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1. Uvod

Problematika Cu-aminoxidas je stará téměř jako sama
moderní biochemie. Enzymologický výzkum této skupiny
enzymů prošel za uplynulých 60 let mnohými etapami, kdy
byla z rozmanitého biologického materiálu purifikována
řada enzymů a provedena charakterizace jejich molekulo-
vých a kinetických vlastností. Cu-Aminoxidasy se vysky-
tují v mnoha živočišných tkáních, kde probíhá transport
a intenzivní metabolismus látek, dále u rostlin, hub, plísní,
kvasinek a mnoha baktérií. Za poslední velký mezník, a to
v rámci celé biochemie proteinů, lze považovat rok 1990.
Tehdy byla prokázána přítomnost topachinonu (do té doby
zcela neznámé prostetické skupiny) v aminoxidase z hově-
zího séra. Studium Cu-aminoxidas začalo poté nabírat na
hloubce a intenzitě. Objevily se důkazy, že katalyzovaná
reakce probíhá radikálovým mechanismem, byla popsána
autokatalytická tvorba chinonového kofaktoru z tyrosylo-
vého prekurzoru - obojí za účasti enzymově vázané mědi.
V současnosti je již u mnoha Cu-aminoxidas známa kom-
pletní aminokyselinová sekvence, několik enzymů bylo

dokonce připraveno v krystalické formě a analyzováno
metodou difrakce rentgenových paprsků. Byla tak objas-
něna prostorová struktura proteinových molekul a koordi-
nační geometrie aktivního místa. Cílem článku je podat
ucelený přehled současného stavu vědění v oblasti Cu-amin-
oxidas se zaměřením na nejnovější poznatky o kofaktorech,
neboť poslední přehledný český článek na toto téma byl
publikován právě v převratném roce 1990 (cit.8).

2. Charakteristika, klasifikace
a výskyt Cu-aminoxidas

Cu-aminoxidasy (Cu-AO; amin: O2 - oxidoreduktasa
(deaminační), E.C. 1.4.3.6) katalyzují oxidační deaminaci
biogenních aminů na odpovídající aldehydy a amoniak
spojenou s dvouelektronovou redukcí molekulárního ky-
slíku na peroxid vodíku1:

Enzymová reakce probíhá bi-ter ping-pongovým me-
chanismem za účasti chinonového kofaktoru a iontů Cu2 +

vázaných v aktivním místě2. Cu-AO jsou ireverzibilně
inhibovány karbonylovými reagenty, reverzibilními inhibi-
tory jsou například činidla chelatující měď (nekompetitivní
inhibice), substrátová analoga (kompetitivní inhibice) a ně-
které alkaloidy3-4. Původně byly rozlišovány monoamin-
oxidasy (MAO), diaminoxidasy (DAO) apolyaminoxidasy
(PAO)5. Substrátová specifita všech dosud studovaných
enzymů je však široká6 a toto dělení proto není ideální.
Nově zavedený způsob klasifikace Cu-AO vychází z půvo-
du a substrátové preference enzymů7. Zahrnuje čtyři sku-
piny: 1) savčí plazmové aminoxidasy vykazují vysokou
schopnost oxidovat polyaminy spermin a spermidin, z mo-
noaminů pak benzylamin; 2) savčí diaminoxidasy (enzymy
ledvinové a placentální) přednostně oxidují diaminy putre-
scin a kadaverin, velmi dobrým substrátem je také histamin;
3) rostlinné diaminoxidasy mají vysokou afinitu k putre-
scinu a kadaverinu, významně však oxidují i spermidin; 4)
mikrobiální aminoxidasy nejlépe přeměňují arylalkylami-
ny jako jsou benzylamin, fenethylamin, tyramin a histamin
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(s výjimkou methylaminoxidas)7. Ze savčích plazmových
aminoxidas jsou nejlépe charakterizovány enzymy z hovězí
a vepřové krevní plazmy, příp. séra (BPAO, resp. PPAO),
izolovány byly rovněž enzymy z plazmy králičí, ovčí a koň-
ské. Ze studovaných diaminoxidas savčího původu je třeba
zmínit zejména enzymy z vepřových (PKAO) a lidských
ledvin, lidské placenty a tlustého střeva krysy. Jako zástup-
ce řady mikrobiálních enzymů lze uvést enzymy z plísně
Aspergillus niger (ANAO), kvasinek Hansenula polymor-
pha (HPAO) a Pichia pastoris, gramnegativních bakterií
Escherichia coli (ECAO), Klebsiella aerogenes a gram-
pozitivních baktérií Arthrobacter globiformis (AGAO) či
ArthrobacterVl (cit.6'7). Početně nejrozsáhlejší je skupina
dosud známých rostlinných diaminoxidas. Tyto enzymy
byly nalezeny především v bobovitých (Fabaceae), ale také
u rostlin z jiných čeledí (Euphorbiaceae, Poaceae aj.). Celá
řada enzymů byla izolována v homogenním stavu a poté
charakterizována. Výchozím materiálem pro izolaci rost-
linných Cu-AO jsou nejčastěji ve tmě pěstované seme-
náčky, výjimečně pak listy. Nejlépe prozkoumány jsou
přitom Cu-AO ze semenáčků hrachu setého (PSAO) a čočky
kuchyňské (LSAO) a latexu pryšce Euphorbia characias4^.

