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1. Wstêp

Bia³ka, powstaj¹ce jako liniowy ³añcuch polipep-
tydowy, aby osi¹gn¹æ swoj¹ docelow¹ funkcjonaln¹
strukturê przestrzenn¹ musz¹ ulec licznym przekszta³-
ceniom konformacyjnym. Bardzo czêsto dochodzi do
dalszych modyfikacji potranslacyjnych, polegaj¹cych
na do³¹czaniu do ³añcucha bia³kowego dodatkowych
elementów takich jak grupy wêglowodanowe, fosfo-
ranowe czy reszty kwasów t³uszczowych. Procesy te
musz¹ odbywaæ siê w stosownym czasie oraz odpo-
wiednich przedzia³ach komórkowych, dlatego te¿ nie-
raz warunkowane s¹ obecno�ci¹ bia³ek opiekuñczych
odpowiedzialnych za ochronê protein przed zbyt
wczesnym nieswoistym zwijaniem lub nieprawid³owy-
mi interakcjami z innymi cz¹steczkami. Dodatkowo
molekularne chaperoniny zarówno cyto- jak i pery-
plazmatyczne, zdolne do hydrofobowych oddzia³ywañ
z bia³kami sekrecyjnymi, utrzymuj¹ je w formie struktu-
ralnej odpowiedniej do transportu. Struktury przestrzen-
ne bia³ek s¹ �ci�le zale¿ne od ich sk³adu aminokwa-
sowego. Poprzez wytworzenie wi¹zañ wodorowych
pomiêdzy grupami NH i CO w szkielecie peptydowym
bia³ka zwijaj¹ siê w charakterystyczne uk³ady: "-heli-
sy, $-harmonijki, zwrotu $ lub pêtli S, uzyskuj¹c tzw.

strukturê drugorzêdow¹. Kolejnymi etapami na dro-
dze do uzyskania przez bia³ka konformacji natywnej
s¹ struktury trzeciorzêdowe (przestrzenne u³o¿enie
³añcucha bia³kowego) � powstaj¹ce poprzez oddzia³y-
wania ³añcuchów bocznych aminokwasów, wi¹zanie
jonów metali lub specyficznych jednostek niebia³ko-
wych (grup prostetycznych) oraz czwartorzêdowe,
wytwarzane jako skutek oddzia³ywañ pomiêdzy bia³-
kowymi podjednostkami [6].

Najrzadziej wystêpuj¹cym aminokwasem w bia³-
kach wiêkszo�ci przebadanych organizmów jest cystei-
na [59], która je�li pozostaje konserwowana w obrêbie
sekwencji aminokwasowej homologicznych bia³ek,
pe³ni kluczow¹ rolê w ich strukturze i funkcji. Cysteina
zawiera w ³añcuchu bocznym grupê tiolow¹ (hydro-
sulfidow¹) SH uwa¿an¹ za najbardziej reaktywn¹ gru-
pê istniej¹c¹ w bia³kach. Mo¿e ona podlegaæ ró¿nym
odwracalnym modyfikacjom takim jak: S-nitrozylacja
(S-NO) [24], S-glutationylacja (S-SG) [25], S-hydro-
ksylacja (S-OH, tworzenie kwasu sulfenowego) [67]
oraz tworzenie mostków dwusiarczkowych (disulfi-
dowych, S-S) [6]. Przyk³adem bia³ka podlegaj¹cego
wszystkim wymienionym modyfikacjom jest bia³ko
OxyR (rodzina LysR czynników transkrypcyjnych)
E. coli [46]. Reszty cysteinowe s¹ równie¿ istotnymi
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sk³adnikami kompleksów bia³kowych ³añcucha odde-
chowego, gdzie bior¹ udzia³ w tworzeniu centrów
¿elazo-siarkowych (Fe-S).

Uzyskiwanie struktury trzecio- i czwartorzêdowej
przez bia³ka zawieraj¹ce wiêcej ni¿ jedn¹ cysteinê wy-
maga czêsto wprowadzania poprzecznych mostków
dwusiarczkowych. Proces ten przebiega w �rodowisku
utleniaj¹cym. W komórkach eukariotycznych zachodzi
w retikulum endoplazmatycznym i katalizowany jest
przez izomerazê PDI (protein disulfide isomerase) oraz
bia³ko Ero1 (ER oxidoreductin 1) [71, 76], a w ko-
mórkach prokariotycznych przeprowadzany jest poza
cytoplazm¹ � u bakterii Gram-ujemnych na terenie
przestrzeni peryplazmatycznej. Pocz¹tkowo s¹dzono,
¿e w komórkach drobnoustrojów przebiega on samo-
istnie (pod wp³ywem utleniaj¹cego potencja³u �rodo-
wiska), jednak w 1991 roku w komórkach E. coli od-
kryto pierwsze z siedmiu bia³ek odpowiedzialnych za
katalizê wi¹zañ dwusiarczkowych i nazwano je DsbA
[5]. W nastêpnych latach zidentyfikowano i scharak-
teryzowano przy u¿yciu ró¿norodnych metod gene-
tycznych i biochemicznych kolejne proteiny oznaczone
literami od B do G, tworz¹c rodzinê oksydoreduktaz
Dsb (disulfide bond formation). Wszystkie bia³ka Dsb
zawieraj¹ �ci�le konserwowany motyw aktywnych cy-
stein CXXC znajduj¹cy siê w domenie o trzeciorzêdo-
wej strukturze typowej dla bia³ek nadrodziny tioredo-

ksyny I (thioredoxin-like fold). Fragment ten zbudo-
wany jest z czterech $-harmonijek otoczonych trzema
helisami typu " [3]. Wyj¹tek stanowi bia³ko DsbB,
w którym brak jest uk³adu przestrzennego charaktery-
stycznego dla tioredoksyny.

Bia³ka Dsb uczestnicz¹ w dwóch odrêbnych szla-
kach metabolicznych: w szlaku utleniania (DsbA
i DsbB) (Rys. 1) oraz izomeryzacji/redukcji (DsbC-G)
(Rys. 2) [61]. G³ównym bia³kiem E. coli wprowadzaj¹-
cym wi¹zania dwusiarczkowe jest peryplazmatyczne
bia³ko DsbA. Za jego reoksydacjê (regeneracjê aktyw-
nej utlenionej formy) odpowiedzialne jest bia³ko DsbB,
bêd¹ce integralnym sk³adnikiem b³ony cytoplazma-
tycznej a elektrony przekazywane s¹ na ostateczne ak-
ceptory przez kompleksy bia³kowe wchodz¹ce w sk³ad
³añcucha oddechowego. DsbC i DsbD odgrywaj¹ rolê
w izomeryzacji nieprawid³owych mostków dwusiarcz-
kowych. �ród³em elektronów w szlaku redukuj¹cym
jest cytoplazmatyczny szlak tioredoksyny. Rola trzech
pozosta³ych bia³ek szlaku izomeryzacji (DsbE-G) nie
jest do koñca wyja�niona, przypuszcza siê, ¿e równie¿
bior¹ udzia³ w naprawie �b³êdnie� utworzonych most-
ków dwusiarczkowych oraz uczestnicz¹ w wytwarza-
niu aktywnej, zredukowanej formy apocytochromu c
zdolnej do wi¹zania grupy prostetycznej.

Uszkodzenie systemu Dsb wywo³uje w komórkach
E. coli efekt plejotropowy i ma wp³yw na stabilno�æ

Rys. 1. Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych w komórkach E. coli � szlak
utleniania (reprodukowano z Int. J. Biochem. Cell Biol. 38, Pathways of disulfide
bond formation in E. coli. Messens J., Collet J.F. 1052 ( 2006 za zgod¹ wydawcy

� Elsevier [54]).

