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Abstrakt: Globulární proteiny obsahující jeden tryptofan je možno použít jako
referenční látky v experimentech časově rozlišené fluorescenční spektroskopie,
protože často vykazují monoexponenciální dohasínání anizotropie tryptofanové
fluorescence s jedním rotačně korelačním časem, odpovídajícím molekulové váze
proteinu. Přítomnost více tryptofanů v molekule proteinu však může vést k narušení
exponenciální závislosti pozorovaných křivek. V této práci jsme se zabývali studiem
dvou globulárních proteinů - lidského albuminu (HSA), obsahujícího jeden tryptofan,
a albuminu z krve hovězího dobytka (BSA) se dvěma tryptofany. Měření ukázala, že
tryptofan W 214 u HSA je velmi pevně ukotven v 3D struktuře proteinu, takže
dominantním mechanismem depolarizace fluorescence je rotace molekuly HSA jako
celku. Při značné homologii molekul HSA a BSA, kdy tryptofanu W 214 u HSA
odpovídá tryptofan W 213 u BSA, bylo možno určit, že mikrookolí W 134 je více
polární ve srovnání s mikrookolím W 213. Protože také W 134 je velmi málo
pohyblivý, jsou křivky dohasínání anizotropie fluorescence obou proteinů prakticky
stejné, a tedy i BSA může být použit jako fluorescenční standard.
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albumin
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Abstrakt: Globular proteins with one molecule of trypthophan can be used as
reference substances in time-resolved fluorescence spectroscopy experiments,
because they have monoexponential decay of tryptophan fluorescence anisotropy
with one rotation correlation time depending on molecular weight of each protein. If
there are more tryptophanes in one protein molecule, the exponential decay can be
distorted. In the present work we study two globular proteins – human serum
albumin (HSA) with one tryptophan and bovine serum albumin (BSA) that has two
tryptophans. Our experiments show that tryptophan W 214 in HSA 3D structure is
fixed very tightly, so the dominant mechanism of fluorescence depolarization is the
rotation of the whole molecule HSA. Because of a homology between HSA and
BSA, tryptophan W 214 in HSA corresponds to W 213 in BSA. On the basis of this
homology we can say that the micro-surroundings of W 134 is more polar compared
to that of W 213. Since the tryptophan W 134 is not flexible, the anisotropy decays
of both proteins are almost the same, so BSA can be used as reference standard too.
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Kapitola 1

Teoretická část

1.1

Proteiny, [1]
Proteiny

(bílkoviny)

jsou

biomolekuly

složené

z velkého

množství

aminokyselin navzájem spojených peptidickými vazbami. V naší práci jsme se
zabývali studiem dvou globulárních proteinů - bovine serum albuminu (BSA) a
human serum albuminu (HSA), které jsou součástí hovězí, resp. lidské krevní
plazmy. Proteiny je možno studovat pomocí fluorescenčních metod, protože obsahují
přirozeně fluoreskující molekuly aromatických aminokyselin. Zvláště výhodné je
využití fluorescence aminokyseliny tryptofanu.

Aminokyseliny

Aminokyselinou nazýváme organickou molekulu obsahující aminovou
(-NH2) a karboxylovou (-COOH) funkční skupinu. V biologických systémech se
vyskytuje dvacet druhů tzv. alfa-aminokyselin (viz příloha č.1, [2]), ve kterých jsou
obě tyto funkční skupiny navázány na jeden atom uhlíku. Všechny takové
aminokyseliny mají totožný základ (viz obr. č.1), tvořený již zmíněným centrálním
atomem α-uhlíku a na něm navázaným atomem vodíku, karboxylovou a aminovou
skupinou. Každá alfa-aminokyselina se pak odlišuje svým postranním řetězcem (-R),
který se rovněž váže na α-uhlík. Postranní řetězec může být tvořen jak pouhým
atomem vodíku, jak je tomu v glycinu, tak např. methylovou skupinou (-CH3) v
alaninu, či heterocyklickou skupinou indolu v tryptofanu.
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Obrázek č.1: Obecná struktura alfa-aminokyselin

Tryptofan

Tryptofan (Trp nebo W) je jednou z deseti esenciálních alfa-aminokyselin,
které si lidské tělo nedokáže samo vyrobit. Tato aromatická aminokyselina má
objemný postranní řetězec (viz obr. č.2), jenž je významnou strukturní součástí
bílkovin. Tryptofan má význačné fluorescenční vlastnosti, čehož se využívá při
studiu prostorového uspořádání okolí jeho idolové skupiny. V bílkovinách je
poměrně málo zastoupen, ovšem pro lidský organismus je velmi významný, neboť je
prekursorem několika důležitých látek, jako například nikotinamidu či serotoninu.
Tryptofan tedy získáváme z normální stravy (denně asi 1 – 1,5 g). Z tohoto přijmu
tělo část využije na tvorbu proteinů. Pokud je strava chudá na vitamin B3 (niacin),
tryptofan může být játry rovněž použit na výrobu tohoto vitaminu. Zbytek (asi 1%) je
transportován do mozku, kde dochází k jeho přeměně na 5-hydroxytryptamin, známý
spíše jako serotonin. Ten je přenašečem nervových vzruchů ve velké části nervových
okruhů – správa pocitů pohody, klidu, relaxace, sebejistoty a koncentrace.