3. Fyziologické funkce
a vlastnosti Cu-aminoxidas

Prokaryotickému organismu Cu-AO zjevně umožňují
využívat příslušných alkyl- nebo arylaminů jako jediného
růstového zdroje uhlíku a dusíku. Obecná funkce těchto
enzymů u vyšších organismů však nebyla dosud dobře
definována*'. Za jednu z nejvýznamnějších fyziologických
funkcí Cu-AO u rostlin a živočichů je považována kata-
bolická regulace buněčné koncentrace biogenních aminů,
zvláště diaminu putrescinu a alifatických polyaminů sper-
midinu a sperminu. Tyto aminy hrají důležitou roli v růz-
ných zásadních buněčných procesech, jako je například
tkáňová diferenciace, buněčný růst a proliferace, transfor-
mace buněčných kultur a nádorové bujení, hojení ran, obra-
na proti parazitům a pravděpodobně i programová buněčná
smrt, apoptóza1-6-9. Diaminoxidasy živočišného původu se
rovněž velkou měrou podílejí na katabolismu histaminu6-10.
Primární produkty enzymové oxidace mono-, di- a po-
lyaminů, tj. aldehydy a aminoaldehydy, mají samy o sobě
regulační funkci (v souvislosti s nukleovými kyselinami),
jsou však také dále metabolizovány na biologicky aktivní
látky1. U rostlin vykazují polyaminy růstový efekt, stabi-
lizují buněčné membrány a zpomalují stárnutí. Rostlinné

aminoxidasy se podílí na biosyntéze několika významných
skupin alkaloidů4-8, nejasný je dosud jejich vztah k lignifi-
kaci buněčné stěny11'12. Ztotožnění aminoxidas s enzymy
metabolizujícími buněčné regulátory cytokininy je zatím
hypotetické13.

Až na několik vyjímek6'14jsou Cu-AO v nativním stavu
složeny ze dvou identických podjednotek. Molekulová
hmotnost homodimerů se pohybuje v rozmezí 150-200
kDa. Velká většina Cu-AO eukaryotického původu ná-
leží ke glykoproteinům. Hodnota isoelektrického bodu Cu-
-AO leží většinou v oblasti pH < 7,0, některé enzymy však
mají pí ~ 7,0 (např. PSAO)6. Je známo aminokyselino-
vé složení řady Cu-AO, u menšího počtu z nich byla ur-
čena kompletní aminokyselinová sekvence (viz kap. 5).
Několik enzymů bylo připraveno v krystalické formě6,
u čtyř z nich byla metodou difrakce rentgenových paprsků
nedávno určena trojrozměrná krystalová struktura, včetně
detailního prostorového uspořádání aktivního místa15"18

(viz kap. 6).

Absorpční spektrum Cu-AO obsahuje charakteristický
široký pás s maximem při 460-510 nm, který souvisí s ty-
pickou růžovou či růžovo-žlutou barvou vysoce purifiko-
vaných preparátů4-6'19. Viditelná absorpce je způsobena
přítomností chinonového kofaktoru a není tedy ovlivněna
odstraněním mědi z enzymové molekuly za neredukujících
podmínek (viz kap. 4)6-19. Elektronové přechody Cu(ll)
jsou lépe patrné v CD spektrech (oblast 600-800 nm) 6- 1 9 ' 2 0

Přídavek substrátu vede k odbarvení enzymu, po úplné
oxidaci aminu se však ve spektru Cu-AO objevuje původní
absorpční pás. Anaerobní reakcí vzniká stabilní žlutý inter-
mediát s absorpčními maximy při 350, 435 a 465 nm21-22.
Přítomnost kyslíku způsobí rychlou reoxidaci enzymu a ob-
novení maxima při 500 nm2-'. Procesu reoxidace se účastní
prostetická měď, neprobíhá proto u substrátem redukova-
ných apoenzymů21-22. Tvorby sytě zbarvených fenylhy-
drazinových derivátů se využívá při spektrofotometrických
titracích karbonylové skupiny organického kofaktoru19.
V každé podjednotce Cu-AO se předpokládá existence
funkčního aktivního místa, kde je umístěna Cu(II) a titro-
vatelný kofaktor24"26. Ve starší literatuře uváděná polo-
viční titrační stechiometrie27'28 je nyní kriticky zdůvod-
ňována nižší kvalitou tehdy použitých enzymových prepa-
rátů. Rozdílné výsledky experimentů jsou dány i odlišnou
koncentrací titrovaných aminoxidas, lišícími se metodami
stanovení molekulové hmotnosti a koncentrace proteinů
a různou dobou inkubace enzymu s inhibitorem4'29. V pří-
padě některých Cu-AO byla pozorována tzv. „half-site"
reaktivita, kdy po vytvoření fenylhydrazonu v prvním z ak-
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tivních míst dochází k určitým sterickým změnám v prote-
inové molekule a tím je bráněno reakci v místě druhém30'31.
Vliv na titrační stechiometrii má i defektní tvorba kofaktoru
z jeho prekurzoru29 (viz kap. 7). Fluorescenční emisní
spektra excitovaná při 280 resp. 365 nm, jsou potvrzením
chinonové povahy kofaktoru Cu-AO32-33.

4. Měď v aktivním místě
a mechanismus katalýzy

V každé z podjednotek nativní Cu-AO je přítomen atom
mědi ve formě iontu Cu2+, na základě EPR spektra není
možné tyto dva ionty rozlišit. Spektroskopické vlastnosti
mědi v Cu-AO odpovídají nízkomolekulárním tetragonál-
ním, plošně pyramidálním či planárním komplexům Cu(II)
tzv. „typu 2" („nonblue")6'34"36. Parametry EPR spekter
pak zvláště poukazují na umístění Cu(II) v tetragonálním
komplexu s N- a O-ligandy37. Změny vzhledu EPR spekter
enzymů po jejich reakci s fenylhydrazinem či po anaerob-
ním přídavku substrátu naznačují možnou interakci Cu(II)
a kofaktoru38. Model Cu(II)-komplexu v Cu-AO byl od-
vozen z výsledků řady spektroskopických studií39"42.
V plošně pyramidálním uspořádání je měď koordinována
v rovině ekvatoriální třemi dusíkovými atomy histidino-
vých zbytků proteinu a molekulou vody, axiálním ligandem
je opět voda. Správnost modelu byla potvrzena vyřešením
krystalové struktury Cu-AO z Escherichia coli (obr. 1,
viz též kap. 6). Vzdálenost mezi Cu(II) a kyslíky topachi-
nonu v aktivním místě umožňuje přímý přenos elektronu
mezi oběma prostetickými skupinami'5'16'43.

