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1. Uvod

Enzym kataláza (EC 1.11.1.6., systematickým názvom
peroxid vodíka-peroxid vodíka oxidoreduktáza) katalyzuje
heterolytické štiepenie dvoch molekul peroxidu vodíka za
vzniku kyslíka a vody (reakcia 1). Je jediným známým
enzýmom schopným nielen redukcie, ale aj oxidácie per-
oxidu vodíka2, čím sa podstatné líši od peroxidáz (E.C.
1.11.1.5.), ktoré móžu iba redukovat' H 2O 2 za súčasnej
oxidácie sekundárného substrátu, ktorým móžu byť (pre

buňky toxické) objemnejšie molekuly fenolických zlúče-
nírr. Kataláza sa vyskytuje u takmer všetkých organizmov
s aeróbnym metabolizmom. Jej hlavná fyziologická úloha
spočívá v ochraně buniek před mimoriadne reaktívnymi
molekulami s peroxidickou vazbou, ktoré vznikajú ako
vediajšie produkty katabolizmu. Peroxidy ihned'po svojom
vzniku móžu velmi 1'ahko oxidovat' všetky dóležité bio-
logické makromolekuly v ich bezprostrednej blízkosti4

a tým vážné ohrožovat' normálny priebeh metabolizmu.
V buňkách eukaryontov je kataláza typickým markerom
subcelulárnych organel, známých ako peroxizómy5'6. Per-
oxizómy obsahujú charakteristické anabolické systémy,
ako napr. P-oxidačný systém mastných kyselin. Účinkom
peroxizomálnych oxidáz vzniká značné množstvo peroxidu
vodíka, ktorý je odstraňovaný pósobením peroxizómovej
katalázy7, popísanej podrobnejšie v dalších kapitolách. Ka-
talázy a peroxidázy predstavujú esenciálnu výbavu buniek
pri překonávaní škodlivých účinkov oxidačného stresu8.
Podlá novších výskumov katalázy účinkujú u vačšiny pro-
a eukaryontov v priamej súčinnosti so superoxid dismu-
tázami, ktorých chránia před inaktiváciou vyššími koncen-
tráciami peroxidu vodíka . V podmienkach in vivo zatial'
nedokázanou, in vitro však možnou ostává priama per-
oxidácia fenolických i alkoholových substrátov moleku-
lami kataláz, ktoré na základe tohto peroxidázového reak-
čného módu10 móžu byť klasifikované do niekollcých pod-
skupin.

2. Klasifikácia kataláz na základe evolučných
vzťahov a reakčných schopností

Klasifikácia kataláz přešla komplikovaným vývojom
od póvodného členenia na základe kinetických a spektrál-
ných vlastností11 až po súčasné na základe sekvenčných
homológií . Povodně sa rozlišovali tri podskupiny: typic-
ké, atypické katalázy a katalázy-peroxidázy. V súčasnosti
sa katalázy klasifikujú ako: typické, katalázy-peroxidázy
a nehémové katalázy (podskupina atypických bola vyne-
chaná a jej predstavitelia začlenění do ostatných na základe
struktury a reaktivity). Pre všetky doteraz známe katalázy
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je spoločná základná reakcia dismutácie peroxidu vodika
podlá reakčnej schémy (/):

2 H 2O 2 -> 2 H2O + O 2 (1)

jednotlivé podskupiny majú následovně odlišnosti:

2 . 1 . T y p i c k é k a t a l á z y
( v n i e k t o r ý c h p r á c a c h
o z n a č o v a n é „ p r a v é " k a t a l á z y )

Početní predstavitelia boli objavení u prokaryotov aj
u eukaryotov13"19. Enzymy patriace do tejto podskupiny
majú relatívnu molekulovú hmotnost' v rozmedzí 200.000
až 350.000 a sú to tetramerické molekuly s jedným proto-
hemom IX na jednu podjednotku. Tieto enzymy sú inhi-
bovatefné suicidálnym inhibítorom ATZ . Okrem vysokej
katalázovej aktivity vykazujú v menšej miere aj 2-elek-
trónovú peroxidázovú aktivitu (napr. s alifatickými alko-
holmi v reakčnej schéme (2).

H 2O 2 + C2H5OH -> CH3CHO + 2 H2O (2)

S 1-elektronovými substrátmi však (najma zo stéric-
kých dóvodov) peroxidácie schopné nie stí , čím sa pod-
statné líšia od kataláz-peroxidáz.