CH � chinon; MCH � menachinon, pozosta³e obja�nienia w tek�cie.
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i aktywno�æ w komórce wielu pozacytoplazmatycz-
nych bia³ek. Mutanty E. coli w genach dsb wyró¿nia-
j¹ siê akumulacj¹ niew³a�ciwie sfa³dowanych bia³ek,
z których czê�æ jest degradowana (np. OmpA czy
alkaliczna fosfataza), obni¿onym tempem wzrostu na
pod³o¿ach minimalnych, zwiêkszon¹ wra¿liwo�ci¹ na
benzylpenicylinê, zwi¹zki redukuj¹ce (np. DTT) i jony
Cd2+ i Hg2+, a tak¿e utrat¹ zdolno�ci do wytwarzania
funkcjonalnych rzêsek, fimbrii adhezyjnych oraz pili
p³ciowych [5, 56, 73]. Mutanty wielu gatunków bak-
terii patogennych z uszkodzonym systemem Dsb np.
Bordetella pertussis, Shigella flexnerii czy Vibrio cho-
lerae, charakteryzuj¹ siê obni¿on¹ zjadliwo�ci¹.

Jak wspomniano wy¿ej, zjawisko uzyskiwania pra-
wid³owej konformacji bia³ek poprzez wprowadzanie
wi¹zañ dwusiarczkowych znane jest równie¿ w komór-
kach eukariotycznych (izomeraza PDI). W 1998 roku
J o l y  i wsp. udowodnili, ¿e nadekspresja genów dsbA
i dsbC zwiêksza dwukrotnie poziom wytwarzanego
w komórkach E. coli insulionopodobnego czynnika
wzrostu I (IGF-I, insulin-like growth factor-I) [38].
Odkrycie to zainicjowa³o szerokie zastosowanie bia³ek
Dsb w biotechnologii do nadprodukcji bia³ek eukario-
tycznych w ekspresyjnych uk³adach prokariotycznych.

2. Charakterystyka elementów systemu Dsb E. coli

2.1. Szlak utleniania � DsbA i DsbB

Peryplazmatyczne bia³ko DsbA, bêd¹ce g³ównym
katalizatorem reakcji formowania wi¹zañ dwusiarczko-
wych (disiarczków) zosta³o zidentyfikowane niezale¿-
nie w dwóch laboratoriach. B a r d w e l l  i wsp. do
badañ wykorzystali sztucznie skonstruowan¹ fuzjê
$-galaktozydazy z bia³kiem b³ony wewnêtrznej MalF.
W szczepie dzikim E. coli $-galaktozydaza, sk³adnik
fuzji, czê�ciowo wintegrowana w b³onê wewnêtrzn¹
ulega³a nieprawid³owemu zwiniêciu skutkiem wpro-
wadzenia mostków dwusiarczkowych do fragmentu
bia³ka znajduj¹cego siê na terenie peryplazmy, co po-
wodowa³o utratê aktywno�ci enzymatycznej. W szcze-
pie dsbA� mostki disulfidowe nie by³y tworzone i cy-
toplazmatyczny fragment bia³ka fuzyjnego wykazywa³
zdolno�æ do hydrolizy wi¹zania $-1,4-glikozydowego
[5]. Druga grupa badawcza podda³a analizie mutanty
defektywne w prawid³owym fa³dowaniu alkalicznej
fosfatazy, bia³ka zawieraj¹cego dwa mostki dwu-
siarczkowe [42].

DsbA to bia³ko o masie cz¹st. 21 kDa, obecne na
terenie peryplazmy in vivo w formie utlenionej, za-
wiera charakterystyczny motyw CXXC oraz domenê
tioredoksynow¹ [47]. Prolina 151 w konfiguracji cis
zlokalizowana w natywnym bia³ku blisko centrum
katalitycznego odgrywa kluczow¹ rolê w tworzeniu

przej�ciowych, mieszanych kompleksów pomiêdzy
DsbA E. coli a bia³kami substratowymi jak równie¿
DsbA i DsbB [41]. Wysoki potencja³ redox wynosz¹cy
�120 mV sprawia, ¿e DsbA jest niezwykle reaktywne
i wi¹zania disulfidowe wprowadzane s¹ do substratów
bardzo szybko po ich przetransportowaniu na teren pe-
ryplazmy [78]. Krystalograficzna analiza rentgenow-
ska bia³ka DsbA w obu stanach redox oraz analiza jego
oddzia³ywañ z substratem (spektroskopia magnetyczne-
go rezonansu j¹drowego � NMR) wykaza³y, ¿e DsbA
specyficznie wi¹¿e niezwiniête bia³ka w zawieraj¹cym
hydrofobowe aminokwasy zag³êbieniu (groove) za po-
moc¹ wi¹zañ niekowalencyjnych [14, 29]. W pocz¹t-
kowej fazie reakcji dochodzi do utworzenia przej�cio-
wego kompleksu pomiêdzy substratem a pierwsz¹
cystein¹ motywu CXXC DsbA (Cys30) a nastêpnie
do przeniesienia ca³ego wi¹zania dwusiarczkowego na
substrat i uwolnienia zredukowanego DsbA [78]. Za
przywrócenie mu aktywnej formy (utlenienie cystein
centrum katalicznego) odpowiada b³onowe bia³ko
DsbB, co potwierdzi³y liczne analizy biochemiczne
i genetyczne. Do�wiadczenia te wykaza³y m.in. ist-
nienie przej�ciowych kompleksów DsbA-DsbB, aku-
mulacjê DsbA w zredukowanej formie w komórkach
mutanta dsbB� oraz niezdolno�æ mutantów dsbB� do
wytwarzania funkcjonalnych rzêsek i wzrostu w obec-
no�ci DTT. Plejotropowy efekt mutacji dsbB� pokry-
wa siê z fenotypem mutacji w genie dsbA i mo¿e byæ
komplementowany przez obecno�æ cystyny w pod³o¿u
hodowlanym [4, 15, 30, 49, 56].

Bia³ko DsbB o masie cz¹st. 20 kDa zbudowane jest
z czterech helis transb³onowych (TM) wbudowanych
w b³onê wewnêtrzn¹. W ka¿dej z dwóch pêtli pery-
plazmatycznych znajduje siê para aktywnych cystein,
z których pierwsza (Cys41-Cys44) tworzy charakte-
rystyczny motyw CXXC. Mutacja punktowa tripletu
nukleotydowego koduj¹cego któr¹kolwiek z cystein
prowadzi do utraty aktywno�ci enzymu. W przeciwieñ-
stwie do pozosta³ych elementów systemu bia³ko DsbB
nie posiada domeny tioredoksynowej [30, 37, 48].

