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1. Úvod
Bakterie obývají nejrozmanitější ekologické niky. Aby bakterie mohly úspěšně růst a
množit se, musí se neustále vypořádávat s proměnlivostí prostředí, které je obklopuje. I
obyčejná půdní bakterie je nepřetržitě vystavena změnám teploty, vlhkosti, množství živin
ve svém bezprostředním okolí, konkurenci jiných bakteriálních druhů. Bakterie proto musí
čelit stresům nejrůznějšího charakteru a intenzity. Na jedinou buňku může v daný okamžik
působit i několik rozdílných stresorů najednou.
Bakterie jsou organismy schopné se přizpůsobit nejen určitému typu ekologické niky, ale i
nepravidelným změnám odehrávajícím se v jejich životním prostředí. Tuto adaptabilitu
zajišťuje bakteriální genom, který kóduje geny, jejichž produkty se účastní v rozmanitých
fyziologických a biochemických reakcích a drahách (Fabret et al. 1999). V průměrném
bakteriálním genomu najdeme asi tři tisíce strukturních genů, ale v určitý okamžik nejsou
exprimovány všechny najednou. Za podmínek příznivých pro růst a množení jsou některé
geny reprimovány, protože jejich produkty nejsou potřebné. Změní-li se však podmínky
vnějšího prostředí, na buňku působí nějaký stresor, jsou dosud umlčené geny aktivovány.
Jimi kódované proteiny pozmění fenotyp buňky tak, aby byla schopná přežít, či se dokonce
i množit za nových podmínek (Hoch a Varughese 2001).
Pro adaptivní odpověď bakteriální buňky je nepostradatelná schopnost vnímat změny v
jejím okolí, změny vyhodnotit a převést na signál, který se může šířit buňkou a který
vyvolá expresi příslušných genů. Klíčovou roli v přijímání a přenosu signálu hraje u
bakteriální buňky dvoukomponentový systém - dráha signální transdukce, která spojuje
vnější podmět se specifickou adaptivní odpovědí (West a Stock 2001).

1.1 Dvoukomponentový systém
Dvoukomponentový systém přenáší do buňky informace o teplotě, pH, osmolaritě
prostředí, přítomnosti atraktans či repelents, hladovění na určitou živinu a mnohých dalších
parametrech prostředí. Hraje roli v regulaci osmotických poměrů buňky, aerobní respiraci,
stresem indukované sporulaci, chemotaxi, utilizaci živin, koordinaci chování celých
bakteriálních populací („quorum sensing“), v rozpoznání hostitele a jeho kolonizaci
(Wolanin et al. 2002). Dovoluje bakteriální buňce vnímat změny prostředí a reagovat na
ně, tím umožní její přežití. V jedné bakteriální buňce se nachází až několik desítek
dvoukomponentových
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coli
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62

proteinů
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dvoukomponentového systému West a Stock 2001). I když každý systém reaguje na jiný
vnější signál, základní princip zpracování signálu a jeho přenos buňkou je u všech stejný.
Spočívá v autofosforylaci senzoru v přítomnosti signálu a v transferu energeticky bohatého
fosfátu mezi makromolekulami signální dráhy.
Dvoukomponentový systém se skládá ze dvou hlavních částí, senzoru a „odpovídajícího“
regulátoru (obr. 1a). Termín „odpovídající“ regulátor (z angl. response regulator) bude
v této práci používán ve smyslu regulátor, který odpovídá na signál.

Obr. 1 Základní schéma přenosu fosfátu: a) jednokrokový b) tříkrokový přenos fosfátu. H značí histidin, D
aspartát, P fosfát (převzato z Bijlsma a Groisman 2003).

Senzor představuje histidin kináza, která je umístěna v membráně, nebo je alespoň
s membránou asociována. Tvoří ji detekční doména a kinázová doména. Detekční doména
zprostředkuje kontakt histidin kinázy s vnějším prostředím, odpovídá na signál, který
přichází z okolí bakterie. Po rozpoznání spouštěcího signálu změní svou konformaci, tím
aktivuje do cytoplazmy orientovanou kinázovou doménu. Ta se na úkor jedné makroergní
vazby z ATP autofosforyluje na histidinovém zbytku za vytvoření energeticky bohaté
fosforylované skupiny. Ta je reakcí katalyzovanou cytoplazmatickým regulátorem
přenesena na aspartátový zbytek, který je součástí přijímací domény regulátoru. Vazba
fosfátu na přijímací doménu zapříčiní konformační změnu regulátoru. Se změnou
konformace se mění i aktivita regulační domény regulátoru (Bijlsma a Groisman 2003).
Regulátor vystupuje většinou jako transkripční aktivátor či represor a právě konformační
změna ovlivňuje schopnost regulátoru se vázat na DNA a ovlivňovat traskripci (Hoch a
Varughese 2001).
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Některé systémy vyžadují tříkrokový přenos fosfátu (obr. 1b), který zahrnuje další
pomocné domény obsahující aspartátový a histidinový zbytek. Jako příklad tříkrokového
přenosu fosfátu lze uvést regulaci iniciace sporulace u Bacillus subtilis (obr. 2).

Obr. 2 Schéma regulace iniciace sporulace u B. subtilis (upraveno podle Stephenson a Hoch 2002).

Aktivace a autofosforylace histidin kinázy jsou založeny na stejném principu jako u
dvoukomponentových systémů. Po autofosforylaci histidin kinázy je fosfát přenesen na
aspartát

odpovídajícího

regulátoru

Spo0F.

Ten

je

na

rozdíl

od

regulátorů

dvoukomponentových systémů tvořen pouze jednou doménou, postrádá DNA vazebnou
doménu. Spo0F předá fosfát na další regulační protein Spo0B, který obsahuje specifický
histidinový zbytek, který je součástí fosfotransferázové domény (HPt domény). HPt
doména postrádá kinázovou i fosfatázovou aktivitu a slouží pouze při přenosu fosfátu
(Stock et al. 2000). Spo0B funguje jako donor fosfátu pro transkripční faktor Spo0A. Je-li
přijímací doména Spo0A fosforylována, dochází ke konformační změně, která umožní
regulátoru Spo0A vázat se na úseky na DNA – „0A boxy“. 0A boxy se nachází před geny,
které musí být při sporulaci aktivovány, i před geny, které mají být reprimovány. V případě
regulace iniciace sporulace jsou pomocné domény (Spo0F a Spo0B) umístěny volně
v cytoplazmě (Stephenson a Hoch 2002).
Pomocné domény se mohou také nacházet uvnitř histidin kinázy. Histidin kinázy, které
obsahují pomocné domény, jsou označovány jako hybridní histidin kinázy. K hybridním
histidin kinázám patří např. kináza ArcB anaerobního redoxního kontrolního systému (Arc
systému) u E. coli (obr. 3). Hybridní histidin kináza se skládá z katalyticky aktivní
kinázové části, z domény, která je podobná regulátoru, a z histidin obsahující HPt domény.
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První dva kroky přenosu fosfátu probíhají na samotné hybridní histidin kináze a teprve
z HPt domény je fosfát navázán na odpovídající regulátor.

Obr. 3 Hybridní histidin kináza ArcB a regulátor ArcA u Arc systému E.coli. Zeleně je znázorněna kinázová
doména, oranžově doména podobná regulátoru, modře HPt doména (upraveno podle Stock et al. 2000).

Vícekrokový přenos fosfátu, někdy nazývaný čtyřkomponentový systém (Fabret et al.
1999), se oproti základnímu dvoukomponentovému systému vyznačuje komplexnější
regulací, protože obsahuje více kontrolních míst, které mohou reagovat na další signály.
Jiné dvoukomponentové systémy se od základního schématu mohou lišit. Někdy histidin
kináza rozpoznává více regulátorů, nebo naopak více kináz fosforyluje pouze jeden
regulátor. V některých případech má histidin kináza také fosfatázovou aktivitu.

1.2 Výskyt dvoukomponentových systémů
Histidin kináza a odpovídající regulátor jsou v přírodě nepochybně nejrozšířenější enzymy
používané v drahách signální transdukce. Setkáváme se s nimi ve všech třech říších Eukaryota, Archaebacteria a Eubacteria (Wolanin et al. 2002).
V říši Eubacteria a Archaebacteria obstarává His-Asp transferázový systém většinu
signalizačních drah a jeho absence u bakteriálního druhu je vzácností. Avšak počet
systémů na jednu bakteriální buňku kolísá od několika málo systémů (9 v Haemophilus
influenzae) až po několik desítek (asi 70 v Bacillus subtilis) v závislosti na prostředí, které
druh obývá. Můžeme říci, že u volně žijících druhů bakterií se nachází více systémů než u
patogenních, které žijí uvnitř makroorganismu (Koretke et al. 2000).
V říši Eukaryota se dvoukomponentové systémy vyskytují u rostlin a volně žijících
organizmů, kvasinek, prvoků a vláknitých hub. Podílejí se především na regulaci
vývojových procesů, které jsou závislé na hormonech, např. koordinaci vývoje plodnice u
hlenky Dictyostelium discoideum. Žádné geny pro histidin kinázu či regulátor nebyly
nalezeny

v plně

sekvenovaných

genomech

Caenorhabditis

elegans,

Drosophila

melanogaster a Homo sapiens. Předpokládá se, že u živočichů tyto proteiny chybějí
(Koretke et al. 2000).
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Eukaryotní systémy pracují na stejném principu jako prokaryotní, ale liší v detailech.
Hybridní histidin kinázy, vzácné u prokaryot, se u eukaryot nalézají téměř výlučně.
V eukaryotní buňce se častěji setkáme s protein kinázou, která také hraje roli v transferu
fosfátu, ale na rozdíl od histidin kinázy jej přenáší na jiné specifické aminokyselinové
zbytky- serin, treonin a tyrozin (Stock et al. 2000). Prokaryotní regulátor funguje jako
transkripční faktor, eukaryotní regulátory postrádají DNA vazebnou doménu. V obou
případech však koncový produkt dráhy ovlivňuje transkripci. V eukaryotních buňkách
navíc vystupují další proteiny signální kaskády, které jsou samy regulovány
dvoukomponentovým systémem. To poskytuje více zásahových míst pro další regulace a
snad i usnadňuje přenos signálu do jádra (West a Stock 2001).

