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Abstract 

Cytochrome b5 is a key protein in the function and regulation of the mixed function 

monooxygenase (MFO) system in mammalian endoplasmic reticulum and is, therefore, 

a clinically relevant target for biochemical studies. To study its interactions within the 

MFO system using photo-initiated crosslinking, we have developed cytochrome b5 

mutants with methionine in several key amino acid positions within the primary amino 

acid sequence, such as serine 23 and leucine 41. Also, naturally presented Met  

in positions 96, 126 and 131 were mutated to Leu with no effect to cytochrome b5 

activity. Our protein was expressed in E. coli B834 auxotrophic type with L-2-amino-

5,5-azi-hexanoic acid (photo-Met) present in the cultivation medium. This methionine 

analogue with photolabile diazirine ring is readily incorporated in Met positions into the 

primary sequence of proteins by aminoacyl-tRNA synthetases. The whole expression 

protocol was optimized to achieve maximal percentage of photo-Met incorporation  

into the expressed protein sequence. Up to 93.4% incorporation of photo-Met was 

achieved. The expressed protein was isolated and photo-Met incorporation was 

established with MALDI-TOF mass spectrometry. After reconstitution with its natural 

interaction partners – full-length cytochrome P450 2B4 (rabbit isoform)  

or recombinantly expressed cytosolic domain of human NADH:cytochrome b5 

reductase – photo-initiated crosslinking with cytochrome b5 was performed. Covalent 

crosslinks were observed on SDS-PAGE only for cytochrome b5: cytochrome P450 

mixture. From the relative mobility of the bands on SDS-PAGE, we assigned the bands 

to be the 1:1 and 2:1 protein covalent complexes of cytochrome b5:cytochrome P450. 

After an ―in-gel‖ digestion, their sequence was confirmed with MALDI-TOF mass 

spectrometry. No covalent complex of cytochrome b5 with NADH:cytochrome b5 

reductase was detected on SDS-PAGE. 

 

Keywords: cytochrome b5, cytochrome P450, photo-induced crosslinking,  

protein-protein interaction  

 

 

In czech  
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Abstrakt 

Cytochrom b5 je klíčovým proteinem pro funkci a regulaci savčí oxygenasy se smíšenou 

funkcí (MFO), která se nachází v endoplasmatickém retikulu. Proto je také relevantním 

cílem v klinicky zaměřených studiích.  Abychom mohli studovat interakce cytochromu 

b5 pomocí kovalentního fotochemického zesítění, vytvořili jsme mutanty cytochromu b5 

s methioninem v několika klíčových aminokyselinových pozicích v primární sekvenci 

proteinu, např. v pozici serinu 23 a leucinu 41. Přirozeně se vyskytující methioniny 

v cytochromu b5 (pozice 96, 126 a 131) byly zároveň mutovány na leucin bez vlivu na 

aktivitu cytochromu b5. Náš protein byl exprimován v auxotrofních bakteriích E. coli 

B834(DE3) s L-2-amino-5,5-azi-hexanovou kyselinou  

(foto-methioninem) přítomnou v kultivačním médiu. Tento methioninový analog 

s fotolabilním diazirinovým kruhem je aminoacyl-tRNA synthetasami běţně 

inkorporován do primární sekvence proteinu. Celý expresní protokol byl optimalizován 

tak, abychom dosáhli maximální míry inkorporace foto-methioninu do struktury 

cytochromu b5. Získaný exprimovaný protein byl izolován a míra inkorporace byla 

stanovena hmotnostně spektrometrickou analýzou pomocí MALDI-TOF. Dosáhli jsme 

aţ 93,4% inkorporace. Po rekonstituci se svými přirozenými interakčními partnery – 

cytochromem P450 2B4 (králičí isoforma) a rekombinantně exprimovanou cytosolární 

doménou NADH:cytochrom b5 reduktasy bylo provedeno fotochemické zesítění. 

Kovalentně zesítěné proteinové komplexy byly pozorovány pomocí metody SDS-

PAGE, avšak pouze pro směs cytochrom b5:cytochrom P450. Z relativní pohyblivosti 

zón na SDS-PAGE jsme určili tyto komplexy jako 1:1 a 2:1. Po naštěpení trypsinem 

v gelu byla jejich sekvence potvrzena pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. 

Ţádné komplexy cytochromu b5 s NADH:cytochrom b5 reduktasou nebyly pozorovány. 

 

Klíčová slova: cytochrom b5, cytochrom P450, technika fotochemického zesítění, 

protein-proteinová interakce 
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1 Seznam zkratek 

 

A   absorbance 

ACN   acetonitril 

BSA   hovězí sérový albumin (z angl. bovine serum albumine) 

c   koncentrace (mol.dm
-3

, není-li uvedeno jinak) 

CBB R-250  briliantová modř (z angl. Coomassie Brilliant Blue) 

CPR   NADPH:cytochrom P450 reduktasa 

CYP   cytochrom P450 

cb5   cytochrom b5 

Da   Dalton, jednotka hmotnosti 

ε molární absorpční koeficient (dm
3
.mol

-1
.cm

-1
, není-li uvedeno 

jinak) 

FAD   flavinadenindinukleotid 

FMN   flavinmononukleotid 

foto-Met  „foto-methionin―, kyselina L-2-amino-5,5-azi-hexanová  

l   optická dráha kyvety (cm, není-li uvedeno jinak)  

λ   vlnová délka (nm, není-li uvedeno jinak) 

MALDI desorpce a ionizace laserem za asistence matrice (z angl. matrix 

assisted laser desorption/ionization) 

MFO oxygenasy se smíšenou funkcí (z angl. mixed function oxidases) 

MS hmotnostní spektrometrie (z angl. mass spectrometry) 

n látkové mnoţství (mol, není-li uvedeno jinak) 

NADH nikotinamidadenindinukleotid 

NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

pH záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů 

rpm otáčky za minutu (z angl. revolutions per minute) 

rcf relativní centrifugační síla (z angl. relative centrifugal force) 

SDS-PAGE elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v prostředí 

dodecylsulfátu sodného (z angl. sodium dodecylsulphate- 

polyacrylamide gel electrophoresis) 

t čas (s, není-li uvedeno jinak) 
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TOF analyzátor při hmotnostní spektrometrii měřící dobu letu částice 

(z angl. time of flight) 

Tris tris(hydroxymethyl)aminoethan 

UV ultrafialová část spektra elektromagnetického záření (z angl. ultra-

violet) 

V objem (dm
3
, není-li uvedeno jinak) 

v/v objemová procenta 

w/v poměr hmotnost/objem 

VIS viditelná část spektra elektromagnetického záření (z angl. visible) 
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2 Úvod a přehled literatury k tématu 

Kaţdá buňka ve svém ţivotě syntetizuje mnoho proteinů, které vyuţívá 

k nejrozmanitějším účelům, např. jako součásti strukturních prvků buňky, membrán, 

regulačních nebo metabolických drah. Funkčnost proteinů přímo závisí na jejich 

prostorové struktuře, která vyplývá ze sekvence aminokyselin v molekule. Proteiny lze 

podle funkce dělit na strukturní (proteiny cytoskeletu), transportní (transferriny a další), 

pohybové (aktin, myosin), ochranné (imunoglobuliny a jiné), katalytické (enzymy) a 

regulační (receptorové proteiny, hormony a obecně aktivátory a represory syntetických 

buněčných drah). Řada proteinů velmi často působí přímo na jiné proteiny,  

např. působení změny konformace proteinů, ovlivnění afinity, ovlivnění schopnosti 

katalýzy
1
. Přímá interakce mezi proteiny se nazývá protein-proteinová interakce a je 

v současné době předmětem studie mnoha výzkumných laboratoří po celém světě. 

 

2.1 Protein-proteinová interakce 

Protein-proteinová interakce je specifický kontakt dvou proteinů in vivo pomocí 

nevazebných interakcí, sil krátkého i dlouhého dosahu, apod., který zahrnuje vzájemné 

přiblíţení a ovlivnění (z angl. docking)
2
. Tento kontakt musí být v těle účelný, náhodná 

sráţka dvou proteinů není jako protein-proteinová interakce relevantní. Dále se 

z kategorie protein-proteinových interakcí vyčleňují interakce během tvorby proteinu – 

kontakt s ribozomem, chaperony či glykosylačními enzymy
2
. Proteinové interakce lze 

studovat mnoha způsoby – pomocí nukleární magnetické rezonance, rentgenové 

krystalografie, fluorescenční spektroskopie, H/D výměny, analytické ultracentrifugace, 

rezonance povrchového plasmonu, chemického a fotochemického zesítění  

(angl. crosslinking) či chemické modifikace. Většina těchto metod mimo fotochemické 

zesítění vyţaduje izolované proteinové preparáty. Techniku fotochemického zesítění lze 

ve speciálních podmínkách vyuţít i ke studiu těchto interakcí in vivo. Při pouţití 

techniky (foto)chemického kovalentního zesítění dochází k chemické kovalentní 

modifikaci a tím k tvorbě kovalentních proteinových komplexů (intermolekulové 

zesítění) nebo k propojení různých částí makromolekuly (intramolekulové zesítění). 

Tyto zesítěné produkty lze identifikovat pomocí analytických metod a získané výsledky 

pouţít pro např. teoretické modelování nebo určení kvalitativních a kvantitativních 

vlastností proteinů. 
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2.2 Technika chemického zesítění 

Technika zesítění vyuţívá chemických reakcí ke kovalentnímu zesítění proteinových 

komplexů v místě protein-proteinových interakcí, popř. k propojení míst určité 

vzdálenosti mezi proteiny nebo v rámci proteinu. Síťovací činidla obsahují reaktivní 

koncové skupiny, které specificky interagují s aminokyselinovými zbytky proteinů, 

popř. se specifickými skupinami jiných makromolekul. Tato technika můţe být 

rozdělena do několika podskupin právě na základě pouţitého síťovacího činidla.  

První skupina je charakteristická pouţitím síťovacích činidel s raménkem definované 

délky. Tato činidla obsahují dvě reaktivní koncové skupiny, přičemţ kaţdou z nich  

se váţí na jiné místo v proteinu. Známe-li délku raménka (délku molekuly) a  

jeho vazebnou specificitu, můţeme usuzovat na vzdálenosti interakce mezi proteiny, 

popř. mezi aminokyselinami v rámci molekuly proteinu. Druhá skupina síťovacích 

činidel obsahuje tzv. činidla nulové délky (angl. zero length crosslinkers),  

které nevkládají mezi reakční partnery ţádné raménko. Mezi taková činidla patří  

např. karbodiimidy (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid hydrochlorid, 1-(3-

(dimethylamino)propyl)-3-ethylkarbodiimid methiodid. 

Třetí skupina vyuţívá na rozdíl od předešlých technik fotochemickou aktivaci 

síťovacích činidel. 

 

2.3 Technika fotochemického zesítění 

V roce 2005 Suchanek et al. navrhli dvě fotoaktivované aminokyseliny, které  

na základě jejich strukturní podobnosti s přirozenými analogy pojmenovali  

foto-methionin a foto-leucin
3
 (obr 1). Obě tyto aminokyseliny jsou jako strukturní 

analogy běţně aktivovány, vázány na příslušné tRNA pomocí aminoacyl-tRNA 

synthetas pro methionin a leucin a následně včleněny do aminokyselinové sekvence 

exprimovaných proteinů. Společnou charakteristickou vlastností těchto aminokyselin je 

přítomnost diazirinového kruhu. Ten se po absorpci UV záření o vlnové délce 330-370 

nm rozpadne, uvolní se molekula dusíku a vytvoří se biradikál karbenu. Tento biradikál 

je velmi nestabilní a velmi rychle napadá vazbu v nejbliţším okolí nebo terminuje  

(viz obr. 1 na straně 12). 

Fotolýzou rekombinantních proteinů s fotoaktivovatelnými aminokyselinami  

ve struktuře lze tedy vytvořit novou kovalentní vazbu a tyto proteiny  
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buď intermolekulárně, nebo intramolekulárně zesítit. Produkty fotolýzy pak lze studovat 

např. pomocí metody SDS-PAGE a následným elektropřenosem s imunodetekcí  

(angl. western blot), nebo pomocí hmotnostní spektrometrie
4,5

.  

Foto-methionin a foto-leucin syntetizovaný Suchankovou et al. byl autory testován 

v savčích buňkách COS7 na ovlivnění ţivotaschopnosti buňky a její proteosyntézy. 

Autoři zjistili, ţe buněčné kultury s fotoaktivovanými aminokyselinami v růstovém 

médiu (Dulbeco Modified Eagle’s Medium s vysokým obsahem glukosy, 

L-glutaminem, sodnou solí pyruvátu, 10% telecí plodové sérum, foto-Met, foto-Leu,  

ne L-Met, L-Leu) rostou pomaleji, neţ kdyţ jsou v médiu přítomny přirozené 

aminokyseliny (L-Met, L-Leu, L-Ile), avšak jejich ţivotaschopnost, ani proteosyntéza 

není celkově ovlivněna.  

Výrazným nedostatkem metody fotochemického zesítění je nízká míra inkorporace 

fotoaktivované aminokyseliny do struktury proteinu při jeho syntéze
3
. Buněčná kultura 

je při pouţití této techniky zpravidla pěstována v syntetických médiích o přesně 

definovaném sloţení a s nulovým obsahem přirozených protějšků fotoaktivovaných 

aminokyselin. Ukazuje se však, ţe buňky raději preferují přirozené aminokyseliny,  

a proto rostoucí buňky spotřebovávají L-methionin z uhynulých buněk a fotomethionin 

inkorporují do své struktury jen tehdy, kdyţ nemají jinou alternativu. Finální procento 

inkorporace fotoaktivovaných aminokyselin v literatuře dosahuje maximálně 30%
3
. 

