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• Számonkérés?
– Írásbeli kollokvium, jelesért felelés szóban is
– Minimál-követelményekre vonatkozó beugróval

1. Általános bevezető
• BIOKÉMIA: a három fő célkitűzés
- az életfolyamatokban résztvevő molekulák szerkezetének és
funkciójának feltárása, a szerkezet és funkció kapcsolatának
megértése: „szerkezeti biokémia”
- az élő szervezetek anyagcseréjének, az összes lényeges kémiai
reakciónak a megismerése: „enzimológia” és „bioenergetika”

- az élő szervezetek felépítését, működését és másolását biztosító
kódoló molekulák, és a biológiai információ kifejeződését biztosító
mechanizmusok feltárása: „molekuláris biológia”
• MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA: (biokémia + genetika + sejtbiológia)
"az amivel a molekuláris biológusok foglalkoznak" (F. Crick)

Látványos külsődleges eltérések – rejtett, alapvető belső hasonlóságok
Az egyes fajok külsőleg
rendkívüli mértékben
különböznek

Az élő szervezetek alapvető
közös vonásai közül elsőként
a sejtes felépítést ismerték
fel
Szintén alapvető felismerés
volt, hogy az élő szervezetek
kémiai összetétele is
hasonló

Édenkert
Jan van Kessel the Younger (1626-1679)

A biokémia és molekuláris
biológia megmutatta, hogy
az élő szervezetek molekuláris
felépítése és működése
alapvetően azonos, az élő
szervezetek közös eredetűek

Az élő szervezetek szembeötlő tulajdonságai
1. Minden szinten magasan szervezettek,
az élettelen környezetnél „bonyolultabbak”
2. Legkisebb kb. önálló alkotóegységük a
környezettől membránnal elhatárolt sejt

3. Termodinamikai értelemben nyílt
rendszerek, folyamatosan anyagot és
energiát vesznek fel a környezetükből
4. Képesek összetett felépítésük és rendezett
állapotuk folyamatos fenntartására
5. Viszonylag alacsony hőmérsékleten,
katalizátorok segítségével zajló kémiai
reakciók özöne zajlik bennük
6. Képesek az önreprodukcióra
7. Variánsokat „termelnek”, természetes
evolúcióval változnak

Az egyes kémiai elemek előfordulási gyakorisága az:
a) Univerzumban
b) Földkéregben
c) Emberi szervezetben
Univerzum
Földkéreg
Emberi test

Atomok száma / 100.000 atom
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Kémiai elemek előfordulása az emberi szervezetben

-A fő alkotóelemekből naponta grammos nagyságrendű,
a nyomelemekből milligrammos nagyságrendű anyagbevitelre van szükség
- Az állati és növényi szervezetek ill. mikrobák elemi kémiai összetétele hasonló!

Az élő szervezetek folyamatos energia
felhasználás árán képesek fenntartani
környezetüktől lényegesen eltérő
kémiai összetételüket.
Pl. egy édesvízi hal szervezetében a Cl-, K+
vagy Na+ ionok koncentrációja jóval
magasabb, mint a környező vízben.
Az élő szervezetben olyan
makromolekulák (fehérjék, zsírok,
nukleinsavak stb.) vannak, melyek
gyakorlatilag nincsenek jelen a vízben.
Az élő szervezet tehát ilyen értelemben
nincs egyensúlyban a környezettel.
A halál beálltával megkezdődik a
kémiai egyensúly kialakulása.

Az Escherichia coli baktérium vegyület összetétele

Az élő szervezetek legjellegzetesebb anyagai
a makromolekulák, nukleinsavak, fehérjék és
poliszacharidok, melyek monomer építőegységekből
keletkeznek. A nukleinsavak és a fehérjék lineáris
polimerek.
A monomerek viszonylag egyszerű felépítésűek, és
az élővilágban univerzális előfordulásúak.
Az információt, és a faj-specifitást a monomerek
sorrendje hordozza.
Kevés elem (DNS-nél 4, fehérjéknél 20) nagyszámú
sorozata óriási variációszámot jelent, hatalmas
mennyiségű információt kódolhat. Rendezett
lineáris szekvenciák esetén egy kicsi, nyolctagú
DNS-ből 48, azaz 65536-féle oktamer, egy
8 aminosavas peptidből 208, azaz 25,6 milliárd
különböző oktamer variáns létezhet!
Azonos elemek azonos elven való összekapcsolása
fajonként más és más „üzenetet” eredményezhet.

ALAPELVEK
• DNS mint örökítőanyag (+ RNS vírusok)
• Információáramlás: DNS
RNS → fehérje
(„centrális dogma”, Francis Crick)

Lineáris információ → térbeli szerkezet → specifitás, funkció

Makromolekulák

önszerveződése (térszerkezet,

szupramolekuláris komplexek)
Biomolekulák

interakciója másodlagos kötésekkel,

specifikus, dinamikus molekuláris felismerés
Interakciók

által indukált konformáció-változások

Biokatalizátorok:
ATP

enzimek, ribozimek

mint szabadenergia valuta

Molekuláris

gépek (riboszóma, repliszóma, proteaszóma stb.)

Molekuláris

motorok (kemomechanikai energia transzdukció)

DIMENZIÓK A BIOKÉMIÁBAN

kimotripszin

glicin
1 nm

DIMENZIÓK A BIOKÉMIÁBAN

A biokémia vizsgálati körére jellemző objektumok tömege

•
•

A molekulatömeg egysége a Dalton (vagy makromolekuláknál kDa), definíció szerint a 12C
szénizotóp tömegének 1/12-ed része.
A relatív molekulasúly (Mr) dimenzió nélküli szám, a molekulatömeg és a 12-es szénizotóp
tömege 1/12-ed részének hányadosa.

A sejtek molekuláris felépítése
hierarchikus
• Környezeti prekurzorok, intermedierek

víz

acetát

formamid

Építőkövek (pl. nukleotidok, aminosavak,
monoszacharidok, zsírsavak, glicerin stb.)

Cisztein

-D-glükóz

MAKROMOLEKULÁK (>1kDa)

poliszacharidok
pl. keményítő

RNS-ek
pl. tRNS

DNS

fehérjék
pl. hexokináz

lipidek
(nem makromolekulák,
de moduláris felépítésűek)
pl. membrán foszfolipidek

Szupramolekuláris komplexek
riboszóma, sejtváz, multi-enzim komplexek, vírusok stb.

aktin
filamentum

Riboszóma 50S alegység
1600 kD

29 fág

E. coli sejt (~106 nagyítás)
sejt térfogata: 2x10-12 cm3
Riboszóma

E. coli

Lipopoliszacharidok

Fehérje
mRNS

tRNS

DNS

Foszfolipid
Lipoprotein
Peptidoglikán

Flagellum

Egyes, példaként kiválasztott fajok
genommérete, és génjeik száma

ismert genomok: 42816 baktérium, 1049 archaea, 12663 eukarióta
(2015 augusztus) (~10 000 gomba, ~150 növény, ~800 gerinctelen, ~1000 gerinces)

2. KÉMIAI ALAPOK-1
Az élő szervezetek alapvető
vegyület-típusai,
a szén központi szerepe,
konfiguráció és konformáció,
az élő szervezetek fő kémiai reakciói

Kémiai elemek előfordulása az emberi szervezetben

- A fő alkotóelemekből naponta grammos nagyságrendű, a nyomelemekből
milligrammnyi nagyságrendű anyagbevitelre van szükség
- Az állati és növényi szervezetek ill. mikrobák elemi kémiai összetétele hasonló!

A leggyakoribb biogén elemek, és néhány kovalens vegyületük

A H, O, N és C a legkisebb rendszámú olyan biogén elemek, melyek
rendre:
1 (H), 2 (O), 3 (N) és 4 (C) kötést képesek létrehozni.
Ezek együtt kb. 99%-át adják az élő szervezet tömegének!

A szén központi szerepe
•Az élő szervezetek kémiai felépítése a szén
köré szerveződik. A sejtek szárazanyag
tartalmának több mint a fele szén.
•A szénatom képes mind a négy fő biogén
elemmel (C, O, H, N) stabil kovalens
kötést létesíteni
•Képes egyes, kettős és hármas kötésre,
ezért képes egyszerre 1, 2, 3 vagy 4
másik atommal kötést létesíteni (CO; CH4).
•Mivel akár „végtelen számú” C atom is
összekapcsolódhat, (lásd gyémánt vagy
grafit), a létrehozható szerves molekulák
száma óriási. (Több millió ismert molekula!)
•A kapcsolódó atomtól függően a kovalens
kötés polárossága és ezért reaktivitása
eltérő lehet: nagyfokú variabilitás fizikai
tulajdonságokban és kémiai reaktivitásban

Négy azonos ligandum
esetén ezek szabályosan,
tetraéderesen helyezkednek el

Az egyeskötések (szigmakötés)
körül szabad rotáció lehetséges

A C=C kettőskötés esetén a
hat atom egy síkban helyezkedik
el, rotáció a kettőskötés
mentén nem megengedett

A C-C kötéseken keresztül létrejöhetnek:
- lineáris C-vázak
- elágazó C-vázak
- gyűrűs C-vázak

Változatos C-vázakon
változatos funkciós csoportok
H, N, O, P, S atomokkal

A biomolekulák leggyakoribb funkciós csoportjainak neve és szerkezeti képlete

A biomolekulák kémiai tulajdonságait funkcionális csoportjaik
és ezek térbeli elrendeződése együttesen határozzák meg

A „biomolekulák” szerkezete felosztható funkciós csoportokra

A funkciós csoportok milyensége és térbeli elrendeződése
együttesen szabja meg a biomolekula kémiai tulajdonságait

térkitöltő modell van der Waals
sugarak és kötés sugarak alapján

Atom sugara: az atom középpontjától számított azon
távolság, amin belül más atom nem kerülhet, kivéve
ha a két atom között kovalens kötés van

Kovalens kötés sugara: atomok középpontja közötti
távolság fele, amikor az atomok között kovalens
kötés van

„pálcika és golyó” modell

szerkezeti képlet

Alanin

Szerves vegyületek háromdimenziós
szerkezetéből adódó sajátosságok
KONFIGURÁCIÓ és KONFORMÁCIÓ
•Azonos szerkezeti képlettel rendelkező vegyületekben az egyes
atomok kapcsolódási sorrendje ugyan azonos, de az atomok
egymáshoz képesti térbeli elrendeződése, vagyis sztereokémiája,
lehet eltérő.
•A kizárólag sztereokémiájukban eltérő molekulák egymás
sztereo-izomerjei
•KONFIGURÁCIÓ: a molekulán belüli atomoknak olyan rögzített
térbeli elrendeződése, mely csak kovalens kötések ideiglenes
felbontása árán változtatható meg.
•KONFORMÁCIÓ: a molekulán belüli atomok olyan elrendeződése,
mely egy másik (konformációs) állapotba kötések körüli rotációkkal
átvihető

KONFIGURÁCIÓ 1.
kettős kötések miatti geometriai, cisz-transz izoméria

Azonos összetétel,
azonos szerkezeti képlet,
azonos funkciós csoportok,
de eltérő térbeli szerkezet,
eltérő fizikai és kémiai jellemzők.

Maleinsav

Fumársav

Kémiai képlet

C4H4O4

Moláris tömeg

116,1 g/mol

Megjelenés

fehér por

Olvadáspont

135 °C

287 °C

Oldhatóság

788 g/l

6,3 g/l

Savasság

pKa1=1,9
pKa2=6,1

pKa1=3,0
pKa2=4,4

KONFIGURÁCIÓ 2.
királis centrumok miatti, más néven optikai izoméria
Ha egy szénatom körül négy különböző funkcionális csoport van, akkor ezek
kétféle módon rendezhetők el térben. Az egyik forma a másik tükörképe, és ezek nem
vihetők át egymásba forgatással. Az ilyen molekulák egymás enantiomer-jei.
Egyetlen királis centrum esetén két sztereoizomer létezik, míg „n” királis centrum
esetén 2n-féle sztereoizomer van. Ezek rendre enantiomer párokat alkotnak.
Azok a sztereoizomerek, amelyek egymásnak nem enantiomerjei, a diasztereomerek.

Példa konfigurációs izomerekre két királis centrum esetén
Két királis centrum esetén („n” =2) 2n, tehát négy sztereoizomer van.
Ezek két enantiomer párt, és négy diasztereomer párt alkotnak.

Az enantiomer párok a legtöbb kémiai reakcióban ill. fizikai tulajdonságban szinte megegyeznek
egymással. Más királis anyaggal azonban eltérően hatnak kölcsön! A biológiai makromolekulák
királisak. Az enantiomer párok biológiai hatása eltérő. A polarizált fény királis. Az enantiomer
párok tagjai ellentétes irányba forgatják a síkban polarizált fényt.

A konfiguráció egyezményes, egyértelmű jelölése
1. A funkciós csoportok rangsorba állítása a C-atomhoz kapcsolódó atom rendszáma
alapján: ─OCH3 > ─OH> ─NH2 > ─COOH > ─CHO > ─CH2OH > ─CH3 > ─H
2. A legkisebb rangút térben hátratesszük, a maradék hármat pedig előre, közülük
a legrangosabbat felső pozícióba állítjuk.
3. Növekvő sorrendben leolvassuk az elülső három csoport rangsorát.
Ha a leolvasás jobbra, óramutató járásával azonos irányba indul, akkor
R (rectus), ha balra akkor S (sinister) a konfiguráció.

2R, 3R-Borkősav
(jobbra forgat)

Óramutató járásával
egyező, R

Óramutató járásával
ellentétes, S

2S, 3S-Borkősav
(balra forgat)

A két borkősav-izomer egymás enantiomere.
Aszimmetrikus, egymáshoz képest tükörképi
kristályokat alkotnak, így egymástól elválaszthatók.
A polározott fényt ellentétesen forgatják.
Louis Pasteur, 1843

A királis makromolekulákon alapuló szaglás és ízlelés a
sztereoizomereket könnyen megkülönbözteti

(R)-Karvol
fodormenta illatanyaga

(S)-Aspartil-(S)-Fenialanin-metilészter
édes
(Aszpartám, NutraSweet)

(S)-Karvol
köménymag illatanyaga

(S)-Aspartil-(R)-Fenialanin-metilészter
keserű

Konformáció
Az atomok molekulán belüli olyan eltérő térbeli elrendeződése, ahol az egyik
(konformációs) állapotból a másikba kovalens kötések felbontása nélkül
át lehet kerülni. Az egyes konformációs állapotok eltérő energiaszinteket
jelentenek.
Példa: az etán konformációs állapotai. Fedő, és nyitott állapotok.
A különböző konformációs állapotok
között általában kicsi az energiakülönbség, ezért az adott molekula
többféle konformációban lehet jelen.
Ha kicsi az átalakuláshoz szükséges
aktiválási energia, ezért egyik
állapotból a másikba gyakran
átalakul, „ide-oda ugrál” a molekula.
A különböző konformációs
állapotban lévő formákat egymástól
elválasztani csak nagy aktiválási
energia különbség esetén lehet.

Elektronegativitás (X): kötésben lévő atom elektronvonzó képessége
(Mulliken 1934 X=(EI-EA)/2, EI : ionizációs energia, legkönnyebben leszakítható elektron
eltávolításához szükséges energia, EA : elektronaffinitás, negatív töltésű ion képződésénél
felszabaduló (negatív) vagy ehhez elhasználódó (pozitív) energia.
Mérési nehézségek miatt helyette Pauling által bevezetett tapasztalati, kötési energiákból
meghatározott értékek
pl. H 2.1 (def.), Alkáli fémek 0,7-1,0; Halogének 2,2-4,0; C 2,5; O 3,5; Nemesgázok 0

Kémiai kötések típusai: 0 < ΔX < 0.6: apoláros kovalens kötés, (pl. H2, O2, Cl2, CH4)
0.6 < ΔX < 2.1: poláros kovalens kötés (pl. HCl, H2O, CCl4)
2.1 < ΔX
: ionos kötés (pl. NaCl, HF, MgCl2)

Az élő szervezetekben lejátszódó fő, általános
reakciótípusok
• Oxidáció-Redukció
• C-C kötés hasadás ill. képződés
• Molekulán belüli átrendeződés
• Csoport transzfer
• Kondenzáció vízkilépéssel

Oxidáció-Redukció

Egy tipikus oxidációs-redukciós reakció

(0)

Tejsav

(+2)

Tejsav
dehidrogenáz
enzim

Piroszőlősav

(Az ábra a koenzimet nem mutatja)

C-C kötés hasadás nukleofil szubsztitúcióval

Kétféle nukleofil szubsztitúciós reakciómechanizmus,
kétféle végeredmény

Intramolekuláris (molekulán belüli) átrendeződés
Az elektronok és protonok molekulán belüli újra-elosztásával zajlik

B2

Csoport transzfer reakciók
Reakció köztestermékek aktiválhatók úgy, hogy egy eredetileg rossz távozó
csoport, pl. –OH helyett egy jó távozó csoport, pl. anorganikus foszfát képződik
a molekulán. Az ATP-ről foszforil csoport kerül nukleofil szubsztitúcióval a
glükóz OH-ra, (az ADP a távozó csoport) és így a jól távozó foszfát alakul ki
a keletkező glükóz-6-foszfát molekulán.

Kondenzációs reakciók vízkilépéssel
A makromolekulák végső soron vízkilépéses kondenzációs reakcióval keletkeznek
egyszerű monomerekből. A kondenzációs reakciók mechanizmusa azonban
nem ilyen egyszerű, mert az OH csoport rossz távozó csoport. Az OH csoportot
aktiválni kell.

H

Az aminosavak polipeptiddé kondenzálása (fehérjeszintézis)
tRNS-hez kötött aktivált aminosavakon keresztül zajlik

H

3. KÉMIAI ÁTTEKINTÉS-2

• A másodrendű kötések és a hidrofób effektus
jellemzése és szerepük bemutatása.
• A víz tulajdonságai és biológiai jelentősége.
• Ionegyensúlyok, a Henderson-Hasselbalch egyenlet.

