jako jsou respirace,
fotosyntéza a různé typy energetického metabolismu. Elektrontransportní proteiny se
vyskytují ve všech živých organismech. Aktivní místo elektrontransportních proteinů
obsahuje buď ionty kovů, jako jsou železo a měď, thiolovou nebo flavinovou skupinu. Toto
aktivní místo používají k přenosu elektronů. S přenosem elektronů se pojí redoxní potenciál,
což je relativní tendence páru molekul přijímat nebo uvolňovat elektrony. Čím zápornější
mají molekuly hodnotu redoxního potenciálu, tím mají větší schopnost uvolňovat elektrony.
Mezi elektrontransportními proteiny s nejnižším redoxním potenciálem patří ferredoxiny
s železo-sirným klastrem a cytochromy s hemovou skupinou. Naopak nejvyšší redoxní
potenciál mají cupredoxiny s měďnatým centrem.

Klíčová slova: cytochrom, flavodoxin, cupredoxin, ferredoxin, thioredoxin, glutaredoxin,
rubredoxin

ABSTRACT
Electron transporting proteins serve to transfer electrons between various soluble
and membrane bounded enzymes and proteins in biological processes as for example
respiration, photosynthesis and different kinds of energy metabolism. Electron transporting
proteins occur in every living organism. The active site of electron transporting proteins
contains metal ions as iron and copper, thiol or flavin group. It uses this active site for
electron transfer. The redox potential is connected with electron transfer because that is a
relative tendency of molecule pairs and they are able to accept or donnate electrons. When
the molecules have got more negative value of redox potential, then they have got better
ability to donnate electrons. Ferredoxins with iron-sulfur cluster and cytochromes with heme
group have got the lowest redox potential of electron transporting proteins. On the contrary
cupredoxins with copper center have got the highest redox potential.

Key words: cytochrome, flavodoxin, cupredoxin, ferredoxin, thioredoxin, glutaredoxin,
rubredoxin
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1. ÚVOD
Tato bakalářská

práce

pojednává o

šesti

hlavních skupinách solubilních

elektrontransportních proteinů, které ve svém aktivním centru obsahují kovové ionty,
flavinovou nebo thiolovou skupinu. Přenos elektronů v aktivních centrech proteinů poskytuje
energii pro různé biologické procesy, jako jsou respirace, fotosyntéza, obrana proti
reaktivním formám kyslíku a mnoho dalších. Tyto procesy probíhají ve všech živých
organismech od archaeí a bakterií až po vyšší rostliny a obratlovce.
V respiračním řetězci chemotrofních organismů a autotrofních rostlin jsou elektrony
přenášeny pomocí mobilních přenašečů přes sérii čtyř komplexů zabudovaných u eukaryot
ve vnitřní mitochondriální membráně a u prokaryot v plazmatické membráně. Energie
uvolněná během redoxních reakcí se ukládá ve formě protonového gradientu, který se poté
využívá na syntézu adenosin trifosfátu.
Rostliny a fotosyntetizující bakterie využívají přenosu elektronů k získávání energie ze
slunce, kdy po pohlcení slunečního světla následuje tok elektronů proteiny aktivního centra,
což způsobí separaci náboje, tedy elektronů, na buněčných membránách. Pak následují další
chemické reakce, které produkují energeticky bohaté látky a stavební materiály rostlinných a
bakteriálních buněk.
Všechny tyto procesy vyžadují rychlý a směrovaný tok elektronů, který probíhá
v molekulárním měřítku na velmi dlouhou vzdálenost, až přes několik desítek chemických
vazeb.

Cílem této práce je shromáždit a utřídit dostupné informace o rozmanitých
fyziologických funkcích solubilních elekrontransportních proteinů, o jejich struktuře a
redoxních vlastnostech.
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2. Cytochromy
Cytochromy jsou enzymy a elektrontransportní proteiny s hemovou skupinou. Poprvé
byly popsány jako respirační proteiny s názvem myohematiny a histohematiny. V roce 1920
byly znovu objeveny jako buněčné pigmenty a začalo se jim říkat cytochromy (Keilin, 1925).
Vyskytují se na vnitřní mitochondriální membráně u eukaryotických organismů,
na membránách gram-pozitivních bakterií a v periplazmatickém prostoru gram-negativních
bakterií. Hrají důležitou roli v elektrontransportních procesech, které jsou spojené s různými
typy energetického metabolismu (J. Liu et al., 2014).
Cytochromy jsou klasifikovány podle maximální vlnové délky absorpce hemu na šest
základních typů a, b, c, d, f a o (Obr. 1). Hemová skupina, jinak řečeno také Fe-protoporfirin
IX, ve skutečnosti představuje komplex atomu železa a tetrapyrolového makrocyklického
ligandu. Všechny typy cytochromů mají stejné porfyrinové jádro, které se může v daném
proteinu vyskytovat i vícekrát. Jednotlivé hemy se od sebe odlišují připojenými postranními
konci (Reedy & Gibney, 2004). Cytochromy typu b obsahují ve svém hemu čtyři metylové
substituce, dvě vinylové a dvě propionátové skupiny. Hemy typu a a c jsou odvozeny od
hemu b. V hemu a byla vinylová skupina nahrazena hydroxyetylfarnesylovým řetězcem a

Obr. 1: Různé typy hemů v cytochromech (převzato z J. Liu et al., 2014)
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metylová skupina byla oxidována na formylovou skupinu. Díky těmto změnám je molekula
hemu a více hydrofobní ve srovnání s hemem b. V hemu c se místo vinylových skupin z hemu
b připojují thioeter sulfhydrylové skupiny s navázanými cysteinovými zbytky. Na rozdíl od
ostatních cytochromů se hemová skupina cytochromu c připojuje k proteinu kovalentně.
Hemová skupina typu f se velmi podobá hemu typu c, ale koordinuje s jinými axiálními
ligandy, než hem typu c. Hem d obsahuje dvě cis-hydroxylové skupiny, které z typického
porfyrinového jádra vytvářejí chlorinové jádro (J. Liu et al., 2014). Dále se budu podrobněji
zabývat cytochromy typu c a cytochromy typu b, protože většina z nich se vyskytuje v
solubilní formě a hrají významnou roli při elektrontransportních procesech.

2.1 Cytochromy c
Cytochromy c jsou malé proteiny zodpovědné za přenos elektronů v různých
biologických drahách, jako je fotosyntéza a dýchací řetězec. Vlnová délka posledního
absorbujícího píku je 550 nm (Berry & Trumpower, 1987). Jak již bylo zmíněno, funkčním
centrem tohoto proteinu je hemová skupina (Obr. 2), která má na sobě připojené dvě
propionátové a dvě thioeter sulfhydrylové skupiny s navázanými cysteinovými zbytky. Ve
svém nativním stavu je tento železný hem axiálně koordinován s histidinem a methioninem.
Porfirinový kruh je na rozdíl od hemu typu b kovalentně připojen mezi dvěma thioeterovými
skupinami se dvěma redukovanými cysteiny. Pro cytochromy c je charakteristický sekvenční
motiv Cys-Xx-Xx-Cys-His (Bowman & Bren, 2008). Sekvence cytochromů c má obvykle 100 –
120 aminokyselinových zbytků. Podle Amblera byly cytochromy c klasifikovány do čtyř
hlavních tříd na základě počtů hemových skupin, redoxního potenciálu a polohy axiálních
ligandů (Ambler, 1991).