Dalšími nedostatky jsou niţší výtěţky exprese a tím vyšší nároky na citlivost následné 

detekční metody (např. hmotnostní spektrometrie) a z toho vyplývající sloţitější 

interpretace dat. Velkou výhodou však zůstává variabilita experimentálního provedení a 

poměrně nízké nároky na mnoţství proteinu v porovnání s technikami nukleární 

magnetické rezonance a rentgenostrukturní krystalografie. 
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Obr. 1: Fotoaktivovatelné syntetické aminokyseliny (a), jejich přirozené protějšky (b) a 

terminační produkty po fotolýze (c). Převzato a upraveno z 
3
. 

 

2.4 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (angl. Mass Spectrometry, MS) se vyuţívá jako analytická 

metoda pro analýzu jednoduchých i komplexních vzorků v chemii, biochemii 

nevyjímaje. Tato metoda umoţňuje separovat vzorky na základě jejich poměru 

hmotnosti/náboje (m/z) a následně je detekovat. 

Při hmotnostní spektrometrii se pouţívají různé zdroje ionizace molekul a jejich 

převodu do plynné fáze, z nichţ v současné době nejčastějšími pro studium biomolekul 

jsou ionizace elektrosprejem (ESI, z angl. electrospray ionization) a laserová 

ionizace/desorpce za přítomnosti matrice (MALDI, z angl. Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionization). Běţně pouţívaným laserem je dusíkový laser s emisní vlnovou 

délkou 337 nm. Jako matrice se v tomto případě pouţívají slabé organické aromatické 

kyseliny jako např. 3,5-bis(methoxy)-4-hydroxyskořicová kyselina,  

α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina nebo kyselina 2,5-dihydroxybenzoová.  

Mezi analyzátory vyuţívané při hmotnostní spektrometrii patří analyzátor z doby letu 

(TOF, z angl. time of flight), kvadrupólový analyzátor (Q, z angl. quadrupole), a mnoho 

dalších. Konstrukčně nejjednodušší analyzátor je TOF, který pracuje na principu měření 
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doby letu částic po jejich převedení do plynného stavu a udělení shodného mnoţství 

kinetické energie na jednotku náboje. Lehčí ionty pak letí analyzátorem rychleji,  

neţ ionty těţší, čímţ dochází k jejich separaci. Pro získání dat s vyšším rozlišením  

se pouţívá tzv. iontové zrcadlo, které prodluţuje dobu letu a zaostřuje stejné částice 

díky gradientu elektrického pole, čímţ dochází k účinnější separaci analytů. 

Při ionizačním procesu MALDI absorbuje diazirinový kruh fotoaktivovatelných 

analogů aminokyselin záření o vlnové délce laseru. Při desorpci dusíkovým laserem  

za asistence matrice tedy dochází k fotolýze diazirinového kruhu, uvolnění molekuly 

dusíku a ke zmenšení molekulové hmotnosti částice s terminačním produktem fotolýzy 

o 20 hmotnostních jednotek oproti částici s přirozenou aminokyselinou. Relativním 

porovnáním ploch pod oběma přítomnými korespondujícími m/z signály lze určit 

procento inkorporace fotoaktivované aminokyseliny do struktury proteinu. 

 

2.5 Oxygenasy se smíšenou funkcí 

Oxygenasy jsou katalytické systémy hrající významnou roli při biotransformaci 

xenobiotik.  Jejich působením dochází k oxidaci substrátu kyslíkem.  

Oxygenasy lze dělit na tzv. dioxygenasy a monooxygenasy. Dioxygenasy, také 

nazývané oxygentransferasy, inkorporují oba atomy z molekuly kyslíku do struktury 

oxidovaného substrátu
6
. Druhou skupinou oxygenas jsou monooxygenasy, které přenáší 

na substrát jeden atom kyslíku. Někdy jsou nazývány také oxygenasami se smíšenou 

funkcí (MFO, z angl. mixed-function oxygenases). Monooxygenasy na sebe váţí 

molekulu kyslíku, O2, z nichţ naprostá většina inkorporuje jeden atom kyslíku  

do molekuly substrátu za tvorby jedné – OH skupiny a jedné molekuly vody,  

jak ukazuje reakce 1. 

 

  
                         
→                              

Reakce 1: Inkorporace kyslíku monooxygenasou do struktury organické molekuly RH. 

 

To se děje za účasti 2 elektronů a 2 protonů z redukovaných koenzymů, jakými jsou 

NAD(P)H + H
+
. Pro navázání molekuly O2 má většina těchto koenzymů kofaktor,  

např. hem, tranzitní atom kovu, flavin, nebo pteridin
7
. Monooxygenasy se tak podílejí 

na první fázi biotransformace xenobiotik, kdy dochází ke zvýšení polarizace 



15 

 

xenobiotika. Takto polarizovaná xenobiotika jsou pak ve druhé fázi biotransformace 

susceptibilnější pro reakce s vysoce polárními molekulami, které rapidně zvýší 

rozpustnost xenobiotik v hydrofilním prostředí a umoţní tak jejich vyloučení 

z organismu
8
. Součástí komplexu např. lidské MFO je cytochrom P450 (CYP), který je 

terminální oxidasou tohoto systému a zajišťuje samotnou oxidaci substrátu. Vedle CYP 

lze v tomto MFO systému nalézt také cytochrom b5 (cb5), NADH:cb5 reduktasu a 

NADPH:cytochrom P450 reduktasu (CPR).  

Koenzymy NAD(P)H + H
+
 jsou schopny přenášet pouze elektronový pár jako celek. 

CYP je schopen přijímat elektrony pouze postupně ve dvou krocích. Rozdělení 

elektronového páru zajišťuje NADPH:cytochrom P450 reduktasa obsahující 

isoalloxazinovou doménu, která je schopna svou postupnou oxidací/redukcí rozdělit 

elektronový pár na dva separátní elektrony. Alternativní cestou předání druhého 

elektronu z tohoto páru na CYP je cytochrom b5
9
. Přenos elektronu z redukovaného 

koenzymu na cb5 je zajišťován buď NADH:cb5 reduktasou, která přenáší elektron 

z NADH + H
+
, nebo NADPH:CYP reduktasou, která přenáší elektron z NADPH + H

+
. 

Celý cyklus popisuje schema obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Cyklus oxygenas se smíšenou funkcí. Převzato a upraveno z 
10

. 



16 

 

2.6 Cytochromy P450 

Terminálními oxidasami cyklu monooxygenas se smíšenou funkcí je rodina cytochromů 

P450 (CYP). CYP se vyskytují v určité formě v zástupcích všech ţivočišných říší
11

. 

Tyto cytochromy obsahují jako kofaktor molekulu hemu, která je schopná vázat 

molekulu O2. Ten jim mimo jiné dodává červené zabarvení, a proto byly také CYP 

povaţovány po jejich objevení nejprve za pigmenty
12

. CYP jsou proteiny obsahující 

evolučně konzervované jádro, avšak jsou variabilní jak v primární sekvenci 

aminokyselin, tak, jako důsledek, ve specifitě a síle vazby s reakčními partnery.  

Za zmínku stojí, ţe mezi konzervované oblasti typicky patří prosthetická hemová 

skupina
9
. Druhým vysoce konzervovaným místem je cystein 436. Jeho thiolátová síra se 

váţe jako pátý ligand na atom ţeleza v aktivním centru hemu (dalšími čtyřmi ligandy 

jsou pyrrolová jádra porfyrinového kruhu). Z tohoto důvodu se CYP řadí mezi  

hem-thiolátové proteiny
13

. Na základě rozdílností mezi těmito proteiny pak můţeme 

mluvit o isoformách tohoto proteinu. Např. u člověka lze nalézt aţ 57 izoforem tohoto 

proteinu (člověk má 57 prokázaných genů pro různé CYP)
14

. Hlavní rozdíly 

jednotlivých izoforem se nalézají v oblasti vazebného místa pro substrát, která je 

klíčovým faktorem určujícím vazebnou specificitu proteinu
12

, a v oblasti kladně 

nabitých aminokyselin zodpovědné za interakci s redoxními partnery
15

. Jedním 

z charakteristických rysů savčích cytochromů P450 je nutnost ukotvení do lipidové 

dvojvrstvy, čímţ se liší od prokaryotních CYP, které jsou rozpustné v polárních 

rozpouštědlech, protoţe neobsahují na svém N-konci hydrofobní doménu pro ukotvení 

proteinu do membrány endoplasmatického retikula
16

. 

Cytochromy P450 se na základě aminokyselinové sekvenční podobnosti dělí do rodin, 

z nichţ lze jmenovat např. CYP1 (metabolismus léčiv a steroidů, aktivace 

benzo(a)pyrenu), CYP4 (metabolismus arachidonových a mastných kyselin) nebo 

CYP11 (biosyntéza steroidů). Nejpočetnější a klinicky významnou rodinou je rodina 

CYP2 zahrnující asi třetinu všech podrodin CYP. Asi nejvhodnější pro výzkum 

struktury a funkce CYP je podrodina CYP2B. U ní malé změny v aminokyselinové 

sekvenci způsobují velké změny ve funkčnosti dané isoformy a lze tak dobře studovat 

příspěvky jednotlivých aminokyselin k celkové funkci proteinu
17

. Lidskou isoformu 

v této rodině reprezentuje CYP 2B6. Pro studium je však také moţné pouţít  

např. králičí isoformu 2B4. CYP 2B4 je tvořen 491 aminokyselinami a více neţ 75%  

se shoduje s ostatními CYP 2B
18

. Jeho molekulová hmotnost je 55,8 kDa. 
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2.7 Cytochrom b5 

Cytochrom b5 je oproti CYP poměrně malý protein a má molekulovou hmotnost 

„pouze― 16,7 kDa. Jeho aminokyselinová sekvence u člověka byla poprvé určena  

J. Ozolsem v roce 1989
19

. Strukturu cb5 tvoří velká katalytická doména (N-konec) a 

menší hydrofobnější doména na C-konci proteinu, která má za úkol uchytit jej  

do lipidické membrány endoplasmatického retikula
20,21

. Celkově cb5 obsahuje 6 α 

helixů a 5 β skládaných listů. Charakteristickým rysem cytochromů b5 je jejich 

spektrum – obsahují prosthetickou hemovou skupinu, jejímţ 5. a 6. ligandem jsou 

imidazolové kruhy histidinů 44 a 68
20

, a vykazují výraznou absorbanci v oblasti 

Sorretova pásu okolo 415 nm. 

Nedostatek cb5 je příčinnou methemoglobinémie organismu. Lidský cytochrom b5 má 

označení A (CYB5A) a vyskytuje se ve dvou isoformách, které vznikají alternativním 

sestřihem jednoho genového transkriptu
22–24

. Jak jiţ bylo řečeno, cb5 plní funkci donoru 

druhého elektronu na CYP v MFO. Slouţí také jako donor redukčních ekvivalentů  

při metabolismu mastných kyselin, kdy přenáší elektron na stearoylkoenzym A 

desaturasu
25,26

. Cytochrom b5 získává přenášený elektron od NADH:cytochrom b5 

reduktasy, nebo NADPH:cytochrom P450 reduktasy. Při přenosu elektronu  

na terminální oxidasu interaguje cb5 svými záporně nabitými aminokyselinovými 

zbytky s kladně nabitými aminokyselinami CYP
27

. Různé koncentrace cytochromu b5 

mohou různým způsobem ovlivňovat rychlost a způsob katalýzy u různých forem 

cytochromů P450. Při nízkých koncentracích cytochromu b5 dochází ke stimulaci cyklu 

a k omezení vzniku vedlejších produktů. Naopak při vysokých koncentracích můţe dojít 

ke kompetitivní inhibici s NADPH:cytochrom P450 reduktasou a tím blokaci počátku 

celého cyklu. 

 

2.8 NADPH:cytochrom P450 reduktasa 

NADPH:cytochrom P450 reduktasa (CPR) je klíčovým enzymem při přenosu elektronů 

na CYP. Jedná se o flavoprotein obsahující FAD a FMN jako prosthetické skupiny a 

díky jejich isoalloxazinovým kruhům je schopna dělit elektronový pár přicházející 

z NADPH + H
+
 a předávat je postupně na CYP. CPR se tedy účastní obou kroků 

přenosu elektronů na CYP. Ve druhém kroku však můţe docházet ke konkurenci s cb5. 
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Další významnou funkcí této oxidoreduktasy je asistence při oxidaci savčího hemu 

hem-oxygenasou při degradaci hemu
28

. Ze strukturního hlediska můţeme mluvit  

o přítomnosti 4 domén: FMN-váţící doménu, FAD-váţící doménu, NADPH-váţící 

doménu a kotvu váţící celý komplex do mikrosomální membrány. Elektron pak, 

s ohledem na redoxní potenciály jednotlivých koenzymů, putuje ve sledu  

NADPH – FAD – FMN – hem – O2
29,30

. 

 

2.9 NADH:cytochrom b5 reduktasa 

Cytochrom b5 reduktasa je čtvrtou sloţkou MFO systému. Jejím úkolem je předání 

elektronu na cytochrom b5, jeţ pak předá ve druhém kroku MFO cyklu elektron  

na CYP. Jedná se o NADH dependentní enzym obsahující flavinový koenzym FAD.  

Její druhá role v organismu je konverze methemoglobinu na hem. Nedostatek tohoto 

enzymu tedy způsobuje methemoglobinémii. Obyčejně je v erytrocytech přítomna 

v rozpustné formě, zatímco jako součást MFO systému se jedná o membránový protein. 