2 . 2 . K a t a l á z y - p e r o x i d á z y

Vyznačuj ú sa relativné nižšou katalázovou a zvýšenou
peroxidázovou aktivitou (v porovnáni s podskupinou 2.1.)
a to nielen s 2-elektrónovými (alifatické alkoholy), ale
najma s 1-elektronovými substrátmi (ABTS, L-DOPA, gu-
jakol). Schéma tohto typu reakcie je:

H 2O 2 + 2 HA -> 2 H2O + 2 A (3)

kde A je substrát najčastejšie aromatického charakteru
schopný 1-elektrónovej oxidácie

Sú necitlivé voči inhibitoru ATZ. Majú širšie pH a te-
plotné optimum ako typické katalázy. Reprezentanti tejto
podskupiny boli izolovaní predovšetkým z buniek pro-
karyotov: Escherichia coli , Chromátům vinosum ,
Klebsiella pneumoniae , Rhodobacter capsulatus , ako
aj z halofilného organizmu Haloarcula marismortui . Bo-
lo dokázané, že kataláza-peroxidáza z Mycobacterium tu-
berculosis je schopná oxidatívnej aktivácie protituber-

kulózneho liečiva izoniazidu24. Kataláza-peroxidáza bola
úspěšné izolovaná z eukaryotickej parazitnej hubky Sep-
toria tritici , a nedávno aj z Penicilium simplicissirnus ,
čo sú jediní zatial' známi predstavitelia tejto podskupiny
u eukaryotov. Relativná molekulová hmotnost' tejto en-
zýmovej podskupiny sa pohybuje v rozmedzí 150.000 až
200.000 a vačšinou sa jedná o dimérne molekuly. Hodnota
Rz je nižšia ako u skupiny atypických kataláz vzhladom na
skutočnosť, že proteinové podjednotky sa líšia obsahom
hému.

2 . 3 . N e h é m o v é k a t a l á z y

Manganové katalázy boli zatial' izolované iba z pro-
karyontov pričom sekvenovaná je doposial' iba kataláza
z Lactobacillus plantarum , enzymy s katalázovou aktivi-
tou, ktoré sú podstatné odlišné od typických kataláz boli
u eukaryontov dokázané v melanozómoch cicavcov28, pri-
čom zatial' ostává ich evolúcia nejasná. Tieto tzv. proteiny
hnědého lokusu móžu obsahovat' v aktívnom centre meď-
naté ióny podobné ako tyrozinázy, s ktorými sú homo-
logické . Ich funkcia v buňkách spočívá v odstraňovaní
peroxidu vodika vznikajúceho ako vedlajší produkt pig-
mentačnej činnosti tyrozináz30

3. Výskyt izoenzýmových foriem katalázy
v buňkách

U vačšiny organizmov sa střetáváme s prítomnosťou
viacerých izoenzýmových foriem kataláz. V tomto ohl'ade
sú velmi bohaté najma rastliny napr. jačmeň obsahuje až 4
rózne katalázy31. Význam ich existencie pre organizmy
spočívá v ich rozdielnej expresii počas róznych fáz rastu
a diferenciácie. Prokaryoty disponujú vo vačšine prípadov
aspoň 2 roznymi izoenzýmovými formami ako napr. u Ba-
cillus subtilis existuje vegetatívna a stresová kataláza .
Podobná situácia je aj u Escherichia coli, kde sa 2 rózne
izoenzýmové formy katalázy nazývajú HPI a HPII (cit. ).
Pokým samotná HPI sa exprimuje už pri výskyte stopových
množstiev peroxidu vodika v exponenciálnej fáze rastu, sú
pre vyššie koncentrácie H 2 O 2 v stacionárnej fáze potřebné
vysoké aktivity obidvoch enzýmov. U rastlín majú izoen-
zýmy často odlišnú lokalizáciu, čo možno demonstrovat' na
kukuřici . U cicavcov sa kataláza vysoko exprimuje v or-
gánoch intenzívneho katabolizmu ako napr. v pečeni odkial
bola izolovaná a přečištěná do formy vhodnej pre kryš-
talizáciu34.
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4. Expresia a izolácia kataláz z buniek
kvasinky Saccharomyces cerevisiae