Nem-kovalens kölcsönhatások vizes oldatokban
• Kovalens kölcsönhatás: atomok között, közös elektronpáron keresztül,
eredmény: molekulák.
• A kovalens kölcsönhatások (kötések) rendszerint erősek. Kötési
(szétszakításhoz szükséges) energia ~ 300-700 kJ/mol
pl. C-C kötés 356 kJ/mol (1,54 Å); O-H kötés 460 kJ/mol (0,96 Å)

• Nem-kovalens kölcsönhatások: ionok és molekulák közötti „másodlagos
kötőerők”. Ezek miatt létezhet folyadék és szilárd fázis.
(Felfedezésük van der Waals nevéhez fűződik. Reális gázok nem-ideális voltának vizsgálata,
1873)

• Tipikus kötésienergia tartomány ~ 0,5-40 kJ/mol

• Tökéletes gáz esetén a molekulák hőmozgásban megmutatkozó átlagos
kinetikai energiája (NAkT) 25oC-on: ~ 2,5 kJ/mol
• Minden nem-kovalens kölcsönhatás végső soron elektrosztatikus
jellegű, és a Coulomb törvény alapján értelmezhető! (lásd később)

Poláros – Apoláros molekulák
Elektronegativitás (X): kötésben lévő atom elektronvonzó képessége
(Mulliken 1934 X=(EI-EA)/2, EI : ionizációs energia, legkönnyebben leszakítható elektron
eltávolításához szükséges energia, EA : elektronaffinitás, negatív töltésű ion képződésénél
felszabaduló (negatív) vagy ehhez elhasználódó (pozitív) energia. Mérési nehézségek miatt
helyette Pauling által bevezetett tapasztalati, kötési energiákból meghatározott értékek
pl. H 2.1 (def.), Alkáli fémek 0,7-1,0; Halogének 2,2-4,0; C 2,5; O 3,5; Nemesgázok 0

Kémiai kötések típusai: 0 < ΔX < 0.6: apoláros kovalens kötés, (pl. H2, O2, Cl2, CH4)
0.6 < ΔX < 2.1: poláros kovalens kötés (pl. HCl, H2O, CCl4)
2.1 < ΔX
: ionos kötés (pl. NaCl, HF, MgCl2)

• Poláros molekulák: molekulát alkotó atomok között poláros kötések és
nem-szimmetrikus szerkezet pl. HCl, H2O
Eredmény: állandó töltéskülönbség, permanens dipólus momentum, q x r,
ahol „q” a szeparált töltés, és „r” a töltéstávolság vektor.
• Apoláros molekulák: molekulát alkotó atomok között
a) vagy nem-poláros kötések pl. I2, H2,
b) vagy poláros kötések, de szimmetrikus a szerkezet, pl. CCl4.
Nincs permanens dipólus momentumuk, de indukálható bennük dipólus

•Nem-kovalens kölcsönhatások osztályozása:
–rövid hatótávú taszítás,
–ion-ion, ion-dipól, ion-indukált dipól,
–dipól-dipól, dipól-indukált dipól,
–indukált dipól-indukált dipól (London-féle diszperziós kölcsönhatás).
Rendszerint a nettó semleges töltésű csoportok közötti kölcsönhatásokat
(amiben nem vesznek részt ionok) hívják
„ van der Waals-kölcsönhatás”-oknak
–speciális esetek:
a) hidrogén hidas kölcsönhatás,
b) hidrofób effektus (csak vizes közegben jelentkező „kölcsönhatás”)

Rövid hatótávú taszítás
Minden molekula között jelentkezik!
Oka: a külső elektronhéjak nem fedhetnek át (a Pauli elv miatt).
Taszításnál az energia-távolság függvénye 1/r12, tehát az atomok
ill. molekulák felszínnel rendelkező merev testekként viselkednek, „ütköznek”.
Méretüket a van der Waals sugár jellemzi, felszínük a van der Waals felszín

térkitöltő modell, van der Waals
sugarak alapján

Alanin

• Pontszerű töltések kölcsönhatási energiájára vonatkozó
Coulomb törvény:
q1  q2
k : arányossági tényező
q1, q2: a két töltés (azonos töltéseknél E pozitív, taszítás)
D: a közeg dielektromos állandója (árnyékolás képesség)
vákuumban D = 1.0, vízben D = kb. 80 (!)

•

E k

Dr
q1  q2
F k
D r2

Ion-ion kölcsönhatás („sóhíd”, „sókötés”)
- Coulomb törvény elvileg legegyszerűbb esete. (lásd NaCl kristály)
- viszonylag „enyhe” E-távolságfüggése: (1/r), vagyis nagy távolságban hatásos
- Átlagos kötéshossz: ~ 0,25 nm (2,5Å)
- A kötési energia erősen függ a közeg dielektromos állandójától!
Vízes oldatban sokkal gyengébb, mint apoláros közegekben ~ 5-20 kJ/mol.
- Az ion-ion kölcsönhatás nem irányfüggő (nem függ attól, hogy a molekulán lévő
töltést a tér melyik irányából közelítjük meg).
Problémák:
- A Coulomb törvény pontszerű töltésekre alkalmazható, atomok, atomcsoportok
esetében a számolt energia csak ezek méreténél jóval nagyobb távolságok
esetén pontos.
- A dielektromos állandó szigorúan csak absztrakt homogén közegre
vonatkoztatható (helyi környezet soha nem homogén).

• „van der Waals kölcsönhatások” – nem vesz benne részt teljes töltés
dipól-dipól (1/r3) pl. peptidkötések között
dipól-indukált dipól (1/r5)
London-féle diszperziós (1/r6) pl. apoláros oldalláncok között
Erőssége: 0,5-10 kJ/mol; Kötéshossz: alig nagyobb, mint a két vdWsugár összege (0,2-0,3 nm, azaz 2-3 Å)
• Nagyon rövidtávú gyenge kölcsönhatások.
• Sztérikus (térszerkezeti) komplementaritás fontossága!
• Összeadódó (additív) hatás: minél több csoport vesz benne részt,
annál erősebb lehet (lásd később).
•
•
•
•

Kristályszerkezetek mutatják,
hogy erős fehérje-ligandum
kötés esetén a ligandum és a
fehérje szorosan illeszkednek
egymáshoz.
Ellenanyaghoz kötődő
peptid antigén

Jó példa az
ellenanyag-antigén
komplexek
térszerkezete.
A különböző
méretű/alakú
antigéneket
komplementer
kötőhelyű
ellenanyagok ismerik
fel specifikusan

http://www.bioc.uzh.ch/plueckthun/antibody/Structures/AgContact/index.html

Hidrogén-hidas kölcsönhatás („hidrogén-kötés”)
• dipól-dipól, tehát elektrosztatikus kölcsönhatás
fontossága miatt külön csoportként tárgyalják
• donor csoport: nagy elektronegativitású atomhoz (pl. O, vagy N)
kovalensen kötött H atomot tartalmaz. Poláros, enyhén savas jellegű.
• akceptor csoport: nemkötő elektronpárt hordozó,
elektronegatív atomot tartalmaz, pl. N, O (az S határeset)
• energiája: ~ 10-30 kJ/mol
• kötéshossz: ~ 0,25-0,30 nm, (2,5-3,0 Å ) a rövidebb kötés
erősebb. Bár a másodlagos kötés maga a H és az akceptor
atom között jön létre, a H-kötés távolsága alatt a donorakceptor távolságot értjük.
• erősen irányfüggő és részben kovalens jellegű
• a molekuláris rend egyik fő szervezője

Hidrogén
akceptor
Hidrogén
donor

Hidrogén
donor

Hidrogén
akceptor

A H-kötés
távolsága
itt a definíció
szerint 2,9Å

H-kötés elméletileg akkor
a legerősebb, ha a donor
atom, a H atom és az
akceptor atom egyvonalban
helyezkednek el.
Fehérjék belsejében gyakran
találni nem-ideális, sőt elágazó
H-hidakat.

MOLEKULÁRIS FELISMERÉS
GYENGE KÖTÉSEKKEL
L+ P

LP

A Boltzmann-eloszlás alapján:
(Lsz és Lk: szabad és kötött ligandum)

(L: ligandum, P: fehérje)
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Ha E = 4,2 kJ/mol (1 kcal/mol), T = 298 K (R = 8,3 J/mol/K)
• 1 gyenge kötés 
Lk/Lt = 0,84
• 2 gyenge kötés 
Lk/Lt = 0,97
• 3 gyenge kötés 
Lk/Lt = 0,994
• A kötés stabilitása (a kötött molekulák aránya, Lk/Lt) exponenciálisan
növekszik a kötés erősségével.
• Sok gyenge kötés együttesével sokkal többféle specifikus kölcsönhatás
hozható létre, mint néhány erős kötéssel

Ek  E sz
RT

LIGANDUM KÖTÉS ERŐSSÉGE
L+ P

k1

egyensúlyban:

LP

k-1

k1 és k-1 sebességi együtthatók


k1
LP
k1  L P   k 1  LP 

 Ka
k 1 L P 
1 L P  k 1
Kd 


LP k1
Ka

Ka: asszociációs állandó (M-1) (kötési állandó, affinitás)
Kd: disszociációs állandó (10-3 – 10-15 M) (ezt is hívják affinitásnak)
Fehérje

Ligandum

Kd (M)

avidin

biotin

1 x 10-15

inzulin receptor

inzulin

1 x 10-10

anti-HIV IgG

gp41

4 x 10-10

(Kd > 1 M, gyenge kötés)

kalmodulin

Ca2+

3 x 10-6

(Kd < 1 nM, erős kötés)

lektin

poliszacharid

1x10-6

lektin

monoszacharid

1 x 10-3

A víz tulajdonságai és biokémiai szerepe
•
•

Élőlények testtömegének legalább 70%-a víz
Vízmolekulák között erős kölcsönhatás, hiszen molekulaméretéhez képest
különlegesen magas olvadáspont (fagyáspont), forráspont és párolgáshő jellemzi
Olvadáspont (Cº)
0
Víz (HOH)
-98
Metanol (CH3OH)

Forráspont (Cº)
100
65

Párolgáshő (J/g)
2,260
1,100

Akceptor és H
atom távolsága
0,177 nm
kb. 20 kJ/mol
Kovalens kötés
0,096 nm
kb. 460 kJ/mol

A donor-akceptor távolság,
tehát a H-hidas kötés hossza
0,273 nm = 2,73Å

A jég szerkezetét tetraéderesen elrendezett
vízmolekulák adják.
A jég sűrűsége 0,92 g/cm3, tehát kisebb,
mint a folyadék halmazállapotú vízé.
(Maximális sűrűség 1,0 g/cm3 4 Cº fokon.)

– Folyékony víz: átlagosan 15%-kal kevesebb H-híd
~3,4 H-híd / molekula
– dinamikus, fluktuáló szerkezet (2x10-11 sec)
(50 milliárd „váltás” másodpercenként!)

A víz, mint oldószer
• Lévén erősen poláros, és H-hidakat képez, ionokkal és poláros
molekulákkal energetikailag kedvező másodlagos kölcsönhatásokra
képes, így ezeket oldja
Sók oldása
A poláros vízmolekulák
hidrátburkot képeznek
az ionok körül

Hidratált
Na+ ion

Hidratált
Cl- ion

Poláros vegyületek oldása
- A víz dipól-dipól kölcsönhatásokon keresztül oldja a poláros vegyületeket.
- Mivel maga is képes H-hidas kölcsönhatásra, ezért vizes oldatban a
poláros vegyületek közötti H-hidak rendszerint nem stabilak (hasonlóan ahhoz, ahogy
az ionos kölcsönhatások sem stabilak, lásd sók oldása).
- A poláros vegyületek vízzel elegyednek, ezért „víz-kedvelők”, vagyis „hidrofilek”.

Poláros és apoláros csoportok néhány jellegzetes „biomolekulán”

A HIDROFÓB HATÁS
Az apoláros anyagok vízben rosszul oldódnak, ezért ezeket
„vízgyűlölőnek”, vagyis „hidrofób” anyagoknak hívjuk. Az ilyen
apoláros csoportok körül a víz rendeződni kényszerül, ún. klatrát
szerkezet jön létre. A vízmolekulák egymással lépnek kapcsolatba.
A hidrofób anyagok látszólag a „hasonló a hasonlót
szereti” alapon inkább egymással lépnek
kölcsönhatásba, nem pedig a vízzel.
Ez a jelenség a hidrofób hatás (hydrophobic effect).
Valójában két effektus összege okozza ezt a jelenséget.
1. A vízmolekulák közötti kölcsönhatás erősebb mint a
vízmolekula-apoláros molekula közötti kölcsönhatás
(entalpiával kapcsolatos tényező).
Ezért a vízmolekulák mintegy „kizárják” az apoláros
molekulákat.
2. Az apoláros molekulák körül a vízmolekulák
rendezett módon helyezkednek el, ami kedvezőtlen
hiszen lokális entrópia-csökkenést jelent.
3. Más poláros oldószerekkel (aceton, acetonitril stb.)
ez nem így van! Nem véletlen a „hidro” kifejezés!

Hidrofil
„fejcsoport”

Gyorsan fluktuáló
H-hidak az oldatfázis Rendezett vízmolekulák
belsejében, a
a poláros-apoláros
vízmolekulák között
határfelszínen
Az amfipatikus molekulák
micellákat képezve oldódnak.
Az apoláros részek a hidrofób
hatás miatt kizáródnak a vizes
fázisból, míg a poláros
részek a vízzel dipól-dipól
kölcsönhatásba lépnek

1. Minden lipid apoláros
része körül vízmolekula
rendeződés zajlik, sok
vízmolekula kötődik

2. Ha az apoláros részek
egymáshoz rendeződnek,
csökken az apoláros - víz
határfelület mérete, és
így kevesebb víz
rendeződik!

3. A vízmolekulák ill. az
apoláros részek egymástól
elválnak, térbeli „micella”
jön létre

A poláros „fej” és az apoláros láncrész relatív átmérőjén múlik,
hogy micella, vagy kettősmembrán keletkezik-e

IONEGYENSÚLYOK
Kémiailag tiszta víz gyengén ugyan, de vezeti az áramot:
vezetőképesség méréséből ionkoncentrációja meghatározható

Víz ionokra disszociál:
Keq = [H+]x[OH–] / [H2O] egyensúlyi állandó
Átrendezve:
Keqx [H2O] =

H2O
H+ + OH–
H + + H2O
H3O +
Proton ugrás

[H+]x[OH-]

mivel [H2O] gyakorlatilag állandó (55,5M), ezért a Keq [H2O]
szorzat is állandó, vagyis a [H+]x[OH–] szorzat is állandó.

Ez a víz-ionszorzat
Kvíz = [H+]x[OH–]=1,0x10-14M2 (25Cº)
A víz semleges, tehát [H+] = [OH–] = 10-7 M
definíció: -log10[H+]=pH

Proton jumping
(“ugrálás”): a H-híd
hálózat következménye
Gyors proton transzfer
reakciók

A pH skála, és néhány közismert anyag
jellemző pH értéke

Sav-bázis reakciók vizes közegben:
- Arrhenius: sav az, ami disszociálva protont ad le, bázis az, ami OH- iont ad
le. Ezek szerint az ammónia nem lenne bázis!
- Brønsted & Lowry megfigyelése (1923): a savak ill. bázisok „erőssége”
függ az oldószertől, mert az oldószer részt vesz a sav-bázis reakciókban.

- Új definíciójuk: sav az, ami protont ad le (pl. az oldószernek), ill. bázis az,
ami protont vesz fel (pl. az oldószertől).

HA + H2O

H3O+ + A–

HA: általános sav (proton donor);
H2O bázis (proton akceptor)
H3O+: konjugált sav (proton donor);
A–: konjugált bázis (proton akceptor)

A 
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Más szóval a Keq a két konjugált sav-bázispár (HA/Aˉ)
és (H3O+/H2O) relatív proton-affinitásait fejezi ki.
Erős sav: Keq > 1.0
pl. salétromsav 1,2; kénsav 103; sósav 107

Sav-Bázis egyensúly
mivel

H O   H 
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HAH 2O HAH 2O

Híg oldatokban ill. gyenge savaknál a (részben a vízből) keletkező H3O+
koncentrációja elhanyagolható a víz kiindulási koncentrációjához képest, ezért
[H2O] állandónak tekinthető. Ilyenkor bevezethető a sav disszociációs állandója:

K eq  H 2O  K sav

H A 





HA

Minél jobban disszociál, tehát minél erősebb a sav, annál magasabb érték.
Ksav negatív logaritmusa definíció szerint pKsav
Minél erősebb a sav, annál kisebb a pKsav. Mindkét oldal negatív logaritmusát véve:


A 
 pH  log


pK sav

HA

pH  pK sav


A 
 log


HA

Ez a Henderson-Hasselbalch egyenlet:
1. A pKsav számértékben megegyezik azzal a pH-val, amin (pl. egy titrálás során) a
gyenge sav éppen 50%-ban disszociált állapotú.
2. Látható, hogy a pH az oldatban lévő savak és bázisok arányától függ.

Néhány „biomolekula” savas disszociációja, és pKsav értéke

0,1M-os ecetsavat (gyenge sav)
titrálunk 0,1M-os NaOH-val, (erős bázis)
és mérjük a pH-t. Az ekvivalencia pont
felénél a titrálási görbének inflexiós
pontja van. Itt az ecetsav fele van éppen
disszociálva, vagyis ez a pH mutatja
az ecetsav pKa értékét.
A görbe két végén a HA ill. Aˉ vízzel történő
reakcióját is figyelembe kell venni, míg a görbe
többi részén az Aˉ keletkezése = a beadott OH ˉ
A szélektől eltekintve tehát:
HA + OH ˉ = Aˉ + H2O.
Ha „y” a HA kezdeti mennyisége
és „x” a hozzáadott OH ˉ mennyisége:

A   Vx HA  yV x


pH  pK sav

x
x
 log V  pK sav  log
yx
yx
V

Mind a vízre, mind a savra
levezetett disszociációs
egyensúly érvényben
van, ezek párhuzamosan
teljesülnek. A beadott
NaOH teljesen disszociál.
Ha nem lenne az oldatban
ecetsav, a pH meredeken
emelkedne.

