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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI

1C2R nr struktury cytochromu c2 z Rhodobacter capsulatus w bazie Protein Data 

Bank

1KYO nr struktury drożdżowego mitochondrialnego kompleksu III w bazie Protein 

Data Bank

1ZRT nr struktury cytochromu bc1 z Rhodobacter capsulatus w bazie Protein Data 

Bank

3CYT nr struktury cytochromu c z tuńczyka

A101C mutacja w cytochromie c2 zamieniająca alaninę w pozycji 101 na cysteinę

A101C-SL znacznik spinowy przyłączony do cysteiny wprowadzonej w pozycję 101 

cytochromu c2

APBS oprogramowanie do wyznaczania potencjału elektrostatycznego pochodzącego 

od ładunków na powierzchni białka, ang. Adaptive Poisson-Bolztmann Solver

BICINE związek buforujący; kwas 2-(Bis(2-hydroksyetylo)amino)octowy

BrMTSL znacznik MTSL z przyłączonym bromem w pierścieniu pirolowym 

CW-EPR pomiar EPR metodą fali ciągłej, ang. continuous wave EPR

DDM N-dodecyl-β-D-maltopiranozyd

DEAE 2-(dietyloamino)etanol

DEER metoda pomiaru odległości między centrami paramagnetycznymi w 

impulsowej spektroskopii EPR, ang. double electron-electron resonance

DMSO dimetylosuflotlenek

DTT ditiotreitol

EDEPR metoda rejestracji widma EPR za pomocą elektronowego echa spinowego, ang.

echo-detected EPR

EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy

EPR elektronowy rezonans paramagnetyczny, ang. electron paramagnetic 

resonance
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ESE elektronowe echo spinowe, ang. electron spin echo

ET transfer elektronu, ang. electron transfer

FeS klaster żelazowo-siarkowy [2Fe-2S] białka Rieskego

IR metoda pomiaru czasu relaksacji spin-sieć za pomocą echa spinowego, 

ang. inversion recovery

ISP białko żelazowo-siarkowe, białko Rieskego, ang. iron sulfur protein

M183K mutacja w cytochromie c1 zamieniająca metioninę na lizynę w pozycji 183

MMM pakiet oprogramowania umożliwiający tworzenie modeli struktur białek, ang. 

Multiscale Modeling of Macromolecules

MOPS Związek buforujący; kwas 3-(N-morfolino)propanosuflonowy

MPYE pożywka do hodowli bakterii Rhodobacter capsulatus

MTSL znacznik spinowy, (S-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-3-

yl)methyl methanesulfonothioate)

NMR magnetyczny rezonans jądrowy

PDB ID nr identyfikacyjny struktury w bazie Protein Data Bank

PDB2PQR program do przypisywania parametrów atomom w strukturze białek

PEG glikol polietylenowy

PELDOR inna nazwa eksperymentu DEER, ang. pulsed electron double resonance

PMSF fluorek fenylometylosulfonylu

PRE efekt przyspieszenia relaksacji obserwowany dla oddziałujących spinów o 

skrajnie różnych własnościach relaksacyjnych, ang. paramagnetic relaxation 

enhancement

PROPKA program służący do wyznaczania stanu protonacji reszt aminokwasowych na 

podstawie struktury białka

RCF względna siła odśrodkowa wirówki (wielokrotność g) ang. relative centrifugal 

force

RPM liczba obrotów na minutę, ang. revolutions per minute
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RSE ang. refocused spin echo

S154A mutacja w białku Rieskego u Rhodobacter sphaeroides

S158A mutacja w białku Rieskego u Rhodobacter capsulatus

SDSL ukierunkowane znakowanie spinowe, ang. site-directed spin labeling

SL znacznik spinowy, ang. spin label

SR metoda pomiaru czasu relaksacji spin-sieć w spektroskopii EPR, 

ang. saturation recovery

T68C mutacja w cytochromie c2 zamieniająca treoninę w pozycji 68 na cysteinę

T68C-SL znacznik spinowy przyłączony do cysteiny wprowadzonej w pozycję 68 

cytochromu c2

TEMPOL 4-hydroksy-TEMPO

TPS tiopropyl sefaroza, złoże chromatograficzne z powinowactwem do grup -SH

WT białko w formie dzikiej, ang. wild type
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STRESZCZENIE

Proces  transferu  elektronu  pomiędzy  cytochromem  c i  cytochromem  bc1

(mitochondrialny  kompleks  III)  jest  ważnym  etapem  w  łańcuchu  transportu  elektronów

organizmów  pro-  i  eukariotycznych.  Z  dostępnych  wyników  badań  wiadomo,  że

oddziaływania elektrostatyczne umożliwiają fizyczny kontakt tych dwóch białek, zapewniając

wydajność transferu elektronu na odpowiednim poziomie. Niniejsza praca rzuca nowe światło

na  proces  tworzenia  się  kompleksu  tych  białek  poprzez  analizę  ich  wzajemnego

przestrzennego  ułożenia  za  pomocą  technik  impulsowej  spektroskopii  elektronowego

rezonansu paramagnetycznego (EPR).  W badaniach tych stosowano natywne i zmutowane

formu cytochromu  c2 i  cytochromu  bc1 wyizolowane z bakterii purpurowych  Rhodobacter

capsulatus.

Pierwszym  etapem  badań  było  zdefiniowanie  i  opisanie  w  sposób  ilościowy

intermolekularnej  wielkości  spektroskopowej  pozwalającej  na  specyficzne  monitorowanie

procesu tworzenia kompleksu cytochromu  c2 z cytchromem  bc1. W tym celu wykorzystano

odległościowo-zależny  efekt  przyspieszenia  relaksacji  spinu  elektronowego  na  znaczniku

spinowym przyłączonym do cytochromu c2 przez szybkorelaksujący spin hemu c1, który jest

kofaktorem cytochromu bc1. Efekt ten jest łatwo mierzalny i manifestuje się w próbkach jako

dodatkowy kanał relaksacyjny powodujący skrócenie czasu relaksacji spin-sieć (T1) znacznika

spinowego, gdy oba białka tworzą kompleks w niskiej sile jonowej.

Wykorzystane  zostały  dwie  muteiny  cytochromu  c2 wyznakowane  znacznikiem  w

pozycji  101 oraz  68.  W modelowej  konfiguracji  oddziaływania  pozycja  101 znajduje  się

prawie dwa razy bliżej  hemu  c1 niż  pozycja 68.  W związku z tym oczekiwano różnic w

czasach relaksacji, co znalazło potwierdzenie w mierzonych eksperymentalnie wartościach.

Manipulacje stanem spinowym hemu  c1 oraz pozostałych kofaktorów cytochromu  bc1

poprzez  zmiany  ich  stanów  redoks  pozwoliły  na  jednoznaczne  zdefiniowanie  źródła

obserwowanych  oddziaływań  magnetycznych.  Dodatkowo  wyniki  pomiarów  w  układzie

cytochrom  c2 – cytochrom  c1 zestawiono  ze  zmierzonym  przyspieszeniem  relaksacji  w

układzie wewnątrzmolekularnym, gdzie znacznik spinowy oddziaływał z utlenionym hemem

cytochromu  c2.  Pozwoliło  to  na  wyznaczenie  swoistej  linijki  molekularnej  obrazującej

wielkość przyspieszenia relaksacji od średnich odległości międzyspinowych w tych układach.

Ponadto dokładne symulacje efektu przyspieszenia relaksacji spin-sieć znacznika spinowego
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pozwoliły na oszacowanie szybkości relaksacji niskospinowego żelaza hemu w cytochromie

c2 dla temperatur bliskich temperaturze ciekłego azotu.

Zdefiniowanie własności układu wyznakowany cytochrom  c2 – hem  c1 pozwoliło na

przeprowadzenie  eksperymentu  miareczkowania  ilości  miejsc  wiązania  cytochromu  c2 na

cytochromie  bc1.  Uzyskane  krzywe  miareczkowania  wraz  ze  wzrastającym  stężeniem

cytochromu bc1 wykazują wysycenie, co potwierdza specyficzność metody. Punkty końcowe

miareczkowań  przeprowadzonych  w  różnych  wartościach  siły  jonowej  pozwoliły  na

oszacowanie  średnich  odległości  znacznik  –  hem  c1 w  stanie  stacjonarnego  związania

wszystkich cząsteczek cytochromu c2 przez cytochrom bc1. 

Wyniki  miareczkowania  wskazały  również,  że  przy  cytochromie  bc1 — w  pobliżu

domeny wiążącej cytochrom c2 — może gromadzić się kilka cząsteczek cytochromu c2, kiedy

cytochrom c2 jest w dużym nadmiarze nad cytochromem bc1, a oddziaływania elektrostatyczne

między tymi białkami są silne (niskie stężenie soli).  Przeprowadzona szczegółowa analiza

eksperymentalna  za  pomocą  metody  podwójnego  rezonansu  elektronowo-elektronowego

(DEER)  pozwoliła  na  bezpośrednie  potwierdzenie  obecności  „chmury”  cząsteczek

cytochromu  c2 skupionych  w pobliżu  cytochromu  bc1.  Postulowanym  wyjaśnieniem tego

efektu  jest  fakt,  że  silne  pole  elektrostatyczne  powoduje  utworzenie  lokalnych  skupisk

cytochromu c2 w pobliżu miejsca wiążącego na cytochromie c1. 

Przedstawione w pracy efekty spektroskopowe obserwowane za pomocą impulsowych

metod  elektronowego  rezonansu  paramagnetycznego  pozwoliły  na  gruntowne  opisanie

oddziaływania  cytochromu  c2 z  cytochromem  bc1 przy  specyficzności  i  rozdzielczości

przestrzennej  nieosiągalnej  dla  innych  metod.  Wyniki  pracy ukazują  obraz  oddziaływania

cytochromu c2 z cytochromem bc1, w którym białka te w warunkach fizjologicznych tworzą

krótkożyjące  kompleksy,  a  efektywny  transfer  elektronu  zachodzi  między  nimi  według

mechanizmu sprzężonego dyfuzyjnie.
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ROZDZIAŁ 1. WSTĘP

1.1. Ogólna charakterystyka cytochromów

Od czasu odkrycia cytochromów i powiązania ich z oddychaniem komórkowym minęło

już  ponad  100  lat  [1,  2].  Przez  ten  czas  były  one  przedmiotem  intensywnych  badań,

co sprawiło, że aktualnie tworzą jedną z najlepiej opisanych i scharakteryzowanych rodzin

białek.  Cytochromy  występują  w  komórkach  żywych  organizmów  w  postaci  małych

monomerycznych  białek,  jak  również  jako  podjednostki  dużych  błonowych  kompleksów

białkowych. Charakterystyczną cechą wszystkich cytochromów jest obecność przynajmniej

jednego kofaktora hemowego, dzięki któremu te białka mogą pełnić swoją funkcję. Własności

związane z obecnością hemu pozwalają na badanie cytochromów za pomocą różnych metod

spektroskopowych.

Cytochromy tworzą bardzo różnorodną grupę białek pod względem struktury i funkcji,

które spełniają one w komórkach. Różnice w budowie tych białek dotyczą przede wszystkim

rodzaju  i  sposobu  wiązania  hemu,  ilość  ligandów  i  sposób  koordynacji  atomu  żelaza

hemowego oraz ilości  kofaktorów hemowych w cząsteczce.  Ze względu na przedmiot  tej

rozprawy  przedstawione  zostaną  najważniejsze  cechy  mitochondrialnego  cytochromu  c

i kompleksu  III  mitochondrialnego  łańcucha  oddechowego  oraz  ich  bakteryjnych

odpowiedników — cytochromu c2 i cytochromu bc1.

1.2. Cytochrom c i jego bakteryjny odpowiednik cytochrom c2

Mitochondrialny  cytochrom  c jest  stosunkowo  niewielkim  (~  12  kD),  dobrze

rozpuszczalnym  w  wodzie  białkiem. Podobieństwo  sekwencji  cytochromów  c u  różnych

gatunków  jest  zróżnicowane,  ale  może  sięgać  nawet  70% w  przypadku  kręgowców  [3].

Cytochrom  c2,  który  jest  homologiem  mitochondrialnego  cytochromu  c, występuje

w komórkach wielu organizmów prokariotycznych, między innymi u przedstawicieli grupy

purpurowych  bakterii  niesiarkowych,  którym  jest  Rhodobacter  capsulatus.  Mimo  różnic

w sekwencji  cząsteczki  cytochromu  c i  c2 (tylko  około  20%  identycznych  reszt

aminokwasowych  [4])  posiadają  zakonserwowane  ewolucyjnie  elementy  strukturalne.

Utrwalona jest zwłaszcza ilość helis oraz ich charakterystyczne ułożenie wokół cząsteczki

hemu. Natomiast różnice w budowie dotyczą przede wszystkim regionów, które nie tworzą
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regularnych struktur drugorzędowych (rys. 1.1, A).

Charakterystyczną  cechą  cytochromów  c jest  obecność  kowalencyjnie  związanego

hemu  C,  który  przyłączony  jest  dwoma  wiązaniami  tioeterowymi  do  dwóch  reszt

cysteinowych łańcucha polipeptydowego [3]. Atom żelaza, zajmujący centralne miejsce grupy

porfirynowej,  w cytochromie  c jest  skoordynowany przez sześć ligandów. Cztery ligandy

stanowią  leżące  w  płaszczyźnie  hemu  atomy  azotu  z  pierścieni  pirolowych  porfiryny,

natomiast dwa ligandy aksjalne pochodzą z reguły od reszt histydyny i metioniny (rys. 1.1, B)

[5].  Całkowicie  zapełniona  sfera  koordynacyjna żelaza hemu  C nie  pozwala cząsteczkom

cytochromu  c na  przenoszenie  małocząsteczkowych  związków,  co  stanowi  cechę

odróżniającą  go od innych białek  hemowych t.j.  mioglobina.  Cytochrom  c jest  natomiast

przenośnikiem elektronów,  gdyż  żelazo  hemu  C jest  akceptorem i  donorem 1  elektronu,

dzięki czemu cytochrom  c może brać udział w reakcjach redoks. Równowagowy potencjał

oksydoredukcyjny  mitochondrialnego  cytochromu  c oraz  jego  odpowiedników  jest

zasadniczo  wysoki,  ale  może  się  znacznie  różnić  pomiędzy  formami  tego  białka

u organizmów  eukariotycznych  i  bakteryjnych  —  przykładowo  koński  cytochrom  c ma

potencjał ok. +260 mV [6], a cytochrom c2 z bakterii Rhodobacter capsulatus +360 mV [7].

Rolą cytochromu c w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym jest przenoszenie elektronów

pomiędzy mitochondrialnym kompleksem III  (kompleksem  oksydoreduktazy ubichinol  —

cytochrom c) oraz kompleksem IV (oksydazą cytochromu c) [8, 9]. Dodatkowo cytochrom c

u organizmów  wielokomórkowych  odgrywa  rolę  w  procesie  apoptozy.  Uwolnienie

cytochromu  c z  mitochondriów  do  cytoplazmy  uruchamia  kaskadę  sygnałową,  która

wprowadza komórkę na drogę programowanej śmierci [10, 11].
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Rys. 1.1.  Cechy strukturalne cytochromu  c. (A) - nałożenie struktur cytochromu  c
pochodzącego z tuńczyka (Thunnus alalunga; PDB ID: 3CYT  [12];  czerwony) oraz
cytochromu c2 z  Rhodobacter capsulatus (PDB ID: 1C2R [13]; niebieski). Oba białka
wykazują  duże  podobieństwo  strukturalne,  mimo  że  podobieństwo  ich  sekwencji
wynosi tylko 23%. (B) - struktura cytochromu c2 z zaznaczonymi kluczowymi resztami
aminokwasowymi  biorącymi  udział  w  kowalencyjnym  wiązaniu  hemu  do  łańcucha
peptydowego  (dwie  cysteiny)  oraz  koordynacji  żelaza  hemowego  (histydyna
i metionina).

1.2.1. Własności spektroskopowe cytochromu c

Hem  cytochromu  c absorbuje  promieniowanie  elektromagnetyczne  w  zakresie

widzialnym  —  w  regionie  500  -  600  nm  oraz  w  paśmie  Soreta  (400  -  420  nm) [14].

Zredukowany cytochrom c (Fe2+) wykazuje charakterystyczne silne maksimum absorpcji przy

ok.  550 nm (tzw.  pasmo α)  oraz  nieco  niższe  i  poszerzone maksimum przy ok.  520 nm

(tzw. pasmo β). Po utlenieniu cytochromu c (Fe3+) amplituda maksimów pasm α i β znacznie

spada.

W zredukowanym cytochromie c jon żelaza nie zawiera niesparowanych elektronów —

jest diamagnetyczny (S = 0). Utlenione żelazo cytochromu  c jest niskospinowym centrum

paramagnetycznym  (S  =  ½)  [15].  Widma  elektronowego  rezonansu  paramagnetycznego

(EPR), które ze względu na bardzo szybką relaksację Fe3+ można zarejestrować w niskich

temperaturach (~ 10 K), charakteryzuje duża anizotropia czynnika g (gz > 3, a gx ~ 1) [16, 17].

Analiza  widm  EPR  pojedynczych  kryształów  cytochromu  c pozwoliła  ustalić  orientację

tensora g względem grupy hemowej — gz leży wzdłuż osi prostopadłej do płaszczyzny hemu,

a gx i gy w płaszczyźnie hemu [18, 19].
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1.3. Cytochrom bc1

Cytochrom  bc1 jest  błonowym  kompleksem  białkowym  wchodzącym  w  skład

łańcuchów transportu elektronów u wielu organizmów. Z punktu widzenia substratów enzym

ten katalizuje reakcje utleniania ubichinolu i redukcji cytochromu  c, przez co jest również

nazywany oksydoreduktazą ubichinol — cytochrom c [9, 20, 21]. 

Cykl katalityczny cytochromu bc1 działa na zasadzie cyklu Q [22, 23], który stanowią

reakcje utleniania ubichinolu i redukcji ubichinonu zachodzące w centrach katalitycznych Qo i

Qi zwróconych ku przeciwnym stronom błony. Działanie tych centrów jest sprzężone ze sobą

w  reakcjach  cyklu  katalitycznego  [22,  24],  a  efektem  tego  sprzężenia  jest  translokacja

protonów w poprzek błony (protony pobierane są od strony centrum Qi, a uwalniane od strony

centrum  Qo).  Dzięki  temu  cytochrom  bc1 ma  efektywny  udział  w  tworzeniu  siły

protonomotorycznej [25, 26].

Rdzeń katalityczny cytochromu  bc1 składa się z dwóch monomerów (rys.  1.2, B),  z

których każdy zawiera trzy podjednostki: cytochrom  b, cytochrom  c1 oraz białko Rieskego

[20, 27]. W miochondrialnych kompleksach występują dodatkowe podjednostki (rys. 1.2, A),

jednak  nie  zawierają  one  kofaktorów  redoks  i  nie  biorą  udziału  w  cyklu  katalitycznym

enzymu [28].

Cytochrom  b  tworzą helisy transbłonowe, w których obrębie znajdują się dwa hemy

typu  B — hem  bL i  hem  bH.  W odróżnieniu od hemów typu  C,  hemy  B nie są związane

kowalenycjnie do łańcucha polipeptydowego i są koordynowane dwoma resztami histydyny

[29].  W cytochromie  b znajdują  się  centra  katalityczne  cytochromu  bc1.  Miejsce  Qo  jest

położone pomiędzy hemem bL a domeną hydrofilową białka Rieskego. Miejsce Q i znajduje w

pobliżu hemu bH. Hemy cytochromu  b tworzą łańcuch niskopotencjałowy i odpowiadają za

przenoszenie elektronów z miejsca Qo do miejsca Qi [9, 20]. 

Białko  Rieskego  (ISP)  składa  się  z  helisy transbłonowej  oraz  domeny hydrofilowej

zawierającej  klaster  żelazowo-siarkowy  [2Fe-2S],  który  ma  własności  paramagnetyczne

w stanie zredukowanym [30]. Domena hydrofilowa białka ISP w czasie cyklu katalitycznego

enzymu  wykonuje  ruch  pomiędzy  dwoma  pozycjami  — pozycją  bliską  miejscu  Qo oraz

pozycją  bliską  cytochromowi  c1 [31].  Ruch  ten  umożliwia  transfer  elektronu  pomiędzy

miejscem Qo a hemem cytochromu c1 [32, 33].

Cytochrom c1 zbudowany jest z helisy, która kotwiczy tę podjednostkę w kompleksie

bc1,  oraz z domeny hydrofilowej eksponowanej poza błonę, która zawiera miejsce wiązania

dla cytochromu c2. Cytochrom c1 zawiera hem C, który jest koordynowany przez metioninę
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i histydynę  [29],  podobnie  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  hemu  w  cytochromie  c2.

Równowagowy potencjał redoks cytochromu  c1 wynosi +320 mV  [9].  Jest więc o 40 mV

niższy niż potecjał redoks cytochromu  c2, co w konsekwencji sprawia, że reakcja redukcji

cytochromu c2 przez cytochrom c2 jest termodynamicznie uprzywilejowana. 

Obecność  kofaktorów,  które  mają  własności  paramagnetyczne,  pozwala  na  badanie

cytochromu bc1 metodami spektroskopii EPR [31].

Rys. 1.2. Struktura drożdżowego (A; Saccharomyces cerevisiae [28]) i bakteryjnego
(B;  Rhodobacter  capsulatus  [27])  kompleksu  cytochromu  bc1.  Rdzeń  katalityczny
cytochromu  bc1 jest  homodimerem.  Monomer  cytochromu  bc1 tworzą  cytochrom  b
(różowy),  białko  Rieskego  (pomarańczowy)  oraz  cytochrom  c1.  W  drożdżowym
kompleksie występują dodatkowe podjednostki (jasnoniebieski), jednak nie zawierają
one  kofaktorów  redoks.  Rdzeń  katalityczny  obu  białek  jest  bardzo  podobny  pod
względem  przestrzennego  rozmieszczenia  podjednostek  i  kofaktorów.  Cytochrom
drożdżowy  (A)  został  wykrystalizowany  ze  swoim  substratem  —  cytochromem  c
(zielony),  który  oddziałuje  z  cytochromem  c1.  Układ  drożdżowy  jest  jedynym
dostępnym aktualnie przykładem struktury kompleksu cytochromu  c z  cytochromem
bc1. Zaskakująco w tej strukturze tylko jedna cząsteczka cytochromu c jest związana —
miejsce wiązania w drugim monomerze cytochromu bc1 nie jest obsadzone substratem. 

1.4. Oddziaływanie cytochromu c2 z cytochromem bc1

1.4.1. Ogólna charakterystyka oddziaływań białko — białko

Oddziaływania białek między sobą mają fundamentalne znaczenie w wielu procesach

zachodzących  w  organizmach  żywych.  By  pełnić  swoją  funkcję,  białka  muszą  szybko

odnajdywać i specyficznie rozpoznawać swoich fizjologicznych partnerów. Umożliwiają to

siły  elektrostatyczne,  które  ze  względu  na  swoją  daleko-zasięgową  naturę  znacznie
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zwiększają  prawdopodobieństwo  odnalezienia  się  dwóch  makrocząsteczek  dyfundujących

w roztworze  oraz  oddziaływania  krótkozasięgowe  odpowiadające  za  specyficzne

dopasowanie powierzchni oddziałujących białek [34–36].

Tworzenie kompleksu białko — białko jest procesem dynamicznym i w najprostszym

ujęciu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie dwie cząsteczki zbliżają się do siebie,

tworząc tzw. kompleks zbliżeniowy (ang. encounter complex) [37]. Proces ten jest ułatwiany

przez daleko-zasięgowe oddziaływania elektrostatyczne. Białka, w takim kompleksie są luźno

związane, przez co mogą być ułożone w różnych orientacjach względem siebie. Kompleks

zbliżeniowy może następnie przejść w kompleks końcowy (ang.  final complex),  który jest

stabilizowany przez oddziaływania krótko-zasięgowe [37].

Z  punktu  widzenia  transferu  elektronu  oddziaływanie  białek  będących  partnerami

redoks należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Z jednej strony, by transfer elektronu mógł

zachodzić,  białka  muszą  zbliżyć  się  na  tyle,  by ich  kofaktory były wystarczająco  blisko.

Zależność  szybkości  transferu  elektronu  od odległości  między kofaktorami  jest  znacząca.

Limitem w tym przypadku wyznaczonym na podstawie badań układów, w których kofaktory

są  w  stałych  odległościach  od  siebie  (kompleksach  białek  aktywnych  redoksowo),  jest

wartość 14 Å dla hemów liczona między ich krawędziami [38–40]. Jest to aspekt strukturalny.

Z drugiej  strony w przypadku białek,  które nie są związane na stałe,  istotny jest  również

aspekt  dynamiczny.  By nastąpił  transfer  elektronu,  nie  wystarczy,  by  białka  znalazły  się

wystarczająco blisko siebie. Muszą także pozostawać w takim stanie przez odpowiednio długi

czas [41]. Dlatego też z punktu widzenia całościowego opisu dynamiki oddziaływania białek

tworzących przejściowo kompleks ważne jest nie tylko zdefiniowanie domen reakcyjnych, ale

również czasu życia kompleksów (ang. life-time) [42].

1.4.2. Oddziaływanie cytochromu c z cytochromem bc1

Dominująca  rola  oddziaływań  elektrostatycznych  w  tworzeniu  kompleksu

cytochromu c z cytochromem bc1 została potwierdzona za pomocą pomiarów, które wykazały

wrażliwość  szybkości  reakcji  redukcji  cytochromu  c przez  cytochrom  bc1  oraz  kinetyki

transferu elektronu pomiędzy tymi białkami na siłę jonową buforu [43–46].

Badania  polegające  na  chemicznej  modyfikacji  i  ukierunkowanej  mutagenezie

pozwoliły  zidentyfikować  kluczowe  reszty  aminokwasowe  umożliwiające  oddziaływanie

cytochromu  c z  cytochromem  c1.  Ustalono,  że  oddziaływanie  cytochromu  c2

z cytochromem c1 jest możliwe dzięki przeciwnie naładowanym powierzchniom tych białek

w rejonie oddziaływania.  Przy czym na powierzchni  cytochromu  c2 (od strony cząsteczki
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eksponującej  hem) są obecne dodatnio naładowane reszty aminokwasowe (głównie reszty

lizynowe),  podczas  gdy  w  miejscu  wiążącym  cytochrom  c1 są  zlokalizowane  reszty

aminokwasowe naładowane ujemnie [47–52].

Ponadto  cząsteczka  cytochromu  c po  stronie  nieeksponującej  hem posiada  również

znaczną  ilość  ujemnie  naładowanych  reszt  aminokwasowych.  Taka  biegunowa  separacja

przeciwnie  naładowanych  reszt  aminokwasowych  sprawia,  że  cząsteczka  cytochromu  c

posiada elektryczny moment dipolowy. W pracy [53] pokazano, że moment dipolowy ułatwia

cząsteczce  cytochromu  c2 przyjęcie  orientacji  w  kompleksie  z  cytochromem  bc1,

zapewniającej  efektywny  transfer  elektronu.  Dla  cytochromu  c2 obserwowano  również

niefizjologiczne  wiązanie  do  naładowanych  dodatnio  złóż  chromatograficznych  [53],  co

podkreśla wagę oddziaływań elektrostatycznych w procesie asocjacji  makrocząsteczek, ale

również ich niespecyficzny charakter. 

Wizualizację oddziaływań elektrostatycznych w układzie cytochrom c2 — cytochrom c1

przedstawiono na rys. 1.3.

Rys. 1.3. Oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy cytochromem c1 i c2.
(A) — mapa ładunków elektrostatycznych na powierzchni cytochromu c2  oddziałującej
z cytochromem  c1. Zaznaczone reszty lizynowe,  położone wokół  kieszeni  z  hemem,
w głównej  mierze  odpowiadają  za  dodatni  ładunek  tej  strony  cytochromu  c2. 