Pekařská kvasinka Saccharomyces cerevisiae slúži ako
vhodný modelový organizmus pre studium expresie génov
na úrovni nižších eukaryotov. V buňkách kvasinky Sac-
charomyces cerevisiae boli objavené dva typy katalázy,
ktoré boli po čiastočnej charakterizácii nazvané kataláza T
a kataláza A (cit.35) (T skratka pre typickú a A pre „aty-
pickú" katalázu). Expresia týchto enzýmov je v kvasinkách
študovaná už po dlhšiu dobu a bolo dosiahnutých nemálo
zaujímavých experimentálnych výsledkov . Kataláza T
bola lokalizovaná v cytoplazme, zatialčo kataláza A bola
detegovaná v peroxizómoch . Navýše pokým kataláza T
je exprimovaná konstitutivné, je kataláza A reprimovaná na
médiu obsahuj úcom glukózu. K jej derepresii dochádza na
médiu obsahujúcom 3 % etanolu a ku zvýšenej expresii
dochádza až po inkubácii kvasinkových buniek v médiach
obsahujúcich rózne stresové faktory. Najčastejšie sa po-
užívá indukcia katalázy A v buňkách rastúcich na médiu
s olejovou kyselinou ako jediným zdrojom uhlíka . Pri
inkubácii kvasinkových kultur v médiu s etanolom, alebo
s olejovou kyselinou je možné dosiahnuť nadprodukciu
enzymu katalázy, najma ak sa gén CTA1 nachádza na
plazmidovom vektore s rychlou replikáciou .

Buňky kvasinkového kmeňa Saccharomyces cerevisiae
GC1-8B (a, Ieu2, trpí, ura3, cttl-1, ctal-2) obsahujúce gén
CTA1 na plazmidovom shuttle vektore YEp 352 boli in-
kubované v SC-URA médiu ' . Po rozrastení do stacio-
nárnej fázy (20 h, koncentrácia glukózy klesla na asi 0,5 %)
bolo inokulum objemu 10 ml přenesené do 200 ml kultury
YPE (3 % v/v etanolu). Po pomalom rozrastení kultury boli
asi po 36 h buňky odcentrifugované pri 3000 g a sediment
bol použitý pre izoláciu enzymu. Buňky boli homogenizo-
vané pomocou sterilných sklených guliek priemeru 0,4 mm
v tlmivom roztoku zloženia 50 mmoLl"1 fosfát sodný, pH
= 8,2 do ktorého boli přidané proteázové inhibitory PMSF
a pepstatin na zabránenie proteolýzy separovaného en-
zymu. Homogenát bol podrobený frakcionovanému zrá-
žaniu síranom amonným až do 60 % nasýtenia a sediment
obsahujúci katalázu A bol rozsuspendovaný v tlmivom roz-
toku IMACa zloženia 50 mmol.i fosfát sodný, 0,5 mol.l
chlorid sodný pH = 8,0. Uskutočnili sme afinitnú chroma-
tografiu na modifikovanej sefaróze (IDA Sepharose Phar-
macia, Švédsko) viažúcu C-terminálny koniec katalázy A
(cit.42). Po oddělení cudzích proteínov bola kataláza z ko-
lony eluovaná gradientom IMAC a + IMAC b (zloženia

fosfát sodný, 0,5 mol.I"1 chlorid sodný, 0,1
mol.l" imidazol, pH = 7,0). Frakcie obsahujúce aktívnu
katalázu boli ďalej podrobené odsoleniu na Sephadexe G-
75 a potom boli aplikované na kolonu hydroxyapatitu (Bio-
gel HT, BioRad USA). Po naviazaní katalázy a oddělení
zvyšku cudzích proteínov bola kataláza A eluovaná rozto-
kom 250 mM fosforečnanu sodného pH = 7,7. Z takto puri-
fikovanej katalázy boli zaznamenané elektronické spektra
v rozsahu 800-200 nm a bolo uskutočnené stanovenie
prostetickej skupiny hernu podlá Takaichiho a Moritu43.

5. Vyhodnotenie hemových spektier
izolovaných kvasinkových kataláz

Hlavným dóvodom pre zaradenie katalázy A do skupi-
ny atypických kataláz bolo jej atypické elektronické spek-
trum, v ktorom hodnota Rz dosahovala iba 0,19 v porovnaní
s „typickou" katalázou T, u ktorej táto hodnota bola rovná
0,93 (cit.44). V tomto článku sú prezentované výsledky,
ktoré naznačujú, že po rýchlej a účinnej purifikácii katalá-
zy A je možné získat' typické elektronické spektrum (pre
oblasť 250-700 nm), ktoré spolu s inými faktormi zaraduje
tento enzym do skupiny typických kataláz.