A pufferhatás párhuzamos egyensúlyok eredménye

Amint az OH- ionok megjelennek,
a fenti egyensúly értelmében a
[H+] fordított arány szerint
csökkenne. Ekkor azonban az
alsó egyensúly is bemozdul.
A nem-disszociált ecetsav
„H+ raktár”-ként működik, és
részben helyreállítja a lecsökkent
[H+] szintet, miközben acetát
anion keletkezik.

A rendszer lényeges
eleme az itt nem mutatott
Na+ kation, ami a NaOH
disszociációjából
származik.

Biológiai pufferek
A pH a sejteken belül és sejtek közötti
térben is szabályozott. Az emberi vér
normális pH értéke kb. 7,4.
Kismolekulájú anyagok közül főleg
a foszfát ionok és a karbonátok
játszanak puffer szerepet.

H2PO4-

HPO42- + H+
pKa = 6,86

foszfát puffer

H2CO3
HCO3- + H+
pKa = 6.1
karbonát puffer

A sejtekben, illetve pl. a vérben
a fehérjekoncentráció nagyon
magas, ezért a fehérjéken található
gyengén savas ill. bázikus
oldalláncok is puffer-hatással
rendelkeznek.
A hisztidil oldallánc pK-ja 6,0

Karbonát puffer a vérben
pH = pK1+log([HCO3-] / [H2CO3])
pK1 = 6,1
Mivel a pH = 7,4, a [HCO3- ] / [H2CO3]
arány kb. 20. A [H2CO3] az oldott széndioxid
mennyiségén keresztül a tüdő segítségével
csökkenthető, a HCO3- a vesén át ürül.

Ha a pH csökkenne a plazmában pl. sejtekből
származó tejsav miatt, akkor az a plazmában
növeli az oldott széndioxid koncentrációt,
ami fokozott légzéssel egyenlítődik ki.

Biokémiai kísérletekben használt pufferek:
- Cél a kísérlet során a pH ismert, állandó szinten tartása.
- A puffer nem vehet részt közvetlenül a vizsgált reakcióban!
- A választásnál ez, és a puffer pK értéke a fontos. Puffer kapacitása
egyenesen arányos a puffer koncentrációval!

A víz, mint reakciópartner

4-Termodinamikai áttekintés

Alapfogalmak
• Rendszer
- a világegyetem egy tanulmányozásra kiválasztott része (sejt,
reakcióedény, stb.) aminek jól definiált határai vannak (!)

• Környezet
- a világnak a rendszer határain kívül eső része. A mérést magát
sokszor itt végezzük, és nem a rendszerben!
• A Rendszer típusa a Rendszer és Környezet közötti
határfelület jellemzőin múlik

A Rendszer típusai

Nyílt: anyag, és energiacsere

A Rendszer típusai

Nyílt: anyag, és energiacsere
Zárt: csak energiacsere

A Rendszer típusai

Nyílt: anyag, és energiacsere
Zárt: csak energiacsere
Izolált: egyik sem cserélődik

• Energia (E, vagy U)
- a rendszer munkavégző képessége
• Munka (w)
- ellenerővel szembeni elmozdulás (pl. táguló gáz dugattyúval
súlyt emel, kémiai reakció áramot termel, amivel pl. súly
emelhető stb.) Zárt rendszeren munkát végezve növeljük
annak munkavégző képességét. Ha a rendszer végez munkát,
akkor csökken a munkavégző képessége.
A munkavégzés rendezett formájú energiaáramlás.
• Hő (q)
- magasabb hőmérsékletű testből alacsonyabb
hőmérsékletűbe energia áramlik át amit hőnek nevezünk. A
magasabb hőmérsékletű test energiája, tehát munkavégző
képessége nagyobb, mint az ugyanolyan, de alacsonyabb
hőmérsékletűé.
A hőátadás rendezetlen formájú energiaáramlás.

• Adiabatikus
- A rendszer és környezete közötti határ adiabatikus, ha hőátadást
nem tesz lehetővé

• Diatermikus
- A rendszer és környezete közötti határ diatermikus, ha a hőátadást
lehetővé teszi

• Exoterm
- a rendszerben lezajló folyamat (pl. fázisátalakulás, vagy kémiai
reakció) exoterm, ha annak során hő szabadul fel. Adiabatikus
határfelület esetén a rendszer hőmérséklete emelkedik, diatermikus
határfelület esetén a rendszer a környezetnek hőt ad le.

• Endoterm
- a rendszerben lezajló folyamat (pl. fázisátalakulás, vagy kémiai
reakció) endoterm, ha annak során a rendszer energiájának egy
része hő-abszorbcióval változik. Adiabatikus esetben a rendszer
hőmérséklete csökken, diatermikus esetben a rendszer a
környezetből hőt vesz fel.

Belső energia
- a rendszer teljes energiája a belső energia (U). A belső energia
tartalmazza a rendszer összes molekulájának mozgási és helyzeti
energiáját (haladó mozgás, forgás, rezgések, kémiai kötések). Az
az energia, ami a rendszer létrehozásához kell. Absztrakt
fogalom. A belső energia pontos mennyisége általában nem
meghatározható, de a változása igen!
- egy folyamatnál a belső energia változását (U) megkapjuk, ha
a végső belső energiából levonjuk a kezdetit: U=Uvégső-Ukezdeti.
- a belső energia állapotfüggvény, vagyis csak a rendszer
pillanatnyi állapotától függ, az odavezető úttól független.
- a belső energia extenzív tulajdonság, mert függ az anyagmennyiségtől (mint a tömeg, és a térfogat).
- intenzív, vagyis anyagmennyiségtől független tulajdonság pl. a
hőmérséklet, nyomás, sűrűség, melyek anyagmennyiségtől
függetlenek, és nem összeadódnak, hanem kiegyenlítődnek.

A termodinamika első főtétele
- tapasztalaton alapul: egy rendszer belső energiáját kétféle módon

lehet megváltoztatni: munkavégzéssel (w), vagy hőközléssel (q)
U=q+w
- ha egyik sem történik, pl. izolált rendszerben, akkor a rendszer
energiája nem változik. Ez az energia megmaradás elve.
- az első főtétel mutatja a hő és a munka egyenértékűségét is. A hő és a
munka ugyanannak az értéknek (energia) két különböző valutája. A
munka és hő energia „ változás közben”. Ezek nem állapotfüggvények!
Ugyanazt a U-t végtelen sokféle q és w összege eredményezheti!
- előjel-konvenció: w > 0, ha a környezet végez munkát a rendszeren
q > 0, ha a környezet közöl hőt a rendszerrel
w < 0, ha a rendszer végez munkát a környezeten
q < 0, ha a rendszer közöl hőt a környezettel

Az Entalpia fogalmának bevezetése
Az entalpia, H, a belső energián felül azt az energiát is tartalmazza, amit ahhoz kell befektetni, hogy egy V térfogatú rendszer
számára helyet készítsünk egy p nyomású környezetben: H = U + pV
Ennek a belső energiánál összetettebb fogalomnak a bevezetése bizonyos előnyökkel jár, amit az alábbi kísérletek szemléltetnek.
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Előző példában: 1 mól palmitinsav teljes oxidációja
CH3(CH2)14COOH (szilárd) + 23 O2 (gáz) →16 CO2

(gáz)

+ 16 H2O (folyadék)

A folyamat során kémiai kötésekben tárolt energia szabadul fel, és adódik le a környezetnek
hő formájában. A kaloriméterben a környezetben lévő víz tömegének, és hőmérsékletváltozásának ismeretében a hőcsere mérhető.

Az első esetben, állandó térfogaton nincs munkavégzés, tehát U = q
A rendszer által leadott (negatív!) hő alapján: U = q = -9941,4 kJ
A második esetben az állandó nyomáson mért leadott hő: q = -9958,7 kJ
A második esetben tehát 17,3 kJ-lal nagyobb mértékű hőcsere zajlott!

A második esetben a gázmolekulák csökkenő száma miatt a dugattyú benyomódott,
a külvilág munkát végzett a rendszeren: w = - F x r = - p x A x r = - p x V
ahol:
„w” a munka,
„F” az erő,
„r” az elmozdulás, „A” a dugattyú felülete
„p” a nyomás és
„V” a térfogatváltozás
A negatív előjel azt jelzi, hogy ha a rendszer végez munkát (tehát tágul, vagyis V pozitív),
akkor a rendszer belső energiája csökken. Mivel V itt negatív, a „w” értéke pozitív.
A második esetben a p x V munka is mérhető, és az éppen 17,3kJ!
Tehát a belsőenergia változása állandó nyomáson:

U = q + w = q + (- pV) = -9958,7 kJ + 17,3 kJ = -9941,4 kJ
vagyis mindkét kísérletben azonos!

ENTALPIA („HŐTARTALOM”)
• kísérletesen legegyszerűbben a hőcsere mérhető.
• mint láttuk, “q” nem mindig adja meg a belsőenergia változását, hiszen a
munkavégzést (pl. térfogati munkát) is figyelembe kell venni
• reakciókat egyszerűbb állandó nyomáson lejátszatni, mint állandó
térfogaton
• olyan állapotfüggvényt kell bevezetni, aminek változása állandó nyomáson
megegyezik a jól mérhető hőcserével, ha a térfogati munkán kívül nincs
másfajta munka.
• ez az állapotfüggvény az ENTALPIA
• definíció szerint:
H = U + PV
• állandó nyomáson: H = U + PV
• átrendezve: U = H – PV
• láttuk, hogy a térfogati munka: w = – PV
• tehát: U = H + wtérf
• mivel az első főtétel szerint: U = q + w
• ezért állandó nyomáson, ha nincs más munka mint térfogati: H = q

Az entalpia bevezetésének értelme
• H = U + PV
• Mivel U, P és V állapotfüggvények, ezért H is állapotfüggvény:
értéke nem függ attól, hogy hogyan jutott a rendszer az adott
állapotba.
• H = Hvégső – Hkezdeti, tehát a H értékének változása pusztán a
kezdeti és végállapotok különbsége
• A H reakcióhő szempontjából mindegy, hogy az előző
példában a palmitinsav milyen reakció útvonalon oxidálódik.
Az állandó nyomású kaloriméterben meghatározott H érték
érvényes a sejtben, állandó nyomáson lezajlódó folyamatra is,
hiszen a végtermékek (széndioxid és víz) azonosak!
• A palmitinsav sejtes oxidációra vonatkoztatható
„kalóriatartalma” egyszerű fizikokémiai méréssel
meghatározható! Ráadásul ez a sejt (élőlény) számára nem
hasznosítható térfogati munkától „megtisztított”
„kalóriatartalom”.
• Ilyen értékek táblázatokban rendelkezésre állnak

A termodinamika második főtétele:
az izolált rendszer entrópiája maximális érték felé tart.
•
•

•
•

Az első főtétel egy könyvelői energiamérleg, de semmit nem mond az
energia áramlásának lehetséges irányairól
Tapasztalat: vannak spontán folyamatok, és olyanok, amik lezajlásához
energia befektetés kell. A spontán folyamatok irreverzibilisek, csak egyik
irányban zajlanak le. Mi szabja meg a reakciók irányát?
Alacsonyabb U felé „törekvés”? Ez is, de van egy másik faktor is.
Példa irreverzibilis, spontán folyamatra, amit nem kísér U:
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•

A cukormolekulák egyenletes eloszlásának oka, hogy a „fele lent, fele fent”
állapot sokkal többféleképpen valósulhat meg, mint az, hogy az összes cukor
molekula „lent van”.

•

Ha csak a két térrészt vesszük figyelembe, és „N” cukormolekula van, akkor ezek
2N különböző módon rendeződhetnek el a két térrész között, ennyi a
mikroszkopikus állapotok száma. (Külön-külön minden egyes molekula vagy fent
van, vagy lent, máshol nem lehet).

•

Mivel a cukormolekulák egyformák, összesen csak N+1 valóban megkülönböztethető, makroszkopikus állapot van: (0, 1, 2, ... N-1, N) db van „lent”.

•

Az, hogy mind „lent” van, csak egyféleképpen valósulhat meg. Az, hogy 1 db van
fent, az N-féle módon. Általánosságban az, hogy L az egyik térfélben, és N - L a
másikban, az így számolható ki:

WL 

N!
L!( N  L )!

•

WL tehát azt mutatja meg, hogy egy adott makroszkopikus elrendeződés mögött
hány mikroszkopikus elrendeződés lehetséges

•

Egy adott elrendeződés valószínűségét a WL / 2N hányados adja.

•

Nagy N esetén az L = N/2 állapothoz tartozó WL / 2N valószínűség gyakorlatilag 1,
vagyis csak ez fordul elő! (Pontosabban az N/2 állapot és közvetlen „szomszédjai” együtt).

•
•
•
•

•
•

Az entrópia

A W mérőszám megmutatta, hogy egy rendszer hányféleképpen valósíthat meg
egy adott makroszkopikus állapotot. Nagy „N” elemszámnál W kezelhetetlenül
nagy. Ezért Boltzmann (1877) bevezette az entrópia fogalmát, ami a W
természetes alapú logaritmusával arányos: S=kblnW
S a rendezetlenség mértéke, hiszen tökéletesen rendezett állapotnál, ami csak
egyféleképpen valósítható meg, (pl. tökéletes kristály), W = 1, és S = 0.
S állapotfüggvény, értéke nem függ attól, hogy hogyan jutott a rendszer az adott
állapotba. S extenzív, tehát összeadódó.
A korábbi példában az izolált rendszer alacsony S állapotból indult, és a reakció
végállapotában S maximális értéket vett fel.
A termodinamika 2. főtétele: az izolált rendszer entrópiája maximális érték felé
tart.

Tehát minden izolált rendszerben (vagyis U = 0) spontán lezajló folyamatra igaz, hogy
S≥0, ahol a S=0 eset a reverzibilis folyamatokra érvényes.

• Mivel a világegyetem maga is izolált, hiszen U = 0, a világegyetem entrópiáját
minden reverzibilis folyamat állandóan tartja, és
minden irreverzibilis folyamat növeli. Ez a hőhalál elmélet.
•
•
•

Srendszer + Skörnyezet = Svilágegyetem ≥ 0
Srendszer + Skörnyezet ≥ 0
Skörnyezet ≥ - Srendszer

• Egy rendszer entrópiája csak akkor csökkenhet, ha a környezeté azzal egyenlő
(reverzibilis folyamat) vagy annál nagyobb (irreverzibilis folyamat) mértékben
növekedik!

Szabadentalpia, mint a spontanelitás jelzője

• A teljes univerzum entrópia változásának mértéke nem mérhető
• Csak a rendszer entrópiáját hiába nézzük, mert egyes spontán folyamatok
során a rendszer entrópiája csökken: pl. hidrogén égése
• A) részfolyamat: keveredés, Srendszer > 0, mint a „cukros” esetben

•B) részfolyamat: kémiai reakció Srendszer< 0 !
2 H2 + O2  2 H2O

(3 résznyi molekulából 2 rész: Srendszer.  0)

Hőleadás

Hőleadás
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•

A környezetnek leadott hő növeli a környezet entrópiáját, mégpedig a környezet
hőmérsékletével fordítottan arányos mértékben. Ez az entrópia Clausius (1874) általi
klasszikus termodinamika bevezetése. Az alábbi levezetés termikus egyensúly esetén
érvényes, a rendszer és környezete hőmérséklete megegyezik.

•

Skörnyezet = qleadott/T Állandó nyomáson, ha nincs más munka mint térfogati: qleadott = -Hrendszer
Skörnyezet = -Hrendszer/T
Svilágegyetem = Srendszer + Skörnyezet ≥ 0
Svilágegyetem = Srendszer - Hrendszer/T ≥ 0
T Svilágegyetem = TSrendszer - Hrendszer ≥ 0
-T Svilágegyetem = Hrendszer – TSrendszer = G ≤ 0 (Gibbs, 1878)

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Az egyenletben G = H - TS a Gibbs-féle szabadentalpia, ami állapotjelző.
A „-T Svilágegyetem” értéke minden spontán irreverzibilis folyamatra negatív kell, hogy legyen,
hiszen ezekre Svilágegyetem pozitív (lásd második főtétel), T pedig mindig pozitív. Ezt a -T
Svilágegyetem folyamat-irányjelzőt hívjuk G-nek, szabadentalpia változásnak. Függ a
hőmérséklettől, ezért csak állandó hőmérsékletre igaz, a H miatt pedig a nyomás is állandó
kell, hogy legyen.
Állandó nyomáson és hőmérsékleten (lásd élő szervezetek!) csak az a folyamat játszódhat le
spontán, amire a
G = Hrendszer –TSrendszer < 0
G=0 esetben egyensúly van, nincs további változás, illetve ha van, akkor a változás
reverzibilis
A G értéke csak a rendszerre vonatkozó entalpia és entrópia tagokból származik, ezért nem
kell a teljes univerzumra figyelnünk!
A G értéknek semmi köze a reakció sebességéhez! Azt az aktiválási szabadentalpia értéke
szabja meg!

Példák a három spontán lejátszódó reakció típusra
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A szabadentalpia változás és maximális nemtérfogati munka
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

definíció szerint:
H = U + PV
állandó nyomáson általános esetben: H = q + wössz + PV
G = H-TS
reverzibilis (!!!) folyamatban Srendszer = -Skörnyezet, és q = TS

Reverzibilis folyamat esetén oda és vissza ellenétes előjelű, de azonos értékű a rendszer és környezete
közötti hőcsere. Ugyanez igaz a rendszer és környezete közötti munkavégzésre is.