2.1.1. Klasifikace cytochromů c
Cytochromy c I. třídy jsou velmi významnou skupinou rozpustných proteinů o
velikosti 8 – 12 kDa. Je pro ně typická přítomnost sekvenčního motivu CXXCH na Nterminálním konci. Skládají se většinou z pěti α-helixů. Tato třída má široký rozsah redoxního
potenciálu, který se pohybuje mezi hodnotami -390 až +450 mV. Druhý axiální ligand
methionin může být nahrazen jiným zbytkem, např. histidinem, asparaginem nebo může
úplně chybět. Do této třídy patří mitochondriální cytochrom c a bakteriální cytochrom c2, c4
a c6 (J. Liu et al., 2014).
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Cytochromy c II. třídy se vyznačují lokalizací vazebného motivu CXXCH poblíž cterminálního konce proteinu. Druhý axiální ligand bývá zpravidla variabilní. Struktura
cytochromů c II. třídy je složena ze čtyř α-helixů, většinou obsahují pouze jeden hem.
Redoxní potenciál je o něco nižší než u třídy I, jeho hodnoty se pohybují v rozmezí -5 až +230
mV. Tato třída se rozděluje na dvě podtřídy, které se odlišují spinovými stavy svých železných
hemů. Podtřída IIa zahrnuje proteiny s vysokým spinovým číslem, řadíme sem například
cytochrom c´. Do podtřídy IIb se řadí proteiny s nízkým spinovým číslem a zpravidla jejich
druhým axiálním ligandem hemu je methioninový zbytek. Patří sem například bakteriální
cytochrom c556, o kterém se zatím neví, k čemu slouží. (MOORE et al., 1982).
Cytochromy c III. třídy jsou multihemové proteiny, které mohou obsahovat až
šestnáct hemových skupin. Redoxní potenciál se pohybuje ve velmi nízkých hodnotách od 20 do -380mV. Strukturně jsou tyto proteiny odlišné od ostatních tříd. Významně se podílejí
na transportu elektronů u bakterií, které metabolizují síru. Do této skupiny řadíme proteiny
cytochrom c3 z Desulfovibrio sp. a cytochrom c7 z Desulfuromonas acetoxidans.
Mezi cytochromy c IV. třídy patří proteiny s vysokou molekulovou hmotností okolo
35 – 45 kDa. Struktura těchto cytochromů je většinou složena ze čtyř α-helixů. Jsou známy
tím, že kromě hemové skupiny typu c obsahují ještě další prostetickou skupinu. Příkladem
této třídy je flavocytochrom c, který obsahuje navíc jako prostetickou skupinu FAD, nebo
cytochrom cd (J. Liu et al., 2014). Tuto třídu cytochromů dále nepopisuji, protože do této
třídy patří proteiny s enzymatickou aktivitou.

Obr. 2: Struktura cytochromu c (převzato z
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cytochrom_c)
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2.1.2. Cytochromy c I. třídy
2.1.2.1 Mitochondriální cytochrom c
Mitochondriální cytochrom s velikostí 13 kDa obsahuje ve své molekule jednu
hemovou skupinu. Jednou z nejdůležitějších funkcí tohoto proteinu je přenos jednoho
elektronu z cytochromu bc1 (komplex III) na cytochrom c oxidázu (komplex IV.)
v mitochondriálním mezimembránovém prostoru (Ow, Green, Hao, & Mak, 2008). Tento
přenos elektronů pravděpodobně usnadňuje tzv. "substrate channeling", kdy pool
cytochromu c je relativně pevně vázán na vnitřní mitochondriální membránu a tvoří
elektronový most mezi oběma komplexy. Díky tomu nejsou elektrony přenášeny náhodnou
volnou difuzí (Acín-Pérez, Fernández-Silva, Peleato, Pérez-Martos, & Enriquez, 2008;
Vempati, Han, & Moraes, 2009). Cytochrom c se také svým přenosem elektronů na enzym
sulfhydroxylázu podílí na transportu proteinů do mitochondrií (Bihlmaier et al., 2007). Tento
protein také slouží jako akceptor elektronů během tvorby kyseliny askorbové, která slouží
jako ochrana proti reaktivním formám kyslíku (Bartoli, Pastori, & Foyer, 2000). Důležitou
úlohu hraje cytochrom i v apoptóze, kde difunduje ven z mitochondrie a tím tento proces
zahajuje (X. Liu, Kim, Yang, Jemmerson, & Wang, 1996).
U cytochromu c bylo nalezeno vazebné místo pro adenosin trifosfát, který negativně
ovlivňuje reakci mezi cytochromem c a komplexem IV. ATP může regulovat rychlost přenosu
elektronů (Tuominen et al., 2001). Pomocí fosforylace tyrozinových zbytků poblíž hemového
vazebného místa vznikají strukturální změny na cytochromu. Tyto změny způsobené
fosforylací ovlivňují respiraci. Díky negativnímu vlivu fosforylace tyrozinových zbytků v
mitochondriální oxidativní fosforylaci se zabraňuje nadměrné tvorbě reaktivních forem
kyslíku (Lee et al., 2006; Yu, Lee, Salomon, Yu, & Hüttemann, 2008). Acetylace lysinu mění
strukturu cytochromu c a tím může ovlivňovat i jeho redoxní funkce, protože lysin je důležitá
aminokyselina pro vazbu cytochromu c ke svým redoxním partnerům, např. ke komplexu III.
(Zaidi, Hassan, Islam, & Ahmad, 2014). Delece genu pro cytochrom c je letální (E. H. Meyer et
al., 2005; Welchen, Hildebrandt, Lewejohann, Gonzalez, & Braun, 2012).

2.1.2.2. Cytochrom c2
Tento protein o velikosti 10 kDa a s jednou hemovou skupinou se strukturně velmi
podobá již zmíněnému mitochondriálnímu cytochromu c. Jeho redoxní potenciál se
pohybuje v rozmezí 290 až 400 mV. Hlavní roli hraje ve fotosyntetickým cyklu purpurových
5

bakterií (např. Rhodobacter sphaeroides). Cytochrom c2 tam přijímá jeden elektron
z cytochrom bc1 komplexu a transportuje ho přes periplazmu na fotooxidovaný
bakteriochlorofylový dimer (primární elektronový donor) v reakčním centru. Mezi
cytochromem c2 a reakčním centrem je malá kontaktní oblast, která se skládá z "short
range" interakční domény sloužící ke správnému složení cytochromu c2 a z “long-range"
interakční domény sloužící k tomu, aby se oba redoxní partneři spojili. Tato malá kontaktní
oblast urychluje přenos elektronů ve fotosyntetickém cyklu (Axelrod & Okamura, 2005;
Pettigrew, Meyer, Bartsch, & Kamen, 1976)

2.1.2.3. Cytochrom c4
Cytochrom c4 pravděpodobně patří mezi přirozené elektronové donory. Ve své
struktuře obsahuje dvě hemové skupiny a dokáže přenášet dva elektrony. Redoxní potenciál
obou hemových skupin je odlišný, jedna dosahuje hodnoty 240 mV a druhá 340 mV. Jeho
hlavní funkcí je přenášet elektrony z komplexu bc1 na cbb3 oxygenní reduktázu. Vyskytuje se
zejména u β- i γ- proteobakterií (Chang et al., 2010).

2.1.2.4. Cytochrom c6
Cytochrom c6 je monohemový protein, který usnadňuje přepínání mezi fotosyntézou
a respirací. Jeho redoxní potenciál dosahuje hodnoty 340 mV. Byl nalezen v periplazmě a
v lumen tylakoidů u sinic a řas. V závislosti na dostupnosti železa a mědi je možné ho zaměnit
za plastocyanin. Jeho hlavní úlohou je přenášet jeden elektron z komplexu cytochromu b6f
na fotosystém I v lumen tylakoidů a také slouží jako donor elektronů pro cytochrom c
oxidázu (Paumann et al., 2004; Worrall et al., 2007).