Mechanizm utrzymuj¹cy elementy szlaku utleniania
w aktywnej formie ma charakter kaskadowy i dzia³a
w powi¹zaniu z przeka�nikami elektronów ³añcucha
oddechowego. Tiolowe oksydoreduktazy E. coli nale-
¿¹ce do nadrodziny tioredoksyny charakteryzuj¹ siê
ró¿nymi potencja³ami redox: od �270 mV (tioredo-
ksyna) do �122 mV (DsbA). Po wprowadzeniu wi¹za-
nia dwusiarczkowego do bia³ka substratowego DsbA
ulega redukcji. Jego reoksydacja nastêpuje poprzez
interakcjê pomiêdzy Cys30 DsbA i Cys104 DsbB znaj-
duj¹c¹ siê w drugiej pêtli peryplazmatycznej. Pocz¹tko-
wo, proponowany uk³ad przep³ywu elektronów z DsbA
na DsbB budzi³ kontrowersje ze wzglêdu na zbyt ni-
ski potencja³ redox pary Cys104-Cys130 (�186 mV)
bia³ka DsbB w stosunku do pary Cys30-Cys33 DsbA
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(�120 mV). Jednak obecno�æ drugiej pary reszt cystei-
nowych (Cys41-Cys44) w bia³ku DsbB o potencjale
�69 mV powoduje, ¿e jest ono najsilniejszym utlenia-
czem w komórce bakteryjnej. W efekcie, po uwolnie-
niu utlenionego DsbA z przej�ciowego kompleksu gru-
py tiolowe z drugiej pêtli DsbB s¹ utleniane przez parê
reszt cysteinowych z pêtli pierwszej (Cys41-Cys44),
a elektrony przekazywane s¹ na chinon (ubichinon
w warunkach tlenowych lub menachinon w warunkach
beztlenowych). Nastêpnie pompy protonowe ³añcucha
oddechowego katalizuj¹ przeniesienie elektronów do
koñcowych akceptorów [28]. Cz¹steczka chinonu od-
dzia³uje bezpo�rednio z regionem NH2-HTMLQLY
bia³ka DsbB znajduj¹cym siê na pocz¹tku drugiej pêtli
peryplazmatycznej (pozycje 91�97) [77]. Do wyja�nie-
nia pozostaje oznaczenie liczby cz¹steczek wi¹zanego
chinonu (pojedyncza lub dwie, z których jedna jest
wymienna) [35, 62]. Dodatkowo do prawid³owego
funkcjonowania uk³adu chinon-DsbB niezbêdna jest
równie¿ obecno�æ reszty argininowej w pozycji 48
(ostatnia reszta aminokwasowa pierwszej pêtli pery-
plazmatycznej) konserwowanej we wszystkich bia³kach
DsbB [40]. Ostatecznymi akceptorami elektronów s¹:
tlen (warunki tlenowe), fumaran (z wykorzystaniem
FAD) lub azotan (warunki beztlenowe) [2]. Reakcje te
katalizowane s¹ odpowiednio przez oksydazê cytochro-
mow¹, reduktazê fumaranu lub reduktazê azotanow¹.
Schemat szlaku utleniania przedstawiono na rysunku 1.

2.2. Szlak redukcji/izomeryzacji � DsbC, DsbD
i DsbG

DsbA wprowadza mostki dwusiarczkowe niezwykle
szybko, co dla bia³ek zawieraj¹cych wiêcej ni¿ jedn¹
parê cystein czêsto oznacza uzyskanie niew³a�ciwej
konformacji poprzez utworzenie nieprawid³owych di-
siarczków. Najczê�ciej dotyczy to bia³ek, których
cysteiny w strukturze pierwszorzêdowej s¹ po³o¿one
blisko siebie (consecutive disulfide bonds). Bia³kiem,
które posiada aktywno�æ umo¿liwiaj¹c¹ naprawê b³êd-
nie wstawionych mostków dwusiarczkowych jest
DsbC. W wyniku jego dzia³ania nieprawid³owe pary
cystein mog¹ ulec reorganizacji do po¿¹danego natyw-
nego uk³adu. W procesie tym nazwanym izomeryza-
cj¹, DsbC bêd¹ce w aktywnej zredukowanej formie,
tworzy przej�ciowy kompleks ze �le zwiniêtym bia³-
kiem substratowym, a nastêpnie dokonuje rearan¿acji
par cysteinowych uwalniaj¹c prawid³owo zwiniête
bia³ko jednocze�nie samo pozostaj¹c w formie zredu-
kowanej [63]. B a d e r  i wsp. udowodnili, ¿e DsbA
ca³kowicie utlenia RNazê A (4 mostki disulfidowe),
ale pozostaje ona nieaktywna i dopiero izomeryzacja
wi¹zañ dwusiarczkowych przez DsbC prowadzi do
uzyskania aktywnego enzymu [2]. E. coli posiada
homolog DsbC � bia³ko DsbG (24% podobieñstwo

sekwencji aminokwasowej [51]), którego funkcja nie
jest do koñca poznana. Wiadomo, ¿e nadprodukcja tej
proteiny mo¿e komplementowaæ brak DsbC w procesie
zwijania niektórych bia³ek np. bydlêcego inhibitora
trypsyny trzustkowej (BPTI) [7]. Jak dot¹d jednak nie
odnaleziono ¿adnych naturalnych substratów DsbG.
RNaza A czy bia³ko MepA � substraty DsbC in vivo
nie podlegaj¹ izomeryzacji przez DsbG [34].

DsbC jest homodimerycznym (2×23 kDa) bia³kiem
peryplazmatycznym zawieraj¹cym dwie pary cystein,
z których pierwsza (Cys98 i Cys101) tworzy aktywny
motyw centrum katalitycznego CXXC, a druga (Cys141
i Cys163) pe³ni rolê strukturaln¹ i nie jest �ci�le kon-
serwowana w�ród DsbC innych gatunków bakterii, jak
równie¿ w homodimerze DsbG (2×25 kDa). Analiza
krystalograficzna wykaza³a, ¿e DsbC posiada strukturê
przestrzenn¹ w kszta³cie litery V. Podjednostki ³¹cz¹
siê N-terminalnymi domenami ulegaj¹cymi dimeryza-
cji (aminokwasy 1�61), podczas gdy skierowane do
wewn¹trz katalityczne domeny C-terminalne (amino-
kwasy 78�216), o strukturze tioredoksynowej i zawie-
raj¹ce grupy tiolowe, tworz¹ centrum katalityczne
o charakterze hydrofobowym [51]. Choæ ogólny sche-
mat budowy przestrzennej bia³ek DsbC i DsbG jest
podobny to krystalograficzna analiza DsbG wykaza³a
kilka ró¿nic w ich strukturze. G³ówn¹ z nich jest bu-
dowa kieszeni wi¹¿¹cej substrat zawieraj¹cej centrum
aktywne, która jest znacznie wiêksza ni¿ w DsbC oraz
zawiera regiony negatywnie na³adowane, co mo¿e
wyja�niaæ rozbie¿no�æ substratow¹ obu bia³ek i uza-
sadniaæ obecno�æ dwóch izomeraz siarczkowych na
terenie komórki [32]. DsbC i DsbG, oprócz aktyw-
no�ci izomerazy, posiadaj¹ równie¿ cechy bia³ek opie-
kuñczych (chaperon-like activity), gdy¿ aby zapewniæ
dostêp centrum katalitycznego do mostków dwu-
siarczkowych zwiniêtego ju¿ bia³ka substratowego
musz¹ dokonaæ lokalnej lub nawet ca³o�ciowej relak-
sacji jego struktury trzeciorzêdowej. Fakt ten potwier-
dzi³y do�wiadczenia in vitro, w których udokumento-
wano, ¿e DsbG opó�nia agregacjê zdenaturowanych
i zredukowanych cz¹steczek lucyferazy i syntazy cytry-
nianowej [72], a DsbC dehydrogenazy aldehydu 3-fos-
foglicerynowego (GAPDH) i lizozymu, nawet z wiêk-
sz¹ wydajno�ci¹ ni¿ jego eukariotyczny odpowiednik
� izomeraza PDI [10].