G = (TS + wösszrev + PV)-TS = wösszrev + PV
a wösszrev részben térfogati, részben minden másféle munka (pl. töltés
szétválasztás, anyagszállítás koncentráció gradiens ellenében stb.).
Tehát wösszrev = wtérfrev + wegyébrev
tehát:
G = wösszrev + PV = (wtérfrev + wegyébrev) + PV
láttuk, hogy a térfogati munka: wtérf = – PV
G = – PV + wegyébrev + PV = wegyébrev
Reverzibilis folyamatnál tehát G = wegyébrev, de irreverzibilis folyamatnál a
kinyerhető munka mindig kisebb. Egy folyamat G értéke tehát megadja a
maximálisan kinyerhető nemtérfogati (pl. töltés-szeparáció stb.) munkát. A
folyamat exergonikus, vagyis „munkára fogható”, ha G < 0, és endergonikus
vagyis extra munka nélkül önmagában nem zajlik le ha G > 0

Kémiai reakciókat kísérő szabadentalpia változás
Minden fizikai-kémiai folyamat, így a kémiai reakciók esetén is a folyamatot
kísérő G szabadentalpia változás mutatja meg, hogy a reakció spontán
végbemegy-e, milyen „távol van” az egyensúlytól, és az egyensúly felé
haladva, átalakult mólonként mekkora maximális munkavégzés nyerhető a
folyamatból. A reakció komponensek keverékében megy végbe.
Egy keverékben az egyes komponensek kémiai potenciálja, vagyis
parciális moláris szabadentalpiája azt mutatja meg, hogy a rendszer
szabadentalpiája hogyan függ az adott komponens mennyiségének
változásától, úgy, hogy közben a T, p és n’, vagyis a hőmérséklet, nyomás
és a többi komponens mennyisége állandó marad.

 G 

G A  
 n A  p ,T ,n '
Az elegy G értéke felírható a komponensek G értékeinek összegeként:

G  nA  GA  nB  GB  nC  GC  ...
ahol Gi az „i-ik” komponens parciális moláris szabadentalpiája
és „ni” az „i-ik” komponens móljainak száma.

A kémiai reakció szabadentalpia változása
Egy általános kémiai reakcióegyenlet: nAA + nBB

nCC + nDD

Melyik irányba indul el egy kémiai reakció? Kémiai reakciónál az egyes
komponensek egymásba alakulnak. A reakciót kísérő szabadentalpia változás:

ΔG = Gtermékek-Gkiindulási anyagok

G  nC  GC  nD  GD  nA  GA  nB  GB
Ha a felírt egyenlethez tartozó reakció G értéke negatív, a reakció „jobbra megy”,
ha pozitív, akkor a reakció „balra megy”, ha éppen nulla, akkor egyensúly van.

Az, hogy mi történik, függ az egyes kémiai potenciáloktól, ami függ a
résztvevő komponens anyagi minőségétől és koncentrációjától.
Az itt bevezetett modellben a felső irányban nA mólnyi A és nB mólnyi B fogy,
és nC mólnyi C és nD mólnyi D keletkezik, miközben
mindegyik adott koncentráción van, és ott is marad (stacioner rendszer !!!).
Az elegy egyes komponenseinek kémiai potenciálját közös standard állapotra
(pl. p=1atm, T=298K) jellemző standard kémiai potenciáljaikhoz viszonyítjuk.
A standard kémiai potenciál az adott vegyület elemeiből való képződéséhez
tartozó standard moláris képződési szabadentalpia: G 0
A

Ehhez a komponensenkénti konstanshoz viszonyítva adjuk meg minden komponens
konkrét kémiai potenciálját:

aA
GA  G  RT ln 0
aA
0
A

GA  G

o
A



A
A
o
 RT ln 0  GA  RT ln
 GAo  RT lnA
1
A

Az egyenlet a korábban mutatott parciális differenciálegyenlet integrálásának eredménye.
Az RTlnaA tagban „aA” az adott komponens „aktivitása”, ami híg oldatoknál kb. megegyezik
a komponens koncentrációjával. Maga az RTln(aA/a0A) tag azt mutatja meg, hogy mekkora
G változással jár az adott komponensnek standard állapotú 1M-os koncentrációjából az
adott koncentrációba való jutása.
A korábban felírt kémiai reakció szabadentalpia változása:
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[C] és [D] a termékek aktuális
 C D  ( nem egyensúlyi!!!), a modell
0
G  G  RT ln  n A nB  reakció során nem változó
 A B  koncentrációi
[A] és [B] a kiindulási anyagok
aktuális (nem egyensúlyi!!!)
G  G 0  RT ln Q
nem változó koncentrációi
1. G0 a reakcióra jellemző konstans. G0 = G akkor, amikor a második tag = 0

   
   
nC

nD

Ez standard körülmények között lezajló kémiai reakciónál lehet, ahol mind a
kiindulási anyagok, mind a termékek folyamatosan 1 mólos koncentrációban
vannak a reakció során („végtelen nagy edény, vagy stacioner rendszer).
2. Amennyiben a reakció éppen az egyensúlyi koncentrációk mellett „zajlik”,
úgy nincs nettó reakció, egyensúly van, tehát G = 0 kell, hogy legyen; ekkor,
és csak ekkor a hányados (Q) maga a Keq, és ebből látszik G0, másik
jelentése:
o

G   RT ln K eq

Az egyensúlyi állandó kísérletes meghatározása után bármely kiindulási
elegy esetén kiszámítható a reakció G értéke, vagyis megállapítható
a reakció iránya, és kiszámítható a kinyerhető maximális munka!

Standard körülmények a biokémiában
•

•

•

Kémiában: az önkényesen megszabott, standard körülmények: minden
komponens koncentrációja 1M, a hőmérséklet 298K (25°C), és a nyomás
1atm. Ez a számolás megkönnyíti a kémiai potenciál értékek kiszámolását,
mivel az ott nevezőben szereplő standard érték éppen 1M.
Biokémiában: vízmolekulák, protonok, és Mg2+ ionok gyakran szerepelnek
a kémiai reakciókban, és ezek koncentrációi természetesen nem egy
mólosak, hanem [H2O]=55,5M, [H+]=10-7M, és [Mg2+]=10-3M. Annak
érdekében, hogy a standard szabadentalpiaváltozás értéke jobban
tükrözze a valóságot, a fenti koncentrációkkal számoljuk ki az új standard
körülményekre jellemző ΔG° értéket, amit ezért transzformált standard
szabadenergia változásnak, hívunk, és ΔG°’-ként jelölünk. Ez az érték tehát
az említett [H2O], [H+], és [Mg2+] esetében állandó, valós koncentrációkra
vonatkozó, a többi komponensre továbbra is 1M-os koncentrációkra
vonatkozó transzformált egyensúlyi állandót jelenti. Ha a víz, proton és
Mg2+ koncentrációk ugyanazok, mint az aktuális koncentrációk, akkor ezek
eltűnnek a G számolás egyenletének második, az aktuális
koncentrációkat tartalmazó tagjából, mivel onnan átkerültek az új,
transzformált standard ΔG°’ tagba.
A tényleges reakció G értéke természetesen nem függ a választott
standard viszonyítási körülményektől, de az így bevezetett transzformált
ΔG°’ konstans standard értékek a valóságos körülményeket jobban
tükröző értékeket adnak.

A biokémiai standard körülménnyel kapcsolatos egyenlet levezetése
Induljunk ki a korábban már látott általános egyenletből, és most legyen az „A” anyag
a víz, aminek a koncentrációja nagyon eltér a kémiai standard 1 M koncentrációtól.
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Az A esetében csoportosítsuk az aktuális koncentrációt tartalmazó tagot a standard tagokhoz
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ΔG0’
A víz aktuális koncentrációra vonatkozó tagja tehát beépült a standard szabadentalpia változás
tagba, ami így már transzformált standard szabadentalpia változás lett, és a számértéke
jobban tükrözi a valós állapotot. Ugyanakkor a vízre vonatkozó, valós koncentrációt tartalmazó
tag „eltűnt” a hányadosból.
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Számszerű összefüggés a kémiai
reakciók transzformált standard
egyensúlyi konstansa és
szabadentalpiája között

Az egyensúlyi konstans értéke és a
transzformált standard szabadenergia
változás értékei egymásból
számolhatóak.
A ΔG0’ szemléletesen nem más, mint
(transzformált) standard körülmények
között a termékek szabadentalpia
tartalmának és a kiindulási anyagok
szabadentalpia tartalmának különbsége.
Ha ilyen körülmények között a termékek
szabadentalpia tartalma kisebb, (vagyis a ΔG0’
negatív), akkor a reakció spontán lezajlik.
Ha nagyobb, akkor a reakció ellenkező
irányban zajlik le spontán, de ez csak
akkor érvényes, ha éppen a standard
körülményeken vagyunk.
Minden más aktuális koncentrációknál
a ΔG mondja meg, hogy mi történik.

Kapcsolt reakciók
A szabadentalpia állapotjelző, vagyis nem függ az adott állapotba vezető
útvonaltól. Ezért a szabadentalpia változás additív.
Egymást követő két reakció külön-külön meghatározott ΔG°’
értékeiből a teljes reakcióra jellemző ΔG°’ érték egyszerű összeadással
számolható.
Egy önmagában le nem zajló, termodinamikailag kedvezőtlen (ΔG°’ pozitív)
endergonikus reakció le tud zajlani, ha kapcsolva van egy termodinamikailag
kedvező (ΔG°’ negatív) exergonikus reakcióhoz, ha az eredő ΔG°’ érték negatív.
Lényeg, hogy a két reakciónak közös komponense legyen.

Példa arra, hogyan használható ez az elv számoláshoz
•
•
•
•

glükóz foszforilálása glükóz-6-foszfáttá
(glükóz + Pi → glükóz-6-P + H2O) endergonikus, a ΔG0’ értéke 13,8 kJ/mol.
Az ATP hidrolízise (ATP + H2O → ADP + Pi) exergonikus, ΔG0’ értéke 30,5kJ/mol.
A két reakciónak közös intermedierjei vannak, (H2O és Pi) ezért egymást követő
reakcióként is felírhatók, és az ismert adatokból számolható, hogy a két reakció
összekapcsolva spontán végmehetne-e:
1. glükóz + Pi → glükóz-6-P + H2O ΔG0’ =13,8 kJ/mol
2. ATP + H2O → ADP + Pi
ΔG0’ = -30,5kJ/mol

Eredő, és egyben a valós reakció: ATP + glükóz → ADP + glükóz-6-P
Nincs hidrolízis!
Az eredő ΔG0’ = 13,8 kJ/mol + - 30,5 kJ/mol = -16,7 kJ/mol, azaz az eredő reakció
exergonikus.
A reakció valódi útvonala az elvi 1+2 sémától eltér, de ez termodinamikai
értelemben nem számít, hiszen termodinamikai értelemben csak a kezdeti és a
végállapot közötti szabadentalpia különbség a mérvadó. A glükóz foszforilálás
ATP→ADP átalakulással kapcsolt, de NEM ATP hidrolízissel!
Az ATP számos kapcsolt reakcióban játszik szerepet, erről egy konkrét példán
kívül az anyagcsere áttekintésénél lesz szó.

Példa egy kapcsolt reakcióra, a glutamin szintézise

5-Aminosavak, peptidek, és a
fehérjék elsődleges szerkezete

Fehérje = protein
(görög „protos”, „legelső”)

A legnépesebb, legtömegesebb,
legváltozatosabb makromolekulák.
Minden sejt minden részében vannak.
Elképesztő funkcionális változatosság
Enzimek, hormonok, molekuláris
szállítóeszközök, tápanyagraktárak,
szerkezeti molekulák. Az orrszarvú
tülkétől a hemoglobinon át a szentjánosbogár fénytermelő enziméig.
Minden fehérje ugyanazon 20 aminosav
lineáris polimerje!

A fehérjealkotó aminosavak
Fehérjék szerkezetére vonatkozó korai vizsgálatok első eredménye:
a fehérjék savas hidrolízise végső soron aminosavakat eredményez.
-Első aminosav 1806 Aszparagin spárgából (Asparagus)
-Utolsó a Threonin 1938.
Amino-karbonsavak,

melyeknél az aminocsoport
a karboxil csoporthoz
legközelebb eső ún.
α C-atomhoz kapcsolódik.
Idekapcsolódik az „R”
oldallánc is, a 20-féle
aminosav az oldalláncban
különbözik egymástól
Mindegyik aminosav neve
fantázianév. Pl. Glutaminsav
a búza „glutén” fehérjéből,
Glicin a görög „glykos”,
édes szóból, Tirozin a görög
„tyros” sajt szóból.

Szénatomok számozása
Szénatomok hagyományos görög elnevezése a legmagasabb rendű
funkciós csoporttól indul. Az ahhoz kapcsolódó első az , azután , stb.
Az adott szénhez tartozó funkciós csoport „örökli” a szénatom görög
sorbeosztását:  karbonsav,  amino-csoport, illetve -amino-csoport.
A szerveskémiában elfogadott számozás eltérő logikát követ.

A Lizin aminosav bázikus ε-aminocsoporttal

Az α szénatom egy kivétellel minden fehérjealkotó „standard” aminosavban négy
eltérő csoporthoz kapcsolódik, tehát királis centrumot alkot. A glicin „oldallánca”
egy H-atom, így itt az a C-atomhoz 2 H-atom kapcsolódik.
A többi 19 aminosav elvileg tükörképi enantiomer párokban lehetne jelen.
Ehelyett a fehérjékben kizárólag az L konfigurációk vannak jelen!
A cukrokra bevezetett Fischer-féle projekció (Emil Fischer 1891).
Legegyszerűbb királis cukorból, glicerinaldehidből levezetve.
A szénlánc függőleges, a magasabb besorolású csoport fel,
alacsonyabb le, és a síkból hátramennek.
Ha a „vízszintes csoportokból” a magasabb rendű balra esik: L (levis)
forma, ha jobbra esik D (dexter) forma.
A D konfigurációjú glicerinaldehid a síkban poláros fényt jobbra forgatja,
az L balra.
Aminosavak esetében azonos besorolás az aldehid karboxilra, ill.
a hidroxil aminocsoportra „cserélése” után.
Az azonos név nem jelent azonos optikai aktivitást! Az egyes aminosavak konfigurációinak
azonosságának hosszadalmas bizonyítása az oldalláncok kémiai egymásba alakításán és
optikai aktivitásuk mérésén keresztül történt, de az abszolút konfiguráció meghatározása
röntgen-diffrakcióval történt.

„függőleges kötések” a sík mögé,
vízszintesek elé kerülnek

A standard aminosavak néhány tulajdonsága, három ill. egybetűs rövidítéseik

pI: izoelektromos pont; hidropátiás index: minél nagyobb pozitív, annál inkább hidrofób; Mr: molekulasúly

Alifás jellegű, apoláros R csoportok

Hidrofób jellegük miatt ezek az
oldalláncok a fehérjék belső,
víztől elzárt részén gyakoriak,
részt vesznek a „hidrofób mag”
Létrehozásában, lásd hidrofób hatás.
A glicin kivétel, mivel minimális
„oldallánca” miatt oldallánckölcsönhatásban gyakorlatilag
nem vesz részt.
A metionin bár hidrofób, a
kénatom fémionokkal képes
komplexet képezni.
A glicin minimalista „oldallánca” miatt különleges, mert a peptidekben elérhető
legnagyobb rotációs szabadságot engedi meg (lásd később).
A prolin iminosav viszont merev, gyűrűs szerkezete miatt minimális rotációt enged meg.

Aromás R csoportok

A Phe egyértelműen hidrofób, míg a Tyr fenolos és Trp indol gyűrűje bár
hidrofób, ezek az -OH ill. –NH csoportjukon keresztül képesek H-hidas
kölcsönhatást létesíteni. A könnyen polarizálható delokalizált elektronok
miatt indukált dipóluson keresztüli kölcsönhatásokban vehetnek részt

Vízzel kedvező H-hidas kölcsönhatást
létesítenek.
Ser, Thr hidroxil csoportot,
Cys szulfhidril csoportot,
Asn és Gln karbonsav-amid csoportot
tartalmaz.
A peptidkötések hidrolízise
során az amidkötések is
elbomlanak, így Asn és Gln
helyett ilyenkor aszparaginsav (Asp) illetve
glutaminsav (Glu) keletkezik. A spontán
dezamidálás enyhén lúgos közegben
gyorsabban zajlik, mint enyhén savasban.
A későbbi, DNS-szekvenáláson alapuló
fehérje-szekvencia meghatározás több
esetben feltárta, hogy a fehérje génje Asn,
vagy Gln aminosavat kódol, így az eredeti
fehérje ezt tartalmazta, de az izoláláskor
már Asp vagy Glu szerepelt az eredeti
helyett.

Poláros, töltés-nélküli R csoportok

Pozitív töltésű R csoportok

Pozitív, ha a
másik N is
protonált

Hidrofil csoportok. Semleges pH-tartományban a Lys és Arg pozitív töltésű, míg a His
imidazol gyűrűje lehet semleges, vagy pozitív is. A bázisok pozitív töltést hordozó
formája gyenge sav! A protonált Lys és Arg H-hídban donor. A His semleges pH-n
viselkedhet bázisként, és savként is, és nemkötő elektronpárjával fémionokat is köthet.

Negatív töltésű R csoportok

Savnak hívjuk, de neutrális pH-n a disszociált, negatív formájuk bázisként
tud viselkedni. Ilyenkor H-hidas szerkezetben akceptorként működnek.

És mindez kombinálva

Cisztein
Cisztin
Cisztein

A ciszteinek szabad szulfhidril csoportjai oxidáció során diszulfid hidakat
képeznek. A reverzibilis reakcióban az -SH valójában a disszociált, –Sˉ formában
vesz részt, ezért a reakció lúgos közegben gyors, míg savas közegben szinte
egyáltalán nem zajlik le. Savas közegben „konzerválni” lehet az egyensúlyra
jellemző állapotot. Fehérjék savas hidrolízisekor a diszulfidhídban lévő Cys-Cys
csoportokat cisztinként lehet izolálni, míg a diszulfidhidat nem alkotókat cisztein
aminosavként. Az –SH reaktív oldallánc, számos enzimreakcióban szerepel.

A szabad aminosavak ikerionos formája

A szabad glicin aminosav diprotikus,
két disszociábilis protont tud hordozni.
Titrálási görbéje emiatt olyan, mint két
független monoprotikus savé.
Glicin

Megindul a
második proton
eltávolítása

Az izoelektromos pont, az a pH,
ahol a molekulának nincs eredő (nettó)
töltése.
Glicinben nincs ionizálható oldallánc,
ezért az izoelektromos pontja az
amino és karboxil csoportok pK
értékeinek számtani közepén van.