Měď lze z aktivního místa Cu-AO poměrně snadno
reverzibilně odstranit: za neredukujících podmínek reakcí
s dieťhyldithiokarbamátem21'22'44, po redukci dithioniči-
tanem na Cu(I) potom pomocí kyanidu36. Katalytickou
aktivitu je možné s vysokým výtěžkem obnovit přídavkem
volných Cu2 + iontů k apoenzymu21-36. V případě PSAO
nevede přídavek jiných kovů ve formě iontu Me 2 + k reak-
tivaci21. Substituce mědi ionty Co 2 + u BPAO vede sice
k obnovení konformace molekuly, rekonstituovaný enzym
však dosahuje pouze 15% aktivity nativní aminoxidasy45.
Kobaltnaté a nikelnaté ionty vrací dithioničitanem reduko-
vané BPAO absorpční spektrum nativního enzymu46.

Otázka úlohy mědi v Cu-AO není dosud uspokojivě
zodpovězena. Významná je její strukturní funkce tzn. udr-
žovat aktivní místo enzymu v příznivé geometrické a elek-
tronové struktuře pro vazbu substrátu36'47. Již dříve se
soudilo, že měď participuje v procesu reoxidace substrátem
redukovaného organického kofaktoru21'22. Původní před-
poklady, že Cu2 + vystupuje jako Lewisova kyselina48 nebo
se účastní procesu katalýzy nepřímo36, vycházel z neús-
pěšných pokusů detegovat změnu jejího redoxního stavu
EPR spektroskopií49.

Nedávno bylo zjištěno, že anaerobní substrátovou re-
dukcí Cu-AO při laboratorní teplotě je generován přechod-
ný stav Cu(I)-semichinon, který může být právě tím kataly-
tickým intermediátem bezprostředně reagujícím s kyslí-
kem50. EPR spektra radikálu jsou identická se spektry
substrátem redukovaných aminoxidas naměřenými v pří-
tomnosti ligandů stabilizujících Cu(I)50-51. Mechanismus
aminoxidasové reakce, který byl pak navržen16, je na obr. 2.
Katalytický cyklus je možné dělit do dvou fází9. V té první

Obr. 1. Prostorové uspořádání Cu(II)-komplexu v aktivním místě aminoxidasy z baktérie Escherichia coli15
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vede interakce topachinonu s primární aminoskupinou sub-
strátu k tvorbě kovalentní vazby a vzniku chinonketiminu.
Zachycením oc-protonu substrátu katalytickou bází vzniká
z chinonketiminu karbanion, který se velmi rychle mění na
bezbarvý aldimin. Po uvolnění aldehydu se v aktivním
místě tvoří redukovaná forma kofaktoru, aminokate-

cnoj23,52 Vzniklý stav Cu(II)-aminokatechol je v rovno-
váze s radikálovou formou Cu(I)-semichínon, semichinol-
aminem. Jeho reakcí s molekulárním kyslíkem vzniká opět
oxidovaná forma enzymu, uvolní se peroxid vodíku a amo-
niak. Tak je ukončena druhá fáze reakce23'52. Rovnováha

mezi intermediáty Cu(I)-semichinon a Cu(II)-redukovaný
chinon je dána rychlým přenosem elektronu mezi mědí
a kofaktorem52'53. Při nízkých teplotách a v nepřítomnosti
kyanidu (nebo jiných stabilizujících Hgandů) je upřed-
nostňován stav s Cu(II)50.

5. Chinonový kofaktor Cu-aminoxidas

Z charakteristických reakcí Cu-AO s karbonylovými
reagenty bylo zřejmé, že kofaktor odpovědný za viditelné

Obr. 2. Předpokládány mechanismus oxidace aminů Cu-aminoxidasami16. Schéma znázorňuje předpokládanou úlohu mědi, ko-
faktoru topachinonu a katalytické báze (představované karboxylátovou skupinou aspartátu) v cyklu probíhajícím v aktivním místě enzymu
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absorpční spektrum obsahuje karbonylovou funkční skupi-
nu19. Do poloviny 80. let se předpokládal výskyt pyridoxal-
fosfátu, ten se však nikdy nepodařilo spolehlivě proká-
zat5 4 '5 5. V roce 1984 byly překvapivě publikovány nepřímé
důkazy přítomnosti kovalentě vázaného pyrrolochinolino-
chinonu (methoxatin, PQQ) v enzymu z hovězího séra56-57.
Tehdy byl již delší dobu znám disociabilní PQQ jako
koenzym některých oxidoreduktas prokaryotického půvo-
du5 8 '5 9. Kovalentně vázaný PQQ byl pak prokázán i u dalších
Cu-aminoxidas. Šlo však vesměs o nepřímé důkazy32'60"65.