(B) — Wizualizacja linii pola elektrostatycznego pomiędzy przeciwnie naładowanymi
powierzchniami  cytochromu  c2 i  cytochromu  c1.  Niebieski  kolor  oznacza  ładunek
dodatni,  a  czerwony  ujemny.  Wizualizacje  wykonano  przy  użyciu  programów
PDB2PQR, APBS i VMD.
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Z  wielu  badań  oddziaływania  cytochromu  c z  cytochromem  bc1 wyłania  się

niejednoznaczny  obraz.  Najwięcej  kontrowersji  wzbudza  kwestia  stechiometrii  wiązania

cytochromu  c do  cytochromu  bc1,  który  jako  homodimer  posiada  dwie  domeny wiążące

cytochrom  c. Opublikowanie  struktury drożdżowego  cytochromu  bc1 wykrystalizowanego

tylko  z  jedną  cząsteczką  cytochromu  c [28] zasugerowało,  że  związanie  cząsteczki

cytochromu c do jednego monomeru cytochromu bc1 „wyłącza” miejsce wiązania na drugim

monomerze.  Tę  obserwację  połączono  z  postulowanym  wcześniej  modelem  regulacji

cytochromu bc1, który zakładał, że w danym czasie tylko jeden monomer cytochromu bc1 jest

aktywny (ang. one-of-a-site activity) [54]. W innej pracy z kolei zaobserwowano, że wiązanie

cytochromu c2 do cytochromu bc1 ma charakter dwu-fazowy, co zostało zinterpretowane jako

oddziaływanie  cytochromu  c2 z  dwoma  miejscami  wiązania  cytochromu  bc1 o  różnym

powinowactwie  [55]. Ponadto zauważono, że powinowactwo cytochromu c2 do cytochromu

c1 może zależeć od stanu redoks tych białek oraz od pozycji  domeny hydrofilowej białka

żelazowo-siarkowego. Z kolei wyniki najnowszych badań sugerują wręcz, że na powierzchni

cytochromu c1 mogą znajdować się dwa miejsca wiązania dla cytochromu c [56, 57].

Poza  aspektami  strukturalnymi  wykazano,  że  oddziaływanie  cytochromu  c

z cytochromem bc1 jest procesem dynamicznym. W warunkach niskiej siły jonowej kompleks

tych białek jest względnie stabilny. Wzrost stężenia soli prowadzi do znacznego skrócenia

czasu  życia  ich  kompleksu.  Wykazano,  że  w  stężeniach  soli  typowych  dla  warunków

fizjologicznych kompleksy cytochromu c z cytochromem bc1 są krótko żyjące, co sprawia, że

stacjonarne stężenie cytochromu c związanego do cytochromu bc1 jest niskie [58, 59].

1.5. Oddziaływania magnetyczne w badaniach biologicznych

Badania  oddziaływań  magnetycznych,  za  pomocą  metod  magnetycznego  rezonansu

jądrowego (NMR) i elektronowego (EPR) są szeroko stosowane do wydobywania informacji

strukturalnych w układach biologicznych [17, 60, 61]. Pośród różnych technik stosowanych

w tych  spektroskopiach  można  wyróżnić  takie,  które  wykorzystują  efekt  przyspieszenia

relaksacji (paramagnetic relaxation enhancement;  PRE) występujący występuje niejako na

styku  tych  dwóch  metod  spektroskopowych.  W przypadku  spektroskopii  NMR  układów

biologicznych  efekt  PRE stosuje  się  zwłaszcza  do  badania  oddziaływań między białkami

tworzącymi  kompleksy.  Eksperyment  wykorzystujący  PRE  polega  na  obserwacji  zmian

amplitudy linii rezonansowych jąder atomowych jednego białka wywołanych przez znacznik

paramagnetyczny  przyłączony  do  drugiego  białka.  Takie  podejście  badawcze  było
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wykorzystywane do badania procesu tworzenia kompleksów białkowych między innymi w

takich układach jak cytochrom c — peroksydaza cytochromu  c  [62] oraz plastocyjanina —

cytochrom f [63].

By  móc  wyjaśnić,  na  czym  polega  efekt  PRE  trzeba  odnieść  się  do  własności

relaksacyjnych  oddziałujących  spinów.  Relaksacja  w rezonansie  magnetycznym to  proces

powrotu  układu  spinów  do  równowagi  termodynamicznej  po  absorpcji  promieniowania.

Wyróżnić  można  relaksację  spin-sieć  (relaksacja  podłużna),  która  jest  procesem powrotu

składowej  podłużnej  wektora  magnetyzacji  do  równowagi  termicznej  z  charakterystyczną

stałą  czasową  T1.  W  procesie  relaksacji  spin-sieć  wzbudzone  spiny  oddają  energię  do

otoczenia (sieci).  Drugim procesem jest relaksacja spin-spin (relaksacja poprzeczna), która

jest procesem zaniku składowej poprzecznej wektora magnetyzacji z charakterystyczną stałą

czasową  T2.  W  procesie  relaksacji  podłużnej  wzbudzone  spiny  nie  oddają  energii  do

otoczenia.  Zanik  składowej  poprzecznej  magnetyzacji  następuje  w  wyniku  rozfazowania

spinów [64]. 

Ogólnie  rzec  biorąc,  efekt  PRE można  zaobserwować  dla  oddziałujących  spinów o

skrajnie różnych własnościach relaksacyjnych. W przypadku spektroskopii NMR efekt PRE

obserwuje  się  dla  jąder  atomowych  (wolna  relaksacja)  oddziałujących  ze  spinem

elektronowym substancji paramagnetycznej (szybka relaksacja) [65, 66]. 

W spektroskopii EPR efekt analogiczny do PRE można zaobserwować w przypadku

dwóch  oddziałujących  spinów  elektronowych  o  skrajnie  odmiennych  własnościach

relaksacyjnych [67] . Efekt ten będzie szczegółowo opisany w rozdziale 1.5.1.

1.5.1. Oddziaływania magnetyczne w spektroskopii EPR

Wraz  z  rozwojem technologicznym,  coraz  powszechniej  dostępne  stają  się  pomiary

impulsowe EPR, które uzupełniają rutynowo stosowane pomiary fali ciągłej (CW-EPR) [61]. 

W  badaniach  opisanych  w  niniejszej  rozprawie  wykorzystane  zostały  metody

impulsowej  spektroskopii  EPR  pozwalające  wyznaczać  odległości  na  poziomie

molekularnym  [68].  Istotą  takich  pomiarów  jest  detekcja  oddziaływania  momentów

magnetycznych  (t.j.  oddziaływania  dipol  —  dipol)  dwóch  pobliskich  centrów

paramagnetycznych.  W  zależności  od  własności  oddziałujących  spinów  elektronowych

sprzężenie dipolowe manifestuje swoją obecność na różny sposób.

W  przypadku  gdy  dwa  oddziałujące  centra  różnią  się  znacznie  własnościami

relaksacyjnymi, sprzężenie dipolowe może ujawniać się jako efekt przyspieszenia relaksacji

(PRE)  spinu  wolno-relaksującego  indukowanego  obecnością  w  pobliżu  spinu  szybko-
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relaksującego [67, 69]. Ten efekt, którego idea została poglądowo przedstawiona na rys. 1.4,

stosowano z powodzeniem w badaniach wielu układów biologicznych, obserwując zarówno

przyspieszenie relaksacji spin-spin (T2) [31, 70], jak i spin-sieć (T1) [71–73]. Wykorzystywano

przy  tym  naturalnie  występujące  w  białkach  rodniki  i  centra  metaliczne,  jak  również

wprowadzone metodą ukierunkowanego znakowania spinowego (SDSL) sondy spinowe [74–

76]. 

Rys.  1.4. Poglądowa  idea  efektu  PRE  w  rezonansie  magnetycznym.
Wolnorelaksujący  spin  elektronowy  A (niebieski)  znajduje  się  w  odległości  r od
szybkorelaksującego  spinu  B  (czerwony),  który  jest  źródłem  lokalnego  pola
magnetycznego.  Kierunek  pola  magnetycznego,  które  odczuwa  spin  A,  zmienia  się
w wyniku spontanicznych przeskoków spinu czerwonego, co wywołuje przyspieszenie
relaksacji spinu niebieskiego. Efekt jest najsilniejszy, kiedy szybkość relaksacji szybko-
relaksującego spinu B (1/T1f) jest porównywalna ze sprzężeniem dipolowym (skrócenie
czasu T2 spinu A) lub częstotliwością rezonansową (skrócenie czasu T1 spinu A).

Drugą  metodą  użytą  w  niniejszej  pracy  była  metoda  podwójnego  rezonansu

elektronowo-elektronowego  (PELDOR  lub  DEER)  [77–79].  W  eksperymencie  DEER

wykorzystuje  się  impulsy mikrofalowe  o  dwóch częstotliwościach  (stąd  nazwa podwójny

rezonans),  z  których jedna służy do obserwacji  echa  spinowego,  a  druga do wymuszania

modulacji dipolowych (rys. 1.5). Stosowanie tej metody jest bardziej wymagające sprzętowo,

ponieważ spektrometr musi być wyposażony w dodatkowe źródło mikrofal. 

Metoda  DEER  ma  zastosowanie  do  wyznaczania  odległości  dwóch  oddziałujących

spinów elektronowych o zbliżonych własnościach relaksacyjnych — np. dwóch znaczników

spinowych wprowadzonych do cząsteczki białka w pożądane miejsce. Stosowanie tej metody

pozwala badać zmiany odległości na poziomie molekularnym w zakresie 1.5 - 8.0 nm.  [68,

79, 80] 
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Rys.  1.5.   Ogólna  idea  eksperymentu  podwójnego  rezonansu  elektronowo-
elektronowego (DEER).  Spin A (niebieski)  znajduje się  w odległości  r  od spinu B
(czerwony),  który jest  źródłem lokalnego  pola  magnetycznego.  Istotą  eksperymentu
DEER jest wymuszenie przeskoków spinu B za pomocą impulsu mikrofalowego (tzw.
pompującego) o częstotliwości ν1 (w odróżnieniu od efektu przedstawionego na rysunku
1.4,  gdzie  fluktuacje  pola  lokalnego  są  spontaniczne). Prowadzi  to  do  odwrócenia
kierunku  pola  lokalnego  odczuwanego  przez  spin  A i  zmiany  jego  częstotliwości
rezonansowej. W rezultacie amplituda echa spinowego spinu A, które jest wzbudzane za
pomocą  sekwencji  impulsów  o  częstotliwości  ν2  (różnej  od  ν1),  ulega  modulacji
częstotliwością odpowiadającą energii sprzężenia dipolowego oddziałujących spinów.
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ROZDZIAŁ 2. CELE PRACY

Na temat oddziaływania cytochromu c z cytochromem bc1 wiadomo stosunkowo dużo,

jednak  wciąż  istnieją  kluczowe  kwestie  wymagające  wyjaśnienia.  Jednym  z  najbardziej

nurtujących  i  aktualnych  problemów  są  kontrowersje  wokół  ilości  miejsc  wiążących

cytochrom  c na powierzchni  cytochromu  c1,  w dimerycznym kompleksie  cytochromu  bc1.

Poza  samymi  kwestiami  strukturalnymi  również  dynamika  asocjacji  tych  dwóch  białek,

w kontekście transferu elektronu zachodzącego między hemami, wymaga zrozumienia.

By  móc  odnieść  się  do  powyższych  problemów,  w  przedstawionej  rozprawie

postawiono sobie  za  cel  zbadanie  oddziaływania cytochromu  c2 z  cytochromem  bc1 za

pomocą  pomiarów  relaksacji  paramagnetycznej.  Zastosowana  metoda  wykorzystywała

międzymolekularne  oddziaływanie  magnetyczne  pomiędzy  znacznikiem  spinowym  (SL)

umieszczonym na cytochromie  c2 a kofaktorem cytochromu  bc1 (hemem podjednostki  c1),

które ze względu na swoją fizyczną naturę ma bardzo krótki zasięg. Taki układ badawczy

gwarantował  detekcję  wiązania  tylko  w  sytuacji,  gdy  cząsteczka  cytochromu  c2

znajdowała  się  w  bardzo  bliskiej  odległości  od  domeny  wiążącej  cytochromu  c1.

Pozwoliło  to  na  wysoce  specyficzną  obserwację  oddziaływania  tych  dwóch  białek.

Potencjalne oddziaływania niespecyficzne, czyli takie, które mogą mieć miejsce daleko od

domeny wiążącej, zostały tym sposobem wykluczone z obserwacji.

W ramach głównego zadania badawczego można wyróżnić szereg pomniejszych celów,

które  podzielono  na  dwie  kategorie.  Były  to  cele  eksperymentalne,  wśród  których

wyróżniono:

a)  Scharakteryzowanie  własności  centrów  paramagnetycznych  występujących

w kompleksie  wyznakowanego  spinowo  cytochromu  c2 z  cytochromem  bc1 oraz

zbadanie  efektu  przyspieszenia  relaksacji  znacznika  spinowego  wewnątrz-  (SL

przyłączony do cytochromu  c2 — hem c2) i międzycząsteczkowego (SL przyłączony

do cytochromu c2 — hem c1) indukowanego oddziaływaniem z żelazem hemowym, co

pozwoliło  na  skonstruowanie  wewnętrznej  „linijki”  służącej  do  wyznaczania

odległości na poziomie molekularnym.
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b) Próba wyznaczenia stechiometrii  wiązania cytochromu  c2 do cytochromu  bc1 za

pomocą eksperymentu miareczkowania wykonanego w oparciu o efekt przyspieszenia

relaksacji  znacznika  spinowego  na  cytochromie  c2 wynikający  z  między-

cząsteczkowego oddziaływania SL z hemem c1.

c)  Opanowanie  metodologii  eksperymentu  podwójnego  rezonansu  elektronowo-

elektronowego  (DEER)  i  zastosowanie  tej  metody  do  bezpośredniej  detekcji

oddziaływań między wyznakowanymi cząsteczkami cytochromu c2.

oraz  cele  teoretyczne,  czyli  takie,  które  były  związane  z  matematycznym  opisem

obserwowanych zjawisk:

a)  Wyprowadzenie  równania  służącego do opisu  zjawiska  przyspieszenia  relaksacji

spin-sieć  wywołanego  oddziaływaniem  ze  spinem  szybko-relaksującym  oraz  jego

przybliżeń adekwatnych do badanego układu i warunków eksperymentalnych.

b) Wyprowadzenie równań opisujących wiązanie cytochromu  c2 do cytochromu  bc1

w kontekście  pomiarów  czasu  relaksacji  spin-sieć  na  podstawie  standardowego

równania wiązania liganda oraz jego modyfikacji uwzględniających nietypowe cechy

badanego układu.

c) Stworzenie algorytmów i skryptów służących do symulacji efektu przyspieszenia

relaksacji  spin-sieć,  które  umożliwiałyby  wydobycie  informacji  strukturalnych

i spektralnych badanego układu.

Traktując cytochrom bc1 - cytochrom c2 jako swego rodzaju układ modelowy, podjęte

cele,  w szerszym kontekście,  mogą posłużyć  zrozumieniu  dynamiki oddziaływań dwóch

partnerów redoks w układach bioenergetycznych.
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ROZDZIAŁ 3. MATERIAŁY I METODY

3.1. Przygotowanie szczepów bakteryjnych

3.1.1. Przygotowanie szczepu Rhodobacter capsulatus ekspresjonującego 
cytochrom c2 z dwiema mutacjami A101C i T68C

W niżej opisanej procedurze zostały wykorzystane następujące szczepy bakteryjne: 

• Rhodobacter capsulatus FJ2 - szczep, w którym geny kodujące cytochrom c2 (cycA)

oraz  cytochrom  cy  [81–83] zostały  zastąpione  kasetami  z  genami  oporności  na

odpowiednio kanamycynę i spektynomycynę [84, 85]

• E.  coli HB101  z  plazmidem  pHM14  -  plazmid  ten  zawiera  gen  oporności  na

tetracyklinę oraz gen natywny kodujący cytochrom c2 (cycA) [83]

• E. coli HB101 z plazmidem pHM2:A101C/T68C - plazmid zawierał gen cytochromu

c2 z  uprzednio  wprowadzonymi  mutacjami  A101C i  T68C (mutacja  T68C została

dodana  do  mutacji  A101C  obecnej  w  plazmidzie  pHM2-A101C  poprzez  PCR

z wykorzystaniem pary oligonukleotydów T68C-F i T68C-R opisanych w [42], dzięki

uprzejmości dr Moniki Czapli)

• E. coli HB101 - szczep używany do namnażania plazmidów

• E. coli pRK2013 - szczep pomocniczy używany w krzyżowaniu

1.3 kbp fragment HindIII - KpnI zawierający gen cytochromu c2 z mutacjami A101C i

T68C  został  wycięty  z  plazmidu  pHM2:A101C/T68C  i  wstawiony  do  plazmidu

ekspresyjnego pHM14 w miejsce natywnego genu c2 (cycA) przy użyciu enzymów HindIII i

KpnI. Procedura obejmowała etapy trawienia restrykcyjnego, rozdziału DNA na żelu, izolacji

odpowiednich prążków z żelu, ligacji i transformacji komórek HB101. Obecność plazmidu

pHM14:A101C/T68C po transformacji w komórkach HB101 zweryfikowano przy pomocy

trawienia enzymami  HindIII i  KpnI,  a następnie zweryfikowano sekwencję genu  cycA, by

potwierdzić  obecność  mutacji  A101C/T68C.  Wykonano  krzyżowanie,  używając  trzech

szczepów bakteryjnych  (ang.  triparental  crossing)  [84]:  FJ2,  HB101 zawierający plazmid

pHM14:A101C/T68C oraz pRK2013. W wyniku krzyżowania plazmid pHM14:A101C/T68C

został wprowadzony do szczepu FJ2. Selekcję uzyskanego szczepu FJ2 przeprowadzono na

pożywce  MPYE  zawierającej  tetracyklinę  i  spektynomycynę.  Po  selekcji  plazmid

pHM14:A101C/T68C  został  wyizolowany  z  komórek  FJ2  i  namnożony  w  HB101,

a sekwencja genu cycA została ponownie zweryfikowana na obecność mutacji.  Manipulacje
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genetyczne przedstawione powyżej  zostały wykonane na podstawie procedur szczegółowo

opisanych w pracy [86].

3.1.2. Przygotowanie szczepu Rhodobacter capsulatus ekspresjonującego 
cytochrom bc1 z mutacją M183K w cytochromie c1 oraz mutacją 
S158A w białku Rieskego.

W niżej opisanej procedurze zostały wykorzystane następujące szczepy bakteryjne:

• Rhodobacter  capsulatus MTR-BC1  -  szczep,  w  którym  operon  kodujący

cytochrom bc1 (petABC) został zastąpiony genem z opornością na spektynomycynę

[87]

• E. coli HB101 z plazmidem pPET1:S158A - z mutacją S158A w obrębie genu (petA)

kodującego białko żelazowo-siarkowe (ISP)

• E.  coli HB101  z  plazmidem  pMTS1:M183K  [87] -  z  mutacją  M183K  w  genie

cytochromu c1 (petC)

• E. coli HB101 - szczep używany do namnażania plazmidów

• E. coli pRK2013 - szczep pomocniczy używany w krzyżowaniu

1.0 kbp fragment  BstXI -  XmaI zawierający gen petA z mutacją S158A oraz fragment

genu petB został wycięty z plazmidu pPET1:S158A i wstawiony do plazmidu ekspresyjnego

pMTS1:M183K  w  miejsce  natywnego  genu  petA i  fragmentu  genu  petB  przy  użyciu

enzymów  BstXI  -  XmaI.  Procedura  obejmowała  etapy trawienia  restrykcyjnego,  rozdziału

DNA na żelu, izolacji odpowiednich prążków z żelu, ligacji i transformacji komórek HB101.

Obecność  plazmidu  pMTS1:M183K/S158A  po  transformacji  w  komórkach  HB101

zweryfikowano za  pomocą trawienia  restrykcyjnego enzymami  BstXI  -  XmaI,  a  następnie

sprawdzono sekwencję genów  petA i  petC, by potwierdzić obecność mutacji odpowiednio

S158A i M183K. Następnie wykonano krzyżowanie, używając trzech szczepów bakteryjnych:

MT-RBC1, HB101 zawierający plazmid pMTS1:M183K/S158A oraz pRK2013. W wyniku

krzyżowania  plazmid  pMTS1:M183K/S158A został  wprowadzony do  szczepu  MT-RBC1.

Selekcję  uzyskanego  szczepu  MT-RBC1  z  plazmidem  pMTS1:M183K/S158A

przeprowadzono na pożywce MPYE zawierającej kanamycynę i spektynomycynę. Po selekcji

plazmid  pMTS1:M183K/S158A został  wyizolowany  z  komórek  MT-RBC1  i  namnożony

w HB101,  a  sekwencja  genów  petA i  petC  została  ponownie  sprawdzona  na  obecność

mutacji.  Manipulacje  genetyczne  przedstawione  powyżej  zostały  wykonane  na  podstawie

procedur szczegółowo opisanych w pracy [86].
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3.2. Hodowla szczepów bakteryjnych Rhodobacter capsulatus

Komórki  bakterii  Rhodobacter  capsulatus były  hodowane  w  warunkach  tlenowych

w temperaturze 30°C na pożywce MPYE (3g Bacto-Peptone, 3g Yeast extract, 1.6 ml 1 M

MgCl2,1 ml 1 M CaCl2 na 1 L wody) zawierającej antybiotyk odpowiedni dla danego szczepu.

Wybrany szczep bakteryjny wysiewano z zamrożonego banku na szalkę Petriego z pożywką

stałą  (MPYE + agar 15 g/L) i inkubowano przez około 48h. Następnie pobierano niewielką

ilość  z  uzyskanych  na  szalce  kolonii  i  przenoszono  je  do  czterech  sterylnych  probówek

zawierających po 2 ml pożywki płynnej. Po około 24-godzinnej inkubacji z wytrząsaniem

(110 RPM) otrzymane zawiesiny komórek przenoszono do czterech kolbek zawierających po

25 ml pożywki płynnej i kontynuowano hodowlę z wytrząsaniem przez kolejne 24h. Ostatnim

etapem  hodowli  było  wprowadzenie  zawiesiny  komórek  z  kolbek  do  ośmiu  kolb

zawierających po 1.25 L płynnej  pożywki i  hodowanie z  wytrząsaniem przez około 48h.

Uzyskane w ten sposób około 10 L zawiesiny komórek stanowiło materiał  wyjściowy do

dalszej izolacji.

3.3. Izolacja cytochromu bc1 z komórek Rhodobacter capsulatus

Izolacja  cytochromu  bc1 została  przeprowadzona  w  oparciu  o  procedurę  opisaną

w pracach  [88,  89].  Szczep  MT-RBC1  Rhodobacter  capsulatus zawierający  odpowiedni

plazmid  pMTS1  z  genami  cytochromu  bc1 (w  formie  dzikiej  bądź  zmutowanej)  został

wyhodowany  na  pożywce  MPYE  według  procedury  opisanej  w  rozdziale  3.2.  Pożywka

zawierała  kanamycynę  o  stężeniu  10  μg/ml,  by  wymusić  nadprodukcję  białka.  Komórki

zostały  odwirowane  z  pożywki  (7.8k  RCF,  30  min),  przepłukane  buforem,  zwirowane

i ostatecznie zawieszone w około 100 ml buforu 50 mM MOPS, 100 mM KCl, 1 mM EDTA,

pH  =  7.0.  Do  tak  przygotowanej  zawiesiny  dodano  po  1  ml  świeżo  przygotowanych

inhibitorów proteaz, którymi były 100 mM roztwory PMSF i benzamidyny w DMSO oraz

kwasu 6-aminoheksanowy w H2O. Następnie komórki poddano dezintegracji, przepuszczając

je  dwukrotnie  przez  prasę  Frencha  pod  ciśnieniem 6.9  -  10.3  MPa. Uzyskaną  zawiesinę

zwirowano (24k RCF, 0.5h), osad odrzucono, a nadsącz zawierający chromatofory zwirowano

na ultrawirówce (184k RCF, 1.5h). Uzyskany osad zawierający chromatofory został delikatnie

rozproszony pędzelkiem i przeniesiony do buforu 50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 1 mM

EDTA, 20% (obj.) glicerol. Otrzymana zawiesina chromatoforów została zhomogenizowana

przy użyciu ręcznego homogenizatora szklanego.

Dla  tak  uzyskanej  zawiesiny  chromatoforów  oznaczono  całkowite  stężenie  białek
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metodą Lowry'ego. Na tej podstawie chromatofory rozcieńczono tak, by uzyskać końcowe

stężenie białek równe 10 mg/ml, a następnie dodawano kroplami 20% roztwór detergentu —

DDM — w ilości takiej, aby końcowy stosunek wagowy DDM-u do białek wynosił 1.5 do 1.

Podczas tego etapu roztwór był ciągle mieszany na lodzie,  a następnie inkubowany przez

około 1h. Po inkubacji roztwór został zwirowany na ultrawirówce (184k RCF, 1.5h). Osad

nierozpuszczonych  chromatoforów  został  odrzucony,  a  nadsącz  przesączono  przez  filtr

o porach  0.22  μm.  Otrzymany w ten  sposób  roztwór  rozpuszczonych  chromatoforów był

materiałem wyjściowym do rozdziału na kolumnie jonowymiennej.

Kolumnę ze złożem Biogel-A zrównoważono buforem 50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl,

1 mM EDTA, 20% (obj.) glicerol, 100 mg/l DDM i nałożono na nią roztwór rozpuszczonych

chromatoforów.  Następnie  przepłukano  kolumnę  tym  samym  buforem  w  ilości

odpowiadającej  2-3  objętościom  kolumny.  W  następnej  kolejności  kolumna  została

przepłukana buforem o stężeniu NaCl zwiększonym do 165 mM (3-4 objętości kolumny), co

pozwoliło odpłukać barwniki fotosyntetyczne. Pozostały na kolumnie prążek cytochromu bc1

został  wypłukany  za  pomocą  gradientu  stężenia  NaCl  od  165-400  mM.  Zebrana  frakcja

cytochromu bc1 po zagęszczaniu była przechowywana w zamrażarce -80°C. 

3.4. Izolacja cytochromu c2

Cytochrom  c2 został  wyizolowany  według  procedury  przedstawionej  w  [42,  90].

Komórki  Rhodobacter  capsulatus szczepu  FJ2  zawierające  plazmid  pHM14  z  genem

cytochromu  c2 hodowano na pożywce MPYE według procedury opisanej w rozdziale 3.2.

Pożywka  zwierała  tetracyklinę  o  stężeniu  1.25  μg/ml  w  celu  wymuszenia  nadekspresji

cytochromu  c2. Komórki zostały odwirowane od pożywki (7.1k RCF, 30 min), przepłukane

100 mM buforem fosforanowym pH = 6.8, ponownie zwirowane i zawieszone w około 200

ml buforu 30 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA, pH = 8.0 zawierającego wagowo 20% sacharozy.

Następnie  w  celu  uwolnienia  cytochromu  c2 z  przestrzeni  peryplazmatycznej  do  buforu

przeprowadzono  trawienie  ścian  komórkowych  bakterii.  Do  zawiesiny  dodano  200  mg

lizozymu i ciągle mieszając inkubowano w temperaturze pokojowej przez 2h. Aby zakończyć

trawienie,  pod  koniec  inkubacji  dodano  do  zawiesiny  MgSO4  w  ilości  dającej  końcowo

stężenie 50 mM.

Uzyskaną  po  trawieniu  zawiesinę  sferoplastów,  czyli  komórek  bakteryjnych

pozbawionych ściany komórkowej, wirowano (24k RCF) przez 30 min. Czerwonobrunatny

nadsącz  zawierający  cytochrom  c2 został  poddany  wysalaniu  w  4°C  poprzez  stopniowe
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dodawanie siarczanu amonu i mieszanie, aż do uzyskania roztworu o 50% stopniu wysycenia.

Po dodaniu całości siarczanu amonu mieszaninę inkubowano w 4°C przez min.  1h.  Osad

powstały  po  wysalaniu  odwirowano  (24k  RCF,  30  min.),  a  supernatant  dializowano

początkowo  2-3  razy  względem  wody  destylowanej  zmieniając  wodę  co  3-4  godziny.

Następnie roztwór dializowano względem buforu 2 mM Tris-HCl, pH = 8.0 również 2-3 razy

ze zmianami co 3-4 godziny. Po dializach roztwór zwirowano (24k RCF, 30 min), by usunąć

wytrącony osad.  Uzyskany  roztwór  zagęszczono  za  pomocą  liofilizatora  do  objętości

nieprzekraczającej  50  ml  i  znów  poddano  dializie  względem  buforu  2  mM  Tris-HCl,

pH = 8.0. Uzyskaną w ten sposób próbkę nałożono na kolumnę ze złożem DEAE-Sepharose

zrównoważoną  uprzednio  buforem 2  mM Tris-HCl,  pH =  8.0  (3  objętości  kolumny).  Po

związaniu się białek do złoża kolumnę płukano buforem 10 mM Tris-HCl, aż do momentu,

w którym  prążki  pochodzące  do  cytochromu  c'  (ciemnobrązowy)  oraz  cytochromu  c2

(różowy) rozsuną się. Następnie cytochrom c2 wypłukiwano z kolumny za pomocą buforu 10

mM Tris-HCl, 40 mM NaCl, pH = 8.0. Uzyskana próbka cytochromu c2, po zagęszczeniu na

centrikonie 10 kD, była gotowa do znakowania spinowego. 