Obrázek č.2: Molekula tryptofanu
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Struktura proteinů

Téměř všechny proteiny v živých organismech jsou sestaveny pouze ze
zmíněných dvaceti druhů alfa-aminokyselin spojených do dlouhých řetězců pomocí
tzv. peptidických vazeb, což jsou vazby mezi karboxylovými a aminovými
skupinami (viz obr. č.3). Každý protein se vyznačuje svou unikátní posloupností
(sekvencí) aminokyselin, která tvoří jeho primární strukturu. Tato sekvence je
kódována genetickým kódem tripletů DNA. Jako sekundární se označuje struktura
fixovaná intramolekulárními vodíkovými vazbami mezi složkami peptidické vazby.
Nejčastější strukturou polypeptidického řetězce jsou α-šroubovice (helixy). Funkce
proteinu ovšem závisí především na jeho terciární či kvartérní struktuře. Terciární je
trojrozměrná struktura polypeptidického řetězce stabilizovaná interakcí mezi
nesousedními segmenty bílkovinné molekuly. Proteiny mají různou terciární
strukturu, přičemž krajními typy jsou fibrilární (vláknité), ve vodě nerozpustné
skleroproteiny a globulární (kulovité nebo elipsoidní), vysoce kompaktní a ve vodě
rozpustné sferoproteiny. Kvartérní struktura je označení pro soustavu několika
terciárních struktur spojených pomocí intermolekulárních nekovalentních interakcí
mezi různými řetězci ve větší celek.

Obrázek č.3: Vznik peptidické vazby
Relativní molekulová hmotnost proteinů se pohybuje v řádech 103 až 106.
Podle počtu aminokyselin v řetězci rozlišujeme oligopeptidy se 2 – 10
aminokyselinami, polypeptidy, které jich mají 11 – 100, a proteiny s více než
stovkou aminokyselin. Už jen v případě jednoduchého proteinu, složeného ze 100
aminokyselin, může vzniknout kombinací 20 alfa-aminokyselin 20100 rozdílných
primárních proteinových struktur, z čehož vyplývá, že existuje mnohem více různých
bílkovin než jich je obsaženo ve všech živých organismech na Zemi.
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Bovine serum albumin, human serum albumin

Lidský albumin (human serum albumin, HSA) je jeden z proteinů krevní
plazmy člověka, avšak narozdíl od ostatních plazmatických proteinů není
glykoproteinem, tj. neobsahuje ve své molekule žádný cukr. Tvoří 60% všech
plazmatických bílkovin a jeho koncentrace v krvi se pohybuje v rozmezí 3 – 5 g/dl.
Jediná molekula HSA je tvořena polypeptidickým řetězcem čítajícím 585
aminokyselin, zformovaným do elipsoidního tvaru (struktura viz obr. č.4, [3], [4]), s
molekulovou váhou přibližně 67 kDa. Jeho funkce spočívá hlavně v transportu
různých látek (mastné kyseliny, minerály, léky, bilirubin, a jiné ve vodě nerozpustné
látky) krví a v udržování stálého vnitřního prostředí organismu. Vzhledem k tomu, že
se jedná o relativně malý protein, který je v plazmě ve velké koncentraci, představuje
70 – 80% osmotického tlaku lidské plazmy. To je důležité zejména v arteriální části
krevního oběhu, kde hydrostatický tlak uvnitř cév převažuje nad hydrostatickým
tlakem ve tkáních, takže koloidní osmotický tlak generovaný plazmatickými proteiny
zabraňuje nadměrnému průniku tekutin do tkání. Albumin se vyskytuje i v jiných
tělních tekutinách, jako jsou tkáňový a mozkomíšní mok, či ve svalech a podkoží. Je
syntetizován v játrech, které ho za den vyprodukují přibližně 12 g. Biologický
poločas HSA je asi 20 dní, poté je odbouráván buňkami výstelky krevních kapilár
(endoteliemi). Malé množství ho proniká do moči nebo se ztrácí difúzí do trávicí
trubice.
Bovine serum albumin (BSA) je plazmatická bílkovina krve hovězího
dobytka. Jedna molekula BSA se skládá ze sekvence 583 aminokyselin. Její terciární
struktura je globulární, stejně jako u lidského albuminu, krystalografická data však
zatím nebyla publikována. Molekulová váha je ve srovnání s HSA vzhledem
k menšímu počtu reziduí v polypeptidickém řetězci nepatrně nižší, asi 66.4 kDa.
Funkce bovine serum albuminu v hovězí krvi je totožná s funkcí HSA v krvi lidské.
BSA se rovněž využívá v biochemii jako rozpouštědlo, nebo stabilizační činidlo
enzymů při některých reakcích. Jeho předností je hlavně fakt, že v průběhu dané
reakce neovlivňuje ostatní enzymy, které jej pro stabilizaci nepotřebují. Výhodou je
rovněž jeho snadná dostupnost, neboť BSA se získává z krve hovězího dobytka, a ta
je v masném průmyslu odpadním produktem.
Oba tyto proteiny jsou syntetizovány podle genu DNA jako prekursory
(neaktivní proteiny), teprve až po odštěpení prvních 24 reziduí se dostávají do krve,
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kde mohou plnit svou funkci. Porovnáme-li primární strukturu HSA a BSA (viz
příloha č.2, [5],[6]), zjistíme, že části řetězců, které se z prekursorů těchto albuminů
odštěpují (v tabulce vyznačeny červeně), jsou téměř totožné, pouze na pozici 11 je
v prekursoru BSA místo fenylalaninu (Phe, F) leucin (Leu, L). Ve finálních
strukturách proteinů můžeme rovněž nalézt některé shodné sekvence aminokyselin.
Obecně lze říci, že oba řetězce jsou analogické přibližně do pozice 117 (číslujeme-li
aminokyseliny ve finálních strukturách opět od 1), kde je u HSA jedna
aminokyselina navíc. Tím dochází k posunutí analogických částí řetězců o jedno
místo. Lidský albumin má mimoto navíc ještě jednu aminokyselinu na poslední
pozici. Pro naši potřebu je ovšem důležité, že zatímco BSA obsahuje dvě molekuly
tryptofanu (Trp, W) na pozicích 134 a 213, tak HSA má tuto molekulu pouze jednu,
na pozici 214, tryptofanu 134 zde analogicky odpovídá leucin 135.