Izoelektromos pont (IEP, angolul pI)
pIGly = ½ (pK1 + pK2)

Disszociábilis oldalláncú aminosavak izoelektromos pontja

Glutaminsav

Hisztidin

Az izoelektromos pont az azt „szegélyező” oldallánc és / vagy terminális csoport pK-k átlaga

Izoelektromos pont (pI)
pIGlu = ½ (pK1 + pKR) = 3,22

Izoelektromos pont (pI)
pIHis = ½ (pKR + pK2) = 7,59

Aminosavak összekapcsolódása peptidkötéssel

A hidrolízis exergonikus,
katalizátor nélkül mégis
lassú, mert nagyon nagy
az aktiválási energia.
Egy tipikus peptidkötés
spontán hidrolízisre
vonatkozó fél-életideje
7-8 év!

Szubsztituált amid

Emil Fischer nevezi el: Peptidkötés

A kondenzáció endergonikus,
nem az ábra szerint, hanem
kapcsolt reakcióban zajlik le a
szervezetben

Az aminosavak -karboxil és -amino csoportjai között
kialakuló peptidkötések végeredménye egy lineáris (vagyis
el nem ágazó) (poli)peptidlánc

A polipeptidláncnak „irányultsága” van
Egy-egy téglalap egy-egy aminosav
csoport-ot ill. aminosav maradék-ot jelent

N-terminus

C-terminus

A legtöbb fehérje kb. 50 – 2000 aminosav-maradékból áll egy aminosav
maradék átlagosan 110 Da. Fehérjék zöme 5.500-200.000 Da közötti.

A peptidváz a prolinokat leszámítva
monoton ismétlődő szerkezetű.
Az egyes peptidek egyedi kémiai jellege
az oldalláncok különbözőségében rejlik.

Az egyes peptidek savas, ill. bázikus
jellegét, oldékonyságát, kémiai reakciókban
való viselkedését a benne lévő oldalláncok
kémiai jellege határozza meg

Polipeptid vagy fehérje?
• Kémiai szempontból közelítve inkább polipeptid
• A térszerkezetből fakadó tulajdonságokat is
hangsúlyozva inkább fehérje
• Ha egyetlen fehérje több polipeptid láncból áll, tehát
több alegységes, akkor az egyes alegységeket sokszor
röviden „lánc”-nak hívjuk, pl. hemoglobin α-lánc, βlánc.
• Amikor a több polipeptidláncot tartalmazó
fehérjében diszulfidhidak vannak a láncok között,
akkor az egyes láncokat általában nem hívjuk
alegységeknek

Néhány jellegzetes fehérje méretét és összetételét
jellemző adatok

Összetett fehérjék
Aminosavakon kívül más csoportokat is tartalmaznak

Fehérjék funkció szerinti csoportosítása
– enzimek
– szabályzó fehérjék (pl. hormonok, transzkripciós faktorok)
– szállító fehérjék (pl. hemoglobin, transzferrin, szérum
albumin)
– tároló fehérjék (pl. ovalbumin, kazein, zein, ferritin)
– motorfehérjék (pl. aktin, miozin, kinezin, dinein)
– szerkezeti fehérjék (pl. kollagén, keratin, elasztin)
– immunfehérjék (pl. IgG, T-sejt receptor)
– toxin-fehérjék (koleratoxin, ricin)
– stb. stb. stb.

Fehérje szerkezeti szintek
Elsődleges: -maga az aminosav sorrend, vagyis a fehérje szekvenciája
Másodlagos: -a peptidlánc szabályos elrendeződéséből eredő lokális
szerkezet, pl. α-hélix, β-redő
- motívum: másodlagos szerkezeti elemek szabályos rendben
- domén: a harmadlagos szerkezet jegyeit mutató, térszerkezetét
önállóan elnyerni képes (autonóm feltekeredési, azaz „folding”) egység
Harmadlagos: a polipeptidlánc globális térszerkezete, a fentiek „összege”
Negyedleges: több polipeptidlánc specifikus összeszerveződésének szintje
Elsődleges

aminosavak

Másodlagos

-hélix

Harmadlagos

egyetlen polipeptidlánc

hemoglobin α lánc

Negyedleges

összeszerelődött alegységek

α2β2-hemoglobin

6-A fehérjék másodlagos,
harmadlagos és negyedleges
szerkezete
Fibrózus és globuláris fehérjék

A fehérjék szekunder szerkezeti
típusai és a fibrózus fehérjék
térszerkezete

Fehérjék konformációja
• Egy molekula konformációs állapotai az atomok olyan térbeli
elrendeződései, melyek kovalens kötés bontása nélkül átvihetők
egymásba.
• Egyik konformációból a másikba tehát kötések körüli forgásokkal
jutunk.
• Egy fehérje kémiai kötések százait, ezreit tartalmazza, ezért az
elméletileg lehetséges konformációk száma „végtelen”
• A legtöbb fehérje mégis egyetlen stabil konformációban létezik, ami
a natív konformáció.
• A natív szerkezet általában a legalacsonyabb szabadentalpiájú
szerkezet.
• Gyenge másodlagos kötések stabilizálják, a natív szerkezetben a
másodlagos kötések száma közel maximális.
• A natív szerkezet felbomlásához rendszerint elegendő 4-30 kJ/mol
energia (pár H-kötés energiája), tehát stabilizáló és destabilizáló
kölcsönhatások érzékeny egyensúlya.

A peptidkötés planáris, és merev szerkezetű
(Linus Pauling és Robert Corey 1930-as évek vége RTG-diffrakció)

A peptidkötés két kettős-kötéses (hipotetikus) határszerkezet kombinációja, ahol a C-N kötés részleges
kettőskötéssel bír, ami körül nincs szabad rotáció. A peptidkötésnek dipólus momentuma van.

Az O-C-N kötések részleges
kettőskötéses karaktere

A transz konfigurációjú peptidkötés
jellemző kötéstávjai és kötésszögei.
Látható, hogy 6 atom egy síkban van!

Kétféle planáris szerkezet létezhet, a C=O és N-H kötést tekintve: transz és cisz

Cisz helyzetben a szekvenciában egymást követő oldalláncok túl közel kerülnek egymáshoz.
Fehérjékben a nem-prolin aminosavak közötti peptidkötések 99,95%-a transz konfigurációjú.

Az X-Pro kötés a prolin
speciális szerkezete miatt
kivétel. Mindkét szerkezet
okoz sztérikus problémákat,
de a transz forma kevésbé.
Az ismert fehérjeszerkezetek
alapján az X-Pro kötések
kb. 5%-a cisz.

A torziós szögek általánosságban, és a peptidlánc esetében

A fehérje főlánc konformációjának geometriai jellemzése
A főlánc konformációja egyértelműen megadható a Cα-tól N-terminus felé eső N-Cα
illetve a C terminus felé eső Cα-C kötések körüli  illetve  torziós szögekkel, hiszen
a főlánc többi kötésszöge ill. torziós szöge a peptidkötés planaritása miatt adott. Egy
„N” tagszámú peptid főláncának konformációjához tehát 2(N-1) torziós szöggel
jellemezhető. Az oldalláncok konformációjával ez a leírás nem foglalkozik!

A φ - Ψ torziós szögpárok nagyobb hányadában az adott
konformáció nem alakulhat ki, mert egyes molekularészletek
ütköznének. Példa a φ = 0; Ψ = 0 szögpár

A Ramachandran diagram

A fehérjék másodlagos szerkezete
Ez a diagram az alaninok között kialakuló polipeptid energetikailag megengedett szögeit
ábrázolja. Glicinre sokkal nagyobb, elágazó oldalláncokra kisebb lenne a megengedett terület.

A Ramachandram diagram egy-egy „megengedett” szögpárával jellemzett konformációnak
aminosav-egységenkénti ismétlésével szabályos, repetitív, úgynevezett másodlagos szerkezetek
jöhetnek létre, olyanok, mint az -hélix, vagy a -szerkezet.

Elméleti szabályos repetitív szerkezetek

n = csoportok teljes fordulatonkénti száma (nem feltétlenül egész szám)
h = csoportonkénti menetemelkedés (nm, vagy Angstrom)
p = („pitch): egy teljes fordulatra eső menetemelkedés (nm, ill. Angstrom) p=nh
Közmegegyezésre a jobbmenetes hélixre „n” pozitív, balmenetesre negatív

Az α-hélix
• A jobbmenetes -hélix (Pauling és Corey 1951)
• A leggyakoribb másodlagos szerkezeti elem
– n=3,6 (aminosav / teljes fordulat)
– h=1,5 Å (hélix-emelkedés / aminosav)
– p=hn=5,4 Å (hélix-emelkedés)
– =-57o, =-47O
– H-hidak: n(C=O) és n+4(N-H) között
– H-hidat képző atomok közötti atomok száma: 13 (3,613-hélix)
– átlagos hossz: 12 aminosavnyi (18 Å)
– hélix dipólus momentum
– hélix sapka (“capping”)

Az alfa-hélix szerkezetét láncon
belüli H-hidak stabilizálják, az R
csoportok kifelé állnak
Képzeletbeli tengely körül
óramutató járásával
ellentétes irányba tekeredik,
mint a jobbkéz ujjai.

p=5,4Å

h=1,5Å

A hélix belsejében nincs üreg, tökéletes a térkitöltés

A peptidkötés saját dipólus momentuma miatt az
azonos irányban álló peptidkötések a hélixnek
eredő dipólus momentumot kölcsönöznek.
Az amino-terminális végnél savas, a karboxil terminus
végen bázikus aminosavak stabilizálhatják a dipólust.
A szerkezeten belüli H-hidak elrendeződését így is
lehet ábrázolni. A hélixet azzal is lehet jellemezni, hogy
hány atom van az egymással H-hidat képező atomok
között. Az ábrán az α-hélix szerepel, ahol 13 atom van
közöttük. A teljes menetemelkedésre eső csoportokat
is jelezve: az α-hélix egy (3,613-hélix)

• -lemez
• A β-láncok β-lemez-eket hoznak létre
–
–
–
–
–
–
–

a lemezeket a láncok közötti H-hidak tartják össze
a láncok elrendeződése lehet antiparallel és parallel
antiparallel: n=2; h=3,4 Å; = –139o, = +135o
parallel:
n=2; h=3,2 Å; = –119o, = +113o
átlagosan 5-12 aminosav maradék / lánc
átlagosan 2-12 lánc/lemez
a kialakuló lemez lehet tiszta parallel, antiparallel, vagy vegyes

vegyes β-lemez
Az oldalláncok a láncon haladva
felváltva a lemez síkja fölé és alá
nyúlnak.

Parallel láncnál kevésbé
egyenesek, de egyenletesen
helyezkednek el.
Antiparallel láncoknál a H-hidak
egyenesebbek, de kevésbé
egyenletesek.

Antiparallel β-lemez

Parallel β-lemez

A β-kanyarok
A hélixek és β-láncok nyújtott szerkezetek. A fehérjékben ezekből vissza kell kanyarodni ahhoz,
hogy 3D szerkezet jöjjön létre. A visszakanyarodás leggyakoribb szabályos szerkezeti elemei a
β-kanyarok. Az egyes aminosav csoportokat gömbök jelölik. A II. típus 3. csoportja glicin.

Ismétlődő felépítésű másodlagos szerkezeti elemek a Ramachandran diagramon
A Ramachandran plot csak
a megengedett torziós szögeket
jelzi, azt nem, hogy ezek közül
melyek ismétlődésével jön
létre önstabilizáló másodlagos
szerkezet.

Csavarodó β-lemezek

Egy konkrét fehérje
teljes főlánc szerkezete
megadható a hozzá
tartozó Ramachandran
diagrammal.
Minden „pötty” egy
csoport konformációja.
Ha sorszámozva vannak,
a főlánc szerkezet
rekonstruálható
A tiltott részre eső
aminosavak általában
glicinek.
A balmenetes hélix részre
eső aminosavak nem
szomszédosak, ez a
szerkezet csak egy-egy
hélix menetre jön létre.

Az egyes aminosavak eltérő gyakorisággal vesznek részt a különböző másodlagos
szerkezeti elemekben. Ez a tény felhasználható másodlagos szerkezeti elemek
aminosav-szekvenciából történő jóslására.

A fehérjék harmadlagos szerkezete
I. fibrózus fehérjék
• A fibrózus fehérjék szerkezeti funkcióval
rendelkeznek
• Felépítésük viszonylag egyszerű, abban egy-egy
másodlagos szerkezeti elem dominál
• Az egyes fehérjék több alegységes negyedleges
szerkezetbe tömörülnek
• Jellegzetes példák az α-keratin, a selyem fibroin,
és a kollagén

Az -keratin
A bőr elszarusodó felhámját, és annak képződményeit: haj, szőr, szaru -keratin alkotja
– 2 jobbmenetes -hélix (p=5,1 Å az ideális 5,4 Å helyett) balmenetes szuperhélixe;
(abcdefg)n pszeudo-ismétlődő szekvencia, ahol az a és d aminosav hidrofób 
hidrofób varrat jön létre a két hélix között
– a szomszédos dimerek között diszulfidhidak vannak

A protofilamentumban az egyes szuperhélixek között diszulfidhidak
jönnek létre.
A lágy keratinban, pl. a felhámban kevés, a hajat, tülköt, patát stb.
alkotó kemény keratinban sok diszulfidhíd van.
Ez adja a száraz haj viszonylagos nyújthatatlanságát.

Sejtek
Intermedier
filamentumok

A kénhidak miatt
a keratinok
oldhatatlanok és
emészthetetlenek.
A gyapjúevő molyok
emésztőnedvei
merkaptánokat
tartalmaznak!

Protofibrillumok
Protofilamentumok

Kétláncú
coild-coil
α-Hélix

Egy hajszál keresztmetszeti modellje

Merkaptánokkal a diszulfidhidak bonthatók,
és új formában visszaalakíthatók. Ez az alapja
a „dauerolás”-nak.
A diszulfidhidak redukciója után forró vízben a
haj kb. kétszeresére nyújtható, mert a
szuperhélix kitekerhető, és az α-hélixből
β-szerkezet hozható létre.

Selyem fibroin
A selyemszálakat antiparallel
β-lemezek alkotják, melyek
maximálisan kinyújtott szálai a
selyemszál irányában
helyezkednek el. Az egyes
lemezek egymásra lapolódva
hozzák létre a 3-dimenziós
szerkezetet.
A láncban az alábbi szekvencia
motívum ismétlődik:
(Gly, Ser, Gly, Ala, Gly, Ala)n
A láncok alkotta lemezek egyik
oldalán Gly aminosavak nyúlnak
ki, a másik oldalán Ala, illetve Ser.
A lemezek úgy fekszenek
egymásra, hogy a glicines a
glicinessel, az Ala-Ser az Ala-Ser
oldallal áll párba, ami maximális
térkitöltést eredményez

Selymet egyes ízeltlábúak (pl. lepkék lárvái és pókok) termelnek. A fibroin szerkezeti fehérje
mellett egy ragasztófehérjét is termelnek, ebbe ágyazódnak bele a fibroin szálak.
Pók szövőmirigy EM képe.

A selyem tulajdonságai jól
magyarázhatók a szerkezetével.
A peptidláncok teljesen nyújtottak,
és a selyemszál irányába állnak,
ezért a selyemszál gyakorlatilag
nyújthatatlan.
Háromféle kötőerő egy szerkezetben
a tér három irányában!
A láncon belül kovalens
peptidkötések, a láncok között
H-hidak, a lemezek között gyenge
másodlagos kölcsönhatások
vannak.
Ezért a selyemszál erős, de
nagyon hajlékony.
Mosásra nem megy át a gyapjúéhoz
hasonló konformáció változáson.

A kollagén szerkezete

A kollagén jellegzetes kötőszöveti fehérje, az inak, porcok, bőr, érfal és a csontok szerves anyagának fő
alkotója. A kollagén a gerincesek leggyakoribb fehérjéje, ez tartja össze az állatokat.
Balmenetes hélixei (nem α-hélix!) jobbmenetes háromláncú szuperhélixbe rendeződnek, így jön létre a
tropokollagén. A balmenetes hélixre jellemző a (Gly-x-y)n ismétlődés, ahol x és y általában Pro, vagy
hidroxil-Pro. A sok Pro miatt elég merev. A sok hidrofób aminosav miatt vízben nem oldható. Kb. 1000
aminosav alkot egy láncot. Erősen nyújtott forma, n=3,3, de míg az α -hélixnél h=1,5 Å / aminosav, itt ez
2,9 Å / aminosav. A tripla hélixek közötti keresztkötések és a nyújtott szerkezet miatt nagyon erős, nagy
szakítószilárdságú szerkezet.

Tropokollagén molekulák
feji részei

A három lánc közé csak
Gly fér be, (fent pirossal)
ezért kell, hogy minden
harmadik aminosav Gly
legyen. A láncokat peptid
kötések közötti H-hidak
tartják össze, de a HidroxiProlin is stabilizál. Ennek
kialakítása C-vitamin függő
folyamat. Ez a skorbut kialakulásának magyarázata.

Harántcsíkolat
640 Å (64 nm)

A kollagén fibrillum harántcsíkolt
EM képe az egyes tropokollagén
egységek egymáshoz képesti
periodikus elcsúszásának az
eredménye.
A tropokollagén egységeket
módosult lizinek kötik egymáshoz
növelve a szerkezet erősségét, de
tovább csökkentve hajlékonyságát.
A keresztkötések száma az
életkorral arányosan növekszik

A fehérjék harmadlagos szerkezete
II. Globuláris fehérjék
• A szerkezettel bíró fehérjék zöme globuláris fehérje
• A „globularitás” nagyfokú pakolás eredménye
• Az emberi szérumalbumin (HSA) egy 585
aminosavas globuláris fehérje
2000 x 5 Å

A HSA külső méretei, ha egyetlen β-lánc lenne

900 x 11 Å

A HSA külső méretei, ha egyetlen α-hélix lenne

130 x 30 Å

A HSA natív szerkezetének méretei

A térszerkezet meghatározás fő módszerei
• Röntgen diffrakció
– röntgen forrás: katódsugaras és szinkrotron sugárzás
– helikális biopolimer rostok (DNS, fibrózus fehérjék, citoszkeletális
filamentumok)

– fehérje kristályok (40-60% víz); 65-féle tércsoport
A makromolekulák kristályba rendezett
szabályos csoportosulására röntgen
sugarat bocsátanak. A röntgen sugár
szóródik a minta elektronjain. A
szabályos kristályos elrendeződés miatt
jellegzetes interferencia képet kapunk,
ami egyaránt hordoz információt a
kristályos elrendeződés geometriai
paramétereiről, és a makromolekulák
atomjainak térbeni helyzetéről

– ~1.5 Å; diffrakciós mintázat (>10000 folt). Adatok: folt helye és intenzitása
– felbontás (5 Å: gerinc; <2 Å: minden, kivéve H; neutron diffrakció: 1,2-1,4 Å
John Kendrew 1959 mioglobin szerkezet
Max Perutz 1959 hemoglobin szerkezet
megosztott kémiai Nobel díj 1962
A mioglobin diffrakciós képe

mioglobin

John Kendrew a mioglobin modell építése közben

Matematikai eljárásokkal deríthető ki, hogy a
makromolekulák milyen elrendezésben alkottak
kristályt, és azt, hogy a makromolekulákat
alkotó atomok elektronjai a tér egyes pontjain
milyen sűrűségben vannak jelen.