3.5. Znakowanie spinowe cytochromu c2

Procedurę znakowania przeprowadzono zgodnie z  [42, 90]. Wszystkie zabiegi opisane

w tym paragrafie przeprowadzone zostały w buforze 20 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 2 mM

EDTA, pH = 7.4.

Do próbki cytochromu  c2 wyizolowanego za pomocą procedury opisanej w rozdziale

3.4 dodano DTT, uzyskując jego 20 mM stężenie. Następnie próbkę nałożono na kolumnę do

sączenia molekularnego Sephadex G-25 (zrównoważoną uprzednio buforem), by oddzielić

DTT od cytochromu c2. Cytochrom c2 niezwłocznie po przejściu przez kolumnę nałożono na

drugą  kolumnę  zawierającą  złoże  TPS  mające  powinowactwo  do  grup  -SH.  Kolumnę

przepłukano buforem, by usunąć frakcję cytochromu c2 niezwiązaną do złoża (2-3 objętości

kolumny).  Następnie frakcję  związaną wypłukiwano buforem zawierającym 50 mM DTT,

a w uzyskanej próbce oznaczano stężenie cytochromu c2 (według procedury w rozdziale 3.6).

W kolejnym kroku oddzielano DTT od cytochromu c2 za pomocą kolumny Sephadex G-25,

po  czym  niezwłocznie  dodawano  znacznik  spinowy  BrMTSL (rozpuszczony  w  DMSO)

w ilości takiej,  by stężenie znacznika spinowego było 10 razy większe od stężenia miejsc

znakowania. Znacznik BrMTSL jest pochodną znacznika MTSL [76, 91], który specyficznie

przyłącza się do reszt tiolowych. Struktura znacznika BrMTSL i schemat reakcji znakowania
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spinowego przedstawiono na rys. 3.1. Po dodaniu znacznika próbkę inkubowano przez 1h na

lodzie.  Nadmiar  znacznika  usunięto  poprzez  dializę  względem  buforu  wyjściowego.

Wydajność znakowania została ustalona poprzez porównanie pola pod sygnałem absorpcji

(drugiej całki widma EPR) dla wyznakowanych form cytochromu z referencyjnymi próbkami

TEMPOL-u  o  znanym  stężeniu.  We  wszystkich  użytych  wyznakowanych  formach

cytochromu c2 wydajność znakowania była bliska 100%. 

Rys. 3.1.  Schemat reakcji znacznika spinowego BrMTSL z grupą tiolową cysteiny.
Niesparowany elektron znajduje się w grupie nitroksylowej.

3.6. Oznaczanie stężenia cytochromów

Oznaczanie  stężeń  cytochromów  wykonano  na  podstawie  widm  różnicowych

w zakresie 500-600 nm, które były wynikiem odejmowania widma cytochromu utlenionego

żelazicyjankiem od widma cytochromu zredukowanego askorbinianem. Na podstawie pasma

α na widmie różnicowym obliczano stężenia przy użyciu współczynników ekstynkcji ε551-540

równych  19  mM-1  cm-1  [92,  93] i  20  mM-1 cm-1 [89] dla  odpowiednio  cytochromu  c2

i cytochromu  c1.  Wyznaczone  stężenie  cytochromu  c1 odpowiadało  stężeniu  monomerów

kompleksu cytochromu bc1.

Oznaczanie  stężenia  cytochromu  bc1 z  mutacją  M183K  było  bardziej  kłopotliwe,

ponieważ hem  c1 w tej  formie nie  redukuje się pod wpływem askorbinianu (rys.  4.8,  A).

Zredukowaną  formę  tego  hemu  można  uzyskać  po  dodaniu  ditionianu.  Jednak  wówczas

ulegają redukcji także hemy b cytochromu bc1 (rys. 4.8, A). Nie jest zatem możliwe uzyskanie

pasma  α zredukowanego  hemu  c1 niezachodzącego  na  pasmo  α hemów  b.  Dlatego  też

oznaczenie stężenia cytochromu  bc1:M183K przeprowadzone zostało w sposób pośredni —

na  podstawie  porównania  z  widmem  utlenionego  cytochromu  bc1 o  znanym  stężeniu.

Polegało to na odczytaniu absorbancji w kilku punktach widma utlenionego cytochromu bc1

typu dzikiego (rys. 4.8, B) i odpowiadających im wartości z widma cytochromu bc1 M183K.

Następnie  szacowano  stężenie  M183K  na  podstawie  stosunku  odczytanych  wartości

absorbancji  dla  odpowiadających  sobie  punktów  widm.  Końcowy  wynik  był  średnią  ze

wszystkich wartości stężeń obliczonych oddzielnie dla wybranych punktów obu widm.
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Oznaczanie stężenia cytochromów przeprowadzano zawsze w kilku powtórzeniach dla

każdej  próbki  (min.  trzech),  by  uzyskać  dokładniejsze  wyniki.  Niepewność  takiego

oznaczenia  nie  przekraczała  10%.  W  przypadku  cytochromu  bc1 wyznaczone  stężenia

odnoszą się do monomerów.

3.7. Przygotowanie próbek do pomiarów EPR

Ze względu na dużą wrażliwość wiązania cytochromu  c2 do cytochromu  bc1 na siłę

jonową,  próbki  białek  po izolacji  zostały starannie  przedializowane do buforów o bardzo

niskich  stężeniach  soli.  Użytym buforem  dla  obu  białek  był  5  mM  BICINE,  pH  =  8.0

zawierający objętościowo 25% glicerolu. Dodatkowo bufor przeznaczony dla cytochromu bc1

zawierał DDM o stężeniu 100 mg/l. Tak przygotowane roztwory białek były punktem wyjścia

do  przygotowania  próbek  zawierających  cytochrom  bc1 i  cytochrom  c2 w  odpowiednich

proporcjach. Jeśli nie stwierdzono inaczej, siła jonowa była zmieniana poprzez dodawanie do

próbek buforu wyjściowego (t.j. takiego jak dla cytochromu bc1) o wysokim stężeniu NaCl

w odpowiedniej proporcji.

Próbki do miareczkowań, przeprowadzonych w wyższych stężeniach NaCl (t.j 10 i 25

mM),  przygotowano  nieco  inaczej.  Wyjściowe  roztwory  cytochromu  bc1 użyte  do

przeprowadzenia miareczkowania przedializowano do buforów zawierających odpowiednie

stężenia NaCl. Bufory podializacyjne zostały zachowane i użyte przy sporządzaniu mieszanin

cytochromu  bc1 z  cytochromem  c2 w  odpowiedniej  proporcji.  Taka  procedura  pozwoliła

uzyskać  identyczne  stężenie  NaCl  we  wszystkich  próbkach  z  danej  serii.  Ponadto  do

przygotowania próbek w tym przypadku używano strzykawek typu Hamilton, by zwiększyć

dokładność mieszanych objętości.

Wszystkie  próbki  zawierające  mieszaniny  cytochromu  bc1 z  cytochromem  c2 były

przygotowywane,  przenoszone  do  rurek  kwarcowych  i  zamrażane  w  ciekłym  azocie

bezpośrednio przed wykonaniem pomiaru EPR.

3.8. Pomiary EPR

Wszystkie  pomiary  EPR  zostały  wykonane  na  spektrometrze  Bruker  Elexsys  580

wyposażonym w przystawkę do kontroli temperatury firmy Oxford Instruments.
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3.8.1. Pomiary impulsowe w paśmie Q

Pomiary impulsowe w paśmie Q (33.5 GHz) zostały wykonane za pomocą rezonatora

ER5107D2 oraz kriostatu CF935. Pomiary czasów relaksacji spin-sieć zostały wykonane przy

użyciu sekwencji IR (ang.  inversion recovery): π  — T — π/2  — τ  — π  — τ  — ESE, gdzie

τ = 200 ns  [94].  Długość  impulsu  π  wynosiła  40  ns.  Początkowy odstęp  T = 300 ns  był

zwiększany, by zarejestrować pełny odrost magnetyzacji po pierwszym impulsie π. Krzywe

IR zostały rejestrowane jako wynik pomiaru amplitudy echa spinowego ESE (ang.  electron

spin echo) w funkcji rosnącego odstępu T. Zastosowano 4-stopniowy cykl fazowy. Sekwencja

użyta  do  oceny  wkładu  dyfuzji  spektralnej  do  relaksacji  powstała  w  wyniki  zastąpienia

pierwszego impulsu π w sekwencji IR przez serię (ang. picket fence) dziesięciu impulsów π

oddzielonych od siebie różnymi odstępami czasu  [95]. Indukcja pola magnetycznego, która

z reguły wynosiła około 11900-12000 G, była dobierana tak, by wzbudzać spiny w obszarze

widma pokazanym na rys. 4.1, B. 

Eksperyment  EDEPR  [94] polegał  na  pomiarze  amplitudy  echa  spinowego

wzbudzonego sekwencją π/2 — τ — π — τ — ESE (τ = 200 ns) dla różnych wartości indukcji

pola magnetycznego przemiatanego w zakresie 11850 - 12050 G.

3.8.2. Pomiary impulsowe w paśmie X — DEER

Cztero-impulsowy  eksperyment  podwójnego  rezonansu  elektronowo-elektronowego

(DEER oznaczany również jako PELDOR) [78, 79] został wykonany w paśmie X przy użyciu

rezonatora  ER4118X-MD-5-W1.  Istota  eksperymentu  DEER  została  przedstawiona

poglądowo  na  rysunku  1.7.  Sekwencja  główna  DEER  składała  się  z  trzech  impulsów

o częstotliwość  9.791  GHz ułożonych  w stałych  odstępach  czasu  (kanał  obserwacyjny):  

π/2 — τ1 — π — τ2 — π — τ3 — RSE, gdzie τ1 = 200 ns, τ2 = 2400 ns, które wzbudzały echo

spinowe (ang. refocused spin echo — RSE) po czasie τ3 = 2200 ns od ostatniego impulsu π.

Czwarty impuls  (tzw.  pompujący)  πpomp pochodził  z  drugiego źródła  mikrofal  (tzw.  kanał

ELDOR) i miał częstotliwość 9.727 GHz. Impuls πpomp, początkowo umiejscowiony 100 ns po

drugim impulsie w sekwencji głównej, był przesuwany co 8 ns. W funkcji położenia impulsu

πpomp rejestrowano amplitudę echa RSE. Długości impulsów π i πpomp wynosiły odpowiednio

32 i 24 ns. Zastosowano 2-stopniowy cykl fazowy oraz dodatkowy cykl uśredniający w celu

wyeliminowania  modulacji  pochodzących  od  protonów  [79].  Eksperyment  DEER  został

przeprowadzony w polu magnetycznym o indukcji 3465 G. 
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3.8.3. Pomiary CW-EPR w paśmie X

Widma EPR w paśmie X (9.38 GHz) zostały zarejestrowane przy użyciu rezonatora

Bruker  SHQ4122 i  kriostatu ESR900.  Parametry,  przy których rejestrowano poszczególne

widma, zostały wyszczególnione w tekście.

3.9. Wykorzystane oprogramowanie
Do analizy uzyskanych wyników wykorzystano następujące programy:

• DeerAnalysis2013 [96] — analiza danych DEER

• MMM 2013  [97,  98] — pakiet  Multiscale  Modelling  of  Macromolecules,  służący

wizualizacji rotamerów znacznika spinowego na powierzchni białek

• PDB2PQR  [99],  PROPKA  [100] i  APBS  [101] —  obliczanie  potencjału  pola

elektrycznego pochodzącego od ładunków na powierzchni białek

• PyMOL [102] i VMD [103] — wizualizacja struktur białek

Ponadto  wykorzystano  własnoręcznie  napisane  skrypty  środowiska  obliczeniowego

MATLAB, które zostały zamieszczone w rozdziale 6.5.

31



ROZDZIAŁ 4. WYNIKI

4.1. Ogólne cechy relaksacji spin — sieć znaczników spinowych 
BrMTSL w próbkach zamrożonych

Pomiary  relaksacji  spin-sieć  zostały  wykonane  metodą  IR.  Metoda  ta  polega  na

pomiarze,  za  pomocą  wzbudzonego  ESE,  szybkości  powrotu  magnetyzacji  do  stanu

równowagi  termodynamicznej  po  inwersji  obsadzeń  poziomów  energetycznych  spinów

elektronowych. Dopasowanie do uzyskanych danych funkcji o wzorze [104]:

f (t)=A⋅exp (−(t / τ)β)+C (4.1)

wykazało  nie-jednoeksponencjalny charakter  krzywych  IR  (β<0)  (rys.  4.1,  A)  w  całym

badanym  zakresie  temperatur  20  -  120  K.  W  literaturze  jako  przyczynę  tej  nie-

jednoeksponencjalności podaje się niecałkowite wzbudzenie widma EPR (rys. 4.1, B) oraz

dyfuzję spektralną [105], czyli proces, który sprawia, że w trakcie trwania pomiaru zmienia

się  częstotliwość  rezonansowa  spinów  [106].  W efekcie  spiny  ze  wzbudzonego  obszaru

widma przemieszczają się (dyfundują) do niewzbudzonego obszaru i  vice versa, co objawia

się pozornym wzrostem szybkości relaksacji i rozmyciem czasów relaksacji.

Rys.  4.1.  Przykładowe dane eksperymentalne zarejestrowane przy pomocy echa
spinowego. (A)  -  krzywa  odrostu  magnetyzacji  (IR)  po  inwersji  zarejestrowana
w temperaturze 95 K dla A101C-SL wraz z dopasowaną funkcją f(t) ~ exp(-(t/τ)β), gdzie
τ  = 491 ± 3 μs,  β = 0.807 ± 0.003;  poniżej  wykres różnicy pomiędzy wartościami
eksperymentalnymi  a  dopasowanymi.  (B)  -  widmo  absorpcji  mikrofal  (EDEPR)
zmierzone  w  paśmie  Q  dla  A101C-SL;  w  pozycji,  w  której  mierzono  relaksację,
zaznaczono obszar wzbudzenia odpowiadający użytej sekwencji impulsów.
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By  sprawdzić,  czy  dyfuzja  spektralna  ma  znaczący  wkład  do  zarejestrowanych

krzywych IR, wykonano eksperyment, w którym impuls π został zastąpiony serią impulsów π

(ang.  picket  fence)  [95].  Taka  sekwencja  imituje  długi  impuls  nasycający  stosowany

w metodzie odrostu od nasycenia (ang.  Saturation Recovery; SR) i ma na celu wytłumienie

dyfuzji  spektralnej.  Porównanie  krzywych  zarejestrowanych  za  pomocą  standardowej

sekwencji  IR z tymi  zarejestrowanymi za pomocą sekwencji  picket  fence znajduje się  na

rysunku 4.2. Krzywe są nierozróżnialne, co świadczy o tym, że wkład dyfuzji spektralnej jest

zaniedbywalny. Nie-jednoeksponencjalny kształt krzywych IR jest zatem cechą immanentną

relaksacji  spin-sieć  znaczników  nitroksylowych  w  obserwowanym  zakresie  temperatur

i świadczy o tym, że w próbce występuje rozkład czasów relaksacji. W takim przypadku jako

oszacowanie czasu relaksacji spin-sieć użyto wyrażenia [107]:

T 1=
τ
β

Γ(1
β) (4.2)

gdzie  τ  i  β  to  parametry  funkcji  (4.1).  Szybkość  relaksacji  spin-sieć  jest  wówczas

zdefiniowana jako:

 k 1=
1
T 1

(4.3)

Rys.  4.2.  Krzywe  odrostu  magnetyzacji  zmierzone  dla  A101C-SL  w  95K.
Porównanie  krzywych  odrostu  magnetyzacji  uzyskanych  za  pomocą  sekwencji  IR
(czarny)  z  tymi  uzyskanymi  przy pomocy tzw.  sekwencji  picket  fence.  Sprawdzono
kilka  odstępów  między  impulsami  w  serii  picket  fence:  100  ns  (czerwony),  1  μs
(zielony), 10 μs (niebieski).

We  wzbudzonym  pakiecie  spinowym  znajdują  się  cząsteczki  znacznika  spinowego

o różnych  orientacjach  względem  pola  magnetycznego.  Każdą  cząsteczkę  może

charakteryzować nieco inny czas relaksacji  ze względu na anizotropię relaksacji spin-sieć,
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którą obserwowano dla znaczników spinowych [108]. W efekcie obserwowana krzywa IR nie

jest pojedynczą eksponentą, lecz sumą eksponent o różnych czasach relaksacji.

W  pracy,  w  której  badano  relaksację  znaczników  spinowych  metodą  SR,  również

obserwowano  nie-jednoeksponencjalny charakter  relaksacji  spin-sieć  [109].

Najprawdopodobniej  jest  to  charakterystyczna  cecha  relaksacji  znaczników  spinowych

w próbkach w stanie amorficznym poniżej tzw. temperatury zeszklenia, jakimi są zamrożone

wodne roztwory glicerolu w rozpatrywanym zakresie temperatur [110–112].

4.2. Relaksacja spin — sieć wyznakowanego cytochromu c2

4.2.1. Relaksacja znaczników spinowych w zredukowanym 
cytochromie c2

Pierwszym krokiem do zbadania oddziaływań magnetycznych pomiędzy znacznikiem

spinowym  a  żelazem  hemowym  było  zmierzenie  szybkości  relaksacji  spin-sieć  tych

znaczników przyłączonych do cytochromu c2 w pozycjach A101C i T68C (oznaczonych jako

A101C-SL i  T68C-SL,  rys.  4.3,  A i  B).  W przypadku,  gdy  w  próbce  nie  ma  żadnych

substancji  czynnych  redoksowo,  cytochrom  c2 jest  całkowicie  zredukowany (rys.  4.4)  ze

względu na swój wysoki potencjał redoks  [7]. Wtedy żelazo hemowe jest diamagnetyczne

(Fe2+, spin S = 0) i nie oddziałuje ze znacznikiem spinowym. W tym przypadku szybkość

relaksacji podłużnej (rys. 4.3, C, otwarte symbole) jest zdominowana przez proces Ramana

[113, 114], a jej zależność od temperatury można opisać funkcją 1/T1 = A·T n [109], gdzie A i n

są  równe  2.12  ×  10-2 s-1 i  2.52  dla  A101C-SL oraz  2.16  ×  10-2 s-1 i  2.50  dla  T68C-SL.

Uzyskane  profile  temperaturowe  relaksacji  są  zbliżone  do  tych  znanych  w  literaturze;

zarówno dla rodników nitroksylowych w zamrożonych wodnych roztworach glicerolu [108,

109, 115], jak i dla znaczników na powierzchni białek  [71,  72]. Ponadto zwiększenie siły

jonowej nie wpływa na relaksację znaczników (rys 4.3, C, czerwone kółka), co jest ważną

obserwacją w kontekście kolejnych eksperymentów.
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Rys. 4.3.  Miejsca znakowania spinowego cytochromu  c2 oraz szybkość relaksacji
spin-sieć. Model struktury bakteryjnego cytochromu c2 (Rhodobacter capsulatus, PDB
ID: 1C2R  [13]) z  przyłączonym znacznikiem spinowym w pozycji  A101C (A) oraz
T68C  (B).  Przykładowe  orientacje  znaczników  przedstawiono  kolorem czerwonym.
Przestrzeń  dostępną  dla  rotamerów  znacznika  spinowego  wyznaczono  za  pomocą
programu MMM (szczegóły rozdział 6.4) i oznaczono kolorem kremowo-szarym; hem
cytochromu  c2 oznaczony został  na  fioletowo.  (C)  Profile  temperaturowe szybkości
relaksacji  A101C-SL (okręgi)  oraz  T68C-SL (kwadraty)  dla  25  μM  cytochromu  c2

(0 mM NaCl) w stanie zredukowanym i utlenionym (odpowiednio puste i wypełnione
symbole).  Czerwonymi  okręgami  oznaczono  profil  A101C-SL  dla  zredukowanego
cytochromu c2 w wysokiej sile jonowej (200 mM NaCl).

4.2.2. Relaksacja znaczników spinowych w utlenionym cytochromie c2

Utlenioną formę cytochromu c2 uzyskano przy użyciu żelazicyjanku, którego stężenie

w próbce wynosiło 300 μM. Takie stężenie było wystarczająco wysokie, by całkowicie utlenić

cytochrom  c2 (rys.  4.4).  Jednocześnie  żelazicyjanek  o  takim  stężeniu  jest  magnetycznie

rozcieńczony i nie oddziałuje bezpośrednio na znacznik spinowy (rys. 4.5). Utlenione żelazo

cytochromu  c2 jest  szybkorelaksującym niskospinowym centrum paramagnetycznym (Fe3+,

S = ½, widmo CW-EPR na rys. 4.6). Takie centrum paramagnetyczne jest źródłem lokalnego
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szybko fluktuującego pola magnetycznego, które wpływa na relaksację spin-sieć znacznika

spinowego  (rys.  1.4). Ten efekt objawia się poprzez znaczący wzrost szybkości  relaksacji

znaczników w obu rozpatrywanych miejscach znakowania, przy czym jest on silniejszy dla

A101C-SL (rys.  4.3, C, pełne symbole).  Różny stopień przyspieszenia relaksacji  spin-sieć

(PRE),  dla  obu  miejsc  znakowania  jest  związany  ze  średnią  odległością  pomiędzy

znacznikiem  spinowym  a  żelazem  hemowym,  która  dla  A101C-SL  i  T68C-SL  wynosi

odpowiednio 16.7 i 19.3 Å (sposób wyznaczania odległości opisano w rozdziale 6.4). Jako że

PRE zależy znacząco od odległości między spinami i zanika z szóstą potęga tej odległości

(więcej informacji w rozdziale 6.1), można zgrubnie oszacować, że PRE będzie około 2.4

razy większy dla  A101C-SL w porównaniu  do T68C-SL.  Jest  to  zgodne ze zmierzonymi

wartościami. Przykładowo, w temperaturze 95K stopień PRE wynosi 3.5 × 103  i 1.5 × 103 s-1

odpowiednio dla A101C-SL i T68C-SL.

Rys. 4.4. Widmo absorpcyjne cytochromu c2 w zakresie 500-600 nm. Widma 19 μM
cytochromu  c2 A101C-SL  w  buforze  (czarna  linia)  i  z  dodatkiem  askorbinianu
(niebieska  linia)  dokładnie  się  pokrywają  —  hem  cytochromu  c2 jest  całkowicie
zredukowany w obu przypadkach. W obecności 300 μM żelazicyjanku hem cytochromu
c2 utlenia się całkowicie (czerwona linia).
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Rys.  4.5.  Wpływ  żelazicyjanku  (K3Fe(CN)6)  na  relaksację  spin-sieć  znacznika
spinowego.  Szybkość  relaksacji  spin-sieć  została  zmierzona  w  temperaturze  95K
w próbkach zawierających 25 μM  znacznika spinowego BrMTSL oraz różne stężenia
żelazicyjanku,  który  jest  paramagnetykiem.  W  zakresie  stężeń  do  około  0.5  mM
żelazicyjanek nie wpływa na relaksację znacznika spinowego. Znaczne przyspieszenie
relaksacji obserwowane jest powyżej 1 mM.

Rys.  4.6.  Widmo  CW-EPR  utlenionego  cytochromu  c2 zarejestrowane  w  10K.
Cytochrom  c2 o  stężeniu  200  μM  został  utleniony  stechiometrycznymi  ilościami
żelazicyjanku.  Widmo  EPR  zarejestrowano  w  paśmie  X  (9.38  GHz);  amplituda
modulacji  15G.  Na  widmie  zaznaczono  przejścia  rezonansowe  odpowiadające
składowym  głównym  tensora  g  hemu  w  cytochromie  c2.  Przejście  rezonansowe
odpowiadające gx  jest bardzo poszerzone i przez to słabo widoczne. Wartość gx  została
obliczona przy użyciu wzoru gz

2 + gy
2 + gx

2 = 16 [14].
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4.3. Relaksacja wyznakowanego cytochromu c2 w obecności 
cytochromu bc1

Dalsze  eksperymenty miały na  celu  sprawdzenie  przesłanki  wynikającej  z  danych

strukturalnych (rys. 4.7, A i B) o tym, że cytochrom  c2 w kompleksie z cytochromem  bc1

znajduje się wystarczająco blisko cytochromu  c1, by na znaczniki spinowe na powierzchni

cytochromu c2 miało wpływ paramagnetyczne żelazo hemu c1. W tym celu przeanalizowano

szybkość relaksacji spin-sieć A101C-SL i T68C-SL w próbkach zawierających cytochrom c2

zmieszany z nadmiarem cytochromu bc1, co miało zapewnić, że prawie wszystkie cząsteczki

cytochromu  c2 były związane w kompleksie. W tych eksperymentach zastosowano muteinę

M183K cytochromu bc1, by mieć pełną kontrolę nad stanem redoks hemu c1. Mutacja M183K

w podjednostce  c1 zmienia ligującą hem c1 metioninę na lizynę, co prowadzi do znacznego

obniżenia potencjału równowagowego hemu c1 (o więcej niż 200 mV w stosunku do białka

dzikiego) [116]. W efekcie M183K jest formą, w której wszystkie cząsteczki cytochromu bc1

zawierają utleniony (Fe3+, rys. 4.8, A), a więc paramagnetyczny (S = ½, widmo CW-EPR na

rys.  4.9),  hem  c1 bez  konieczności  stosowania  dodatkowych  utleniaczy.  Ponadto  hem  c1

pozostaje utleniony po zmieszaniu ze zredukowanym cytochromem c2. Trzeba podkreślić, że

nie jest to możliwe przy zastosowaniu dzikiego cytochromu bc1. W dzikim cytochromie bc1

hem c1 jest częściowo zredukowany ze względu na swój wysoki potencjał [117]. W związku

z tym  w  próbce  konieczna  byłaby  obecność  utleniacza,  żeby  utrzymać  natywny  hem  c1

w stanie  utlenionym (rys.  4.8,  B),  co  powodowałoby jednocześnie  niepożądane utlenienie

cytochromu c2.

38



Rys.  4.7. Model  struktury  kompleksu  cytochromu  c2 i  cytochromu  bc1

z zaznaczonymi  miejscami  znakowania.  (A  i  B)  —  Model  powstał  w  wyniku
nałożenia  na  strukturę  krystalograficzną  drożdżowego  kompleksu  cytochromu  c
z cytochromem  bc1 (PDB  ID:  1KYO  [28])  struktur  ich  odpowiedników  z  bakterii
Rhodobacter  capsulatus  (PDB  ID:  1C2R  [13] oraz  1ZRT  [27]). Dla  uproszczenia
przedstawiono jeden monomer cytochromu bc1. Cytochrom c1 (żółty), część cytochromu
b (fioletowy), białko Rieskego (pomarańczowy), cytochrom c2 (niebieski). Przykładowe
orientacje  znaczników  spinowych  w  miejscach  znakowania  A101C-SL  i T68C-SL
przedstawiono  kolorem  czerwonym.  Przestrzeń  dostępną  dla  rotamerów  znacznika
spinowego  wyznaczono  za  pomocą  programu  MMM  (szczegóły  w  rozdziale  6.4)  i
oznaczono  kolorem  kremowo-szarym;  Profile  temperaturowe  relaksacji  znaczników
spinowych A101C-SL (C) i T68C-SL (D) zostały wyznaczone dla próbek zawierających
zredukowany  cytochrom  c2 o  stężeniu  25  μM  zmieszany  z  100  μM  cytochromem
bc1:M183K w niskiej  (0 mM NaCl; czarne kółka) i wysokiej  sile jonowej (200 mM
NaCl; puste kwadraty). Puste kółka oznaczają profil zmierzony dla próbki zawierającej
100  μM  cytochrom  bc1:M183K/S158A w  niskiej  sile  jonowej.  Trójkąty  oznaczają
relaksację zmierzoną bez cytochromu bc1 (przerysowaną z wykresu na rys. 4.3, C).
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Na rys. 4.7, C i D porównano zależność temperaturową szybkości relaksacji podłużnej

wyznakowanych form cytochromu c2 zmieszanych z cytochromem bc1:M183K. W przypadku

wysokiej siły jonowej profile temperaturowe, dla obydwu miejsca znakowania, pokrywają się

odpowiednio  z  danymi  otrzymanymi  dla  A101C-SL  i  T68C-SL  bez  cytochromu  bc1.