Obrázek č.4: 3D struktura HSA; modrou barvou je vyznačena molekula tryptofanu
(W 214), zelenou leucin (L 135)
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1.2

Fluorescence

Luminiscence

Luminiscence je definována jako přebytek záření tělesa nad jeho tepelným
vyzařováním v dané spektrální oblasti při dané teplotě v tom případě, má-li toto
přebytečné záření konečnou dobu trvání, jež podstatně převyšuje periodu světelných
kmitů (tzn. trvá i po skončení budícího účinku).
Podle způsobu excitace rozlišujeme např. fotoluminiscenci (emise vyvolaná
absorpcí elektromagnetického záření), elektroluminiscenci (elektrické pole je
příčinou vzniku záření u luminiscenční diody), katodoluminiscenci (na stínítku
televizní

obrazovky

vyvolávají

luminiscenci

dopadající

elektrony),

chemoluminiscenci (je způsobena chemickou reakcí, pokud je emise světelného
záření vyvolána živými organismy, jedná se o bioluminiscenci), či triboluminiscenci
(způsobena tlakem). V dalším výkladu již budeme pod pojmem luminiscence
uvažovat pouze fotoluminiscenci.
Z hlediska realizovaného elektronového přechodu zahrnuje luminiscence tři
možné procesy: fluorescenci, fosforescenci a zpožděnou fluorescenci. Nastane-li
spinově dovolený zářivý přechod molekuly, obvykle z rovnovážné vibrační
hladiny excitovaného singletního stavu S1 do některé z vibračních hladin základního
stavu S0, jedná se o fluorescenci. Pozorujeme ji během buzení, po jeho vypnutí velmi
rychle mizí (doba dohasínání je řádově 10-8 s). Uplatňuje-li se při emisi excitovaného
záření metastabilní tripletní energetická hladina T1, jedná se o fosforescenci. Doba
dohasínáni fosforescence je mnohem delší než u fluorescence (>> 10-8 s), obvykle ji
nelze pozorovat v roztocích při pokojové teplotě. Konečně zpožděná fluorescence je
zářivý přechod z téhož singletního stavu S1 jako u fluorescence, ovšem s delší dobou
dohasínání danou časem, po který je látka v metastabilním tripletním stavu T1. Tato
doba je přibližně rovna době dohasínání fosforescence měřené za stejných podmínek.
Teorii luminiscenčních jevů popisuje zobecněný Jablonského diagram (viz obr. č. 5).
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Obrázek č.5: Zobecněný Jablonského diagram; A – absorpce elektromagnetického
záření, F – fluorescence, P – fosforescence, D – nezářivé přechody, K – konverze,
S0 – základní singletní stav, S1, S2 – excitované singletní stavy, T1, T2 – excitované
tripletní stavy

Z obrázku je patrné, že i když je molekula excitována do některé vyšší
energetické hladiny (S2, S3, atd.), přejde vždy nejprve nezářivým přechodem (vnitřní
konverzí, mezisystémovou konverzí, vibrační relaxací) do rovnovážné vibrační
hladiny stavu S1, popřípadě T1. Z té potom k deexcitaci molekuly dochází buď emisí
záření (luminiscence), nebo opět nezářivým přechodem. Naopak, pokud je molekula
excitována jen do některé vyšší vibrační hladiny základního stavu S0,
nemůže luminiscence vůbec nastat. Všechny přechody do některé z nižších
vibračních hladin jsou pouze nezářivé. Doba trvání jednotlivých procesů je pro
absorpci řádově 10-15 s, pro fluorescenci 10-8 s, pro fosforescenci a zpožděnou
fluorescenci je mnohem delší než 10-8 s, obvykle v řádu milisekund až sekund.
Vibrační relaxace, což je přechod mezi jednotlivými vibračními hladinami v rámci
jednoho energetického stavu, trvá většinou 10-12 – 10-13 s, vnitřní konverze, čili
přechod do nižšího energetického stavu, 10-6 – 10-12 s, a mezisystémová konverze,
neboli přechod do metastabilních tripletních energetických hladin, má dobu trvání
řádově 10-4 – 10-12 s.
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Charakteristiky fluorescence