Elektronické spektrum purifikovanej katalázy A z kva-
sinkiek Saccharomyces cerevisiae sa nachádza na obr. 1.
Z něho vyplývá, že hodnota Rz je pre tento izolovaný hé-
mový protein rovná 1,07 a extinkčný koeficient pri 407 nm
(Soretov pás) odpovedá hodnotám pre typické katalázy
(2,58 x 105 dnAnol"1). Stanovenie hému pyridínhemo-
chrómovou metodou43 dokázalo přítomnost' dostatočného
množstva tejto funkčnej skupiny na podjednotku enzymu

Tabulka I
Stanovenie prostetickej skupiny kataláz (hemu) pyridin
hemochrómovou metodou pre hovadziu pečeňovú katalázu
a pre kvasinkové katalázy (viď text)

Typ analyzov. enzymu

Hov. pečeňová kataláza
Póvodný typ kvasinkovej katalázy A
Kat. A s mutáciou F 149 V
Kat. A s mutáciou F 159 V
Kat. A s mutáciou V 111 A

de
557 nm

13,1
14,9
11,6
14,0
10,0

dde
555,5-535 nm

10,3
10,9
10,5
9,1
7,8
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Obr. 1. Elektronické spektrum katalázy A z peroxizómov
Saccharomyces cerevisiae po jej purifikácii afinitnou chroma-
tografiou

tak, ako je to u typických kataláz (tab. I), ktorá obsahuje
stanovenie prostetickej skupiny kataláz (hernu) pyridin he-
mochrómovou metodou pre hovadziu pečeňovú katalázu
(preparát od firmy Boehringer Mannheim, SRN), pre pó-
vodnú katalázu A z kvasinky Saccharomyces cerevisiae,
ako aj pre niektoré jej bodové mutácie v oblasti substrá-
tového kanála (připravené podfa cit. za účelom studia
struktury katalázy A), hodnoty diferenčných extinkčných
koeficientov de a rozdielu takýchto koeficientov pri 2 cha-
rakteristických vlnových dížkach dde, vyjadrujú na základe
Lambertho-Beerovho zákona koncentráciu funkčnej skupi-
ny kataláz v stave pyridín-hemochrómu. V tabullce sú udané
v cm2.|J.mor1. Hodnoty boli získané tak, že 4,3 u.mol.1
vzorka katalázy bola v prostředí 2 mol.1 pyridinu zmieša-
ná s 0,5 mol.I"1 NaOH a následné bolo zmerané jej pyridín-
hemochrómové oxidované spektrum medzi 320 a 580 nm.
Potom bolo přidaných niekoFko kryštálov Na2S2O4 a po
rýchlom a dókladnom premiešanní bolo zmerané jej redu-
kované spektrum. Z diferenčných spektier (reduk. - oxid.)
boli stanovené hodnoty extinkčných koeficientov pri vl-
nových dížkach, ktoré sú porovnatelné s údajmi v litera-
tuře43. Navýše pomocou HPLC chromatografie bolo doká-
zané, že táto kataláza obsahuje prostetickú skupinu proto-
hém IX, ako u typických kataláz45. Na obr. 2 je zachytené
spektrum tej istej katalázy A po procese 30 dňového skla-
dovania vo fosfátovom tlmivom roztoku. Viaceré destabili-
zuj úce faktory vedli k atypickému vzMadu elektronického
spektra. Aj R2 hodnota poklesla na 0,32 a dostala sa do
oblasti charakteristickej pre atypické katalázy.

S ohl'adom na možný vplyv na konformáciu izolova-

Obr. 2. Elektronické spektrum tej istej katalázy A ako na
obr. 1 po procese 30 dňového „starnutia", t.j. skladovania
v tlmivom roztoku zloženia 50 mmoU" fosfát sodný pH = 7,4 pri
dennom světle. Nápadný je posun maxima piku v ultrafialovej
oblasti, ktorý móže znamenat' nárast koncentrácie oxidovanej
formy kofaktoru NADP v molekule enzymu

