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sytokromi c, kardiolipiini, pH, ATP, ADP, AMP
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S¡okromi c:n sitoutuminen kardiolipüniä sisåiltävün liposomeihin.
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Fosfolipidit vaikutruvat monien entsyymeinä toimivien integraalisten kalvoprote-
iinien aktiivisuuteen sekä reseptoriproteiinien afñniteettiin. Monet liukoiset
proteiinit voivat tiettyjen olosuhteiden vallitessa sitoutua lipidikalvoon. Sytokro-
mi c:tä pidetään esimerkkinä periferaalisesta kalvoproteiinista. Se sitoutuu
neutraelissa pH:ssa negatiivisesti varautuneita fosfolipidejä sisältäviin kalvoihin
elektrostaattisesti. Upidikalvoon sitoutumiser¡ ionien ja pH:n on havaittu
aiheuttavan konformaation muutoksia sytokromi c:ssä. $neeni, joka on fluo-
resoiva yhdiste, voidaan iiittää fosfolipidin rasvahappoketjuun. Monomeerinen
pyreeni emittio fotoneja samalla aailonpituudella kuin sytokromi c:n hemi
absorboi. Täten sytokromi c:n sitoutumista lipidikalvoihin voidaan tutkia kä¡tä-
mällä resonanssi energiansiirtoa pyre eniltä s¡okromi c :n hemi-ryhmälle.

Tässä työssä tutkittin sytokromi c:n sitoutumista liposomeihin seuraamalla re-

sonanssienergiansiirtoa pyreeni-leimatulta fosfolipidiltä (1-palmitoyyli-216-
(pyreen-1-yyli)lheksanoyyli-sn-glysero-3-fosfokoliini, PPHPC) sytokromi c:n he'
miryhmälle. Liposomit sisälsivät 85 molVo fosfatidyylikoliinia, 1.0 molVo kardioli-
piiniä ja 5 molVo PPHPC:ia. Tutkitulla pH-alueella (4 - 7) kardiolipiini oli
välttämätön sytokromi c:n sitoutumiselle. Neutraalissa pH:ssa, jossa s¡okromi c
sitoutuu lipidikalvoon elektrostaattisin vuorovaikutuksin, 2 mM MgCl, ja 80 mM
NaCl saivat aikaan proteiinin irtoamisen liposomeista; Myös adeniininukleotidit
irrottivat s¡okromi c:n liposomeista neutraalissa pH:ssa. Irrotustehokkuuden
mukainen järjestys oli ATP > ADP > AMP. CTP ja GTP olivat yhtä tehokkaita
kuin ATP. Nukleotidit ja kardiolipiini kilpailevat todennäköisesti samasta

sitoutumispaikasta sytokromi c:ssä, mikä johtaa proteiinin irtoamiseen neutraa-
lissa pH:ssa. Kun pH laskettiin 4:ään sytokromi c:n affiniteetti kardiolipiiniin
kasvoi hieman. Nukieotidit, NaCl ja MgCl, eivät pystyneet irrottamaan sytokromi
c:tä pH 4:ssä, vaan ne hieman lisäsivät sytokromi c:n sitoutumisen aikaansaamaa

fluoresenssin sammumista. Edellä esitettvjen tulosten pohjalta vaikuttaa siltä,
että happamassa pH:ssa sytokromi c sitoutuu lipidikalvoon ei-ionisin vuorovaiku-
tuksin, todennäköisesti vetysidoksin. Riittävän nukieotidi- tai suolakonsentraation
lásnäollessa sytokromi c:n nopea sitoutuminen ja irtoaminen aikaansaatiin
vaihtelemalla pH:ta happaman ja neutraalin välillä.
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