Většina složitých organických látek nefluoreskuje. Látky vykazující
fluorescenci se nazývají fluorofory či fluorescenční barviva. Jsou to některé
aromatické sloučeniny, jako například chinin, fluorescein nebo antracén. Fluoreskují
rovněž aromatické alfa-aminokyseliny – fenylalanin (Phe, F), tyrosin (Tyr, Y) a
tryptofan (Trp, W). Proces fluorescence je cyklický, takže pokud není fluorofor
nevratně zničen v excitovaném stavu (tzv. jev fotovybělování), potom tentýž
fluorofor může být opakovaně excitován a emitovat fluorescenční záření.
Základními veličinami charakterizujícími fluorescenční záření jsou intenzita,
polarizace, doba života, koherence, kvantový výtěžek a spektrální hustota
fotonového toku. Intenzitou I nazýváme počet fotonů procházejících jednotkou
plochy za jednotku času. Jestliže fluorescenci měříme pod tzv. magickými úhly
54°44´8´´ nebo 125°15´51´´ ke směru excitačního paprsku, potom není její intenzita
ovlivněna případnou anizotropií emise systému. Polarizace určuje směr kmitů
vektoru intenzity elektrického pole světelné vlny. Fluorescence se kvantitativně
popisuje veličinami stupeň polarizace p = (Ir - Ik)/(Ir + Ik) (kde Ir, Ik jsou složky
intenzity rovnoběžné a kolmé ke směru polarizace budícího záření), anizotropie
fluorescence r = (Ir – Ik)/(Ir + 2Ik) a depolarizační faktor d = Ik/Ir. Dopadá-li na
fluorofory lineárně polarizované záření, potom budou excitovány pouze ty molekuly,
které mají nenulový průmět svého absorpčního přechodového momentu do směru
polarizace, tomuto jevu se říká fotoselekce. Doba života τ =1/k je dána převrácenou
hodnotou tzv. rychlostní konstanty k a charakterizuje časový průběh dohasínání
intenzity fluorescence. Jedná se o průměrnou dobu, po kterou je látka v excitovaném
stavu. Koherence vyjadřuje vztahy mezi fázemi vyzařovaných světelných vln.
Kvantový výtěžek fluorescence Q = Ne/Na je dán poměrem počtu emitovaných
fluorescenčních fotonů k počtu fotonů absorbovaných, přičemž vždy platí Q ≤ 1.
Spektrální hustota fotonového toku

Iλ(λ) = dI/dλ nebo

Iν(ν) = dI/dν popisuje

spektrální složení fluorescence a znázorňuje se ve formě spekter, což jsou závislosti
intenzity elektromagnetického záření na jeho vlnové délce λ, popřípadě vlnočtu ν,
energii E, či frekvenci υ.
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Spektra

Rozlišujeme spektra emisní a absorpční. Emisní spektrum látky získáme
analýzou záření, které daná látka emituje při konstantní vlnové délce budícího záření,
absorpční spektrum analýzou záření z polychromatického zdroje po jeho průchodu
danou látkou, jako spektrum záření, které bylo absorbováno. Zatímco v absorpčním
spektru můžeme pozorovat píky příslušející jednotlivým vibračním hladinám stavů
S1, S2, atd., tak v emisním spektru jsou to píky vibračních hladin pouze stavu S0.
Příklady absorpčních spekter aromatických alfa-aminokyselin jsou na obrázku č.6,
[7], [8].
Pro spektra platí několik pravidel a zákonů. Kashovo pravidlo říká, že emisní
spektra nezávisí na excitační vlnové délce, neboť, jak již bylo řečeno, dochází před
emisí fluorescenčního kvanta obvykle k relaxaci vibrační energie a vnitřní konverzi,
takže fluorescenční přechod nastává vždy z nejnižší vibrační hladiny prvního
excitovaného stavu S1. Podle Vavilovova zákona navíc na vlnové délce budícího
záření nezávisí ani kvantový výtěžek fluorescence a doba trvání excitovaného stavu
složitých molekul v roztoku. Zákon zrcadlové symetrie mezi absorpčním a
fluorescenčním spektrem platí pro velké množství organických molekul. Zrcadlová
symetrie je způsobena tím, že absorpce i emise z odpovídajících si vibračních hladin
mají stejnou relativní pravděpodobnost. Výjimky z tohoto pravidla jsou obvykle
důsledkem rozdílného geometrického uspořádání atomových jader v excitovaném
stavu oproti uspořádání ve stavu základním. Fluorescenční spektrum je vždy
posunuto směrem do větších vlnových délek vzhledem ke spektru absorpčnímu.
Rozdílu v energiích mezi maximy absorpčního a emisního pásu se říká Stokesův
posuv.
Beer-Lambertův zákon je empirický vztah svazující absorpci světla
s vlastnostmi materiálu, kterým světlo prochází. Zapisuje se obvykle ve tvaru

A = - log10(I1/IO) = ελlc

(1)

kde A značí veličinu zvanou absorbance, I0 je počáteční intenzita světla, I1 je
intenzita světla po průchodu látkou o koncentraci c umístěné v kyvetě tloušťky l a ελ
je tzv. extinkční koeficient, který je závislý na vlnové délce λ použitého světla.
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Absorpční spektrum látky dané spektrální závislostí extinkčního koeficientu je
možné získat z Beer-Lambertova zákona při známé koncentraci látky v roztoku.
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Obrázek č.6: Absorpční spektra aromatických alfa-aminokyselin;
Trp – tryptofan, Tyr – tyrosin, Phe – fenylalanin

1.3

Experimentální metody
Parametry fluorescence lze měřit buď v ustáleném stavu, nebo s časovým

