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Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů značených 

radioisotopem "^C fotoeutotrofními mikroorganismy 

Způsob přípravy stavebních komponent 
proteinů a polysacharidů značených radio-
isotopem 1 4 C fotoautotrofními mikroorga-
nismy, в výhodou modrozelenou řasou 
Synechococcus elongatus, jehož podstata 
spočívá v tom, že se radioaktivní biomasa, 
zbavené předem lipidů a nukleových kyse-
lin, podrobí úplné enzymové hydrolýze 
enzymy pronázou, lyzozymem a glukolamy-
lázou. 
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Vynález řeší způsob přípravy stavebních komponent proteinů 
14 

a polysacharidů značených radioisotopem C fotoautotrofními mikro-
organismy. 

Postupy přípravy sloučenin značených radioisotopy z foto-
autotrofních mikroorganismů se ve svých pracech zabývá řada auto-
rů /Nejedlý, Z., Filip J., Kolina J. , Ekl J. a Grťlnberger D., 
Čs.patent 121808; Kolina J., Vendlová J. , Nejedlý Z., Filip J., 
Plander E., Šetlík I., Zachleder V., Latzel К., АО 1512; Tovey 
K.C., Spiller G.H., Oldham K.G., Lucas N., Biochem. J. 142, 47 
1974 ; Oldham K.G., Carr N.G., Britský patent 6729/71/. Zelené 

chlorokokální řasy nebo sinice zbavené lipidů nukleových kyselin 
a částečně sacharidů jsou zpravidla hydroly^ovány 6 M HC1 při 
teplotě kolem 373 K. Hydrolýza bílkovin při těchto podmínkách ve-
de však к úplné nebo částečné degradaci L-aminokyselin nestabil-
ních v kyselém prostředí /Hill R.L. , Schmidt W.R., J. Biol. Chem. 
237, 389 1962 /. Nižší degradační účinky byly pozorovány užitím 
paratoluensulfonové kyseliny místo kyseliny chlorovodíkové /Liu 
T . Y . , Chang Y.H., J. Biol. Chem. 246, 2842 1971 /. Byla studo-
vána kombinace enzymové a kyselé hydrolysy bílkovinných frakcí 
modrozelených řas /Kopoldová J., Dědková V., Zpráva hospodářská 
smlouvy ÚVWR - OCH/2 1978/; krátkodobým působením pronázy a ná-
sledným účinkem leucinamidopeptidázy dochází ke štěpení bílko-
vin na peptidy rozpustné ve vodě. Tyto se kyselou hydrolýzou do-
štěpí na volné L-aminokyseliny. Ani v tomto případě nelze zabrá-
nit degradaci zejména sirných aminokyselin a tryptofanu. Dělení 
bílkovinného hydrolyzátu na jednotlivé L-aminokyseliny s provádí 
zpravidla kombinací kapalinové a papírové chromatografie. Původ-
ní směs se rozdělí na několik frakcí kapalinovou chromatografií 
na polystyrénovém katexu v prostředí octanu a mravenčanu pyridi-
nu a získané frakce se dále dělí preparativní papírovou chromato-
graf ií. Nevýhoda tohoto postupu spočívá v tom, že octan a mraven-
čan pyridinu se nedají zcela odpařit a mohou nežádoucím způsobem 
ovlivnit chemickou čistotu finálních produktů. Při přípravě ra-
dioisotopem 1 4 C značených L-aminokyselin o vysoké molové radioak-
tivitě dochází к dalšímu snížení jejich chemické čistoty vymývá-
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ním neaktivních chemických komponent z chromatografických papí-
rů. Byl studován způsob odsolování L-aminokyselin vzniklých po 
dělení bílkovinného hydrolyfcátu /Dreese A., Moore S., Bigwood E.J. 
Anal. Chem. Acta 11, 554 1954 /. Odsolování aminokyselin získa-
ných při děleních v fcitrátových pufrech není dokonalé. Kyselé a 
neutrální aminokyseliny lze odsolovat jen v beztlakovém provede-
ní v otevřených kolonách a na velmi krátkých sloupcích. iSorbent 
po promytí vodou a následném promývání kyselinou octovou mění 
značně svůj objem, což na delších kolonách může vést к porušení 
sloupce. Kromě toho lze vymýt vodou pouze kationty, které netvo-
ří soli s aminokyselinami a vzhledem к Donnanově efektu nejsou 
vázány v blízkosti aktivních center. Tyto kationty se vymývají 
aŽ při promývání sloupce kyselinou octovou, takže k úplnému od-
solení nedochází. 

