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WPŁYW TLENKU AZOTU I JEGO POCHODNYCH NA GLIKOZYLAZĘ
ADENINOWĄ DNA- MUTY
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Tlenek azotu (NO●) jest bardzo reaktywną cząsteczką wytwarzaną w układach
biologicznych z argininy przez syntazy tlenku azotu. Tlenek azotu i jego pochodne
mogą bezpośrednio oddziaływać na makrocząsteczki występujące w komórkach, np. na
białka i DNA. Białka zawierające jako grupy prostetyczne jony żelaza, bądź
bezpośrednio koordynowane przez reszty aminokwasowe białek lub wchodzące w skład
większych struktur (np. hem lub gniazda żelazowo-siarkowe) powszechnie występują w
organizmach żywych. Przykładem takich białek są glikozylazy DNA, enzymy
uczestniczące w naprawie DNA z wycięciem zasady i zapobiegające genotoksycznym i
mutagennym skutkom powstawania utlenionych zasad. Niektóre glikozylazy, np.
endonukleaza III oraz białko MutY i ich ssacze homolog, zawierają gniazda żelazowo-
siarkowe [4Fe-4S]. Szczególnie ciekawe wydaje się białko MutY jeden z enzymów tzw.
„układu GO” zapobiegające niekorzystnym skutkom powstawania 8-oksoguaniny (GO).
W odróżnieniu od innych glikozylaz DNA wycinających uszkodzone zasady, białko
MutY wycina błędnie sparowaną w czasie replikacji, ale nieuszkodzoną adeninę z pary
GO:A, zapobiegając w ten sposób powstaniu transwersji GC:TA w następnej rundzie
replikacyjnej. Białko MutY zawiera w swojej strukturze gniazdo żelazowo-siarkowe,
dokoordynowane przez cysteiny łańcucha aminkowasowego. Gniazdo żelazowo-
siarkowe nadaje białku MutY strukturę drugorzędową oraz prawdopodobnie jest
odpowiedzialne za regulację aktywności tego enzymu.

Badania ostatnich lat wykazały, że tlenek azotu oraz silne związki utleniające tj.
nadtlenoazotyn, anionorodnik ponadtlenkowy powstające w sposób naturalny w
organizmie, m.in. w stanach zapalnych, mogą wybijać gniazdo żelazowo-siarkowe z
białek lub tworzyć z nim dinitrozylowe kompleksy żelaza (DNIC). Taka modyfikacja
gniazda żelazowo-siarkowego powoduje zmiany konformacyjne białka i zmianę lub
zahamowanie jego aktywności biologicznej. 

W mojej pracy badam wpływ tlenku azotu na konformację i aktywność białka
MutY. Przeprowadziłam badania wpływu tlenku azotu i jego pochodnych na gniazdo
żelazowo-siarkowe in vitro i in vivo za pomocą elektronowego rezonansu
paramagnetycznego, dichroizmu kołowego oraz badając aktywność białka MutY.

Okazało się że potraktowanie bakterii E.coli wytwarzających białko MutY
donorem tlenku azotu DEANO((Z)(1-N,N dietyloamino)diazen-1-ium-1,2-diolan sodu)
powoduje powstanie dinitrozylowych kompleksów żelaza, który zanikają podczas
izolacji białka z tych bakterii. Porównałam również aktywność biologiczną natywnego
białka oraz wyizolowanego z bakterii potraktowanych donorem tlenku azotu. Pod
wpływem działania tlenku azotu aktywność natywnego białka MutY zanika (już po
potraktowaniu 50 mikromolami NO), natomiast aktywność białka wyizolowanego z
bakterii potraktowanych NO nie zanika.
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