Rezultatem aktywno�ci DsbC/DsbG, obok izome-
ryzacji wi¹zañ disulfidowych, mo¿e byæ równie¿ zre-
dukowanie b³êdnie wprowadzonych mostków i przy-
wrócenie bia³ka substratowego do szlaku utleniania,
w wyniku czego substrat zostaje zredukowany a DsbC/
DsbG utlenione. Ponadto utleniaj¹cy charakter pery-
plazmy równie¿ nie sprzyja utrzymaniu DsbC/DsbG
w formie zredukowanej. Za utrzymanie obu izomeraz
w ich aktywnych zredukowanych formach odpowie-
dzialne jest du¿e bia³ko b³onowe DsbD (DipZ).
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Bia³ko DsbD o masie cz¹st. ok. 59 kDa zbudowane
jest z 3 domen: N-terminalnej � o strukturze immuno-
globuliny, zawieraj¹cej nietypowy motyw aktywnych
cystein CX5C ("; nDsbD), �rodkowej � z o�mioma heli-
sami transb³onowymi i dwoma cysteinami ($; tDsbD)
oraz C-terminalnej zawieraj¹cej klasyczny motyw
CXXC oraz strukturê tioredoksynow¹ ((; cDsbD). Do-
meny " i ( po³o¿one s¹ na terenie peryplazmy, a $ wbu-
dowana jest w b³onê cytoplazmatyczn¹. Mutacja punk-
towa w genie koduj¹cym DsbD doprowadzaj¹ca do
substytucji którejkolwiek cysteiny na inny aminokwas
prowadzi do utraty aktywno�ci enzymu [11, 57, 74].
Substratami DsbD s¹ trzy peryplazmatyczne bia³ka na-
le¿¹ce do nadrodziny tioredoksynowej: DsbC, DsbG
i CcmG. To ostatnie bierze udzia³ w procesie dojrze-
wania cytochromu c (patrz ni¿ej, podrozdzia³ 2.3).
DsbD jest jedynym bia³kiem systemu Dsb E. coli dla
którego znane s¹ struktury kryszta³ów zarówno w sta-
nie wolnym jak i zwi¹zanym z trzema ligandami [75].

Mechanizm przekazywania elektronów z cytoplaz-
my do peryplazmy w celu utrzymania zredukowanych

form bia³ek DsbC, DsbD i DsbG by³ szczegó³owo ana-
lizowany w badaniach in vitro i in vivo. W przeprowa-
dzonych do�wiadczeniach zmutowanie genu dsbD do-
prowadzaj¹ce do zmian sekwencji aminokwasowych
poszczególnych domen bia³ka lub zamiany cystein na
inny aminokwas doprowadza³o do przerwania prze-
p³ywu elektronów na konkretnych etapach szlaku co
skutkowa³o obecno�ci¹ utlenionej formy DsbC lub
utlenionych konkretnych domen DsbD. Izolowano
równie¿ przej�ciowe kompleksy pomiêdzy bia³kami
szlaku redukcyjnego, co potwierdza³o bezpo�redni
kontakt konkretnych domen DsbD i jego substratów.
Okre�lono tak¿e potencja³ redox wszystkich bia³ek
i poszczególnych domen DsbD, wyznaczaj¹c termody-
namiczny kierunek reakcji. Ustalono wówczas, ¿e si³a
redukcyjna czerpana jest z NADPH i tioredoksyny 1
(trxA) (z udzia³em reduktazy tioredoksyny TrxB) znaj-
duj¹cych siê na terenie cytoplazmy. W drugim eta-
pie redukowane s¹ kolejno domeny bia³ka DsbD:
$→(→", nastêpnie domena " przekazuje elektrony
na DsbC, DsbG lub CcmG, w wyniku czego redukcji

Rys. 2. Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych w komórkach E. coli � szlak
redukcji/izomeryzacji (zmodyfikowany), (reprodukowano z Int. J. Biochem. Cell
Biol. 38, Pathways of disulfide bond formation in E. coli. Messens J., Collet J.F.
1056 ( 2006 za zgod¹ wydawcy � Elsevier [54, 75]) RT � reduktaza tioredoksyny.

Pozosta³e obja�nienia w tek�cie
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lub izomeryzacji ulegaj¹ ostatecznie bia³ka substrato-
we [13, 44, 50, 64, 65]. Schemat szlaku redukcji przed-
stawiono na rysunku 2.

Najwiêcej kontrowersji wzbudza etap transportu elek-
tronów z cytoplazmy poprzez b³onê wewnêtrzn¹ ko-
mórki. Cysteiny w domenie â bia³ka DsbD niezbêdne
do zaj�cia tego procesu s¹ znacznie od siebie oddalone
a ponadto zlokalizowane s¹ w innych helisach trans-
b³onowych (Cys163 TM1 i Cys285 TM4) [60]. A wiêc
pierwszym problemem do wyja�nienia by³o zbadanie,
czy cysteiny te mog¹ tworzyæ mostek dwusiarczkowy,
co ostatecznie zosta³o potwierdzone przez K a t z e n� a
i B e c k w i t h� a  [43]. Kolejnym problemem by³o
rozstrzygniêcie w jaki sposób powsta³y disiarczek jest
dostêpny dla cytoplazmatycznej tioredoksyny, a pó�niej
zredukowane ju¿ grupy tiolowe dla domeny ( bia³ka
DsbD, gdy¿ taka kolejno�æ przep³ywu elektronów zo-
sta³a udowodniona w poprzednich badaniach. Jak do-
t¹d kwestia ta nie zosta³a rozstrzygniêta, przypuszcza
siê, ¿e DsbD musi przechodziæ wiele rearan¿acji kon-
formacyjnych podczas zmian stanu redox [60].

W komórkach wielu gatunków bakterii Gram-ujem-
nych i gramdodatnich wstêpuje te¿ skrócona forma
DsbD � bia³ko CcdA. Najprostsza jego wersja zbudo-
wana jest tylko z membranowej domeny $, sk³adaj¹-
cej siê z ró¿nej liczby TM (6�8). CcdA to najprawdopo-
dobniej starsza ewolucyjnie forma DsbD wystêpuj¹ca
tak¿e u Archebacteria, podczas gdy obecno�æ �pe³ne-
go� DsbD ogranicza siê do proteomów Beta- i Gam-
maproteobacteria, z wyj¹tkiem C. jejuni (cj0603c),
drobnoustroju który jest przedstawicielem klasy Epsi-
lonproteobacteria. Ewolucja przebiega³a w kierunku
modyfikacji zarówno N- jak i C-koñca bia³ka, charak-
teryzuj¹cych siê ró¿n¹ d³ugo�ci¹ i struktur¹ prze-
strzenn¹, a¿ do osi¹gniêcia struktury tioredoksynowej
(domena () oraz zwiniêcia charakterystycznego dla
immunoglobulin (domena "). Obie te struktury prze-
strzenne wystêpuj¹ razem tylko w bia³kach DsbD.
Do�wiadczenia wykonane z wykorzystaniem DsbD
E. coli i CcdA Rhodobacter capsulatus wykaza³y, ¿e
bia³ka te mog¹ siê funkcjonalnie zastêpowaæ, ale tylko
w procesie biosyntezy cytochromu c, czerpi¹c si³ê re-
dukcyjn¹ z tych samych donorów elektronów (NADPH,
TrxA/B). Druga funkcja DsbD, polegaj¹ca na reduko-
waniu izomerazy DsbC nie by³a komplementowana
przez CcdA. Fakt ten sugeruje, i¿ nabycie dodatko-
wych domen przez DsbD skutkuje rozszerzeniem jego
specyficzno�ci substratowej [45].

2.3. Dodatkowe elementy szlaku
redukcji/izomeryzacji � CcmG (DsbE) i DsbF

DsbD E. coli posiada jeszcze jeden (oprócz DsbC
i DsbG) zidentyfikowany substrat, równie¿ zaliczany do
systemu Dsb, a mianowicie bia³ko CcmG/DsbE [75].

Jest ono jedn¹ z o�miu protein kodowanych przez ope-
ronu ccmA-H, bior¹cych udzia³ w syntezie cytochromu
typu c w warunkach beztlenowych w obecno�ci azota-
nów jako ostatecznych akceptorów elektronów [22].