Za počátek nové etapy studia aminoxidas (a chinopro-
teinů vůbec) lze proto bez nadsázky považovat rok 1990,
kdy tým Klinmanové z University of California v Berkeley
několikaleté spekulace o PQQ v Cu-aminoxidasách pře-
svědčivým způsobem vyvrátil66. Derivát BPAO, připrave-
ný reakcí enzymu s [U-14C] fenylhydrazinem, byl podroben
proteolytickému štěpení. HPLC separací termolysinového
digestu byl získán značený pentapeptid s aminokyselino-
vou sekvencí Leu-Asn-X-Asp-Tyr. Díky vysokému výtěžku
a malé velikosti mohla být provedena jeho charakterizace
hmotnostní spektrometrií. Neznámá aminokyselina v sek-
venci byla identifikována jako fenylhydrazon chinonové
formy 2,4,5-trihydroxyfenylalaninu (6-hydroxydopa), ozna-
čované též jako 6-hydroxydopachinon nebo topachinon
(TPQ, obr. 3). Pro potvrzení správnosti výsledků analýzy
byl syntetizován 5-(2,4,5-trihydroxybenzyl)hydantoin, ana-
log 6-hydroxydopa, který podléhá rychlé oxidaci vzdušným
kyslíkem na odpovídající chinon. Fenylhydrazonu ap-ni-
trofenylhydrazonu tohoto tzv. topahydantoinu bylo potom
použito jako modelových látek. Výjimečná shoda v absor-
pčních spektrech modelových látek a derivatizovaných
pentapeptidů z aktivního místa BSAO spolu s výsledky
protonové NMR byly definitivním potvrzením skutečnosti,
že TPQ je kofaktorem enzymu66.

Obr. 3. Topachinon jako součást konsenzuální peptidové sek-
venkce aktivního místa Cu-aminoxidas66'7098

Výsledek detailní analýzy kofaktorového peptidu Cu-
-AO z hovězího séra byl záhy ověřen metodou rezonační
Ramanovy spektroskopie. Porovnáním rezonančních Ra-
manových spekter fenylhydrazonu a /?-nitrofenylhydrazo-
nu BPAO se spektry derivatizovaných peptidů aktivního
místa a odpovídajících derivátů topahydantoinu jako mode-
lových látek byla zjištěna velká shoda jak v poloze (vlnoč-
tu), tak i intenzitě pásů, potvrzující přítomnost TPQ v ak-
tivním místě enzymu67. Podobným srovnáním se ukázalo,
že TPQ je pravděpodobným kofaktorem enzymu z vepřo-
vých ledvin, semenáčků hrachu a bakterie ArthrobacterVl.
Studie s intaktními enzymy navíc vylučují tvorbu struktury
TPQ v důsledku chemických nebo chromatografických
postupů užívaných při izolaci značeného peptidu67.

Narozdíl od většiny známých kofaktorů enzymů třídy
oxidoreduktas je topachinon integrální součástí primární
proteinové struktury, přičemž jako redoxně aktivní kofak-
tor vzniká v aktivním místě posttranslační modifikací tyrosi-
nového zbytku. Při hledání tohoto prekurzoru bylo využito
výsledků klonování a sekvenční analýzy genu kódujícícího
peroxisomální Cu-AO methylotrofní kvasinky Hansenula
polymorpha (HPAO)68. (H. polymorpha tvoří v závislosti
na použitém induktoru dva odlišné enzymy - meťhylamin-
oxidasu68 a benzylaminoxidasu69.) Z proteolyzátu fenylhy-
drazinového derivátu HPAO byl purifikován značený pep-
tid s kofaktorovou sekvencí Val-Ala-Asn-X-Glu-Tyr-Val.
Vzhledem k tomu, že rezonanční Ramanovo spektrum pepti-
du bylo prakticky identické se spektrem modelové látky,
kofaktorem enzymu je TPQ. Srovnáním přeložené nukleo-
tidové sekvence HPAO genu se sekvencí výše zmíněného
heptapeptidu se došlo k závěru, že prekurzorem topachi-
nonu je tyrosin (kodon UAC). Vzhledem ke shodě sekven-
ce HPAO odvozené z cDNA a sekvence tryptického kofak-
torového peptidu BPAO v několika aminokyselinách bez-
prostředního okolí kofaktorů bylo možné tuto skutečnost
předpokládat pro všechny Cu-AO eukaryotického původu69.

Rezonanční Ramanovou spektroskopií značených pep-
tidů aktivního místa byl TPQ prokázán také v Cu-AO
z vepřového séra a ledvin a semenáčků hrachu70. Amino-
kyselinové sekvence těchto peptidů byly porovnány s již
známými sekvencemi odpovídajících peptidů BPAO a HPAO.
Ukázalo se přitom, že je vždy zastoupena konsenzuální
sekvence Asn-TPQ-Asp/Glu (záměna Asp -> Glu v HPAO)
(obr. 3). Na základě zjištěného posunu polohy absorpčních
maxim p-nitrofenylhydrazonů enzymů a modelového topa-
hydantoinu v závislosti na pH, který je považován za vhod-
ný nepřímý důkaz, lze předpokládat přítomnost TPQ v Cu-
-AO z hrachoru setého a ovčí plazmy70.
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Tabulka I
Aminokyselinové sekvence v oblasti kofaktoru několika Cu-AO.Všechny uvedené sekvence byly získány překladem
strukturních genů v Honovaných DNA s výjimkou enzymů z vepřových ledvin a séra a benzylaminoxidasy z H. polymor-
pha, kde byly určeny automatizovanou Edmanovou degradací peptidu. Všeobecně přítomná konsenzuální kofaktorová
sekvence je podtržena, tyrosylový prekurzor TPQ je zvýrazněn („y")

Zdroj (Cu-aminoxidasa) Sekvence Cit.