1.3 Evoluce dvoukomponentových systémů
Sekvenční

analýzy

histidin

kináz

a

odpovídajících

regulátorů

naznačují,

že

dvoukomponentové systémy vznikly v eubakteriích po oddělení od společného předka
eubakterií, archeabakterií a eukaryot. Jednoduchá forma dvoukomponentového systému již
existovala v raných fázích vývoje eubakterií. Postupnou evolucí vznikaly druhově
specifické proteiny. Prostřednictvím mnohonásobného horizontálního přenosu se geny
eubakterií dostaly do genomů archeabakterií a eukaryot (Koretke et al. 2000).
Tradiční fylogenetický strom archeabakterií, eubakterií a eukaryot je uspořádán tak, že
všechny tři domény vycházejí ze společného kořene (obr. 4, Stackebrandt 2001).
Fylogenetický strom sestavený na základě porovnání dvoukomponentových systému
jednotlivých říší se podstatně liší od klasického. Eukaryotické histidin kinázy a regulátory
tvoří spolu s eubakteriálními monofyletickou skupinu, která není blízce příbuzná s žádnou
archeabakteriální skupinou dvoukomponenových proteinů. Archeabakterie a eukaryota
nejsou z hlediska dvoukomponentových systémů sesterské skupiny (Koretke et al. 2000).
Histidin kinázy se rozdělují přinejmenším do 11 skupin a téměř všechny eukaryotní patří
do jedné skupiny (Wolanin et al. 2002). Soudí se, že eukaryotní histidin kinázy se vyvinuly
ze skupiny bakteriálních hybridních histidin kináz (Stock et al. 2000). Archaebakterie
netvoří monofyletickou skupinu (Koretke et al. 2000). Většina jejich proteinů
dvoukomponentových systémů je druhově specifická a více příbuzná eubakteriálním
skupinám. Hypotézu rozšíření genů horizontálním přenosem podporuje i zastoupení
dvoukomponentových sytému v jednotlivých říších. Jen několik málo eubakteriálních
genomů postrádá geny pro histidin kinázu a regulátor, protože tyto geny byly přítomny již
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před radiací bakteriálních druhů, zatímco u archeabakterií a u eukaryot je jejich výskyt
omezen jen na pár druhů, neboť k horizontálnímu přenosu docházelo náhodně a
nepravidelně.

Obr. 4 Fylogenetický strom archeabakterií, eubakterií a eukaryot (převzato z Stackebrandt 2001).

Existuje i jiná alternativní hypotéza, která se pokouší objasnit fylogenetické uspořádání
proteinů dvoukomponentových systémů do skupin. Tato hypotéza předpokládá, že
společný předek již měl jednoduchý systém přenosu signálu, který většina organismů
patřících k archeabakteriální a eukaryotní větvi ztratila během evoluce. Avšak
pravděpodobnost tak velkého množství nezávislých genových ztrát je velmi malá.
1.3.1 Vznik nových dvoukomponentových systémů
Otázkou vzniku nových systémů se zabývají dva modely. „Recruitment model“ vychází
z představy, že dochází ke genové duplikaci pouze jedné komponenty. V duplikovaném
genu mohou vznikat mutace, které změní primární strukturu kódovaného proteinu.
Pozměněný protein může získat novou specifitu k heterolognímu systému. Tento model je
podporován strukturní podobností odpovídajících regulátorů, ve kterých je jen několik
aminokyselinových zbytků odpovědných za jejich specifitu. „Model koevoluce“
předpokládá duplikaci genů obou komponent a jejich postupnou diferenciaci k integraci
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jiného signálu. Při vzniku nových dvoukomponentových systémů se více uplatňuje
koevoluce (Koretke et al. 2000).
1.3.2 Adaptace dvoukomponentových systémů příbuzných bakterií na různá
prostředí
Zástupci rodu Bacillus obývají nejrůznější prostředí, od svrchních vrstev půdy (Bacillus
subtilis) přes slaná jezera (B. halodurans) až po makroorganizmus (B.anthracis). Všem je
ale společná schopnost vytvořit odolné endospory, které mohou opět vyklíčit za podmínek
příznivých pro růst a množení. V každém prostředí může sporulaci vyvolávat jiný signál
nebo dokonce kombinace signálů, např. hladovění na některou živinu, hustota bakteriální
populace atd. Nabízí se otázka, jak příbuzné druhy pozměnily své dvoukomponentové
systémy, že jsou schopny integrovat různé signály podle typu prostředí, a přitom poskytují
stejnou adaptivní odpověď- iniciaci sporulace.
Na základě analýzy aminokyselinových sekvencí proteinů dvoukomponentových systémů
různých druhů rodu Bacillus (Stephenson a Hoch 2002) bylo zjištěno několik zajímavých
faktů. Velmi konzervované jsou aminokyselinové zbytky nacházející se v aktivním místě
katalytické domény histidin kinázy, v oblastech, které zprostředkovávají proteinproteinové interakce mezi komponentami dráhy, a v DNA vazebných oblastech proteinů.
Tato místa odolávají evolučním změnám. Detekční domény homologních histidin kináz
nevykazují sekvenční podobnost. Liší se ve vnitřním uspořádáním domén, velikostí a
v neposlední řadě také oblastmi procházejícími membránou.
To odpovídá představě, že adaptace systémů příbuzných druhů bakterií na specifické
podmínky prostředí se děje na úrovni vstupu signálu do buňky. Evolučním změnám
podléhá detekční doména histidin kináz, aby mohla reagovat na signály dané ekologické
niky. Zbývající komponenty dráhy zůstávají neměnné, aby byla zaručena správná interakce
mezi proteiny dráhy přenosu fosfátu a aby se signál dostal až k DNA.

1.4 Dvoukomponentový systém jako potenciální cíl antimikrobní terapie
Dvoukomponentové systémy by mohly být dobrým cílem nových antibiotik hned
z několika důvodů. Jak bylo uvedeno výše, dvoukomponentové systémy se nacházejí
v naprosté většině bakteriálních druhů, mají podobné komponenty a mechanizmy
působení, ale i u blízce příbuzných druhů nalezneme drobné odlišnosti. Bylo by proto
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teoreticky možné získat proti těmto systémům širokospektré antibiotikum, stejně tak jako
specifický inhibitor konkrétního systému. Obecný inhibitor histidin kinázy nebo
odpovídajícího regulátoru by ovlivňoval přenos signálu buňkou u mnoha bakteriálních
druhů. Toho by se dalo využít při léčbě onemocnění, u kterého není přesně znám původce.
Obecné inhibitory by však jako každé širokospektré antibiotikum účinkovaly nejen na
patogena, ale i na přirozenou mikroflóru hostitele, což je nežádoucí. Specifický inhibitor
by působil na konkrétní systém daného druhu nebo skupiny druhů a mohl by tak selektivně
poškozovat jen určité bakterie. Specifický inhibitor by se mohl uplatnit i při studiu
vlastností a funkce neznámých dvoukomponentových systémů. K dalším výhodám patří
skutečnost, že dvoukomponentové systémy úplně chybí v živočišných buňkách,
antibiotikum by selektivně působilo na mikroorganismy a nepoškozovalo by struktury
eukaryotních buněk hostitele. Navíc mnoho patogenních bakterií využívá ke kontrole
exprese virulentních faktorů, které jsou nutnou podmínkou pro infekci makroorganismu,
právě dvoukomponentový systém, např. Salmonella typhimurium (Stock et al. 2000).
Některé bakterie dokonce vyvinuly dvoukomponentový systém, který reguluje transkripci
genů kódujících rezistenci k určitému chemoterapeutiku, např. vankomycinová rezistence
u Enterococcus faecalis (Stock et al. 2000).
Použití těchto antibiotik v klinické praxi stojí v cestě několik překážek. Většina
dvoukomponentových systémů není pro buňku esenciální, takže vyřazení některého
systému by ještě nemuselo znamenat zastavení růstu a množení bakterie. Předpokládá se
ale, že v buňce je většina regulačních drah provázána do složitého celku, takže vyřazení
jedné by mohlo ovlivnit i další dráhy. Dalším problémem je také poměrně malé množství
známých přirozených inhibitorů a jejich malá účinnost. Dnes sice již existují i nové
synteticky připravené inhibitory, u mnohých se však ještě nezná přesný molekulární a
biochemický

účinek.

Doposud

se

problematikou

působení

inhibitorů

na

dvoukomponentové systémy nezabývalo příliš mnoho prací. První studie naznačují, že
inhibitory pravděpodobně působí nejen na histidin kinázy, ale i na jiné metabolické a
syntetické dráhy. Pokud by se podařilo omezit inhibiční účinek pouze na histidin kinázy,
otevřela by se cesta k jejich terapeutickému využití v léčbě chorob vyvolaných
jednobuněčnými eukaryotními organismy, proti kterým dnes neexistuje dostatečně účinný
lék, který by zároveň nepoškozoval hostitele.
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2. Metody studia konformace membránových proteinů
Membránové proteiny kóduje přibližně 30% všech genů genomu, tvoří důležitou skupinu
proteinů. Množství informací o jejich struktuře je však v porovnání se solubilními proteiny
nepatrné. Dosud je známa struktura několika desítek membránových proteinů a asi 3000
solubilních proteinů. Tento nepoměr je dán tím, že solubilní proteiny snáze tvoří
trojrozměrné krystaly, které jsou vhodné pro rentgenovou krystalografii. V databázi
sekvenovaných proteinů je uložena struktura 67 membránových proteinů, z tohoto počtu je
52 bakteriálního původu, protože bakteriální proteiny jsou snadněji produkovány,
purifikovány a krystalizovány (Werten et al. 2002).
Integrální proteiny jsou obklopeny prstencem nebo slupkou tvořenou lipidovými
molekulami (annulárními lipidy), podobně jako tomu je u rozpustných proteinů, které jsou
obaleny molekulami rozpouštědla. Povrch membránových proteinů je tvořen množstvím
mělkých hydrofóbních žlábků a výčnělků, ke kterým se pomocí hydrofóbních sil váží
řetízky mastných kyselin okolních lipidů, tím se postarají o těsnější uspořádání
v membráně. Interakce proteinů a na nich navázaných lipidů je důležitá pro správnou
funkci nejen membrány, ale i proteinů. Annulární lipidy udržují proteiny ve správné pozici
v membráně, stabilizují jejich sestavení do oligomerů a mají vliv i na jejich aktivitu.
Molekula polypeptidu narušuje pravidelnou fosfolipidovou dvojvrstvu. Annulární lipidy
těsně přiléhající k proteinu zajišťují, aby membrána dále fungovala jako specificky
propustná bariéra a udržovala své elektrochemické vlastnosti. Na druhou stranu musí
annulární lipidy umožňovat proteinům podstupovat konformační změny, které jsou často
nezbytné pro jejich aktivitu. Spojení mezi lipidy dvojvrstvy a proteiny tedy představují
annulární lipidy, které musí dovolovat strukturní přestavby membrány a zároveň ji udržet
funkční (Palsdottir a Hunte 2004 a Lee 2003).