DsbE o masie cz¹st. 18 kDa jest bia³kiem b³onowym
(IM) z C-terminalnym fragmentem zlokalizowanym
na terenie peryplazmy. W odró¿nieniu od pozosta³ych
peryplazmatycznych reduktaz Dsb (DsbC i DsbG),
DsbE jest monomerem. Podobnie jak inne tiolowe
oksydoreduktazy zawiera domenê tioredoksynow¹
z charakterystycznym motywem CXXC. Bezpo�rednim
substratem DsbE jest liaza hemowa CcmH (bia³ko
wbudowane w b³onê wewnêtrzn¹ komórki) równie¿
zawieraj¹ca motyw CXXC. Utrzymuje ona cysteiny
w miejscu wi¹zania hemu w cytochromach typu c
w stanie zredukowanym. Cytochromy c bezpo�rednio
po transporcie przez b³onê cytoplazmatyczn¹ ulegaj¹
utlenieniu przez DsbA. Do stanu zredukowanego, ko-
niecznego do wytworzenia wi¹zañ tioeterowych po-
miêdzy grupami sulfhydrylowymi reszt cysteinowych
a grupami winylowymi hemu, przywraca je aktywno�æ
uk³adu CcmG/CcmH. Przej�cie tych zmian konfor-
macyjnych jest konieczne do wytworzenia aktywnych
cz¹steczek cytochromu c [22, 23].

Dodatkowych informacji o strukturze DsbE dostar-
czy³a praca dotycz¹ca systemu Dsb Bradyrhizobium
japonicum. Analiza krystalograficzna wykaza³a, ¿e
centrum aktywne DsbE tego drobnoustroju posiada
strukturê zag³êbienia (groove), które oprócz cystein
charakterystycznych dla wszystkich bia³ek Dsb zawie-
ra nietypow¹ dla domen tioredoksynowych insercjê
24 aminokwasów. Równie¿ na N-koñcu bia³ka wystê-
puje dodatkowe 30 aminokwasów. Ta nietypowa bu-
dowa oraz konserwowane kwa�ne aminokwasy w cen-
trum katalitycznym enzymu odpowiadaj¹ za jego du¿¹
specyficzno�æ substratow¹ oraz powinowactwo do
DsbD (prawdopodobnie wykluczaj¹c tym samym nie-
po¿¹dane interakcje z DsbA) [18].

Najmniej poznanym ze wszystkich bia³ek rodziny
Dsb jest DsbF. Gen dsbF zidentyfikowano w ekspery-
mentach globalnej transpozonowej (Tn10) mutagenezy
E. coli analizuj¹c zmiany w genomie mutantów o pod-
wy¿szonej wra¿liwo�ci na DTT [56]. M e t h e r i n -
g h a m  i wsp. analizowali fenotyp mutanta dsbF�

i wykazali, ¿e badany szczep nie jest wra¿liwy na pod-
wy¿szone stê¿enie jonów Cu2+ oraz, ¿e DsbF nie ma
wp³ywu na aktywno�æ reduktazy azotynowej Nrf ani
na proces biosyntezy cytochromu c [55].

Analiza mechanizmów dzia³ania obu przedstawio-
nych szlaków stawia pytanie, jak przeciwstawne szla-
ki utleniania oraz redukcji/izomeryzacji przebiegaj¹
jednocze�nie w tym samym przedziale komórkowym?
Czy nie zak³ócaj¹ one nawzajem swoich funkcji po-
przez bezpo�rednie interakcje miêdzy bia³kami stano-
wi¹cymi ich sk³adniki np. czy DsbA/DsbB nie utle-
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niaj¹ DsbC/DsbD lub same nie ulegaj¹ redukcji? Wy-
kazano, ¿e za separacjê szlaków odpowiada m.in. ba-
riera kinetyczna. Domena " DsbD nie mo¿e przekazaæ
elektronów na DsbA in vitro [13] a DsbA/DsbB utle-
niaj¹ DsbC in vitro z tak nisk¹ wydajno�ci¹, ¿e in vivo
taka reakcja nie zachodzi [2, 79]. B a d e r  i wsp. wy-
kazali, ¿e dodatkowym elementem chroni¹cym DsbC
przed interakcjami z DsbA/DsbB jest jego dimeryzacja.
Wprowadzenie kilku mutacji w genie dsbC doprowa-
dzaj¹cych do wytwarzania DsbC w formie monomeru
udokumentowa³o, ¿e DsbB wydajnie utlenia tylko mo-
nomer DsbC oraz, ¿e monomeryczna proteina DsbC
mo¿e komplementowaæ delecyjn¹ mutacjê w genie
dsbA [1]. S e g a t o r i  i wsp. zidentyfikowali amino-
kwasy odpowiedzialne za blokadê interakcji DsbC
z DsbB. S¹ one zlokalizowane w strukturze "-helisy
³¹cz¹cej N-terminaln¹ domenê dimeryzacyjn¹ z C-ter-
minaln¹ domen¹ tioredoksynow¹ [70].

3. Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych
do bia³ek bakterii Gram-dodatnich

Wprowadzanie mostków dwusiarczkowych w ko-
mórkach bakterii Gram-ujemnych zwi¹zane jest �ci�le
z przestrzeni¹ peryplazmatyczn¹, gdzie utleniaj¹cy
potencja³ �rodowiska zapewnia dogodne warunki do
tworzenia i trwa³ego utrzymania wi¹zañ disulfido-
wych. Wiadomo jednak, ¿e tak¿e w proteomach bak-
terii Gram-dodatnich, pozbawionych typowej prze-
strzeni peryplazmatycznej, obecne s¹ bia³ka które do

powstania aktywnej, natywnej konformacji wymagaj¹
wytworzenia poprzecznych wi¹zañ dwusiarczkowych.
W komórkach bakterii Gram-dodatnich przedzia³ ko-
mórkowy o warunkach podobnych do tych panuj¹cych
na terenie peryplazmy ogranicza siê do obszaru zlokali-
zowanego pomiêdzy b³on¹ cytoplazmatyczn¹ a grub¹
�cian¹ komórkow¹ [53].

W ostatnich latach podjêto próby identyfikacji sys-
temów Dsb w komórkach bakterii Gram-dodatnich.

3.1. Bacillus subtilis i Bacillus brevis

Bacillus jest najdok³adniej scharakteryzowanym
rodzajem spo�ród bakterii Gram-dodatnich pod wzglê-
dem funkcjonowania systemu Dsb. Pierwsza zidenty-
fikowana tiolowa oksydoreduktaza rodzaju Bacillus
pochodzi³a z gatunku B. brevis [36]. Dalsze prace prze-
prowadzone by³y z wykorzystaniem komórek B. subti-
lis, gatunku stosunkowo szczegó³owo rozpracowanego
pod wzglêdem genetycznym. W genomie tego drobno-
ustroju odnaleziono jak dot¹d osiem genów koduj¹-
cych oksydoreduktazy Dsb, w skrócie nazwane TDOR
(membrane-bound thiol-disulfide oxidoreductases)
(Rys. 3). Wszystkie zawieraj¹ charakterystyczny motyw
aktywnych cystein CXXC i zwi¹zane s¹ z b³on¹ cyto-
plazmatyczn¹ � za pomoc¹ N-koñca po odciêciu se-
kwencji sygnalnej (BdbA, BdbD, ResA, StoA i YneN)
lub wbudowane w b³onê kilkoma helisami transb³ono-
wymi podobnie do DsbD E. coli (BdbB, BdbC i CcdA).
Podobnie jak w komórkach E. coli bia³ka Dsb B. subti-
lis funkcjonuj¹ w dwu szlakach: utleniania (dwie pary

Rys. 3. Schematyczny uk³ad oksydoreduktaz tiolowych oraz ich funkcje w komórkach B. subtilis [58]
(zmodyfikowany)

Strza³ki przerywane oznaczaj¹ dodatkow¹ aktywno�æ. Na rysunku nie uwzglêdniono lokalizacji bia³ek substratowych, niektóre
z nich zakotwiczone s¹ w b³onie cytoplazmatycznej. (�) � wewnêtrzna strona b³ony cytoplazmatycznej;

(+) � zewnêtrzna strona b³ony cytoplazmatycznej
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bia³ek: BdbA/BdbB i BdbC/BdbD) i redukcji (CcdA,
ResA, StoA i YneN). W kolejnych akapitach zostan¹
omówione: budowa i funkcje poszczególnych bia³ek
TDOR B. subtilis oraz bia³ka Bdb B. brevis.