Tato diverzita je dána rozdílným mRNA sestřihem
31

.  
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3 Cíl práce 

Cílem této práce je optimalizace inkorporace fotoaktivovaného analogu methioninu  

do struktury cytochromu b5 v auxotrofních bakteriích E. coli B834(DE3). Míra 

inkorporace analogu bude determinována pomocí hmotnostní spektrometrie peptidů  

po proteolýze a na základě těchto dat bude celý proces exprese optimalizován. 

Po optimalizaci proteinové exprese budou do elektroforetické homogenity izolovány 

preparáty mutantních forem cytochromů b5. Tyto preparáty budou vyuţity pro studium 

protein-proteinových interakcí vyskytujících se při interakci cytochromu b5 

s cytochromem P450 2B4 a NADH:cytochrom b5 reduktasou pomocí techniky 

fotochemického zesítění. Pokud budou nalezena zesítění odpovídající kovalentním 

komplexům těchto proteinů, budou jejich přesné sekvence a molární poměry 

potvrzovány hmotnostně-spektrometrickou analýzou. 
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4 Materiál 

4.1 Chemikálie 

Na2HPO4. 12 H2O (Penta) 

NaCl (Fluka) 

KH2PO4 (Lachner) 

MgSO4 (Sigma Aldrich) 

NH4Cl (Lachema) 

Tryptone (Oxoid) 

Purifikovaný agar (Oxoid) 

Extrakt z kvasinek (Oxoid) 

Glycerol (Lachema) 

Coomassie Brilliant Blue – R250 (Fluka, Sigma Aldrich) 

Methanol LC-MS grade (Merck) 

L-2-amino-5,5-azi-hexanová kyselina (Thermo Fischer Scientific) 

Ampicilin, sodná sůl (Roth) 

Ethylmorfolin (Sigma Aldrich) 

Hydroxyapatit (Sigma Aldrich) 

Akrylamid (Roth) 

Tetramethylethylendiamin (Serva) 

Trizma
®
 base (Sigma Aldrich) 

L-Methionin (Sigma Aldrich, Roth) 

Thiamin hydrochlorid (Sigma Aldrich) 

L-Lysin (Sigma Aldrich) 

CuSO4. 5 H2O (Penta) 

CoSO4. 7 H2O (Penta) 

Bromfenolová modř (Roth) 

L-Leucin (United States of America Biochemical Corporation) 

L-Valin (United States of America Biochemical Corporation) 

L- Threonin (United States of America Biochemical Corporation) 

L-Isoleucin (Sigma Aldrich) 

L-Fenylalanin (Lachema) 

Dodecylsulfát sodný (Sigma Aldrich) 
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Kyselina octová (Sigma Aldrich) 

Acetonitril LC-MS grade (Merck) 

Voda, LC-MS grade (Merck) 

CaCl2 (Fluka) 

D-(+)-Glukosa (Sigma Aldrich) 

Kyselina ethylendiamintetraoctová (Fluka) 

ZnSO4. 7 H2O (Fluka) 

MnCl2. 4 H2O (Lachema) 

H3BO3 (Lachema) 

Tris(2-karboxyethyl)fosfin-hydrochlorid (Sigma Aldrich) 

Jodacetamid (Sigma Aldrich) 

Trypsin (Promega) 

Kyselina trifluoroctová (Fluka) 

Isopropoxy-β-D-1-thiogalaktopyranosid (Roth) 

Page Ruler Broad Range Unstained protein ladder (Thermo Fischer Scientific) 

Tris(2-karboxyethyl)fosfinhydrochlorid (Sigma Aldrich) 

kyselina α-kyanoskořicová (Bruker Daltonics) 

Dilauroylfosfatidylcholin (Sigma Aldrich) 

Hemin chlorid (Santa Cruz Biotech) 

KOH (Lachema Brno) 

CHCl3 (Chemapol Praha) 

Fenylazid (Sigma Aldrich) 

Kyselina bicinchoninová (Sigma Aldrich, BCA solution I) 

4% CuSO4.5 H2O (Sigma Aldrich, BCA solution II) 

 

4.2 Bakteriální kmeny 

Escherichia coli BL21 Gold DE-3 (Novagen
®

) 

Escherichia coli B834(DE-3) (Novagen
®
) 
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4.3 Plazmidy 

pET-22b s genem kódujícím králičí cytochrom b5 L41M (připraveny RNDr. Helenou 

Dračínskou Ph.D.) 

pET-22b s genem kódujícím králičí cytochrom b5 S23M (připraveny RNDr. Helenou 

Dračínskou Ph.D.) 

 

4.4 Přístrojové vybavení 

Souprava na elektroforézu Hoefer Scientific Instruments SE200 

Pipety a špičky Gilson a Pipetman 

Laboratorní váhy AND ER-120A 

Předváţky Ohaus Scout
TM

 Pro 

Míchačka Variomag Mono Komet 

Třepačka IKA
®
 Rocker 2D basic 

Spektrofotometr DeNovix DS-11+ 

Fotolyzér Oriel 60100 (100 W) 

Sonikátor Elma
®
 ECB 

Prosvětlovací pult Hama
®
 LP 555 

Inkubátor Ultimate Dry bath Incubator 

Stolní minicentrifuga Eppendorf F-45-12-11 

Centrifuga Hettich Zentrifugen Universal 320 R 

Vakuový koncentrátor Labconco CentriVap
®
micro IR 

Inkubátor IKA
®
 KS4000 iControl 

QIAPrep
®
 Spin MiniprepKit 

Gallenkamp economy incubator size 1 
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5 Metody 

5.1 Obecné metodiky 

5.1.1 Příprava kompetentních buněk 

Nejprve byly z bakterií E. coli B834(DE3) připraveny kompetentní buňky. 5 ml 

sterilního LB média (5,0 g Tryptonu
®
, 2,5 g extraktu z droţďových kvasinek, 5,0 g 

NaCl, deionizovaná voda do celkového objemu 500 ml) v 15 ml sterilní plastové 

nádobce bylo zaočkováno alikvotem bakteriální suspenze buněk E. coli B834 a 

inkubováno přes noc při 37°C a 190 RPM v inkubátoru IKA
®
 KS4000 iControl.  

LB agar byl připraven smísením 250 ml deionizované vody, 5,0 g Tryptonu
®
, 2,5 g 

extraktu z droţďových kvasinek, 5,0 g NaCl a 7,5 g sušeného agaru. Celá směs byla 

doplněna vodou na konečný objem 500 ml. Po sterilizaci autoklávováním a ochladnutí 

na teplotu přibliţně 55°C byla přidána sodná sůl ampicilinu (zásobní koncentrace  

100 mg.cm
-3

 ve finální koncentraci 100 μg.ml
-1

 a směs byla pouţita pro přípravu 

agarových ploten. 

Po namnoţení buněk byl odebrán alikvot 100 μl a přidán do 10 ml sterilního LB media. 

Buňky byly inkubovány při 37°C a 190 RPM do optické denzity alespoň 0,6 (DeNovix 

DS-11+ Spectrophotometer), poté přeneseny na led a tam ponechány 30 minut.  

Po zchlazení byly centrifugovány 7 min při 4000 RPM a 4°C na centrifuze Hettich 

Zentrifugen Universal 320R, rotor 1619. Peleta byla důkladně resuspendována v 10 ml 

sterilního 100 mM CaCl2 a inkubována 10 min na ledu. Následně byl vzorek opět 

centrifugován za stejných podmínek a peleta resuspendována tentokrát v 2 ml sterilního 

100 mM CaCl2. Vzorek byl ponechán přes noc při 4 °C v temnu. Další den byl opět 

centrifugován a resuspendován v 0,5 ml sterilního 100 mM CaCl2. Jednotlivé alikvoty 

kompetentních buněk byly zamraţeny v kapalném dusíku a přeneseny do -80°C. 

 

5.1.2 Transformace buněk 

Mikrozkumavky s kompetentními buňkami byly volně rozmraţeny na ledu. K nim bylo 

přidáno 1,5 µl roztoku plazmidů (pET-22b s genem kódujícím králičí cytochrom b5 

L41M nebo pET-22b s genem kódujícím králičí cytochrom b5 S23M) a byly 

inkubovány dalších 10 min na ledu. Poté byly rychle přeneseny do 42°C vodní lázně 

(Inkubátor Ultimate Dry Bath Incubator) na 45 s. Teplotním šokem došlo k transformaci 
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bakterií plazmidem. Následně byly buňky rychle přeneseny zpět na led. Po 5 minutách 

byl k buňkám přidán 1 ml předehřátého LB média na 37°C a směs byla inkubována  

40 min při 37°C a 190 RPM v inkubátoru IKA
®

 KS4000 iControl. Následovala 

centrifugace 2 minuty při 4000 RPM na stolní minicentrifuze Eppendorf F-45-12-11, 

byl odebrán 1 ml supernatantu a peleta byla resuspendována ve zbytku roztoku. Vzorky 

byly vysety na LB agarových plotnách s ampicilinem o výsledné koncentraci  

100 µg.ml
-1

. Agarové plotny byly inkubovány při 37°C přes noc v inkubátoru 

Gallenkamp economy incubator size 1. Narostlé agarové plotny byly uloţeny při 4 °C  

v temnu. 

 

5.1.3 Příprava LM9 média 

LM9 (limitní medium 9) je médium, které obsahuje 9 různých látek nebo skupin látek a 

je jinak nazýváno také minerální médium. Samotné médium neobsahuje methionin. 

Média o celkovém objemu 400 ml byla připravována smísením 360 ml roztoku LM9A 

(42 mM Na2HPO4, 22 mM KH2PO4, 18 mM NH4Cl, 8.6 mM NaCl, autoklávováno), 

4 ml 40% (w/v) glukosy (připraveno ve sterilní vodě, filtrováno na bakteriálním filtru 

GE Healthcare Life Sciences Whatman® Syringe Filter 13 mm), 400 µl 1 M MgSO4 

(autoklávováno), 40 µl 0,5% (w/v) thiaminu (vitamin B1, připraveno ve sterilní vodě, 

filtrováno na bakteriálním filtru GE Healthcare Life Sciences Whatman® Syringe Filter 

13 mm), 40 ml směsi aminokyselin (L-Ile, L-Val, L-Leu 0,5 mg.ml
-1

, L-Lys, L-Phe, 

L-Thr 1 mg.ml
-1

, připraveno ve sterilní vodě, filtrováno na bakteriálním filtru  

GE Healthcare Life Sciences Whatman® Syringe Filter 13 mm), 400 µl 1000x 

stopových kovů (80.6 mM EDTA, 2.15 mM CoCl2 x6H2O, 92.5 mM FeSO4 x7H2O, 

1.56 mM ZnSO4 x7H2O, 13.5 mM CuSO4 x5H2O, 10.6 mM MnCl2 x4H2O, 1.62 mM 

H3BO3, pH 7.5, autoklávováno), 400 µl ampicilinu o zásobní koncentraci 100 mg.ml
-1

 

(připraveno ve sterilní vodě, filtrováno na bakteriálním filtru GE Healthcare Life 

Sciences Whatman® Syringe Filter 13 mm) a celý roztok byl doplněn sterilní 

deionizovanou vodou na objem 400 ml. 

 

 



25 

 

5.1.4 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

dodeycylsulfátu sodného 

Z buněčné suspenze bylo pro elektroforézu vţdy odebíráno 0,5 ml buněčné kultury  

do mikrozkumavky. Odebraný vzorek byl centrifugován na stolní minicentrifuze 

Eppendorf F-45-12-11 po dobu 2 min při 14500 RPM. Po centrifugaci byl pipetou 

odebrán supernatant a peleta resuspendována ve 40 μl vody a 10 μl 5x koncentrovaného 

SDS redukujícího pufru (10% (w/v) SDS, 20% (v/v) glycerol, 30 mM Tris-HCl, pH 6,8, 

0,25% (w/v) bromfenolová modř, 10% (w/v) 2-merkaptoethanol). Vzorek byl zamraţen 

při -18°C, následně krátce povařen a nanášen po 20 μl do kaţdé jamky. Pro separaci byl 

pouţit 15% polyakrylamidový gel a jako standard Page Ruler Broad Range Unstained 

protein ladder dle návodu přiloţeného výrobcem. Do volných drah byl nanášen roztok 

SDS redukujícího pufru s vodou. Elektroforéza probíhala při konstantním limitním 

proudu 20 mA s limitem napětí 200 V. 

 

5.1.5 Vizualizace proteinů 

Vizualizace proteinů po rozdělení v polyakrylamidovém gelu byla prováděna roztokem 

Coomassie brilliant blue R-250 (CBB), popřípadě barvením stříbrem dle následujícího 

postupu: Gel byl nejprve fixován po dobu alespoň jedné hodiny (lépe přes noc) 

v roztoku 50% (v/v) methanolu a 12% (v/v) kyseliny octové s přídavkem 25 µl 37% 

(v/v) formaldehydu do 50 ml roztoku. Následně byl gel proplachován 3x 5 min 

roztokem 50% (v/v) ethanolu. Další jednu minutu byl gel senzitivizován pomocí 

preparačního roztoku Na2S2O3. 5 H2O o koncentraci 2 mg.dm
-3

. Gel byl inkubován  

20 min roztokem 0,1% (w/v) AgNO3. Následovalo proplachování vodou trvající  

2x 20 s. Vyvíjení probíhalo v roztoku Na2CO3 o koncentraci 60 g.dm
-3

 s přídavkem  

25 µl 37% (v/v) formaldehydu na 50 ml a Na2S2O3. 5 H2O o koncentraci 40 mg.dm
-3

. 