W warunkach niskiej  siły jonowej  A101C-SL wykazuje znaczne przyspieszenie relaksacji.

W przypadku T68C-SL ten efekt jest znacznie słabszy. Niemniej, w obu przypadkach PRE

znika  po  zwiększeniu  siły  jonowej,  czego  można  było  oczekiwać,  biorąc  pod  uwagę

elektrostatyczną naturę oddziaływań pomiędzy cytochromem c2 i cytochromem bc1.

Rys. 4.8. Widma absorpcyjne cytochromu bc1 w zakresie 500-600 nm. (A) — widma
cytochromu bc1:M183K w buforze (czarna linia) i z dodatkiem żelazicyjanku (czerwona
linia)  pokrywają  się  —  hem  c1 jest  całkowicie  utleniony  w  obu  przypadkach.  Po
dodaniu  askorbinianu  widmo  praktycznie  się  nie  zmienia  (niebieska  linia).  Widmo
zmierzone po redukcji ditionianem (zielona linia) ukazuje szczyty pochodzące od hemu
c1 (550 nm) oraz hemów b (560 nm). (B) — widma cytochromu bc1 typu dzikiego —
w buforze  (czarna  linia)  hem  c1 jest  prawie  całkowicie  zredukowany;  dodanie
askorbinianu tylko nieznacznie podnosi amplitudę widma hemu c1 (niebieska linia).

Znaczna  czułość PRE na pozycję przyłączenia znacznika spinowego jest  zasadniczo

spójna  z  modelem strukturalnym oddziaływania  rozpatrywanych  białek (rys.  4.7,  A i  B).

W przedstawionej orientacji A101C-SL znajduje się znacznie bliżej hemu  c1 (~20.5 Å) niż

T68C-SL (~36.0 Å). Jako że PRE obserwowany za pomocą relaksacji spin-sieć zależy silnie

od odległości (efektywny zasięg oddziaływania to w tym przypadku < 35 Å), tylko A101C-SL

znajduje się w zasięgu lokalnego pola magnetycznego modulowanego relaksacją hemu  c1.

Odzwierciedla  to  szybsza  relaksacja  A101C-SL niż  T68C-SL.  Ponadto  implikuje  to,  że

A101C-SL może zostać wykorzystany do specyficznego monitorowania kontaktu cytochromu

c2 z cytochromem c1, który ma miejsce przy domenie wiążącej. Inaczej mówiąc, A101C-SL

może służyć jako sonda, która jest specyficznie wrażliwa na obecność hemu c1.
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Rys.  4.9.  Widmo  CW-EPR  izolowanego  kompleksu  cytochromu  bc1:M183K
w regionie  nisko-polowym.   Widmo EPR zarejestrowano  w paśmie  X (9.38  GHz)
w 10 K.  Amplituda  modulacji  wynosiła  15G.  Na  widmie  zaznaczono  przejścia
rezonansowe pochodzące od kofaktorów cytochromu bc1. Pozostałe linie rezonansowe
hemu  c1 są poszerzone i nie jest możliwe ich łatwe zarejestrowanie. Oszacowano, że
wartości gy i gx hemu c1 z mutacją M183K są zbliżone do tych, uzyskanych dla hemu c2

(rys. 4.6).

4.4. Ocena wkładu klastra żelazowo-siarkowego do 
obserwowalnego PRE

Poza  utlenionym  hemem  c1 także  zredukowany  klaster  żelazowo-siarkowy  (FeS)

białka  Rieskego  jest  paramagnetykiem  [30],  który może  wpływać  na  relaksację  spin-sieć

znacznika spinowego A101C-SL i T68C-SL. Żeby ocenić wkład FeS do PRE, wykorzystano

muteinę  cytochromu  bc1 zawierająca  dwie  mutacje:  M183K oraz  S158A. Mutacja  S158A

znajduje się na białku Rieskego w pobliżu powłoki koordynującej klaster FeS. Obniża ona

(podobnie jak mutacja  S154A u  Rhodobacter  sphaeroides [118])  potencjał  równowagowy

klastra FeS o około 130 mV (Sarewicz i wsp.; praca w przygotowaniu). W efekcie muteina

M183K/S158A w  warunkach  eksperymentalnych  zawiera  paramagnetyczny  hem  c1 oraz

diamagnetyczny klaster FeS (oba centra całkowicie utlenione), co potwierdzają widma CW

EPR na rys. 4.10. Krzywe temperaturowe oznaczone na rys. 4.7, C i D pustymi i pełnymi

okręgami pokrywają się ze sobą odpowiednio dla A101C-SL oraz T68C-SL, co wskazuje, że

szybkość relaksacji  spin-sieć wyznakowanych cytochromów  c2 nie zależy od stanu redoks

klastra FeS. Zatem oddziaływanie magnetyczne zredukowanego klastra FeS ze znacznikami

spinowymi  nie  jest  wystarczająco  silne,  by  wywołać  PRE  w  rozpatrywanym  zakresie
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temperatur. Brak obserwowalnego wpływu klastra FeS na znacznik spinowy można wyjaśnić

dwojako. Może on być spowodowany po pierwsze, dużo większą odległością pomiędzy tymi

centrami,  a  po  drugie  znacznie  wolniejszą  relaksacją  spin-sieć  klastra  FeS,  która  jest  co

najmniej o rząd wielkości mniejsza niż relaksacja hemu c1 [71, 72, 114]. 

Rys.  4.10. Widma CW-EPR  klastra  żelazowo-siarkowego  w  temperaturze  20K.
W przypadku muteiny S158A (A) klaster jest w stanie utlenionym (czarna linia) — na
widmie widoczna jest tylko linia bazowa. Dodanie do próbki askorbinianu powoduje
częściową  redukcję  klastra  (czerwona  linia).  Ditionian  redukuje  klaster  całkowicie
(niebieska linia).  Klaster w białku dzikim (WT; B) jest częściowo zredukowany bez
dodatku  reduktorów  (czarna  linia).  Widma  WT  z  askorbinianem  i  ditionianem
oznaczano takimi samymi kolorami jak w przypadku (A). Widma zarejestrowano dla
wyizolowanych  kompleksów  cytochromu  bc1.  Parametry  eksperymentalne:
częstotliwość mikrofal 9.38 GHz, amplituda modulacji 12 G.

4.5. Zależność PRE od siły jonowej

Na rys. 4.11 przedstawiono wykres szybkości relaksacji wyznakowanego cytochromu

c2 (A101C-SL oraz T68C-SL) zmieszanego z cytochromem  bc1:M183K/S158A w stosunku

1:6  w  buforach  o  różnym  stężeniu  NaCl.  Pomiary  relaksacji  zostały  wykonane

w temperaturze 95K, w której efekt przyspieszenia relaksacji (PRE) był wystarczająco duży

(rys. 4.7, C i D), a szum na tyle niski, że pozwalał na optymalną rejestrację krzywych IR.

Dla A101C-SL (rys. 4.11, okręgi) zależność szybkości relaksacji spada gwałtownie ze

wzrostem stężenia  soli,  zwłaszcza  w  zakresie  do  50  mM  NaCl.  W około  30  mM  NaCl

wielkość  przyspieszenia  relaksacji  spadła  do połowy amplitudy PRE obserwowanej  w tej

temperaturze.  W  wyższych  stężeniach  soli  szybkość  relaksacji  maleje  mniej  znacząco,
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osiągając wartość 1.9 × 103 s-1 powyżej 150 mM NaCl, która odpowiada szybkości relaksacji

bez PRE. W przypadku T68C-SL (rys. 4.11, kwadraty) zależność od stężenia soli jest dużo

mniej wyraźna niż dla A101C-SL. W całym zakresie siły jonowej szybkość relaksacji T68C-

SL zmieszanego z cytochromem bc1 odbiegała tylko nieznacznie od wartości uzyskanej dla

T68C-SL w buforze bez cytochromu bc1.

Rys. 4.11. Zależność szybkości relaksacji spin-sieć wyznakowanego cytochromu c2

oddziałującego  z  cytochromem  bc1 w różnej  sile  jonowej.   Wyznakowane  formy
cytochromu  c2  A101C-SL  (okręgi)  i  T68C-SL  (kwadraty)  zostały  zmieszane
z cytochromem  bc1:S158A/M183K  w  proporcji  1:6.  Stężenia  cytochromu  c2

i cytochromu  bc1 wynosiły  odpowiednio  25 i  150 μM. Siłę  jonową zmieniano przy
użyciu NaCl. Pomiary wykonano w temperaturze 95K.

Zwiększenie  siły  jonowej  powoduje  osłabienie  oddziaływań  elektrostatycznych

stabilizujących kompleks cytochromu c2 z cytochromem bc1. Można zatem oczekiwać, że na

skutek tego osłabienia średnia odległość pomiędzy białkami oraz/lub przestrzenna orientacja

tych  białek  w  kompleksie  ulega  zmianie.  Oba  te  efekty  spowodują  zwiększenie  średniej

odległości  pomiędzy  hemem  c1 a  znacznikiem  spinowym,  co  objawia  się  spadkiem

obserwowanej wartości PRE. Taki spadek jest dobrze widoczny w przypadku A101C-SL, dla

którego nawet niewielka zmiana odległości skutkuje znaczną zmianą PRE. Natomiast zmiany

dla  T68C-SL są  mniej  widoczne,  ponieważ maksymalny PRE w niskiej  sile  jonowej  jest

znacznie słabszy. 
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4.6. Miareczkowanie miejsc wiązania za pomocą zależności PRE 
od stosunku molowego cytochrom c2/bc1

Wyniki  przedstawione  w  rozdziałach  4.3  -  4.5  wskazują,  że  można  wykorzystać

oddziaływanie pomiędzy znacznikiem spinowym na powierzchni cytochromu c2 a hemem c1

do  specyficznego  rozróżnienia  pomiędzy  stanem,  w  którym  cytochrom  c2 jest  związany

i niezwiązany do  cytochromu  bc1.  To pozwala  z  kolei  na  przeprowadzenie  eksperymentu

miareczkowania.  W  niżej  opisanych  eksperymentach  wykorzystano  cytochrom  c2

wyznakowany w pozycji A101C, gdyż w tym przypadku efekt PRE był dużo silniejszy niż dla

T68C-SL.  Wielkością  obserwowaną  w eksperymencie  miareczkowania  był  czas  relaksacji

spin-sieć  (T1)  A101C-SL,  ponieważ  jest  on  liniowo  skorelowany  z  frakcją  związanego

cytochromu c2 (szczegóły w załączniku 6.3). 

Miareczkując  25  μM  A101C-SL  rosnącą  ilością  cytochromu  bc1:M183K/S158A

w buforze  zawierającym 0 mM NaCl,  obserwowano stopniowe skrócenie  czasu  relaksacji

znacznika spinowego w zakresie stężeń M183K/S158A do około 30 μM (rys. 4.12). Czas

relaksacji osiągnął wartość 370 μs i zmieniał się nieznacznie po dalszym zwiększaniu stężenia

M183K/S158A. Profile miareczkowania przeprowadzone w buforach zawierających 10 i 25

mM NaCl były w zasadzie podobne, lecz różniły się nachyleniem i poziomem końcowym.

W przypadku  10  mM  NaCl  wiązanie  osiągało  nasycenie  przy  400  μs  dla  około  50  μM

stężenia cytochromu bc1, podczas gdy dla 25 mM NaCl nasycenie osiągnięto przy 465 μs dla

70 μM stężenia cytochromu bc1.

Przeprowadzone miareczkowania (rys. 4.12) pokazały, że zmierzony czas relaksacji

A101C-SL w stężeniach wysycających wiązanie (tj. większych od stałej dysocjacji; Kd) jest

różny dla każdej krzywej. Jest to interesujące w świetle standardowego podejścia do analizy

wiązania liganda,  z  której  wynika,  że obniżenie powinowactwa (poprzez zwiększenie siły

jonowej w rozpatrywanym przypadku) prowadzi do zwiększenia stałej dysocjacji Kd, podczas

gdy  ilość  związanego  liganda  (proporcjonalna  do  ilości  miejsc  wiązania)  w  warunkach

wysycenia  pozostaje  niezmieniona.  Gdyby  tak  było  w  rozpatrywanym  przypadku,  każda

krzywa  miareczkowania  dążyłaby  do  tej  samej  wartości  czasu  relaksacji.  Jako  że

obserwowany jest brak zbieżności może to wskazywać, że liczba miejsc wiązania dostępna

dla cytochromu c2 na cytochromie bc1 zmienia się po zwiększeniu stężenia soli. Jednakże to

wytłumaczenie  wydaje  się  mało  prawdopodobne.  Raczej,  należałoby  oczekiwać,  że  siła

jonowa wpływa na orientację  przestrzenną cytochromu  c2 związanego do cytochromu  bc1

w taki sposób, że prowadzi do osłabienia PRE.
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Do danych na rys.  4.12 dopasowano krzywe na podstawie równania wyrażającego

ilość związanego liganda  Lb (A101C-SL w rozpatrywanym przypadku) w funkcji  stężenia

miejsc wiązania P — cytochromu bc1 [119, 120]:

Lb(P)=
1
2
(K d+L0+na P−√(Kd+L0+naP)

2
−4 na PL0) (4.4)

gdzie Kd to stała dysocjacji, L0 to stężenie całkowite A101C-SL, a na to liczba miejsc wiązania.

Dopasowanie uwzględniało obserwację, że struktura kompleksu zmienia się po zwiększeniu

stężenia  soli.  Założono,  że  minimalny  czas  relaksacji  uzyskany w warunkach  wysycenia

wiązania (t.j. dla końcowych punktów miareczkowań) dla każdej rozpatrywanej siły jonowej,

odpowiada sytuacji,  kiedy wszystkie  cząsteczki cytochromu  c2 są związane w kompleksie

z cytochromem bc1.

Do danych dopasowano równanie 4.4, w którym liczbie miejsc wiązania (na) zostały

przypisane wartości kolejno 1, 2 lub 3 (rys. 4.12, A, B i C). Dla na = 1 tylko dane uzyskane

dla 25 mM NaCl dopasowały się dobrze. W dwóch niższych siłach jonowych założony model

nie pasował do danych, przy czym największe rozbieżności miały miejsce dla najniższej siły

jonowej (0 mM NaCl). Model, w którym założono na = 2, spisywał się względnie dobrze we

wszystkich  rozpatrywanych  miareczkowaniach,  jednakże  nie  był  idealny  w  przypadku

najniższej siły jonowej (0 mM NaCl). Dalsze zwiększenie liczby miejsc wiązania (na = 3)

pozwoliło  na  najlepsze  dopasowanie  danych  uzyskanych  w  najniższej  sile  jonowej

(0 mM NaCl), ale jednocześnie nie dało dobrego odwzorowania dla najwyższej siły jonowej

(25  mM  NaCl).  Z  powyższych  analiz  wyłania  się  pewna  prawidłowość.  Zwiększenie  na

poprawia  jakość  dopasowania  w niższej  sile  jonowej,  podczas  gdy,  niższe  na daje  lepsze

dopasowanie  dla  wyższej  siły  jonowej.  Sugeruje  to,  że  liczba  cząsteczek  cytochromu  c2

zgromadzonych w pobliżu cytochromu c1 zmienia się z siłą jonową — im niższe stężenie soli,

tym  więcej  oddziałujących  cząsteczek  (t.j.  znaczników  spinowych  oddziałujących  z

hemem c1).  Jednocześnie można przewidywać, że średnia liczba cząsteczek cytochromu  c2

zgromadzonych  w  pobliżu  pojedynczej  domeny  wiążącej  cytochromu  bc1 będzie  zależeć

także od stosunku molowego tych dwóch białek. 
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Rys.  4.12. Wyniki  miareczkowań  cytochromu  c2  A101C-SL rosnącymi  ilościami
cytochromu  bc1:S158A/M183K  przeprowadzonych  w  różnych  siłach  jonowych.
Wiązanie  cytochromu  c2 (25  μM)  do  cytochromu  bc1  było  monitorowane  poprzez
pomiar  czasu  relaksacji  spin-sieć  A101C-SL w  temperaturze  95K.  Miareczkowania
zostały przeprowadzone w roztworach zawierających 0 mM NaCl (wypełnione okręgi),
10 mM NaCl (wypełnione kwadraty) oraz 25 mM NaCl (puste kwadraty). Kolorami
oznaczono  linie  reprezentujące  krzywe  dopasowane  na  podstawie  standardowego
równania  wiązania  liganda  przy  założeniu  stechiometrii  wiązania  1:1,  1:2,  1:3
odpowiednio (A), (B) i (C). Liniami przerywanymi oznaczono krzywe uznane za słabo
pasujące do danych.

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, zaproponowano model, w którym liczba

miejsc wiązania (na) wyraża się wzorem:

na=αexp(−R)+n (4.5)

gdzie  R to  stosunek  molowy cytochromu  bc1 do  cytochromu  c2 A101C-SL,  n to  liczba

specyficznych miejsc wiązania, a α to parametr skalujący efektywną liczbę miejsc wiązania,

który zawiera  w sobie  informację o  tym,  jak mocno ładunki  ujemne na  cytochromie  bc1

przyciągają  cząsteczki  cytochromu  c2 w  pobliże  specyficznej  domeny  wiążącej.  Tak
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zmodyfikowane  na trzeba  rozumieć  jako  parametr  proporcjonalny  do  średniej  liczby

cząsteczek  cytochromu  c2,  które  są  w stanie  znaleźć  się  na  tyle  blisko  domeny wiążącej

cytochromu  bc1,  by  znacznik  spinowy na  powierzchni  cytochromu  c2 mógł  oddziaływać

z hemem c1. 

Przy  założeniu  jednego  specyficznego  miejsca  wiązania  przypadającego  na  jeden

monomer  cytochromu  bc1 (n =  1  w  równaniu  4.5)  do  punktów  eksperymentalnych

dopasowano równanie 4.4, w którym stały parametr  na został zastąpiony wyrażeniem (4.5).

Wykonane dopasowania bardzo dobrze odwzorowały dane eksperymentalne (rys. 4.13, A).

Uzyskane  parametry  wiązania  cytochromu  c2 do  cytochromu  bc1  zebrano  w  tabeli  4.1.

Zastosowana  poprawka  pozwoliła  na  opisanie  progresywnej  zmiany  efektywnej  liczby

cząsteczek  cytochromu  c2 zlokalizowanych  w  pobliżu  domeny  wiążącej  cytochromu  bc1

pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami — 3 dla najniższej siły jonowej i niskiego R oraz 1

dla najwyższej siły jonowej, w której jest niezależna od R.

Rys.  4.13. Wyniki  miareczkowań  cytochromu  c2  A101C-SL rosnącymi  ilościami
cytochromu  bc1:S158A/M183K wraz z dopasowaniem opartym o zmodyfikowany
model  równania  liganda.  Dane eksperymentalne  były takie  same jak na  rys.  4.12.
Miareczkowania  zostały  przeprowadzone  w  roztworach  zawierających  0  mM  NaCl
(wypełnione okręgi), 10 mM NaCl (wypełnione kwadraty) oraz 25 mM NaCl (puste
kwadraty).  Równanie  wiązania  liganda  zawierało  poprawkę  (równ.  4.5),  która
zwiększała  liczbę  miejsc  wiązania  dla  cytochromu  c2  w  zakresie  niskich  stężeń
cytochromu  bc1.  Porównano  dwie  stechiometrie  wiązania  cytochromu  c2 do  dimeru
cytochromu  bc1  – dwie cząsteczki cytochromu  c2 na dimer (n = 1) (A) oraz 1 jedna
cząsteczka cytochromu c2 na dimer cytochromu bc1 (n = 0.5) (B).
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Analogiczną  analizę  można  przeprowadzić,  zakładając  a  priori specyficzną  liczbę

miejsc wiązania równą jeden na dimer cytochromu bc1 (n = 0.5 w równaniu 4.5). Okazuje się,

że taki model równie dobrze odwzorowuje dane eksperymentalne (rys. 4.13, B), co niestety

świadczy o tym, że w tego typu eksperymencie nie można wyznaczyć stechiometrii wiązania.

Jest to związane, ze znacznym stopniem korelacji pomiędzy liczbą miejsc wiązania a stałą

dysocjacji.

n = 1 n = 0.5

NaCl [mM] Kd [μM] α Kd [μM] α

0 2.7 ± 0.9 2.1 ± 0.5 1.1 ± 0.6 2.1 ± 0.6

10 3.9 ± 3.7 1.2 ± 0.9 1.2 ± 0.8 1.5 ± 0.9

25 5.1 ± 3.5 0 1.7± 0.8 0.7 ± 0.5

Tabela  4.1.  Parametry  wiązania uzyskane  w  wyniku  analizy  krzywych
miareczkowania przedstawionych na rys. 4.13.  Porównano dwie stechiometrie wiązania
cytochromu  c2 do  cytochromu  bc1 – jedna  cząsteczka  cytochromu  c2 na  monomer
cytochromu bc1 (n = 1) oraz jedna cząsteczka cytochromu c2 na dimer cytochromu bc1

(n = 0.5).

4.7. Wyznaczanie odległości międzymolekularnych za pomocą 
„linijki dipolowej”

Wykorzystując uzyskane wyniki oraz dostępne dane strukturalne wykonano wykres

zależności stopnia PRE (kdip) od średniej odległości między znacznikiem spinowym a szybko-

relaksującym  żelazem  hemowym  (rys.  4.14,  wypełnione  symbole).  Wartości  kdip zostały

obliczone  jako  różnica  w  szybkości  relaksacji  spin-sieć  znacznika  spinowego  zmierzonej

w przypadku obecności i braku PRE. Pierwsze dwa punkty na rys. 4.14 odpowiadały A101C-

SL i  T68C-SL (odpowiednio  wypełniony  okrąg  i  kwadrat)  oddziałującym  z  hemem  c2.

Średnia  odległość  między  A101C-SL  i  hemem  c2 równa  16.7  Å,  była  najmniejsza  ze

wszystkich rozpatrywanych próbek i odpowiadała jej największa obserwowana wartość PRE.

Dla T68C-SL odległość wynosiła 19.3 Å, a odpowiadająca jej wartość kdip była około 2.4 razy

mniejsza  niż  w  przypadku  A101C-SL.  Kolejne  wypełnione  symbole  (romb  i  trójkąt)

odpowiadały A101C-SL i  T68C-SL oddziałującym z hemem  c1 z cytochromu  bc1.  W tym
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przypadku  odległości  pomiędzy  znacznikiem  spinowym  a  żelazem  hemu  c1,  wynoszące

odpowiednio  20.5  Å  oraz  36.0  Å,  zostały  obliczone  na  podstawie  struktury  kompleksu

cytochrom  c2 –  cytochrom  bc1 przedstawionej  na rys.  4.7,  A i  B (szczegóły wyznaczania

odległości  'SL —  żelazo  hemowe'  zostały  opisane  w  rozdziale  6.4).  Odpowiadające  im

wartości  kdip zostały  obliczone  na  podstawie  danych  uzyskanych  dla  próbek  A101C-SL

i T68C-SL zmieszanych z nadmiarem cytochromu bc1 w buforze bez NaCl (rys. 4.7, C i D).

Założono,  że  w  takich  warunkach  dominująca  frakcja  cytochromu  c2 oddziałuje

z cytochromem  bc1,  a  utworzony  przez  te  białka  kompleks  jest  najbardziej  zbliżony  do

modelu przedstawionego na rys. 4.7, A i B.

Rys.  4.14. Wykres  przyspieszenia  relaksacji  spin-sieć  w zależności  od  odległości
między  oddziałującymi  centrami  paramagnetycznymi.  Zależność  przyspieszenia
relaksacji (PRE) od odległości między znacznikiem spinowym a szybko-relaksującym
żelazem  hemowym  obliczono  jako  różnicę  szybkości  relaksacji  w  próbce  z  i  bez
obecności oddziaływania dipolowego. Pełne symbole oznaczają wartości PRE uzyskane
dla A101C-SL oddziałującego z hemem c2 (okrąg), T68C-SL oddziałującego z hemem c2

(kwadrat),  A101C-SL  oddziałującego  z  hemem  c1  cytochromu  bc1:S158A/M183K
w 0 mM  NaCl  (romb)  oraz  T68C-SL  oddziałujący  z  hemem  c1  cytochromu
bc1:S158A/M183K  w  0  mM  NaCl  (trójkąt).  Dla  tych  próbek  obliczono  średnią
odległość SL — żelazo, używając danych strukturalnych przedstawionych na rysunkach
4.3  i  4.7  (szczegóły  obliczeń  w  rozdziale  6.4). Do  tych  czterech  punktów  została
dopasowana zależność r-6. Na podstawie uzyskanej w tej sposób „linijki” wyznaczono
średnie odległości międzyspinowe w próbkach zawierających A101C-SL i cytochrom
bc1:S158A/M183K  oddziałujących  w  buforze  o  10  i  25  mM  stężeniu  NaCl
(odpowiednio pusty kwadrat i pusty okrąg).
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Do  tych  czterech  punktów  modelowych  (rys.  4.14,  wypełnione  symbole)  została

dopasowana prosta  zależność  kdip od odległości:  ~r-6  (szczegóły zamieszczono w rozdziale

6.2). Jakość dopasowania (rys. 4.14, linia przerywana) okazała się wystarczająco dobra, by

stwierdzić,  że odległość między spinami jest dominującym czynnikiem, od którego zależy

kdip. Jeśli rzeczywiście tak jest, to można uznać, że różne wartości czasu relaksacji, do których

zbliżają  się  krzywe  miareczkowania  (cytochrom  bc1 >>  Kd;  rys.  4.13),  odzwierciedlają

zależne  od  stężenia  soli  zmiany  odległości  A101C-SL  — hem  c1.  Pozwoliło  to  na

wykorzystanie  dopasowanej  zależności  jako  molekularnej  „linijki  dipolowej”  w  celu

oszacowania średnich odległości między A101C-SL i  żelazem hemu  c1 dla cytochromu  c2

oddziałującego  z  cytochromem  bc1 w  roztworach  zawierających  NaCl.  Dla  wartości  kdip

obliczonych  na  podstawie  końcowych  punktów  miareczkowań  (rys.  4.13,  kwadraty)

wyznaczono  odległości  A101C-SL  — hem  c1,  które  były  równe  22.0  Å  i  26.0  Å  dla

kompleksu cytochrom  c2 —  cytochromu  bc1 w roztworach zawierających odpowiednio 10

i 25 mM NaCl (rys. 4.14, puste symbole).
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4.8. Oszacowanie czasów relaksacji żelaza hemu c2

Dobrze  widoczna  zależność  PRE  od  temperatury  (rys.  4.3,  C)  wynika  z  tego,  że

szybkość  fluktuacji  lokalnego  pola  magnetycznego  zależy  od  szybkości  relaksacji  żelaza

hemowego,  a  ta  z  kolei  zmienia  się  znacząco  z  temperaturą.  Dysponując  zmierzonymi

krzywymi  IR  w  różnych  temperaturach  oraz  danymi  strukturalnymi  można  wyznaczyć

szybkość relaksacji żelaza hemowego. W tym celu zastosowano procedurę zbliżoną do tej

przedstawionej  w  [121] z  pewnymi  modyfikacjami  (więcej  szczegółów  znajduje  się

w rozdziale 6.1). Krzywą IR dla pojedynczej cząsteczki w próbce zamrożonej można wyrazić

jako:

IR (t ,θ)=1−exp (−(t / τ)β)⋅exp(−k1θ(θ)⋅t) (4.6)

gdzie τ i β, definiują relaksację znacznika spinowego nieoddziałującego z żelazem hemowym,

k1θ to przyspieszenie relaksacji wynikające z oddziaływania znacznika z żelazem hemowym,

a θ  to  kąt  pomiędzy  polem magnetycznym  B0  a  wektorem  łączącym  oddziałujące  spiny.