Předmětem předkládaného vynálezu, je způsob přípravy staveb-
ních komponent proteinů a polysacháridů značených radioisotopem 
14 C fotoautotrofnimi mikroorganismy. Podstata způsobu spočívá 

14 
v tom, že radioisotopem С značená biomasa předem zbavená lipi-
dů a nukleových kyselin se podrobí následné enzymové hydrolýfce 
proteinů a polysacharidů. Enzymovou hydrolysou proteinové frakce 
radioaktivní biomasy pronázou nedochází к degradaci L-aminokyse-
lin a sloučenin nebílkovinné povahy. Následnou enzymovou hydro-
lysou enzymy s výhodou lysozýmem /Е.С. 3.2.1.17 - mucopeptide 
N-acetyl muromoylhydrolase/ a glukoam^lázou /Е.С. 3.2.1.3 -
1,4-^-D-glucohydrolase/ se získají i sloučeniny cukerné povahy 
na př. D-glukosamin, D-glukosa a pod.Získaná směs amino-
kyselin po dělení na polystyrénovém katexu se odsolí v 0,01-4 M 
kyselině mravenčí nebo kyselině octové, které obsahují 0-0,5 % 
thiodiglykolu a 0-50 % ethylalkoholu na etylenglykolmetakryláto-
vých měničích iontů s fosfátovými, karboxylovými nebo sulfonový-
mi výměnnými skupinami. Při tomto způsobu odsolování se nejdřív 
ve eluují citrátové ionty, potom litné ionty a nakonec L-amino-
kyseliny. Odsolení L-aminokyselin je tudíž dokonalé. 
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Výhody navrhovaného postupu rovněž spočívají v tom že: 
Í 

• dooháií lei ivíiiní vítřlnoati bílkovinného hyflrolrtítiu a jfifl-
notlivých čistých L-aminokyselin; 

- dochází ke zvýšení chemické čistoty radioisotopem "^C značených 
L-aminokyselin; 

- použitím aparatury pro vysokotlakou chromatografii ve stádiu 
dělení a odsolování L-aminokyselin se zvyšuje výtěžnost a pro-
duktivita práce. 