2.1 Predikce transmembránových řetězců
Primární struktura proteinu určuje i jeho trojrozměrné uspořádání v prostoru. Na základě
znalosti aminokyselinové sekvence proteinu by tedy mělo být možné stanovit jeho terciární
strukturu. Předpověď trojrozměrné struktury membránových proteinů přispívá podstatně
k objasnění funkce proteinu.
Protože většina membránových proteinů je tvořena transmembránovými α helixy,
postupuje se tak, že se pomocí počítačových programů zjistí poloha transmembránových
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helixů ve známé sekvenci membránového proteinu. Vychází se z předpokladu, že
transmembránový α helix má obsahovat především hydrofóbní aminokyseliny a je
přinejmenším 20 aminokyselinových zbytků dlouhý. Tato metoda poskytuje poměrně
přesné informace o struktuře. Je ale třeba si takto získané výsledky ověřit také
experimentálně. V některých případech se může protein skládat z více α helixů (obr. 4b),
které spolu v membráně interagují. Centrální helix může být obklopen ostatními α helixy a
ne lipidy dvojvrstvy a nemusí proto obsahovat tolik hydrofóbních aminokyselin. Někdy
zase helixy tvoří v membráně pór, proto jsou hydrofóbní pouze v části, která je v kontaktu
s lipidy, polární vnitřek póru dovoluje transport vody s rozpuštěnými látkami (obr. 5).
Pokud je transmembránový α helix s těmito vlastnostmi odhalen v sekvenci, nemusí to
ještě znamenat, že protein tvoří v membráně pór. Helix může interagovat svou hydrofóbní
stranou s povrchem membrány a svou polární stranu vystavovat směrem k polárnímu
prostředí (Sansom 2001).

Obr. 4 Průnik proteinů membránou: a)protein
s jedním transmembránovým α helixem b)protein
s několika transmembránovými α helixy (převzato
z Sansom 2001).

Obr. 5 Pór tvořený α helixy. Světlejší
stínování α helixů představuje hydrofóbní
část α helixu (převzato z Sansom 2001).

2.2 Rentgenová krystalografie
Rentgenová krystalografie je metoda, která nepřímo zobrazuje molekuly včetně molekul
proteinů. Když je krystal molekuly vystaven rentgenovým paprskům, vzniká difrakční
obrazec, který lze zachytit na fotografický papír. Prostorový obraz struktury krystalu je
rekonstruován pomocí matematických modelů z intenzity difrakčních maxim (hustoty
skvrn na filmu). Rentgenové paprsky se používají proto, že jejich vlnová délka (0,15nm)
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odpovídá délce kovalentní vazby. Rentgenové paprsky interagují s elektrony, proto jsou
výsledkem analýzy mapy elektronových hustot (obr. 6) – série paralelních řezů krystalem.
Prostorovou mapu elektronových hustot lze získat projekcí souboru map elektronových
hustot (Jaeger 2004).
Naprostá většina informací o struktuře
proteinů, které lze najít v proteinové
databance,

byla

získána

právě

rentgenovou krystalografií. Jak již
bylo

uvedeno

výše,

je

u

membránových proteinů obtížné získat
trojrozměrné krystaly. Těsný funkční
vztah mezi lipidy a integrálními
membránovými proteiny znesnadňuje
strukturní
proteinů

analýzu.
z membrány

Po

purifikaci
detergentem

totiž dochází k destabilizaci struktury
proteinu vlivem poklesu laterálního
Obr. 6 Mapa elektronových
hustot molekuly hemoglobinu
(převzato z VOET).

tlaku

(Palsdottir

a

Hunte

2004).

Studovaná konformace proteinu, který
byl získán krystalizací z detergentu, se

pak může lišit od nativní konformace v membráně. Aby se zachovala nativní konformace
proteinu, využívá se tzv. dvourozměrná krystalizace. Proteiny se nechají krystalizovat
v přítomnosti lipidů. Dvourozměrné krystaly zaručují nativní konformaci enzymu, vhodné
prostředí a chrání nativní konformaci hydrofilních smyček, které jsou důležité pro vazbu
ligandu a které jsou v trojrozměrných krystalech imobilizovány (Werten et al. 2002).
Výhodou trojrozměrných krystalů je jejich větší velikost a uspořádanost, umožňují proto
provádět rentgenovou krystalografii s vysokým rozlišením.

2.3. Fluorescenční metody
Fluorescenční spektrofotometrie zkoumá stav biologického systému sledováním jeho
interakce s molekulou fluorescenční sondy. Tato interakce je monitorována měřením změn
optických vlastností fluorescenční sondy.
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2.3.1 Fluorescence
Fluorescence je proces, který vyžaduje absorbci světelné energie polyatomickou
fluorescentní molekulou (fluoroforem). Fluorofor je excitován fotony z ultrafialové až
modrozelené části spektra. Děje odehrávající se uvnitř fluoroforu popisuje Jablonského
diagram (obr. 7). Elektron je excitován příjmem fotonů a přenesen ze základního
singletového stavu S0 do singletového stavu S1, který má vyšší energii. Po excitaci
následuje vnitřní konverze, tj. relaxace molekuly
fluoroforu na nižší vibrační stav excitovaného
elektronového stavu. Vnitřní konverze trvá řádově
femto- až pikosekundy a je zodpovědná za tzv.
Stokesův posun. Jako Stokesův posun je označována
skutečnost, že vlnová délka emitovaných fotonů je
delší než vlnová délka excitačního záření. Doba, po
kterou fluorofor setrvává na nejnižší vibrační hladině
excitovaného elektronového stavu, se nazývá doba
života

excitovaného

stavu

a

trvá

řádově

nanosekundy. Emise fluorescentního záření nastává,
když se elektron vrací z excitovaného stavu na
základní energetickou hladinu.
Obr. 7 Jablonského diagram
(upraveno podle So a Dong 2002).

Pro měření fluorescenčních spekter, polarizace a
doby života excitovaného stavu sondy se používají
víceúčelová zařízení- flourometry.

Typický fluorometr se skládá ze zdroje světla (většinou xenonové obloukové lampy),
komůrky pro vložení vzorku a velmi citlivých detektorů (obr. 8). Za zdrojem světla (na
obrázku zkratka LS) je umístěn zaměřovač
excitačního paprsku (EXO), který nasměruje
paprsek

přímo

na

vzorek.

Zaměřovač

emisního paprsku (EMO) zacílí záření na
detektor (DET). Pro měření doby života
excitovaného stavu sondy se používá laserový
zdroj světla a vysokorychlostní elektronika,
která je zabudována do detektoru. Přidáním
filtrů

či

polarizátorů

k excitačnímu

Obr. 8 Schéma fluorometru
(převzato z So a Dong 2002).

a
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emisnímu zaměřovači paprsku lze provádět měření při různých vlnových délkách,
respektive polarizační měření. Při polarizačním měření je excitační polarizátor fixován,
zatímco emisní polarizátor rotuje, aby mohl zachycovat intenzitu (I) rovnoběžné (║) a
kolmé (┴) složky fluorescentního emisního záření. Rovnovážná (steady state) polarizace
(P) je dána vztahem:

Podobně je definována steady state anizotropie (r):

Velikost anizotropie fluorescence závisí na době života excitovaného stavu a na prostředí,
ve kterém se sonda nachází. Molekula sondy se v prostředí pohybuje difúzí, zároveň rotuje
kolem své podélné i svislé osy. Čím je prostředí tekutější, tím se molekula více pohybuje a
anizotropie je nižší. Pokud je interval mezi excitací a emisí delší (doba života excitovaného
stavu), molekula má více času na změnu své polohy a anizotropie je nižší (So a Dong
2002).
2.3.2 Využití fluorescenčních metod při studiu konformace membránových proteinů
Vlastnosti a charakter fluorescentního spektra závisí na prostředí, ve kterém se
fluorescenční sonda nachází. Citlivost spektra k vnějšímu prostředí umožňuje navrhnout
takové systémy, v nichž je změna spektra funkcí např. koncentrace metabolitu, pH, fluidity
membrány, nebo polarity rozpouštědla.
Při studiu konformace membránových proteinů je nutné nejprve pomocí fluorescence určit,
které

části

polypeptidu

jsou

zanořeny

do

membrány,

resp.

ověřit

predikci

transmembránových segmentů (viz výše). Při lokalizaci transmembránových řetězců se
vychází z předpokladu, že sonda má v hydrofilním prostředí své emisní maximum v oblasti
vyšší vlnové délky než sonda v hydrofóbním prostředí membrány (Palmer et al. 1996).
Tento jev je označován jako „blue shift“. Aby byly získány interpretovatelné výsledky, je
nezbytné znát přesnou pozici sondy v proteinu. Toho je dosaženo mutagenezí, jejímž
výsledkem je nahrazení všech cysteinů jinou aminokyselinou. Nesmí být však příliš
narušena správná funkce proteinu. Protein zbavený všech cysteinů dovoluje zavedení
unikátního cysteinu do své primární struktury. Na tento cystein se specificky kovalentně
váže fluorescenční sonda. Poté se provede měření intenzity fluorescence proteinu se
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sondou v rozpouštědle a v přítomnosti membrány. Pokud studovaný úsek obsahující
cystein se sondou pronikne do hydrofóbní membrány, nastává posun spektra („blue shift“).
Maximum intenzity fluorescence se u sondy v membráně posune směrem k nižší vlnové
délce, než jaká odpovídá fluorescenčnímu maximu sondy v polárním prostředí
rozpouštědla. Pokud se část proteinu obsahující cystein nezačlení do membrány, maxima
intenzity fluorescence se v obou provedeních (v rozpouštědle a v přítomnosti membrány)
téměř překrývají. K posunu spektra může dojít také v případě, že se cystein s připojenou
sondou dostane do středu sbaleného proteinu, tedy že daná část s cysteinem neprostupuje
membránou, ale ocitá se v hydrofóbním prostředí, které vytváří samotný protein. Aby se
tyto dvě možnosti odlišily, aplikuje se na membránu nedenaturující detergent. U sond,
které byly v hydrofóbní oblasti membrány, dojde k posunu maxima intenzity fluorescence
do oblasti vyšší vlnové délky, u sond v centru proteinu nikoli.
Palmer (1996) touto metodou sledoval oligomerizaci streptolyzinu O (obr. 9). Streptolyzin
O patří do skupiny cytolyzinů produkovaných grampozitivními bakteriemi. Monomery
molekuly toxinu se specificky váží na cholesterol cílové membrány. Po vazbě dochází
k oligomerizaci a vzniku póru, kterým z napadené buňky unikají ionty a makromolekuly.
Palmerův výzkumný tým připravil několik mutant, které se lišily polohou unikátního
cysteinu. Na základě výsledků měření a sledování posunu spektra bylo možno říci, které
části streptolyzinu O formují transmembránový pór.