Vyvíjení probíhalo přibliţně 10 minut a bylo zastaveno propláchnutím gelu 

deionizovanou vodou 2x 2 s a ponořením na 10 min do 1,5% roztoku EDTA. Poté byl 

gel přenesen do deionizované vody. Pro delší uchovávání byl gel přenesen do 1% (v/v) 

roztoku kyseliny octové a uchováván v temnu při 4 °C. 
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5.1.6 Proteolýza „v gelu“ 

Prouţek cytochromu b5 v polyakrylamidovém gelu bylo třeba průkazně identifikovat a 

určit stupeň inkorporace foto-methioninu. Předpokládaný prouţek cb5 byl skalpelem 

vyříznut a rozkrájen na malé kostičky. Kostičky gelu byly za účelem odbarvení CBB 

R-250 ponořeny do 100 μl 100 mM roztoku ethylmorfolinu (pH 8,1) a 100 μl 

acetonitrilu a inkubován v sonikační lázni aţ do odbarvení. Pro urychlení procesu byl 

roztok ethylmorfolinu a acetonitrilu v pětiminutových intervalech vyměňován. 

V případě gelu barveného stříbrem byl nakrájený vzorek odbarvován 100 μl čerstvě 

připraveného roztoku 1:1 roztok 30 mM K3Fe(CN)6 a 100 mM Na2S2O3. Po odbarvení 

byl vzorek 5x propláchnut 100 μl vody a 1x roztokem acetonitrilu. Cysteinové můstky 

byly redukovány 30 mM tris(2-karboxyethyl)fosfinhydrochloridu v roztoku se 100 mM 

ethylmorfolinem (pH 8,0) a po dobu 20 min inkubován při 70 °C. Po inkubaci byl 

vzorek propláchnut 100 μl acetonitrilu, 100 μl vody a 100 μl acetonitrilu. Pak byl 

převeden do čerstvého roztoku 30 mM jodacetamidu v roztoku se 100 mM 

ethylmorfolinem (pH 8,0) a ponechán 60 minut v temnu. Po modifikaci cysteinových 

můstků byl vzorek proplachován střídavě 3x 100 μl acetonitrilu a 2x 100 μl vody a 

nakonec převeden do 50% (v/v) roztoku acetonitrilu ve vodě. Pro naštěpení proteinů  

ve vzorku byl vzorek sušen 10 min ve vakuovém koncentrátoru Labconco CentriVap
® 

micro IR, následně k němu bylo přidáno 30 μl štěpícího pufru (45 mM Ethylmorfolin, 

pH 8,1, 10% acetonitril (v/v)) a 1 μl trypsinu (zásobní koncentrace 0,1 µg.cm
-3

) a byl 

inkubován přes noc při 37 °C. 

 

5.1.7 Stanovení míry inkorporace na MS 

Inkorporace foto-methioninu do struktury proteinu byla zjišťována pomocí hmotnostně 

spektrometrické analýzy. Vzorek byl centrifugován po dobu 2 min při 14500 RPM  

na stolní minicentrifuze Eppendorf F-45-12-11  a byl k němu přidán acetonitril  

do finální koncentrace 30% (v/v) a kyselina trifluoroctová do finální koncentrace 0,1%. 

Poté byl vzorek 15 min sonikován. Na terčík pro měření MALDI-TOF MS bylo 

nanášeno vţdy 0,4 μl vzorku a po zaschnutí byla pozice převrstvena 0,4 μl roztoku 

matrice (5 mg.cm
-3

 kyseliny α-kyanoskořicové v 50% (v/v) acetonitrilu a 0,05% (v/v) 

kyselině trifluorocové).  
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Hmotnostní spektra byla změřena pomocí systému MALDI-TOF/TOF Ultra FLEX III 

s N2 laserem (337 nm) v reflexním modu doc. RNDr. Miroslavem Šulcem, Ph.D. 

 

5.1.8 Izolace plasmidu 

Plazmid, který jsme pouţívali, byl izolován do zásoby za pouţití sady QIAprep® Spin 

MiniprepKit (50) pro izolaci plazmidu. Dle návodu k sadě přiloţeného výrobcem byl 

izolován plazmid, který byl zamraţen při -20 °C. Určení koncentrace probíhalo  

na přístroji DeNovix DS-11+ Spectrophotometer. Jako blank byla pouţita deionizovaná 

voda. V reţimu přístroje dsDNA měřícím při 260 nm byla na čidlo s optickou drahou 

0,1 mm nanesena kapka vzorku o objemu 1,0 µl. Přístroj přímo určil koncentraci DNA. 

Pro zjištění čistoty byla také měřena absorbance vzorku při 280 nm a určen poměr 
    

    
. 

 

5.2 Exprese cytochromu b5 s Met 

Abychom nalezli bakteriální klon s nejvyšší mírou exprese, tři vybrané transformované 

bakteriální kolonie z agarových ploten byly zaočkovány a kultivovány v 10 ml LB 

média s ampicilinem (100 µg.ml
-1

) při 37°C a 190 RPM přes noc. Z narostlých nočních 

kultur bylo odebráno 140 µl a k nim přidáno 60 µl 50% (v/v) glycerolu. Takto byly 

buňky zamraţeny v kapalném N2 a uskladněny při -80 °C v podobě glycerolových 

konzerv pro další pouţití. Z noční kultury bylo odebráno vţdy 200 µl a přeneseno  

do 5 ml LB nebo LM9 + Met (0,125 mg.ml
-1

) média s ampicilinem o koncentraci  

100 µg.ml
-1

. Následně probíhala inkubace při 37°C a 190 RPM po dobu přibliţně  

3-4 hodin. Optická denzita suspenze byla měřena na spektrofotometru DeNovix DS-11+ 

Spectrophotometer za pouţití kyvet s optickou drahou 10 mm. Jako standard byla 

pouţita deionizovaná voda. Po dosaţení OD600  v rozmezí 0,5 – 0,7 bylo odebráno  

0,5 ml bakteriální suspenze pro SDS elektroforézu. Ke zbytku kultury byl přidán 

isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid (IPTG, finální koncentrace 1 mmol.dm
-3

), který 

působí jako indukční faktor exprese. Po 1, 2, 4 a 16 hodinách byly odebírány vzorky  

pro elektroforézu a stanovena OD600. Nakonec byla suspenze sklizena centrifugací  

(10 min, 4000 RPM, 4°C, Centrifuga Hettich Zentrifugen Universal 320 R, rotor 1619) 

a buněčná peleta uloţena při -20 °C. 
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5.3 Exprese cytochromu b5 v LM9 s foto-Met 

Po optimalizaci produkce cytochromu b5 v LB médiu a v limitním médiu s methioninem 

byl protein exprimován v limitním médiu s foto-methioninem. Pro tuto expresi byly 

testovány dva různé protokoly. Oba protokoly mají počáteční postup společný. 

Bakteriální kolonie byla zaočkována do 10 ml LB média s ampicilinem (100 µg.ml
-1

) 

z agarové plotny a inkubována při 37 °C a 190 RPM přes noc. Po 19 hodinách bylo 

odebráno 200 µl kultury a přeneseno do 10 ml limitního média s Met (0,125 mg.ml
-1

) 

a ampicilinem (100 µg.ml
-1

). Směs byla dále inkubována za stejných podmínek aţ  

do OD600 > 0,6. Poté byla směs centrifugována 2x10 min při 4000 RPM a 4°C a peleta 

byla resuspendována v 50 ml roztoku LM9A. Následovala další centrifugace  

za stejných podmínek a opět byla peleta resuspendována v 50 ml LM9A. 

V případě prvního protokolu pak byla peleta resuspendována v kompletním limitním 

médiu LM9 bez methioninu a inkubována přes noc při 30 °C a 190 RPM. Další den 

ráno byl odebrán vzorek pro elektroforézu, do směsi byl přidán foto-methionin o finální 

koncentraci 0,125 mg.ml
-1

 a IPTG o finální koncentraci 1 mmol.dm
-3

. Další postup 

pokračoval stejně, jako při expresi v LB médiu nebo v LM9 médiu s methioninem. 

V případě druhého protokolu exprese byla peleta po druhém promytí roztokem LM9A 

resuspendována v kompletním limitním médiu LM9 a rovnou přidán foto-methionin  

o finální koncentraci 0,125 mg.ml
-1

. Poté byla směs uloţena v chladu a temnu (4°C).  

Po hodinové inkubaci za daných podmínek byl odebrán vzorek pro elektroforézu. 

Buněčná suspenze byla přenesena do 37 °C a 190 RPM a byla indukována exprese 

proteinu pomocí IPTG o finální koncentraci 1 mmol.dm
-3

. Stejně jako v předchozích 

případech byly odebírány vzorky v časech 1, 2, 4, 8 hodin a přes noc (aţ 20 h) a pouţity 

pro přípravu SDS elektroforézy.  

 

5.4 Izolace proteinu 

Protein získaný kultivací bylo pro další experimenty nutno izolovat z bakteriální 

suspenze. Prvním krokem izolace proteinu byla centrifugace buněčné kultury  

při 4000 RPM a 4 °C 2x10 min na centrifuze Hettich Zentrifugen Universal 320 R, rotor 

1619. Peleta byla zamraţena a uchovávána při -20 °C. Před pouţitím byla nejprve volně 

rozmraţena a poté resuspendována v 25 ml v resuspendačního pufru  
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(10 mM KH2PO4/KOH, 1 mM EDTA, pH 7,7). K suspenzi byla přidána jedna tableta 

směsi inhibitorů proteas (Complete Mini, Roche, SRN). Tato suspenze byla poté 

sonikována na ledu sondou KE 76 8x 2,5 min s pauzami 3,5 min mezi jednotlivými 

úseky. Sonda byla nastavena na výkon 40 W. Po rozbití buněk sonikací byl odebrán 

vzorek pro elektroforézu. 

Sonikace byla následována centrifugací nejprve na centrifuze Centrifuga Hettich 

Zentrifugen Universal 320 R, rotor 1619 při 4 °C, 4000 RPM po dobu 15 min a 

následně na ultracentrifuze Beckman LE- 80K s úhlovým rotorem Ti 70 předchlazeným 

na 4 °C. Ultracentrifugace probíhala 75 minut při 4 °C, 60 000 RPM. Z pelety i 

supernatantu byl odebrán vzorek na elektroforézu. Peleta byla resuspendována v 25 ml 

resuspendačního pufru 2 (20 mM KH2PO4/KOH, 1 mM EDTA, 20% (v/v) glycerolu  

o pH 7,7) tyčovým homogenizátorem dle Pottera-Elvehjema v chlazené místnosti  

při teplotě 6 °C. 

 

5.5 Stanovení koncentrace proteinu pomocí bicinchoninové kyseliny 

Pro další postup bylo nutné stanovit celkovou koncentraci proteinu. Nejprve byl 

v poměru 50:1 smísen zásobní roztok bicinchoninové kyseliny (BCA solution I, B9643, 

Sigma Aldrich) a roztoku 4% (w/v) CuSO4 . 5 H2O (BCA solution II). Na mikrotitrační 

destičku nanášeno vţdy 7 µl vody (kontrola, v tripletu), standardu (v dubletech) a 

vzorku (v tripletech) a ke kaţdému bylo přidáno 56 µl výše připraveného roztoku BCA 

a CuSO4.5H2O. Jako standard byl pouţit roztok hovězího sérového albuminu (BSA)  

o koncentracích 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 a 0,0625 mg.ml
-1

. Po inkubaci 25 min při 37 °C 

byla na spektrofotometru Tecan Sunrise změřena absorbance při 456 nm a díky 

kalibrační křivce BSA určena celková koncentrace proteinu ve vzorcích. Graf 1 ukazuje 

kalibrační přímku tohoto stanovení. 
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Graf 1: Kalibrační přímka stanovení koncentrace proteinu pomocí kyseliny 

bicinchoninové – závislost absorbance na koncentraci hovězího sérového albuminu. 

 

5.6 Solubilizace  a titrace hemin chloridem 

Ke vzorku byly přidány detergenty Brij 35 a 10% (v/v) cholát sodný tak, aby výsledná 

koncentrace kaţdého odpovídala 1 mg detergentu na 1 mg proteinu. Mnoţství proteinu 

bylo určeno stanovením pomocí bicinchoninové kyseliny. Cytochrom b5 byl detergenty 

solubilizován do lipidové membrány. Roztok byl míchán 1h při 6 °C a následně titrován 

1 mM hemin chloridem, (při titraci se mění na hem, který je kofaktorem cb5). Zásobní 

roztok hemin chloridu byl připraven rozpuštěním 2 mg hemin chloridu v 1,55 ml H2O a 

1,55 ml EtOH a titrován 1M NaOH do rozpuštění (přídavek asi 7,2 µl). Průběh titrace 

byl sledován spektrofotometricky na dvoupaprskovém spektrofotometru Specord M250 

Plus. Vzorek byl titrován v křemenných kyvetách s optickou drahou 10 mm proti 

resuspendačnímu pufru 2, do něhoţ bylo přidáváno stejné mnoţství heminu jako  

do vzorku. Z posunu maxima spektra okolo 415 nm a poměru maxima spektra  

k absorbanci při 500 nm bylo určeno mnoţství hemin chloridu potřebné pro titraci 

cytochromu b5. Poté byla provedena druhá ultracentrifugace při 75 min, 4 °C a 60 000 

RPM na ultracentrifuze Beckman LE-80K s předchlazeným výkyvným rotorem Ti 70. 

Supernatant byl ponechán přes noc při 6 °C. 
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5.7 Chromatografie na koloně DEAE Sepharosy 1 

Přístroj Äkta Prime Plus pro rychlou proteinovou kapalinovou chromatografii (FPLC, 

z angl. fast protein liquid chromatography) byl přenesen do chlazené místnosti (6 °C) a 

k němu byl připojen zapisovač Beckmann Kipp und  Zonen CR200. Všechny dále 

pouţívané pufry byly filtrovány na bakteriálním filtru Millipore Durapore
TM

 nebo 

Millipore Express
TM

 Plus o průměrech pórů 0,22 µm. Chromatograf byl nastaven  

na sledování absorbance při 415 nm. K chromatografu byla připojena kolona DEAE FF 

16/10 (GE Healthcare). Kolona byla ekvilibrována 100 ml ekvilibračního pufru 1  

(20 mM KH2PO4/KOH, 1 mM EDTA, 20% (v/v) glycerol, 0,6% (w/v) Brij 35, pH 7,2). 

