
Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Bioorganicznej Chemia medyczna 

Acetylowanie cytochromu C 

 

Materiały:       

Cytochrom C (z serca konia) – około 3 mg 

bezwodnik octowy  

kwas octowy 

bufor octanowy 1M (CH3COOH + CH3COONa) 

Sephadex G-25 

 

Wykonanie ćwiczenia: 

W fiolce umieszczonej w krystalnicy z lodem rozpuszczamy próbkę cytochromu C w 1 mililitrze 1 M buforu octanowego 

i dodajemy wskazaną przez prowadzącego ilość bezwodnika kwasu octowego. Reakcję acetylowania prowadzimy w 4 C przez 

godzinę, a następnie przenosimy zawartość fiolki do przygotowanej kolumny chromatograficznej.  

Przed wprowadzeniem roztworu cytochromu doprowadzamy do zrównania się poziomu eluentu (0,1% roztwór kwasu 

octowego) ze złożem. Roztwór cytochromu równomiernie nanosimy pipetą Pasteura na powierzchnię żelu, wypuszczamy kilka 

kropli eluentu, aby uzyskać wchłonięcie warstwy cytochromu, do wyjściowej fiolki dodajemy 1 ml eluentu, nanosimy na 

kolumnę, następnie dodajemy porcjami (po ok. 1 ml) czysty eluent aż do oddalenia się warstwy barwnej w dół kolumny. 

Prowadzimy dalszą elucję, barwną frakcję zawierającą acetylowane cytochromy zbieramy do osobnego naczynia i przekazujemy 

prowadzącemu. Po liofilizacji próbka zostanie wykorzystana do pomiarów MS. 

Analiza widma MS (na kolejnych zajęciach) pozwala ustalić zawartość różnych acetylowanych form cytochromu C w 

próbce. Na podstawie widma należy obliczyć ilość zaacylowanych grup aminowych w cytochromie C.  

 

Przygotowanie kolumny: 

Montujemy pionowo szklaną kolumnę chromatograficzną. Na dnie umieszczamy luźno zwinięty kłębuszek waty, przytrzymujemy 

go rurką szklaną i zalewamy eluentem (wodny 1% roztwór kwasu octowego). Stopniowo dodajemy zawiesinę żelu i po otwarciu 

zaworu wypuszczamy eluent w miarę osiadania złoża. Napełniamy kolumnę żelem do ok. 5 cm poniżej końca kolumny i 

przemywamy złoże eluentem. Ewentualne pęcherzyki powietrza należy usunąć przez rozmieszanie złoża lub powtórzenie 

pakowania kolumny. NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO ZAPOWIETRZENIA KOLUMNY!!!!! 

Po zakończeniu ćwiczenia przemywamy złoże kilkoma objętościami eluentu i przenosimy zawiesinę żelu do pojemnika 

wyjściowego (wyławiamy watę). 

 

Sprawozdanie: 

W sprawozdaniu należy podać ilości użytych odczynników (cytochrom, bezwodnik), obliczyć nadmiar użytego 

bezwodnika octowego w stosunku do cytochromu (proszę przedstawić obliczenia), napisać reakcję acetylowania odpowiednich 

reszt aminokwasowych w cytochromie, wskazać liczbę podatnych reszt aminokwasowych i zaznaczyć je w sekwencji 

cytochromu. Na podstawie widma MS obliczyć, ile grup acetylowych zostało wprowadzonych do cząsteczek cytochromu 

(zakres). Porównując wyniki poszczególnych grup ćwiczeniowych należy sporządzić wykres zależności stopnia acylowania 

cytochromu od stężenia bezwodnika octowego. 

Dodatkowo należy obliczyć objętość złoża kolumny i wyznaczyć objętość martwą. 

 

 

 