Obr. 9 Posun spektra u streptolyzinu O (upraveno podle Palmer et al. 1996).
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2.3.2.1 Studium konformačních změn membránových proteinů pomocí FRET
FRET (fluorescence resonance energy transfer) je cenný nástroj pro stanovení
intramolekulárních a intermolekulárních vzdáleností v rozmezí 10 - 100Å. FRET je zvláště
užitečný pro měření konformačních změn v proteinech. Narozdíl od fluorescence, která
vyžaduje emisi fotonů z exitovaného fluoroforu, FRET zahrnuje nezářivý přenos energie
z jednoho fluoroforu na druhý fluorofor (dos Remedios 2001).
Pro FRET jsou nutné dvě různé fluorescenční sondy, donor a akceptor. Někdy se používá i
přenos energie mezi molekulami sondy stejného druhu (homotransfer, homo-FRET).
Donor je fluorescenční sonda, která se příjmem fotonů excituje. Pokud se její emisní
spektrum překrývá s excitačním spektrem akceptoru, nastane nezářivý přenos energie mezi
oběma fluorofory (obr. 10). Dalším požadavkem pro FRET je také správná vzdálenost
mezi donorem a akceptorem – nejvýš několik atomových poloměrů. Konformaci proteinů
lze sledovat označením příslušných částí proteinu párem sond, které splňují podmínky pro
FRET. Vzdálenost mezi sondami a tedy i mezi různými částmi proteinu může být hrubě
kvantifikována pomocí analýzy intenzity fluorescence. Metoda FRET může pak být
využita také při zjišťování vzdáleností mezi různými proteiny nebo při sledování
oligomerizace polypeptidů do supramolekulárních struktur, např. pórů.

Obr. 10 FRET: Světle modrá křivka znázorňuje excitační spektrum, tmavě modrá emisní spektrum
donorové sondy, červená křivka popisuje absorpční spektrum akceptoru. Fialová plocha zachycuje překryv
obou spekter (převzato z dos Remedios 2001).
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Vaknin a Berg (2006) se snažili pomocí metody homo-FRET objasnit, jak osmoreceptory
reagují na změny osmolarity vnějšího prostředí. Při metodě homo-FRET se používá
molekula sondy, u které se překrývá excitační a emisní spektrum. Excitovaná molekula
může předat část své energie molekule stejného druhu. To vede k prodloužení doby života
excitovaného stavu sondy a k snižování anizotropie fluorescence. Sonda (v tomto případě
žlutý fluorescentní protein – YFP) byla navázána na C konec serinového (Tsr) receptoru
dvoukomponentového sytému. Tsr receptory jsou z homodimerů sestavené trimery, které
pronikají membránou. V extracelulárním prostoru jsou asociovány s kinázami CheA, které
se podílejí na regulaci otáčení bakteriálního bičíku. Regulace otáčení bičíku umožňuje
bakterii vyhnout se místům s vyšší osmolaritou.
Vaknin a Berg (2006) umístili buňky, které měly na Tsr receptorech připojený YFP, do
průtokové cely. Přidávali různé látky a měřili anizotropii fluorescence r (obr. 11). NaCl,
sacharóza a dextran způsobili pokles anizotropie. Glycerol a ethanol vstupují přes
cytoplazmatickou membránu do cytoplazmy a pokles anizotropie nevyvolávají.

Obr. 11 Závislost anizotropie fluorescence na přídavku NaCl, sacharózy, glycerolu, etanolu a dextranu.
Šipky označují přidání, respektive odebrání látky, r je naměřená anizotropie fluorescence (upraveno podle
Vaknin a Berg 2006).

Přidání osmoticky aktivních látek vyvolá únik vody do extracelulárního prostoru, buněčný
turgorový tlak poklesne a tloušťka membrány se zvětší. Osmotický stres stlačuje
receptorové trimery, homodimery se k sobě přibližují. Zmenšením vzdálenosti mezi
homodimery s připojeným YFP je zvýšena efektivita rezonančního přenosu energie mezi
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sondami, prodloužena doba života excitovaného stavu a tím snížena anizotropie
fluorescence (Vaknin a Berg 2006).

19

3. Konformace proteinů modelových dvoukomponentových
systémů EnvZ/OmpR a CheA/CheY
Dvoukomponentové systémy zprostředkovávají přenos informace o změnách vnějšího
prostředí do buňky a umožňují tak bakteriální buňce na tyto změny reagovat. Pro vznik
adaptivní odpovědi je nutný přenos signálu k efektorovým proteinům nebo ve většině
případů přímo k DNA. Signál je mezi komponentami systému přenášen sledem
konformačních změn, které mění enzymatickou aktivitu proteinů nebo interakce mezi
proteiny.
Bylo již objeveno velké množství dvoukomponentových systémů, nejen u bakterií, ale také
u eukaryotních organizmů (Stock et al. 2000). Má práce se zaměřuje na bakteriální
dvoukomponentové systémy, které budou představeny na příkladě dobře prostudovaných
modelových systémů EnvZ/OmpR a CheA/CheY. Dále bude do podrobností popsána
konformace

proteinů

modelových

dvoukomponentových

systémů,

mechanizmus

autofosforylace histidin kináz, aktivace odpovídajícího regulátoru a podobnost proteinů
dvoukomponentových systémů s jinými proteiny.

3.1 Dvoukomponentový sytém EnvZ/OmpR
Systém EnvZ/OmpR je příkladem klasického dvoukomponentového systému (obr. 12).
EnvZ/OmpR systém hraje roli v regulaci osmolarity. Histidin kináza EnvZ prochází
membránou a funguje jako periplazmatický receptor, který vnímá změny v osmolaritě
prostředí. V přítomnosti spouštěcího signálu se autofosforyluje a předá fosfát
odpovídajícímu regulátoru OmpR, který přímo interaguje s DNA (West a Stock 2001).

Obr. 12 Schématické znázornění přenosu fosfátu (P) u klasického dvoukomponentového systému
EnvZ/OmpR u E.coli (upraveno podle Stock et al. 2000).
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3.2 Dvoukomponentový systém CheA/CheY
CheA/CheY patří ke složitějším dvoukomponentovým systémům. Histidin kináza CheA je
solubilní protein, který se nachází v cytoplazmě a který fosforyluje dva odpovídající
regulátory, CheY a CheB (obr. 13, Stock et al. 2000). Protein CheY je příkladem
odpovídajícího regulátoru, který se po fosforylaci neváže na příslušný úsek DNA. Po
fosforylaci regulátoru CheY se mění protein-proteinové interakce mezi CheY a
partnerským proteinem FliM. Protein FliM je součástí báze bakteriálního bičíku a funguje
jako přepínač směru otáčení bičíku (obr. 15). Regulátor CheY se na protein FliM váže
pouze v případě, že je fosforylován (Schuster et al. 2001). Druhým regulátorem histidin
kinázy CheA je CheB, který se po fosforylaci také neváže na DNA. Odpovídající regulátor
CheB je cytoplazmatický enzym, který má methylesterázovou (demethylační) aktivitu,
která se po fosforylaci zvyšuje.

Obr. 13 Schématické znázornění přenosu fosfátu (P) z histidin kinázy CheA na odpovídající regulátory
CheY a CheB v E.coli. P1-5 značí jednotlivé domény kinázy CheA (upraveno podle Stock et al. 2000).

Systém CheA/CheY se podílí se na regulaci otáčení bakteriálního bičíku, ovlivňuje
chemotaktické pohyby bakteriální buňky. Pokud se bakteriální buňka nachází
v homogenním prostředí, kde chybí gradient látek, její pohyb se dá popsat jako „náhodná
procházka“. Buňka asi jednu sekundu plave v přímém směru, bakteriální bičík se přitom
otáčí proti směru hodinových ručiček. Pak se buňka zastaví a setrvává na jednom místě.
Bičík se v tomto případě nepřestane otáčet, ale pouze se změní směr jeho otáčení (rotuje po
směru hodinových ručiček). Výsledkem je, že se buňka sice pohybuje, ale zůstává pořád na
stejném místě, „kotrmelcuje“. Potom opět plave v náhodně vybraném přímém směru.
V prostředí bez gradientu převažuje „kotrmelcování“ nad přímým pohybem, tedy rotace
bičíku po směru hodinových ručiček (Eisenbach 2001). Pokud je bakteriální buňka
umístěna do prostředí, ve kterém je vytvořen gradient látky, která je pro bakterii
„zajímavá“, bakteriální buňka v přímém směru plave po delší časový úsek a „kotrmelcuje“
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kratší dobu než v homogenním prostředí, bičík se otáčí spíše proti směru hodinových
ručiček (Armitage 2001). Chemotaktické chování buňky bylo sledováno v přítomnosti
gradientu atraktans i repelens. Pro zjednodušení bude dále probírán pouze vliv gradientu
atraktans na chemotaktické pohyby bakteriální buňky.
Histidin kináza CheA získává informace o složení okolí buňky prostřednictvím
chemoreceptorů MCP (z angl. methyl-accepting chemotaxis protein). Transmembránové
receptory MCP přímo váží molekulu atraktans a s histidin kinázou jsou spojeny pomocí
proteinu CheW („coupling“ protein, obr. 14). Cytoplazmatická doména každého MCP
obsahuje 4 – 6 glutamátových zbytků, které mohou být methylovány specifickou
methyltransferázou CheR a demethylovány methylesterázou CheB (Eisenbach 2001).
Aktivita methyltransferázy CheR je konstantní, zatímco aktivita methylesterázy je
regulována stupněm fosforylace (obr. 15). Když je enzym methylesteráza fosforylován,
zvýší se jeho aktivita. Enzym odštěpuje methylové skupiny z glutamátových zbytků MCP
a uvolňuje methanol.
Pokud se na chemoreceptor MCP naváže více atraktans, než jaké buňka zaznamenala při
předchozím zastavení, poklesne množství fosforylovaného regulátoru CheB. Méně
fosforylovaných regulátorů CheB vede k celkovému snížení methylesterázové aktivity
regulátoru CheB. Aktivita methyltransferázy CheR relativně k aktivitě methylesterázy
CheB vzroste a methyltransferáza CheR připojuje na chemoreceptor MCP více
methylových skupin. Methylací se receptor navrací do původního stavu, ve kterém byl
před přijetím signálu (Armitage 2001).