Po ekvilibraci byl na kolonu nanesen vzorek při průtoku 1 ml.min
-1

 . Po nanesení byl 

vzorek promýván ekvilibračním pufrem 1 tak dlouho, dokud vykazoval detekovatelnou 

absorbanci při sledované vlnové délce (tím byl odmyt nezachycený protein, nadbytečný 

hemin a ostatní nezachycené kontaminující látky). Po promytí byl vzorek eluován 

z kolony průtokem 4 ml.min
-1

 a gradientem elučního pufru 1 (20 mM KH2PO4/KOH, 

400 mM KCl, 1 mM EDTA, 20% (v/v) glycerol, 0,6% (w/v) Brij 35, pH 7,2). Průběh 

eluce ukazují grafy 2 a 3. Vzorek byl eluován dvěma způsoby: a) gradientem  

0-20% elučního pufru 1 v délce 40 ml, poté promýván při stejné koncentraci dalších  

50 ml, následně eluován 20-40% elučním pufrem 1, promýván dalších 50 ml a poté byla 

eluce dokončena gradientem do 100% koncentrace elučního pufru 1, nebo b) eluován 

gradientem 0-25% na 50 ml elučního pufru 1, promýván touto koncentrací dalších  

50 ml, eluován 25-40% koncentrací, promýván 40% koncentrací elučního pufru 1 a 

konečně eluce byla dokončena lineárním gradientem aţ do 100% koncentrace elučního 

pufru 1. Během eluce byly sbírány frakce po 10 ml. Po dokončení eluce byla kolona 

regenerována sledem promytí 80 ml deionizované vody, 80 ml 2 M NaCl, 80 ml 

deionizované vody, 80 ml 1 M NaOH, 80 ml deionizované vody, 80 ml 70% (v/v) 

ethanolu, 50 ml deionizované vody a ekvilibrována 100 ml ekvilibračního pufru  

při průtoku 1 ml.min
-1

. 
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Graf 2: Průběh eluce cytochrom b5 S23M. Svislá osa znázorňuje podíl  elučního pufru 

vůči ekvilibračnímu pufru. 

 

 

Graf 3: Průběh eluce cytochromu b5 L41M. Svislá osa znázorňuje podíl elučního pufru 

vůči ekvilibračnímu pufru. 

 

5.8 Zahuštění a dialýza 1 

Frakce vykazující zvýšenou absorbanci při 415 nm byly spojeny a koncentrovány  

na filtrech Amicon s mezní hodnotou propustnosti 30 000 Da. Centrifugace probíhala 

při 4°C a 4000 RPM na centrifuze Hettich Zentrifugen Universal 320 R, rotor 1619  

po dobu několika hodin (do zahuštění na přibliţně 5 ml). Ze zahuštěné frakce byl 

odebrán vzorek pro elektroforézu. Preparát byl dialyzován 12 hodin při 6 °C 

v dialyzačním pufru 1 (15 mM KH2PO4/KOH, 1 mM EDTA, 20% (v/v) glycerol,  

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

P
o

d
íl 

e
lu

čn
íh

o
 p

u
fr

u
/%

 

čas/s 

Schéma eluce cytochromu b5 S23M 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100P
o

d
íl 

e
lu

čn
íh

o
 p

u
fr

u
/%

 

čas/s 

Schéma eluce cytochromu b5 L41M 



33 

 

0,3% (w/v) Brij 35, pH 7,2) a po 12 hodinách další 2 hodiny ve stejném objemu nového 

pufru. 

 

5.9 Chromatografie na koloně DEAE Sepharosy 2 

Kolona byla ekvilibrována 100 ml ekvilibračního pufru 2 (15 mM KH2PO4/KOH, 1 mM 

EDTA, 20% (v/v) glycerol, 0,1% (w/v) cholát sodný, pH 7,2). Vzorek byl nanesen  

(při průtoku 1 ml.min
-1

) a promýván ekvilibračním pufrem 2 při průtoku 1 ml.min
-1

 tak 

dlouho, dokud neklesla absorbance při 415 nm na nulovou hodnotu. Protein byl poté 

eluován skokově elučním pufrem 2 (200 mM KH2PO4/KOH, 200 mM KCl, 1 mM 

EDTA, 20% (v/v) glycerol, 0,1% (w/v) cholát sodný, pH 7,2). Během eluce byly 

sbírány frakce po 2 ml. Chromatografická kolona byla poté čištěna stejně, jako v prvním 

případě a uloţena v roztoku 20% (v/v) nedenaturovaného ethanolu.  

 

5.10 Dokončení purifikace proteinu 

Frakce vykazující pík absorbance při 415 nm byly spojeny a zahuštěny na filtru Amicon 

s mezní hranicí propustnosti 10 000 Da a za pouţití centrifugace při 4000 RPM a 4 °C 

na finální objem 500 µl. Tento objem byl dále zahušťován do finálního objemu 70 µl  

na centrifuze Eppendorf 5415R za stejných podmínek a za pouţití filtrů Amicon Ultra 

10K s mezní hranicí propustnosti 10 000 Da. Z tohoto preparátu byl odebrán vzorek  

na elektroforézu, bylo změřeno spektrum v objemu 1,0 µl s optickou drahou 0,1 mm  

na spektrofotometru DeNovix DS-11+. Z absorbance při 415 nm a molárního 

extinkčního koeficientu při této vlnové délce byla pomocí Lambert-Beerova zákona 

určena koncentrace cytochromu b5. Také byla stanovena celková koncentrace proteinu 

pomocí metody BCA. Graf 4 ukazuje kalibrační přímku tohoto stanovení. Preparát byl 

následně zamraţen v kapalném dusíku a dlouhodobě uskladněn při teplotě -80 °C. 
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Graf 4: Kalibrační přímka stanovení celkové koncentrace proteinu ve vzorku pomocí 

bicinchoninové kyseliny. Kalibrační přímka byla získána pomocí absorbancí ředící řady 

BSA.  

 

5.11 Fotolýza a identifikace kovalentních zesítění 

Získaný preparát proteinu byl pouţit pro studium interakcí se svými fyziologickými 

partnery – cytochromem P450 2B4 a NADH:cytochrom b5 reduktasou. byl připraven 

roztok dilauroylfosfatidylcholinu (DLPC) v CHCl3 o koncentraci 10 g.dm
-3

. Roztok byl 

sonikován a po rozpuštění ponechán volně odpařit v digestoři. Odparek byl rozpuštěn 

v 1 ml pufru o sloţení 10 mM KH2PO4/KOH, pH 7,2. Roztok byl sonikován 2 min 

sondou Bandelin KE 73 vţdy 25 sekund s 5 s pauzami Amplituda sondy byla nastavena 

na 40% a teplotní limit na 20 °C. Stejným pufrem byla pak část zásobního roztoku 

doředěna na 0,6 mM koncentraci DLPC. DLPC vytváří lipidické dvojvrstvy, do kterých 

se studované proteiny uchycují svými membránovými doménami. Poté byly připraveny 

různé reakční směsi, jak ukazuje tabulka 1: směs obsahující cb5, směs obsahující CYP 

2B4, směs CYP 2B4 a cb5 v molárním poměru 1:1, 1:4, 1:12 a směs cb5 a 

NADH:cytochrom b5 reduktasy v poměru 4:1. Ke všem vzorkům byl přidán 0,3 mM 

roztok DLPC (zásobní 0,6 mM) a do celkového objemu byly směsi doplněny pufrem 

(10 mM KH2PO4/KOH, pH 7,2). Všechny směsi byly pro rekonstituci proteinů jednu 

hodinu inkubovány při 6°C v lednici. 
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Tab. 1: Sloţení reakčních směsí pro fotolýzu. 

 

reakční směs cb5 
CYP 

2B4 

cb5:CYP 

2B4 

cb5:CYP 

2B4 

cb5:CYP 

2B4 

cb5:NADH:cb5 

reduktasa 

vzájemný 

poměr 
- - 1:1 4:1 12:1 4:1 

 

Po uplynutí této doby byl kontrolován výkon UV lampy ve fotolyzéru pomocí fotolýzy 

fenylazidu a jeho poločasu fotolýzy (poločas fotolýzy je 2 s). Fotolýza reakčních směsí 

probíhala při vlnové délce 366 nm (vysokotlaká rtuťová výbojka, 100 W). Kaţdá směs 

byla fotolyzována 195 s. Fotolyzovaný roztok v kapiláře byl chlazen v křemenné kyvetě 

s deionizovanou vodou. Nakonec bylo k 20 µl kaţdé reakční směsi přidáno 5 µl  

5x koncentrovaného SDS redukujícího pufru a byla provedena SDS elektroforéza v 8% 

a 12% polyakrylamidovém gelu při 140 V, 25 W a 22 mA. Získaný gel byl obarven 

orientačně pomocí Coomassie brilliant blue R250 a po odbarvení barven stříbrem. 
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6 Výsledky 

Buněčné linie E. coli B834 byly úspěšně transformovány studovanými plazmidy, pET-

22b s genem kódujícím králičí cytochrom b5 L41M a pET-22b s genem kódujícím 

králičí cytochrom b5 S23M. Oba plazmidy nesou gen pro rezistenci na antibiotikum 

ampicilin. Na LB agarových plotnách s ampicilinem bylo při 37°C po 24 hodinách 

vypěstováno od kaţdého mutantního proteinu přibliţně 200 bakteriálních kolonií. 

Kontrolní agarové plotny byly negativní.  

Abychom zjistili, zda jsou bakterie schopny produkovat z plazmidu cytochrom b5, byla 

testována produkce cb5 v LB médiu u náhodně vybraných kolonií z agarové plotny.  

 

6.1 Růst a exprese v LB médiu 

Dvě kolonie pro vzorek L41M  a tři kolonie pro vzorek S23M byly zaočkovány do 5 ml 

LB média obsahujícím ampicilin ve finální koncentraci 100 µg.ml
-1

. Po dosaţení 

optické denzity bakteriální suspenze přibliţně 0,500 (přesná hodnota viz. tab. č 2  

na straně 37) bylo do kultivační směsi přidáno IPTG o finální koncentraci 1 mmol.dm
-3

. 

Od této chvíle byly odebírány frakce a pomocí elektroforézy v polyakrylamidovém 15% 

gelu v přítomnosti SDS byly vybrány nejvíce ţivotaschopné a produkceschopné klony. 

Polyakrylamidové gely ilustrující růst bakterií a produkci cytochromu b5 ukazují 

obrázky 3 a 4. 
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Obr. 3: Polyakrylamidový 15% elektroforetický gel barvený CBB-R250 ukazuje růst tří 

klonů E. coli B834 obsahující plazmid pET-22b s genem kódujícím králičí cytochrom 

b5 S23M v LB médiu. V dráze 1 je standard. V drahách 2, 3 a 4 je ukázán růst klonu 1, 

v drahách 5, 6 a 7 růst klonu 2 a v drahách 8, 9 a 10 růst klonu 3. Jednotlivé frakce byly 

odebírány v časech 0 h, 1,5 h a 13 h po přidání IPTG. Šipka označuje relativní mobilitu 

odpovídající molekulové hmotnosti proteinu cytochromu b5. 
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Obr. 4: Polyakrylamidový 15% elektroforetický gel barvený CBB-R250 ukazuje růst 

dvou klonů E. coli B834 obsahující plazmid pET-22b s genem kódujícím králičí 

cytochrom b5 L41M. V dráze 1 je standard. V drahách 2-6 je ukázán růst klonu 1 a 

v drahách 7-10 růst klonu 2. Jednotlivé frakce byly odebírány v časech 0 h, 1 h, 2 h, 4 h 

a 22 h po přidání IPTG. Šipka označuje relativní mobilitu odpovídající molekulové 

hmotnosti proteinu cytochromu b5. 

 

Na základě poměru cytochromu b5 (prouţek v místě očekávané molekulové hmotnosti 

15 kDa) vůči ostatním produkovaným proteinům a poměru celkové koncentrace 

proteinů v různých časech byly pro další kultivaci vybrány klony S23M 1 a L41M 2, 

které vykazovaly větší optické denzity a vizuálně silnější prouţky cytochromu b5,  

neţ ostatní klony. Průběh růstu obou klonů byl doprovázen měřením optických denzit 

při 600 nm, coţ ukazuje tabulka č. 2. 
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Tab. 2: Optické denzity jednotlivých klonů S23M a L41M při kultivaci v LB médiu 

s ampicilinem a IPTG. V čase 0 hod bylo 100 µl noční kultury zaočkováno do 5 ml LB 

média a v čase 8 hod bylo ke vzorkům přidáno IPTG o finální koncentraci 1 mmol.dm
-3

. 

Absorbance byly měřeny na spektrofotometru DeNovix DS-11+ v křemenné kyvetě 

s optickou drahou 10 mm. 

 

čas/h AS23M  1 AL41M  2 ředění 

0 0,000 0,000 - 

6 0,342 - - 

7 0,459 - - 

8 
0,561; + 

IPTG 

0,397; + 

IPTG 

- 

9 - 0,580 - 

9.5 0,780 - - 

10 - 0,639 - 

12 - 0,679 - 

21 0,966 - - 

30 - 1,960 1:1 

 

 

6.1.1 Izolace plasmidu 

Z pěstovaných bakterií byl pro příští pouţití izolován plazmid pomocí kitu QIA 

Miniprep
®
 Spin. Po dokončení postupu byl preparát zamraţen při -20 °C.  