Hovězí sérum (monoaminoxidasa)
Vepřové sérum (monoaminoxidasa)
Vepřové ledviny (diaminoxidasa)
Lidské ledviny (diaminoxidasa)
Lidská placenta (diaminoxidasa)
Tlusté střevo krysy (diaminoxidasa)
Semenáčky hrachu (diaminoxidasa)
Semenáčky čočky (diaminoxidasa)
Aspergillus niger (monoaminoxidasa, ANAO-I)
Hansenula polymorpha (methylaminoxidasa)
Hansenula polymorpha (benzylaminoxidasa)
Escherichia coli (monoaminoxidasa)
Klebsiella aerogenes (tyraminoxidasa)
Arthrobacter globiformis (fenethylaminoxidasa)
Arthrobacter globiformis (histaminoxidasa)
Arthrobacter strain PÍ (methylaminoxidasa)

SVSTMLNyDYVWDMVFYPNGAIE
SVSTMLNxDYVXDMIFHP3

DTSTVYNxDYIXDFIFYYNa

TTSTVYNyDYIWDFIFYPNGVME
TTSTVYNyDYIWDFIFYPNGVME
TTSTVYNyDYIWDFIFYSNGVME
TIVTVGNyDNVIDWEFKASGSIK

TVVTVGNyDNVLDWEFKTSGWMK
FIITLANyEYIFAYKFDQSGGIT

QIFTAANyEYCLYWVFMQDGAIR
VANxEYVa

WISTVGNyDYIFDWVFHDNGTIG
WISTVGNyDYIFDWVFHDNGTIG

FFTTIGNyDYGFYWYLYLDGTIE
FFTTVGNyDYGFYWYLYLDGTIE
FIATVANyEYAFYWHLFLDGSIE

74
70
70
71
73
72
75
76
14
68
69
83
84
85
86
87

a Neznámá aminokyselina x v konsenzuální sekvenci představuje derivatizovaný TPQ v peptidu

Typická konsenzuální sekvence TPQ byla nalezena
i v primárních strukturách aminoxidas z lidských ledvin
a tlustého střeva krysy (označovaných též jako „proteiny
vážící amilorid") získaných překladem nukleotidové se-
kvence strukturních genů71'72. Je také zastoupena v ami-
nokyselinových sekvencích enzymů z lidské placenty73

(z 81% identická se sekvencí BPAO74) a semenáčků hra-
chu a čočky odvozených z cDNA7 5 '7 6.

Zajímavá je situace v případě dvou enzymů izolova-
ných z plísně Aspergillus niger AKU 3302 po indukci
syntézy aminoxidasy n-butylaminem. Dimer ANAO-I
i monomer ANAO-II jsou zřejmě kódovány jediným ge-
nem, který byl klonován a podroben sekvenční analýze.
V primární struktuře ANAO-I byla nalezena kofaktorová
sekvence Asn-Tyr-Glu, kde tyrosinový zbytek (Tyr404)
představuje prekurzor topachinonu14. ANAO-I i ANAO-II
byly derivatizovaný /?-nitrofenylhydrazinem a podrobeny
proteolýze. Značené peptidy byly z digestu purifikovány
HPLC a dále analyzovány 'H-NMR, hmotnostní spek-
trometrií a rezonanční Ramanovou spektroskopií. U obou
enzymů byla potvrzena přítomnost TPQ. Poněkud pře-

kvapivé bylo ale zjištění, že v ANAO-I se může vyskytovat
kovalentní vazba kofaktoru ke zbytku kyseliny glutamové
ve vzdálené části polypeptidového řetězce (Glul45)77.
Spojením dvou postranních aminokyselinových zbytků je
právě tvořen chinonový kofaktor v aktivním místě lysyloxi-
dasy z hovězí aorty (tzv. lysin-tyrosylchinon, LTQ)78. Ly-
syloxidasa z kvasinky Pichia pastoris obsahuje naproti
tomu v aktivním místě TPQ7 9.

V aktivním místě monoaminoxidasy z Escherichia coli
byl TPQ prokázán detailní analýzou kofaktorového dipep-
tidu X-Asp80 a rezonanční Ramanovou spektroskopií en-
zymu a jeho derivátů81'82. V primární struktuře ECAO je
navíc zastoupena konsenzuální sekvence kofaktoru83.
Konsenzuální tripeptid Asn-Tyr-Asp je rovněž přítomen
v sekvenci monoaminoxidasy z gramnegativní bakterie
Klebsiella aerogenes, získané překladem jejího strukturní-
ho genu84. Grampozitivní bakterie Arthrobacter globifor-
mis tvoří v závislosti na indukci substrátem fenethylami-
noxidasu či histaminasu, které se navzájem liší v ami-
nokyselinové sekvenci odvozené z kódujících úseků DNA.
Shodně je však zastoupena konsenzuální sekvence TPQ85-86,
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jejíž přítomnost byla zjištěna i v polypeptidovém řetězci
aminoxidasy z methylotrofní bakterie Arthrobacter strain
P Í 8 7 . Podobně jako u HPAO a ANAO-I se i u tohoto
enzymu vyskytuje záměna Asp —> Glu v sousedství TPQ.

Přehled kofaktorových sekvencí několika Cu-AO udá-
vá tabulka I. Mezi známými úplnými aminokyselinovými
sekvencemi Cu-AO je homologie v rozsahu 20-99 %.
Vysoká je zvláště mezi aminoxidasami izolovanými z pří-
buzných zdrojů (např. u enzymů ze semenáčků čočky a hra-
chu činí 92,2 %, u Cu-AO z E. coli a K. aerogenes 83,0 %),
podstatně se snižuje při srovnání mezi živočišnými a rost-
linnými či mikrobiálními enzymy (kolem 25 %) 7 . V se-
kvencích Cu-AO bylo nalezeno 33 aminokyselinových
zbytků vyskytujících se ve stejné pozici, a to především
v centrální oblasti (v blízkém okolí TPQ) a u C-konce
řetězce7'75. Vysoký stupeň homologie C-konce vypovídá
o jeho důležité strukturní a funkční úloze. V sekvencích se
rovněž objevují čtyři histidyly, z nichž dva tvoří všeobecně
přítomný His-X-His motiv, který představuje bidentální
ligand enzymově vázané mědi7'75.