Obr. 14 Schéma regulace otáčení bakteriálního bičíku. CCW (z angl. counterclockwise) znamená otáčení
bičíku proti směru hodinových ručiček, CW (z angl. clockwise) po směru hodinových ručiček (převzato
z Eisenbach 2001).

Pokud se bakteriální buňka vyskytuje v prostředí s gradientem chemoatraktans, její pohyb
se dá stále popsat jako „náhodná procházka“(viz výše), ale pokud buňka plave ve směru
zvyšující se koncentrace atraktans, pohyb v přímém směru trvá déle. Výsledkem je

22

přiblížení buňky ke zdroji chemoatraktans (Eisenbach 2001). Když se buňka pohybuje ve
směru gradientu, naváže se na její chemoreceptory MCP více molekul atraktans. To má za
následek změnu interakce mezi proteinem CheW („coupling“ protein) a histidin kinázou
CheA, histidin kináza je inhibována proteinem CheW a nemůže se proto autofosforylovat
(Eisenbach 2001). Když není fosforylována histidin kináza CheA, fosfát nemůže být
přenesen na odpovídající regulátor CheY. Regulátor CheY bez navázaného fosfátu
neiteraguje s proteinem FliM. Protein FliM nepřepne směr otáčení bičíku, který se tak
pořád otáčí proti směru hodinových ručiček. Bakteriální buňka pokračuje v přímém směru
a přibližuje se ke zdroji atraktans.

Obr. 15 Schéma regulace otáčení bičíku. W, A, B, R, Y, Z, P značí CheW, CheA, CheB, CheR, CheY,
CheZ a fosfát. Modře je označen protein FliM, který se nachází na bázi bičíku (upraveno podle Armitage
2001).

Histidin kináza se autofosforyluje pouze v případě, že množství atraktans navázaného na
receptoru poklesne. Protein CheW stimuluje autofosforylaci histidin kinázy CheA. Z CheA
je fosfát přenesen na regulátor CheY. Fosforylace regulátoru CheY pozmění jeho
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konformaci a dovolí mu navázat se na protein FliM. Protein FliM s navázaným CheY
způsobí přepnutí směru otáčení bakteriálního bičíku. Bičík v tomto případě rotuje po směru
hodinových ručiček, buňka „kotrmelcuje“ (Armitage 2001).
Terminace signálu je neméně důležitým krokem v regulaci otáčení bakteriálního bičíku a
chemotaktických pohybů buňky Regulátor CheY má přirozenou fosfatázovou aktivitu,
defosforyluje se samovolně. Defosforylace může být zrychlena navázáním proteinu CheZ,
který zesiluje fosfatázovou aktivitu CheY (obr. 14 a obr. 15, Eisenbach 2001).

3.3 Histidin kinázy
Histidin kinázy jsou membránové enzymy, nebo jsou s membránou alespoň asociovány, to
jim dovoluje vnímat změny vnějšího prostředí, fungují jako senzor. Po rozpoznání
spouštěcího signálu změní svou konformaci, tím aktivují svou cytoplazmatickou kinázovou
doménu a předají signál další komponentě systému. Studium konformace histidin kináz
umožňuje lépe porozumět mechanizmu přenosu signálu mezi komponentami systému,
interakcím mezi zúčastněnými proteiny a změnám na povrchu histidin kináz, které jsou
vyžadovány při přenosu fosfátu.
V eukaryotních buňkách se na počátku signalizačních kaskád vyskytují v převážné většině
serin/threonin nebo tyrozin kinázy, které přenáší signál buňkou na stejném principu jako
histidin kinázy (Stock et al. 2000). Na základě trojrozměrné strukturní analýzy histidin
kináz EnvZ (Tanaka et al. 1998) a CheA (Bilwes et al. 1999) bylo však zjištěno, že histidin
kinázy nevykazují žádnou strukturní podobnost s dříve studovanými serin/treonin a tyrozin
kinázami. Byly objeveny nové strukturní motivy, které katalyzují přenos fosfátu. Z analýz
dále vyplývá, že histidin kinázy fungují ve formě homodimerů. Strukturní studie také
odhalily, že histidin kinázy se skládají ze stejných domén, ale liší se v jejich uspořádání.
Modulární charakter histidin kináz umožňuje přizpůsobení struktury konkrétní histidin
kinázy specifickým požadavkům systému signální transdukce (obr. 19, Stock et al. 2000).
Na C konci histidin kináz se nachází variabilní detekční doména, na N konci leží velmi
konzervovaná kinázová doména – kinázové jádro (obr. 17). Součástí kinázového jádra je
konzervovaný H box, který obsahuje substrátový histidin a přilehlé aminokyselinové
zbytky (Bilwes et al. 1999). Substrátový histidin slouží jako akceptor fosfátu při
autofosforylaci histidin kináz po rozpoznání spouštěcího signálu (obr. 19). Kinázové jádro
je tvořeno dimerizační doménou a katalytickou doménou. Součástí katalytické domény
jsou čtyři konzervované motivy, které se podílejí na vazbě ATP a pravděpodobně i na
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přenosu fosfátu (obr. 17 a obr. 18). Tyto motivy se nazývají N, D, F, G boxy (Wolanin et
al. 2002). Boxy D a G bývají také označovány jako G1, respektive G2 boxy (Bilwes et al.
1999).
3.3.1 Třídy histidin kináz
Podle organizace jednotlivých domén mohou být histidin kinázy rozděleny do dvou
hlavních tříd. Klasifikace je založena na pozici oblasti obsahující konzervovaný histidin (H
box) vůči katalytické doméně (obr. 16). V třídě I je oblast obsahující H box (dimerizační
doména) přímo spojena s katalytickou doménou (Dutta et al. 1999). Charakteristickým
zástupcem třídy I je histidin kináza EnvZ.

Obr. 16 Klasifikace histidin kináz do dvou hlavních tříd. Konzervovaný histidin (H) označen fialovou
barvou. DHp značí dimerizační doménu, CA katalytickou doménu, HPt fosfotransferázovou doménu,
S doménu vázající substrát, D dimerizační doménu a R regulační doménu (převzato z Dutta et al. 1999).

Histidin kináza EnvZ jako většina kináz proniká membránou pomocí transmebránových
helixů (obr. 17). V blízkosti N konce je neodštěpená signální sekvence, která slouží jako
první transmebránový helix. Mezi prvním a druhým transmembránovým helixem je
umístěna extracelulární detekční doména, ve které nebyly nalezeny žádné konzervované
strukturní motivy (Wolanin et al. 2002).
Druhý transmembránový helix a dimerizační doména jsou propojeny pomocí HAMP
domény. HAMP doména, nazývaná také spojovací doména, se sestává asi z 50
aminokyselinových zbytků a hraje důležitou roli v přenosu signálu.
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Obr. 17 Domény membránově vázané histidin kinázy EnvZ z E.coli. Oblasti tvořící α helix jsou znázorněny
obdélníkem, β skládané listy šipkou. Modře jsou označeny konzervované oblasti (převzato z Wolanin et al.
2002).

U histidin kináz ze třídy II je konzervovaný histidin součástí HPt domény a je od
katalytické domény oddělen inzercí jiných domén (obr. 16). Do třídy II patří histidin
kinázy podobné kináze CheA, která se nachází volně v cytoplazmě (Dutta et al. 1999).
Solubilní histidin kináza CheA se liší od většiny ostatních histidin kináz. Od N konce k C
konci se rozlišuje pět domén, které jsou označovány jako P1 – P5 domény. Na N konci se
nachází P1 doména (nebo HPt doména), která v sobě zahrnuje H box s konzervovaným
histidinem. Na rozdíl od histidin kinázy EnvZ, kde dimerizační doména zároveň poskytuje
i fosforylovatelný histidin, je u CheA jasně definována doména, která zprostředkovává
dimerizaci, a doména, která poskytuje fosforylovatelný histidin. HPt doména (P1 doména)
je oddělena od dimerizační domény (P3 domény) a katalytické domény (P4 domény)
substrát vázající doménou (P2 doménou, obr. 18). P2 doména (substrát vázající doména) je
vyžadována při rozpoznání a vazbě odpovídajících regulátorů CheY a CheB. P5 doména
(regulační doména) zprostředkovává interakci proteinu CheW („coupling“ proteinu), který
váže chemoreceptor MCP (West a Stock 2001).

Obr. 18 Schématické znázornění domén solubilní histidin kinázy CheA. Růžově zachycen H box, šipka
označuje přenos fosfátu z katalytické domény na konzervovaný histidin v H boxu. Modře označen
odpovídající regulátor CheY, který se váže na substrát vázající doménu (P2 doménu). Na obrázku je dále
znázorněn protein CheW, který interaguje s regulační doménou (převzato z Bilwes et al. 1999).
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3.3.2 Mechanismus autofosforylace histidin kináz
Jak bylo uvedeno výše, histidin kinázy fungují ve formě dimerů. Autofosforylace je
bimolekulární reakce mezi homodimery. Jeden monomer histidin kinázy katalyzuje
fosforylaci konzervovaného histidinového zbytku, který se nachází na druhém monomeru
(Stock et al. 2000). Kinázové jádro zprostředkovává ATP – dependentní transautofosforylační reakci (West a Stock 2001).
U histidin kináz I. třídy (EnvZ) dimerizační doména funguje i jako substrátová doména pro
autofosforylaci na konzervovaném histidinu, proto je označována jako DHp doména (z
angl. dimerization histidine phosphotransfer). DHp doména je složena ze čtyř helixů a
vytváří centrální jádro histidin kináz I. třídy. Katalytické domény musí být postaveny na
boku DHp domény tak, aby ATP vazebné místo na katalytické doméně směřovalo ke
konzervovanému histidinu na DHp doméně (obr. 19a, (Dutta et al. 1999).
U histidin kináz II. třídy je proces transautofosforylace složitější (obr. 19b). Dimerizační
doména je také tvořena čtyřmi helixy, ale neposkytuje substrátový histidin pro katalytickou
doménu. ATP vazebné místo na katalytické doméně směřuje od čtyřhelixového centrálního
jádra. V solubilní histidin kináze CheA transfosforylace vyžaduje tři nezávislé čtyřhelixové
domény – dimerizační doménu a dvě HPt domény. Každá HPt doména obsahuje
substrátový konzervovaný histidin a je situována do sousedství katalytické domény druhé
podjednotky (Dutta et al. 1999).