2.1.3. Cytochromy c II. třídy
2.1.3.1. Cytochrom c´
Cytochrom c´ je rozpustný protein s homodimerní strukturou a s relativní
molekulovou hmotností okolo 14 kDa. Každá podjednotka cytochromu c´ je tvořena čtyřmi
α-helixy s pentakoordinovanou hemovou skupinou. Sekvence cytochromu c´ má okolo 130
aminokyselinových zbytků. Vyskytuje se především u metanotrofních, denitrifikačních a
fotosyntetizujících bakterií (Andrew et al., 2016; Kato, Fujii, Kuribayashi, Masanari, &
Sambongi, 2015). Funkce cytochromu c´ je zatím nejasná, ale pravděpodobně přenáší
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elektrony mezi cytochromem P460, který katalyzuje přeměnu hydroxylaminu na dusitan, a
cytochromem c555 (Zahn, Arciero, Hooper, & Dispirito, 1996). Bylo prokázáno, že cytochrom
c´ dokáže vázat oxid dusnatý a oxid uhelnatý pomocí své hemové skupiny. Cytochrom c´
může patrně fungovat jako přenašeč oxidu dusnatého a pomáhá snížit nitrosativní stres
v bakteriích (Weiss, Gold, & Terner, 2006).

2.1.4. Cytochromy c III. třídy
2.1.4.1. Cytochrom c3 a c7
Oba tyto cytochromy se řadí do skupiny proteinů s více hemovými skupinami.
Cytochrom c3 o velikosti 13 – 15 kDa se skládá ze čtyř hemových skupin. Každá hemová
skupina cytochromu c3 obsahuje na histidinovém zbytku imidazolovou skupinu, která slouží
jako pátý ligand. Redoxní potenciál těchto čtyř hemových skupin se pohybuje ve velmi
nízkých hodnotách od -165 mV do -400 mV. Tyto nízké hodnoty redoxního potenciálu
napomáhají cytochromu v redukci škodlivých oxidantů v dráze redukující síran. Vyskytuje se
ve velkém množství v periplazmě u bakterií redukujících síru a přenáší elektrony z
periplazmatické hydrogenázy na membránově vázané elektronové nosiče (Dolla et al., 1994;
Quintas, Oliveira, Catarino, & Turner, 2013).
Cytochrom c7 o velikosti 9,5 kDa (Afkar & Fukumori, 1999) obsahuje tři hemové
skupiny, dva hemy jsou koordinovány dvěma histidinovými zbytky a zbývající hem je
koordinován pomocí histidinu a methioninu (P R Pokkuluri et al., 2004). Strukturně je velmi
podobný cytochromu c3, ale v cytochromu c7 chybí druhý hem cytochromu c3. Je jedním
z nejmenších cytochromů c, co se týče poměru hemů k proteinovým zbytkům. Byl objeven
v periplazmě u bakterií redukujících železo, síru nebo síran. Předpokládá se, že slouží jako
přenašeč elektronů z acetátu na reduktázu oxidu železitého umístěnou ve vnější membráně
bakterií (P. Raj Pokkuluri, Londer, Duke, Long, & Schiffer, 2004).

2.2. Cytochromy b
2.2.1. Cytochromy b5
Cytochromy b5 jsou multifunkční proteiny, které ve své struktuře obsahují hemovou
skupinu typu b. Je pro ně charakteristický konzervovaný aminokyselinový motiv HPGG. Tento
motiv poskytuje jeden ze dvou histidinů jako axiálních ligandů, které vážou hemovou
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skupinu. Vyskytují se zejména v eukaryotech a bakteriích. Rozdělují se do tří velmi odlišných
skupin podle vzdálenosti mezi vysoce konzervovaným histidinem a hemovou skupinou.
V první skupině jsou zahrnuty membránově vázané proteiny, které jsou připojeny
k membráně endoplazmatického retikula nebo mitochondrie pomocí C-terminálního konce.
C-terminální konec je pak spojen s hemovou skupinou pomocí krátkého aminokyselinového
řetězce o délce 15 - 20 zbytků. Jednou z hlavních funkcí cytochromu b5 je přenos elektronů
mezi různými reduktázami, oxidázami nebo desaturázami mastných kyselin sloužících při
biosyntéze lipidů. NADH-dependentní cytochrom b5 reduktáza a NADH-dependentní
cytochrom P450 reduktáza slouží jako donory elektronů pro cytochrom b5. Redukovaný
cytochrom b5 poskytuje redukční ekvivalenty pro biosyntézu lipidů (Pyrih et al., 2014;
Vergères & Waskell, 1995).
Do druhé skupiny se řadí rozpustné proteiny vyskytující se v eukaryotech a bakteriích.
Jejich struktura obsahuje přibližně 98 aminokyselinových zbytků. Jejich motiv HPGG není
obklopen kyselými zbytky a ve struktuře jim chybí C-terminální kotva. Oproti první skupině
mají prodloužený N-terminální konec přibližně o 10 až 50 aminokyselinových zbytků
(Giordano & Steggles, 1993; Pyrih et al., 2014). V erytrocytech pomáhají redukovat nefunkční
methemoglobin na hemoglobin, funkční formu proteinu vázající kyslík. Další funkce tohoto
malého rozpustného proteinu jsou zatím neznámé (Vergères & Waskell, 1995).
Třetí skupina cytochromů b5 se vyskytuje pouze v houbách. Jsou to většinou krátké a
pravděpodobně rozpustné proteiny, kterým chybí C-terminální i N-terminální prodloužení.
Na C- a N-terminálním konci jsou kyselé a zásadité zbytky, které obklopují jejich HPGG motiv
(Pyrih et al., 2014).

2.2.2. Cytochrom b562
Cytochrom b562 je rozpustný protein, s relativní molekulovou hmotností 12 kDa
(Kostanjevečki et al., 1999), obsahující nekovalentně vázaný hem typu b. Jeho struktura je
složena ze čtyř α-helixů (Arnesano et al., 1999). Hemová skupina je připojena k této
struktuře přes histidinový a methioninový zbytek, které slouží jako axiální ligandy. Na rozdíl
od cytochromů c obsahuje cytochrom b562 velké množství negativně nabitých
glutamátových a aspartátových zbytků. Tento protein se vyskytuje v periplazmě v Escherichia
coli a jeho funkce je zatím neznámá (Editor et al., 2009).
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3. FLAVODOXINY
3.1 Výskyt flavodoxinů
Flavodoxiny jsou skupina malých kyselých proteinů, které jako prostetickou skupinu
vážou flavin mononukleotid (FMN). První zmínka o těchto proteinech pochází z šedesátých
let minulého století, kdy byly nalezeny u sinic a bakterií rodu Clostridium rostoucích na
médiu s nízkým obsahem železa, kde nahradili železo-sirný protein ferredoxin v reakcích
vedoucích k redukci NADP+ ve fotosyntéze a k redukci N2. (Sancho, 2006).
Flavodoxiny

můžeme

nalézt

v aerobních

a

anaerobních

bakteriích,

ve

fotosyntetizujících sinicích a u nižších eukaryot, jako jsou parazitičtí prvoci, zelené a červené
řasy. Ačkoliv se flavodoxiny u vyšších eukaryot nevyskytují, můžeme u nich nalézt FMN
domény v cytochrom P450 reduktáze, v NO syntáze a v methionin syntáze reduktáze.
Pravděpodobně se tyto FMN domény vyvinuly z flavodoxinů (Hall et al., 2001).