6. Krystalové struktury Cu-aminoxidas

V krystalickém stavu bylo již připraveno několik Cu-
-AO. Jedná se např. o enzymy z hovězí a vepřové krevní

plazmy88-89, vepřových ledvin90, semenáčků hrachu91,
plísně Apergillus niger92, kvasinky Hansenula polymor-
pha a bakterií Escherichia coli^1^ a Arthrobacter globi-
formis95. Krystaly difraktující rentgenové paprsky s vyso-
kým rozlišením (2,5 Á) se poprvé podařilo získat u Cu-AO
ze semenáčků hrachu91 a brzy na to i u enzymu z E. coli94.
V obou případech byla provedena předběžná rentgenová
strukturní analýza. Krystaly obou enzymů přísluší k orto-
rombické krystalové soustavě.

Enzym z E. coli se stal první Cu-AO, u které byla vyře-
šena trojrozměrná krystalová struktura15 (obr. 4). Výsledky
analýzy krystalu ECAO byly získány při rozlišení 2 Á.
Podjednotky ECAO se skládají ze čtyř domén. Homodimer
je tvořen pevně asociovanými velkými pVsendvičovými
doménami, které jsou v kontaktu daném průnikem pro-
storových výběžků v podobě vlásenky, které dosahují až
k aktivnímu místu druhé podjednotky. Použitím rozdílných
krystalizačních médií byly připraveny dvě izomorfní krys-
talové formy, jejichž strukturní odlišnosti byly zjištěny
pouze v koordinační geometrii Cu(II). V obou formách
vystupují jako ligandy mědi tři dusíkové atomy histidino-
vých zbytků (His524, His526 a His689). V krystalové
formě I (inaktivní, krystalována z roztoku obsahujícího
(NH4)2SO4) je měď v tetraedrální koordinaci, čtvrtým li-
gandem je jeden z kyslíků topachinonu. Naproti tomu v ak-
tivní formě II (krystalována z citrátového pufru94) je koor-

Obr. 4. Diagram trojrozměrné krystalové struktury Cu-aminoxidasy z Escherichia coli15. Úseky s (3-strukturou jsou reprezentovány
plochými šipkami, a-šroubovice pak vinutými proužky. Pozice mědi v aktivním místě vyznačena kulatým terčíkem. Ve velmi podobné
krystalové struktuře enzymu ze semenáčů hrachu chybí doména Dl(cit.16)
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dinace Cu(II) plošně pyramidální. Histidyly jsou spolu
s molekulou vody ekvatoriálními ligandy, druhá molekula
H2O je O-ligandem axiálním (obr. 1). TPQ je v odtažené
poloze v blízkosti zbytku Asp383, který je zřejmě kata-
lytickou bází. Analýzou krystalu ECAO byla překvapivě
nalezena další možná vazebná místa pro ionty kovů v mo-
lekule enzymu. Nacházejí se v povrchové části proteinové
molekuly v počtu dvě místa na monomer, jako možné
ligandy obsahují karboxylátové skupiny postranních zbyt-
ků Asp a Glu. Jejich obsazení a funkce nejsou zatím známy15.

Trojrozměrná struktura molekuly PSAO byla vyřešena
analýzou krystalu metodou difrakce RTG paprsků při ro-
zlišení 2,2 Á (cit.16). Enzym byl krystalován použitím
Li2SO4 jako precipitantu9'. Každá z podjednotek homodi-
meru se skládá ze tří domén, polypetidový řetězec podjed-
notky obsahuje řadu úseků s P-strukturou. Interakce mezi
oběma podjednotkami je umožněna vzájemným průnikem
největších domén (D4) prostřednictvím ramen v podobě
vlásenky. Aktivní místo je umístěno v doméně D4 blízko
povrchu proteinu, přímo z roztoku je nepřístupné. Cu(II) je
koordinována třemi histidinovými zbytky (His442, His444
a His603) a dvěma molekulami H2O (srovnej s ECAO).
TPQ není zapojen do koordinace, kyslíkový atom v polo-
ze 2 (obr. 3) je od Cu(II) vzdálen 6 Á. Díky značné konfor-
mační flexibilitě TPQ mohou všechny jeho kyslíkové ato-
my tvořit vodíkové vazby s ostatními aminokyselinovými
zbytky aktivního místa (mj. s bází Asp300). V každé pod-
jednotce PSAO jsou dva disulfidové můstky, potenciální
glykosylační místa se nacházejí na povrchu enzymové mo-
lekuly. Podobně jako v případě ECAO bylo i v podjednotce
PSAO identifikováno druhé vazebné místo pro kovový ion
ve vzdálenosti 33 Á od Cu(II). Je zřejmě obsazeno Mn(II)
v oktaedrální koordinaci. Signál Mn(II) byl již dříve nale-
zen v EPR spektru enzymu27.

Krystaly Cu-AO z kvasinky Hansenula polymorpha^
(HPAO, methylaminoxidasa) a bakterie Arthrobacter glo-
biformis95 (AGAO, fenethylaminoxidasa) svým prostoro-
vým uspořádáním opět přísluší k ortorombické soustavě.
Z nedávno vyhodnocených dat získaných jejich rentgeno-
vou strukturní analýzou vyplývá, že jde v obou případech
o homodimery, jejichž trojrozměrná struktura a uspořádání
aktivních míst je ve shodě s ECAO a PSAO17-18.