Na spektrofotometru DeNovix byla také určena koncentrace DNA,  jeho čistota a 

změřeno spektrum preparátu v rozsahu 220-350 nm, jak ukazuje graf 5 na straně 38, 

data byla získána pouze pro cb5 S23M. Spektrum bylo měřeno na spektrofotometru 

DeNovix DS-11+ na čidle s optickou drahou 0,10 mm v objemu vzorku 1 µl. 

V získaném plasmidovém preparátu byla stanovena koncentrace DNA 50,36 ng.µl
-1

 o 

čistotě 
    

    
     , coţ naznačuje nízkou míru kontaminace vzorku plasmidu proteiny. 
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Graf 5: Spektrum závislosti absorbance na vlnové délce plazmidové DNA klonu 

cytochromu b5 S23M z izolovaného plazmidu. Spektrum bylo měřeno  

na spektrofotometru DeNovix DS-11+ v 1 µl vzorku. 

 

6.2 Růst a exprese v limitním médiu 

Abychom zjistili, zda jsou testované klony schopny růstu a exprese proteinu i 

v limitním médiu o přesně předepsaném sloţení, byly alikvoty klonů bakterií E. coli 

B834 obsahujících plazmid s genem pro cb5 S23M a L41M inokulovány do 5 ml 

sterilního limitního média LM9 obsahujícího methionin o koncentraci 0,125 mg.ml
-1

. 

V něm byly opět kultivovány, produkce proteinu byla indukována IPTG a opět byly 

odebírány frakce v různých časech. Bylo zjištěno, ţe exprese proteinu probíhá 

srovnatelně s produkcí v LB médiu, pouze pomaleji. Exprese byla sledována opět 

pomocí polyakrylamidové elektroforézy v 15% gelu v prostředí SDS (obrázek není 

presentován). 

Po ověření schopnosti klonů růst i v limitním médiu s methioninem jsme přikročili  

ke kultivaci v limitním médiu LM9 s foto-methioninem o finální koncentraci  

0,125 mg.ml
-1

. Bakterie byly kultivovány podle obou výše popsaných postupů. Vţdy 

byly kultivovány nejprve v limitním médiu LM9 s  methioninem a po dosaţení OD600 

0,600 (pro mutant L41M) a 0,512 (pro mutant S23M) promývány roztokem LM9A, 

základní sloţkou limitního média. Dále byly buď ponechány hodinu v LM9  

s foto-methioninem o finální koncentraci 0,125 mg.ml
-1

 v 6°C a temnu po dobu jedné 

hodiny. Pak k nim bylo přidáno IPTG o finální koncentraci 1 mmol.dm
-3

. V případě 
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druhého protokolu byly ponechány v LM9 bez foto-methioninu a bez IPTG ve 30°C a 

190 RPM. Po 12 hodinách k nim byl přidán foto-methionin o finální koncentraci  

0,125 mg.ml
-1

 a suspenze byla inkubována 30 min při 37 °C a 190 RPM.  Po této době 

byla iniciována exprese proteinu cb5 přídavkem IPTG o finální koncentraci  

1 mmol.dm
-3

. Obě tyto metody poskytovaly srovnatelné výsledky – 93,4% nebo 91,2% 

inkorporaci foto-methioninu do primární sekcence proteinu, jak bylo potvrzeno pomocí 

hmotnostní spektrometrie (viz dále). Pro izolaci proteinu byl vybrán druhý postup 

s kultivací při 30 °C po dobu 12 hod. Kultivaci bakterií v limitním médiu LM9 s foto-

methioninem dokumentují obrázky 5 a 6. 

 

 

Obr. 5: 15% polyakrylamidový elektroforetický gel v přítomností SDS barvený CBB-

R250 dokumentující expresi cytochromu b5 S23M v limitním médiu LM9  

s foto-methioninem. V dráze 1 je standard. V dráze 3 je vzorek odebraný v čase 0 h, 

tedy v okamţiku počátku indukce syntézy proteinu pomocí IPTG. V dráze 5 je pak 

vzorek odebraný po 5 hodinách a v dráze 7 vzorek odebraný po 11 hodinách.  
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Obr. 6: 15% polyakrylamidový gel v přítomnosti SDS barvený CBB-R250 

dokumentující expresi cytochromu b5 L41M v limitním médiu LM9  

s foto-methioninem. V dráze 1 je standard. V drahách 3-7 jsou vzorky odebírané 

v časech 0 h, 2 h, 4 h, 8 h a 11 h, kde čas 0 h představuje okamţik přidání IPTG. Vlevo 

v dráze 9 je standard cytochromu b5 (jedná se o dřívější preparát cb5 S23M).  

 

Po skončení produkce proteinů cb5 výše popsaným způsobem byly kultivační suspenze 

centrifugovány aţ do vytvoření kompaktní pelety (centrifuga Hettich Universal 320R, 

4000 RPM, 4 °C, obvykle 2x 10 min) a preparát byl zamraţen při -20 °C. 

6.3 Stanovení míry inkorporace foto-methioninu hmotnostní 

spektrometrií 

Po trypsinizaci proteinového prouţku s mobilitou odpovídající cb5 byla míra 

inkorporace foto-methioninu do struktury cytochromu b5 byla určována pomocí 

MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Bylo změřeno spektrum v reflexním módu, 

jehoţ část ukazuje obrázek 7. 
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Obr. 7: Hmotnostní spektrum (MALDI-TOF) preparátu cb5 L41M. Panel A ukazuje 

spektrum preparátu před indukcí produkce cb5 pomocí IPTG. Panel B ukazuje MS 

spektrum preparátu v čase 16 h po indukci produkce IPTG. V tomto postupu byl 

preparát před indukcí 1 h při 4 °C v temnu. Panel C ukazuje MS spektrum preparátu  

16 h po indukci IPTG. V tomto postupu byl preparát před indukcí 19 h při 30 °C a  

190 RPM v limitním médiu bez (foto)methioninu. 

 

Na panelu A obrázku 7 vidíme spektrum preparátu cb5 L41M v čase 0 h (před indukcí 

IPTG). Spektrum vykazuje vyšší pozadí, avšak niţší celkový signál. V naší sledované 

oblasti se nenachází ţádný výrazný m/z signál. Panel B ukazuje MS spektrum preparátu 

cb5 L41M 16 h po indukci exprese proteinu IPTG, kdy preparát byl před indukcí 

inkubován 1 h při 4 °C v temnu. Na obrázku jsou čtyři signály. Signál při m/z 1529,730 

odpovídá peptidu FMEEHRGGEEVLR s výskytem přirozeného L-Met. Zvýrazněný 
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methionin je methionin v pozici 41, který byl v postupu nahrazován foto-methioninem. 

Při měření hmotnostních spekter pomocí MALDI dochází při ionizaci dusíkovým 

laserem (337 nm) k úplné fotolýze foto-methioninu. Z molekuly foto-methioninu 

disociuje molekula dusíku a vzniklý peptid má hodnotu m/z signálu  

o 19,972 hmotnostních jednotek (m.u.) niţší – m/z 1509,7. Druhým výrazným signálem 

je m/z 1509,740, který ukazuje peptid s inkorporovaným foto-methioninem vzniklý  

po fotolýze proteinu/peptidu. Z ploch pod těmito signály jsme určovali relativní 

zastoupení proteinu s foto-methioninem. Na panelu B byla plocha S1509,740 5955 (a.u.) a 

plocha S1529,730 420 (a.u.). Poměrem 
         

                   
 jsme zjistili hodnotu celkového 

zastoupení foto-methioninu ve struktuře proteinu 93,4% v případě 1 h při 4 °C v temnu. 

Na panelu C byla plocha S1509,740 byla 11607 (a.u.) a plocha S1529,730 1112 (a.u.). 

Poměrem 
         

                   
 jsme zjistili hodnotu celkového zastoupení foto-methioninu 

ve struktuře proteinu 91,2% v případě 19 h při 30 °C v limitním médiu deficitním  

na methionin. Sloţení diskutovaných štěpů bylo potvrzeno pomocí tandemové 

hmotnostní spektrometrie (MS/MS, výsledky nejsou presentovány). Další signály  

při m/z 1524 a 1539 náleţí peptidům přítomným v elektroforetickém prouţku  

při vyřezávání z gelu a nemají ţádnou souvislost se studovaným cytochromem b5. 

6.4 Izolace cytochromu b5 

Protein exprimovaný v limitním médiu s foto-methioninem byl izolován pomocí 

solubilizace a následných ionexových chromatografií na koloně diethylaminoethyl 

(DEAE) Sepharosy. Izolovaný preparát byl vyuţit pro studium kovalentních zesítění cb5 

s jeho přirozenými reakčními partnery. Izolace preparátu probíhala dle postupu 

uvedeného v sekci Materiál a metody. V jednotlivých fázích izolace byly odebírány 

vzorky na elektroforézu – po sonikaci původního preparátu, po první a druhé 

ultracentrifugaci, po první a druhé chromatografii a z finálního preparátu. Průběh 

izolace tak byl dokumentován pomocí elektroforézy v polyakrylamidovém 15% gelu 

v přítomnosti SDS, coţ ukazují obr. 8 a 9. 

 



45 

 

 

Obr. 8: 15% Polyakrylamidový elektroforetický gel v přítomnosti SDS dokumentující 

purifikaci cb5 S23M. V dráze 1 je původní preparát, který byl rozmraţen, 

resuspendován a sonikován. V dráze 2 je supernatant a v dráze 3 je pelet  

po 1. ultracentrifugaci. V drahách 4 a 5 jsou supernatant a peleta po solubilizaci a druhé 

ultracentrifugaci. V dráze 6 je frakce eluce 0-20%, v dráze 7 je frakce 20-40% a v dráze 

8 frakce 40-100% schodového gradientu elučního pufru 1. V dráze 9 je spojený vzorek 

po druhé chromatografii – finální preparát proteinu. 
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Obr. 9: 15% polyakrylamidový elektroforetický gel dokumentující izolaci proteinu cb5 

L41M. V dráze 3 je původní bakteriální pelet preparát, který byl rozmraţen, 

resuspendován a sonikován. V dráze 4 je supernatant a v dráze 5 je pelet  

po 1. ultracentrifugaci. V drahách 6 a 7 jsou supernatant a peleta po solubilizaci a druhé 

ultracentrifugaci. V dráze 8 je spojená frakce po první chromatografii na koloně DEAE 

Sepharosy FF 16/10. 

 

Buněčný pelet byl po rozmrazení sonikován na ledu sondou Bandelin KE 76 8x 2,5 min 

s pauzami 3,5 min mezi jednotlivými úseky. Sonda byla nastavena na výkon 40 W.  

Tím došlo k rozbití buněk a vyplavení cytoplasmatického obsahu do roztoku a k rozbití 

membrán buněk. Kvůli ochraně před proteasami byly do roztoků přidávány tablety 

směsí inhibitorů.  

Druhým krokem izolace byla ultracentrifugace, která měla za cíl oddělit membrány 

s vázanými proteiny od proteinů cytosolárních. Cytochrom b5 jako membránový protein 

sedimentuje a po první ultracentrifugaci zůstává v peletě. Z prouţků  

na elektroforetickém gelu (obr. 8 na straně 41) je vidět, ţe první centrifugace dosahuje 

poměrně velkého načištění proteinu a relativně malých ztrát. 
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6.4.1 Stanovení koncentrace proteinu 

Během purifikace byla také určována celková koncentrace proteinu ve vzorcích cb5 

S23M a cb5 L41M po první ultracentrifugaci pouţitím stanovení celkového obsahu 

proteinu pomocí bicinchoninové kyseliny. Jako standard pro vytvoření kalibrační 

přímky byl pouţit hovězí sérový albumin o různých koncentracích. Jako srovnávací 

vzorek byla pouţita deionizovaná voda. Z kalibrační přímky byla určena koncentrace 

proteinu ve vzorku cytochromu b5 S23M na 1,56 mg.ml
-1

. Z důvodu rozsahu kalibrační 

přímky byla tato hodnota zjištěna vynásobením hodnoty získané při stanovení 

koncentrace proteinu v 5x ředěném vzorku. Obdobně bylo postupováno i v případě 

cytochromu b5 L41M a byla zjištěna hodnota koncentrace proteinu 1,01 mg.ml
-1

.  

Po určení koncentrace proteinu byly ke kaţdému vzorku přidány detergenty Brij
®
 35 a 

cholát sodný, kaţdý o celkové koncentraci 1 mg.ml
-1

 proteinu. Celá směs byla poté 

solubilizována a titrována hemin chloridem. 

 

6.4.2 Titrace hemin chloridem 

Pro celkovou funkčnost proteinu cytochromu b5 je nezbytná správná inkorporace 

prosthetické skupiny hemu. Proto je nutné titrovat preparát rekombinantního proteinu 

hemin chloridem. Hem také dodává cytochromu b5 charakteristické spektrální vlastnosti 

– maximum ve spektru při 415 nm. Toho lze vyuţít ve spektrální analýze preparátu, kdy 

při této vlnové délce není stanovení rušeno ostatními proteiny přítomnými v roztoku.  

Při titraci hemin chloridem jsme přidávali zásobní roztok hemin chloridu (0,66 mg.ml
-1

) 

do části vzorku v křemenné kyvetě. Jako reference nám slouţil resuspendační pufr, 

v němţ byl náš vzorek rozpuštěn. Tato titrace byla velmi orientační. Mírný nadbytek 

heminu lze separovat při chromatografii na koloně DEAE Sepharosy. 