W próbce  zamrożonej  cząsteczki  przyjmują  wszystkie  możliwe  orientacje  względem pola

magnetycznego. Konieczne jest zatem uśrednianie wyrażenia (4.6) po całym przedziale kątów

θ (od 0 do π). W efekcie wyrażenie na uśrednioną krzywą IR przyjmie postać:

IR (t)=1−exp(−( t / τ)β)⋅
1
2∫0

π

sin(θ)exp(−k1θ(θ)⋅t )d θ (4.7)

gdzie sin(θ) jest wagą dla każdej orientacji. 

k1θ  jest  zależną  od  orientacji  wartością  sprzężenia  dipolowego,  która  opisuje

przyspieszenie relaksacji  spin-sieć znacznika spinowego.  Wyrażenie na  k1θ wyprowadzone

adekwatnie  do  rozpatrywanego  układu  i  parametrów  eksperymentalnych  przybiera  postać

(szczegóły w rozdziale 6.1):

k 1θ=Aconst⋅S (S+1)
g s

2 g f
2

6ωs
2 r 6T 1 f (1−g f /g s)

2⋅(1−3cos2
θ)

2 (4.8)

gdzie  Aconst = 6.6515 × 10-39  m6 s-2  to stała,  S  to spin żelaza hemowego (w tym przypadku

S = 1/2),  gs i  gf to  odpowiednio  czynniki  g spinu  znacznika  spinowego  i  żelaza,  ωs to

częstotliwość rezonansowa spinu (s),  r to odległość między oddziałującymi spinami,  T1f to

czas relaksacji spin-sieć żelaza. Wyrażenie (4.7) w połączeniu z (4.8) można zastosować do

bezpośredniego dopasowania oddziaływania dipolowego do zmierzonych przebiegów IR. 
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Rys.  4.15. Wynik  symulacji  oddziaływania  dipolowego  pomiędzy  znacznikami
spinowymi  na  powierzchni  cytochromu  c2 a  utlenionym  hemem  c2.  Krzywe  IR
(czarne linie) zarejestrowano w 95K dla znaczników A101C-SL (A) oraz T68C-SL (B)
w próbkach zawierających utleniony cytochrom c2. Czerwone linie oznaczają krzywe IR
powstałe w wyniku symulowania oddziaływania dipolowego znaczników z utlenionym
hemem c2. Szarą linią przerywaną oznaczono krzywe IR zarejestrowane dla A101C-SL
oraz T68C-SL bez oddziaływania dipolowego – t.j. dla zredukowanego cytochromu c2. 

Na rys. 4.15 zamieszczono wynik dopasowania wyrażenia (4.7) i (4.8) do krzywych IR

zarejestrowanych w temperaturze 95K dla A101C-SL i T68C-SL oddziałujących z żelazem

hemu  c2.  Dopasowanie  przeprowadzono,  wykorzystując  znane  parametry  równania  (4.8).

Czynnik g znacznika spinowego był równy gs = 2.0, z kolei jako gf = 2.15 przyjęto średnią

wartość głównych składowych tensora g żelaza hemu c2 odczytanych z widma CW hemu c2

(rys. 4.6), co jest często stosowanym zabiegiem; ωs w paśmie Q wynosi 2.1086 × 1011 rad s-1.

Za  r przyjęto średnią odległość między znacznikiem spinowym a żelazem hemowym, która

dla A101C-SL i  T68C-SL wynosi  odpowiednio  16.7 i  19.3 Å.  Jedyny nieznany parametr

w równaniu (4.8) — czas relaksacji  żelaza — został  dopasowany jednocześnie do danych

A101C-SL i T68C-SL dając wartość T1f = 0.43 ns. Przykładowy skrypt programu MATLAB

realizujący  dopasowanie  czasu  relaksacji  dla  wybranej  temperatury  został  zamieszczony

w rozdziale 6.5.

Dopasowanie  czasów  relaksacji  żelaza  hemu  c2 przeprowadzono  dla  krzywych  IR

zarejestrowanych  w  zakresie  45-110  K.  Bazując  na  dostępnych  danych  literaturowych,

uznano, że powyżej 45K relaksacja spin-sieć niskospinowego żelaza jest na tyle szybka, iż

odpowiada  również  za  relaksację  spin-spin  [71].  Zatem do  scharakteryzowania  relaksacji

żelaza wystarczy podanie jednego czasu relaksacji. Uzyskany profil temperaturowy relaksacji

żelaza został przedstawiony na wykresie logarytmicznym (rys. 4.16). W zakresie od 45 do
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70K (log(T); od 1.65 do 1.85) relaksacja wzrasta z szóstą potęgą temperatury. Powyżej 70K

szybkość relaksacji rośnie łagodniej osiągając wartość 2.5 × 109 s-1 w temperaturze 110K.

Wyznaczone  wartości  szybkości  relaksacji  żelaza  hemu  c2 są  zbliżone  do  tych

obserwowanych dla nisko-spinowego żelaza hemowego w innych białkach [71, 72, 122]. 

Rys.  4.16. Wykres  logarytmiczny  szybkości  relaksacji  żelaza  hemu  c2.  Wartości
szybkości relaksacji wyznaczono w zakresie 45-110 K na podstawie przeprowadzonych
symulacji  oddziaływania  dipolowego  pomiędzy  znacznikami  spinowymi  A101C-SL
i T68C-SL  a  żelazem  hemu  c2.  Założono,  że  powyżej  45  K  szybkości  relaksacji
podłużnej (1/T1) i poprzecznej (1/T2) żelaza są sobie równe.

4.9. Odległości międzyspinowe w kompleksie 
cytochrom bc1 - cytochrom c2

Wyznaczone wartości czasu relaksacji  żelaza hemu  c2 można zastosować do analizy

krzywych IR zmierzonych dla  A101C-SL i  T68C-SL oddziałujących z  hemem  c1.  Jest  to

uzasadnione przy założeniu, że widma CW-EPR (rys. 4.6 i 4.9) oraz własności relaksacyjne

żelaza hemów c2 i c1 są podobne. Rys. 4.17. przedstawia krzywe IR dla A101C-SL i T68C-SL

wysymulowane w temperaturze 95K zakładając czas relaksacji  T1f = 0.43 ns oraz odległości

pomiędzy oddziałującymi centrami takie jak w modelowej strukturze kompleksu (rys. 4.7, A

i B).  W przypadku  A101C-SL eksperymentalna  relaksacja  jest  wolniejsza,  niż  wynika  to

z symulacji.  Z  kolei  dla  T68C-SL  wysymulowana  krzywa  IR  praktycznie  pokrywa  się

z krzywą IR zmierzoną bez oddziaływania z hemem c1. Inaczej mówiąc, T68C-SL w pozycji

przedstawionej na modelu rys. 4.7 jest na tyle daleko od hemu c1, że PRE nie powinien być
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obserwowany. Widać to również w przypadku prostej analizy wykonanej za pomocą linijki

dipolowej (rys. 4.14). Jednakże przyspieszenie relaksacji dla T68C-SL, chociaż niewielkie,

jest  obserwowane  eksperymentalnie  (rys.  4.7,  D).  Biorąc  pod  uwagę  taki  wynik,  można

stwierdzić,  że  w  rzeczywistym  kompleksie  cząsteczka  cytochromu  c2 oddziałująca

z cytochromem bc1 jest nieco przekręcona, w taki sposób, że A101C-SL jest dalej, a T68C-SL

bliżej hemu c1, w stosunku do struktury modelowej przedstawionej na rysunku 4.7. 

Rys.  4.17. Wynik  symulacji  oddziaływania  dipolowego  pomiędzy  znacznikami
spinowymi  na  powierzchni  cytochromu  c2 a  utlenionym  hemem  c1. Krzywe  IR
(czarne linie) zarejestrowano w 95K dla znaczników A101C-SL (A) oraz T68C-SL (B)
w  próbkach  zawierających  cytochrom  bc1:M183K/S158A.  Czerwone  krzywe  IR
powstały w wyniku symulacji oddziaływania dipolowego znaczników z hemem c1, przy
założeniu  czasów  relaksacji  żelaza  T1 =  T2  =  0.43  ns  oraz  odległości  między
oddziałującymi centrami paramagnetycznymi jak na rys.  4.7.  Szarą linią przerywaną
oznaczono krzywe IR zarejestrowane dla A101C-SL oraz T68C-SL bez oddziaływania
dipolowego.  W  przypadku  T68C-SL  wysymulowana  krzywa  IR  (czerwona  linia)
przykrywa  się  całkowicie  z  krzywą  zarejestrowaną  bez  oddziaływania  dipolowego
(szara przerywana linia).

4.10. Bezpośrednia detekcja chmury cząsteczek cytochromu c2 
tworzącej się w pobliżu cytochromu bc1

Jak  zostało  pokazane  w rozdziale  4.6,  wyniki  miareczkowania  można  wytłumaczyć

jedynie przy założeniu, że przy cytochromie bc1 — w pobliżu domeny wiążącej cytochrom c2

—  w  pewnych  warunkach  może  gromadzić  się  kilka  cząsteczek  cytochromu  c2.  Jeśli

rzeczywiście  taka  chmura  cząsteczek  się  tworzy  to  znaczniki  spinowe  na  powierzchni

cytochromu c2 powinny być wystarczająco blisko siebie, by móc zarejestrować oddziaływanie
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dipolowe  między  nimi.  Jedną  z  metod,  która  pozwala  wykryć  takie  oddziaływanie,  jest

podwójny rezonans  elektronowo-elektronowy (DEER)  [68,  79].  Eksperyment  ten,  którego

uproszczona idea została przedstawiona na rys. 1.5, pozwala zmierzyć modulacje amplitudy

echa  spinowego  wywołane  sprzężeniem  dipolowym  między  oddziałującymi  znacznikami

spinowymi. Częstotliwość takich modulacji,  odpowiadająca energii sprzężenia dipolowego,

zawiera  informację  o  rozkładzie  odległości  między oddziałującymi  spinami.  Przykładowa

krzywa  DEER zarejestrowana  dla  podwójnie  znakowanego  spinowo  cytochromu  c2 wraz

z dopasowanym rozkładem odległości została przedstawiona na rys. 4.18.

Rys. 4.18. Przykładowy wynik ekperymentu DEER zarejestrowany dla podwójnie
wyznakowanego  cytochromu  c2 (A101C-SL i  T68C-SL)  w  paśmie  X  w  50  K.
(A)  -  Krzywa  DEER  z  charakterystycznymi  gasnącymi  modulacjami.  Symulacje
oddziaływania  dipolowego wykonano w programie  DeerAnalysis2013,  co  pozwoliło
uzyskać  dopasowanie  krzywej  (czerwona  linia)  oraz  odpowiadający  jej  rozkład
odległości między oddziałującymi znacznikami (B).

W przypadku cytochromu c2 oddziałującego z cytochromem bc1 próbę zarejestrowania

sygnału DEER podjęto dla próbki, w której stężenie cytochromu  c2 i cytochromu  bc1 było

równe odpowiednio 100 i 10 μM, a więc w zakresie, gdzie wymagana była nadmiarowa ilość

miejsc  wiązana  (α)  do  poprawnego odwzorowania  krzywych  miareczkowania  (rys.  4.13).

W przypadku wysokiej siły jonowej (rys.  4.19,  niebieska linia) nie zaobserwowano zmian

amplitudy echa spinowego, co wskazuje na to, że cząsteczki cytochromu c2 są oddalone od

siebie, a znaczniki spinowe nie oddziałują ze sobą (średnia odległość między cząsteczkami

rozłożonymi równomiernie w próbce o stężeniu 100 μM wynosi około 150 Å, co znacznie
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przekracza  zakres  czułości  metody).  Natomiast  w  warunkach  niskiej  siły  jonowej

zarejestrowana krzywa (rys.  4.19,  czerwona linia)  ma charakter  zaniku,  który jest  oznaką

oddziaływania  między  znacznikami.  Jednak  krzywa  DEER  w  tym  przypadku  różni  się

znacznie od tej zarejestrowanej dla podwójnie wyznakowanego cytochromu c2 (rys. 4.18), nie

obserwuje  się  charakterystycznych  modulacji. Obserwowany  zanik  amplitudy  ESE  bez

widocznych modulacji jest charakterystyczny dla oddziaływania wielu spinów jednocześnie

bez  wyraźnie  określonej  wartości  modalnej  odległości [123].  Innymi  słowy,  rozkład

odległości  między  spinami  jest  równomierny  w  szerokim  zakresie.  Dane  literaturowe

pokazują,  że  dla  jednorodnego  rozkładu  odległości  zanik  echa  spinowego  ma  kształ

jednoeksponencjalny  ze  stałą  czasową  proporcjonalną  do  stężenia  oddziałujących  spinów

[123, 124]. Jednakże obserwowany zanik ESE (4.19, czerwona linia) nie jest eksponencjalny,

co  nie  pozwala  na  oszacowanie  stężenia  spinów.  Można  jedynie  stwierdzić,  że  lokalne

stężenie  znaczników spinowych,  a  więc  również  cząsteczek  cytochromu  c2,  jest  znacznie

większe niż makroskopowe stężenie cytochromu c2 w próbce (100 μM). Jest to dowód na to,

że  cząsteczki  cytochromu  c2 w wyniku  oddziaływania  z  cytochromem  bc1 w niskiej  sile

jonowej tworzą lokalne skupiska o dużym zagęszczeniu, które można utożsamiać z „chmurą”

obserwowaną pośrednio za pomocą metody PRE (rozdział 4.6).

Na rys. 4.19. przedstawiono również krzywą DEER (zielona linia) wysymulowaną za

pomocą pakietu MMM dla przypadku, w którym w pobliżu cytochromu bc1 znajdują się dwie

cząsteczki A101C-SL związane specyficznie do dwóch podjednostek cytochromu c1 z dimeru

cytochromu bc1. Wtedy szacowana średnia odległość między znacznikami spinowymi wynosi

około  74  Å,  a  odpowiadające  tej  odległości  sprzężenie  dipolowe  jest  stosunkowo  słabe.

Powoduje to modulacje amplitudy echa spinowego o bardzo długim okresie. Taki sygnał różni

się zdecydowanie od krzywej eksperymentalnej (czerwona linia), co dodatkowo potwierdza,

że w pobliżu cytochromu bc1 muszą znajdować się więcej niż dwie cząsteczki cytochromu c2.
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Rys. 4.19. Sygnał DEER zarejestrowany dla wyznakowanych spinowo cząsteczek
cytochromu  c2 w  pobliżu  cytochromu  bc1.  Stężenia  cytochromu  c2 A101C-SL  i
cytochromu  bc1 (WT)  w próbkach  wynosiły  odpowiednio  100 i  10  μM.  W próbce
przygotowanej  w niskiej  sile  jonowej  (0  mM  NaCl)  oznaczonej  czerwoną  linią
obserwowano  silne  zmiany  amplitudy  echa  spinowego  przypominające  zanik
eksponencjalny. Po dodaniu NaCl do próbki (niebieska linia) nie obserwowano zmian
echa spinowego. Zielona linia pokazuje teoretyczny sygnał DEER dla dwóch cząsteczek
A101C-SL przyłączonych specyficznie do miejsc wiązania w dimerze cytochromu bc1.
Pomiary wykonano w paśmie X w temperaturze 50 K.
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ROZDZIAŁ 5. DYSKUSJA

5.1. Uwagi wstępne

W celu  zbadania  oddziaływania  cytochromu  c2 z  cytochromem  bc1 wykorzystane

zostało oddziaływanie pomiędzy dwoma centrami paramagnetycznymi położonymi na dwóch

różnych  białkach.  Jednym  z  tych  centrów  było  żelazo  hemu  c1 natywnie  występującego

w cytochromie  bc1.  Drugim  zaś  był  znacznik  spinowy  umieszczony  na  powierzchni

cytochromu  c2.  Żelazo  hemowe  jako  szybko  relaksujące  centrum paramagnetyczne  może

wpływać  na  własności  relaksacyjne  znacznika  spinowego  znajdującego  się  na  drugiej

cząsteczce wtedy, kiedy znajdują się one wystarczająco blisko siebie.

Spośród  wielu  różnych  technik  wykorzystywanych  w  spektroskopii  EPR  do

wyznaczania odległości między centrami paramagnetycznymi  [68] wybrana została metoda

polegająca  na  pomiarze  przyspieszenia  relaksacji  spin-sieć  (PRE)  znacznika  spinowego

indukowanego przez żelazo hemowe. Wykorzystany efekt jest stosunkowo krótko-zasięgowy

[121, 122], co gwarantuje wysoką specyficzność. Oznacza to, że wykryte zmiany relaksacji

znacznika spinowego pochodzą od cząsteczek cytochromu c2 znajdujących się blisko domeny

wiążącej cytochromu bc1. Jednocześnie obraz oddziaływania białek, uzyskany przy użyciu tej

metody nie jest zaburzany przez tło pochodzące od niespecyficznego wiązania cytochromu c2

do  cytochromu  bc1. W  przypadku  oddziaływań  niespecyficznych  (zachodzących  poza

obrębem domeny wiążącej cytochrom c) odległość znaczników od hemu jest na tyle duża, że

nie wpływa on na wielkość badanego parametru, którym jest szybkość relaksacji znacznika

spinowego. Jest to istotna zaleta wykorzystanej metody. 

Warto  też  podkreślić,  że  większość  prac,  w  których  wykorzystano  efekt  PRE

w spektroskopii  EPR,  dotyczy  oddziaływań  wewnątrzmolekularnych.  Oddziałujące  centra

paramagnetyczne znajdowały się w jednej makrocząsteczce i służyły pomiarom odległości

intramolekularnych  [31, 69, 71, 73, 95, 125–127]. Z kolei przykładów zastosowania efektu

PRE  występującego  pomiędzy  centrami  paramagnetycznymi  znajdującymi  się  w  dwóch

różnych makrocząsteczkach, które nie są na stałe związane w kompleksie białkowym, jest

znacznie mniej. Właściwie jedynym przykładem jest praca, w której badano oddziaływanie

oksydazy  cytochromu  c z  cytochromem  c [70].  W  pracy  tej  obserwowano  efekt

przyspieszenia relaksacji centrum CuA oksydazy cytochromu c, wywoływany oddziaływaniem

z hemem cytochromu  c, gdy białka te tworzyły kompleks. W literaturze nie ma natomiast

przykładu  wykorzystania  układu,  w  którym  znacznik  spinowy  na  jednym  białku
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oddziaływałby z paramagnetycznym kofaktorem drugiego białka,  do  badania  oddziaływań

białko — białko. 

Znacznik  spinowy  został  przyłączony  do  cząsteczki  cytochromu  c2,  zawierającej

centrum paramagnetyczne — hem c2 — które po utlenieniu znacząco wpływa na relaksację

tego znacznika (rys. 4.3, C) Dlatego też, w pomiarach oddziaływania znacznika spinowego

z hemem  c1 użyto  całkowicie  zredukowanego  cytochromu  c2,  w  którym

wewnątrzcząsteczkowe  sprzężenie  dipolowe jest  wyłączone.  Z  drugiej  strony hem  c1 był

utrzymywany w stanie  utlenionym,  w którym nie  ma  on  możliwości  wymiany elektronu

z hemem  c2,  dzięki  wprowadzeniu  mutacji  M183K, która  obniża  równowagowy potencjał

redoks  hemu  c1.  Tym  sposobem  reakcje  redoks  pomiędzy  tymi  dwoma  hemami  zostały

celowo wyłączone, by mieć pewność, że pomiary monitorują wyłącznie strukturalną asocjację

tych dwóch  makrocząsteczek.  W przeciwnym  wypadku  niekontrolowane  zmiany  stanów

redoks  tych  dwóch  hemów  mogłyby  znacznie  wpłynąć  na  pomiary,  utrudniając  ich

interpretację. Seria eksperymentów opisanych na rys. 4.7, C i D pozwoliła ustalić, że tylko

hem  c1 ma  wpływ  na  relaksację  znacznika  spinowego,  nie  zaobserwowano  wpływu

pochodzącego od zredukowanego klastra żelazowo-siarkowego. 

5.2. Zamrażanie i obecność glicerolu

Badanie oddziaływania cytochromu  c2 z  cytochromem  bc1 zostało przeprowadzone

w próbkach zamrożonych, gdyż tylko w zakresie niskich temperatur można zaobserwować

wykorzystany efekt przyspieszenia relaksacji znacznika spinowego przez hem c1. Dlatego też,

żeby poprawnie interpretować wyniki przedstawionych badań, należy uświadomić sobie, jak

zmienia się sposób patrzenia na oddziałujące białka po przejściu ze stanu ciekłego do stałego.

W próbce ciekłej sytuacja jest dynamiczna. Kompleksy dwóch białek tworzą się i rozpadają

z charakterystycznymi szybkościami reakcji, które prowadzą do ustalenia stanu równowagi

pomiędzy frakcją związaną a niezwiązaną. Po zamrożeniu dynamika takiego układu zostaje

zatrzymana.  W efekcie  uzyskujemy  obraz,  który  jest  pewnego  rodzaju  stop-klatką  stanu

równowagi tworzącego się w fazie ciekłej. Ponadto, by po zamrożeniu uzyskać stan, który

jest  maksymalnie zbliżony do stanu ciekłego,  konieczne jest  użycie krioprotektanta, który

zapobiega  utworzeniu  się  kryształów  lodu,  prowadząc  do  utworzenia  próbki  w  stanie

amorficznego  szkła.  Gdyby  w  próbce  nie  było  krioprotektanta,  to  wówczas  wytworzone

kryształy lodu wypchnęłyby cząsteczki białek poza swój obręb,  prowadząc do utworzenia

skupisk białkowych o bardzo dużym zagęszczeniu  [128–130].  Taki stan jest bardzo odległy
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od  tego  obserwowanego  w  próbce  ciekłej,  przez  co  traci  się  odniesienie  do  warunków

fizjologicznych. Po drugie, z eksperymentalnego punktu widzenia, znacznie utrudnia detekcję

sygnału  za  pomocą  impulsowego  EPR,  gdyż  znaczniki  spinowe  są  tak  zagęszczone,  że

pojawia się zjawisko tzw. dyfuzji  natychmiastowej  [124, 131]. Proces ten znacznie skraca

czas relaksacji poprzecznej, prowadząc do obniżenia mierzonego sygnału — amplitudy echa

spinowego — a w skrajnym przypadku nawet do całkowitego jego zaniku.

W opisywanych pomiarach EPR w roli  krioprotektanta został  użyty glicerol  [132],

który może wywoływać przeciwstawne efekty na stabilność kompleksów wielu białek [133].

Przykładowo w układzie cytochromu c oddziałującego z cytochromem b5 40%-owy glicerol

sprzyjał  asocjacji  tych  dwóch białek.  Natomiast  w układzie  cytochromu  c oddziałującego

z oksydazą  cytochromu  c glicerol  inhibował  asocjację.  Efektywnie  glicerol  może  zmienić

stałą  dysocjacji  nawet  o  rząd  wielkości  [134].  Również  w  przypadku  rozpatrywanego

w niniejszej pracy układu cytochromu c2 oddziałującego z cytochromem bc1 wpływ glicerolu

na  powinowactwo  tych  białek  jest  możliwy.  Niestety  z  powodu  braku  możliwości

przeprowadzenia eksperymentu bez obecności glicerolu w próbce, nie da się łatwo ocenić

jego  wpływu.  Należałoby  zatem  przeprowadzić  eksperymenty  w  obecności  innych

krioprotektantów  t.j.  glikol  etylenowy,  dimetylosuflotlenek,  tlenek  trimetyloaminy  czy

sacharoza, co mogłoby stanowić rozszerzenie badań będących przedmiotem tej rozprawy.

5.3. Źródło PRE w kompleksach cytochrom bc1 — cytochrom c2

Identyfikacja  oddziaływania  magnetycznego  pomiędzy  znacznikiem  spinowym  na

cytochromie  c2  a hemem  c1 została  uzyskana  pośrednio  w  wyniku  porównania  próbki,

w której  kompleksy cytochrom  c2 — cytochrom  bc1 z  utlenionym hemem  c1 były obecne

(nadmiar  bc1 i  niska  siła  jonowa),  z  tymi,  w którym kompleksy zostały  rozdysocjowane

(nadmiar  bc1 przy wysokim stężeniu NaCl) rys. 4.7, C i D. Takie porównanie jest słuszne,

biorąc pod uwagę fakt, że stężenie soli nie ma wpływu na relaksację znacznika spinowego

(rys. 4.3, C). Mimo to lepszą kontrolą dla tego układu byłaby próbka, w której hem c1 jest

zredukowany,  a  kompleksy tych  białek  są  obecne.  Jednakże  bardzo  trudno  uzyskać  taką

próbkę.  Nawet  w  przypadku  natywnej  formy  cytochromu  bc1, jak  pokazują  widma

spektrofotometryczne, hem c1 jest tylko częściowo zredukowany. Całkowita redukcja hemu c1

wymaga  dodania  do  próbki  askorbinianu.  Niestety  wykonanie  eksperymentu  w obecności

askorbinianu jest niemożliwe, ponieważ redukuje on również znacznik spinowy, niszcząc jego

paramagnetyzm. 
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5.4. „Chmura” cząsteczek cytochromu c2 w pobliżu domeny 
wiążącej cytochromu bc1

Krzywe miareczkowania uzyskane w różnych siłach jonowych (rys. 4.12) uderzająco

różniły się nachyleniem w początkowym zakresie stężeń (< 50 μM). Zaobserwowany spadek

był najbardziej stromy dla 0 mM NaCl, pośredni dla 10 mM NaCl i najmniej stromy dla 25

mM NaCl. Biorąc pod uwagę, że takiego trendu nie można wytłumaczyć poprzez zmiany

wartości stałej dysocjacji Kd (rys. 4.12), w równaniu wiązania liganda zmodyfikowany został

człon  opisujący liczbę  miejsc  wiązania.  Wprowadzona modyfikacja  pozwoliła  uwzględnić

dodatkową liczbę związanych cząsteczek cytochromu  c2 (rów.  4.5),  która zależała  od siły

jonowej (α) oraz od proporcji cytochromu bc1 do cytochromu c2 (R).

Dopasowane wartości parametru  α (Tabela 4.1) zmieniały się, poczynając od wartości

2.1  dla  0  mM  NaCl,  przez  1.5  w  10  mM  NaCl,  do  0  w  25  mM  NaCl.  Dla  α =  0

zmodyfikowane równanie wiązania liganda wraca do swojej klasycznej postaci, która opisuje

sytuację,  kiedy  jedna  cząsteczka  cytochromu  c2 oddziałuje  z  jedną  domeną  wiążącą

cytochromu bc1 niezależnie od tego, jaki jest stosunek molowy tych dwóch białek. Wartość α

większa od zera wskazuje, że w pewnych przypadkach (R < 1, nadmiar cytochromu c2 nad

cytochromem bc1) więcej niż jedna cząsteczka cytochromu c2 może znaleźć się na tyle blisko

domeny wiążącej  cytochromu  bc1,  że  znacznik spinowy znajdujący się  na cytochromie  c2

odczuwa obecność żelaza hemu  c1. Można to zobrazować jako „chmurę” kilku cząsteczek

cytochromu  c2 zgromadzonych  w  pobliżu  domeny  wiążącej.  Po  zwiększeniu  stężenia

cytochromu bc1 (R > 1), ta chmura rozprasza się, gdyż pojawia się więcej miejsc wiązania,

które  mogą  być  obsadzone  przez  cząsteczki  cytochromu  c2.  Ustalenie  liczby  cząsteczek

zgromadzonych  w  chmurze  jest  jednak  niemożliwe,  ponieważ  parametr  α należy

interpretować  jedynie  jako  wielkość  proporcjonalną  do  liczby  znaczników  spinowych

przyłączonych do cytochromu c2, które znajdują się w zasięgu oddziaływania magnetycznego

z hemem  c1.  Inaczej  mówiąc,  wzrost wartości  α o jeden odpowiadałby jednej  dodatkowej

cząsteczce cytochromu c2 tylko wtedy, gdyby znaczniki spinowe na wszystkich związanych

cząsteczkach cytochromu c2 oddziaływały magnetycznie z hemem c1 z taką samą siłą, co jest

mało prawdopodobne. Jeśli  jedna cząsteczka cytochromu  c2 wiąże się do cytochromu  bc1,

przyjmując orientację pokazaną na rys. 4.7, A, to należy oczekiwać, że pozostałe cząsteczki

zgromadzone w jej otoczeniu oddziałują magnetycznie z hemem c1 z inną siłą. 

Miareczkowania  wykonane  na  podstawie  oddziaływania  wyznakowanego

cytochromu c2 z  hemem  c1 wskazywały  na  obecność  chmury  cząsteczek  cytochromu  c2.
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Obecność chmury postulowano na zasadzie wprowadzenia poprawki do modelu wiązania.