rozlišením jejich průběhu. Ustálená fluorescence se získá excitací kontinuálním
zářením, výsledkem je časová střední hodnota intenzity či polarizace fluorescence.
Časově rozlišená fluorescence se měří buď metodou pulzní excitace, přičemž délka
excitačního pulzu je obvykle kratší než doba dohasínání fluorescence vzorku, nebo
pomocí fázově modulovaného budícího záření. Obě metody umožňují získat
kinetické parametry fluorescence. Měření časově rozlišené anizotropie fluorescence
při pulzním buzení poskytuje mnohem více informací o depolarizačních pohybech
molekuly než ustálená fluorescence.
V obecném případě, bez znalostí zákonitostí fluorescenční emise studovaného
souboru fluoroforů, není jednoduché od sebe separovat informaci týkající se
rychlostních konstant excitovaných stavů molekul od vlastností souvisejících s jejich
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pohybem. V důsledku fotoselekce totiž dochází k navození úhlové anizotropie v
rozdělení fluorescenčních emisních dipólů a tato anizotropie se obecně projeví v
měřených časových závislostech dohasínání fluorescence. K tomu, abychom uvedené
jevy od sebe oddělili, je třeba použít speciální geometrie fluorescenčního
experimentu. V nejčastěji používaném pravoúhlém experimentálním uspořádání s
lineárně polarizovanou světelnou excitací se měří časově závislé složky intenzity Ir(t)
a Ik(t) fluorescence vzorku. Obecně se dá ukázat, že celkovou intenzitu I(t),
charakterizující chování excitovaného stavu fluoroforu bez vlivu fotoselekce při
excitaci nekonečně krátkým světelným impulsem δ(t), tzv. fluorescenční δ(t)-odezva,
je možné spočítat jako

I(t) = Ir(t) +2 Ik(t)

(2)

Zajímají-li nás pouze doby života excitovaných stavů fluoroforu, můžeme dohasínání
intenzity fluorescence vzorku měřit přímo, nastavíme-li analyzující polarizátor pod
„magickým“ úhlem splňujícím podmínku tg2γm = 2, neboli γm=54º44´8´´. V takovém
případě jsou totiž kolmá a rovnoběžná složka detekovány v poměru 2:1 a tím je
splněna podmínka daná vztahem (2). Chceme-li naopak v dohasínání fluorescence
sledovat pouze pohyby fluoroforů neovlivněné vlastnostmi jejich excitovaného stavu,
musíme zkonstruovat časově závislou anizotropii fluorescence

r(t) = [Ir(t) – Ik(t)]/[Ir(t) + 2Ik(t)]

(3)

Ze vztahů (2) a (3) je možné vyjádřit složky Ir(t) a Ik(t) pomocí veličin I(t) a r(t) jako
Ir(t) = I(t)[1 + 2r(t)]/3 , Ik(t) = I(t)[1 - r(t)]/3

(4)

Zatímco časové dohasínání intenzity fluorescence I(t) je charakterizováno
exponenciální sadou s dobami života τi a předexponenciální faktory αi, i=1, 2,..., n

n

I(t) = αs +

∑α
i =1

i

exp(-t/τi)

(5)
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přičemž parametr αs ve vztahu (5) zahrnuje přítomnost rozptýleného excitačního
záření, tak dohasínání anizotropie fluorescence je vyjádřeno exponenciální sadou s
rotačně korelačními časy θj a koeficienty βj, j=1, 2,..., m

m

r(t) =

∑β
j =1

j

exp(-t/ θj)

(6)

Při měření časových křivek dohasínání anizotropie fluorescence fluoroforů
v roztocích je ideální, aby průměrná doba života dohasínání intenzity fluorescence τs
byla srovnatelná s průměrnou rotačně korelační dobou θs. Je-li τs << θs, potom celou
časovou závislost křivky dohasínání anizotropie fluorescence není možno změřit.
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Kapitola 2

Experimentální část

2.1

Příprava vzorků a měření fluorescence
Vzorky albuminů byly měřeny v 5 mM vodném pufru nastaveném na

hodnotu pH 7.4, což odpovídá pH krve, [2]. K přípravě pufračního roztoku jsme
použili HEPES (Sigma), 99.5 % čistota, MW = 283.3 Da. Požadované pH bylo poté
nastaveno pomocí pH-metru přidáním malého množství 1 M hydroxidu sodného
(Lachema).
K přípravě 0.06 mM roztoku BSA byl použit Albumin bovine (Sigma),
A9511-1G, 96-99%, frakce V, MW = 67 kDa. Při dvou molekulách tryptofanu
připadajících na molekulu BSA to odpovídá koncentraci tryptofanu 0.12 mM.
K přípravě 0.12 mM HSA (1 tryptofan) se stejnou výslednou koncentrací
tryptofanu 0.12 mM jsme použili Albumin from human serum (Sigma), A-8022,
Cold percipitation, frakce V, 97 – 99 %.
Fluorescenční spektra HSA a BSA jsme měřili v křemenných kyvetách při
pokojové teplotě na mřížkovém spektrofluorimetru Fluoromax 3 (SPEX).
Tryptofanová fluorescence byla v obou případech excitována na vlnové délce
295 nm při šířkách excitační a emisní štěrbiny 1nm.
Měření časových křivek dohasínání intenzity fluorescence a anizotropie
fluorescence byla provedena na zařízení, které se skládalo z pluzního diodového
světelného zdroje na bázi UV-LED (PociQuant, PLS 295-10), pomocí detekce
časově korelovaného čítání jednotlivých fotonů s chlazeným MCP fotonásobičem
(Hamamatsu, R3809U-50). Pikosekundové excitační pulsy s opakovací frekvencí
10 MHz a pološířkou asi 500 ps byly generovány na vlnové délce 295 nm.
Fluorescence na vlnové délce 355 nm byla vybrána pomocí monochromátoru při
šířce štěrbiny 15 nm. Rozptýlené záření potlačoval skleněný filtr (Zeiss, UG1),
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umístěný před vstupní štěrbinou monochromátoru. Polarizované komponenty
fluorescence Ir(t) a Ik(t) se měřily simultánně střídavým přepínáním v průběhu
měření. Dohasínání byla akumulována v 512 kanálech s časovou škálou 100
ps/kanál. Typicky bylo akumulováno 107 counts v rovnoběžné složce dohasínání.
Měření rovněž probíhalo při pokojové teplotě.