Protein Data Bank (PDB; www.rcsb.org)
➢ 110.000 térszerkezet (~90 % röntgen, ~10 % NMR, ~ 1% krio-elektronmikroszkópia)

Szerkezeti genomika: az összes létező térszerkezet („fold”) meghatározása

• NMR spektroszkópia
– Fehérjeszerkezet meghatározás oldatban (<40 kD)
– Atommag mágneses momentummal (1H, 13C, 15N, 31P) (csak a páros protonszámmal
és egyben páros neutronszámmal rendelkező atommagoknak nincs mágneses momentumuk),
– A spinek energiáinak különbsége arányos a külső mágneses térerővel
– Megfelelő frekvenciájú rádióhullám elnyelése útján a spin az alacsonyabb
energiájúból a magasabba gerjeszthető

Kémiai eltolódás: a spin energia-átmenetéhez szükséges rádióhullám frekvenciája
függ az adott atommag kémiai környezetétől. A modellvegyülethez képesti frekvenciaeltolódást milliomodrész mértékben (parts per million, ppm) fejezik ki.

fehérje egydimenziós
NMR spektruma

Az egyik spin szelektív gerjesztése megváltoztathatja
a térben közeli spinek gerjeszthetőségét. Ezen alapul
a térbeni kapcsolatok feltérképezése
– Nukleáris Overhauser effektus (NOE, <5 Å távolságra
lévő spinek között)

Az átló egy egydimenziós NMR mérésnek felel meg.
Az átlón kívüli pont-párok olyan jelek, melyeket
egymáshoz térben közeli spinek adtak.

Elegendő mennyiségű távolságperemfeltétel esetén meghatározható
a makromolekula oldatban jellemző
térszerkezete.
Speciális NMR eljárásokkal a
térszerkezet időbeni változása, vagyis
dinamikai viselkedése is vizsgálható.

Az elsőként megoldott fehérje-térszerkezet
• Az első szerkezetet John Kendrew és csoportja oldotta meg kb. tíz
évnyi munkával 1959 végére röntgen krisztallográfiával
• A bálna mioglobin szerkezetének tanulságai
• A fehérje meghökkentően bonyolult térszerkezetű
• Minden aminosav L-konfigurációjú
• Az aminosavak kb. 70%-a a Pauling által javasolt α-hélix
szerkezetben van
• A poláros oldalláncok szinte kivétel nélkül a molekula felszínén
vannak, az apolárosak pedig a fehérje belsejében eltemetve.
• A molekula belsejében gyakorlatilag tökéletes a térkitöltés,
nincsenek „üregek”.
• A H-hidas kölcsönhatásokra képes összes csoport valóban ilyen
kölcsönhatásban van, vagyis a lehetséges H-hidak száma maximális

A citokróm c esetében is jól látszik, hogy a piros apoláros oldalláncok a
molekula belsejében, a zöld poláros oldalláncok a felszínen helyezkednek el

Hidrogénhíd kötések
....... Oldallánc-oldallánc

.......
.......

Oldallánc főlánc
Főlánc-főlánc

A H-hidak száma a globuláris szerkezetben
maximálishoz közeli

A hemoglobin szerkezetében minden H-hídra képes csoport valóban H-hídban van (kék vonalak)

A MEMBRÁN FEHÉRJÉK
• a membrán foszfolipid kettősrétegének apoláros részeivel érintkező
felszíni aminosav csoportok itt hidrofóbok

oldalnézet

felülnézet
bakteriorodopszin

• A transzmembrán szerkezet lehet -szerkezet (- hordó) is, aminek a
közepén lehet hidrofil csatorna, mint a porin fehérje esetében

Porin

A porin fehérjék Gram-negatív baktériumok
külső membránjába ágyazódnak. Ez a
membrán védő funkciót lát el, de kismolekulák
számára átjárható.
A porinok fontos szerepet töltenek be ezen
kismolekulák méretfüggő beengedésében.

Stabilitás és denaturáció

• A natív fehérjeszerkezet stabilitása a vizes oldatban lévő natív és a vizes
oldatban lévő letekeredett (unfolded) fehérjeszerkezetek szabadentalpia
értékeinek különbsége.
• A letekeredett szerkezet:
– nagyfokú konformációs entrópiával rendelkezik, de a hidrofób oldalláncok
körül a víz alacsony entrópiájú klatrát szerkezetet hoz létre
– a poláros részek vízmolekulákkal kedvező H-hidas kölcsönhatásban
vannak, bár a vízmolekulák közötti kölcsönhatások még inkább kedvezőek
• A natív szerkezet:
– alacsony konformációs entrópiájú
– a felszíni poláros részek vízzel H-hidas kapcsolatban, az eltemetett poláros
részek egymással H-hidas kapcsolatban
– az apoláros részek zöme eltemetett, ezek egymással rövidtávú
másodlagos kötőerőkkel kapcsolódnak
• A natív szerkezet fő stabilitási tényezője a hidrofób hatás.
• Az unfolded szerkezet feltekeredése, a folding során az apoláros csoportokat
körülvevő szabályos víz-szerkezet megszűnik, a vízmolekulák entrópikusan
kedvezőbb helyzetbe kerülnek
• A natív szerkezet kialakulását tehát jelentős mértékben a vízmolekulák
entrópia-növekedése hajtja!

A stabilitás értelmezése termodinamikai diagrammal

A fehérjék letekeredése „unfolding”-ja
A natív fehérje szerkezete megszűntethető a hőmérséklet emelésével, vagy
különböző anyagok, pl. urea vagy guanídium-hidroklorid (GndHCl) adagolásával.
A fehérje szerkezetváltozása spektroszkópiával (pl. Trp saját fluoreszcencia)
követhető. A natív szerkezet rendszerint egy szűk hőmérséklet tartományban
(„olvadáspont”) ill. GndHCl koncentráció tartományban omlik össze. Ez jelzi, hogy
a fehérjeszerkezet kis részletének megzavarása destabilizálja a többi részt is, vagyis
a natív szerkezetet összetartó erők kooperatív módon, egymás segítve működnek.

Kétállapotú, „minden vagy semmi” modell: egy-egy fehérje molekula
vagy tökéletesen natív, vagy tökéletesen denaturált

Anfinsen korszakalkotó kísérlete
Natív állapot,
katalitikusan aktív

Urea és
merkaptoetanol
adása

Letekeredett állapot,
katalitikusan inaktív.
A diszulfidak Cys
csoportra redukálva

Christian Anfinsen az 1950-es években egy
kisméretű globuláris enzim fehérjén, az RNázon
kimutatja, hogy az tökéletesen reverzibilisen
renaturálható. Kémiai Nobel díj 1972-ben.
Az RNáz enzimaktivitása jelzi a natív
szerkezet meglétét. Urea és merkaptoetanol
adásakor a fehérje „letekeredik”, az aktivitás
teljesen eltűnik. Az aktivitás eltűnéséhez
vezető folyamat a denaturáció, ami nem
feltétlenül jelent teljes mértékű letekeredést.
Az urea és a merkaptoetanol eltávolítása után
a fehérje önmagától képes újra feltekeredni
(refolding), és aktivitását teljesen visszanyeri
(renaturáció).

Urea és
merkaptoetanol
eltávolítása

Katalitikusan aktív
natív állapot,
a korrekt diszulfidak
újra kialakultak

A kísérlet megmutatta, hogy a fehérje térszerkezetének kialakulásához szükséges
teljes információ „benne van” a szekvenciában!

-merkaptoetanol
+ 8 M urea

natív

~1 % aktivitás

dialízis
(renaturáció)

denaturált és redukált

Lehetséges
diszulfidhidak
száma:
7x5x3=105

kis mennyiségű ME

denaturált és oxidált

natív

Fehérje-Folding (feltekeredés), a Levinthal paradoxon (1968)
• Van egy 100 aminosavas fehérje. Ha minden
aminosav egységre csak 3 konformációs
állapot jutna, akkor ~ 5x1047 féle
konformációja lehetne a polipeptid láncnak,
melyekből csak az egyik lenne a natív
szerkezeté.
• Ha az egyes állapotok közötti átmenet 10-13
másodperc alatt zajlana, akkor az összes
állapot „feltérképezése” 1027 évet venne
igénybe!!!

• Valójában ez a folyamat egy ilyen kis
fehérjénél mikro, vagy milliszekundumok alatt
végbemegy!
• Tehát a feltekeredés nem járhatja végig az
összes lehetséges konformációs állapotot: 
feltekeredési útvonalak vannak!!!

A globuláris fehérjék szerkezeti felépítése
hierarchikus jelleget mutat
1. Szuper-szekunder szerkezetek
• A másodlagos szerkezeti egységek és a harmadlagos
térszerkezet között felismerhető egy közbenső térszerkezeti
„terület”, amit a másodlagos szerkezeti elemek gyakran
előforduló szabályos kombinációi jellemeznek.
• Ezek az ún. „szuper-szekunder” szerkezetek, vagy motívumok.
• A legtöbb globuláris fehérje térszerkezete jellemezhető ilyen
topológiai elemek kombinációjaként.
• A több ezer különböző fehérjeszerkezet tulajdonképpen
néhány-száz ilyen motívum kombinációja.
• A fehérjék szerkezete hierarchikus, a kisebb motívumok
nagyobb motívumok elemei lehetnek.

β-hordó motívum pl. a szuperoxid-diszmutáz enzimben

A görög váza motívum az összetett
motívumok egy jellegzetes példája

A piroszőlősav-kináz szerkezete
Kisebb motívumok
megtalálhatók a
nagyobbak részeként

-hurok

/-hordó

A „domén szerkezet”
• a domének kompakt, kvázi-független folding egységek
– méretük kb. 40-100 aminosav egység
– lehetnek funkcionális egységek
– gyakran limitált proteolízissel izolálhatók

A kalmodulin egy két doménes
Ca2+-kötő szabályzó fehérje

Fő térszerkezeti csoportok
• a) főleg -hélix
(pl. globin család, ferritin, citokróm-c, TMV burokfehérje)

• b) főleg -szerkezet
(pl. immunglobulin domén, prealbumin)

• c)  +  (főleg antiparallel, emiatt a szerkezetben ált. alfától szeparáltan)
(pl. hexokináz, timidilát-szintáz)

• d) / (főleg parallel β-lemezek, emiatt szerkezetben ált. alfával vegyesen)
(pl. piruvát-kináz, trióz-P izomeráz, alkohol-dehidrogenáz)

• e) sok-doménes fehérjék (pl. -galaktozidáz)
• f) membránfehérjék
• g) kis fehérjék (SS-híd v. fémion stabilizál)
– inzulin, toxinok

Főleg -hélix

Főleg -szerkezet

+ szerkezetek

/ szerkezetek

Fehérjék negyedleges szerkezete
• A harmadlagos szerkezettel rendelkező
polipetidláncok egymáshoz kapcsolódva
többalegységes oligomer fehérjéket képezhetnek.
• Ez adja a negyedleges szerkezeti szintet.
• Azonos alegységek esetén homo-oligomer,
különböző alegységeknél hetero-oligomer.
• Az oligomer legkisebb ismétlődő szerkezeti egysége a
protomer, ami lehet egyetlen lánc, vagy több
különböző peptidlánc
• Az egyes protomerek térbeli elhelyezkedése
különböző szimmetriákkal adható meg

A szimmetria soha nem tükörképi, hiszen a fehérjék királis szerkezetűek.
Egy tükörképi fehérjemolekula csupa D konfigurációjú aminosavból állna.
A szimmetriák tehát mindig forgatási, vagyis rotációs, vagy ciklikus szimmetriák.

Két példa ciklikus szimmetriára
rotáció egyetlen tengely körül

Két példa diéderes szimmetriára, amiben minden
alegység átforgatható bármelyik másikba legfeljebb
két különböző tengely körüli forgatással. Az egyik
ezekből mindig kétfogású tengely.

A hemoglobin pl. egy heterotetramer, ami
22 láncokból áll. Egyetlen  pár alkot
egy protomert, amiből forgatással
előállítható a másik protomer.
A többalegységes fehérjeszerkezet okai:

- allosztérikus szabályozás (lásd később)
- moduláris felépítés, egy-egy alegység
több fehérjében szerepelhet

8. Fehérjevizsgáló módszerek-I
A spektroszkópia alapjai, a Lambert-Beer törvény
Fehérjeizoláló módszerek: centrifugálás, oldhatóságon
alapuló eljárások, ioncserés és gélszűréses
kromatográfia

A spektroszkópia alapjai

▪ Elektromágneses sugárzás két tartománya
– UV: 190-340nm
– VIS: 340-900nm
▪ Transzmittancia (Áteresztőképesség):T(%)=I/I0 * 100 (%) vagy T =I/I0
▪ Abszorbancia (Elnyelés):
hullámhossz függése jellemző az elnyelő anyag kémiai jellegére

A = log(I0/I) = log (1/T) = - logT

Mit jelent T%= 10% illetve A=0,1?
▪ T=10% = 0.1 = I/I0
– Tehát I = 0.1*I0 ,vagyis a beeső fény
10%-a jut át az anyagon, azaz 90%-a
elnyelődik.
– Mekkora az abszorbancia?
A = log 1/T = log (1 / 0,1) = log 10 = 1

▪ A = 0,1 = log 1/T akkor
T = 10-A = 10-0,1 = 0,79 = 79%

A
0,01
0,1
0,5
1
2
3

T%
98%
79%
32%
10%
1%
0,1%

Lambert-Beer törvény

A = ε * c* l
ε : moláris abszorpciós koefficiens – anyagi
minőségtől és hullámhossztól függ (általában nem
függ a hőmérséklettől)
c : az oldott anyag moláris koncentrációja
l : az elnyelő közeg hossza (a küvetta „szélessége”)

A spektrofotometria főbb alkalmazásai
a biokémiában és molekuláris biológiában
▪ Oldott anyag koncentrációjának meghatározása
▪ Oldott anyag elnyelési spektrumának meghatározása
– anyagok azonosítása
▪ Oldott anyagok koncentráció-változásának időbeli
követése: kinetikai és egyensúlyi mérések

• Cél: az egyes fehérjék működésének megértése molekuláris
szinten
• Tipikus sejben több mint ezer különböző fehérje van!
• Egyedi vizsgálatokhoz a célfehérjéket izolálni kell
• Az átlagosan 1/1000 = 0,1% (célfehérje)/(összes fehérje) arányról
kb. 100%-os (célfehérje)/(összes fehérje) értékre kell tisztítani, ami
kb. 1000x tisztítás!
• A fehérje-izolálás lépései:
–
–
–
–
–

optimális sejttípus felderítése
sejtfeltárás
durva frakcionálás centrifugálással
különböző kromatográfiás eljárások egymás utáni alkalmazása
az egyes lépések eredményének analitikai ellenőrzése

A fehérje-izolálás elméleti háttere
• Két különböző aminosav sorrendű fehérjének nem lehet minden
fizikai-kémiai tulajdonsága tökéletesen azonos. (Ha azonos lenne,
akkor a két fehérje működésében egymástól megkülönbözhetetlen
lenne, így mindegy lenne, hogy a kettő közül melyiket vizsgáljuk).
• Az eltérő fizikai-kémiai tulajdonságok felhasználhatók az egyes
fehérjék egymástól való elválasztására.
• Az elválasztás alapjául szolgáló tulajdonságok
–
–
–
–
–
–
–

oldatösszetételtől függő oldékonyság
hőstabilitás és pH-érzékenység
molekulaméret
felszíni töltések jellege és száma
izoelektromos pont
felszíni hidrofób csoportok jelenléte
az adott fehérjére jellemző specifikus biológiai kötőfunkció

Izolálás méret és sűrűség szerint centrifugálással

F  m a

Newton-féle
alapegyenlet

Fc  m   2  r
m tömegű testre ható
erő a centrifugában
vákuumban


Fc  m  (1  )   2  r
r
Az erő, ami folyadékban lévő
testre hat a centrifugában.


(1  )
r

F erő
m a gyorsuló test (részecske) tömege
a gyorsulás
Fc centrifugális erő
m gyorsuló test tömege
 szögsebesség
r tengelytől mért távolság
 közeg sűrűsége
r részecske sűrűsége
Fk közegellenállási erő
f közegellenállási együttható
v a részecske sebessége
S szedimentációs (ülepedési) koefficiens
M molekulatömeg
N avogadro-féle szám

A „lebegési faktor”. Ha a részecske sűrűsége megegyezik
a közegével, akkor a faktor éppen 0, nem hat eredő erő. A
részecske nem ülepedik, hanem „lebeg”, mint egy levegővel
azonos sűrűségű léggömb a Föld légkörében.

Szedimentációs együttható
FC  Fk  f  v

Modern ultracentrifugákban percenként akár
100.000 fordulat és 600.000 g-nyi gyorsítás!!!

Közegellenállás esetén egyenletes gyorsulás helyett egyenletes sebességgel
halad a test, (lásd ejtőernyősök) mivel a közegellenállási erő egyenesen
arányos a sebességgel


f  v  m  (1  )   2  r
r
A közegellenállási együttható értéke függ a részecske
méretétől, alakjától, és a közeg viszkozitásától

v
S 2

 r


m  (1  )
r
f




M  (1  )
r
Nf

A részecske ülepíthetőségét az centrifugális térerőre vonatkoztatott sebessége
adja meg, amit Theodor Svedberg után Svedberg egységekben adnak meg.