Bezpośrednim dowodem na istnienie  chmury cząsteczek jest  wynik  eksperymentu  DEER,

który jednoznacznie wskazał, że w próbce zawierającej dziesięciokrotny nadmiar cytochromu

c2 nad  cytochromem  bc1 w  warunkach  niskiej  siły  jonowej  można  zaobserwować  silne

sprzężenie  dipolowe  pomiędzy  znacznikami  spinowymi.  To  oddziaływanie  ma  cechy

charakterystyczne dla układów, w których oddziałuje ze sobą wiele spinów, co wskazuje, że

w bezpośrednim  pobliżu  domeny  wiążącej  cytochromu  bc1 musi  znajdować  się  kilka

cząsteczek  cytochromu  c2  [123].  Jednakże  wyznaczenie  dokładnej  liczby  cząsteczek

zgromadzonych w chmurze jest trudne do zrealizowania. Rozpatrywany układ jest na tyle

skomplikowany,  że  proste  dopasowanie  krzywej  oddziaływania  dipolowego,  (zastosowane

z powodzeniem  dla  podwójnie  znakowanego  cytochrom  c2, rys.  4.18)  nie  daje  dobrych

rezultatów. 

5.5. Znaczenie fizjologiczne „chmury” cząsteczek cytochromu c2 
w pobliżu domeny wiążącej cytochromu bc1

Jak pokazały eksperymenty PRE i DEER chmurę cząsteczek cytochromu  c2 można

zaobserwować,  kiedy  cytochrom  c2 jest  w  dużym  nadmiarze  nad  cytochromem  bc1

w warunkach niskiej siły jonowej, gdzie oddziaływanie między białkami jest bardzo mocne.

Większa  siła  jonowa,  bardziej  odpowiadająca  warunkom  fizjologicznym,  powoduje

rozproszenie chmury. Powstaje zatem pytanie, czy taka chmura jest tylko pewną osobliwą

strukturą  powstającą  in  vitro w  warunkach  dalece  odbiegających  od  fizjologicznych.

Odpowiedź  nie  jest  oczywista,  jeśli  wziąć  pod  uwagę,  że  stężenie  cytochromu  c2

w peryplazmie, czy też jego odpowiednika — cytochromu c w mitochondrialnej przestrzeni

międzybłonowej, jest bardzo duże (nawet rzędu kilku mM  [135]) oraz występujące w tym

środowisku  znaczne  zatłoczenie  makromolekularne.  Takie  warunki  sprzyjają  asocjacji

makrocząsteczek  [136, 137] nawet do tego stopnia,  że mogą zniwelować efekt wysokiego

stężenia soli, który osłabia wiązanie. Takie warunki mogą promować utworzenie się chmury.

Warunki panujące w przestrzeni peryplazmatycznej można spróbować odtworzyć, dodając do

próbki czynniki imitujące zatłoczenie makromolekularne, jakimi mogą być albumina, fikol,

PEG. Może to stanowić rozszerzenie badań prezentowanych w tej rozprawie. 

W chmurze cząsteczek cytochromu c2, które gromadzą się w pobliżu domeny wiążącej

cytochromu  bc1, poza  cząsteczką  cytochromu  c2,  która  znajduje  się  w  orientacji

umożliwiającej  transfer  elektronu  (hem  c1 -  hem  c2),  znajdują  się  również  cząsteczki
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w orientacjach, dla których ten transfer nie zachodzi (lub zachodzi zbyt wolno). Cząsteczki te

są przyciągane w pobliże cytochromu  bc1 elektrostatycznie i nie mają one bezpośredniego

kontaktu  ze  specyficzną  domeną  wiążącą  na  powierzchni  cytochromu  c1.  Zatem  można

powiedzieć, że cały zbiór orientacji cząsteczek cytochromu c2 nieprowadzących do transferu

elektronu reprezentuje w pewnym stopniu kompleks zbliżeniowy, który w tym przypadku nie

jest  stanem  przejściowym.  Cząsteczki  w  takim  względnie  stabilnym  kompleksie

zbliżeniowym,  mimo  że  nie  byłyby  w  orientacji  umożliwiającej  bezpośredni  transfer

elektronu między hemem c1 a hemem c2, to mogłyby stanowić pewnego rodzaju rezerwuar

cząsteczek cytochromu c2 związany siłami elektrostatycznymi w pobliżu cytochromu bc1. 

Tworzenie  się  chmury  można  rozpatrywać  w  kontekście  zachowania  się  puli

cytochromu c w przestrzeni międzybłonowej. Wiadomo bowiem, że cząsteczki cytochromu c

w roztworze mogą wymieniać elektrony między sobą w reakcji bez udziału żadnych innych

pośredników  [138,  139].  Szybkość  tej  reakcji  (ang.  electron self-exchange)  jest  różna  dla

różnych rodzajów cytochromów c i z reguły zachodzi szybciej dla cytochromów bakteryjnych

niż  mitochondrialnych.  Niemniej  jednak  taka  wymiana  może  efektywnie  wpływać  na

dystrybucję  elektronów  w  puli  cytochromu  c nawet  w  przestrzeni  międzybłonowej

mitochondrium, gdzie stężenie cytochromu c jest stosunkowo wysokie. Można postulować, że

w lokalnej  puli  cząsteczek  cytochromu c  tworzących  chmurę  w sąsiedztwie  kompleksów

błonowych  bezpośrednia  wymiana  elektronu  między  cząsteczkami  cytochromu  c  będzie

efektywnie wpływać na szybkość przepływu elektronu między kompleksami.

5.7. Krótko żyjące kompleksy pomiędzy cytochromem c2 
i cytochromem bc1 w wysokiej sile jonowej

Siły  elektrostatyczne  są  głównym  czynnikiem  odpowiedzialnym  za  tworzenie

i stabilizację kompleksu cytochromu  c2 z cytochromem  bc1.  Ogólnie można rozróżnić dwa

modele transferu elektronu zachodzącego między białkami.  Pierwszy model,  który można

nazwać  sekwencyjnym,  składa  się  z  następujących  po  sobie  etapów:  utworzenia  długo-

żyjącego kompleksu, transferu elektronu i rozdysocjowania kompleksu. Drugi model zakłada,

że dwie oddziałujące cząsteczki białka muszą się zderzyć kilkukrotnie, zanim zajdzie transfer

elektronu. Wówczas kompleks białek ma stosunkowo krótki czas życia. W rozpatrywanym

przypadku,  kompleksy  pomiędzy  cytochromem  c2 i  cytochromem  bc1 w  warunkach  siły

jonowej odpowiadającej stężeniu < 150 mM NaCl muszą mieć stosunkowo długi czas życia,

co pozwala na ich detekcję za pomocą pomiaru relaksacji A101C-SL (rys. 4.11). Jednakże,
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gdy siła jonowa jest wyższa (> 150 mM NaCl), co odpowiada warunkom fizjologicznym,

czas życia kompleksu staje się znacznie krótszy, do tego stopnia, że stężenie kompleksów

spada poniżej poziomu możliwego do wykrycia za pomocą stosowanej metody (rys. 4.11).

Jest  to  spójne  z  opublikowanymi  wynikami  eksperymentów,  w  których  wiązanie  było

monitorowane poprzez kształt widma CW-EPR znaczników przyłączonych do cytochromu c2

[59] .

5.8. Wpływ siły jonowej na średnią odległości pomiędzy hemem c1

a znacznikiem spinowym przyłączonym do cytochromu c2

W  eksperymencie  miareczkowania,  w  którym  zbadano,  jak  zmienia  się  PRE

w zależności  od  stosunku cytochromu  bc1 do  cytochromu  c2 (R),  okazało  się,  że  krzywe

uzyskane w różnych siłach jonowych dążą do różnych wartości czasu relaksacji (rys. 4.13).

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  w  warunkach  nasycenia  wiązania  (R>1)  wszystkie  cząsteczki

cytochromu  c2 są związane do cytochromu  bc1,  można stwierdzić,  że zmierzony wówczas

średni czas relaksacji w całości pochodzi od znaczników spinowych oddziałujących z hemem

c1 -  nie  ma  wkładu  od  znaczników  spinowych  znajdujących  się  na  niezwiązanych

cząsteczkach cytochromu  c2.  Zatem różne wartości końcowe czasu relaksacji,  a co za tym

idzie,  różne  wartości  PRE w rozpatrywanych  stężeniach  soli,  odzwierciedlają  różnice  we

wzajemnej  orientacji  przestrzennej  tych  dwóch  białek  oraz/lub  zmiany odległości  między

nimi.

Analiza  odległości,  opierająca  się  na  zastosowaniu  „linijki  dipolowej”  (rys.  4.14),

wykazała, że średnia odległość między oddziałującymi centrami paramagnetycznymi (t.j. SL

—  hem  c1)  rośnie  liniowo  ze  stężeniem  soli  (wzrost  o  około  0.2  Å  na  1  mM  NaCl).

Ekstrapolacja tego trendu do 100 mM NaCl daje średnią odległość równą około 40 Å, która

jest już zbyt duża, by można było wykryć przyspieszenie relaksacji spin-sieć. Jednakże, nawet

w takiej sile jonowej, szczątkowy efekt oddziaływania znacznika spinowego z hemem c1 jest

obecny (rys. 4.11), co wskazuje, że pewna frakcja cząsteczek cytochromu c2 musi znajdować

się znacznie bliżej hemu c1 niż 40 Å.

Przy pomocy znacznika spinowego przyłączonego w dwóch różnych miejscach na

powierzchni  cytochromu  c2,  możliwe było uzyskanie  informacji  o  przestrzennej  orientacji

tych białek w kompleksie,  który one tworzą. We wszystkich rozpatrywanych przypadkach

PRE  był  dużo  słabszy  dla  T68C-SL niż  A101C-SL.  Taki  wynik  wskazuje,  że  moment

dipolowy  cytochromu  c2  sprzyja  jego  związaniu  się  do  cytochromu  bc1 w  orientacji
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umożliwiającej  efektywny  transfer  elektronu  pomiędzy  tymi  białkami  (t.j.  orientacji

przedstawionej na rys. 4.7). Wydaje się również, że taka orientacja zostaje zachowana także

w wyższej sile jonowej, gdzie PRE jest jeszcze wykrywalny. Oznacza to, że tylko niewielka

liczba znaczników spinowych w pozycji  T68C może się  znaleźć  znacznie bliżej  hemu  c1

(np. w wyniku pewnej ograniczonej możliwości rotacji cząsteczki cytochromu c2), niż jest to

pokazane na  rys.  4.7.  Innymi słowy,  można stwierdzić,  że  dominująca  frakcja  cząsteczek

cytochromu c2, zbliżając się do domeny wiążącej, przyjmuje orientację, w której hem c2 jest

skierowany do hemu c1 — w promieniu 35 Å od hemu c1 znacznik spinowy w pozycji A101C

jest zawsze znacznie bliżej hemu c1 niż ten w pozycji T68C.

5.9. Stechiometria wiązania cytochromu c2 do cytochromu bc1

Obserwacja, że krzywe miareczkowania nie dążą do tego samego punktu końcowego

(rys. 4.13), wprowadza dodatkowe stopnie swobody przy analizie matematycznej wiązania.

Inaczej  mówiąc,  nie  jest  możliwe  przeprowadzenie  globalnego  dopasowania  wszystkich

krzywych jednocześnie ze wspólnym parametrem — czasem relaksacji — odpowiadającym

końcowemu punktowi miareczkowań. Powoduje to, że ustalenie liczby miejsc wiązania (n)

przypadającej na dimer cytochromu bc1 jest niejednoznaczne w ramach stosowanego modelu

matematycznego.  Nie  da  się  ustalić  wartości  n,  Kd i  α  w  wyniku  ich  równoczesnego

dopasowania, ponieważ wszystkie te parametry są skorelowane ze sobą. Także zmiana n jest

skompensowana poprzez zmianę Kd i α, co widać na rys 4.13. 

W przypadku cytochromu c2 oddziałującego z cytochromem bc1, a być może również

w innych podobnych układach, trudności w oznaczeniu ilości miejsc wiązania mogą wynikać

nie tyle z niedoskonałości modelu matematycznego, co z samej natury oddziaływań, które

w tym układzie są bardzo dynamiczne [59]. Właśnie ta dynamika procesu asocjacji/dysocjacji

może powodować, że rozpatrywanie oddziaływania białko — białko w ujęciu strukturalnym

poprzez ścisłe definiowanie ilości miejsc wiązania traci sens fizyczny.  Należy zaznaczyć, że

ujęcie to stosowane było w pracach opisujących jedno miejsce wiązania na dimer cytochromu

bc1 [28], czy też w najnowszych badaniach postulujących dwa miejsca wiązania na monomer

[56, 57]. Ten ostatni postulat sugerujący, iż więcej niż jedna cząsteczka cytochromu c może

jednocześnie oddziaływać z cytochromem c1, staje się bliższy koncepcji chmury cząsteczek

cytochromu c dyskutowanej w tej rozprawie.
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5.10. Międzycząsteczkowy transfer elektronu wynikiem wielu 
kolizji

Dyfundujące makromolekuły mogą ze sobą oddziaływać w procesie  kontrolowanym

dyfuzyjnie  lub  sprzężonym  dyfuzyjnie  [58].  Reakcja  transferu  elektronu  między  dwoma

partnerami  redoks  jest  kontrolowana  (ograniczona)  dyfuzyjnie,  gdy częstotliwość  zderzeń

tych cząsteczek jest równa częstotliwości, z jaką zachodzi transfer elektronu między nimi.

Inaczej mówiąc, w wyniku każdego zderzenia oddziałujących makrocząsteczek dochodzi do

transferu  elektronu.  W  przypadku  gdy  częstotliwość  zderzeń  znacznie  przekracza

częstotliwość, z jaką zachodzi transfer elektronu, wówczas reakcja jest sprzężona dyfuzyjnie

[8, 58].

Z przedstawionych wyników wyłania się  sposób,  w jaki  cząsteczki  cytochromu  c2

mogą układać się w pobliżu domeny wiążącej cytochromu  bc1, który został przedstawiony

schematycznie na rys. 5.1. To pewnego rodzaju uporządkowanie zależne jest nie tylko od siły

jonowej, ale również od względnej ilości tych oddziałujących ze sobą białek, która wyrażona

jest przez stosunek molowy R. W niskiej sile jonowej oraz gdy R < 1 (nadmiar cytochromu c2

nad cytochromem bc1) naładowane reszty aminokwasowe na powierzchni domeny wiążącej

cytochromu bc1 przyciągają cząsteczki cytochromu c2 tak mocno, że gromadzą się one blisko

siebie,  tworząc  chmurę  cząsteczek  w  pobliżu  domeny  wiążącej.  Zwiększenie  ilości

cytochromu bc1 pozwala cząsteczkom cytochromu c2 na obsadzenie nowych miejsc wiązania,

co sprawia, że chmura cząsteczek się rozprasza. W warunkach wysycenia wiązania (R > 1,

niska siła jonowa) każda cząsteczka cytochromu c2 zajmuje osobną/odrębną domenę wiążącą,

układając  się  najbliżej  hemu  c1 jak  to  tylko  możliwe  (każdy  znacznik  spinowy doznaje

najsilniejszego PRE). Ten proces zilustrowany jest na górnych panelach rys. 5.1 jako przejście

od  lewej  do  prawej.  Zwiększenie  siły  jonowej  powoduje  osłabienie  przyciągania

elektrostatycznego,  co  także  prowadzi  do  rozproszenia  chmury  cząsteczek  przy  R  <  1.

Natomiast  gdy  R  >  1  obserwujemy  zwiększenie  średniej  odległości  między  białkami

w kompleksie  (przejście  pionowo przez  panele  rys.  5.1  od  góry do  dołu).  Równocześnie

wzrost  siły  jonowej  powoduje  także,  że  liczba  cząsteczek  cytochromu  c2 związanych

w kompleksie  jest  mniejsza  (wzrost  stałej  dysocjacji,  Kd),  co  najlepiej  obrazuje  pionowe

przejście przez środkowe panele rys. 5.1. Kiedy stężenie soli jest wysokie (> 150 mM), tylko

niewielka liczba  cząsteczek cytochromu  c2 (poniżej  poziomu detekcji)  znajduje  się  blisko

domeny wiążącej, nawet wtedy, gdy stężenie cytochromu bc1 znacznie przewyższa stężenie
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cytochromu c2 (R >> 1). Z pomiarów aktywności enzymatycznej cytochromu bc1 wiadomo,

że proces transferu elektronu z cytochromu bc1 na cytochrom c2 zachodzi także w wysokich

stężeniach  soli,  co  wskazuje,  że  te  białka  muszą  oddziaływać  ze  sobą.  Zatem w  takich

warunkach  to  oddziaływanie  nie  prowadzi  do  powstania  stabilnych,  długo-żyjących

kompleksów. Cząsteczki  cytochromu  c2 muszą więc stale  zderzać się z cytochromem  bc1,

a efektywnie transfer jednego elektronu pomiędzy hemami c1 i c2 jest wynikiem kilku takich

zderzeń. Ten wynik jest dodatkowym argumentem za tym, że transfer elektronu pomiędzy

cytochromem c2 a cytochromem bc1 w fizjologicznych warunkach siły jonowej jest procesem

sprzężonym dyfuzyjnie, a nie dyfuzyjnie ograniczonym [8, 43, 59].

Rys.  5.1.  Schemat przedstawiający ułożenie  cząsteczek cytochromu  c2 w pobliżu
domeny  wiążącej  cytochromem  bc1.  Czerwone  kółka  reprezentują  cząsteczki
cytochromu  c2 z  przyłączonym znacznikiem spinowym (czarna  kropka).  Monomery
cytochromu bc1 oznaczono pomarańczowymi prostokątami. Obszar, w którym możliwa
jest detekcja efektu PRE pochodzącego od hemu c1 (czerwona kreska z kropką), został
oznaczony szarym polem. Każdy kwadrat na schemacie reprezentuje inne warunki siły
jonowej oraz inną proporcję cytochromu bc1 do cytochromu c2. Efekt wzrostu stężenia
cytochromu  bc1, przy stałym stężeniu cytochromu  c2, obrazuje przejście od lewej do
prawej. Siła jonowa rośnie z góry na dół.
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Mechanizm sprzężony dyfuzyjnie w warunkach odpowiadających fizjologicznej sile

jonowej  (100  -  150  mM  NaCl)  może  zapewniać  relatywnie  wysokie  obroty  enzymu

(cytochromu  bc1),  ponieważ  w  przypadku  krótkożyjących  kompleksów  ani  asocjacja,  ani

dysocjacja kompleksu cytochrom  c2 - cytochrom  bc1 nie będą czynnikiem ograniczającym.

Ma to swoje odbicie w obrazie zależności aktywności enzymatycznej od siły jonowej, gdzie

w warunkach in vitro często zaobserwować można zależność o kształcie odwróconej paraboli,

dla  której  maksimum aktywności  przypada właśnie  na  zakres  100 -  150 mM NaCl  [59].

Można zatem postulować, że tworzenie krótkotrwałych kompleksów w procesie sprzężonym

dyfuzyjnie  nie  tylko  daje  możliwość  efektywnego  oddziaływania  białek  i  przenoszenia

elektronu  między  kompleksami  błonowymi,  ale  także,  z  termodynamicznego  punktu

widzenia, daje tym kompleksom możliwość „odczuwania” stanu redoks całej puli dyfuzyjnie

sprzężonego cytochromu c. Może to mieć znaczenie w procesie regulacji przepływu elektronu

między kompleksami białkowymi przy udziale puli chinonu w błonie i puli cytochromu poza

błoną w odpowiedzi na zmieniające się warunki redoks w komórce. 
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ROZDZIAŁ 6. ZAŁĄCZNIKI

6.1. Symulacje efektu PRE

6.1.1 Równanie służące do symulacji PRE

Szybko-relaksujący spin elektronowy może wpływać na relaksację spin-spin (T1) i spin-

sieć (T2) innych pobliskich spinów, zarówno jądrowych  [65], jak i elektronowych  [67]. Ten

efekt  został  po  raz  pierwszy  opisany  teoretycznie  przez  Bloembergena  [65,  66,

140] i Abragama  [141] na  potrzeby  spektroskopii  NMR.  Na  grunt  spektroskopii  EPR

równania Bloembergena i Abragama zostały sukcesywnie przeniesione w pracach Kulikhova

i Lichtensteina  [67],  Hyde'a  i  Rao  [142] oraz  Goodmana  i  Leigh'a  [69].  W poniższych

rozważaniach  zostanie  omówiony  efekt  przyspieszenia  relaksacji  spin-sieć  znacznika

spinowego sprzężonego dipolowo z nisko-spinowym żelazem hemowym.

Szybkość  relaksacji  spin-sieć  wolno  relaksującego  spinu  elektronowego  (znacznika

spinowego, oznaczonego dalej indeksem s, ang. slow) wyrażona jest wzorem:

( 1
T 1 s )

PRE+

=( 1
T 1 s)

PRE-

+
1

T 1θ

(6.1)

gdzie  'PRE+'  oznacza  szybkość  relaksacji  w  obecności  szybko  relaksującego  spinu

elektronowego f (ang. fast), człon oznaczony 'PRE-' wyraża własną szybkość relaksacji spin-

sieć znacznika spinowego t.j. taką, która pochodzi od wszystkich procesów niezwiązanych

z oddziaływaniem dipolowym ze spinem  f.  Człon wyrażający wkład do relaksacji  spinu  s

wynikający z  oddziaływania ze spinem  f  jest  opisany równaniem (oryginalnie  w układzie

jednostek CGS) [67, 73]:

1
T 1θ

=k1θ=
γs

2μ f
2

r 6 (1
6

B+3C+
3
2

E) (6.2)

gdzie  γs  to  czynnik  żyromagnetyczny spinu  s,  μf  to  moment  magnetyczny spinu  f,  a  r  to

odległość między oddziałującymi spinami. Człony B, C i E są zdefiniowane następująco:

B=
T 2 f

1+(ωs−ω f )
2 T 2 f

2 (1−3 cos2
θ)

2 (6.3)

C=
T 1 f

1+ωs
2 T 1 f

2 sin2
θcos2

θ (6.4)
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E=
T 2 f

1+(ωs+ω f )
2T 2 f

2 sin4
θ (6.5)

gdzie T1f i T2f to odpowiednio czas relaksacji spin-sieć i spin-spin szybko-relaksującego spinu

(f),  ωs i  ωf  to  częstotliwości  rezonansowe  spinu  s i  f  wyrażone  w  jednostkach  częstości

kątowej, a θ to kąt między wektorem r⃗ łączącym spiny s i f a polem magnetycznym B0.

Wiedząc, że:

γs=
gsβ

ℏ
(6.6) oraz μ f =√S (S+1) g f β (6.7)

gdzie  gs i  gf to  czynniki  g odpowiednio spinu wolno-  (s)  i  szybko-relaksującego (f),  β  to

magneton Bohra, S to spinowa liczba kwantowa spinu f,  ℏ to zredukowana stała Plancka,

równanie (6.2) można zapisać w innej postaci, równie często spotykanej w literaturze [71, 72,

122, 125, 126]:

k 1θ=S (S+1)
g s

2 g f
2 β4

ℏ2r 6 (1
6

B+3C+
3
2

E) (6.8)

Wyrażenia (6.3), (6.4) i (6.5) można uprościć do postaci:

B=
(1−3 cos2θ)2

(ωs−ω f )
2 T 2 f

(6.9)

C=
sin2θcos2θ

ωs
2 T 1 f

(6.10)

E=
sin4 θ

(ωs+ω f )
2T 2 f

(6.11)

pod warunkiem, że:

(ωs+ω f )
2T 2 f

2 ,ωs
2T 1 f

2 ,(ωs−ω f )
2T 2 f

2 ≫1 (6.12)

By  sprawdzić,  czy  nierówności  (6.12)  są  spełnione,  należy  odnieść  się  do  warunków

eksperymentalnych  oraz  do  własności  badanego  układu,  czyli  znacznika  spinowego

oddziałującego  z  nisko-spinowym  żelazem  hemowym.  Wiedząc,  że  pomiary  relaksacji

wykonano w paśmie Q (33.56 GHz) oraz przyjmując  gs = 2 i  gf = 2.15 (średnia wartość

składowych głównych tensora g dla żelaza hemowego) uzyskano:

(ωs+ω f )
2T 2 f

2 ≫1⇒T 2 f ≫ 0.002 ns (6.13)

ωs
2T 1 f

2 ≫1⇒T 1 f ≫ 0.005 ns (6.14)

(ωs−ω f )
2T 2 f

2 ≫1⇒T 2 f ≫ 0.06 ns (6.15)
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Odnosząc się do danych literaturowych na temat zbliżonych układów (w 100 K T1f i T2f  ~ 1

ns) [71, 72] można uznać, że te warunki są spełnione dla relaksacji żelaza nisko-spinowego

w temperaturach bliskich temperaturze ciekłego azotu i niższych. Podstawiając (6.9), (6.10),

(6.11)  i  wykonując  pewne przekształcenia,  można uzyskać  równanie  analogiczne  do tego

z pracy [121]:

k 1θ=S (S+1)
g s

2 g f
2 β4

ωs
2 ℏ2 r6 T 1 f

((1−3cos2θ)2T 1 f

6 (1−g f / g s)
2 T 2 f

+3sin2 θcos2θ+
3sin4θT 1 f

2 (1+g f / gs )
2T 2 f

) (6.16)

W rozpatrywanych temperaturach (45-120 K) można przyjąć z dużą dokładnością, że czasy

relaksacji żelaza nisko-spinowego (spinu f) są sobie równe (T1f = T2f) [71], co redukuje liczbę

parametrów. W efekcie człony równania (6.16) zależne od kąta θ przyjmują postać:

B '=
(1−3cos2 θ)2

6(1−g f /g s )
2

(6.17)

C ' =3sin2 θcos2θ (6.18)

E ' =
3sin4 θ

2(1+g f / g s)
2

(6.19)

Rys. 6.1. Wykres zależności B', C' i  E' (wyrażenia (6.17), (6.18) i (6.19)) od kąta θ -
(A)  Wartości  B' (niebieski)  są  o  kilka  rzędów  wielkości  większe  od  wartości  C'
(czerwony) i E' (zielony), które są prawie niewidoczne w tej skali; (B) - wyrażenia C'
(czerwony) i E' (zielony) przedstawione w innej skali.

Z rysunku 6.1, przestawiającego wykres wartości B', C' i E' w funkcji kątą θ obliczonych dla

gs =  2  i  gf =  2.15,  wynika,  że  w przypadku rozpatrywanego układu spinowego człon  B'

dominuje.  Człony  C' i  E'  można  zatem  pominąć.  Pozwala  to  ostatecznie  doprowadzić

równanie  wyrażające  wkład  do  relaksacji  spinu  s pochodzący  od  sprzężenia  z  szybko-

relaksującym spinem f do postaci (w układzie jednostek SI):
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k 1θ=[
μ0

4 π ]
2 S (S+1)g s

2 g f
2 β4

6ωs
2 ℏ2 r6T 1 f (1−g f / g s)

2 (1−3 cos2θ)2 (6.20)

gdzie  [
μ0

4 π ]
2

to czynnik konieczny przy konwersji z układu jednostek CGS do SI, μ0 to

przenikalność magnetyczna próżni.  Po zebraniu wszystkich stałych fizycznych z równania

(6.20) w jedną stałą można zapisać:

k 1θ=Aconst⋅S (S+1)
g s

2 g f
2

6ωs
2 r6T 1 f (1−g f / g s)

2 (1−3cos2
θ)

2 (6.21)

gdzie Aconst = 6.6515 × 10-39 m6 s-2

6.1.2. Dodatkowe uwagi

Do  relaksacji  spinu  s,  poza  oddziaływaniem  dipol-dipol  ze  spinem  f,  które  jest

oddziaływaniem  przez  przestrzeń,  może  mieć  także  wkład  oddziaływanie  wymienne

wynikające  z  nakładania  się  orbitali  elektronowych  spinu  s i  spinu  f.  Oddziaływanie

wymienne obserwowane jest jednak dla bardzo bliskich odległości między oddziałującymi

spinami (< 10 Å), dlatego zostało ono pominięte w powyższych rozważaniach [121].