3.2 Struktura a redoxní potenciál flavodoxinů
Sekvence flavodoxinů má zpravidla 140 až 180 aminokyselinových zbytků. Všechny
dosud známé flavodoxiny mají velmi podobnou strukturu. Mají oválný tvar a skládají se
z centrálního pětivláknového β-listu, který je obklopen α-helixy (Obr. 3). Flavin
mononukleotid je nekovalentně ale velmi pevně připojen na molekulu proteinu a jeho vazba
je zodpovědná za stabilitu terciálních struktur flavodoxinů. FMN se skládá z aromatického,
tricyklického heterocyklu (isoalloxazin), z fosfátové skupiny a ribitolového řetězce (Obr. 4).
Díky konzervovaným aminokyselinovým postranním řetězcům v oblasti isoalloxazinu (tyrosin
a tryptofan) a v oblasti fosfátové skupiny (threoniny) se FMN váže do již složeného
apoproteinu (Lostao et al., 2003).
Na základě primární struktury se tyto nízkomolekulární proteiny dají členit na dvě
skupiny: na flavodoxiny s krátkým řetězcem (např. u Clostridium beijerincki a Desulfovibrio
vulgaris) nebo s dlouhým řetězcem (např. flavodoxiny z Synechoccocus sp. a Anabaena sp.).
Dlouhý řetězec na rozdíl od krátkého obsahuje navíc dvacetiaminokyselinovou smyčku,
která rozděluje pátý β-řetězec centrálního β-listu.

Přes veškeré studie, které byly na

flavodoxinech prováděny, je funkce těchto zbytků zatím neznámá. (López-Llano et al., 2004).

9

Obr. 3: Struktura holoflavodoxinu z Anabaena,
ve kterém je znázorněn flavin mononukleotid
(modře),
smyčky
(oranžově)
nesoucí
aminokyselinové zbytky (zeleně) a dlouhá
smyčka charakteristická pro dlouhé flavodoxiny
(modře), (převzato z López-Llano et al., 2004).

Flavin mononukleotid se vyskytuje ve třech redoxních stavech: v oxidované formě,
jako semichinon (forma redukovaná jedním elektronem) anebo jako hydrochinon (forma
redukovaná dvěma elektrony). Za tyto stavy je zodpovědná interakce mezi konzervovanými
tyrosinovými zbytky proteinu a flavin mononukleotidem. Oxidovaný a semiredukovaný stav
vázaného FMN je mnohem stabilnější než plně redukovaný. Díky této rozdílné stabilitě
semichinon/hydrochinonový redoxní potenciál nabývá záporných hodnot oproti volnému
flavin mononukleotidu. Tento nízký semichinon/hydrochinonový redoxní potenciál
umožňuje, aby flavodoxin stabilizoval jednoelektronovou redoxní formu FMN, která je
vyžadována v různých elektrontransportních reakcích katalyzovaných flavodoxinem.
Apoprotein může modifikovat redoxní potenciál kofaktoru FMN. Jedno-elektronový
redoxní stav FMN ve volném roztoku je velmi nestabilní. Pokud se FMN naváže do
apoproteinu, změní se redoxní potenciál, čímž se stabilizují oxidovaný, semichinonový a
redukovaný stav FMN (Luquita, Daoudi, & Sancho, 1998; Sancho, 2006).
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Obr. 4: Struktura FMN kofaktoru složeného z isoalloxazinu ,
ribitolového řetězce a fosfátové skupiny (převzato z
www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/cds020791
?lang=en&region=CZ)

3.3 Funkce flavodoxinů
Hlavní funkcí flavodoxinů je přenos jednoho nebo dvou elektronů v různých
fyziologických reakcích. Flavodoxin byl poprvé objeven jako fotosyntetický protein, který
přenášel elektrony z fotosystému I. na flavin reduktázu (Smillie, 1965). V enterických
bakteriích flavodoxin v redukovaném stavu předává elektrony na methionin syntázu a na sadenosylmethionin, které slouží jako donory elektronů v reduktivní methylaci. Flavodoxiny
se také podílejí na aktivaci pyruvát formát lyázy, ribonukleotid reduktázy a HMBPP (hydroxy2-methyl-but-2-enyl-4-difofát) syntázy, kde fungují jako redukční činidlo. U Bacillus subtilis
flavodoxin přenáší elektrony na biotin syntázu pro syntézu biotinu a na NO syntázu pro
tvorbu NO (Sancho, 2006). Hraje také důležitou roli v redukci nitrátu u Azobacter
chroococcum, kde plně redukovaný flavodoxin předává jeden elektron na dimerní Fe protein
nitrogenázového komplexu. Po této reakci se flavodoxin vrací zpět do semichinonového
redukovaného stavu (Peelen et al., 1996). U Helicobacter pylori, bakterie, která způsobuje u
člověka žaludeční vředy, flavodoxin napomáhá při oxidaci pyruvátu. Dekarboxylací pyruvátu
se uvolňují elektrony, které poté tento malý protein přenáší na další enzymové komplexy,
které redukují NADP+ na NADPH (Kaihovaara, 1998).
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4. CUPREDOXINY
Cupredoxiny jsou různorodá skupina proteinů, obsahují jeden nebo více atomů mědi
jako prostetickou skupinu. Jsou složeny z osmi vláken uspořádaných do β barelu a jedním
nebo dvěma α helixy. Zprostředkovávají přenos elektronů mezi proteiny a enzymy, kde
pomáhají při biologických oxidacích a jsou nezbytné pro respiraci, fotosyntézu a správný
metabolismus. Některé cupredoxiny se dokonce stávají terapeutickým nástrojem, protože
velmi dobře vytvářejí komplex s povrchovým antigenem SAG1 intracelulárního parazita
Toxoplasma gondii a dokážou zpomalit nebo úplně blokovat invazi zdravých buněk.
Povrchový antigen parazita je totiž nezbytný pro napadení zdravých buněk (Goyal, Madan,
Hwang, & Lee, 2015; Naguleswaran et al., 2008). Cupredoxiny jsou klasifikovány do tří typů
podle měďnatého centra v proteinu (Adman, 1991). Dále se budu zabývat pouze
cupredoxiny

s měďnatým

centrem

typu

I,

protože

ty

hrají

hlavní

roli

při

elektrontransportních procesech.

4.1. Cupredoxiny s měďnatým centrem typu I
Cupredoxiny jsou malé proteiny, které mají ve svém centru pouze jeden atom mědi.
Výjimku tvoří vícedoménový ceruloplasmin, který je obsahuje šest atomů mědi. Atom mědi
je koordinován pomocí dvou histidinových zbytků, jednoho cysteinového a jednoho
methioninového zbytku. První tři axiální ligandy jsou velmi důležité pro všechny druhy
cupredoxinů, protože spolu vytvářejí trigonální rovinné uspořádání. Čtvrtý ligand je připojen
mnohem slaběji, proto je ho možné zaměnit za jiný aminokyselinový zbytek, nejčastěji za
leucin, fenylalanin nebo glutamin. Nejčastějším uspořádáním měďnatého centra typu I u
cupredoxinů je tetrahedrální symetrie, ale existují výjimky, kde může jeden ligand přebývat
nebo chybět a uspořádání se tak mění na trigonální (bi)pyramidní nebo na trigonální
rovinnou symetrii (Choi & Davidson, 2011; Moshkov, Zaitsev, Grishina, & Stefanov, 2014).
Hlavním charakteristickým znakem cupredoxinů je modré zbarvení, které je
způsobeno přenosem náboje z cysteinového zbytku pocházejícího ze síry na atom mědi v
absorpčním pásmu spektra při 600 nm (Solomon, Szilagyi, George, & Basumallick, 2004).
Redoxní potenciál se pohybuje ve velmi kladných hodnotách od 184 do 800 mV (Choi &
Davidson, 2011). Cupredoxiny mají schopnost atom mědi ve své struktuře nahradit jiným
kovem, například kobaltem, niklem nebo zinkem (Carrell et al., 2004; Nar et al., 1992). Mezi
12

nejvýznamnější cupredoxiny s měďnatým centrem typu I patří rostlinný plastocyanin a
bakteriální amicyanin, azurin a rusticyanin.