Nedávno byla publikována krystalová struktura kom-
plexu mezi ECAO a kovalentně vázaným inhibitorem 2-hy-
drazinopyridinem96, který je analogický Schiffově bázi
vzniklé reakcí enzymu se substrátem. Mezi dusíkovým
atomem hydrazoskupiny inhibitoru a Asp383 se tvoří vodí-
ková vazba. Zbytek aspartátu lze proto považovat za prav-

děpodobnou katalytickou bázi (viz kap. 4). Ve struktuře
nativního enzymu je aktivní místo skryto uvnitř molekuly.
V komplexu enzym-inhibitor se pyridinový kruh inhibitoru
nachází v povrchové oblasti proteinu - zde také zřejmě
dochází ke vstupu substrátu do aktivního místa96. Vzdá-
lenost mezi mědí a bazální molekulou H2O v Cu(II)-kom-
plexu je ve srovnání s nativním enzymem prodloužena ze
2 na 3 Á. Pozice mědi je tedy citlivá ke změnám polohy
kofaktoru.

7. Biogeneze chinonového kofaktoru

Topachinon je možné považovat za ubikvotní kofaktor
všech Cu-AO, neboť byl prokázán jak u enzymů savčího
původu, tak i u enzymů rostlinných a mikrobiálních7. Znač-
ná pozornost je věnována procesu tvorby TPQ z tyrosy-
lového prekurzoru kódovaného ve strukturních genech. Na
základě nejnovějších studií na toto téma lze říci, že se tak
s největší pravděpodobností děje autokatalytickým mecha-
nismem s účastí vázané Cu(II)6 9 > 9 7. Rekombinantní enzym,
získaný expresí strukturního genu HPAO v hostitelských
kvasinkách Saccharomyces cerevisiae, byl enzymově ak-
tivní a měl shodnou substrátovou specifitu jako standardní
HPAO. Jelikož kvasinky S. cerevisiae nemají schopnost
tvořit endogenní aminoxidasu, nemohou ani zajistit pří-
padný specifický enzymový systém pro přeměnu tyrosy-
lového prekurzoru na TPQ9 7. Mutant H456N, připravený
záměnou His456 (potenciálního ligandu mědi) za Asp cíle-
nou mutací genu HPAO, není enzymově aktivní a vykazuje
velmi nízkou schopnost vázat Cu2 + oproti standardní HPAO.
Přestože mutace neovlivnila expresi v ,S". cerevisiae ani
výtěžek purifikace enzymu, mutant H456N neobsahoval
detegovatelné množství TPQ. Výměna Glu za Asn v kon-
senzuální kofaktorové sekvenci naopak produkci TPQ in
vivo neovlivnila. Enzymová aktivita E406N mutantu proto
zůstala oproti standardnímu enzymu bez výraznějších změn98.

Autokatalytická tvorba TPQ v prokaryotických Cu-AO
již byla několikrát demonstrována in vitro. Po změně sig-
nální sekvence genu kódujícího ECAO byla baktérií Esche-
richia coli K-l2 produkována téměř inaktivní aminoxidasa.
Když byla bez přítomnosti jakéhokoliv efektoru inkubo-
vána po dobu 30-60 min při 30 °C, bylo dosaženo její
mnohonásobné aktivace. Zatímco v inaktivní ECAO ne-
bylo možné TPQ prokázat, jeho detekce redoxně-cyklizač-
ní směsí byla po aktivaci enzymu pozitivní99. Při absenci
mědi v kultivačním médiu produkuje baktérie E. coli inak-
tivní formu rekombinantní fenethylaminoxidasy z Arth-
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robacter globiformis, která postrádá měď i chinonový ko-
faktor. Aktivace této formy enzymu je jednouše možná její
aerobní inkubací s Cu2+, kdy je zároveň generován TPQ1 0 0"1 0 2.
Oxidace tyrosylového prekurzoru je přitom ovlivněna pou-
ze Cu(II) vázanou v aktivním místě102. Na základě před-
běžných spektroskopických studií aktivace rekombinantní
AGAO za anaerobních podmínek se usuzovalo, že během
procesu přeměny prekurzoru dochází ke změně redoxního
stavu mědi (donorem elektronu měl být hypotetický tyro-
sylový radikál)101. Opakovaným měřením EPR a CD spek-
ter však tvorba Cu(I) nebyla potvrzena102.

Pravděpodobná cesta vzniku TPQ z Tyr466 v ECAO9

je znázorněna na obr. 5. V prvním kroku se předpokládá
redukce Cu(II) na Cu(I) zprostředkovaná tyrosylovým pre-
kurzorem, ačkoli zatím nebyl získán experimentální důkaz
přechodné existence odpovídajícího radikálu. Měď nyní
může vázat molekulární kyslík a generovat meziprodukt
analogický superoxidovému radikálu (reakce 2, obr. 5).
Jeho reakce s tyrosylovým radikálem vede k peroxidovému
intermediátu vázanému na měď (reakce 3, obr. 5). Možná
adiční reakce mezi tyrosylovým a superoxidovým radiká-
lem byla přitom nedávno popsána103. V dalších krocích pak
dochází k homolytickému štěpení vazby O-O spojené s pře-
nosem kyslíku do pozice 2 na aromatickém kruhu tyrosylu