Spektrofotometricky na Specordu M250 jsme sledovali postupný nárůst a posun 

maxima spektra k hodnotě 415 nm. Sledovali jsme také pozadí při 600 nm. Měření 

probíhalo v křemenné kyvetě s optickou drahou 10 mm. Při titraci heminem docházelo 

postupně k posunu maxima k niţším vlnovým délkám. V důsledku přítomnosti hemin 

chloridu docházelo také k nárůstu pozadí. V momentě zastavení posunu maxima a 

rapidního nárůstu pozadí jsme předpokládali bod ekvivalence
1
. Celkový přídavek 

zásobního roztoku hemin chloridu u mutantu cb5 L41M byl 0,01 μl na ml původního 

mnoţství proteinu a u mutantu cb5 S23M  0,046 μl na ml původního mnoţství proteinu. 
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Z těchto přídavků je zřejmé, ţe vzorek s cb5 S23M obsahoval přibliţně 4-5x více 

cytochromu b5, neţ vzorek cb5 L41M. Následující grafy č. 6a a 6b ukazují průběh 

titrace cytochromu b5 L41M a S23M. Při titraci cb5 S23M byl v grafu pozorován výskyt 

maxima při 390 nm. 

 

 

Grafy 6a a 6b: Velký graf 5a ukazuje spektrum průběhu titrace cb5 S23M hemin 

chloridem. Odspoda křivky odpovídají celkovému přídavku 0 (modrá), 5 (červená),  

10 (fialová), 20 světle modrá a 25 (zelená) µl 0,66 mg.ml
-1

 hemin chloridu do 600 µl 

vzorku. Menší graf 5b ukazuje tentýţ postup při titraci cytochromu b5 L41M (tmavě 

modrá křivka odpovídá celkovému přídavku 0, červená 2, oranţová 5, světle zelená 10, 

tyrkysová 15 a světle modrá 20 µl 0,66 mg.ml
-1

 hemin chloridu do 600 µl vzorku). 

 

6.4.3 Chromatografie 

Po titraci hemin chloridem jsme prováděli 1. chromatografii na koloně DEAE 

Sepharosy FF 16/10. Cytochrom b5 má pI = 5,35
32

 a zachycuje se na naší koloně 

ekvilibrované na pH 7,2 jako na katexu a díky nízké iontové síle roztoku. Eluce pak 

probíhá zvýšením iontové síly za konstantního pH. Tímto krokem dochází k nabohacení 

cytochromu b5 a načištění.  
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Kolona byla ekvilibrována na pH 7,2 ekvilibračním pufrem 1. Protein byl nanesen  

na kolonu při průtoku 1 ml.min
-1

 a poté promýván ekvilibračním pufrem při průtoku  

5 ml.min
-1

. Nanášecí maximum a promývací maximum ukazuje obrázek 10. Eluce 

vzorku cb5 S23M probíhala změnou iontové síly při průtoku 1 ml.min
-1

 schodovitým 

gradientem elučního pufru 1 (pH 7,2) v krocích 0-20% (0-80 mM KCl), 20-40%  

(80-160 mM KCl) a 40-100% (160-400 mM KCl). Při kaţdém zvýšení iontové síly 

pufru došlo k eluci proteinů, jak ukazuje obrázek 8 na straně 41. Při koncentraci  

40-100% se uvolňovalo mnoho balastních proteinů a proto byla tato frakce z další 

izolace vyřazena. Frakce 40-110 ml a 120 aţ 190 ml odpovídající prvním dvěma 

elučním vrcholům byly spojeny a dále zahušťovány. Průběh eluce ukazuje obr. 10. 

 

 

 

Obr. 10: Eluční profil dokumentující eluci cb5 S23M při první chromatografii na koloně 

DEAE Sepharosy FF 16/10. Modrá lomená čára ukazuje schodovitý gradient KCl. 

Černá křivka odpovídá absorbanci eluovaného roztoku (změně napětí detektoru v mV). 

 

Při nanášení a eluci cytochromu b5 L41M jsme postupovali obdobně, avšak protoţe 

jsme chtěli celý protein získat v jednom elučním vrcholu, modifikovali jsme průběh 

eluce následujícím způsobem: nejprve 0-25% (0-100 mM KCl) elučního pufru 1 a poté 

25-40% (100-160 mM KCl). Eluci jsme dokončili 40-100% (160-400 mM KCl) 

schodovitým gradientem elučního pufru 1. Pro další postup byly spojeny frakce  

40-100 ml a 130-150 ml. Díky malému počátečnímu mnoţství preparátu cb5 L41M jsme 

získali velmi malé mnoţství proteinu, a proto byl po tomto kroku zastaven purifikační 

postup a preparát byl uchován v -20 °C. Průběh eluce ukazuje obr. 11. 
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Obr. 11: Eluční profil dokumentující eluci cb5 L41M při první chromatografii na koloně 

DEAE Sepharosy FF 16/10. Modrá lomená čára ukazuje schodovitý gradient KCl. 

Černá křivka odpovídá absorbanci eluovaného roztoku (resp. změně napětí na detektoru 

v mV).  

 

K největším ztrátám purifikovaného proteinu došlo, jak nám zpětně ukázal 

elektroforetický gel (obr. 8, str. 41), při první chromatografii na koloně DEAE 

Sepharosy FF 16/10 (GE Healthcare). Byla sledována absorbance při 415 nm pomocí 

optického filtru a tak jsme byli schopni vidět pouze protein, který měl vázaný hem.  

Je tedy pravděpodobné, ţe velká část cytochromu b5 buď nebyla dostatečně 

solubilizována, nebo byla špatně provedena titrace hemin chloridem. V kaţdém případě 

nedošlo k dostatečné vazbě hemu na proteinovou sloţku a tato frakce cytochromu b5 

nebyla na chromatografické koloně zachycena. Navíc, díky přítomnosti detergentu  

Brij 35, jehoţ absorpční pás zasahuje i do vlnové délky 280 nm, nebylo moţné pouţít 

tuto vlnovou délku pro sledování koncentrace proteinů, při které by bylo moţné odhalit 

přítomnost proteinu i bez inkorporovaného hemu v nanášecím vrcholu. Je tedy velmi 

důleţité, aby tento krok byl optimalizován.  

Spojené, zahuštěné a dialyzované frakce z první chromatografie na DEAE Sepharose 

byly naneseny na druhou kolonu DEAE Sepharosy FF 16/10. Cílem této chromatografie 

byla výměna detergentu Brij 35 za cholát sodný. Kolona byla ekvilibrována 

ekvilibračním pufrem 2 opět na pH 7,2. Protein byl nanesen na kolonu v objemu 5 ml 

průtokem 1 ml.min
-1

 a promýván ekvilibračním pufrem 2 průtokem 5 ml.min
-1

. 

Zachycený protein byl eluován skokovou změnou iontové síly při průtoku 1 ml.min
-1

 

elučním pufrem 2 (pH 7,2, 400 mM KCl). Veškerý protein se tak uvolnil z kolony 

v jednom elučním vrcholu, jak ukazuje obr. 12. 
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Obr. 12: Eluční profil purifikace cytochromu b5 S23M při druhé chromatografii  

na koloně DEAE Sepharosy FF 16/10. EP2 značí ekvilibrační pufr 2. EL2 značí Eluční 

pufr 2 (pH 7,2, 400 mM KCl). Modrá lomená čára ukazuje koncentraci elučního pufru 2 

v průběhu eluce. 

 

Získaný eluát byl opět zahuštěn, dialyzován a finálně zahuštěn na objem asi 70 μl.  

U tohoto preparátu byla určena koncentrace a čistota. Spektrum preparátu získané  

na spektrofotometru DeNovix DS-11+ v rozmezí 220-750 nm ukazuje graf 7  

na následující straně. Jako srovnávací vzorek byla pouţita deionizovaná voda. Měření 

bylo prováděno na čidle s optickou drahou 0,1 mm. Vzorek musel být 10x ředěn  

pro dosaţení optimálních hodnot absorbance. V grafu jsou tři výrazná maxima. První 

při přibliţně 230 nm ukazuje na zbytky detergentu a absorbanci peptidové vazby. 

Maximum při 280 nm odpovídá absorbanci Trp, Phe, Tyr a detergentu Brij 35 a 

konečně vrchol při 413 nm ukazuje na přítomnost hemu b v cytochromu b5. 

Z absorbance při 413 nm byla pomocí Lambertova-Beerova zákona zjištěna 

koncentrace cytochromu b5. Molární extinkční koeficient
33

 cytochromu b5 při 413 nm je 

117 dm
3
.mmol

-1
.cm

-1
. Zjištěná hodnota koncentrace tímto postupem činila s ohledem  

na přesnost stanovení 66,5 µmol.dm
-3

. 
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Graf 7: Závislost absorbance na vlnové délce v rozsahu 220-750 nm 10x ředěného 

finálního preparátu cytochromu b5 S23M. Maximum absorbance při 412 nm odpovídá 

absorbanci Sorretova pásu cytochromu b5. 

Celková koncentrace proteinu byla určena stanovením koncentrace pomocí kyseliny 

bicinchoninové. Stanovením touto metodou byla určena celková koncentrace proteinu 

na 3,22 mg.ml
-1

.  

Ze získaných hodnot koncentrací byl vypočten specifický obsah proteinu, jak ukazuje 

rovnice 1. 

    
              

            
                   (1) 

Porovnáním s hodnotou 15800 g.mol
-1

, resp. 63,29 nmol.mg
-1

 u teoreticky čistého 

cytochromu b5 jsme určili čistotu našeho preparátu na 33%. 

Nízká čistota preparátů určená oběma metodami byla pravděpodobně způsobena ztrátou 

velké části proteinu při procesu nedostatečné titrace hemin chloridem a následné 

chromatografie na koloně DEAE Sepharosy. 
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6.4.4 Fotolyzační reakce 

Po získání čistého preparátu byla provedena rekonstituce získaného preparátu cb5 S23M 

v lipidické membráně z dilauroylfosfatidylcholinu s jeho reakčními partnery CYP 2B4  

a NADH:cb5 reduktasou in vitro s následnou fotolýzou. Cílem bylo zkoumat reakční 

místa a vliv poměru cytochromu b5 s jeho reakčními partnery cytochromem P450 2B4  

a NADH:cytochrom b5 reduktasou. Před fotolýzou byl testován výkon vysokotlaké 

rtuťové výbojky ve fotolyzéru pomocí poločasu fotolýzy fenylazidu. Empiricky bylo 

zjištěno, ţe pokud poločas fotolýzy fenylazidu je 2 s, optimální fotolýza  

foto-methioninu, nebo preparátu obsahující foto-methionin, v prostředí 

dilauroyldolicholfosfátu je 3 min a 15 s
1
. Fotolýzu fenylazidu ukazuje graf 8  

na následující straně. Červená křivka ukazuje spektrum fenylazidu před fotolýzou 

s charakteristickým maximem při 250 nm. Zelená křivka ukazuje spektrum fenylazidu 

po 2 s fotolýzy. Z hodnoty absorbance, která klesla přibliţně na poloviční hodnotu, 

můţeme konstatovat, ţe výkon fotolyzéru je dostatečný. Fialová křivka ukazuje 

spektrum fenylazidu po 16 s fotolýzy, kdy charakteristické maximum při 250 nm mizí  

a veškerý fenylazid je právě fotolyzován. 
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Graf 8: Fotolýza fenylazidu. Červená horní křivka ukazuje spektrum fenylazidu  

před fotolýzou – výrazný pík při 250 nm. Zelená křivka ukazuje spektrum  

po 2 s fotolýzy. Fialová křivka ukazuje spektrum po 16 s fotolýzy. 

 

Po ověření výkonu lampy byl proveden samotný experiment fotolýzy. Elektroforetický 

12% polyakrylamidový gel dokumentující fotolýzu cytochromu b5 a cytochromu b5  

ve směsi s cytochromem P450 2B4 ukazuje obrázek 13 na následující straně. 12% 

elektroforetický polyakrylamidový gel byl zvolen pro co nejlepší rozdělení vzorků 

v oblasti hodnot molekulových hmotností mezi 50 a 100 kDa tak, aby byl ještě patrný  

i samotný cytochrom b5 s molekulovou hmotností 15,8 kDa. Na obrázku jsou šipkou 

vyznačeny prouţky cytochromu b5 a cytochromu P450 a dále také prouţky kovalentních 

komplexů cytochromu b5 a cytochromu P50 2B4. Jejich molekulové poměry 

v komplexu byly určeny na základě odhadu molekulové hmotnosti relativní mobility  

a jejich primární struktura byla částečně charakterizována hmotnostně 

spektrometrickým měřením. 
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Obr. 13: 12% polyakrylamidový gel v prostředí dodecylsulfátu sodného po fotolýze 

cytochromu b5 s jeho přirozenými reakčními partnery v 0,3 mM DLPC. V dráze 1 je 

standard. V dráze 2 je fotolyzovaný cytochrom P450. V drahách 3 a 4 jsou 

nefotolyzovaný a fotolyzovaný cb5. V dráze 6 je směs CYP a cb5 v poměru 1:1 

nefotolyzovaná. V dráze 7 je táţ směs, jiţ po fotolýze. V dráze 9 je směs cb5 a CYP 

v poměru 5:1 po fotolýze. Označení 1:1 nebo 2:1 popisují molární poměr cb5:CYP 

v daném kovalentním proteinovém komplexu. Šipky ukazují cb5, CYP a dva nově 

vzniklé prouţky. 

 

V místech přibliţně 75 kDa a 100 kDa, jak ukazují šipky, přibyly ve fotolyzovaném 

vzorku dva prouţky. Jedná se o nově vytvořené komplexy proteinů. Tyto prouţky  

se nevyskytují v čistých fotolyzovaných i nefotolyzovaných vzorcích cb5 a CYP,  

ani v nefotolyzované směsi cb5:CYP. Velmi slabě se tyto prouţky ukazují  

i ve fotolyzované směsi cb5 a CYP 1:1, nejlépe jsou však vidět ve směsi cb5:CYP 5:1. 