Obr. 19 Transfosforylace dimerů histidin kináz: a) I. třídy, EnvZ b) II. třídy, CheA. Hpt, S, D, DHp CA, R,
H značí fosfotransferázovou doménu, doménu vázající substrát, dimerizační doménu, Dhp doménu,
katalytickou doménu, regulační doménu a substrátový histidin. Podjednotky jsou barevně odlišeny (převzato
z Dutta et al. 1999).
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Všechny domény - katalytická, substrát vázající a regulační doména histidin kináz II. třídy
jsou připojeny na flexibilní rameno, které je ukotveno k dimerizační doméně. Toto
konzervované flexibilní propojení dovoluje doménám, aby se vůči sobě pohybovaly.
Změna vzájemné polohy domén je nezbytná pro přenos signálu multidoménovými histidin
kinázami (Bilwes et al. 1999). Předpokládá se, že flexibilní spojení katalytické a DHp
domény histidin kináz I. třídy také hraje roli při přenosu signálu (Dutta et al. 1999).
Pro specifický přenos fosfátu na odpovídající regulátor je vyžadováno vazebné místo pro
regulátor na histidin kináze. V případě EnvZ se vazebné místo pro regulátor nachází
v blízkosti báze DHp domény, nedaleko od konzervovaného histidinu (obr. 17 a obr. 22).
Aspartátový zbytek regulátoru, který je schopen přijmout fosfát se může přiblížit
k fosforylovanému histidinu kinázy, aniž by se projevil vliv sterických zábran.
Odpovídající regulátor histidin kinázy CheA se váže na samostatnou substrát vázající
doménu, které je vložena mezi HPt a dimerizační doménu (obr. 18 a obr. 19b). Substrát
vázající doména je ke zbytku histidin kinázy CheA poutána velmi flexibilním ramenem,
které umožňuje poměrně velkou pohyblivost substrátové domény. Mobilita substrátové
domény patrně hraje roli v přenosu fosfátu mezi proteiny dvoukomponentového systému
(Bilwes et al. 1999).
3.3.3 Konformace kinázového jádra histidin kináz
Základní sekundární struktura kinázového jádra je společná všem histidin kinázám.
Katalytická doména má strukturu α/β sendviče (obr. 20). Vrstva tvořená čtyřmi α helixy,
překrývá vrstvu z pěti β listů. α helixy a β listy jsou propojeny levotočivě
nestrukturovanými variabilními smyčkami. Bylo prokázáno, že katalytické domény
jednotlivých histidin kináz se liší právě ve struktuře variabilních smyček. ATP vazebné
místo je ohraničeno helixy α2, α3 a N koncovou částí helixu α4 a smyčkami 5 a 6.
Konzervované aminokyselinové zbytky N, G1, F a G2 boxů jsou rozmístěny v okolí tohoto
unikátního ATP vazebného místa. Dno dutiny, která váže ATP, je tvořeno β listy 3, 4 a 5.
ATP je zanořeno v dutině, ven vyčnívá pouze fosfátová skupina, která může být snadno
odštěpena a přenesena na DHp či HPt doménu (Dutta et al. 1999).
Dimerizační doména se strukturně podobá HPt doméně, je také vytvářena čtyřmi α helixy
(Stock et al. 2000).
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Obr. 20 Sekundární struktura katalytické domény histidin kináz. α1 –α4 označuje α helixy, β1 – β5 β listy.
V oranžových kruzích jsou vyznačeny konzervované oblasti N, G1, F a G2 boxů katalytické domény. L1 –
L8 jsou variabilní smyčky, zelené trojúhelníky vyznačují místa, která jsou v rámci histidin kináz variabilní
(převzato z Dutta et al. 1999).

3.3.3.1 Konformace kinázového jádra histidin kinázy EnvZ
Katalytická doména zaujímá tvar α/β sendviče (obr. 21). Jedna vrstva je spletena ze čtyř β
listů (na obrázku řetězce B, D, F a G), druhá vrstva se skládá ze třech α helixů (na obrázku
helixy α1, α2 a α4). Tyto dvě vrstvy obklopují rozsáhlé hydrofóbní jádro, které je ještě
rozšířeno malými antiparalelními β listy (na obrázku označené A, C), které uzavírají
sendvič na jedné straně.
Ve struktuře katalytické domény se nachází dlouhý polypeptidový segment, který zasahuje
daleko od zbytku molekuly. Součástí tohoto segmentu je krátký α helix (na obrázku α3) a
centrální smyčka. Centrální smyčka je v blízkosti ATP vazebného místa a pravděpodobně
interaguje

s fosforylovatelným

histidinem

H243

dimerizační

domény

nebo

s aminokyselinovými zbytky, které s ním sousedí (Tanaka et al. 1998).
Tanaka a spolupracovníci (1998) provedli strukturní analýzu katalytické domény EnvZ
v přítomnosti analogu ATP, AMP-PNP, který není hydrolyzovatelný. Zjistili, že molekula
AMP-PNP je obklopena helixem α3 a částí centrální smyčky a že také interaguje s β listy F
a G (obr. 20). Trifosfátový řetězec je vystaven na proteinovém povrchu tak, aby γ-fosfát
molekuly ATP mohl být přenesen na konzervovaný histidin H243 dimerizační domény.
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Obr. 21 Katalytická doména histidin kinázy EnvZ. Modře zachyceny konzervované G1 a G2 boxy, zeleně
postranní řetězce aminokyselinových zbytků, které se nacházejí v blízkosti AMP-PNP, nehydrolyzovatelného
analogu ATP (převzato z Tanaka et al. 1998).

Obr. 22 Sekundární struktura dimerizační domény EnvZ. Konzervovaný histidin H243 je označen modře
(převzato z Stock et al. 2000).
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Dimerizační doména se skládá ze čtyř α helixů. Každý monomer poskytne dva helixy (α1 a
α2), které jsou vůči sobě orientovány antiparalelně (obr. 22). V dimerizační doméně se
nachází H box, který obsahuje konzervovaný histidin, proto se dimerizační doména účastní
nejenom dimerizace, ale slouží i jako substrát pro autofosforylaci. Konzervovaný histidin,
který může být fosforylován, je umístěn uprostřed helixu 1 na jeho vnější straně (Stock et
al. 2000) v pozici 243 (Tanaka et al. 1998). Protože EnvZ vytváří homodimery, obsahuje
dva symetricky umístěné histidiny H243, které směřují do prostoru (West a Stock 2001).
3.3.3.2 Konformace kinázového jádra histidin kinázy CheA
Zatím se nepodařilo získat celou molekulu CheA v krystalické podobě (West a Stock
2001). Ale struktury různých funkčních jednotek histidin kinázy CheA jsou dostupné a
umožňují tak získat ucelený pohled na strukturu molekuly CheA, i když jen
prostřednictvím oddělených fragmentů.

Obr. 23 Celková struktura dimeru CheA, HPt doména a substrát vázající doména nejsou zachyceny. Žlutou
barvou vyznačeny G boxy, červenou flexibilní aminokyselinové zbytky (převzato z Bilwes et al. 1999)

Je známa struktura segmentu CheA, který postrádá HPt doménu (P1 doménu) a substrát
vázající doménu (P2 doménu). Dimer CheA tvořený dimerizační doménou, katalytickou
doménou a regulační doménou, resp. P3, P4 a P5 doménou, připomíná svým tvarem
motýla (obr. 23). Dimerizační doména ve středu struktury formuje tělo, katalytická a
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regulační doména jsou umístěny po obou stranách dimerizační domény jako křídla (West a
Stock 2001). Mezi regulačními ani mezi katalytickými doménami nebyly objeveny žádné
kontakty. Obě ATP vazebná místa na katalytické doméně jsou vzdálena tak, že je
vyloučena jakákoli funkční interakce mezi katalytickými doménami. Jednotlivé
podjednotky monomeru jsou propojeny pomocí flexibilních aminokyselinových zbytků.
Arginin v pozici 354 a threonin v pozici 540 spojují dimerizační s katalytickou doménou,
resp. kinázovou s regulační doménou (obr. 23). Tato pružná vazba mezi podjednotkami
vyvolává rozdílné vnitrodoménové kontakty a odlišné relativní uspořádání domén v rámci
dimeru (Bilwes et al. 1999).

Obr. 24 Katalytická doména histidin kinázy CheA. Na modelu vyznačeno ATP vazebné místo, sousedící G1
a G2 boxy a mělký žlábek, který je rozpoznáván HPt doménou (převzato z Bilwes et al. 1999).

Dimerizační doména se stejně jako u histidin kinázy EnvZ skládá ze dvou dvojic α helixů
(α1 a α2), které formují centrální čtyřhelixové jádro. α helixy mají rozsáhlý hydrofóbní
povrch, kterým jsou k sobě poutány. Hydrofóbní povrch vytváří značnou energetickou
bariéru pro disociaci monomerů, proto se molekula CheA nachází v roztoku ve formě
dimeru. Oba N konce se nalézají na stejném okraji čtyřhelixového jádra a jsou vůči sobě
levotočivě stočeny. Každý helix je antiparalelní k dvěma přilehlým helixům. Ukázalo se,
že toto uspořádání je nejstabilnější pro čtyřhelixové jádro (Bilwes et al. 1999).
Předpokládá se, že dimerizace molekuly CheA je kritická pro její funkci a hraje také roli
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v regulaci signalizace. Na rozdíl od histidin kinázy EnvZ neobsahuje dimerizační doména
histidin kinázy CheA fosforylovatelný histidin. Nicméně DHp doména EnvZ se strukturně
velmi podobá HPt doméně CheA, která zahrnuje konzervovaný histidin.
Katalytická doména se neliší od katalytických domén jiných histidin kináz, je tvořena
dvouvrstevným α-β sendvičem (obr. 23). Katalytická doména má na svém povrchu
hlubokou dutinu, usuzuje se, že je to ATP vazebné místo (obr. 24). Na povrchu katalytické
domény byla zjištěna přítomnost mělkého žlábku, který je rozpoznávám HPt doménou (P1
doménou). Pro specifický přenos fosfátu je vyžadována interakce HPt domény, která
poskytuje konzervovaný fosforylovatelný histidin H45, a katalytické domény, která
odštěpuje γ – fosfát molekuly ATP a váže jej na histidin H45 HPt domény (Bilwes et al.
1999).
3.3.4 GHKL nadrodina – třída proteinů vázajících ATP
Strukturní analýzy histidin kináz vyloučily jakoukoli podobnost s eukaryotními
serin/threonin a tyrosin kinázami. Ukázalo se, že struktura histidin kináz je příbuzná malé
skupině ATP vázajících proteinů -ATPázám.