2.2

Analýza naměřených dat
Pomocí

mřížkového

spektrofluorimetru

jsme

změřili

tryptofanovou

fluorescenci HSA a BSA. Získaná normovaná fluorescenční spektra jsou srovnána na
obrázku č.7. Maximum intenzity fluorescence je u HSA na vlnové délce 344 nm, u
BSA na 347 nm.

Intenzita fluorescence

1.0
BSA, max. 347 nm
HSA, max. 344 nm

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
300

320

340

360

380

400

420

440

Vlnová délka (nm)

Obrázek č.7: Fluorescenční spektra HSA a BSA

Naměřené křivky dohasínání intenzity fluorescence HSA a BSA jsou
uvedeny na obrázcích č.8 a 9. Analýza obou křivek byla provedena metodou
nejmenších čtverců, kde kritériem správnosti fitu byla hodnota χν2 ≈ 1, přičemž
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1
N

χν 2 =

ND

∑ (F
i =1

ci

− Fi ) /σ i2
2

(7)

kde σi je standardní odchylka měřených dat, pro níž platí σi2 = Fi. Současně musí být
hodnoty reziduální funkce (Fci – Fi)/Fi½ rovnoměrně rozloženy kolem nulové
hodnoty. Z obou obrázků je patrné, že toto kritérium bylo splněno. Křivky
dohasínání intenzity fluorescence byly v této práci charakterizovány střední dobou
života τs, která se z naměřených parametrů dohasínání αi, τi ze vztahu (5) spočte jako
n

∑α τ
τs =

i =1
n

2
i i

(8)

∑α τ
i =1

i i

Takto spočtená střední doba života HSA tedy je τs = (6.0 ± 0.1) ns, střední doba
života BSA je τs = (6.3 ± 0.1) ns.
Naměřená dohasínání anizotropie fluorescence obou vzorků jsou uvedena na
obrázku č.10. Analýza těchto závislostí byla provedena pomocí vztahu (6), přičemž
pro mezní anizotropii platí r0 = β1 + β2 = 0.24. Pro obě křivky anizotropie jsme
získali dvě komponenty dohasínání:
HSA: β1 = 0.03, θ1 = (0.5 ± 0.2) ns, β2 = 0.21, θ2 = (44 ± 5) ns
BSA: β1 = 0.04, θ1 = (0.3 ± 0.2) ns, β2 = 0.20, θ2 = (45 ± 5) ns.
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Obrázek č.8: Analýza dohasínání fluorescence HSA; kolečka představují naměřené
hodnoty dohasínání, křížky přístrojovou funkci aparatury a plná čára fit křivky,
v dolní části obrázku je znázorněna reziduální funkce, časové rozlišení 0.1 ns/kanál
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Obrázek č.9: Analýza dohasínání fluorescence BSA; kolečka představují naměřené
hodnoty dohasínání, křížky přístrojovou funkci aparatury a plná čára fit křivky,
v dolní části obrázku je znázorněna reziduální funkce, časové rozlišení 0.1 ns/kanál
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Obrázek č.10: Analýza dohasínání anizotropie fluorescence HSA a BSA; kolečka
označují naměřené hodnoty, plná čára fitovanou křivku, časové rozlišení 0.1 ns/kanál
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2.3

Diskuze
Získaná fluorescenční data nám v případě HSA poskytují přímou informaci o

chování jediného tryptofanu W 214 v molekule tohoto proteinu. Maximum
fluorescenčního spektra na vlnové délce 344 nm ukazuje, že W 214 je značně
exponován do vodného prostředí. Poloha maxima fluorescence tryptofanu
v bílkovinách je totiž velmi citlivá k polárnosti svého okolí. Nedochází-li ve
struktuře proteinu k interakci tryptofanu s vodou, je jeho spektrum strukturní,
s maximem okolo 310 nm. Naopak, je-li tryptofan orientován do vodného prostředí,
je maximum „červeně“ posunuto až k 350 nm, [9].
Zatímco fluorescenční spektrum tryptofanu v proteinech se s rostoucí
polárností svého mikrookolí monotónně posouvá směrem k delším vlnovým délkám,
pro dobu života žádné analogické chování neplatí. Střední doba života fluorescence
tryptofanu v bílkovinách, která se experimentálně pozoruje v intervalu 0 až 7 ns, je
citlivá nejen na polárnost okolí, ale rovněž na další interakce této aminokyseliny ve
svém mikrookolí, [9], které tuto závislost často překryjí. Střední dobu života
fluorescence W 214 v HSA, τs = (6.0 ± 0.1) ns, můžeme proto pouze srovnat
s hodnotou získanou pro BSA. Její případné změny by mohly indikovat rozdílné
mikrookolí W 134 vzhledem k W 213 v molekule BSA.
V případě sférické částice má teoretická časová závislost dohasínání
anizotropie fluorescence exponenciální průběh

r(t) = r0exp(-t/θ) = r0exp(-6Dt)

(9)

kde rotačně korelační čas θ = 1/6D závisí na konstantě D rotační difúze. Ta je dána
Stokes-Einsteinovým vztahem

D = kT/6Vη

(10)

kde k = 1.38·10-23 J·K-1 je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota, V objem
dané částice a η viskozita prostředí. Pro rotačně korelační čas sféricky symetrické
molekuly ve viskózním prostředí tedy platí

θ = ηV/RT

(11)
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kde R = 8.314 J·K-1·mol-1 je molární plynová konstanta. Dále je třeba uvážit
hydrataci molekuly proteinu h, což vede na vztah