Obr. 5: (A) Sekundární struktura cupredoxinu azurinu s aktivním místem. (B) Aktivní
místo cupredoxinu azurinu, které představuje trigonální bipyramidní symetrii
(převzato z Dennison, 2008).

4.1.1. Amicyanin
Amicyanin je periplazmatický protein o relativní molekulové hmotnosti 12,5 kDa
s typickou tetrahedrální strukturou. Jeho hlavní funkcí je přenos elektronů z metylamin
dehydrogenázy na rozpustný cytochrom c551 v periplazmatickém prostoru fakultativně
metylotrofních bakterií. Tyto tři komponenty se podílejí na periplazmatickém respiračním
řetězci u Paracoccus denitrificans. Amicyanin používá stejné vazebné místo jak pro
metylamin dehydrogenázu tak pro cytochrom c551 (Carrell et al., 2004; Meschi et al., 2010).

4.1.2. Azurin
Azurin je jeden z nejvíce studovaných redoxních měďnatých proteinů. U tohoto
proteinu je atom mědi navíc koordinován glycinovým zbytkem jako pátým ligandem, kvůli
kterému a díky němu má toto centrum trigonální bipyramidní uspořádání (Obr. 5) (Carrell et
al., 2004). Jeho redoxní potenciál se pohybuje okolo 360 – 406 mV (Plegaria et al., 2015).
Tento protein má relativní molekulovou hmotnost 15 kDa (Sukumar et al., 2006) a vyskytuje
se v periplazmatickém prostoru bakterií. Během denitrifikace se účastní elektronového
přenosu s cytochromem c551 a nitrit reduktázou u Pseudomonas aeruginosa (Kamp et al.,
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1990). Slouží jako přirozený akceptor elektronů pro dehydrogenázu aromatických aminů
Alcaligenes faecalis (Carrell et al., 2004). Navíc bylo prokázáno, že azurin napomáhá při léčbě
rakoviny prsu. Azurin vstupuje do cytosolu buněk MCF7 zodpovědných za rakovinu prsu a
putuje do jádra, kde zvyšuje intracelulární hladinu transkripčních faktorů p53 a BAX, které
spouštějí uvolňování mitochondriálního cytochromu c do cytosolu. Tento proces aktivuje
kaspázovou kaskádu, čímž dochází ke spuštění apoptózy v nádorových buňkách (Punj et al.,
2004).

4.1.3. Rusticyanin
Rusticyanin o relativní molekulové hmotnosti 16,5 kDa je rozpustný protein
vyskytující se v periplazmě acidofilních bakterií, například u Acidithiobacillus ferrooxidans
(Djebli, Proctor, Blake, & Shoham, 1992). Na rozdíl od ostatních cupredoxinů obsahuje navíc
na N-terminálním konci 35 aminokyselinových zbytků, které chrání hydrofobní část proteinu
při nízkém pH (Jiménez, Piccioli, Moratal, & Donaire, 2003). Redoxní potenciál dosahuje
hodnoty okolo 680 mV. Hlavní funkcí rusticyaninu je přenos elektronů z membránového
cytochromu c o velké molekulové hmotnosti na periplazmatický cytochrom c4, který předává
elektrony dál na membránovou cytochrom oxidázu redukující kyslík (Johnson, Bonnefoy, &
Hallberg, 2011).

4.1.4. Plastocyanin
Plastocyanin patří mezi nejmenší měďnaté proteiny. Je nezbytnou součástí
fotosyntézy u rostlin, zelených řas a sinic. Redoxní potenciál se pohybuje okolo 365 mV
(Takayama et al., 2009). Jeho hlavním úkolem je přenos elektronů z cytochromu f
obsaženého v komplexu cytochromu b6f do fotosystému I. Ve své struktuře má celkem dvě
rozpoznávací místa pro redoxní partnery. Prvním je krátká hydrofobní oblast s nepolárními
zbytky, které obklopují histidinový ligand atomu mědi. Tato oblast je u všech cupredoxinů
stejná. Druhým místem je kyselá oblast složená z aspartátových a glutamátových zbytků
specifická pouze pro plastocyaniny. Plastocyanin interaguje s cytochromem f právě pomocí
této kyselé oblasti (Choi & Davidson, 2011; Lange, Cornvik, Díaz-Moreno, & Ubbink, 2005).
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5. THIOREDOXINOVÁ RODINA PROTEINŮ
Proteiny thioredoxinové rodiny typicky fungují jako elektronové donory, regulátory
redoxních reakcí a antioxidanty. Vyskytují se v buňkách všech organizmů a mohou se
přemisťovat mezi buněčnými kompartmenty i do extracelulárního prostoru (Hanschmann,
Godoy, Berndt, Hudemann, & Lillig, 2013). Jejich

společným

znakem

je

definovaný

strukturální (sekvenční) motiv nazývaný thioredoxinový záhyb. Je složen z centrálního
většinou čtyřvláknového β-listu obklopeného třemi α-helixy. Mezi β-listem a α-helixem
v thioredoxinovém záhybu je smyčka, na které je umístěno aktivní místo (Obr. 6) s motivem
Cys-X-X-Cys (Holmgren, Soderberg, Eklund, & Branden, 1975). Thiolové skupiny cysteinů
aktivního místa, jsou nepostradatelné pro redukci disulfidů a peroxidu vodíku, pro
glutathionylaci a nitrosylaci (Hanschmann et al., 2013).
Některé proteiny z této rodiny působí jako výborné reduktanty, jiné proteiny jsou
zase efektivnější jako oxidanty. Za tyto rozdílné funkce jsou odpovědné dva aminokyselinové
zbytky mezi dvěma cysteinovými zbytky v motivu aktivního místa, protože ovlivňují
standardní redoxní potenciál konkrétního proteinu. Redoxní potenciál této rodiny proteinů
se pohybuje většinou v rozmezí -22 až -290 mV (Blank et al., 2003; Gane, Freedman, &
Warwicker, 1995).

Obr. 6:
Vzorec aktivního místa thioredoxinové rodiny proteinů (převzato
https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=COMPOUND&object=Red-Thioredoxin)

z

Na základě strukturních podobností do této skupiny patří již zmíněný thioredoxin,
glutaredoxin,

peroxiredoxin,

glutathion

peroxidáza

a

protein

disulfid

izomeráza

(Hanschmann et al., 2013). Dále se zaměřím pouze na thioredoxin a glutaredoxin, protože
slouží jako donory elektronů k různým enzymům. Oba tyto proteiny jsou si strukturně velmi
podobné a jejich funkce se z velké části často překrývají. Podle dosavadních důkazů se
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thioredoxin a glutaredoxin částečně specializují ve svých in vivo funkcích. Thioredoxin
především redukuje proteiny s oxidovanými thiolovými skupinami, kdežto glutaredoxin
typicky deglutathionyluje proteiny uvnitř buňky. Za tuto funkční rozdílnost pravděpodobně
můžou jejich odlišné redoxní potenciály (Ströher & Millar, 2012).