Obr. 25 Katalytická doména histidin kinázy EnvZ a ATP vázající oblast molekulárního chaperonu Hsp90.
V katalytické doméně EnvZ je β řetězec B označen žlutě, D oranžově, E světle modře, F aG fialově, α helix 2
růžově a centrální smyčka, která zahrnuje α3 a α4 helixy, zeleně. Odpovídající strukturní elementy v Hsp90
jsou vyznačeny stejnými barvami (převzato z Tanaka et al. 1998).
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Do GHKL skupiny proteinů (GHKL nadrodiny) patří strukturně podobné, ale funkčně
rozdílné ATP vázající proteiny: ATPázová doména topoizomerázy typu II (gyráza B,
gyrB), chaperon Hsp90, histidin kinázy a MutL („DNA mismatch repair enzym“, West a
Stock 2001). Při bližším zkoumání se přišlo na to, že struktura histidin kinázy EnvZ
opravdu odpovídá struktuře ATP vázající oblasti v gyráze B a Hsp90 (obr. 25).
Společné těmto třem proteinům jsou α helix 2, β řetězce D, E, F a G a centrální smyčka.
Dva sousední β listy B a D u EnvZ jsou levotočivě spojeny pomocí α helixu 2 (obr. 26a).
Levotočivé propojení βαβ řetězců B a D je neobvyklé, proto byla podobnost EnvZ s gyrB a
Hsp90 z počátku považována za odlehlý výsledek. Později bylo však toto levotočivé
propojení nalezeno i na C koncové ATP vázající doméně gyrázy B. Podobnost ATP
vázajících domén spolu s přítomností levotočivého βαβ propojení v obou proteinech
podporuje představu, že mezi těmito proteinovými rodinami existoval evoluční spojovací
článek (Tanaka et al. 1998). Histidin kinázy a GyrB, Hsp90 a MutL jsou odvozeny od
společného předka a rozrůznily se vlivem přeskupování genů (Bilwes et al. 1999).

Obr. 26 Katalytická doména EnvZ a gyráza B: a) sekundární struktura b) lineární uspořádání strukturních
elementů. Obrázek zdůrazňuje opakující se strukturní elementy, které jsou vyžadovány v ATP vazebném
místě, a pozici levotočivého βαβ motivu v každé struktuře. βαβ motiv v EnvZ je znázorněn žlutou, růžovou a
oranžovou barvou, v gyrB šrafováním ve stejných barvách. α helixy jsou označeny válci, β listy šipkami.
Vysvětlení barev jako u obr. 25 (převzato z Tanaka et al. 1998).

Strukturní elementy, které jsou společné pro CheA, GyrB, Hsp90 a MutL, se sestávají ze
čtyř β řetězců a třech α helixů, které formují dutinu pro vazbu ATP v GyrB, Hsp90 a
MutL. Helix α3 a β list 2 histidin kinázy CheA mají také své ekvivalenty v GyrB, Hsp90 a
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MutL, ale jejich topologické uspořádání je jiné. V CheA předchází řetězce α3 a β2
společné strukturní elementy, zatímco v GyrB, Hsp90 a MutL následují α3 a β2 až za
společnými strukturními elementy (obr. 27). G2 box je součástí velké flexibilní smyčky,
která tvoří „víčko“ překrývající navázaný nukleotid (West a Stock 2001). Elementy
sekundární struktury, které nejsou sdíleny histidin kinázami a GyrB, Hsp90 a MutL, se
nenachází v blízkosti ATP vazebného místa.
Histidin kinázy se od ostatních členů GHKL skupiny liší ve své funkci. GyrB, Hsp90 a
MutL hydrolyzují ATP, zatímco histidin kinázy musí fosfát přenést, proto i nukleofilní
mechanizmus ataku γ – fosfátu je jiný. Struktura ATPáz byla studována v přítomnosti
nehydrolyzovatelného analogu ATP. Bylo zjištěno, že aminokyselinové zbytky
konzervovaných N, G1, F a G2 boxů specificky váží esenciální hořečnaté ionty, kyslík
obsažený ve fosfátové skupině a část adeninu z nukleotidu. V aktivním místě ATPáz je
vyžadován specifický glutamátový zbytek, který aktivuje molekulu vody. Ta pak napadá
molekulu ATP v hydrolytické reakci. Glutamátový zbytek není přítomen v aktivním místě
histidin kináz, je nahrazen asparaginovým zbytkem (Dutta et al. 1999). Rozdíl v aktivních
místech enzymů umožňuje, aby členové GHKL skupiny fungovaly jako ATPázy i jako
histidin kinázy (West a Stock 2001). Histidin kinázy nejsou pouze ATPázy, vyžadují ještě
vnější aminokyselinový zbytek pro přenos fosfátu.

Obr. 27 Společné strukturní elementy CheA a GyrB: a) katalytická doména histidin kinázy CheA b) N
koncová doména Gyrázy B. Společná struktura vyznačena světle fialovou barvou, transponované elementy
zelenou barvou, konzervované N, G1, F a G2 boxy žlutou barvou, elementy, které nejsou sdíleny šedou
barvou (převzato z Bilwes et al. 1999)
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Vnější aminokyselinový zbytek (histidin) u histidin kinázy EnvZ leží v dimerizační
doméně v pozici 243. V konzervovaném katalytickém jádře byla identifikována oblast
bohatá na glycinové zbytky, která je esenciální pro kinázovou aktivitu (Tanaka et al.
1998).
V histidin kináze CheA hraje roli vnějšího zbytku histidin H45, který se nachází v Hpt
doméně (P1 doméně) a který přímo napadá γ – fosfát ATP. HPt doména (P1 doména)
CheA poskytuje kromě fosfát akceptujícího histidinu H45 ještě aktivující glutamátový
zbytek E67, tím se podobá katalytickému centru gyrázy B. ATP vázající katalytická
podjednotka CheA je uspořádána tak, aby dovolila přiblížení vnějšího aminokyselinového
zbytku ke γ – fosfátu ATP - nedaleko od ATP vazebného místa byl objeven mělký žlábek,
který je rozpoznáván HPt doménou (P1 doménou, (Bilwes et al. 1999).
3.3.5 Podobnost regulační domény (P5 domény) CheA s SH3 doménami
Histidin kináza EnvZ existuje pouze jako izolovaný dimer, nevytváří vyšší uspořádané
skupiny. Histidin kinázy CheA naopak agregují do větších struktur, které jsou lokalizovány
většinou na jednom pólu buňky. Každá skupina se sestává z různých chemoreceptorových
dimerů, „coupling“ proteinu CheW, methylesterázy CheB, methyltransferázy CheR a
odpovídajícího regulátoru CheY. Tento velký signalizační komplex je sestaven pouze v
přítomnosti histidin kinázy CheA a „coupling“ proteinu CheW. CheA pravděpodobně
funguje jako adhezní element, který spojuje různé receptorové dimery.

Obr. 28 Regulační doména histidin kinázy CheA a SH3 doména Src kinázy. Topologické ekvivalenty
regulační domény a SH3 domény mají odpovídající označení (převzato z Bilwes et al. 1999).
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Regulační doména (P5 doména) histidin kinázy CheA připomíná dvě SH3 domény Src
kinázy (Dutta et al. 1999). SH3 domény regulují kinázovou aktivitu ve vyšších
organizmech, zprostředkovávají přechodné protein-proteinové interakce a na obou koncích
mají vazebná místa, která jsou rozpoznávána jinými proteiny. V eukaryotech se SH3
domény váží na cílové proteiny a plní svou regulační roli ve formě oligomerních
komplexů, které zahrnují i tyrosin kinázy.
Struktura regulační domény může být popsána jako dva následné β barely, které sdílejí
centrální β vlásenku, která je umístěna mezi β barely. Pokud je na druhý β barel nahlíženo
jako na inzerci prvního β barelu, je topologie každého β barelu blízce příbuzná SH3
doméně (obr. 28, Bilwes et al. 1999).

3.4 Odpovídající regulátory
Ve většině prokaryotních dvoukomponentových systémů je odpovídající regulátor
konečným efektorem, který ovlivňuje adaptivní odpověď buňky na změnu vnějších
podmínek. Odpovídající regulátory mají dvě domény, na N konci se nachází konzervovaná
přijímací doména a na C konci variabilní regulační doména (Bijlsma a Groisman 2003).
Někteří autoři používají jiné označení domén. N koncová konzervovaná doména bývá
nazývána přijímací či regulační doména a C koncová variabilní doména nese označení
efektorová doména (West a Stock 2001). V textu budou dále používány názvy domén
odpovídajících regulátorů podle Bijlsma (2003), N koncová konzervovaná doména bude
nazývána přijímací doména a C koncová variabilní doména bude označována jako
regulační doména.
3.4.1 Přijímací doména
Přijímací doména odpovídajícího regulátoru zastává tři hlavní funkce. Interaguje
s fosforylovanou histidin kinázou a katalyzuje přenos fosfátové skupiny na svůj vlastní
aspartátový zbytek nezávisle na histidin kináze. Bylo dokázáno, že přijímací doména in
vitro může využít jako donor fosfátu i malé molekuly obsahující fosfátovou skupinu, např.
acetylfosfát (Stock et al. 2000). Přijímací doména také katalyzuje autodefosforylaci a
zkracuje tak svou dobu života aktivovaného stavu. U jednotlivých přijímacích domén se
míra autodefosforylační aktivity liší, proto i doba života aktivovaného stavu kolísá v řádu
sekund až hodin. Doba života aktivovaného stavu je v souladu s fyziologickou funkcí
dvoukomponentového systému. V závislosti na přítomnosti fosfátové skupiny reguluje
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přijímací doména regulační doménu. Fosforylace aspartátu přijímací domény způsobí
konformační změny, které se projeví na povrchu přijímací domény. Změna povrchu
přijímací domény má vliv na protein-proteinové interakce, které jsou využity při regulaci
regulační domény (West a Stock 2001).
Odpovídající regulátor CheY obsahuje pouze přijímací doménu a slouží jako
reprezentativní model přijímací domény. Bylo analyzováno několik dalších odpovídajících
regulátorů a ukázalo se, že mají prakticky stejnou strukturu jako CheY (Hoch a Varughese
2001). Nejvýznamnější strukturní rozdíly se vyskytují v délce a konformaci povrchových
smyček a v orientaci jednotlivých helixů vůči sobě.