B d b  B. brevis o masie cz¹st. 10 kDa (po odciêciu
sekwencji sygnalnej) to proteina pozacytoplazmatycz-
na o nieokre�lonej dok³adnie lokalizacji. Badania in
vitro oczyszczonego bia³ka nie okre�li³y czy Bdb jest
utleniaczem czy reduktantem, gdy¿ bia³ko katalizowa³o
zarówno proces fa³dowania RNazy A jak i do redukcji
wi¹zañ disulfidowych insuliny. Ostatecznie utleniaj¹cy
charakter Bdb B. brevis potwierdzono w testach kom-
plementacji mutacji w genie dsbA E. coli. Dostarcze-
nie in trans genu bdb skutkowa³o przywróceniem
szczepowi mutanta ruchliwo�ci oraz aktywno�ci alka-
licznej fosfatazy. Próby unieczynnienia genu bdb
B. brevis zakoñczy³y siê niepowodzeniem, tak wiêc
rola bia³ka w komórkach naturalnego gospodarza po-
zostaje niewyja�niona [36].

B d b A  i  B d b B  bia³ka o masie cz¹st. ok. 16 kDa,
zosta³y zidentyfikowane in silico jako homologi Bdb
B. brevis (BdbA) oraz DsbB E. coli (BdbB). Mutacja
w bdbB, w przeciwieñstwie do unieczynnienia bdbA
prowadzi do destabilizacji alkalicznej fosfatazy i $-lak-
tamazy [8]. Analiza genomu B. subtilis 168 wykaza³a,
¿e geny bdbA/B s¹ fragmentem DNA profagowego
i razem z genami sunA/sunT tworz¹ jednostkê trans-
krypcyjn¹. SunA to sublancyna 168 � antybiotyk pep-
tydowy nale¿¹cy podobnie jak subtilina do klasy
lantybiotyków, natomiast SunT to bia³ko wi¹¿¹ce ATP
bior¹ce udzia³ w transporcie sublancyny 168 [33].
Skoordynowana ekspresja genów koduj¹cych bia³ka
odpowiadaj¹ce za wprowadzanie mostków dwusiarcz-
kowych oraz SunA wymagaj¹cego do osi¹gniêcia
aktywnej konformacji obecno�ci dwóch wi¹zañ dis-
ulfidowych zasugerowa³o potencjaln¹ rolê BdbA/B
w procesie dojrzewania antybiotyku. Jednak tylko BdbB
oraz w niewielkim stopniu BdbC (patrz opis BdbC
ni¿ej) wymagane s¹ do wytworzenia aktywnej sublan-
cyny 168. Rola i substraty BdbA w komórkach B. sub-
tilis pozostaj¹ nieokre�lone [16].

B d b C / D  bia³ka o masach cz¹st. ok. 15 i 25 kDa
zosta³y zidentyfikowane in silico jako homologi odpo-
wiednio DsbB oraz DsbA E. coli. Geny bdbC/D tworz¹
dwucistronowy operon i koduj¹ bia³ka stanowi¹ce
funkcjonaln¹ parê utleniaj¹c¹ grupy tiolowe (BdbD
utlenia substrat a regenerowane jest przez BdbC).
M e i m a  i wsp. wykazali, ¿e aktywno�æ obu protein
jest niezbêdna do wytworzenia stanu naturalnej kompe-
tencji komórek B. subtilis, poprzez modyfikacjê pseu-
dopiliny ComGC, bia³ka wykazuj¹cego podobieñstwo
do pilin typu IV i pseudopiliny buduj¹cej aparat se-
krecyjny typu II. Do powstania funkcjonalnego pilusa
zapewniaj¹cego kontakt DNA z odpowiednim recep-
torem (ComEA) konieczne jest wytworzenie wi¹zañ

dwusiarczkowych [9]. Mutacja w genie bdbC nie jest
komplementowana przez paralogiczne bia³ko BdbB,
choæ odwrotna zale¿no�æ by³a czê�ciowo obserwowa-
na w analizach aktywno�ci alkalicznej fosfatazy (patrz
opis BdbB wy¿ej) [52].

R e s A  o masie cz¹st. ok. 20 kDa, to bia³ko zako-
twiczone w b³onie cytoplazmatycznej, a jego C-koniec
zawiera domenê tioredoksynow¹,i motyw aktywnych
cystein w formie zredukowanej (�340 mV) [12]. Gen
resA jest jednym z genów du¿ego operonu resABCDE
odpowiedzialnego za syntezê cytochromu typu c. ResA
utrzymuje cysteiny apocytochromu w formie tiolowej,
aby mog³y one uczestniczyæ w wi¹zaniu grupy hemo-
wej. Redukcyjna aktywno�æ ResA jest niezbêdna,
gdy¿ apocytochrom c jest substratem BdbD. Udowod-
niono, ¿e mutacja w genie resA mo¿e podlegaæ supresji
poprzez mutacje w genach bdbD/C [19]. ResA, protei-
na uznawana za funkcjonalny odpowiednik domeny (
DsbD E. coli, utrzymywana jest w aktywnej zreduko-
wanej formie przez bia³ko CcdA, funkcjonalny odpo-
wiednik domeny $ DsbD (patrz opis CcdA ni¿ej) [19].

S t o A  o masie cz¹st. ok. 18 kDa, to kolejny z re-
duktantów zakotwiczony w b³onie z C-koñcem, posia-
daj¹cym tioredoksynow¹ strukturê przestrzenn¹ Gen
stoA tworzy dwucistronowy operon z genem ykvU
o nieznanej funkcji. Sekwencja aminokwasowa YkvU
jest podobna do sekwencji aminokwasowej SpoVB,
bia³ka bior¹cego udzia³ w biosyntezie spor B. subtilis
(synteza korteksu). Wspólna transkrypcja genów zasu-
gerowa³a udzia³ StoA w procesie sporulacji. Przebieg
procesu formowania endospor jest regulowany przez
kolejno uwalniane czynniki sigma. Operon ykvU-stoA
jest tak¿e transkrybowany z dwóch promotorów za-
le¿nych od ró¿nych czynników sigma, co umo¿liwia
prawid³ow¹ lokalizacjê StoA, w zale¿no�ci od stanu
fizjologicznego komórki. W komórkach macierzystych
jest on transkrybowany przez RNAP z czynnikiem sig-
ma E, a w przetrwalnikach przez RNAP z czynnikiem
sigma G. Mutacja w genie stoA prowadzi do zaburzeñ
w formowaniu korteksu, co powoduje wzrost wra¿-
liwo�ci spor na podwy¿szon¹ temperaturê, lizozym
i chloroform. Bezpo�rednie substraty tej tiolowej oksy-
doreduktazy nie zosta³y zidentyfikowane. StoA, po-
dobnie jak ResA utrzymywane jest w aktywnej zredu-
kowanej formie przez bia³ko CcdA [21, 58].