Z relativní pohyblivosti nově vzniklých prouţků v porovnání se standardem byla 

odhadnuta přibliţná molekulová hmotnost obou komplexů. Z ní pak byl odhadnut 
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poměr jednotlivých proteinů v obou komplexech na 1:1, resp. 2:1. Jejich identita byla 

po jejich vyříznutí a naštěpení v gelu potvrzena hmotnostně spektrometrickou analýzou. 

Ve druhém experimentu fotolýzy byly fotolyzovány směsi cytochromu b5 a cytochromu 

P450 a cytochromu b5 a NADH:cytochrom b5 reduktasy. Pro stanovení výsledných 

směsí byl pouţit 8% elektroforetický gel, díky kterému došlo k maximálnímu rozdělení 

proteinů v oblasti molekulových hmotností 50-100 kDa. Fotolýzu cytochromu b5 s jeho 

reakčními partnery ukazuje obrázek 14. V drahách 3-8 je 6x elektroforeticky 

rozdělována táţ směs, a to kvůli většímu mnoţství materiálu pro hmotnostně 

spektrometrickou analýzu. Cytochrom b5 tvoří s cytochromem P450 přirozeně komplex 

1:1 a 2:1. Oba tyto komplexy, nyní kovalentně fixované, můţeme vidět na obrázku. 

Vidíme také samostatné prouţky cytochromu P450.  Fotolyzovali jsme také cytochrom 

b5 v reakční směsi s jeho druhým přirozeným interakčním partnerem NADH:cytochrom 

b5 reduktasou. Při provádění tohoto druhého fotolyzačního experimentu došlo  

po přípravě reakčních směsí s DLPC k prasknutí hadičky chlazení fotolyzéru a fotolýza 

tak nemohla být ihned provedena. Výměna hadičky, vysokotlaké rtuťové výbojky  

a adjustace přístroje trvala dva dni a celou tuto dobu byly reakční směsi uchovávány  

při 6°C ve tmě. Po dvou dnech byla provedena fotolýza, avšak jak je vidět z obr. 14, 

většina reakční směsi během této doby degradovala. Prouţky jednotlivých  

protein-proteinových komplexů byly na tomto gelu tak slabé, ţe po převedení  

do digitální podoby bylo moţné jasně označit pouze prouţek komplexů cytochromu b5  

a cytochromu P450 v poměrech 1:1 a 2:1. Jelikoţ se jedná o 8% polyakrylamidový gel, 

cytochrom b5 se pohybuje s čelem elektroforézy. 
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Obr. 14: 8% Polyakrylamidový gel po fotolýze cytochromu b5 s jeho reakčními partnery 

– CYP a CYB5R. CYP značí cytochrom P450, cb5 cytochrom b5 a CYB5R 

NADH:cytochrom b5 reduktasu. Šipky označují prouţky komplexů cytochromu b5 

s cytochromem P450 v poměrech 2:1 a 1:1 a dále samotný cytochrom P450. V dráze 1 

je standard. V dráze 2 je směs cb5 a CYP v poměru 1:1 nefotolyzovaná. V drahách 3-8 

je táţ směs, avšak fotolyzovaná. Tato směs byla pipetována 6x stejně kvůli většímu 

mnoţství materiálu pro hmotnostně spektrometrickou analýzu. V dráze 9 je směs cb5 a 

CYP 3:1 a v dráze 10 je cb5 ve směsi s CYB5R v poměru 1:1. 
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7 Diskuze 

V rámci tohoto projektu byly exprimovány dvě formy cytochromu b5 – mutant S23M 

obsahující foto-methionin v pozici 23 a mutant L41M obsahující foto-methionin 

v pozici 41. Mutant L41M měl horší růstové schopnosti a tak i přesto, ţe byl 

produkován ve dvojnásobném objemu bakteriální suspenze oproti mutantu S23M, 

nebylo získáno odpovídající mnoţství proteinu. 

Vzhledem k faktu, ţe izolace a purifikace membránových proteinů je vysoce ztrátový 

proces, bylo po první chromatografii na koloně DEAE Sepharosy FF 16/10 získáno tak 

malé mnoţství proteinu, ţe další postup by vedl ke ztrátě celého vzorku. Nedočištěný 

protein byl proto zamraţen při -20 °C pro další pouţití – přidání k preparátu L41M  

při dalších expresích. 

Z výsledků je zřejmé, ţe nejvíce ztrátovým krokem je první chromatografie na koloně 

DEAE Sepharosy. Pravděpodobným nedotitrováním vzorku hemin chloridem nedošlo 

k jeho vazbě s hemem. Rekonstituce proteinu při solubilizaci tedy pravděpodobně 

nebyla dostatečná a protein se nezachytil a chromatografické koloně. Díky absenci 

hemové prosthetické skupiny pak nebylo moţné ani zachytit nedotitrovaný protein 

spektrálně při sledování absorbance při 415 nm. Pro zvýšení výtěţků těchto kroků by 

bylo moţné například zváţit pouţití jiných detergentů při solubilizaci, zvýšit poměr 

detergent:protein a změnit celkovou dobu solubilizace. Příkladem mohou být Spatz a 

Strimatter
34

, kteří pouţili jako detergent Triton X-100 a solubilizaci prováděli 12 hodin 

(oproti naší 1h). Roli můţe také hrát teplota těchto procesů. Zatímco Spatz a Stritmatter 

solubilizovali cytochrom b5 při teplotě 2-4 °C, my jsme pouţili teplotu 6-7 °C. 

Solubilizací dojde k výraznějšímu uvolnění vazebného místa pro hem a titrace tak 

proběhne lépe. Moţností je také solubilizace pomocí směsi detergentů 1,5% Triton  

X-100 a 0,1% cholát sodný a míchání přes noc
35

. 

Další moţností zefektivnění izolace cytochromu b5 je záměna pořadí jednotlivých 

kroků. Walker et al.
36

 studovali efekt orientace hemu na jeho elektrochemické 

vlastnosti. V průběhu jejich experimentů nejprve izolovali apocytochrom b5 podle 

metod Strittmattera
37

 a poté jej titrovali derivátem hemu. Strittmatter sám 
37

 nejprve 

titroval cytochrom b5 hemem, ale v závislosti na teplotě a pouţitém derivátu hemu 

udává různé doby rekonstituční reakce cytochromu b5 s hemem. Všichni výše zmínění 

autoři navíc pouţívali cytochrom b5 izolovaný z jater savců (kůň, tele, králík) a měli 

tedy jinou matrici pro izolaci, neţ poskytuje E. coli. Správným přístupem by tedy bylo 
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testovat vliv pořadí kroků (titrace hemin chloridem a solubilizace), pouţití jednotlivých 

detergentů, jejich kombinací, změna teploty solubilizace a titrace a doba solubilizace. 

Jinou moţností je přidat kyselinu δ-aminolevulovou do produkčního média a tím přispět 

k zvýšené biosyntéze hemu v E. coli, jelikoţ kyselina δ-aminolevulová je limitujícím 

substrátem tohoto procesu
38

. Tento krok v případě LB média není nutný, avšak 

v případě limitního média by mohl přispět k lepší inkorporaci hemu do struktury cb5. 

Protein cytochrom b5 S23M se nakonec podařilo izolovat v mnoţství 70 µl  

a koncentraci 66,5 µmol.dm
-3

 při celkové čistotě 33%. 

V obou formách tohoto proteinu, cb5 S23M i c5 L41M, bylo optimalizací exprese 

dosaţeno 93,4% inkorporace foto-methioninu do struktury proteinu, oproti asi 50% 

inkorporaci, které bylo dosaţeno Ječmenem et al
39

. Hlavními odlišnostmi našeho 

postupu bylo pouţití auxotrofního kmenu bakterií E. coli B834 místo E. coli BL-21 

Gold DE3. Tento auxotrofní kmen není schopen syntetizovat vlastní methionin a je 

závislý na této aminokyselině jako na esenciální. Modifikací růstového média tak lze 

výrazně modifikovat výsledné sloţení proteinů, které bakterie produkuje. Dalším 

rozdílem v protokolu exprese byly dva nově vyvinuté postupy při výměně růstového 

média za médium s foto-methioninem – hodinová inkubace v lednici v kompletně 

vyměněném médiu a 12 hodinová inkubace při 30 °C v médiu bez methioninu 

(„hladovění―) a bez indukčního faktoru. Bylo zjištěno, ţe oba postupy poskytují stejnou 

míru inkorporace foto-methioninu do struktury proteinu. Volba mezi nimi tedy závisí  

na časovém rozloţení experimentu, a pokud víme, není ovlivněna jinou skutečností. 

Získaný preparát cytochromu b5 S23M byl pouţit pro provedení fotolyzačních reakcí 

cytochromu b5 s jeho přirozenými reakčními partnery. Pro vizualizaci produktů byl 

pouţíván polyakrylamidový elektroforetický gel o hustotě 8% a 12%. 8% gel lépe 

rozděluje proteiny v oblasti molekulových hmotností 50 - 100 kDa. Naše komplexy 

mají hmotnost danou součtem molekulových hmotností jednotlivých komplexů 

vynásobených jejich molárními poměry, tedy komplex 1:1 CYP a cb5 má molekulovou 

hmotnost přibliţně 71 kDa a komplex 2:1 87 kDa. Na gelu se však pohybují v oblasti 

okolo 75 kDa, resp. 100 kDa. 12% gel naopak zachycuje i samotný cytochrom b5, který 

na 8% gelu není vidět (díky malé molekulové hmotnosti putuje s čelem elektroforézy).  

Chang et al.
40

 vytvořili v roce 1997 model cytochromu b5. Cytochrom b5 reaguje 

s cytochromem P450, je to jeho základní funkce v MFO cyklu. Námi získané kovalentní 

komplexy cytochromu b5 s cytochromem P450 2B4 naznačují, ţe serin v pozici 23 má 
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v přirozeném cytochromu b5 (angl. wild type, WT) klíčovou úlohu při protein-

proteinové interakci. Stejné komplexy se podařilo získat Ječmenovi et al.
39

. Zhao et al. 

v roce 2005 provedli studii interakce cytochromů P450 2B
17

. Z jejich studií vyplývá,  

ţe námi mutovaný serin 23 se nachází nad vazebnou dutinou pro hem a hraje skutečně 

roli při interakci cytochromu P450 a cytochromu b5. 

Je také obecně známo, ţe cytochrom b5 interaguje protein-proteinovou interakcí 

s NADH:cytochrom b5 reduktasou. Tato reakce je naopak základní funkcí této 

reduktasy v MFO cyklu. Jelikoţ se nám nepodařilo s mutantním proteinem cb5 S23M 

prokázat ţádný kovalentní komplex, stejně, jako se to nepodařilo T. Ječmenovi
41

, lze 

konstatovat, ţe vazebné místo pro cytochrom P450 je jiné, neţ pro NADH:cytochrom b5 

reduktasu. Je moţné, ţe dochází k částečnému překryvu obou vazebných míst, jak 

naznačuje Bridges et al.
42

, ale serin 23 se pravděpodobně nenachází v tomto překryvu. 

Prouţky odpovídající produktům síťovacích reakcí byly vţdy vyříznuty 

z elektroforetického gelu a po štěpení trypsinem byla jejich sekvence potvrzena 

hmotnostní spektrometrií podobně, jak ukázal v r. 2014 Ječmen et al
39

.  

Díky menší inkorporaci foto-methioninu do struktury proteinu se autoři zabývající se 

protein-proteinovou interakcí s vyuţitím fotoaktivovatelných aminokyselin potýkají 

s menšími výtěţky fotolyzačních reakcí s ohledem na celkové mnoţství purifikovaných 

proteinů. Exprese rekombinantních proteinů v auxotrofních kmenech bakterií přináší 

výhodu snazšího získání poţadovaného proteinu z bakteriální buňky s větší mírou 

inkorporace foto-methioninu a tedy většími výtěţky fotolyzačních reakcí. 
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8 Souhrn 

Podařilo se provést úspěšnou expresi cytochromu b5 s foto-methioninem v pozici 41 

v auxotrofních bakteriích E. coli B834. Optimalizací postupu exprese bylo dosaţeno aţ 

93,4% inkorporace foto-methioninu do primární sekvence proteinu, coţ bylo potvrzeno 

pomocí hmotnostní spektrometrie. Mnoţství proteinu cb5 L41M bylo bohuţel natolik 

malé, ţe byla purifikace ukončena před získáním finálního preparátu. 

U mutantního proteinu cytochromu b5 s foto-methioninem v pozici 23 se podařilo nejen 

provést úspěšnou expresi a dosáhnout srovnatelné míry inkorporace foto-methioninu, 

ale také ze získaného materiálu úspěšně izolovat 70 µl tohoto proteinu o konečné 

koncentraci 66,5 µmol.dm
-3

. 

S cytochromem b5 s foto-methioninem v pozici 23 byla také provedena síťovací reakce 

s jeho přirozenými reakčními partnery cytochromem P450 a NADH:cytochrom b5 

reduktasou. Kovalentní komplex cytochromu b5 s NADH:cytochrom b5 reduktasou 

nebyl pomocí elektroforézy v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS detekován. 

Kovalentní proteinové komplexy cytochrom b5:cytochrom P450 2B4 vzniklé fotolýzou 

byly pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy v prostředí dodecylsulfátu sodného 

určeny jako kovalentní komplexy v molárním poměru 1:1 a 2:1. Jejich identita byla 

potvrzena hmotnostně-spektrometrickou analýzou. 
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 

evidence vypůjčovatelů. 
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