ného enzymu sme porovnávali stabilitu kataláz v médiách
sróznoukoncentráciouNa"1" a K+ iónov. Bolo ověřené, že cel-
ková stabilita izolovaného enzymu závisí do značnej miery
od koncentrácie K+ resp. Na+ iónov v roztoku. Zatialco ióny
K+ pósobia na katalázu destabilizujúco, pre Na+ ióny bol
nájdený stabilizujúci efekt, čo saprejavuje na hodnotách R2

z elektronického spektra. Optimálna koncentrácia sodných
iónov je až okolo 2 mol . l , čo bolo dokázané počas elúcie
katalázy z kolony RED Sepharosy (ktorá bola použitá ako
alternativa pre izoláciu katalázy na základe afinity voči
časti molekuly viažúcej NADPH). Naproti tomu už kon-
centrácia 0,3 mol.l K+ iónov rapidně znižuje hodnotu Rz.

Ako aniónová súčasť roztokov bol používaný zváčša
50 mmol.l"1 fosfát, s ohladom na uskutočnenie afinitných
chromatografií, v ktorých by mnohé iné anióny působili
destabilizujúco. Podía našich najnovších pokusov však ešte
lepším prostředím pre izolovánu katalázu je tlmivý roztok
0,1 mol.l borátový pH = 8,0 v ktorom je možné dosiahnuť
vysokú koncentráciu hydroperoxidáz (15-20 mg.ml)
a takto izolovánu a zakoncentrovanú katalázu je možné
použit' i pre účely kryštalizácie tohto proteinu.

Ďalej pre stabilitu katalázy a vzhfad jej elektronického (aj
fluorescenčného) spektra má podstatný vplyv přítomnost'NADPH
kofaktora (kapitola 8). Nepřítomnost: tohto koenzymu zni-
žuje špecifickú aktivitu enzymu a dlhé skladovanie v tlmi-
vom roztoku s nízkou iónovou silou móže spósobiť oxi-
dáciu naviazaného kofaktora . Tým sa znižuje hodnota Rz
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vzhladom na nárast absorbancie v ultrafialové] oblasti, čo je
citlivým indikátorom změny vlastností tejto typickej katalázy.

6. Reakčný mechanizmus oxidácie
substrátov typickými katalázami

Ako bolo spomenuté už v úvode předpokládá sa, že re-
akčný mechanizmus enzýmovej katalýzy dismutácie per-
oxidu vodíka zodpovedá heterolytickému štiepeniu mole-
kuly H2O2 (reakcia 7). Zúčastněný enzym po vytvoření
komplexu so substrátom prechádza do aktivovaného stavu
tzv. compound I (podláB. Chance, cit.1), vktorom je železo
aktívneho centra formálně v oxidačnom stave F e v (obr. 3).
Z množstva spektroskopických údajov však vyplývá že je-
den elektron je po oxidácii katalázy peroxidom delokalizo-
vaný v struktuře protoporfyrínu IX a prostetická skupina te-
da existuje ako Fe - oxo porfyrín n-katión radikál '. Po
reakcii s druhou molekulou H2O2 sa reagujúci enzym na-
vracia do východzieho stavu, známého ako železitá katalá-
za (s Fe111 - v angl. literatuře „ferricatalase"). Okrem druhej
molekuly peroxidu vodíka móže byť vhodným substrátom
pre tento reakčný krok i molekula alifatického alkoholu ako
napr. etanolu alebo 1 -propanolu, pričom rychlost' reakcie
klesá s rastúcou dl'žkou alifatického reťazca41. Ďafšou alter-
nativou pre regeneráciu compound I je dvojnásobná jedno-
elektrónová redukcia cez tzv. compound II, v ktorej sa
železo nachádza v oxidačnom stave Fe až do východzie-
ho stavu železitej katalázy (obr. 3). Tieto reakčné možnosti

stí výrazom základnej odlišnosti medzi katalázami a per-
oxidázami: zatialco katalázy preferujú 2-elektrónovú re-
dukciu, majú peroxidázy vačšiu afinitu k substrátom umož-
ňujúcim dvojnásobnú jednoelektrónovú redukciu10.