Centrifugálás
500g 10 min

Felülúszó
Sejtek feltárása
homogenizátorral

Centrifugálás
10.000g
20 min

Pellet: sejtmagok

Sejtalkotók durva frakcionálása
lépésenként egyre növekvő
centrifugális gyorsítás segítségével.
A kiülepedett „pellet” és a felülúszó
egymástól elválasztható.
Az egyes lépések felülúszóját tovább
centrifugáljuk nagyobb „g” értékkel,
és így az egyre kisebb, illetve egyre
kisebb denzitású alkotókat ülepítjük ki.

A 100.000g már csak ultracentrifugában
érhető el.

Centrifugálás
100.000g
Pellet: mitokondriumok
60 min

Sejtplazma
(fehérjék oldata)

Pellet: mikroszóma
(membrán törmelék)

Nagyobb fehérje, gyorsabb ülepedés
A globuláris fehérjék sűrűsége nagyon hasonló, ezért ezek főleg
méret szerint válnak el, a nagyobb molekulatömegű gyorsabban ülepedik

Az eltérő anyagfajták és sejtalkotók
eltérő sűrűségűek, így ezeket a
sűrűségük alapján el lehet választani
sűrűség-gradiens centrifugálással.
Biokémiailag semleges nagy sűrűségű
anyagból, pl. cézium klorid, gradienst
képeznek a centrifugacsőben, és a kis
sűrűségű felső részre rétegezik a
mintát. Egyensúly jön létre, amiben
minden mintaalkotó „megállapodik”
a sűrűsségének megfelelő
magasságnál.
kis sűrűségű oldatban és alacsony gradiens esetén (cukor-gradiens) az elválasztás főleg Svedberg egység szerint ülepedési sebesség alapján
történik, (lásd fehérjék elválasztása). Nagy sűrűségű közegben viszont részecskesűrűség alapján megy az elválasztás a fent leírtak szerint.

Makroionok, így fehérjék oldékonysága alacsony ion-koncentráción,
pl. desztillált vízben kicsi, és az ion-koncentráció emelésével egy
adott értékig növekszik.
Ez a „besózás” (salting-in) jelensége.

A fehérjék oldékonysága izoelektromos pontjukon a minimális

• Desztillált vízhez képest a fehérjék kis ionerejű oldatokban jól
oldódnak a „besózás” saját-töltést leárnyékoló effektusa miatt.
• Izoelektromos pontjukon a fehérjék oldhatósága minimális, és az
ionerő drasztikus növelése (több mól-liter) a fehérjék
oldhatóságának csökkenését okozza.
• A fehérjék natív állapotukat egyértékű kationok sóinak adásakor
megőrzik, és reverzibilisen „kicsaphatók” az oldatból.
• Ez a „kisózás” effektus. Oka: a nagy koncentrációban bevitt ionok
elvonják a fehérjék hidrát burkát, így azok effektív koncentrációja
megnövekszik.
• A fehérjék ekkor elsősorban a felszíni hidrofób csoportjaikon
keresztül kapcsolódnak egymáshoz, aggregálódnak.
• A leggyakrabban alkalmazott ilyen „kisózó” szer az ammóniumszulfát, amiből nagyon magas koncentrációjú oldatot lehet
készíteni.
• Az egyes fehérjék oldhatóságának ionerő függése eltérő, más-más
ammónium-szulfát koncentrációnál csapódnak ki.
• Elválasztásuk centrifugálással történik.

Makromolekulák oldatából a kismolekulájú „szennyezések”,
(pl. kisózás után az ammónium szulfát) eltávolítható
féligáteresztő hártyán keresztüli dialízis-sel

Dialízis kezdetekor

Egyensúlyi állapotban

Makromolekulák elválasztása méret szerint gélszűréses kromatográfiával

Fehérjék elválasztása töltés szerint ioncserés kromatográfiával
• oszloptöltet: mikroszkopikus gyöngyök cellulózból, agarózból,
vagy szintetikus anyagokból
• a gyöngy felszínéhez kovalensen ionizált csoportok vannak kötve
• negatív csoport esetén kationcserélő kromatográfia
• pozitív csoport esetén anioncserélő kromatográfia

A negatívan töltött csoportokhoz (kation-cserélő
oszloptöltet) pozitívan töltött fehérjék kötődnek, míg a
negatívan töltött fehérjék átfolynak.
Pozitív oszloptöltethez (anion-cserélő oszlop)
negatívan töltött fehérjék kötődnek, míg a pozitívan
töltött fehérjék átfolynak.

Az elválasztandó fehérjék eredő töltése izoelektromos
pontjuk és az alkalmazott pH függvénye.
A felkötődött fehérjék egymás után lemoshatók
az ionerő folyamatos növelésével (só gradiens)
vagy a pH folyamatos változtatásával (pH gradiens)
Kation-cserélőnél emelkedő pH-t, anion-cserélőnél
csökkenő pH-t lehet alkalmazni.

• Affinitáskromatográfia
• A legnagyobb hatékonyságú
eljárás
• Az adott fehérje specifikus
kötődési tulajdonságán
keresztüli izolálása (ha van
neki ilyen).
• Fehérje specifikus
ligandumának (pl. hormonreceptor, enzim-inhibitor)
gyöngyökhöz kötése
• Fehérjekeverék átfolyatása
• Specifikusan kötődött
célfehérje lemosása pl. pHváltással, vagy oldatban lévő
ligandum felesleggel
• Ligandum kidializálása

9. Fehérjevizsgáló módszerek-II
Elektroforetikus módszerek: natív és SDS-PAGE,
izoelektromos fókuszálás, 2D elektroforézis.
A fehérjék aminosav-összetételének meghatározása
(„aminosavanalízis).
A fehérjék aminosav-sorrendjének meghatározása
(„szekvenálás”).
A diszulfidhidak azonosítása.

Fehérjék analízise
Gél-elektroforézisek. A gél térhálós szerkezetű hidrofil anyag. Szálait másodlagos
(pl. agaróz gél) vagy kovalens kötések tartják össze. A poliakrilamid gél szálait
kovalens kötések tartják össze. A térháló lassítja a molekulák mozgását. Minél
nagyobb egy molekula, annál jobban érvényesül a gél hatása. Elektroforézis során
az elektromos térben a töltéssel rendelkező részecskék a töltésükkel ellentétes
töltésű pólus felé vándorolnak.

Fe  q  E

A töltéssel rendelkező testre a „q” töltésével és az
„E” elektromos térerővel arányos erő hat

Fk  f  v

A vándorló testre a sebességével arányos ellenerő hat.
Az ellenerő nagysága a közegre és a testre jellemző
„f” közegellenállási együtthatóval fejezhető ki. Minél
nagyobb méretű a test, annál nagyobb az „f” értéke.

q E  f v
v q
 
E f

A részecske addig gyorsul, míg a két erő kiegyenlíti
egymást, és innen egyenletes sebességgel halad.
A részecske elektroforetikus mobilitása megmutatja, hogy
a részecske adott térerő mellett mekkora sebességgel
vándorol. Ez egyenesen arányos a töltésével, és fordítottan
arányos a közegellenállási együtthatóval.

Az akrilamid monomer a kettőskötések bomlásával
gyökösen polimerizál. A metilén-biszakrilamid
beépülésével térháló, poliakrilamid gél jön létre:
poliakrilamid gélelektroforézis, PAGE.
Natív PAGE esetén:
Azonos elektromos töltéssel rendelkező két részecske
közül a kisebb vándorol gyorsabban.
Azonos méretű két részecske közül a nagyobb töltésű
vándorol gyorsabban.
Azonos töltés/méret arányú részecskéknél a méret
hatása a jelentősebb. Minél nagyobb a méret, annál
lassabban vándorol a részecske.
Ezt használjuk ki az SDS poliakrilamid gélelektroforézis,
SDS PAGE során.

A nátrium-dodecil-szulfát, SDS: anionos detergens. A fehérjékhez azok tömegével arányos
mennyiségben kötődik. A fehérjéket denaturálja, de oldatban tartja a nem-kovalensen
összetartott alegységeket szétszedi. A fentiek miatt a különböző fehérjék töltés/tömeg aránya
és alakja közel azonos lesz. Ezért az SDS elektroforézis végső soron molekulaméret, és emiatt
molekulatömeg szerint választja el a fehérjéket. A detektálás általános fehérjefestékkel történik.

A diszulfid hidas fehérjékben a
diszulfidokat redukálni kell, mert
csak így lehet teljesen denaturálni a
fehérjét!

Gélszűréses kromatográfia esetén ugyanígy
néz ki a grafikon, csak relatív mobilitás
helyett elúciós térfogat szerepel, és egy
több alegységes natív fehérje esetén a
teljes molekula tömegét lehet megbecsülni.
(Az alakfüggés miatt sokszor pontatlanul).

A diszulfidhidak reverzibilis
felnyitása redukcióval

A diszulfidhidakat reverzibilisen tiol-csoporttal
rendelkező vegyületekkel lehet redukálni.
A feleslegben adott tiol-csoporttal rendelkező
reagens oxidálódik, míg a fehérjében lévő
diszulfidhidat alkotó oxidált ciszteinek redukálódnak.
A folyamat diszulfidhíd kicserélődésen keresztül
zajlik. Átmeneti termékként a reagens és a cisztein
között diszulfidhíd alakul ki.
A folyamat visszafordítható a reagens eltávolításával
és spontán oxidálással lúgos közegben, vagy oxidált
reagens adásával.
A ciszteinek visszazáródása megakadályozható a
szulfhidril csoport irreverzibilis módosításával pl.
jódecetsavas karboximetilálással

Natív PAGE
• Nem használunk SDS-t, a fehérjék natív állapotukban
vándorolnak.
• Figyelni kell a puffer pH-jára, mert ennek, és a
fehérjék izoelektromos pontjának függvénye, hogy
adott fehérje merre vándorol a gélben
• A vándorlás sebessége itt függ a fehérje saját
töltésétől, és a natív fehérje méretétől.
• A fehérje nem esik szét alegységekre.
• Elektorforézis után a kimutatás történhet általános
fehérjefestékkel, de enzimek kimutathatók színes
enzimreakciókkal is, (ha a termék színes csapadék).

Izoelektromos fókuszálás
Izoelektromos fókuszálásnál olyan puffer
keverékkel készítik el a gélt, ami abban egy
folyamatos pH gradienst hoz létre.
Ebben a pH gradiensben natív körülmények
között vándoroltatva a fehérjéket, azok az
izoelektromos pontjukkal megegyező pH értékű
pontig vándorolnak, és ott megállnak.
A fehérjéket tehát izoelektromos pontjuk alapján
választjuk el egymástól.

A 2D-gélelektroforézis
A kétdimenziós gélelektroforézis egy izoelektromos fókuszálás (első dimenzió)
és egy SDS PAGE (második dimenzió) egymás utáni alkalmazása. A két technika
kombinálása drasztikus felbontás-növekedést eredményez.

A kétdimenziós elfóban egy-egy „pötty” gyakran valóban egyetlen fehérje fajtának felel meg,
ezért a 2D elfó alkalmas egyedi fehérjék kimutatására. Leggyakoribb felhasználása egyedi
fehérjék mennyiségi változásának követése a sejt állapotának változása függvényében
(sejtciklus, külső hatások, kezelések, illetve eltérő sejttípusok, stb).

A 2D ELFO egyes lépései

A különböző fehérjék izoelektromos pontja széles tartományt fed át.
A fehérje mérete és izoelektromos pontja természetesen teljesen
független fizikai paraméterek, ez adja az izoelektromos fókuszálás és
SDS PAGE kombinálásának nagy hatékonyságát.

Az aminosav-összetétel jellemző a fehérjére
Aminosav-összetétel analízis = aminosav-analízis
1. a fehérje savas hidrolízise.
Minta forralása 6M HCl egy teljes napon át! Asn-ból
Asp, Gln-ból Glu, Trp tönkremegy.
(A példa adatai DNS szekvenciából származnak).

2. aminosavak fluoreszcens jelölése

3. A húsz fluoreszcens komponens elválasztása
4. Az elválasztott komponensek egymáshoz
viszonyított relatív mennyiségeinek
meghatározása
A fluoreszcens jel alapján ill. belső standard aminosavak
alapján abszolút mennyiségeket is meg lehet határozni.
A legkisebb kapott mennyiséget (fluoreszcencia jelet) 1nek véve megnézik, hogy a többi ennek egészszámú
többszöröse-e (nincs tört egységnyi aminosav). Ha nem,
akkor lehet, hogy az adott aminosavból kettő volt:
megnézik, hogy a felének a többi egészszámú
többszöröse-e stb. Megkeresve azt a számot aminél
minden aminosavra egész szám jön ki, megkapjuk
aminosav fehérjemolekulánkénti számát.

Egyszerű példa aminosav analízisre
• a peptid szekvenciája: Ala-Gly-Asp-Phe-Arg-Gly
• teljes hidrolízis után reagáltatjuk pl. Fluorescamine festékkel

A jelölt hidrolizátum komponenseit ioncserés kromatográfiával,
vagy fordított fázisú HPLC-vel elválasztjuk.
Az elúciós térfogat jellemző az aminosav milyenségére, a detektált jel erőssége
jellemző a (relatív) anyagmennyiségre

Fehérjék aminosav-sorrendjének meghatározása,
fehérje-szekvenálás
Sanger 1958 Nobel díj: Az inzulin szekvenálásáért
• Fő lépések, ahogy az ma zajlik (egyszerűsítve)
– 1. A homogén formában izolált fehérje szekvenciaspecifikus felvagdosása legalább két különböző
módszerrel, és a peptidek izolálása (híd-peptidek)
– 2. Az egyes kapott peptidek teljes szekvenálása Edman
módszerével (Sanger ezt még nem alkalmazta)
– 3. A teljes szekvencia rekonstruálása
Sanger eredetileg az 1. pontnál nagyon sok eltérő hasítást végzett, a 2. pontnál
pedig Edman módszere helyett aminosav-összetétel analízist végzett

A nagy előrelépés: N-terminális aminosavak egyenkénti
eltávolítása izolált peptidekről Edman módszerével

A PTH-aminosav azonosítása kromatográfiával történik.

A specifikus hasítások útján előállított peptidek teljes szekvenálásával
a szekvenciák információtartalma között átfedések fedezhetők fel.
Ezek segítségével mozaikokból rekonstruálható a teljes szekvencia.

A primer szekvencia meghatározásának utolsó lépése az esetleges
diszulfidhidak lokalizálása, annak megmondása, hogy melyik cisztein
melyik másikkal képezi a diszulfid hidat.

Lépések:
1. A fehérje kis peptidekre hasítása savas közegben, ahol a
diszulfid hidak épen maradnak.
2. A peptidek elválasztása papír-elektroforézissel
3. Az elválasztott peptidek perhangyasav gőzzel való kezelése
a papíron
4. Újabb elektroforézis az előzővel merőleges irányban
5. Átlón kívüli minták szekvenálása

Oldallánc-módosításon keresztüli
csoport-lokalizáció a diagonál-módszerrel

10-A fehérjeműködés paradigmája:
mioglobin és hemoglobin

Fehérjeműködés
• Működés során interakció más molekulákkal, „ligandumokkal”
– a ligandum kötése reverzibilis
– és specifikus, arra specifikus kötőhelyen keresztül

• Működés során a fehérje mozog:
– kis amplitúdójú gyors „légzés”, főleg oldallánc rotáció (10-12 sec),
illetve nagyobb doménmozgások (10-9 sec).

• A ligandum-kötés indukálhat ilyen mozgást, miközben
növekedik a fehérjéhez való illeszkedése (induced fit)
• Ha egy fehérje több ligandumot is köthet, az egyik ligandum
kötése szabályozhatja a másik kötését
• Példa a fentiekre a hemoglobin oxigénkötése

• A biológiai oxidációhoz a sejteknek oxigén kell
• Az oxigén rosszul oldódik vizes oldatokban
• Szállításához oxigénkötő molekula kell

• Nincs olyan aminosav, ami oxigént kötne
• Fémek kötnek oxigént, de reaktív mutagén
gyököket képeznek
• „Pórázon” tartott fém kell

A „pórázon tartott” fém a hem szerkezetbe ágyazott vas atom

porfin váz
Metin csoportokkal
összekötött 4 pirrol
gyűrű, rajtuk
helyettesíthető
„X” csoportokkal.
delokalizált
elektronszerkezet
Fe atom e-szerkezete
[Ar]3d64s2

vassal komplexált
protoporfirin IX,
röviden Hem

Hem prosztetikus
csoport térkitöltő
modellje

A vas atom 6 koordinációs kötésre képes
oxidációs fokától függetlenül. Fe2+ ferrovassal hem, Fe3+ ferri-vassal hemin. Csak a
ferro forma köt oxigént, a ferri vízzel alkot
komplexet (barna szín). Az Fe2+ kötés során a
pirrol NH-csoportok protont adtak le. Az
elektrondonáló karakterű nitrogének védik a
vasat az oxidációtól.

A Hem-ben a
vasnak csak négy
koordinációs
kötése foglalt,
kettő szabad, ami
máshonnan
töltődik fel

Mioglobin (Mb) és Hemoglobin (Hb)
• Mioglobin
–
–
–
–
–

oxigéntároló funkció
minden gerincesben, főleg izomsejtekben
tengeri emlősök, pl. cetek, fókák nagy konc.
egyláncú, a láncon egyetlen hem
a globin család tagja

• Hemoglobin
–
–
–
–

oxigénszállító funkció
minden gerincesben, vörösvértestben, a sejt 34t%-a!
négyláncú α2β2 tetramer, lánconként egyetlen hem
a globin család tagja

Ami mindkét fehérjére igaz
A vasatom „alsó”
koordinációját
mindkét fehérjében
egy hisztidin
oldallánc végzi.
Ez az ún.
proximális
(közeli) hisztidin.
Elektronszerkezeti okok miatt az O2
molekula ferdén, míg a CO molekula
egyenesen kötődik a vasatomhoz.
Izolált hem oldatban 20.000x erősebben
köti a CO-t, mint az oxigént!
Mioglobinoz vagy hemoglobinhoz kötött
hem esetén csak 200x erősebben.
Magyarázat: egy másik, az ún. disztális
hisztidin jelenléte. Ez részt vesz az O2
kötésben, és gyengíti a CO kötést.