C c d A  o masie cz¹st. 26 kDa, to bia³ko wykazu-
j¹ce podobieñstwo do domen $ bia³ek DsbD E. coli
czy M. tuberculosis oraz do protein CcdA obecnych w
proteomach innych gatunków drobnoustrojów. Zbudo-
wane jest z 6 helis transb³onowych, które zawieraj¹
parê niezbêdnych cystein, ale podobnie do innych bia-
³ek typu $-DsbD/CcdA nie tworz¹ one motywu CXXC.
Gen ccdA le¿y w operonie z dwoma innymi genami
o niepowi¹zanych z ccdA funkcjach. Analiza muta-
cyjna wykaza³a, ¿e aktywno�æ CcdA jest niezbêdna
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w koñcowej pozacytoplazmatycznej fazie dojrzewania
cytochromu c i st¹d nazwa genu � ccd (cytochrome c
defective). Cytochrom typu b nie podlega dzia³aniu
CcdA [68, 69]. Dodatkowo udokumentowano, ¿e bia³-
ko to bierze udzia³ równie¿ w procesie sporulacji [21].
CcdA jest membranowym reduktantem, podobnie do
homologicznego DsbD ale pozbawione jest jego do-
men " i (. Przypuszczano zatem, ¿e jego udzia³ w szla-
ku redukcji przebiega przy udziale dodatkowych bia-
³ek, zawieraj¹cych brakuj¹c¹ domenê tioredoksynow¹
a w niej motyw aktywnych cystein CXXC. Odnaleziono
3 bia³ka substratowe wspó³pracuj¹ce z CcdA � dwa
o udokumentowanej eksperymentalnie aktywno�ci
(ResA i StoA; patrz wy¿ej) oraz jedno hipotetyczne
(YneN; patrz ni¿ej). Razem tworz¹ one szlaki o charak-
terze redukcyjnym. Mutacja w genie ccdA mo¿e podle-
gaæ supresji poprzez mutacje w genach szlaku utlenia-
nia bdbD/C [20], podobnie do mutacji w genie resA.

Y n e N  o masie cz¹st. 19 kDa, to bia³ko najs³abiej
poznane w�ród wszystkich TDOR. Podobnie do kilku
innych bia³ek B. subtilis zakotwiczone jest w b³onie
cytoplazmatycznej, a N-koniec ma strukturê prze-
strzenn¹ domeny tioredoksynowej. YneN nie bierze
udzia³u w procesie sporulacji choæ najprawdopodob-
niej podobnie do ResA i StoA tworzy bifunkcjonalny
uk³ad z CcdA o nieokre�lonym szczegó³owo mecha-
nizmie dzia³ania [20, 21].

Podsumowuj¹c, wszystkie oksydoreduktazy tiolo-
we B. subtilis charakteryzuj¹ siê nietypow¹ w porów-
naniu z bia³kami Dsb E. coli specyficzno�ci¹ substra-
tow¹. W szczególnych przypadkach ich funkcje mog¹
siê pokrywaæ, ale tylko czê�ciowo. Wynika to naj-
prawdopodobniej z faktu, ¿e B. subtilis posiada sto-
sunkowo niedu¿¹ liczbê bia³ek, które wymagaj¹ do
osi¹gniêcia natywnej konformacji wprowadzenia
mostków dwusiarczkowych. Mutanty bdb nie s¹ wra¿-
liwe na podwy¿szone stê¿enie zwi¹zków redukuj¹-
cych obecnych w pod³o¿u [8]. Tak¿e analiza subpro-
teomów sekrecyjnych nie wykaza³a ró¿nic w profilach
bia³ek izolowanych z komórek mutantów (pojedyn-
czych bdbA-D� oraz mutanta pozbawionego wszyst-
kich tych genów) w stosunku do szczepu dzikiego
B. subtilis 168 [66].

3.2. Staphylococcus aureus

Przeszukanie genomów kilku szczepów S. aureus
wykaza³o obecno�æ zaledwie jednego bia³ka homo-
logicznego do bia³ek Dsb E. coli i Bdb B. subtilis.
Bia³ko to charakteryzuje siê 41% podobieñstwem
sekwencji aminokwasowej do sekwencji aminokwa-
sowej BdbD (homolog DsbA E. coli), dlatego te¿ na-
zwano j¹ SaDsbA.

SaDsbA to lipoptoteina o masie cz¹st. ok. 20 kDa
zakotwiczona w b³onie cytoplazmatycznej i zawiera-

j¹ca motyw aktywnych cystein CXXC oraz konser-
wowan¹ cis-prolinê w pozycji 154, odpowiednik pro-
liny 151, kluczowej dla aktywno�ci DsbA E. coli
(patrz pkt 1.1. Wstêpu). Gen dsbA S. aureus kotranskry-
bowany jest z poprzedzaj¹c¹ go otwart¹ ramk¹ odczytu
SA2198, potencjalnie koduj¹c¹ 120 aminokwasow¹
lipoproteinê. Analogiczny uk³ad tych dwóch genów
zachowany jest we wszystkich zsekwencjonowanych,
jak dot¹d, genomach S. aureus oraz w materiale gene-
tycznym spokrewnionego gatunku S. epidermidis.

Funkcjonalna charakterystyka SaDsbA wykaza³a,
i¿ bia³ko to czê�ciowo przywraca zdolno�æ ruchu ko-
mórkom E. coli dsbA�, a wiêc pe³ni rolê oksydoreduk-
tazy. Aktywno�æ ta wymagaj¹ca obecno�ci cystyny
w pod³o¿u hodowlanym, nie jest jednak zale¿na od
bia³ka DsbB, co koreluje z brakiem w komórkach
S. aureus pozosta³ych protein systemu Dsb. W proteo-
mie S. aureus wystêpuje wiele bia³ek pozacytoplazma-
tycznych zawieraj¹cych mostki dwusiarczkowe, nie-
które z nich jak np. enterotoksyna czy hemolizyna
pe³ni¹ istotn¹ rolê w procesie patogenezy. Pomimo
przeanalizowania wielu cech fizjologicznych mutanta
S. aureus dsbA� nie uda³o siê ustaliæ roli in vivo bia³ka
SaDsbA. Przeanalizowano wiêkszo�æ typowych cech
fenotypowych mutanta dsbA� E. coli, takich jak: wra¿li-
wo�æ na zwi¹zki redukuj¹ce (DTT), benzylpenicylinê
i inne antybiotyki blokuj¹ce ró¿ne szlaki metaboliczne
komórki. Sprawdzono przebieg procesu fa³dowania
substratów wymagaj¹cych do swej aktywno�ci obec-
no�ci ugrupowañ dwusiarczkowych na przyk³adzie
$-hemolizyny. Dodatkowo zbadano wp³yw mutacji
w genie dsbA na patogenezê (infekcja Caenorhabditis
elegans i myszy). We wszystkich eksperymentach
szczep mutanta �zachowywa³ siê� identycznie jak
szczep dziki, dlatego te¿ przebieg procesu wprowadza-
nia wi¹zañ disulfidowych na terenie komórek S. aureus
pozostaje nadal s³abo scharakteryzowany. Przypusz-
cza siê, ¿e istniej¹ inne elementy badanego szlaku nie-
wystêpuj¹ce w komórkach innych gatunków drobno-
ustrojów lub te¿, alternatywnie, S. aureus jako ludzki
patogen maj¹cy czêsty kontakt z osoczem krwi czerpie
potencja³ utleniaj¹cy dla SaDsbA z cystyn, znajduj¹-
cych siê w osoczu. Rola produktu genu SA2198 (ko-
transkrybowany z dsbA) w analizowanym procesie
równie¿ pozostaje do wyja�nienia. Bia³ko to nie posia-
daj¹ce w sekwencji aminokwasowej cystein nie mo¿e
braæ bezpo�redniego udzia³u w reakcjach redox [17].