Uproszczenie  polegające  na  użyciu  średniej  wartości  tensora  g spinu  szybko-

relaksującego (gf) w powyższych równaniach może wprowadzać pewne przekłamania. Takie

podejście, traktujące spin f jako izotropowe centrum paramagnetyczne, pomija zależność gf od

orientacji tensor g spinu f względem pola magnetycznego B0. W niektórych pracach autorzy

wprowadzali do równania (6.2) explicite zależności  gf od orientacji spinu  f  względem pola

magnetycznego  [95]. Powoduje to, że w ogólności nie można zastosować przedstawionych

powyżej przybliżeń. W przypadku, gdy widma spinu  s i  f zachodzą na siebie, dla pewnych

orientacji  gs i  gf mogą być sobie równe, a co za tym idzie ωs = ωf.  Wtedy człon  B (6.3)

dominuje w równaniu (6.2), ale nie można uprościć go do wyrażenia (6.9).  Z kolei dla innych

orientacji, gdy gf > gs, udział wszystkich członów B (6.3), C (6.4) i E (6.5) w równaniu (6.2)

może być porównywalny. W ocenie autora niniejszej rozprawy wprowadzanie anizotropii  gf

do  równania  (6.2),  poza  znacznymi  komplikacjami  w  modelu  matematycznym,  nie  daje

istotnej poprawy jakości symulacji oddziaływania dipolowego spinu s ze spinem f. Niemniej

jednak należy nadmienić, że w przypadku, gdy jedna ze składowych tensora  g spinu  f  ma

wartość mniejszą niż g dla spinu  s  (gs) (co ma miejsce w przypadku znacznika spinowego

i żelaza  hemowego  c1/c2),  traktowanie  spinu  f jako  izotropowe  centrum paramagnetyczne

może dawać przeszacowane wartości  k1θ.  Wówczas  wyznaczone wartości  odległości  r lub

szybkość relaksacji T1f mogą być niedoszacowane [143].
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6.2. Linijka dipolowa — słuszność przybliżenia

Jak pokazano w rozdziale 6.1., stosowanie równania (6.2) jest nietrywialne, dlatego też

w pierwszym kroku analizy uzyskanych danych zastosowano jeszcze dalej idące przybliżenie.

Obserwowaną  wartość  przyspieszenia  relaksacji  spin-sieć  znacznika  spinowego  (kdip;  rys.

4.14) przybliżono prostą funkcją w postaci:

k dip=A⋅r−6 (6.22)

gdzie  r  to odległość między oddziałującymi spinami,  A to stała skalująca. Wartość stałej  A,

która  zawiera  wszystkie  parametry  równania  (6.21)  niezwiązane  z  odległością,  została

wyznaczona dla  układów, w których odległość między oddziałującymi spinami jest  znana

(załącznik 6.4). Okazało się, że funkcja (6.22) bardzo dobrze pasuje do danych  (rys. 4.14),

mimo że z matematycznego punktu widzenia, takie przybliżenie nie jest poprawne ze względu

na obecność zależności kątowej (θ) w równaniu (6.2). 

By ocenić jakość takiego przybliżenia, wykonano symulacje oddziaływania dipolowego

znacznika  spinowego  z  żelazem  hemowym  na  podstawie  równania  (6.21)  dla  różnych

wartości odległości r i porównano je z rozpatrywaną prostą zależnością od odległości (6.22). 

Wartość kdip wyliczono na podstawie symulacji w następujący sposób:

k dip=k1
PRE+−k 1

PRE- (6.23)

gdzie k 1
PRE- ,  czyli  szybkość  relaksacji  spin-sieć  znacznika  spinowego nieoddziałującego

z żelazem, była zdefiniowana na podstawie krzywej  IR znacznika spinowego w wybranej

temperaturze:

IR (t)PRE-=exp (−(t / τ)β)⇒ k 1
PRE-=

1
T 1

=
1

τ
β

Γ(1
β )

(6.24)

Wysymulowana krzywa IR zawierająca efekt PRE była iloczynem krzywej IR(t)PRE- oraz

krzywej  dipolowej  powstałej  w  wyniku  uśredniania  eksponent  o  różnych  wartościach  k1θ

(6.21) po przestrzeni kąta θ:

IR (t)PRE+
=IR (t)PRE-

⋅
1
2∫0

π

sinθexp(−k1θ(θ)⋅t )d θ (6.25)

Następnie do uzyskanej w ten sposób krzywej dopasowywano rozciągniętą eksponentę

i obliczano  k 1
PRE+ analogicznie  do  wyrażenia  (6.24).  Symulacje  przeprowadzono  dla

danych z temperatury 95 K, używając następujących parametrów równania (6.21): gs = 2, gf =

2.15, T1f = 0.46 ns,  ωs = 2π⋅33.56 GHz. Wyniki przedstawiono na rysunku 6.2.
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Rys. 6.2.  Wykres zależności przyspieszenia relaksacji spin-sieć (kdip) od odległości
między znacznikiem spinowym a żelazem hemowym. Czerwone punkty przedstawiają
wartości  kdip uzyskane na podstawie symulacji oddziaływania dipolowego za pomocą
równania (6.21). Czarna linia przestawia prostą funkcję kdip = A⋅ r-6

.

Wykres na rysunku 6.2. pokazuje, że uwzględnienie w symulacjach PRE zależności od

orientacji daje w pewnym zakresie odległości efektywnie większe wartości kdip, niż wtedy gdy

kdip jest  opisane  jedynie  za  pomocą  zależności  od  odległości  ~r-6
.   Zatem stosowanie  tak

prostego  przybliżenia,  zwanego  linijką  dipolową,  może  prowadzić  do  niedoszacowania

odległości  między  oddziałującymi  spinami.  Niemniej  jednak,  jak  pokazują  analizy

przedstawione w rozdziale 6.4., odległość znacznika spinowego w jego skrajnych położeniach

względem hemu może się różnić nawet o kilka Å. Ten rozrzut położenia znacznie przewyższa

niedokładność wyznaczenia odległości międzyspinowej za pomocą linijki dipolowej. Można

zatem  uznać,  że  stosowanie  linijki  dipolowej  jest  uzasadnione.  Natomiast  poprawa

dokładności  modelu  opisu  PRE,  polegająca  na  uwzględnieniu  zależności  kątowej

oddziaływania  dipolowego,  może  zacierać  się  w  ogólnej  nieoznaczoności  położenia

znacznika spinowego.

6.3. Wyprowadzenie równania wiązania cytochromu c2 
w kontekście pomiarów relaksacji spin-sieć

W  analizie  wiązania  cytochromu  c2 do  cytochromu  bc1 założono  prosty  model

dwustanowy.  W  takim  przypadku  krzywa  IR  zarejestrowana  dla  konkretnej  próbki

zawierającej  znane  ilości  wyznakowanego  cytochromu  c2 (A101C-SL)  i  cytochromu  bc1,

składa się z sumy dwóch różnych rozciągniętych eksponent pomnożonych przez odpowiednie
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frakcje:

I ( t)= f zw exp (−(t / τzw)
βzw)+ f nzw exp(−(t / τnzw)

βnzw) (6.23)

gdzie fzw oznacza frakcję cząsteczek cytochromu c2 związanych do cytochromu bc1, τzw i βzw to

parametry  rozciągniętej  eksponenty  w  stanie  związanym,  fnzw to  frakcja  cząsteczek

cytochromu  c2 niezwiązanych  do cytochromu  bc1, a  τnzw i  βnzw to  parametry rozciągniętej

eksponenty w stanie niezwiązanym.

Używając  wyrażenia  (4.2),  czyli  de  facto  całkując  obustronnie  równanie  (6.23),  można

policzyć  pole  pod  krzywą  IR.  Pozwala  to  wyrazić  równanie  (6.23)  za  pomocą  średnich

czasów relaksacji spin-sieć znacznika spinowego:

T 1= f zw T 1 zw+ f nzwT 1 nzw (6.24)

gdzie T1zw i T1nzw to średnie czasy relaksacji spin-sieć A101C-SL w cytochromie c2, który jest

odpowiednio związany i niezwiązany do cytochromu bc1.

Wiedząc, że fnzw = 1 − fzw można sprowadzić równanie (6.24) do postaci:

T 1= f zw(T 1 zw−T 1nzw)+T 1 nzw (6.25)

Jak  widać  w  równaniu  (6.25),  średni  czas  relaksacji  (T1)  dla  konkretnej  próbki

w ekperymencie  miareczkowania  jest  liniową  funkcją  frakcji  cząsteczek  cytochromu  c2

związanych do cytochromu bc1. Dlatego też w przypadku miareczkowań na wykresach użyto

czasów relaksacji  w przeciwieństwie do innych eksperymentów, gdzie używano szybkości

relaksacji.

Średni  czas  relaksacji  T1nzw to  pierwszy  punkt  krzywej  miareczkowania,  czyli  czas

relaksacji  cytochromu  c2 A101C-SL zmierzony bez  cytochromu  bc1.  Z  kolei  T1zw to  czas

relaksacji zmierzony, gdy wszystkie cząsteczki cytochromu  c2 są związane do cytochromu

bc1.  T1zw  był jednym z optymalizowanych parametrów przy dopasowywaniu równania (6.25)

do danych. W przypadku, gdy dopasowanie było niestabilne,  był on dobierany ręcznie na

podstawie końcowych wartości eksperymentalnych.

Frakcję  związaną  (fzw)  cytochromu  c2 można  wyrazić  za  pomocą  całkowitego  stężenia

cytochromu bc1 (P) [119, 120]:

f zw=
1

2 L0

(K d +L0+nα P−√(K d +L0+nα P )2−4 nα P L0) (6.26)

gdzie  L0 to całkowite stężenie cytochromu  c2,  Kd to stała dysocjacji,  a  nα to liczba miejsc

wiązania.  Równanie  (6.26)  można  nazwać  standardowym  modelem  wiązania  ligandu.

Dopasowanie równań (6.25) i (6.26) do danych nie dało zadowalająco dobrych rezultatów
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(rys. 4.12). Dlatego wprowadzono modyfikację w równaniu (6.26), zastępując nα wyrażeniem:

nα=α⋅exp (−P / L0)+n (6.27)

Gdy  L0 >>  P (t.j. dla początkowych punktów miareczkowania)  nα dąży do wartości α +  n.

Należy to  rozumieć jako sytuację,  w której  kilka  cząsteczek cytochromu  c2 gromadzi  się

w pobliżu domeny wiążącej cytochromu bc1.   nα  maleje ze wzrostem P, osiągając wartość n,

gdy P >> L0. Odzwierciedla to proces rozpraszania chmury cząsteczek cytochromu c2, które

zajmują  zwiększającą  się  pulę  dostępnych  miejsc  wiązania,  gdy stężenie  cytochromu  bc1

rośnie.

6.4. Wizualizacja rotamerów

Model struktury kompleksu powstał w wyniku nałożenia na strukturę krystalograficzną

drożdżowego kompleksu cytochromu c z cytochromem bc1 (PDB ID: 1KYO [28]) struktur ich

odpowiedników z bakterii Rhodobacter capsulatus (PDB ID: 1C2R [13] oraz 1ZRT [27]).

Przy użyciu pakietu MMM 2013  [97, 98] działającego w środowisku obliczeniowym

MATLAB  wykonano  wizualizację  rotamerów  znaczników  spinowych  przyłączonych  do

cytochromu  c2 w  pozycji  101  i  68.  Obliczenia  wykonano  oddzielnie  dla  pojedynczej

cząsteczki  cytochromu  c2 (rys.  4.3) oraz dla  sytuacji,  gdy cytochrom  c2 jest  związany do

cytochromu  bc1  (rys.  4.7).  Na  tej  podstawie  wykonano  wykresy  rozkładów  odległości

pomiędzy znacznikiem spinowym w danym miejscu znakowania a żelazem hemu c1 i c2. Dla

każdego  rozkładu  wyznaczono  średnie  odległości  pomiędzy  oddziałującymi  centrami

paramagnetycznymi oraz odchylenia standardowe. 

Wynosiły one:

A101C-SL — hem c2: 16.7 ± 2.6 Å;

A101C-SL — hem c1: 20.5 ± 1.7 Å;

T68C-SL — hem c2: 19.3 ± 1.2 Å;

T68C-SL — hem c1: 36.0 ± 1.5 Å;

Dane te wykorzystano przy konstrukcji linijki dipolowej (rozdział 4.7) oraz w symulacjach

oddziaływania dipolowego (rozdziały 4.8 i 4.9).
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Rys.  6.4.  (A)  -  Wizualizacja  rotamerów A101C-SL  i  T68C-SL  w  kompleksie

cytochromu c2 z cytochromem bc1. Rotamery w danej populacji zostały oznaczone poprzez

położenie  grupy  NO  znacznika  spinowego  fioletowymi  kulami,  których  rozmiar  jest

proporcjonalny do częstości przebywania znacznika spinowego w danej konformacji (B) -

rozkłady  odległości  pomiędzy  oddziałującymi  centrami  paramagnetycznymi.  Kolory

strzałek (A) odpowiadają kolorom na wykresach (B).

6.5. Skrypty programu MATLAB służące do symulacji efektu 
PRE

Na podstawie równań wyprowadzonych w rozdziale 6.1 napisano skrypty w programie

MATLAB  służące  do  symulacji  efektu  przyspieszenia  relaksacji  spin-sieć  znacznika

spinowego oddziałującego z żelazem hemowym.

6.5.1. Główny skrypt
% skrypt MATLAB służący do dopasowania czasu relaksacji

% nisko-spinowego żelaza

% hemu c2 na podstawie efektu przyspieszenia relaksacji znacznika spinowego
 
% parametry eksperymentalne
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% częstotliwość mikrofal
ni0 = 33.56; %GHz Q-band
 
% czynnik g znacznika spinowego
gs = 2.0;
% czynnik g żelaza niskoniskospinowego — średnia z wartości
% głównych tensor g 
% hemu c2 [3.24 2.06 1.15]
gf = 2.15;
% spin żelaza hemu c2
S = 1/2;
 
% oś czasu dla krzywych IR w [us]
time = linspace(0,5000,1000);
 
% struktura data zawiera wszystkie dane potrzebne do 
% symulacji
data.r1 = 16.7; % średnia odległość interspin A101C-SL-Fe
data.r2 = 19.3; % średnia odległość interspin T68C-SL-Fe
data.mwFreq = ni0;
data.gf = gf;
data.gs = gs;
data.S = S;
data.time = time;
 
% A101C-SL
% eksperymentalna krzywa IR A101C-SL dla zredukowanego
% cytochromu c2 w wybranej temperaturze
% wyrażona za pomocą rozciągniętej eksponenty
beta = 0.7563;
tau = 455; % [us]
% krzywa IR dla znacznika bez oddziaływania dipolowego
a101c2_sl = exp(-(time/tau).^beta);
 
% eksperymentalna krzywa IR dla A101C-SL dla utlenionego
% cytochromu c2
beta = 0.6230;
tau = 126.9; % [us]
% krzywa IR dla znacznika oddziałującego dipolowego z hemem c2
a101c2_ox = exp(-(time/tau).^beta);
 
 
% T68C-SL
% eksperymentalna krzywa IR dla T68C-SL dla zredukowanego
% cytochromie c2
beta = 0.7513;
tau = 418.9; % [us]
% krzywa IR dla znacznika bez oddziaływania dipolowego
t68c2_sl = exp(-(time/tau).^beta);
 
% eksperymentalna krzywa IR dla T68C-SL dla utlenionego
% cytochromu c2
beta = 0.7068;
tau = 228.2; % [us]
% krzywa IR dla znacznika oddziałującego dipolowo z hemem c2
t68c2_ox = exp(-(time/tau).^beta);
 
% wykres krzywych IR
plot(time,-a101c2_sl,time,-a101c2_ox)
plot(time,-t68c2_sl,time,-t68c2_ox)
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% zapisanie eksperymentalnych krzywych IR do struktury data
data.a101c2_sl = a101c2_sl;
data.a101c2_ox = a101c2_ox;
data.t68c2_sl = t68c2_sl;
data.t68c2_ox = t68c2_ox;
 
% funkcja pomocnicza przy dopasowywaniu
f2min = @(x) twodip2min(x,data);
x0 = 1; % [ns] wyjściowa wartość czasu relaksacji żelaza
% dopasowanie za pomocą algorytmu simplex
xmin = fminsearch(f2min,x0);
 
% Wykres wyników
a101c2_dip = dip_calc(xmin,data.r1,ni0,gf,gs,S,time);
t68c2_dip = dip_calc(xmin,data.r2,ni0,gf,gs,S,time);
plot(time,-a101c2_ox,time,-a101c2_sl.*a101c2_dip)
plot(time,-t68c2_ox,time,-t68c2_sl.*t68c2_dip)

6.5.2. Funkcje dodatkowe
function chisq = twodip2min(x,data)

% funkcja pomocnicza służąca do jednoczesnego dopasowania
% czasu relaksacji żelaza do danych uzyskanych dla dwu znaczników
% oddziałujących z hemem c2
 
% czas relaksacji żelaza będący argumentem
% procedury minimalizacyjnej
T1f = x(1);
 
% data - struktura ze wszystkimi danymi
r1 = data.r1; % odległość interspin dla pierwszego znacznika (A101C-SL)
r2 = data.r2; % odległość interspin dla drugiego znacznika (T68C-SL)
mwFreq = data.mwFreq;
gf = data.gf;
gs = data.gs;
S = data.S;
time = data.time;
 
% eksperymentalne krzywe IR
a101c2_sl = data.a101c2_sl;
a101c2_ox = data.a101c2_ox;
t68c2_sl = data.t68c2_sl;
t68c2_ox = data.t68c2_ox;
 
% obliczenie krzywych dipolowych dla obu znaczników
a101c2_dip = dip_calc(T1f,r1,mwFreq,gf,gs,S,time);
t68c2_dip = dip_calc(T1f,r2,mwFreq,gf,gs,S,time);
 
% obliczenie chi^2
yexp = [a101c2_ox t68c2_ox];
ysim = [a101c2_sl.*a101c2_dip t68c2_sl.*t68c2_dip];
chisq = sum((yexp-ysim).^2);

function dip_trace = dip_calc(T1f,r,mwFreq,gf,gs,S,time)

% obliczanie dipolowego przyczynku do relaksacji T1
% za pomocą uproszczonego równania (6.21)
% wyprowadzonego w rozdziale 6.1
% funkcja zwraca wysymulowaną krzywą dipolową
% przez która można pomnożyć eksponentę relaksacji własnej znacznika
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% parametry eksperymentalne
omega0 = mwFreq*2*pi;
 
% stała skalująca
Aconst = 6651.4745360801; % A^6*GHz^2
 
% człon niezależny od orientacji
k1d = Aconst*S*(S+1)*gf^2*gs^2/omega0^2/T1f/r^6;
 
% przedział kąta theta do uśredniania
theta = linspace(0,pi,200);
 
% człon B' dla każdej wartości kąta theta
k1theta = (1-3*cos(theta).^2).^2/6/(1-gf/gs)^2;
 
% wartość k1dip dla każdej wartości kąta theta
k1 = k1d.*k1theta; % GHz
k1 = k1 * 1000; % MHz
 
% krzywa dipolowa
dip_trace = zeros(1,numel(time));
 
% sumowanie eksponent dla każdej orientacji
N = numel(theta);
for n = 1:N
    dip_trace = dip_trace + sin(theta(n))*exp(-k1(n)*time);
end
 
% normalizacja
dip_trace = dip_trace/dip_trace(1);

80



SPIS LITERATURY

1. MacMunn, C. A. (1886) Researches on Myohaematin and the Histohaematins. 
Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. 177, 267–298

2. Keilin, D. (1925) On Cytochrome, a Respiratory Pigment, Common to Animals, Yeast, and 
Higher Plants. Proc. R. Soc. London Ser. B, Contain. Pap. a Biol. Character. 98, 312–
339

3. Margoliash, E. (1963) Primary Structure and evolution of cytochrome c.
 Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 50, 672–679

4. Ambler, R. P. (1991) Sequence variability in bacterial cytochromes c.
 Biochim. Biophys. Acta - Bioenerg. 1058, 42–47

5. Reedy, C. J., and Gibney, B. R. (2004) Heme protein assemblies. 
Chem. Rev. 104, 617–649

6. Margalit, R., and Schejter, A. (1973) Cytochrome c: A Thermodynamic Study of the 
Relationships among Oxidation State, Ion-Binding and Structural Parameters. 1. The 
Effects of Temperature, pH and Electrostatic Media on the Standard Redox Potential of
Cytochrome c. Eur. J. Biochem. 32, 492–499

7. Moore, G. R., Harris, D. E., Leitch, F. A., and Pettigrew, G. W. (1984) Characterisation of 
ionisations that influence the redox potential of mitochondrial cytochrome c and 
photosynthetic bacterial cytochromes c2.
Biochim. Biophys. Acta - Bioenerg. 764, 331–342

8. Hackenbrock, C. R., Chazotte, B., and Gupte, S. S. (1986) The random collision model and 
a critical assessment of diffusion and collision in mitochondrial electron transport. J. 
Bioenerg. Biomembr. 18, 331–368

9. Sarewicz, M., and Osyczka, A. (2015) Electronic Connection Between the Quinone and 
Cytochrome c Redox Pools and Its Role in Regulation of Mitochondrial Electron 
Transport and Redox Signaling. Physiol. Rev. 95, 219–243

10. Jiang, X., and Wang, X. (2004) Cytochrome C-mediated apoptosis. 
Annu. Rev. Biochem. 73, 87–106

11. Adrain, C., and Martin, S. J. (2001) The mitochondrial apoptosome: a killer unleashed by 
the cytochrome seas. Trends Biochem. Sci. 26, 390–397

12. Takano, T., and Dickerson, R. E. (1980) Redox conformation changes in refined tuna 
cytochrome c. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 77, 6371–6375

81



13. Benning, M. M., Wesenberg, G., Caffrey, M. S., Bartsch, R. G., Meyer, T. E., Cusanovich,
M. A., Rayment, I., and Holden, H. M. (1991) Molecular structure of cytochrome c2 
isolated from Rhodobacter capsulatus determined at 2.5 A resolution.
J Mol Biol. 220, 673–685

14. Moore, G. R., and Pettigrew, G. W. (1990) Cytochromes c, Evolutionary, Structural and 
Physicochemical Aspects, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London

15. Brautigan, D. L., Feinberg, B. A., Hoffman, B. M., Margoliash, E., Preisach, J., and 
Blumberg, W. E. (1977) Multiple low spin forms of the cytochrome c 
ferrihemochrome. EPR spectra of various eukaryotic and prokaryotic cytochromes c.
J. Biol. Chem. 252, 574–582

16. Palmer, G. (1985) The electron paramagnetic resonance of metalloproteins.
Biochem. Soc. Trans. 13, 548–560

17. Ubbink, M., Worrall, J. a R., Canters, G. W., Groenen, E. J. J., and Huber, M. (2002) 
Paramagnetic resonance of biological metal centers.
Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 31, 393–422

18. Hori, H., and Morimoto, H. (1970) Haem-plane orientation in single crystal of bonito 
cytochrome c. Biochim. Biophys. Acta. 200, 581–583

19. Mailer, C., and Taylor, C. P. S. (1972) Electron Paramagnetic Resonance Study of Single 
Crystals of Horse Heart Ferricytochrome c at 4.2 K. Can. J. Biochem. 50, 1048–1055

20. Berry, E. A., Guergova-Kuras, M., Huang, L., and Crofts, A. R. (2000) Structure and 
function of cytochrome bc complexes. Annu. Rev. Biochem. 69, 1005–1075

21. Crofts, A. R. (2004) The cytochrome bc1 complex: function in the context of structure. 
Annu. Rev. Physiol. 66, 689–733

22. Mitchell, P. (1975) The protonmotive Q cycle: a general formulation.
FEBS Lett. 59, 137–139

23. Osyczka, A., Moser, C. C., and Dutton, P. L. (2005) Fixing the Q cycle.
Trends Biochem. Sci. 30, 176–182

24. Crofts, A. R., Meinhardt, S. W., Jones, K. R., and Snozzi, M. (1983) The role of the 
quinone pool in the cyclic electron-transfer chain of Rhodopseudomonas sphareoides: 
A modified Q-cycle mechanism. Biochim. Biophys. Acta. 723, 202–218

25. Hunte, C., Palsdottir, H., and Trumpower, B. L. (2003) Protonmotive pathways and 
mechanisms in the cytochrome bc 1 complex. FEBS Lett. 545, 39–46

26. Brandt, U., and Trumpower, B. (1994) The protonmotive Q cycle in mitochondria and 
bacteria. Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 29, 165–197

82



27. Berry, E. A., Huang, L.-S., Saechao, L. K., Pon, N. G., Valkova-Valchanova, M., and 
Daldal, F. (2004) X-Ray structure of Rhodobacter capsulatus cytochrome bc1: 
comparison with its mitochondrial and chloroplast counterparts. 
Photosynth. Res. 81, 251–275

28. Lange, C., and Hunte, C. (2002) Crystal structure of the yeast cytochrome bc 1 complex 
with its bound substrate cytochrome c. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 99, 2800–2805

29. Finnegan, M. G., Knaff, D. B., Qin, H., Gray, K. A., Daldal, F., Yu, L., Yu, C., Kleis-San 
Francisco, S., and Johnson, M. K. (1996) Axial heme ligation in the cytochrome bc(1) 
complexes of mitochondrial and photosynthetic membranes. A near-infrared magnetic 
circular dichroism and electron paramagnetic resonance study.
Biochim Biophys Acta. 1274, 9–20

30. Hagen, W. R. (1992) EPR Spectroscopy of Iron-Sulfur Proteins. in Advances in Inorganic 
Chemistry, Iron-Sulfur Proteins, pp. 165–222, Academic Press, Inc., San Diego

31. Sarewicz, M., Dutka, M., Froncisz, W., and Osyczka, A. (2009) Magnetic Interactions 
Sense Changes in Distance between Heme bL and the Iron-Sulfur Cluster in 
Cytochrome bc1. Biochemistry. 48, 5708–5720

32. Darrouzet, E., Valkova-Valchanova, M., Moser, C. C., Dutton, P. L., and Daldal, F. (2000) 
Uncovering the [2Fe2S] domain movement in cytochrome bc1 and its implications for 
energy conversion. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 97, 4567–4572

33. Darrouzet, E., and Daldal, F. (2003) Protein-protein interactions between cytochrome b 
and the Fe-S protein subunits during QH2 oxidation and large-scale domain movement 
in the bc1 complex. Biochemistry. 42, 1499–1507

34. Selzer, T., and Schreiber, G. (2001) New insight into the mechanism of protein-protein 
association. Proteins. 45, 190–198

35. Northrup, S. H., and Erickson, H. P. (1992) Kinetics of protein-protein association 
explained by Brownian dynamics computer simulation.
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 89, 3338–3342

36. Schreiber, G. (2002) Kinetic studies of protein-protein interactions.
Curr. Opin. Struct. Biol. 12, 41–47

37. Ubbink, M. (2009) The courtship of proteins: understanding the encounter complex. 
FEBS Lett. 583, 1060–1066

38. Page, C. C., Moser, C. C., Chen, X., and Dutton, P. L. (1999) Natural engineering 
principles of electron tunnelling in biological oxidation-reduction. 
Nature. 402, 47–52

39. Moser, C. C., Farid, T. A., Chobot, S. E., and Dutton, P. L. (2006) Electron tunneling 
chains of mitochondria. Biochim. Biophys. Acta. 1757, 1096–1109

83



40. Moser, C. C., Anderson, J. L. R., and Dutton, P. L. (2010) Guidelines for tunneling in 
enzymes. Biochim. Biophys. Acta. 1797, 1573–1586

41. Meyer, T. E., Zhao, Z. G., Cusanovich, M. A., and Tollin, G. (1993) Transient kinetics of 
electron transfer from a variety of c-type cytochromes to plastocyanin.
Biochemistry. 32, 4552–4559

42. Sarewicz, M., Borek, A., Daldal, F., Froncisz, W., and Osyczka, A. (2008) Demonstration 
of Short-lived Complexes of Cytochrome c with Cytochrome bc1 by EPR 
Spectroscopy. J. Biol. Chem. 283, 24826–24836

43. Engstrom, G., Rajagukguk, R., Saunders, A. J., Patel, C. N., Rajagukguk, S., Merbitz-
Zahradnik, T., Xiao, K., Pielak, G. J., Trumpower, B., Yu, C.-A., Yu, L., Durham, B., 
and Millett, F. (2003) Design of a ruthenium-labeled cytochrome c derivative to study 
electron transfer with the cytochrome bc1 complex. 
Biochemistry. 42, 2816–2824

44. Hall, J., Kriaucionas, A., Knaff, D., and Millett, F. (1987) The reaction domain on 
Rhodospirillum rubrum cytochrome c2 and horse cytochrome c for the Rhodospirillum 
rubrum cytochrome bc1 complex. J. Biol. Chem. 262, 14005–14009

45. Güner, S., Willie, A., Millett, F., Caffrey, M. S., Cusanovich, M. A., Robertson, D. E., and 
Knaff, D. B. (1993) The interaction between cytochrome c2 and the cytochrome bc1 
complex in the photosynthetic purple bacteria Rhodobacter capsulatus and 
Rhodopseudomonas viridis. Biochemistry. 32, 4793–4800