Obr. 29 Konzervovaná přijímací doména odpovídajícího regulátoru CheY. Na obrázku jsou červeně
zachyceny konzervované aspartátové zbytky a tmavě modře hořečnaté kationty, které se váží na aspartátové
zbytky aktivního místa (převzato z Stock et al. 2000).

Regulátor CheY je tvořen α helixy a β řetězci. Pět paralelních β řetězců je lokalizováno do
centrálního jádra proteinu, se kterým sousedí pět α helixů (obr. 29). Fosforylovatelný
aspartát D57 se nachází na smyčce, která je vystavena na povrchu proteinu a spojuje β list
3 s α helixem C. V aktivním místě regulátoru CheY byly nalezeny ještě další konzervované
aminokyselinové zbytky: aspartát D12 a D13, threonin v pozici 87 a lyzin v pozici 109.
Postranní řetězce aspartátových zbytků hrají roli při vazbě a správné orientaci hořečnatých
kationtů, které jsou vyžadovány pro fosforylaci a defosforylaci. Threonin a lyzin se
neúčastní přímo přenosu fosfátové skupiny, ale jsou nezbytné pro navození konformačních
změn po navázání fosfátu na přijímací doménu regulátoru (Stock et al. 2000). Předpokládá
se, že vazba fosfátové skupiny způsobí reorientaci postranního řetězce threoninu.
Reorientace threoninu vede ke změně konformace postranních řetězců aminokyselin, které
se nachází v blízkosti threoninu, u CheY je to tyrozin v pozici 106. To by mohlo
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destabilizovat interdoménové interakce, které dovolují nefosforylované přijímací doméně
inhibovat regulační doménu (Hoch a Varughese 2001).
3.4.2 Regulační doména
Jsou známy regulátory, jejichž regulační doména zastává funkci enzymu. Jako příklad
regulátoru, u kterého je regulační doména enzymaticky aktivní, lze uvést methylesterázu
CheB (obr. 30). Některé regulátory postrádají regulační doménu úplně, např. CheY, který
přímo asociuje s FliM proteinem, s komponentou bakteriálního bičíku.
Odpovídající regulátor ale ve většině případů hraje roli transkripčního faktoru, který se
prostřednictvím regulační domény váže na DNA a aktivuje či reprimuje transkripci
určitých genů. Přestože regulační domény sdílejí schopnost vazby na DNA, u každého
regulátoru se liší specifická DNA sekvence, která je rozpoznávána, uspořádání DNA
vazebného místa a mechanizmus transkripční regulace. Velká variabilita regulačních
domén neumožňuje souhrnný popis jejich struktury (Stock et al. 2000).

Obr. 30 Odpovídající regulátor CheB. Modře je znázorněna přijímací doména, červeně konzervované
aspartátové zbytky, zeleně regulační doména a fialově methylesterázové aktivní místo (převzato z Stock et al.
2000).

Odpovídající regulátory fungující jako transkripční faktory mohou být rozděleny do třech
hlavních podrodin na základě homologie jejich DNA vazebných domén: OmpR, NarL a
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NtrC podrodiny (West a Stock 2001). Odpovídající regulátor OmpR, který se podílí na
osmoregulaci, patří k největší podrodině OmpR. Regulátor OmpR aktivuje či reprimuje
ompC a ompF geny, které kódují porinové proteiny vnější bakteriální membrány. Tyto
geny předchází C a F box, na který se OmpR váže ve formě dimerů. Krystalografická
analýza OmpR odhalila pro transkripční faktory netypickou „křídlovou“ strukturu (obr.
31). Struktura, která je konzervovaná mezi všemi členy podrodiny OmpR obsahuje
rozpoznávající helix, který interaguje s velkým žlábkem DNA, a postranní smyčky
(„křídla“), které jsou pravděpodobně v kontaktu s malým žlábkem (Stock et al. 2000).
Zástupce druhé podrodiny NarL aktivuje či reprimuje geny, které jsou vyžadovány v
nitritovém a nitrátovém metabolizmu. DNA vazebná doména je tvořena čtyřmi helixy. Ve
struktuře byl nalezen klasický „helix-turn-helix“ motiv. Dusíkový regulační protein NtrC
patří ke strukturně nejkomplexnější podrodině regulátorů. NtrC funguje jako transkripční
enhancer a jeho regulační doména se skládá z „helix-turn-helix“ DNA vázající domény a
ATPázové domény (Stock et al. 2000).

Obr. 31 C koncová regulační doména odpovídajícího regulátoru OmpR. Rozpoznávající helix společný
všem členům OmpR podrodiny je znázorněn fialově (převzato z Stock et al. 2000).

3.4.3 Mechanizmus aktivace odpovídajícího regulátoru
Velká diverzita regulačních domén vyvolává otázku, jak může konzervovaná přijímací
doména regulovat mnoho rozdílných funkcí regulační domény. Z provedených strukturních
analýz vyplývá, že regulátor se nachází v rovnováze mezi dvěma konformačními stavy,
aktivním a neaktivním. Fosforylace přijímací domény posune rovnováhu směrem
k aktivnímu konformačnímu stavu. Konformační změna je provázena změnou povrchu
molekuly regulátoru. Na povrch se dostávají jiné struktury a aminokyselinové zbytky,
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které mohou usnadnit vznik specifických protein proteinových nebo protein-DNA
interakcí. Konformační změna vyvolaná fosforylací zasáhne poměrně rozsáhlou oblast
povrchu přijímací domény regulátoru. Tím je získán dostatečně velký povrch, který je
schopen interakce s několika cílovými makromolekulami. Přijímací doména může vázat
histidin kinázy, pomocné fosfatázy, efektorové domény, ostatní regulační domény
v dimeru a snad také komponenty transkripčího aparátu (Stock et al. 2000).
Pro aktivaci je nutné odstranění N koncové přijímací domény, která blokuje přístup DNA
k rozpoznávacímu helixu. V některých případech není přijímací doména pouze pasivně
odstraněna, ale napomáhá dimerizaci, oligomerizaci či zprostředkovává vazbu s dalšími
proteiny a DNA (West a Stock 2001).

3.5. Fosforylace odpovídajícího regulátoru jiným enzymem než histidin
kinázou - „cross - talk“
Odpovídající regulátory katalyzují přenos fosfátu z fosforylovaného histidinu histidin
kinázy na aspartát své přijímací domény. Jak už bylo řečeno, bylo zjištěno, že jako donor
fosfátu mohou sloužit i malé molekuly, např. acetyl fosfát (Stock et al. 2000). Na základě
tohoto pozorování byl proveden dalších výzkum, který se zabýval možností fosforylace
odpovídajícího regulátoru jinou histidin kinázou, než se kterou je za normálních okolností
spražen. Ukázalo se, že odpovídající regulátor OmpR, který přijímá fosfát od histidin
kinázy EnvZ, může být fosforylován také histidin kinázou ArcB, která je aktivována
anaerobiózou (Wolanin et al. 2002). Proces interakce histidin kinázy a regulátoru, který se
za běžných podmínek fosforyluje na účet jiné kinázy, se nazývá „cross – talk“.
Předpokládalo se, že „cross – talk“ umožňuje integrovat několik signálů, které by jinak
aktivovaly více oddělených dvoukomponentových systémů a že tedy jednotlivé
dvoukomponentové systémy spolu mohou komunikovat a vytvářet komplexní regulační
síť. „Cross – talk“ byl ale zatím pozorován pouze in vitro, nebo in vivo, když chyběla
příslušná histidin kináza nebo když byly komponenty, které spolu normálně neinteragují,
ve vysokých genových dávkách (Bijlsma a Groisman 2003). V případě fosforylace
regulátoru jinou kinázou je efektivita přenosu fosfátu mnohem menší. Specifické
rozpoznání histidin kinázy a jejího odpovídajícího regulátoru je nezbytné pro přenos
signálu a vyvolání správné adaptivní odpovědi buňky. Fyziologická role přenosu fosfátu
mezi histidin kinázou a odpovídajícím regulátorem z jiného dvoukomponentového systému
zatím není známa (West a Stock 2001).
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4. Závěr
Dvoukomponentové systémy jsou součástí signálních drah nejenom u bakterií, ale i u
nižších eukaryotních organizmů a rostlin. Umožňují buňce vnímat změny, které se
odehrávají v jejím nejbližším okolí, a na tyto změny reagovat. Dvoukomponentové
systémy jsou schopny v závislosti na přítomnosti vnějšího stimulu regulovat velké
množství biochemických drah a fyziologických procesů.
Přestože se strukturou proteinů a funkcí dvoukomponentových systémů zabývalo již
mnoho prací, některé otázky týkající se přenosu signálu buňkou zůstávají doposud
nezodpovězeny. Téměř nic není známo o detekční doméně histidin kináz. Zatím nebylo
objasněno, jak je detekční doména aktivována signálem přicházejícím z prostředí a jaký je
molekulární mechanizmus přenosu signálu přes membránu od detekční domény ke
kinázovému jádru. Jen málo se ví o tom, jak konformační změna přijímací domény
odpovídajícího regulátoru, která je indukována fosforylací, aktivuje regulační doménu. Ani
přenos fosfátu mezi komponentami systému není znám do detailu.
Byly provedeny strukturní analýzy, které odhalily strukturu konzervované dimerizační a
katalytické domény histidin kináz a strukturu přijímací a regulační domény odpovídajícího
regulátoru. Studium konformace proteinů dvoukomponentových systémů snad v budoucnu
umožní porozumět mechanizmu přenosu signálu touto elegantní a důmyslnou dráhou
signální transdukce, kterou dvoukomponentový systém bezesporu je.
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