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Cytochrom c jest hemoproteiną zawierającą 104 aminokwasy, z czego 19 stanowią
lizyny. Białko to jest istotnym składnikiem łańcucha oddechowego w mitochondriach,
pośredniczy ono w przenoszeniu elektronów pomiędzy kompleksem cytochromowym
b-c) i oksydazą cytochromową zlokalizowanymi w wewnętrznej błonie mitochondnum.
Mechanizm przenoszenia elektronów zależy od specyficznych oddziaływań
elektrostatycznych pomiędzy pozytywnie naładowanymi resztami lizynowymi
cytochromu c, a ujemnie naładowanymi grupami karboksylowymi partnerów
fizjologicznych. Jednakże do tej pory dokładny mechanizm przenoszenia elektronów
przez cytochrom c nie został jeszcze poznany. Z tego względu zastosowanie
spektroskopii EPR w badaniach cytochromu c jest okazją do dokładnego zbadania i
zrozumienia jego struktury i funkcji. Otrzymane przez nasz zespół pochodne
cytochromu c z wyznakowanymi specyficznie znacznikiem spinowym pojedynczymi
resztami lizynowymi umożliwiają przeprowadzenie takich badań.

Pomiary EPR

Pomiary fali ciągłej EPR zostały przeprowadzone na spektrometrze Bruker
ESP300E. Próbki były mierzone w kapilarach z TPX. Przed pomiarem próbki były
przedmuchiwane azotem (ok. 20 min.) w celu pozbycia się przyspieszającego
relaksację paramagnetycznego tlenu. Pomiary przeprowadzono w zakresie mocy
mikrofalowej od 0.25 do 159mW. W czasie całego pomiaru stabilizowana była
temperatura (25°C).

Dla każdej pochodnej zostały zmierzone krzywe nasycenia i policzone zostały
parametry tych krzywych na podstawie wzoru [1]:
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gdzie:
V — amplituda,
A — stała charakterystyczna wnęki rezonansowej,
P — wartość mocy,
y •— współczynnik żyromagnetyczny, P L 9 8 0 1 0 8 3
T\ — czas relaksacji spinowo-sieciowej,
7*2 — czas relaksacji spinowo-spinowej,
N — parametr normalizacji
N i p-T\T2 są to wielkości dopasowywne w tym równaniu. Wartości p-Ty'1'2
podane są w tabeli.



Opracowanie wyników i wnioski

Dla otrzymanych monopochodnych obliczono na podstawie widm fali ciągłej czasy
korelacji korzystając z wzorów [2]
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rys. 1. Czasy korelacji dla znacznika spinowego w rys 2 Krzywe nasycenia dla poszczegól-
poszczegdlnych frakcjach nych frakcji wraz z dopasowaniami

Rotacja znacznika związanego kowalencyjnie z s-aminową resztą łańcucha
bocznego lizyny jest anizotropowa, co jest wynikiem przyłączenia znacznika
spinowego do białka oraz niepokrywaniem się osi głównych tensora dyfuzji rotacyjnej
D układu znacznik-lizyna i tensorów a i g samego znacznika spinowego. Wartości
tensora D zależą zaś w naszym przypadku od konformacji wyznakowanej reszty
lizynowej, jak i jej ułożenia względem najbliższego otoczenia (pozostałej części
białka).

D
Anizotropowosc rotacji można oszacować na podstawie parametru d = —=-

gdzie D „ , D 7 , , D K , są wartościami własnymi tensora D, w bazie (C, rj, Q jego
wektorów własnych. Wartość d można z kolei oszacować na podstawie znajomości
parametru E [3]:
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7?iv - rzut spinu jądra azotu na kierunek pola magnetycznego, zaś
D. = D„ = Ą = A „ . A = O r ;

" n =
1

Parametry aJX,ayy,aa oraz ga,gyy,g„ przyjęto jak podane w pracy [4] dla
znacznika TEMPO.

Otrzymane rezultaty zostały porównane ze strukturą cytochromu c otrzymaną
metodami dyfrakcji rentgenowskiej [5]. Wartość parametru d jest najmniejsza dla
frakcji 3, co może być spowodowane znacznie ograniczoną swobodą rotacji znacznika
przyłączonego do lizyny 72, której grupa s-aminowa jest w strukturze
krystalograficznej osłonięta z trzech stron przez dwie grupy CH3 izoleucyny 81 i
główny łańcuch polipeptydowy. Pozostałe lizyny (wyznakowane w innych frakcjach)
odznaczają się większą swobodą grupy e-aminowej.

numer
wyznakowanej
lizyny
wartość
parametru
•f-TyT,
Vm
Tc(-l)
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frakcja 1
Iys86

0.0097

3.97e-10
3.30e-10
0.831
27.4

frakcja 2
Iys87

0.0104

1.69e-10
2.66e-10
1.574
37.6

frakcja3
Iys72

0.0076

1.07e-9
4.61e-10
0.433
19.7

frakcja 4
Iys8

0.0091

1.92e-10
3.49e-10
1.820
40.4

frakcja 6
Iys25

0.0092

5.18e-10
3.47e-10
0.669
24.5

tab. 1. Parametry dla poszczególnych frakcji. Dane dla frakcji nr 5 nie został}' zamieszczone ze
względu na niepewność co do miejsca znakowania
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rys. 3. Wartości parametru d dla poszczególnych frakcji n,s. 4. Zależność pomiędzy l/tc i para-
metrem yTi /i wyliczonym z dopasowa-
nia do krzywych nasycenia.
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