7. Význam hlavného substrátového kanála
pre reaktivitu kataláz

S ohladom na kinetické parametre enzýmovej reakcie
rozkladu peroxidu vodika patří kataláza k enzýmom s velmi
vysokou rýchlostnou konstantou (hodnota fcj = 4 x 107

M^.s"1 z cit.2). Limitujúcim faktorom určujúcim rýchlosť
dismutačnej reakcie peroxidu vodíka (reakčná schéma (7))
je difúzia substrátu na aktivně centrum molekuly1'39. Při-
tom vel'kú úlohu hrá charakter proteínovej subštruktúry
s ktorou interaguje difundujúca molekula peroxidu. Pre
typické katalázy sa jedná o poměrné dlhý a úzký hydro-
fóbny kanál ktorý má v svojom závěre niekoUco úzkých
miesť • . Zatiaf otvorenou ostává možnosť reťazovej reak-
cie peroxidu vodíka v tomto kanáli, každopádně je možné
uvažovat' o existencii nielen vstupného ale aj výstupného
kanála pre molekuly kyslíka a vody ktoré už zreagovali .

8. Úloha NADPH kofaktora pri regenerácii
železitej katalázy

NADPH kofaktor bol v kryštálovej struktuře váčšiny

Obr. 3. Všeobecná reakčná schéma enzýmovej katalýzy pre typické katalázy. Použité skratky: E = enzym, R = H, alebo alkyl-, alebo
acyl-, X = -O-, alebo -NH-, alebo H-, alebo (CH2)nCH-, kde n je maximálně 3, AH = 1-elektronový substrát. Přepracované podlá
aktuálnych poznatkov z cit.
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typických kataláz objavený poměrné neskoro48'49 a preto
mu dlho nebola prisudzovaná významná úloha v reakčnom
mechanizme. Až nedávno bolo dokázané, že tento druhý
kofaktor naviazaný v případe kvasinkovej katalázy A s di-
sociačnou konstantou KD = 1,99 x 10~6 mol.l"1 a pre ho-
vádziu pečenovú katalázu dokonca s konstantou ÁTD =1,0
x 10"8 mol.r1 v štruktúrnej doméně obklopujúcej aktivně
centrum makromolekuly36 zohráva rozhodujúcu úlohu pri
regenerácii aktívnej železitej katalázy . Buď móže dvomi
elektrónmi zredukovat' compound I na východiskovú žele-
zitú katalázu, alebo podlá váčšíny autorov >5° účinkuje pri
jednoelektrónovej redukcii compound II (obr. 3). Otáznou
ostává súlad 2-elektrónovej oxidácie NADPH s 1-elek-
tronovou redukciou katalázy, nevyhnutný pre tento reakčný
krok. Existujú pre to následovně hypotézy: NADPH odov-
zdá v tomto reakčnom stupni jeden elektron na železo
v aktívnom centre katalázy a druhý buď zoxiduje molekulu
exogénneho kyslíku , alebo sa dostane do bielkovinovej
časti molekuly kde redukuje tyrozínový radikál, ktorý je
situovaný v sekundárnej struktuře P-skladaného listu, na-
chádzajúcej sa medzi hémovým aktívnym centrom a mie-
stom koordinačnej vazby nikotinového kofaktoru . Ta-
kýto tyrozínový radikál (pravděpodobné v pozícii 212)
vzniká v dósledku přenosu elektronu z protoporfyrínu IX,
kde sa vytvořil po oxidácii katalázy prvou molekulou per-
oxidu a napomáhá účasti NADPH kofaktora pri spatnej
regenerácii aktívnej železitej katalázy . NADPH prechá-
dza hypotetickými radikálovými medziformami NADPH+*
a NADP", za acidobázickej katalýzy histidínu 232, do oxi-
dovaného stavu NADP+ a kataláza je týmto krokom zre-
generovaná do východiskového stavu .

9. Závěr

Z dosiahnutých spektroskopických výsledkov vyplývá,
že katalázu A z kvasinky Saccharomyces cerevisiae možno
jednoznačné zaradiť medzi typické katalázy. Jednak loka-
lizácia tohto enzymu je výlučné spatá s prítomnosťou per-
oxizómov7 a druhá séria faktov, prezentovaných v tomto
článku zdórazňuje celkom typické fyzikálno-chemické
vlastnosti tejto peroxizómovej katalázy. Jedná sa predo-
všetkým o elektronické spektrum (obr. 1), ktoré vykazuje
vysokú hodnotu Rz spojenu s intenzívnym Soretovým pá-
som. Ďalej kvalita a kvantita hému (stanovené pyridín-
hemochrómovou metodou) v izolovanej kataláze plné od-
povedajú hodnotám pre typické katalázy (tab. I). Ostává
zdóvodniť příčinu, prečo pri skorších izoláciach bola táto