5.1. Thioredoxiny
5.1.1. Struktura thioredoxinů
Thioredoxiny jsou malé redoxní proteiny (12 kDa) objevené v roce 1964 jako donory
elektronů pro ribonukleotid reduktázu v Escherichia coli (Laurent, Colleen, & Peter, 1964).
Jsou všudypřítomné, například v savčích buňkách se vyskytují v cytosolu, v jádře a v
mitochondriích. Ve svém strukturním motivu obsahují pětivláknový β-list obklopený čtyřmi
až pěti α-helixy (Obr. 7). Mezi druhým β-listem a druhým α-helixem se vyskytuje
konzervované katalytické místo skládající se z glycinového a prolinového aminokyselinového
zbytku a ze dvou cysteinových aminokyselinových zbytků s thiolovou skupinou (Eklund,
Gleason, & Holmgren, 1991). Redoxní potenciál se pohybuje v rozmezí -221 až -284 mV
(Hajjaji et al., 2009).

Obr. 7: Sekundární struktura thioredoxinu s aktivním místem
(převzato z Limacher et al., 2007).

5.1.2. Redoxní aktivita thioredoxinů
Katalytické místo thioredoxinů obsahuje 2 thiolové skupiny, které jsou reverzibilně
oxidovány na disulfidy pomocí přenosu redukčních ekvivalentů (dvou elektronů a dvou
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protonů) z cysteinového zbytku v aktivním místě na disulfidový substrát. Disulfid v aktivním
místě thioredoxinů je zpět redukován na 2 thiolové skupiny pomocí thioredoxin reduktázy,
která přijímá elektrony od NADPH (Powis & Montfort, 2001). Popisovaná reakce je
znázorněna zde:
Thioredoxin-(SH)2 + X-S2 ←→ Thioredoxin-S2 + X(SH)2
Thioredoxin reduktáza
Thioredoxin-S2 + NADPH ←→ Thioredoxin-(SH)2 + NADP+
5.1.3. Funkce thioredoxinů
Thioredoxiny jsou klíčovými proteiny pro mnoho biologických aktivit. Mezi jejich
nejdůležitější funkce patří obrana proti oxidativnímu stresu, redoxní regulace buněčných
funkcí, stimulace růstu buněk, regulace aktivity transkripčních faktorů a ochrana proti
apoptóze. Dále jsou také nepostradatelnými kofaktory pro asimilaci síry, pro syntézu DNA a
pro thiolové peroxidázy, tzv. peroxiredoxiny (Berndt, Lillig, & Holmgren, 2008).
Při obraně proti oxidativnímu stresu pomáhají s peroxiredoxinem odstraňovat
reaktivní formy kyslíku, jako je například peroxid vodíku. Redukovaná thioredoxin peroxidáza
zachytí peroxid vodíku pomocí disulfidové vazby přes cysteinové zbytky, vytvoří heterodimer
a stává se oxidovanou. Thioredoxin poté redukuje oxidovanou thioredoxin peroxidázu zpět
do monomerní formy a uvolňují se molekuly vody (Chae, Chung, & Rhee, 1994; Jin, Chae,
Rhee, & Jeang, 1997).
Nejčastěji se thioredoxiny u bakterií používají při syntéze DNA, kde fungují jako
donory elektronů pro ribonukleotid reduktázu, která katalyzuje přeměnu ribonukleotidu na
deoxyribonukleotid. Význam thioredoxinů u eukaryotické ribonukleotid reduktázy zatím
nebyl důkladně objasněn (Nordlund & Reichard, 2006).

5.2. Glutaredoxiny
5.2.1. Obecné vlastnosti glutaredoxinů
Glutaredoxiny jsou tepelně odolné redoxní proteiny s relativní molekulovou
hmotností 10 až 16 kDa. Jejich struktura, skládající se ze čtyřvlákného β-listu a tří α-helixů, je
prodloužena na N-terminálním konci nebo na C-terminálním konci o α-helixy navíc (Obr. 8).
V aktivním místě mohou obsahovat jeden nebo dva cysteinové zbytky s thiolovou skupinou.
Vyskytují se v různých kompartmentech buňky, jako jsou mitochondrie, jádro a plastidy.
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Redoxní potenciál se pohybuje mezi hodnotami -198 až -233 mV (Alves, Vilaprinyo, Sorribas,
& Herrero, 2009; Ströher & Millar, 2012).

Obr. 8: Sekundární struktura glutaredoxinů se čtyřvláknovým βlistem a třemi α-helixy (převzato z Ströher & Millar, 2012)

5.2.2. Funkce glutaredoxinů
Glutaredoxiny jsou malé oxidoreduktázy, které slouží jako donory elektronů pro
ribonukleotid reduktázu (Discola et al., 2009). Podle počtu cysteinových zbytků v motivu
aktivního místa se klasifikují na monothiolové a dithiolové glutaredoxiny. Monothiolové
glutaredoxiny se dále dají dělit na jednodoménové a vícedoménové. Vyskytují se u všech
organizmů (vícedoménové glutaredoxiny zatím nebyly nalezeny u bakterií). Hlavní funkcí
dithiolových glutaredoxinů je redukce proteinových disulfidů za pomoci glutathionu (Obr. 9).
Co se týče monothiolových glutaredoxinů, zatím u nich nebyla nalezena katalytická aktivita.
Důležitou roli hrají v homeostáze železa a v biosyntéze železosirných proteinů (Herrero & De
La Torre-Ruiz, 2007; Nishino, Okamoto, Eger, Pai, & Nishino, 2008; Xing, Lauri, & Zachgo,
2006)

Obr.
9:
Strukturní
vzorec
z www.wikiwand.com/cs/Glutathion)
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glutathionu

(převzato

5.2.3. Monothiolový a dithiolový mechanismus
Dithiolové glutaredoxiny používají ke katalýze dva typy mechanismů: dithiolový
mechanismus k redukci proteinových disulfidů a monothiolový mechanismus pro redukci
proteinů s navázanou glutathionovou a thiolátovou skupinou v procesu deglutathionylace.
Dithiolový mechanismus je velmi podobný thioredoxinovému mechanismu, zatímco
monothiolový mechanismus je pro glutaredoxiny jedinečný (Deponte & Horst Lillig, 2015).
Při monothiolovém mechanismu je potřeba pouze N-terminální cysteinový zbytek
aktivního místa glutaredoxinu. Cysteinový zbytek s thiolátovou skupinou glutaredoxinu
napadá glutathionylovaný protein, který je poté redukován a opouští reakci. Glutaredoxin
s glutathionovou částí je redukován pomocí glutathionu. Z glutathionu vzniká glutathion
disulfid, který je následovně redukován pomocí glutathion reduktázy na úkor NADPH.
Glutaredoxin může opět vstupovat do dalšího cyklu této reakce (Gallogly, Starke, Leonberg,
English Ospina, & Mieyal, 2008).
V dithiolovém mechanismu jsou zapotřebí dva cysteinové zbytky v aktivním místě
glutaredoxinu, které vytvářejí vazbu s disulfidovým proteinem. Touto reakcí vzniká
redukovaný protein a disulfidový glutaredoxin, který je následovně redukován dvěma
glutathiony. Vzniklý glutathion disulfid je regenerován stejným způsobem popsaným u
monothiolového mechanismu (Discola et al., 2009).