θ = ηM(ν + h)/RT

(12)

kde M je molekulová váha a ν specifický objem molekuly (pro proteiny je typicky
ν = 0.73 ml·g-1 a h = 0.23 ml·g-1, [9]). Reálné globulární molekuly proteinů ovšem
nejsou dokonale sféricky symetrické, navíc se s hydratovanou molekulou pohybují i
okolní vrstvy molekul vody. To vede k dalšímu experimentálně pozorovanému
zvětšení rotačně korelačního času.
Kromě rotace molekuly jako celku je možno v dohasínání anizotropie
fluorescence pozorovat další, rychlejší pohyby tryptofanu. Jedná se zejména o jeho
velmi rychlou rotaci na vlákně proteinu, kdy θ leží obvykle v subnanosekundové
časové oblasti, a o jeho segmentální pohyb v rámci molekuly, který závisí na
velikosti pohyblivého segmentu proteinu, s rotačně korelačním časem ležícím
obvykle v oblasti jednotek nanosekund. Pro velmi pohyblivý tryptofan tak nemusí
být rotace proteinu v dohasínání anizotropie fluorescence někdy vůbec pozorována,
neboť k úplné depolarizaci anizotropie fluorescence dojde velmi rychle po excitaci.
Pokud je naopak tryptofan v molekule proteinu vázán pevně, pozoruje se pouze
rotace celé molekuly proteinu.
Analýza dohasínání anizotropie fluorescence HSA ukazuje, že dominantním
efektem depolarizace fluorescence W 214 je rotace molekuly HSA jako celku
s rotačně korelačním časem θ2 = (44 ± 5) ns při amplitudě β2 = 0.21. Rychlý pohyb
W 214, charakterizovaný rotačně korelačním časem θ1 = (0.5 ± 0.2) ns, má značně
malou amplitudu (β1 = 0.03), jeho segmentální pohyb nebyl vůbec pozorován. To
dokazuje, že W 214 je v molekule HSA vázán velmi pevně.
Dosadíme-li do rovnice (12) za molekulovou váhu HSA M = 67 kDa a
viskozitu vody η = 0.94·10-3 Pa·s při pokojové teplotě T = 298 K, získáme rotačně
korelační čas θ = 24 ns. Rotačně korelační čas spočtený podle vztahu (12) bývá pro
většinu

globulárních

proteinů

přibližně

dvakrát

menší

než

čas

zjištěný

experimentálně, u BSA bylo naměřeno θ = 42 ns, [10]. Přestože teoretické výpočty
vedou k nižším hodnotám rotačně korelačních časů, lineární závislost θ na
molekulové hmotnosti proteinu zůstává v platnosti, jak je patrné z obrázku č.11, kde
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je vynesena tato závislost pro několik experimentálně získaných hodnot rotačně
korelačních časů θ, [11]. Očekávané hodnoty θ je pak možno podle obrázku č.11
dobře odhadnout. Z tohoto obrázku je patrné, že námi zjištěná hodnota θ2 pro HSA je
v souladu s pozorováními proteinů podobných velikostí.

Obrázek č.11: Závislost experimentálně získaných rotačně korelačních časů
dohasínání anizotropie fluorescence tryptofanu na molekulové hmotnosti
globulárních proteinů ve vodných roztocích podle [11]

Zatímco u HSA je detekována fluorescence pouze jednoho tryptofanu W 214,
u BSA se jedná o emisi dvou tryptofanů W 213 a W 134. Přestože 3D strukturu BSA
jsme v proteinové databance nenalezli, z homologie řetězců se dá očekávat, že
tryptofan W 213 se bude chovat podobně jako W 214 v HSA. Ze srovnání
fluorescence BSA a HSA potom můžeme usuzovat na chování W 134 vzhledem k
W 213. Naměřené výsledky ukazují, že oba tryptofany BSA mají velmi podobné

25

mikrookolí. Jak maximum fluorescenčního spektra λmax = 347 nm, tak i střední doba
života fluorescence τs = (6.3 ± 0.1) ns se od hodnot naměřených pro HSA liší jen
málo. Červený posuv fluorescenčního spektra BSA o 3 nm vzhledem k HSA pouze
naznačuje, že mikrookolí W 134 je více polární ve srovnání s mikrookolím W 213.
Také v případě BSA je dominantním efektem depolarizace fluorescence
rotace proteinu jako celku (β2 = 0.20, θ2 = (45 ± 5) ns). Protože pozorovaný rotačně
korelační čas je prakticky stejný jako u HSA, dá se soudit, že 3D tvar obou molekul
je velmi podobný, což by i přes značnou homologii molekul nemuselo platit. Rotačně
korelační čas rychlé složky dohasínání anizotropie fluorescence BSA (β1 = 0.04,
θ1 = (0.3 ± 0.2) ns) se zdá být kratší než u HSA, ale k potvrzení tohoto efektu by
bylo potřeba další měření s vyšším časovým rozlišením.
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Kapitola 3

Shrnutí výsledků
1. Naměřili jsme fluorescenční spektra a křivky dohasínání intenzity
fluorescence a anizotropie fluorescence proteinů HSA a BSA v 5 mM HEPES
pufru za pokojové teploty.

2. Analyzovali jsme fluorescenční spektra HSA a BSA. Poloha maxima emise
jediného tryptofanu W 214 proteinu HSA na 344 nm ukazuje, že W 214 je
poměrně značně exponován do vodného prostředí. Malý červený posuv
fluorescenčního spektra emise dvou tryptofanů W 134 a W 213 proteinu BSA
vzhledem k HSA (λmax = 347 nm) naznačuje, že mikrookolí tryptofanu W 134
je pravděpodobně polárnější ve srovnání s mikrookolím W 213.