46. Janzon, J., Eichhorn, A. C., Ludwig, B., and Malatesta, F. (2008) Electron transfer kinetics
between soluble modes of Paracoccus denitrificans cytochrome c1 and its physiological
redox partners. Biochim. Biophys. Acta - Bioenerg. 1777, 250–259

47. Bosshard, H. R., Wynn, R. M., and Knaff, D. B. (1987) Binding site on Rhodospirillum 
rubrum cytochrome c2 for the Rhodospirillum rubrum cytochrome bc1 complex. 
Biochemistry. 26, 7688–7693

48. Li, J., Osyczka, A., Conover, R. C., Johnson, M. K., Qin, H., Daldal, F., and Knaff, D. B. 
(2003) Role of Acidic and Aromatic Amino Acids in Rhodobacter Capsulatus 
Cytochrome c1 . A Site-Directed Mutagenesis Study. 
Biochemistry. 42, 8818–8830

49. Stonehuerner, J., O’Brien, P., Geren, L., Millett, F., Steidl, J., Yu, L., and Yu, C. A. (1985) 
Identification of the binding site on cytochrome c1 for cytochrome c.
J. Biol. Chem. 260, 5392–5398

50. Tian, H., Sadoski, R., Zhang, L., Yu, C.-A., Yu, L., Durham, B., and Millett, F. (2000) 
Definition of the interaction domain for cytochrome c on the cytochrome bc1 complex. 
J. Biol. Chem. 275, 9587–9595

84



51. Ahmed, A. J., Smith, H. T., Smith, M. B., and Millett, F. S. (1978) Effect of specific lysine
modification on the reduction of cytochrome c by succinate-cytochrome c reductase. 
Biochemistry. 17, 2479–2483

52. Rieder, R., and Bosshard, H. R. (1980) Comparison of the binding sites on cytochrome c 
for cytochrome c oxidase, cytochrome bc1, and cytochrome c1. Differential acetylation
of lysyl residues in free and complexed cytochrome c. 
J Biol Chem. 255, 4732–4739

53. Sarewicz, M., Pietras, R., Froncisz, W., and Osyczka, A. (2011) Reorientation of 
cytochrome c2 upon interaction with oppositely charged macromolecules probed by SR
EPR: implications for the role of dipole moment to facilitate collisions in proper 
configuration for electron transfer. Metallomics. 3, 404–409

54. Castellani, M., Covian, R., Kleinschroth, T., Anderka, O., Ludwig, B., and Trumpower, B. 
L. (2010) Direct demonstration of half-of-the-sites reactivity in the dimeric cytochrome
bc1 complex: enzyme with one inactive monomer is fully active but unable to activate 
the second ubiquinol oxidation site in response to ligand binding at the ubiquinone 
reducti. J. Biol. Chem. 285, 502–510

55. Devanathan, S., Salamon, Z., Tollin, G., Fitch, J. C., Meyer, T. E., Berry, E. a, and 
Cusanovich, M. a (2007) Plasmon waveguide resonance spectroscopic evidence for 
differential binding of oxidized and reduced Rhodobacter capsulatus cytochrome c2 to 
the cytochrome bc1 complex mediated by the conformation of the Rieske iron-sulfur 
protein. Biochemistry. 46, 7138–7145

56. Moreno-Beltrán, B., Díaz-Quintana, A., González-Arzola, K., Velázquez-Campoy, A., De 
la Rosa, M. A., and Díaz-Moreno, I. (2014) Cytochrome c1 exhibits two binding sites 
for cytochrome c in plants. Biochim. Biophys. Acta. 1837, 1717–1729

57. Moreno-Beltrán, B., Díaz-Moreno, I., González-Arzola, K., Guerra-Castellano, A., 
Velázquez-Campoy, A., De la Rosa, M. a., and Díaz-Quintana, A. (2015) Respiratory 
complexes III and IV can each bind two molecules of cytochrome c at low ionic 
strength. FEBS Lett. 589, 476–483

58. Gupte, S., Wu, E. S., Hoechli, L., Hoechli, M., Jacobson, K., Sowers, A. E., and 
Hackenbrock, C. R. (1984) Relationship between lateral diffusion, collision frequency, 
and electron transfer of mitochondrial inner membrane oxidation-reduction 
components. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 81, 2606–2610

59. Sarewicz, M., Borek, A., Daldal, F., Froncisz, W., and Osyczka, A. (2008) Demonstration 
of Short-lived Complexes of Cytochrome c with Cytochrome bc1 by EPR 
Spectroscopy. J. Biol. Chem. 283, 24826–24836

60. Biswas, R., Kühne, H., Brudvig, G. W., and Gopalan, V. (2001) Use of EPR spectroscopy 
to study macromolecular structure and function. Sci. Prog. 84, 45–67

85



61. Sahu, I. I. D., McCarrick, R. M. R., and Lorigan, G. a (2013) Use of Electron 
Paramagnetic Resonance To Solve Biochemical Problems. 
Biochemistry. 52, 5967–5984

62. Volkov, A. N., Worrall, J. a R., Holtzmann, E., and Ubbink, M. (2006) Solution structure 
and dynamics of the complex between cytochrome c and cytochrome c peroxidase 
determined by paramagnetic NMR. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 103, 18945–18950

63. Scanu, S., Foerster, J. M. J., Timmer, M., Ullmann, G. M., and Ubbink, M. (2013) Loss of 
Electrostatic Interactions Causes Increase of Dynamics within the Plastocyanin–
Cytochrome f Complex. Biochemistry. 52, 6615–6626

64. Bloch, F. (1946) Nuclear Induction. Phys. Rev. 70, 460–474

65. Bloembergen, N. (1949) On the interaction of nuclear spins in a crystalline lattice. 
Physica. 15, 386–426

66. Bloembergen, N., Purcell, E., and Pound, R. (1948) Relaxation Effects in Nuclear 
Magnetic Resonance Absorption. Phys. Rev. 73, 679–712

67. Kulikov, A., and Likhtenstein, G. (1977) The use of spin relaxation phenomena in the 
investigation of the structure of model and biological systems by the method of spin 
labels. Adv. Mol. Relax. Interact. Process. 10, 47–79

68. Schiemann, O., and Prisner, T. F. (2007) Long-range distance determinations in 
biomacromolecules by EPR spectroscopy. Q. Rev. Biophys. 40, 1–53

69. Goodman, G., and Leigh, J. S. (1985) Distance between the visible copper and 
cytochrome a in bovine heart cytochrome oxidase. Biochemistry. 24, 2310–2317

70. Lyubenova, S., Siddiqui, M. K., De Vries, M. J. M. P., Ludwig, B., and Prisner, T. F. 
(2007) Protein-protein interactions studied by EPR relaxation measurements: 
Cytochrome c and cytochrome c oxidase. J. Phys. Chem. B. 111, 3839–3846

71. Rakowsky, M. M. H., More, K. M. K., Kulikov, A. A. V, Eaton, G. R. G., and Eaton, S. S. 
S. (1995) Time-domain electron paramagnetic resonance as a probe of electron-electron
spin-spin interaction in spin-labeled low-spin iron porphyrins.
J. Am. Chem. Soc. 117, 2049–2057

72. Ulyanov, D., Bowler, B. E. B., Eaton, G. R. G., and Eaton, S. S. (2008) Electron-electron 
distances in spin-labeled low-spin metmyoglobin variants by relaxation enhancement. 
Biophys. J. 95, 5306–5316

73. Hirsh, D. D. J., Beck, W. F. W. W. F., Innes, J. J. B., and Brudvig, G. W. (1992) Using 
Saturation-Recovery EPR To Measure Distances in Proteins: Applications to 
Photosystem II. Biochemistry. 31, 532–541

86



74. Altenbach, C., Flitsch, S. L., Khorana, H. G., and Hubbell, W. L. (1989) Structural studies 
on transmembrane proteins. 2. Spin labeling of bacteriorhodopsin mutants at unique 
cysteines. Biochemistry. 28, 7806–7812

75. Fanucci, G. E., and Cafiso, D. S. (2006) Recent advances and applications of site-directed 
spin labeling. Curr Opin Struct Biol. 16, 644–653

76. Fielding, A. J., Concilio, M. G., Heaven, G., and Hollas, M. a (2014) New Developments 
in Spin Labels for Pulsed Dipolar EPR. Molecules. 19, 16998–17025

77. Milov, a. D., Maryasov, a. G., and Tsvetkov, Y. D. (1998) Pulsed electron double 
resonance (PELDOR) and its applications in free-radicals research.
Appl. Magn. Reson. 15, 107–143

78. Tsvetkov, Y. D., Milov, A. D., and Maryasov, A. G. (2008) Pulsed electron-electron double
resonance (PELDOR) as EPR spectroscopy in nanometre range.
Russ. Chem. Rev. 77, 487–520

79. Pannier, M., Veit, S., Godt, A., Jeschke, G., and Spiess, H. W. (2000) Dead-time free 
measurement of dipole-dipole interactions between electron spins.
J. Magn. Reson. 142, 331–340

80. Jeschke, G. (2002) Distance measurements in the nanometer range by pulse EPR. 
Chemphyschem. 3, 927–932

81. Daldal, F., Cheng, S., Applebaum, J., Davidson, E., Prince, R. C., and Dividson, E. (1986) 
Cytochrome c2 is not essential for photosynthetic growth of Rhodopseudomonas 
capsulata. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 83, 2012–2016

82. Myllykallio, H., Drepper, F., Mathis, P., and Daldal, F. (1998) Membrane-anchored 
cytochrome cy mediated microsecond time range electron transfer from the cytochrome
bc1 complex to the reaction center in Rhodobacter capsulatus.
Biochemistry 37, 5501–5510

83. Myllykallio, H., Zannoni, D., and Daldal, F. (1999) The membrane-attached electron 
carrier cytochrome cy from Rhodobacter sphaeroides is functional in respiratory but 
not in photosynthetic electron transfer. Proc. Natl. Acad. Sci. 96, 4348–4353

84. Daldal, F., Cheng, S., Applebaum, J., Davidson, E., and Prince, R. C. (1986) Cytochrome 
c2 is not essential for photosynthetic growth of Rhodopseudomonas capsulata. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 83, 2012–2016

85. Oztürk, Y., Lee, D.-W., Mandaci, S., Osyczka, A., Prince, R. C., and Daldal, F. (2008) 
Soluble variants of Rhodobacter capsulatus membrane-anchored cytochrome cy are 
efficient photosynthetic electron carriers. J. Biol. Chem. 283, 13964–13972

86. Czapla, M. (2011) Mechanizm działania dimeru cytochromu bc1 badany przy użyciu 
fuzyjnych form białka z przerwaną symetrią kofaktorów i centr katalitycznych.
Rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński

87



87. Atta-Asafo-Adjei, E., and Daldal, F. (1991) Size of the amino acid side chain at position 
158 of cytochrome b is critical for an active cytochrome bc1 complex and for 
photosynthetic growth of Rhodobacter capsulatus. Proc. Natl. Acad. Sci. 88, 492–496

88. Robertson, D. E., Ding, H., Chelminski, P. R., Slaughter, C., Hsu, J., Moomaw, C., Tokito,
M., Dutton, P. L., and Daldal, F. (1993) Hydroubiquinone-cytochrome c2 
oxidoreductase from Rhodobacter capsulatus: Definition of a minimal, functional 
isolated preparation. Biochemistry. 32, 1310–1317

89. Valkova-Valchanova, M. B., Saribas, A. S., Gibney, B. R., Dutton, P. L., and Daldal, F. 
(1998) Isolation and Characterization of a Two-Subunit Cytochrome b-c1 Subcomplex 
from Rhodobacter capsulatus and Reconstitution of Its Ubihydroquinone Oxidation 
(Qo) Site with Purified Fe-S Protein Subunit. Biochemistry. 37, 16242–16251

90. Sarewicz, M. (2008) Badanie oddziaływania cytochromu c2 z kompleksem cytochromu 
bc1 metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Rozprawa doktorska, 
Uniwersytet Jagielloński

91. Berliner, L. J., Grunwald, J., Hankovszky, H. O., and Hideg, K. (1982) A novel reversible 
thiol-specific spin label: papain active site labeling and inhibition. 
Anal Biochem. 119, 450–455

92. Van Gelder, B. F., and Slater, E. C. (1962) The extinction coefficient of cytochrome c. 
Biochim. Biophys. Acta. 58, 593–595

93. Hochkoeppler, A., Jenney, F. E., Lang, S. E., Zannoni, D., and Daldal, F. (1995) 
Membrane-associated cytochrome cy of Rhodobacter capsulatus is an electron carrier 
from the cytochrome bc1 complex to the cytochrome c oxidase during respiration. 
J. Bacteriol. 177, 608–613

94. Schweiger, A., and Jeschke, G. (2001) Principles of Pulse electron paramagnetic 
resonance, Oxford University Press

95. Hung, S., Grant, C. V, Peloquin, J. M., Waldeck, A. R., Britt, R. D., and Chan, S. I. (2000) 
Electron Spin-Lattice Relaxation Measurement of the 3Fe-4S (S-3) Cluster in 
Succinate:Ubiquinone Reductase from Paracoccus Denitrificans. A Detailed Analysis 
Based on a Dipole-Dipole Interaction Model. J. Phys. Chem. A. 104, 4402–4412

96. Jeschke, G., Chechik, V., Ionita, P., Godt, A., Zimmermann, H., Banham, J., Timmel, C. 
R., Hilger, D., and Jung, H. (2006) DeerAnalysis2006—a comprehensive software 
package for analyzing pulsed ELDOR data. Appl. Magn. Reson. 30, 473–498

97. Polyhach, Y., and Jeschke, G. (2010) Prediction of favourable sites for spin labelling of 
proteins. Spectroscopy. 24, 651–659

98. Polyhach, Y., Bordignon, E., and Jeschke, G. (2011) Rotamer libraries of spin labelled 
cysteines for protein studies. Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 2356–2366

88



99. Dolinsky, T. J., Czodrowski, P., Li, H., Nielsen, J. E., Jensen, J. H., Klebe, G., and Baker, 
N. A. (2007) PDB2PQR: expanding and upgrading automated preparation of 
biomolecular structures for molecular simulations. Nucleic Acids Res. 35, W522–W525

100. Li, H., Robertson, A. D., and Jensen, J. H. (2005) Very fast empirical prediction and 
rationalization of protein pKa values. Proteins. 61, 704–721

101. Baker, N. A., Sept, D., Joseph, S., Holst, M. J., and McCammon, J. A. (2001) 
Electrostatics of nanosystems: application to microtubules and the ribosome. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 98, 10037–10041

102. DeLano, W. L. (2002) The PyMOL Molecular Graphics System

103. Humphrey, W., Dalke, A., and Schulten, K. (1996) VMD - Visual Molecular Dynamics. 
J. Mol. Graph. 14, 33–38

104. Lindsey, C. P. C., and Patterson, G. D. (1980) Detailed comparison of the Williams–
Watts and Cole–Davidson functions. J. Chem. Phys. 73, 3348–3357

105. Klauder, J. R., and Anderson, P. W. (1962) Spectral diffusion decay in spin resonance 
experiments. Phys. Rev. 125, 912–932

106. Harbridge, J. R., Eaton, S. S., and Eaton, G. R. (2002) Electron spin–lattice relaxation in 
radicals containing two methyl groups, generated by γ-irradiation of polycrystalline 
solids. J. Magn. Reson. 159, 195–206

107. Lindsey, C. P., and Patterson, G. D. (1980) Detailed comparison of the Williams-Watts 
and Cole-Davidson functions. J. Chem. Phys. 73, 3348–3357

108. Du, J., Eaton, G., and Eaton, S. (1995) Temperature, orientation, and solvent dependence
of electron spin-lattice relaxation rates for nitroxyl radicals in glassy solvents and 
doped solids. J. Magn. Reson. Ser. A. 115, 213–221

109. Sato, H., Bottle, S. E., Blinco, J. P., Micallef, A. S., Eaton, G. R., and Eaton, S. S. (2008) 
Electron spin–lattice relaxation of nitroxyl radicals in temperature ranges that span 
glassy solutions to low-viscosity liquids. J. Magn. Reson. 191, 66–77

110. Murata, K., and Tanaka, H. (2012) Liquid-liquid transition without macroscopic phase 
separation in a water-glycerol mixture. Nat. Mater. 11, 436–443

111. Bhat, S. N., Sharma, A., and Bhat, S. (2005) Vitrification and glass transition of water: 
Insights from spin probe ESR. Phys. Rev. Lett. 95, 235702

112. Li, D.-X., Liu, B.-L., Liu, Y., and Chen, C. (2008) Predict the glass transition 
temperature of glycerol-water binary cryoprotectant by molecular dynamic simulation. 
Cryobiology. 56, 114–119

113. Van Vleck, J. H. (1940) Paramagnetic Relaxation Times for Titanium and Chrome Alum. 
Phys. Rev. 57, 426–447

89



114. Zhou, Y., Bowler, B. E., Eaton, G. R., and Eaton, S. S. (1999) Electron spin lattice 
relaxation rates for S = 1/2 molecular species in glassy matrices or magnetically dilute 
solids at temperatures between 10 and 300 K. J. Magn. Reson. 139, 165–174

115. Nakagawa, K., Candelaria, M. B., Chik, W. W. ., Eaton, S. S., and Eaton, G. R. (1992) 
Electron-spin relaxation times of chromium(V). J. Magn. Reson. 98, 81–91

116. Darrouzet, E., Mandaci, S., Li, J., Qin, H., Knaff, D. B., and Daldal, F. (1999) 
Substitution of the sixth axial ligand of Rhodobacter capsulatus cytochrome c1 heme 
yields novel cytochrome c1 variants with unusual properties. 
Biochemistry. 38, 7908–7917

117. Osyczka, A., Dutton, P. L., Moser, C. C., Darrouzet, E., and Daldal, F. (2001) Controlling
the Functionality of Cytochrome c1 Redox Potentials in the Rhodobacter capsulatus 
bc1 Complex through Disulfide Anchoring of a Loop and a B-Branched Amino Acid 
near the Heme-Ligating Methionine. Biochemistry. 40, 14547–14556

118. Kolling, D. J., Brunzelle, J. S., Lhee, S., Crofts, A. R., and Nair, S. K. (2007) Atomic 
resolution structures of Rieske iron-sulfur protein: role of hydrogen bonds in tuning the
redox potential of iron-sulfur clusters. Structure. 15, 29–38

119. Wang, Z. X., Kumar, N. R., and Srivastava, D. K. (1992) A novel spectroscopic titration 
method for determining the dissociation constant and stoichiometry of protein-ligand 
complex. Anal Biochem. 206, 376–381

120. Sarewicz, M., Szytuła, S., Dutka, M., Osyczka, A., and Froncisz, W. (2008) Estimation 
of binding parameters for the protein-protein interaction using a site-directed spin 
labeling and EPR spectroscopy. Eur. Biophys. J. 37, 483–493

121. Hirsh, D. J., and Brudvig, G. W. (2007) Measuring distances in proteins by saturation-
recovery EPR. Nat. Protoc. 2, 1770–1781

122. Zhou, Y., Bowler, B. E., Lynch, K., Eaton, S. S., and Eaton, G. R. (2000) Interspin 
distances in spin-labeled metmyoglobin variants determined by saturation recovery 
EPR. Biophys. J. 79, 1039–1052

123. Kattnig, D. R., Reichenwallner, J., and Hinderberger, D. (2013) Modeling Excluded 
Volume Effects for the Faithful Description of the Background Signal in Double 
Electron − Electron Resonance. J. Phys. Chem. B. 117, 16542–16557

124. Brustolon, M., Zoleo, A., and Lund, A. (1999) Spin concentration in a possible ESR 
dosimeter: An electron spin echo study on X-irradiated ammonium tartrate. 
J. Magn. Reson. 137, 389–396

125. Budker, V., Du, J. J.-L., Seiter, M., Eaton, G. R. G., and Eaton, S. S. (1995) Electron-
electron spin-spin interaction in spin-labeled low-spin methemoglobin.
Biophys. J. 68, 2531–2542

90



126. Rakowsky, M. H., Zecevic, a, Eaton, G. R., and Eaton, S. S. (1998) Determination of 
high-spin iron(III)-nitroxyl distances in spin-labeled porphyrins by time-domain EPR. 
J. Magn. Reson. 131, 97–110

127. Seiter, M., Budker, V., Du, J.-L., Eaton, G. R., and Eaton, S. S. (1997) Interspin distances
determined by time domain EPR of spin-labeled high-spin methemoglobin.
Inorganica Chim. Acta. 273, 354–366

128. Miller, M. A., Rodrigues, M. A., Glass, M. A., Singh, S. K., Johnston, K. P., and 
Maynard, J. A. (2013) Frozen-state storage stability of a monoclonal antibody: 
aggregation is impacted by freezing rate and solute distribution.
J. Pharm. Sci. 102, 1194–1208

129. Ross, R. (1965) Dipolar Broadening of EPR Spectra Due to Solute Segregation in Frozen
Aqueous Solutions. J. Chem. Phys. 42, 3919 – 3922

130. Huang, Y.-W., Lai, Y.-C., Tsai, C.-J., and Chiang, Y.-W. (2011) Mesopores provide an 
amorphous state suitable for studying biomolecular structures at cryogenic 
temperatures. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108, 14145–14150

131. Marrale, M., Brai, M., Barbon, A., and Brustolon, M. (2009) Analysis of the spatial 
distribution of free radicals in ammonium tartrate by pulse EPR techniques.
Radiat. Res. 171, 349–359

132. Georgieva, E. R., Roy, A. S., Grigoryants, V. M., Borbat, P. P., Earle, K. A., Scholes, C. 
P., and Freed, J. H. (2012) Effect of freezing conditions on distances and their 
distributions derived from Double Electron Electron Resonance (DEER): a study of 
doubly-spin-labeled T4 lysozyme. J. Magn. Reson. 216, 69–77

133. Vagenende, V., Han, A. X., Pek, H. B., and Loo, B. L. W. (2013) Quantifying the 
molecular origins of opposite solvent effects on protein-protein interactions.
PLoS Comput. Biol. 9, e1003072

134. Kornblatt, J. A., Kornblatt, M. J., Hoa, G. H., and Mauk, A. G. (1993) Responses of two 
protein-protein complexes to solvent stress: does water play a role at the interface? 
Biophys. J. 65, 1059–1065

135. Forman, H. J., and Azzi, A. (1997) On the virtual existence of superoxide anions in 
mitochondria: thoughts regarding its role in pathophysiology. 
FASEB J. 11, 374–375

136. Kozer, N., and Schreiber, G. (2004) Effect of Crowding on Protein-Protein Association 
Rates: Fundamental Differences between Low and High Mass Crowding Agents.
J. Mol. Biol. 336, 763–774

137. Ellis, R. J. (2001) Macromolecular crowding: Obvious but underappreciated. Trends 
Biochem. Sci. 26, 597–604

91



138. Dixon, D. W., Hong, X., and Woehler, S. E. (1989) Electrostatic and steric control of 
electron self-exchange in cytochromes c, c551, and b5. Biophys. J. 56, 339–351

139. Gupta, R. K. (1973) Electron transfer in cytochrome c, role of the polypeptide chain. 
Biochim. Biophys. Acta. 292, 291–295

140. Bloembergen, N., Shapiro, S., and Pershan, P. (1959) Cross-relaxation in spin systems. 
Phys. Rev. 114, 445–459

141. Abragam, A. (1955) Overhauser Effect in Nonmetals. Phys. Rev. 98, 1729–1735

142. Hyde, J. S., and Rao, K. V. . (1978) Dipolar-induced electron spin-lattice relaxation in 
unordered solids. J. Magn. Reson. 29, 509–516

143. Deligiannakis, Y. (2007) Electron paramagnetic relaxation enhancement produced on T1 
by anisotropic g-tensors in rigid systems. Mol. Phys. 105, 2095–2108 

92



Część wyników prezentowanych w niniejszej rozprawie została opublikowana w artykule:

Pietras, R., Sarewicz, M., & Osyczka, A. (2014)  Molecular organization of cytochrome  c2

near  the  binding  domain  of  cytochrome  bc1 studied  by  electron  spin-lattice  relaxation
enhancement. J. Phys. Chem. B, 118, 6634-6643

93


	Wykaz użytych skrótów i symboli
	Streszczenie
	Rozdział 1. Wstęp
	1.1. Ogólna charakterystyka cytochromów
	1.2. Cytochrom c i jego bakteryjny odpowiednik cytochrom c2
	1.2.1. Własności spektroskopowe cytochromu c

	1.3. Cytochrom bc1
	1.4. Oddziaływanie cytochromu c2 z cytochromem bc1
	1.4.1. Ogólna charakterystyka oddziaływań białko — białko
	1.4.2. Oddziaływanie cytochromu c z cytochromem bc1

	1.5. Oddziaływania magnetyczne w badaniach biologicznych
	1.5.1. Oddziaływania magnetyczne w spektroskopii EPR


	Rozdział 2. Cele pracy
	Rozdział 3. Materiały i metody
	3.1. Przygotowanie szczepów bakteryjnych
	3.1.1. Przygotowanie szczepu Rhodobacter capsulatus ekspresjonującego cytochrom c2 z dwiema mutacjami A101C i T68C
	3.1.2. Przygotowanie szczepu Rhodobacter capsulatus ekspresjonującego cytochrom bc1 z mutacją M183K w cytochromie c1 oraz mutacją S158A w białku Rieskego.

	3.2. Hodowla szczepów bakteryjnych Rhodobacter capsulatus
	3.3. Izolacja cytochromu bc1 z komórek Rhodobacter capsulatus
	3.4. Izolacja cytochromu c2
	3.5. Znakowanie spinowe cytochromu c2
	3.6. Oznaczanie stężenia cytochromów
	3.7. Przygotowanie próbek do pomiarów EPR
	3.8. Pomiary EPR
	3.8.1. Pomiary impulsowe w paśmie Q
	3.8.2. Pomiary impulsowe w paśmie X — DEER
	3.8.3. Pomiary CW-EPR w paśmie X

	3.9. Wykorzystane oprogramowanie

	Rozdział 4. Wyniki
	4.1. Ogólne cechy relaksacji spin — sieć znaczników spinowych BrMTSL w próbkach zamrożonych
	4.2. Relaksacja spin — sieć wyznakowanego cytochromu c2
	4.2.1. Relaksacja znaczników spinowych w zredukowanym cytochromie c2
	4.2.2. Relaksacja znaczników spinowych w utlenionym cytochromie c2

	4.3. Relaksacja wyznakowanego cytochromu c2 w obecności cytochromu bc1
	4.4. Ocena wkładu klastra żelazowo-siarkowego do obserwowalnego PRE
	4.5. Zależność PRE od siły jonowej
	4.6. Miareczkowanie miejsc wiązania za pomocą zależności PRE od stosunku molowego cytochrom c2/bc1
	4.7. Wyznaczanie odległości międzymolekularnych za pomocą „linijki dipolowej”
	4.8. Oszacowanie czasów relaksacji żelaza hemu c2
	4.9. Odległości międzyspinowe w kompleksie cytochrom bc1 - cytochrom c2
	4.10. Bezpośrednia detekcja chmury cząsteczek cytochromu c2 tworzącej się w pobliżu cytochromu bc1

	Rozdział 5. Dyskusja
	5.1. Uwagi wstępne
	5.2. Zamrażanie i obecność glicerolu
	5.3. Źródło PRE w kompleksach cytochrom bc1 — cytochrom c2
	5.4. „Chmura” cząsteczek cytochromu c2 w pobliżu domeny wiążącej cytochromu bc1
	5.5. Znaczenie fizjologiczne „chmury” cząsteczek cytochromu c2 w pobliżu domeny wiążącej cytochromu bc1
	5.7. Krótko żyjące kompleksy pomiędzy cytochromem c2 i cytochromem bc1 w wysokiej sile jonowej
	5.8. Wpływ siły jonowej na średnią odległości pomiędzy hemem c1 a znacznikiem spinowym przyłączonym do cytochromu c2
	5.9. Stechiometria wiązania cytochromu c2 do cytochromu bc1
	5.10. Międzycząsteczkowy transfer elektronu wynikiem wielu kolizji

	Rozdział 6. Załączniki
	6.1. Symulacje efektu PRE
	6.1.1 Równanie służące do symulacji PRE
	6.1.2. Dodatkowe uwagi

	6.2. Linijka dipolowa — słuszność przybliżenia
	6.3. Wyprowadzenie równania wiązania cytochromu c2 w kontekście pomiarów relaksacji spin-sieć
	6.4. Wizualizacja rotamerów
	6.5. Skrypty programu MATLAB służące do symulacji efektu PRE
	6.5.1. Główny skrypt
	6.5.2. Funkcje dodatkowe


	Spis literatury