6. FERREDOXINY
Ferredoxiny jsou malé převážně kyselé rozpustné železo-sirné proteiny. Poprvé byly
objeveny v roce 1962 u anaerobní bakterie Clostridium pasteurianum, kde bylo zjištěno, že
se účastní fixace dusíku (Mortenson, Valentine, & Carnahan, 1962). Hned na to byly
ferredoxiny izolovány z chloroplastů špenátu a bylo odhaleno, že se podílejí na fotoredukci
NADP+ (Tagawa & Arnon, 1962). Ferredoxiny se vyskytují ve všech organizmech od bakterií
až po vyšší rostliny a zvířata. Redoxní potenciál ferredoxinů se pohybuje ve velmi nízkých
hodnotách (Cassier-Chauvat & Chauvat, 2014).
Charakteristickým znakem ferredoxinů je strukturální motiv nazývaný ferredoxinový
záhyb, který se skládá ze dvou α-helixů a čtyřvláknového

β-listu. Ferredoxiny ve své

molekule obsahují klastr s dvěma nebo více nehemovými atomy železa koordinovanými
atomy anorganické síry a atomy cysteinové síry (Obr. 10) (Sticht & Rösch, 1998). Železo –
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sirný klastr ferredoxinů slouží k přenosu elektronů v různých biologických procesech, jako
jsou např. fotosyntetický a respirační řetězec a fixace dusíku. Dále ferredoxiny hrají
významnou roli v metabolických procesech, jako jsou asimilace dusíku a síry, metabolismus
vodíku, biosyntéza glutamátu a chlorofylu, redukce sulfitů a metabolismus mastných kyselin
(Cassier-Chauvat & Chauvat, 2014).
Podle počtu atomů železa a síry vyskytujících se v klastru se ferredoxiny klasifikují na
ferredoxiny s klastrem [2Fe-2S], [3Fe-4S] a [4Fe-4S]. Ferredoxiny s [2Fe-2S] klastry se dále
dělí na rostlinný, obratlovčí a thioredoxinový typ na základě rozdílů v sekvenčním a
strukturálním uspořádání (Obr. 11).

Obr. 10: Různé varianty ferredoxinových klastrů (převzato z employees.csbsju.edu/cschaller/Reactivity/
oxphos/OPcomplexI.htm)

6.1. Rostlinný typ ferredoxinů s [2Fe-2S] klastrem
Tento typ ferredoxinů se vyznačuje svou malou relativní molekulovou hmotností
okolo 10 kDa a vysokým obsahem kyselých aminokyselin. Jeho klastr se skládá z dvou atomů
železa koordinovaných dvěma atomy anorganické síry. Tento železo-sirný klastr je
k peptidovému řetězci vázán sírou čtyř vysoce konzervovaných cysteinů (Holden et al., 1994
podle

(Sticht

&

Rösch,

1998).

Charakteristickým

sekvenčním

motivem

je

CysX4CysX2CysX29Cys (J. Liu et al., 2014). Redoxní potenciál těchto ferredoxinů se pohybuje
v rozmezí – 300 až – 460 mV (Williams-Smith & Cammack 1977 podle (Hanke & Mulo, 2013).
Vyskytují se v rostlinách, řasách a sinicích, kde se podílejí na přenosu elektronů mezi
tylakoidní membránou a různými rozpustnými enzymy (Cassier-Chauvat & Chauvat, 2014).
V oxygenní fotosyntéze ferredoxiny přenášejí jeden elektron z fotosystému I na
ferredoxin-dependentní NADP+ reduktázu, která katalyzuje redukci NADP+ na NADPH.
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NADPH se dále využívá pro asimilaci oxidu uhličitého. Tento proces probíhá ve stroma
chloroplastů (Hanke & Mulo, 2013). U sinic ferredoxin hraje důležitou roli v asimilaci
dusičnanů, kde poskytuje elektrony pro nitrát reduktázu, která redukuje nitráty na nitrity
(Flores, Frías, Rubio, & Herrero, 2005). V biosyntéze chlorofylu ferredoxin slouží jako donor
elektronů pro chlorofyl a oxygenázu, která katalyzuje přeměnu chlorofylu a na chlorofyl b
(Reinbothe et al., 2006). Tento malý protein také slouží jako donor elektronů pro
nitrogenázu v procesu zvaném fixace dusíku. Nitrogenáza používá elektrony na redukci
dusíku, který poté začleňuje do organických sloučenin (Neuer & Bothe, 1985). Velmi
významnou funkci má ferredoxin při desaturaci mastných kyselin. Při biosyntéze mastných
kyselin u rostlin vznikají pouze mastné kyseliny s jednoduchými vazbami, to znamená, že jsou
nasycené. Pro správné fungování biologických membrán je vyžadována fluidita a proto je
potřeba převést některé nasycené mastné kyseliny do nenasycených forem. Na tvorbě
nenasycených mastných kyselin se podílejí desaturázy mastných kyselin (Hanke & Mulo,
2013). Při desaturaci mastných kyselin ferredoxiny slouží jako donory elektronů pro
desaturázy, které za spotřeby kyslíku vytvářejí dvojné vazby na mastných kyselinách.
(Schmidt & Heinz, 1990; Wada, Schmidt, Heinz, & Murata, 1993).

6.2. Obratlovčí typ ferredoxinů s [2Fe-2S] klastrem
Obratlovčí ferredoxiny jsou malé jednoduché proteiny s relativní molekulovou
hmotností okolo 14 kDa izolované z mitochondrií různých tkání. Skládají se ze 117 až 128
aminokyselinových

zbytků.

Konzervovaným

ligačním

motivem

této

třídy

je

CysX5CysX2CysX35Cys (J. Liu et al., 2014). Redoxní potenciál obratlovčích ferredoxinů se
pohybuje okolo – 270 mV a je zřetelně vyšší než u rostlinného typu ferredoxinů. Důležitou
funkcí těchto malých proteinů je přenos elektronů z ferredoxin reduktázy na katalyticky
aktivní cytochrom P450, který se podílí na biogenezi steroidních hormonů a tvorbě vitamínu
D (Sticht & Rösch, 1998).

6.3. Thioredoxinový typ ferredoxinů s [2Fe-2S] klastrem
Thioredoxinový typ ferredoxinů byl poprvé izolován z aerobní bakterie Azobacter
vinelandii a anareobní bakterie Clostridium pasteurianum. Tyto ferredoxiny se vyskytují
pouze v bakteriích, převážně v proteobakteriích a sinicích. Obsahují přibližně 100 až 120
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aminokyselinových zbytků a mohou fungovat jako homodimery, přičemž každý monomer
obsahuje thioredoxinový záhyb. Thioredoxinový typ ferredoxinů se liší od ostatních
ferredoxinů s [2Fe-2S] klastrem přítomností vyčnívající smyčky v blízkosti železo-sirného
klastru a silnou dimerní interakcí mezi oběma podjednotkami.
motivem

thioredoxinového

typu

ferredoxinů

je

Typickým sekvenčním

CysX10CysX29CysX3Cys.

Funkce

thioredoxinových ferredoxinů zatím nebyly podrobně prozkoumány, ale pravděpodobně
tento typ ferredoxinů slouží jako donor elektronů pro nitrogenázu v procesu zvaném fixace
dusíku (J. Liu et al., 2014; J. Meyer, 2001).