3. Analýzou dohasínání intenzity fluorescence proteinů HSA a BSA jsme určili
střední doby života fluorescence: τs(HSA) = (6.0 ± 0.1) ns a
τs(BSA) = (6.3 ± 0.1) ns.
4. Určili jsme komponenty dohasínání anizotropie fluorescence proteinů HSA a
BSA. Dominantním mechanismem depolarizace fluorescence je v obou
případech rotace molekuly proteinu jako celku. Při prakticky stejných
molekulových váhách vykazují oba proteiny v mezích měřící chyby stejné
rotačně korelační časy odpovídající rotaci celé molekuly proteinu:
θ2(HSA) = (44 ± 5) ns, θ2(BSA) = (45 ± 5) ns.
5. Získaná data ukazují, že i přes přítomnost dvou tryptofanů je možno BSA
používat jako referenci s rotačně korelačním časem 45 ns, neboť jeho
fluorescenční vlastnosti se liší jen velmi málo od HSA s jedním tryptofanem.
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Příloha č.1:
Alfa-aminokyseliny a jejich označení

Alfa-aminokyselina
Alanin
Arginin
Asparagin
Cystein
Fenylalanin
Glutamin
Gylcin
Histidin
Isoleucin
Kyselina asparagová
Kyselina glutamová
Leucin
Lysin
Methionin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptofan
Tyrosin
Valin

Označení
Třípísmenné
Ala
Arg
Asn
Cys
Phe
Gln
Gly
His
Ile
Asp
Glu
Leu
Lys
Met
Pro
Ser
Thr
Trp
Tyr
Val
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Jednopísmenné
A
R
N
C
F
Q
G
H
I
D
E
L
K
M
P
S
T
W
Y
V

Příloha č.2:
Primární struktura HSA a BSA; červeně jsou označeny části sekvencí, které se
nevyskytují ve finálních molekulách proteinů, modře jsou zvýrazněny polohy
tryptofanů

HSA (25-609,585 AA): TRYPTOFAN W214
1
1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601

MKWVTFISLL
EDHVKLVNEV
ERNECFLQHK
FAKRYKAAFT
ARLSQRFPKA
ECCEKPLLEK
RHPDYSVVLL
QLGEYKFQNA
LNQLCVLHEK
SEKERQIKKQ
AASQAALGL

11
FLFSSAYSRG
TEFAKTCVAD
DDNPNLPRLV
ECCQAADKAA
EFAEVSKLVT
SHCIAEVEND
LRLAKTYETT
LLVRYTKKVP
TPVSDRVTKC
TALVELVKHK

21
VFRRDAHKSE
ESAENCDKSL
RPEVDVMCTA
CLLPKLDELR
DLTKVHTECC
EMPADLPSLA
LEKCCAAADP
QVSTPTLVEV
CTESLVNRRP
PKATKEQLKA

31
VAHRFKDLGE
HTLFGDKLCT
FHDNEETFLK
DEGKASSAKQ
HGDLLECADD
ADFVESKDVC
HECYAKVFDE
SRNLGKVGSK
CFSALEVDET
VMDDFAAFVE

41
ENFKALVLIA
VATLRETYGE
KYLYEIARRH
RLKCASLQKF
RADLAKYICE
KNYAEAKDVF
FKPLVEEPQN
CCKHPEAKRM
YVPKEFNAET
KCCKADDKET

51
FAQYLQQCPF
MADCCAKQEP
PYFYAPELLF
GERAFKAWAV
NQDSISSKLK
LGMFLYEYAR
LIKQNCELFE
PCAEDYLSVV
FTFHADICTL
CFAEEGKKLV

41
EHFKGLVLIA
VASLRETYGD
YLYEIARRHP
LRCASIQKFG
ADLAKYICDN
NYQEAKDAFL
KHLVDEPQNL
CTKPESERMP
VPKAFDEKLF
CCAADDKEAC

51
FSQYLQQCPF
MADCCEKQEP
YFYAPELLYY
ERALKAWSVA
QDTISSKLKE
GSFLYEYSRR
IKQNCDQFEK
CTEDYLSLIL
TFHADICTLP
FAVEGPKLVV

BSA (25-607,583 AA): TRYPTOFAN W134, W213
1
1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601

MKWVTFISLL
DEHVKLVNEL
ERNECFLSHK
ANKYNGVFQE
RLSQKFPKAE
CCDKPLLEKS
HPEYAVSVLL
LGEYGFQNAL
NRLCVLHEKT
DTEKQIKKQT
STQTALA

11
LLFSSAYSRG
TEFAKTCVAD
DDSPDLPKLK
CCQAEDKGAC
FVEVTKLVTD
HCIAEVEKDA
RLAKEYEATL
IVRYTRKVPQ
PVSEKVTKCC
ALVELLKHKP

21
VFRRDTHKSE
ESHAGCEKSL
PDPNTLCDEF
LLPKIETMRE
LTKVHKECCH
IPENLPPLTA
EECCAKDDPH
VSTPTLVEVS
TESLVNRRPC
KATEEQLKTV

31
IAHRFKDLGE
HTLFGDELCK
KADEKKFWGK
KVLTSSARQR
GDLLECADDR
DFAEDKDVCK
ACYSTVFDKL
RSLGKVGTRC
FSALTPDETY
MENFVAFVDK
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