Příklad 

14 
Radioisotopem С značená biomasa řasy Synechococcus elon-

gatus zbavená lipidů a nukleových kyselin o hmotnosti 200 mg su-
šiny a radioaktivitě 1,71 GBq se suspenduje v 5 ml 
vodného roztoku chloridu vápenatého o koncentraci с /СаС1„/ 0,015 - 1 
mol.l . Zředěným hydroxidem amonným se upraví pH na hodnotu 8,5. 
Přidá se 7,5 mg enzymu pronázy /proteasa z Streptomyces grizeus; 
specifická aktivita 5,8 jednotek na 1 mg pevné látky/. К zameze-
ní bakteriální infekce se hladina roztoku převrství několika kap-
kami toluenu, štěpení probíhá v termostatu při teplotě 310 K po 
dobu 270 hodin. V průběhu štěpení se pH ikubačního roztoku udržu-
je na hodnotě 8,5 zředěným hydroxidem amonným. Po 48 hodinách in-
kubace se přidá dalších 7,5 mg pronázy. V inkubaci se pokračuje 
do okamžiku, kdy již nedochází к poklesu hodnot pH. Odstředěním 
se oddělí supernatant od sedimentu řasy. Radioaktivita_ super-
natantu je 1,406 GBq, Supernatant se dialysuje 4x proti 
50 ml redestilované vody, čímž dochází к odstranění enzymu a ra-
dioaktivních sloučenin nebílkovinné povahy o vyšší molekulové 
hmotnosti. Radioaktivita dialysátu je 1,152 GB,q« Dia-
lysační blána se vymývá postupně 3x 10 ml redestilované vody 
jejíž pH se zředěným hydroxidem amonným upraví na hodnotu pH 9,0. 
Radioaktivita této frakce je 229, 4 MBqt, Enzymovým ště-
pením tohoto podílu glukoamylásou /pH 4,8; teplota 310 K; doba 
reakce 2 hodiny/ se získá jako dominantní sloučenina D-
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glukosa. Na sediment řasy získaný centrifugací po skončeném 
štěpením pronázou se působí enzymem lyzozymem /pH 6,24^tep-
lota 299 K; doba reakce 2 hodiny/. Radioaktivita supernatantu 
je 185 MBq a ve směsi jsou D -{Ú-^cJ glukosamin, 
L- glutamová kyselinám L- fu-"'"4^ asparágová kyselina a 
L-Ju-^^cJ alanin jako dominantní produkty. Supernátant získaný 
působením pronázy na radioaktivní biomasu /1,406 GBq/ 
se zahustí vakuově k suchu. Pro dělení směsi na jednotlivé 
L- Ги-14С] aminokyseliny se odebírají alikvoty tak, aby radioak-
tivita vnášená na kolonu byla 18,5 MBq*• Toto množství 
se rozpustí v 5 ml roztoku citranu lithného o pH 2,1 a vnese na 
kolonu 25 x 750 mm naplněnou Ostionem LGKS 0803. Dělení směsi 
L-aminokyselin se provádí přepínáním eluentu citranu lithného 
o pH 3,0; 4,5 a 5,0 o odpovídajících koncentracích citranu lithné-
ho 0,2 M; 0,2 M a 1,2 M. Současně se zvyšuje teplota na koloně 
г počáteční teploty 303 К na 313 a 338 K. Získané frakce L-ju-14c] 
aminokyselin se odsolují za těchto podmínek: 

připraví se 3 kolony 25 x 300 mm z nichž první se naplní sphero-
nem 1000, druhá spheronem F 1000 a třetí spheronem S 1000. 
Prvá kolona se promývá 0,1 M kyselinou octovou, která obsahuje 
12 % ethylalkoholu. Za těchto podmínek se odsolují L-[u-^"4c£|kyse-
lina asparágová, L-[u-14c] treonin, L- [u-14c] serin, L- jú-14c] aspa-
ragin, L-[u-14c3 glutamin, L- |u-14Č]glutamová kyselina, L-Qj-14c] 
prolin, [u-14c] glycin a L-[u-14c] alanin. Druhá kolona se promývá 
3 M kyselinou mravenčí obsahující 0,5 % thiodiglykolu a na ní se 
odsolují L-(U- 1 4Ô] cystin a L -[u- 1 4c3 methionin. Konečně třetí kolo-
na se promývá 4 M kyselinou mravenčí obshující 50 % ethylalkoholu 
a na ní se odsolují L-|u-14c] valin, L-£u-14c] isoleucin, L - [ u - 1 4 c | 

leucin, L-[u-14c] fenylalanin, L-[u-14c] tyrosin, L-[u-14c] tryptofan, 
L-[u-14c3 lysin, L-[u-14c| histidin a L-[u-14c] arginin. Odsolené 

frakce L-aminokyselin se po změření radioaktivity vakuově zahustí 
к suchu při teplotě 303 K a skladují ve vodném roztoku s přídav-
kem 2 % ethylalkoholu při teplotě kolem 273 K. 
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1. Způsob přípravy stavebních komponent proteinů a polysacharidů 
14 

značených radioisotopem C fotoautotrofními mikroorganismy, 
s výhodou modrozelenou řasou Synechococcus elongatus/ vyznače-
ný tím, že se radioaktivní biomasa, zbavená předem lipidů a 
nukleových kyselin, podrobí úplné enzymové hydroly^e enzymy 
pronázou, lýzozymem a glukolam^lázou. 

2. Způsob podle bodu 1. vyznačený tím, že frakce kyselých, neutrál-
14 

nich a zásaditých L-aminokyselin značených radioisotopem С 
se odsolují v 0,01 - 4 M kyselině mravenčí nebo kyselině octové, 
které obsahují 0-0,5 % thiodiglykolu a 0-50 % ethylalkoholu na 
ethylenglykolmetakrylátových měničích iontů s fosfátovými, kar^-
boxylovými nebo sulfonovými výměnnými skupinami. 