kataláza nazvaná kataláza A, čím bola nepriamo pova-
žovaná za atypickú. Pri preverení skór publikovaných spek-
tier44 vidíme, že povodně izolácie tohto enzymu viedli ku
koncentrovaniu inaktívnej formy tejto hydroperoxidázy
známej ako compound II (cit.1). Ako bolo dokázané, takáto
forma sa móže v podmienkach in vivo akumulovat, ak sú
buňky kvasiniek kultivované na glukóze ako zdroji uhlí-
ka37. Keďže v danom systéme nebolo možné tento enzym
ďalej regenerovat do východzieho stavu ferrikatalázy ostala
táto neaktívna forma prevažujúcou. Tá sa vyznačuje aj
zníženou specifickou aktivitou, připadne i zvýšenou per-
oxidázovou aktivitou. Na rozdiel od póvodných kultivácií
v prostředí s glukózou ' v našich experimentoch sme
kultury pěstovali na médiu s etanolom, ale bez glukózy.
V takejto metóde kultivácie a následnej rýchlej izolácie
popísanej v tomto článku je formácia tejto neaktívnej en-
zýmovej formy (compound II) zamedzená. Preto po ús-
pešnej purifikácii získáváme katalázu vyznačujúcu sa cel-
kom „typickými" vlastnosťami. Dalším možným faktorom
je i přítomnost' koenzymu NADPH, ktorý má význam pre
regeneráciu východiskového stavu enzymu. Z našich stano-
vení vyplývá, že tento esenciálny koenzym je z molekuly
kvasinkovej katalázy 1'ahšie disociovatel'ný, ako z molekul
iných (napr. cicavčích) kataláz. Preto skoršie nedostatočne
efektivně a rychle izolačné metody viedli ku koncentro-
vaniu enzymu bez NADPH kofaktora, alebo k jeho oxi-
dácii, čo sa prejavovalo i v elektronických spektrách. Ďalšie
pokusy ukazujú, že i napriek čiastkovej strate koenzymu je
tento možné po izolácii dodať dodatočne a sledovať potom
stabilizáciu enzymu katalázy.

P o u ž i t é s k r a t k y

ABTS 2,2 '-azino-bis-(3-etylbenzthiazolin-6-sul-
fónová kyselina)

ATZ „suicidálny" inhibitor katalázy - 3-ami-
no-1,2,4-triazol (inhibitor, ktorý reaguje
na aktívnom centre enzymu ireverzibilne)

L-DOPA L-dihydroxyfenylalanín
IMAC roztok tlmivý roztok pre afinitnú chromatografiu
SC-URA minimálně médium pre kultiváciu kva-

siniek, bez uracilu
PMSF fenyl metyl sulfonyl fluorid (inhibitor

proteáz)
Red Sepharose afinitná kolona obsahujúce farbivo Pro-

cion® Red HE-3B (ICI) schopné vazby
katalázy na základe afinity voči NADP
kofaktoru

880



YPE

hodnota poměru A 406 nm / A 280 nm
v elektronickom spektre proteinu
kvasinkové kultivačně médium, obsahu-
júce miesto glukózy etanol
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M. Zámocký (Institute of Biochemistry and Molecular
Cell Biology, University of Vienna, Ludwig-Boltzmann
Forschungsstelle fur Biochemie, Vienna; Institute of Mi-
crobiology, Slovák Academy of Sciences, Bratislava, Slo-
vák Republic): Spectroscopic and Enzymic Features
of Yeast Peroxisomal Catalase

In the enzymic group of oxidoreductases the key posi-

tion occupies the enzyme catalase (1.11.1.6) which can not
only reduce but also oxidize a molecule of hydrogen pe-
roxide yielding molecular oxygen and water. The scope of
this páper is to give an overview of the occurrence and the
properties of the abundant enzyme catalase which is essen-
tial for all organisms with aerobic metabolism and defends
living cell against toxic oxygen derivatives resulting in the
metabolism. The enzymic properties of the three subgroups
of the catalase family, ie. true catalases, catalase-peroxi-
dases and non-heme catalases are discussed. The páper
further concentrates on affinity-purified catalase A from the
yeast Saccharomyces cerevvisiae the properties of which
are compared with those found in the literatuře. The ex-
periments presenting the stability and heme content of
catalase A from the above yeast are reported. Observed data
together with enzymic properties and structural features
support the classification of yeast catalase A as a true - or
typical catalase.
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