Obr. 11: Sekundární struktury tří skupin ferredoxinů s [2Fe-2S] klastrem (převzato z J. Liu et al., 2014)

6.4. Ferredoxiny s [3Fe-4S] a [4Fe-4S] klastrem
Ferredoxiny s [3Fe-4S] a [4Fe-4S] klastrem patří mezi nízko-potenciální proteiny, které
se vyskytují především v bakteriích. Mohou obsahovat jeden nebo dva [3Fe-4S] a [4Fe-4S]
klastry. Účastní se elektrontransportních procesů, kde pravděpodobně přenášejí buď jeden,
nebo dva elektrony v závislosti na tom zda obsahují jeden nebo dva klastry. (Evans, Hall,
Bothe, & Whatley, 1968; Sticht & Rösch, 1998).
[4Fe-4S] klastr se skládá ze čtyř atomů železa koordinovaných čtyřmi atomy
anorganické síry. Tvar tohoto klastru zpravidla připomíná tvar krychle. Charakteristickým
sekvenčním motivem ferredoxinu [4Fe-4S] klastrem je CysX2CysX2CysX3CysPro. Redoxní
potenciál ferredoxinu se pohybuje od – 250 do – 650 mV (Yoch and Carithers, 1979
podle(Sticht & Rösch, 1998). Ferredoxin s [4Fe-4S] klastrem je obvykle zapojen do
metabolismu vodíku, kde slouží jako donor elektronů pro proton jako konečný akceptor
(Evans et al., 1968). Další důležitou roli hraje v metabolismu pyruvátu, kde slouží jako
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akceptor elektronů pro pyruvát: ferredoxin oxidoreduktázu, která katalyzuje oxidativní
dekarboxylaci pyruvátu na acetyl-CoA a oxid uhličitý (Ma, Hutchins, Sung, & Adams, 1997).
Ferredoxin s [4Fe-4S] klastrem také funguje jako donor elektronů pro formát
dehydrogenázu, která přeměňuje formát na oxid uhličitý (Jungermann, Kirchniawy, Thauer,
1970 podle (Orme-Johnson, 1973)).
Ferredoxiny s [3Fe-4S] klastrem obsahují pouze tři atomy železa spojené pomocí čtyř
atomů anorganické síry. Tvar klastru spíše připomíná neúplnou krychli. Vyskytují se výlučně
v anaerobních bakteriích. Typickým sekvenčním motivem ferredoxinů s [3Fe-4S] klastrem je
CysX2AspX2CysX3Cys. Redoxní potenciál dosahuje hodnot v rozmezí – 100 až – 150 mV
(Sticht & Rösch, 1998). Funkce těchto [3Fe-4S] ferredoxinů jsou zatím málo prozkoumány,
ale bylo zjištěno, že se podílejí na redukci sulfitů a slouží jako donory elektronů pro
oxygenázy v dioxygenázovém systému (Takagi et al., 2005). Výměnou nebo vložením
aminokyselin do struktury ferredoxinů se může [3Fe-4S] klastr měnit na [4Fe-4S] klastr nebo
naopak (Bott, 1999 podle (J. Liu et al., 2014)).

7. RUBREDOXINY
7.1. Struktura a vlastnosti rubredoxinů
Rubredoxiny jsou jedny z nejmenších a nejjednodušších železo – sirných proteinů
sloužících k přenosu elektronů. Poprvé byly objeveny v roce 1965 v bakteriích rodu
Clostridium (J. Jenney & Adams, 2001). Strukturální motiv rubredoxinů, označovaný jako
rubredoxinový záhyb, se skládá ze třívláknového antiparalelního β-listu s hydrofobním
jádrem a dvěma smyčkami (Obr. 13). Rubredoxiny nemají železo-sirný klastr, protože na
rozdíl od proteinů s železo-sirným klastrem neobsahují ve svém aktivním místě atomy
anorganické síry, ale pouze atomy síry pocházející z cysteinu v polypeptidu. Rubredoxinové
aktivní místo obsahuje jeden atom železa koordinovaný čtyřmi cysteinovými zbytky (Obr. 12)
(J. Liu et al., 2014). Aminokyselinová sekvence rubredoxinů obsahuje 45 až 54
aminokyselinových zbytků s relativní molekulovou hmotností okolo 5 – 6 kDa (Sieker,
Stenkamp, & Legall, 1994). Tyto tepelně stabilní proteiny se vyznačují svým intenzivně
červeným zbarvením v oxidované formě s maximální absorbancí při 490 nm. Naopak
v redukované formě rubredoxiny ztrácejí své červené zbarvení, protože maximální
absorbance se přesouvá k 380 nm (Orme-Johnson, 1973). Redoxní potenciál rubredoxinů se
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pohybuje mezi hodnotami - 100 až 50 mV. Rubredoxiny se vyskytují především u archaea,
aerobních a anaerobních bakterií (J. Liu et al., 2014).

Obr. 12: Aktivní místo rubredoxinů.
(převzato

z

https://commons.Wiki

media.org/wiki/File:Rubredoxin.png)

Obr.

13:

Sekundární

struktura

rubredoxinů

s aktivním

místem.

(převzato

z

www.cp2k.org/exercises:

2015_uzh_molsim:vmd)
[Tady můžete citovat svůj zdroj.]

7.2. Funkce rubredoxinů

Rubredoxiny jsou zapojeny do elektrontransportních procesů, ve kterých přenášejí
pouze jeden elektron (Orme-Johnson, 1973). Tyto malé proteiny slouží tedy jako donory
elektronů v různých biochemických drahách, jako jsou fixace uhlíku, detoxifikace reaktivních
forem kyslíku, metabolismus mastných kyselin, acetogeneze, redukce dusičnanů a oxidace
vodíku (Calderon et al., 2013; Chen, Lin, Huang, & Liu, 2006). Další funkcí rubredoxinů je
přenos elektronů z rubredoxin reduktázy na membránově vázanou Ω-hydroxylázu, která se
podílí na oxidaci alifatických a aromatických uhlovodíků (J. Liu et al., 2014). Rubredoxiny se
také účastní oxidace alkanů, kde přenášejí elektrony z rubredoxin reduktázy na alkan
hydroxylázu, která za pomoci dalších enzymů oxiduje alkany až na mastné kyseliny, které
poté vstupují do β-oxidačního cyklu (Van Beilen, Li, Duetz, Smits, & Witholt, 2003). Další
velmi důležitou roli hrají rubredoxiny v obraně proti oxidativnímu stresu u anaerobních
bakterií, kde přenášejí elektrony z NAD(P)H dependentní rubredoxin oxidoreduktázy na
superoxid reduktázu, která se podílí na redukci reaktivních forem kyslíku (F. E. Jenney,
Verhagen, Cui, & Adams, 1999). Rubredoxiny také slouží jako donory elektronů pro
rubrerythrin, který redukuje peroxid vodíku na vodu (Kurtz, 2004).
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8. ZÁVĚR
Tato bakalářská práce shrnuje informace a poznatky o šesti skupinách proteinů
zapojených

do

elektrontransportních

procesů.

Mezi

nejvýznamnější

solubilní

elektrontransportní proteiny patří cytochromy s hemovou skupinou, flavodoxiny obsahující
flavinovou skupinu, cupredoxiny s měďnatým centrem, dále také ferredoxiny s železo-sirným
klastrem, rubredoxiny s jedním atomem železa a v neposlední řadě thioredoxiny a
glutaredoxiny s thiolovými skupinami v aktivním centru. Tyto proteiny jsou přítomné ve
všech živých organismech. Jejich hlavní funkcí je přenos elektronů mezi různými proteiny a
enzymy v biologických procesech, jako jsou fotosyntéza, dýchací řetězec a různé metabolické
dráhy. Tyto poznatky budou využity v diplomové práci, kde se budu zabývat cytochromy b5 u
parazitického prvoka Trichomonas vaginalis, o jejichž funkci se nic neví.
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