3.3. Mycobacterium tuberculosis

Genom Mycobacterium tuberculosis koduje 161
potencjalnie sekrecyjnych bia³ek. Ponad po³owa z nich
zawiera w swojej sekwencji co najmniej dwie cysteiny,
a wiêc mo¿e wymagaæ utworzenia mostków dwusiarcz-
kowych do osi¹gniêcia funkcjonalnej konformacji.
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Eksperymentalnie scharakteryzowane zosta³y dwie pro-
teiny Dsb tego gatunku, a mianowicie Mtb DsbE (ina-
czej Rv2878c lub MPT53) oraz Mtb DsbD (Rv2874
lub DipZ). Przeszukanie genomu szczepu H37Rv
(http://www.sanger.ac.uk/Projects/M_tuberculosis)
wykaza³o równie¿ obecno�æ trzech innych genów kodu-
j¹cych bia³ka prawdopodobnie nale¿¹ce do rodziny oksy-
doreduktaz tiolowych. S¹ to: dsbF (Rv1677), którego
produkt jest lipoprotein¹ o sekwencji aminokwasowej
wykazuj¹cej podobieñstwo do sekwencji aminokwa-
sowej Mtb DsbE i DsbE E. coli, ccdA (Rv0527 lub
ccsA), którego produkt jest bia³kiem b³onowym wy-
kazuj¹cym podobieñstwo do CcdA B. subtilis i Mtb
DsbD oraz Rv2877c (znajduj¹cy siê w operonie z Mtb
dsbE), którego produkt jest bia³kiem b³onowym zawie-
raj¹cym domenê z aktywnymi cysteinami podobn¹ do
CcdA. Produkty dwóch ostatnich genów prawdopodob-
nie bior¹ udzia³ w biogenezie cytochromu typu c.

Mtb DsbE jest zewn¹trzkomórkowym, wydziela-
nym do �rodowiska bia³kiem o masie ok. 15 kDa (po
odciêciu sekwencji sygnalnej 1�29 aminokwasów).
Gen Rv2878c tworzy bicistronowy operon z genem
Rv2877c, którego sekwencja promotorowa rozpozna-
wana jest przez czynnik sigma � SigL RNAP. RNAP
z tym czynnikiem sigma inicjuje miêdzy innymi trans-
krypcjê genów koduj¹cych bia³ka warunkuj¹ce po-
translacyjne modyfikacje protein [31]. Analiza krysta-
lograficzna Mtb DsbE wykaza³a obecno�æ domeny
tioredoksynowej zawieraj¹cej charakterystyczny mo-
tyw cysteinowy CXXC. Porównanie struktury prze-
strzennej Mtb DsbE z innymi dostêpnymi w bazach
danych wykaza³o najwiêksze podobieñstwo do bia³ek
CcmG/DsbE i TlpA gramujemnej bakterii Bradyrhi-
zobium japonicum (patrz pkt. 2.3 Wstêpu), choæ brak
w N-regionie bia³ka Mtb DsbE charakterystycznego
dla DsbE B. japonicum zag³êbienia bior¹cego uddzia³
w oddzia³ywaniach bia³ko-bia³ko sugeruje ró¿nice
w substratach obu protein. Pomiêdzy Mtb DsbE a ho-
mologicznymi do niego bia³kami (równie¿ DsbE
E. coli) istnieje zasadnicza ró¿nica co do ich potencja³u
redox. Podczas, gdy typowe DsbE s¹ s³abymi reduk-
tazami, Mtb DsbE jest silnym utleniaczem (�128 mV)
o potencjale redox zbli¿onym do DsbA E. coli
(�120 mV). Cysteiny obu bia³ek stabilniejsze s¹ w for-
mie zredukowanej, a wiêc �aktywnie� uczestnicz¹
w tworzeniu wi¹zania dwusiarczkowego w bia³kach
substratowych. Porównanie pierwszych 50 aminokwa-
sów dojrza³ej proteiny M. tuberculosis z DsbA E. coli
wykaza³o obecno�æ kilku konserwowanych regionów.
Aktywno�æ utleniaj¹ca Mtb DsbE zosta³a potwierdzo-
na eksperymentalnie in vitro w te�cie zwijania hiru-
dyny Hirudo medicinalis (inhibitor trombiny), bia³ka,
zawieraj¹cego trzy mostki dwusiarczkowe. Natomiast
istnienia aktywno�ci izomeryzacyjnej badanego bia³ka
(brak jest odpowiednika DsbC w genomie M. tubercu-

losis) jak dot¹d nie uda³o siê potwierdziæ i je�li ona
istnieje, to prawdopodobnie wobec w¹skiej puli sub-
stratów [27].

Mtb DsbD to bia³ko o masie cz¹st. ok. 74 kDa sk³a-
daj¹ce siê z 3 domen: N-terminalnej (115 aminokwa-
sów), centralnej (232 aminokwasy) silnie hydrofobowej
domeny tworz¹cej 8 helis transb³onowych i zawiera-
j¹cej dwie konserwowane cysteiny oraz C-terminalnej
(348 aminokwasów) domeny hydrofilowej, zawie-
raj¹cej parê aktywnych cystein CXXC wchodz¹cych
w sk³ad przestrzennej struktury tioredoksynowej. W do-
menie tej wystêpuje w porównaniu i innymi bia³kami
DsbD 150 dodatkowych aminokwasów. Gen Rv2874
wchodzi w sk³ad piêciogenowego operonu (Rv2871-
Rv2875/mpt70). Transkrybowany jest z dwu promo-
torów: pierwszy z nich znajduje siê przed 5� koñcem
pierwszego genu operonu (Rv2871), drugi � promotor
genu Rv2874, rozpoznawany jest przez RNAP z czyn-
nikiem sigma E. RNAP zawieraj¹ca czynnik sigma E
transkrybuje geny odpowiedzialne za odpowied� na
stres oksydacyjny i temperaturowy. Funkcja Mtb DsbD
nie by³a eksperymentalnie potwierdzana [26, 39].

4. Podsumowanie

W przedstawionej pracy przegl¹dowej skoncentro-
wano siê g³ównie na charakterystyce mechanizmu
wprowadzania mostków dwusiarczkowych do bia³ek
peryplazmatycznych w najdok³adniej pod tym wzglê-
dem scharakteryzowanych komórkach E. coli. Prze-
prowadzone w ostatnich latach sekwencjonowania ge-
nomów prokariotycznych zapocz¹tkowa³y badania
procesów wprowadzania mostków dwusiarczkowych
do bia³ek w komórkach innych gatunków drobno-
ustrojów. Wykaza³y one, ¿e procesy te s¹ czêsto bar-
dzo z³o¿one. Wiele gatunków drobnoustrojów zawie-
ra kilka paralogów genów dsbA lub dsbB. Poznanie
sieci ich wzajemnych powi¹zañ wymaga jeszcze wielu
badañ. Przeprowadzane analizy in silico oraz analizy
proteomiczne pozwalaj¹ na identyfikacjê substratów
bia³ek Dsb. Poniewa¿ uszkodzenie systemów Dsb
wp³ywa na wirulencjê drobnoustrojów chorobotwór-
czych a nadekspresja genów dsb umo¿liwia prawi-
d³owe fa³dowanie niektórych bia³ek eukariotycznych
w komórkach bakterii badania te maj¹ aspekt zarówno
poznawczy jak i aplikacyjny.
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