Obr. 5. Pravděpodobný mechanismus biogeneze topachinonu v Cu-aminoxidasách, jak byl navržen pro enzym z Escherichia col?
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(viz obr. 3). Následnou autooxidací vzniká TPQ (reakce
4-6, obr. 5). Takto navržený mechanismus vyžaduje rotaci
postranního řetězce. Zdá se však být mnohem pravděpo-
dobnějším než dříve navrhovaný proces zahrnující jako
meziprodukty dopa a dopachinon69 (reakce 8 a 9, obr. 5).
TPQ by v tomto případě vznikal nukleofilním atakem dopa-
chinonu hydroxylem vázaným na Cu(II). Nedávné spek-
troskopické studie naznačovaly, že by se tak nedělo přímou
hydratací, ale za spoluúčasti lysinového postranního zbytku
proteinu101. V krystalové struktuře aktivního místa PSAO
je sice tento zbytek zastoupen, u ECAO však úplně chy-
bí15-16. Proces vzniku redoxně aktivního kofaktoru vefene-
thylaminoxidase a histaminase z A. globiformis byl ne-
dávno analyzován rezonanční Ramanovou spektroskopií
s technikou izotopové výměny. Bylo přitom zjištěno, že
kyslík C-2 topachinonu je při autokatalytické oxidaci ko-
faktorového prekurzoru poskytován rozpouštědlem (vo-
dou). U C-5 kyslíku nebylo možné biosyntetický původ
spolehlivě prokázat. Na základě analogie s jinými enzy-
mově katalyzovanými hydroxylačními reakcemi se však
předpokládá, že pochází ze vzdušného kyslíku104. Z uve-
dených spektroskopických studií rovněž vyplývá, že sku-
tečný karbonylový charakter má pouze kyslík na C-5; mezi
kyslíky C-2 a C-4 je delokalizován záporný náboj. Studiem
mutantů rekombinantní histaminasy z A. globiformis bylo
zjištěno, že přítomnost nezměněné konsenzuální sekvence
je nutná pro optimální tvorbu TPQ a tím i katalytickou
aktivitu enzymu105.

Zcela nedávno byla autokatalytická tvorba TPQ demon-
strována in vitro také u Cu-AO eukaryotického původu106.
Inaktivní apoenzym rekombinantní HPAO (purifikovaný
po expresi genu v E. colí) byl aktivován inkubací s Cu2+.
Již dříve byl přitom popsán vliv iontů Cu2 + na produkci
aminoxidasy v semenáčcích čočky107. Zatímco množství
specifické mRNA a enzymového proteinu nebylo exogen-
ními přídavky Cu2 + ovlivněno, přídavek dvojmocné mědi
k homogenátům semenáčků pěstovaných za podmínek její
absence vedl k podstatnému zvýšení enzymové aktivity.
V případě monoaminoxidasy z E. colí přídavky mědi do
kultivačního media naopak enzymovou expresi zvyšují108.

8. Závěr

V popředí zájmu dalšího enzymologického výzkumu
Cu-aminoxidas je především konečné objasnění topologie
aktivního místa po vazbě substrátu. Z těchto důvodů je
významné studium reakčně závislých inhibitorů, jejichž

přeměnou vznikají v aktivním místě reaktivní produkty
vážící se kovalentně na esenciální skupinu, což vede k inak-
tivaci enzymu. Hledá se přesná úloha mědi v reakčním
mechanismu a autokatalytické tvorbě kofaktoru TPQ z ty-
rosylového prekurzoru. Dosud také není známo, ve které
fázi katalytického cyklu vstupuje do aminoxidasové reakce
kyslík a jakým způsobem dochází k tvorbě peroxidu vo-
díku. Předpokládá se sice, že se tak děje cestou superoxi-
dového intermediátu, chybí však přímé důkazy jeho exis-
tence. Vzhledem k problémům s krystalizací nebyla zatím
vyřešena trojrozměrná struktura žádné z aminoxidas ži-
vočišného původu. Velkou prioritu má proto zdokonalová-
ní purifikačních a krystalizačních postupů těchto enzymů.
Zkoumána je také buněčná lokalizace aminoxidas a ovliv-
ňování jejich genové exprese s možností nadprodukce en-
zymu v hostitelském mikroorganismu. Významné je pro
tento účel zjištění, že biogenezi kofaktoru a tím i kata-
lytickou aktivitu aminoxidas lze ovlivňovat cílenou mu-
tagenezí pouhých několika aminokyselin v sekvenci kofak-
torového peptidu. Nejdůležitějším úkolem však zůstává
vysvětlení fyziologické úlohy těchto enzymů a jejich vy-
užití pro praxi - klinickou, analytickou či průmyslově-
-zemědělskou. Jistý příslib do budoucna dávají v tomto
směru studie s použitím aminoxidasy v biosenzorech pro
stanovení aminů či enzymových reaktorech v potravinář-
ství. V oblasti humánní medicíny našly aminoxidasy uplat-
nění při sledování těhotenství a také jako markery někte-
rých nádorových onemocnění. Virus lidské imunodeficien-
ce je rapidně inaktivován peroxidasovým systémem, kde
jako donor peroxidu vodíku vystupuje aminoxidasa přemě-
ňující polyaminy spermin a spermidin. Nedávno se také
objevila hypotéza ztotožňující aminoxidasy s cytokininoxi-
dasami, které ovliňují hladinu buněčných regulátorů, cy-
tokininů. Tato domněnka je však zatím zcela nepodložená
experimentálními důkazy. Z výše uvedeného přehledu
možných cest dalšího výzkumu aminoxidas lze očekávat
objevy, které mají šanci být stejně podnětné pro chemii
proteinů a pochopení jejich fyziologické funkce jako dosa-
vadní výsledky.
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M. Šebela, I. Frébort, and P. Peč (Department of
Biochemistry, Faculty of Science, Palacký University, Olo-
mouc): New Knowledge on the Cofactors of Copper
Amine Oxidases as a Contribution to Biochemistry of
Proteins

The review deals with copper/topa quinone-containing
amine oxidases. These enzymes belong to a new protein
class of quinoproteins and háve been intensively investiga-
ted at the present. General properties of the enzymes are
surveyed, such as physiological functions of microbial,
animal and plant amine oxidases together with the mecha-
nism of the corresponding catalyzed reactions. Major atten-
tion is paid to both prosthetic groups of the enzymes - Cu
ions and topa quinone bound in the active site. Three-di-
mensional structures of several amine oxidases obtained by
X-ray diffraction analysis of the respective crystals are
given in details. Recent results in the biogenesis of quinone
cofactor are also presented. The expected ways of further
investigation of amine oxidases and some possibilities of
their practical application are outlined.
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