A hem oxigén kötő felszíne mindkét fehérjében mélyen el van rejtve egy hidrofób
környezetbe. Az oxigén csak a fehérje mozgása, „légzése” révén képes bejutni.

A Mb és a Hb egyes láncai a
mind-hélix fehérjék szerkezeti
osztályába tartoznak.
Az egyes hélixek, és hélixeket
összekötő szakaszokat azonos
módon jelölik A-tól H-ig.
Az egyes aminosav csoportok
a hélixek alapján is jelölhetők,
pl. His F8 (proximális) és
His E7 (disztális).

A Mb, Hbα és Hbβ láncok szekvenciáinak összevetése.
A szekvenciák 18%-a azonos. Ugyanez Hbα és Hbβ között 43%.

A hemoglobin alegység és a mioglobin térszerkezete nagyon hasonló

A reverzibilis ligandum kötés általános matematikai leírása

P+L
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PL 
PL


PL 
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P, protein
L, ligandum

Ahol Ka az asszociációs állandó, és [PL] a
protein-ligandum komplex moláris koncentrációja.
A komplexált fehérje/szabad fehérje aránya
egyenesen arányos a szabad ligandum
koncentrációjával. Ha [L]>>[PL], akkor [L] ≈ [L]Tot

K a LP  PL  Átrendezve, és bevezetve a  „telítettség” fogalmat
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Reverzibilis ligandumkötés egyszerű telítési görbéje
A Kd számértéke megegyezik a fél-telítéshez szükséges szabad ligandum koncentrációval


L

L  K d
[L] moláris koncentráció
Ha [L]>>[PL], akkor [L] ≈ [L]Tot . Ekkor, és csak ekkor (!) a Kd számértéke praktikusan
megegyezik a fél-telítéshez szükséges összes ligandum koncentrációval

A mioglobin oxigénkötése egyszerű telítési görbével jellemezhető

Oxigénkötő fehérjéknél az oldott oxigén
koncentrációja helyett az azzal arányos
parciális nyomás értéket használhatjuk.


L
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pO2
pO2


pO2  K d pO2  P50

A P50 az oxigénnek az a parciális nyomása
amin az oxigénkötő fehérjemolekulák fele
köt oxigént

A mérés spektrofotometrián alapul,
az oxigént kötő és oxigént nem kötő
formák spektruma eltér

(1 atm ~ 100kPa)

Egy primitív transzportfehérje dilemmája

A szöveteknek leadott oxigén mennyisége a tüdőben és a szövetekben uralkodó parciális
oxigén nyomásokra vonatkozó telítési értékek különbségén múlik. Minél nagyobb ez a
különbség, annál több oxigén adható le. Egy oxigént erősen kötő fehérje a tüdőben sok
oxigént vesz fel, (a fehéjemolekulák zöme oxigént köt) de a szöveteknek nem tudja leadni,
mert még alacsony oxigén nyomáson is „ragaszkodik” a ligandumhoz. Egy gyengén kötő
fehérje ugyan le tudná a szövetekben adni az oxigént, de nem tud eleget felvenni a tüdőben
(a fehérjemolekuláknak csak kis százaléka venne fel oxigént, több fehérjét kéne használni).

Az ideális szállítófehérje oxigén-telítődése

Az ideális transzportfehérje olyan tulajdonsággal rendelkezik, amilyennel egy
egyszerű telítési görbével jellemezhető fehérje nem: alacsony ligandum
koncentrációnál gyengén köt, tehát könnyen lead ligandumot, míg magas
ligandum koncentrációnál erős kötővé válik. A hemoglobin ilyen kétlaki fehérje.

A hemoglobin kooperatív oxigén-telítődése

A kooperativitás molekuláris értelmezése
• Az ideális szállító fehérje annál erősebben köt, minél nagyobb
mértékben telített (és fordítva, annál könnyebben ereszti el a
ligandumot, minél többet eleresztett már).
• Egyetlen kötőhellyel rendelkező molekula nem viselkedhet
így, hiszen ott a kötőhely vagy foglalt, vagy nem.
• Csak egynél több kötőhely esetén lehetséges ilyen effektus,
ha az egyes kötőhelyek „kommunikálnak”, tehát a ligandum
kötések nem függetlenek
• Ha egy ligandum belépését segíti, hogy a fehérje egy másik
ligandum-kötőhelyén már van kötődött ligandum, akkor a
kötőhelyek között pozitív kooperativitás van.
• Független kötőhelyek esetén a ligandum kötését ugyanolyan
görbe írja le, mint az egy-kötőhelyes fehérjénél.

Egy teoretikus, tökéletesen pozitív kooperatív rendszerben „n” kötőhely esetén
csak két állapot van: amiben mind az „n” hely ligandumot köt, illetve amiben egyik
sem köt ligandumot. A két állapot között egyensúly áll fent.
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P, protein
L, ligandum

Ahol Ka az asszociációs állandó, és [PLn] a telített
protein-ligandum komplex moláris koncentrációja.
Átrendezve, és bevezetve a  „telítettség” fogalmat
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Az eredmény az ún. Hill egyenlet (Archibald Hill 1910, hemoglobin telítési görbe
analízise), ahol „n” a Hill együttható. „Végtelen kooperativitás” esetén
n = kötőhelyek száma, kooperativitás hiányában n = 1. A valóságban pozitív
kooperativitásra: 1 < n < kötőhelyek száma.

A Hill együttható grafikus meghatározása
n

L
A Hill együttható ábrázolásához érdemes
 n
L  K d bevezetni az alábbi származtatott mennyiséget:
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Oxigénkötő fehérjére: log
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A log PO2 függvényében log[(/(1- )]-t ábrázolva a meredekség megadja a
Hill együtthatót. A bal oldal féltelítésnél nullát ad, ezért az X-tengely metszete
megadja a logKd-t.

A Hill diagram értelmezése
• Nagyon alacsony oxigén koncentráción:
–
–
–
–

a tetramerek átlagosan kevesebb mint egy oxigént kötnek
az első oxigén belépése természetesen nem lehet kooperatív
a Hill koefficiens 1 körül
az első oxigén kis affinitású kötőhelyre lép be

• Magasabb oxigén koncentráción:
– több a kötött oxigén molekula
– egy-egy oxigén molekula kötése elősegíti a következőét, a Hill
koefficiens 3 körül

• Telítéshez közeli oxigén koncentráción:
– három-négy kötött oxigén molekula
– az utolsó molekula belépése már nem kooperatív, a Hill koefficiens
megint 1 körül
– az utolsó molekula nagy affinitású kötőhelyre lép be

• Az X-tengely metszetei szerint a nagy affinitású állapot kb.
100-szor erősebben köt oxigént mint a kis affinitású!

Szekvenciális modell: az egyes alegységek különböző állapotban lehetnek.
A ligandum kötése nagyaffinitású állapotot indukál a szomszédos alegységben

Hb alegységek
kisaffinitású állapot
Hb alegységek
nagyaffinitású állapot
Hb tetramer
T állapotban
Hb tetramer
R állapotban
Oxigén

Nincs oxigén bekötve
Oxigén a kötőhelyen

Összehangolt modell: egy fehérjén belül az egyes alegységek csak azonos
állapotban lehetnek. Ligandum nélkül a kisaffinitású állapot a stabilabb. A
ligandum kötése stabilizálja a nagyaffinitású állapotot.

A hemoglobin jellegzetességei
• Működése sokkal összetettebb, mint a mioglobiné
• A hemoglobin négy alegysége kommunikál egymással
• Számos (30) aminosav-csoport vesz részt az α1β1 (és
szimmetrikusan az α2β2), míg kevesebb (19) az α1β2 (illetve
α2β1) kölcsönhatásban. Sokkal kevesebb α1α2 illetve β1β2
kölcsönhatás van.
• Enyhe urea kezeléssel αβ dimerek izolálhatók, a tetramer
hemoglobin tehát tekinthető αβ dimerek dimerének.
• Az oxigén-nélküli állapot szerkezete más, mint az oxigénnel
telített szerkezeté
• Az eltérés főleg az alegységek elmozdulását jelenti
• A szerkezeti változás megváltoztatja a hemoglobin oxigénkötő
képességét
• Más molekulák megkötése is szerkezetváltozást és oxigénkötő affinitás változást okoz

A hemoglobinnak kétféle szerkezeti formája van. A T (tense, feszített), és az R
(relaxed, relaxált) forma. A T formában az alegységek között több ionpár van.
Az oxigén mindkét formához köt, de a T formához kis affinitással, míg az R-hez
nagy affinitással. Az oxigén a T formához kötve T→R átalakulást indukál
(a szekvenciális modell szerint).
Az ábra az oxigénmentes
T konformációs állapotot
mutatja.

A bejelölt α1β1 ill. α2β2
erős kölcsönhatások,
amik nem változnak a
konformációs átmenet
során.
Az itt nem jelzett α1β2
és α2β1 alegységek
közötti kölcsönhatások
ellenben megváltoznak.

Egy T állapotban meglévő, R állapotból hiányzó kölcsönhatás

Példa egy konformációs állapottól függő α1b2 (ill. α2β1) kölcsönhatásra.
A β2 alegység C-terminális HisHC3 hisztidinje oldalláncával ionpárt alkot
ugyanazon alegység FG1 aszparaginsav oldalláncával, míg a C-terminális
karboxil csoport ionpárt alkot az α1 alegység C5 lizin csoportjával.

Néhány T formát stabilizáló ionos kölcsönhatás.
Minden olyan külső hatás, ami gyengíti ezeket a
kölcsönhatásokat, csökkenti a T forma stabilitását.

A T állapot és az R állapot az α1β1 és α2β2 dimerek egymáshoz
képesti eltekeredésével és egymáshoz közelítésével vihető
egymásba. A két állapotot részben különböző, egymást kizáró
kötések stabilizálják

A T → R átmenet során a T állapotot stabilizáló His HC3 csoporton
keresztüli kötések felszakadnak, a tetramer középső bemélyedése szűkül.

Az alegységek közötti ionos kölcsönhatások átrendeződését akár egy apró
konformációs változás is képes indukálni. Az oxigén kötésekor a vas
távolodik az F hélix proximális hisztidin csoportjától. A hisztidin, és vele
az F hélix követi az elmozdulást, a szerkezet az R állapot felé mozdul.

A hemoglobin oxigénkötésének anyagcserefüggő szabályozása
• A hemoglobin oxigén-affinitása pH függő, alacsony pH-n
kisebb affinitással köti az oxigént. Ez a Bohr effektus
(Christian Bohr 1904.; a Nobel díjas Niels Bohr édesapja).
• Fiziológiás jelentőség: a szövetekben a sejtlégzés során
széndioxid keletkezik, ami a sejtek körül pH csökkenést okoz.
• CO2 + H2O
H2CO3
H+ + HCO3• Minél aktívabb egy szövet anyagcseréje, annál több oxigént
kap a vérből!
• Az utolsó lépést a szénsavanhidráz enzim katalizálja a vvtestben.
• A hemoglobin felveszi, és szállítja a keletkezett protont, a
proton felvétel és az oxigén felvétel kizárják egymást.
• Hb + O2
HbO2
• HbO2 + H+
HbH+ + O2

Az effektus molekuláris mechanizmusa
A Bohr effektust okozó proton annak
az ionos kötésnek a létrehozásában
játszik szerepet, amely a deoxigenált T
állapotot stabilizálja

A Bohr effektus
In vitro kísérletek megmutatták, hogy a
széndioxid nemcsak a csökkenő pH-n keresztül
növeli a hemoglobin oxigén leadó képességét.
A széndioxidnak van egy saját, pH-tól független
ilyen hatása is.

Ha széndioxid távollétében egy puffer
segítségével a tüdőre jellemző 7,4 értékről
a szövetekre jellemző 7,2 értékre csökkentjük
a pH-t, akkor látható, hogy a hemoglobin
oxigén-telítési görbéje megváltozik:
oxigénleadó képessége az alacsonyabb pH-n
nagyobb lesz.
Ha ugyanezen a pH 7,2 értéken még oldott
széndioxid is van az oldatban, akkor a telítési
görbe még inkább megváltozik, oxigén leadó
képessége még inkább megnövekszik.

A Bohr effektus tehát részben a pH, részben
a széndioxid specifikus saját hatása miatt
jelentkezik. A protonok és a széndioxid szinte
„kifacsarják” az oxigént a hemoglobinból.

A hemoglobin CO2 szállítása
• A pH függés mellett a Bohr effektus másik oka, hogy a hemoglobin
CO2-t is szállít, ami a Hb béta láncok N-terminusához kötődik. A
kilélegzett széndioxid kb. fele hemoglobin útján szállítódik.

• A széndioxid és az oxigén kötése is kizárják egymást. Ráadásul a
folyamat proton leadással jár, ami a pH függés miatt tovább erősíti
az oxigén - ”kipasszírozó” Bohr effektust. Fordítva szemlélve: a
tüdőben magasabb pH segíti az oxigénfelvételt, míg a belépő
oxigén kipasszírozza a széndioxidot.

A hemoglobin oxigénkötésének
anyagcserétől független szabályozása
• A hemoglobin fiziológiás körülmények között egy foszforilált
cukorszármazékkal komplexben működik.
• Ez a 2,3-biszfoszfo-glicerinsav, BPG
• BPG hiányában a hemoglobin sokkal erősebben köt oxigént,
így kevesebbet adna le a szöveteknek
• A BPG és oxigén kötés is kizárólagos
• HbO2 + BPG
HbBPG + O2
• A BPG koncentrációja a tüdőben kialakuló parciális oxigén
nyomás alapján szabályozódik
• Az eddig tárgyalt kötőhelyektől eltérő helyre köt, és a T
hemoglobin konformációt stabilizálja.

A 2,3 BPG a hemoglobin „T” forma
nyitott csatornájába kötődik és
ionos kölcsönhatásokon keresztül
stabilizálja azt

A tengerszintre jellemző
parciális oxigénnyomáson a
vv-testekben a BPG konc.
kb. 5mM, és a hemoglobin a
maximális lehetséges oxigén
tároló kapacitásának 38%-ányi
oxigént képes a szöveteknek
leadni.
Hirtelen 4500m-re utazva az
oxigén parciális nyomása a
tüdőben csökken, így a
hemoglobin kevesebb oxigént
képes felvenni, de csak
ugyanannyit tud leadni, mint
korábban. A leadható oxigén
a maximális tárolókapacitás
30%-ra esik a korábbi 38%-ról.
A BPG szint órák alatt kb.
8 mM-ra emelkedik, ami kissé
csökkenti a tüdőben felvehető
oxigén mennyiséget, de annál
jobban növeli a szöveteknek
leadható mennyiséget, és
az eredetihez hasonló
mennyiségű oxigén szállítódik.

Az oxigén a placentán keresztül a magzat vérébe áramlik, mert a
magzati hemoglobin nagyobb affinitással köti az oxigént

Magzati Hb:
α2β2 helyett α22 !
A  lánc génduplikáció
és mutációk terméke
A  és β láncok 72%-ban
azonosak (28% eltérés, kb.
40 aminosavat jelent).
A His143Ser mutáció miatt:
 -ban csökkent a BPG
kötés affinitása, és emiatt
emelkedett az O2 kötés
affinitása.

A sarlóssejtes anémiát egy Hb β-lánc
pontmutáció okozza
A β-lánc Glu6Val mutációja egy hidrofób felszínt hoz
létre a -láncon. Ez egy kedvező kötőfelszínre talál egy
másik Hb molekula  - láncán, de csak akkor, ha az
deoxihemoglobinként T konformációban van.
Az eredmény: hosszú kristályszerű HbS rudak kialakulása,
a vv-testben, főleg erős fizikai megterheléskor

A HbS fibrillumok kialakulása a vörösvértest destabilizálódásához vezet. Egyes
sejtek sarlóra emlékeztető alakot vesznek fel.
A sarlósejtes anémia különösen a trópusokon gyakori. Miért nem szelektálódott ki?
Kiderült, hogy a csak enyhe tüneteket mutató HbS-re heterozigóta betegek
részlegesen védettek a maláriával szemben, mert a vérben élősködő parazita
nem „él meg” a sérülékenyebb vv-testekben. Ez a részleges védettség tartja
fent a HbS allélt a populációban.

11-Az enzimműködés alapjai

• Egy-egy sejtben kémiai reakciók százai zajlanak egyidőben.
• A reakciók zöme olyan, ami katalizátor nélkül nem zajlana le
mérhető sebességgel. (Pl. a glükóz a sejtekben másodpercek
alatt vízzé és CO2-vé alakul, míg katalizátor nélkül száz év alatt
sem, pedig termodinamikalag kedvező, exergonikus a folyamat.)
• Az élő szervezetben ezeket a reakciókat enzimek katalizálják.
• Az enzimek túlnyomó többsége fehérje, de ismertek RNS-alapú
enzimek is, a ribozimek.
• Azt, hogy egy reakció nettó átalakulást tekintve milyen irányban
zajlik le, mint korábban már láttuk, kizárólag az abban szereplő
komponensek szabadentalpia-különbségén múlik, ami ezek
anyagi minőségétől és aktuális koncentrációjától függ.
nC
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• A katalizátorok, így az enzimek tehát nem változtatják meg a
reakció irányát, csak az egyensúly beálltához vezető reakció
sebességét növelik meg a reakció mindkét irányában!

Az enzimek hatalmas, 106-1017-szoros sebesség fokozást képesek biztosítani,
miközben az egyensúly helyzetét nem változtatják meg, a Keq nem változik!!!
Enzim

A nemkatalizált
reakció féléletideje

kun
(1/sec)

kcat
(1/sec)

kcat/kun

OMP dekarboxiláz

78 millió év

2,8x10-16

39

1,4x1017

Staphylococcus proteáz

130 ezer év

1,7x10-13

95

5,6x1014

Karboxipeptidáz A

7,3 év

3,0x10-9

578

1,9x1011

Trióz-foszfát izomeráz

1,9 nap

4,3x10-6

4300

1,0x109

Korizminsav mutáz

7,4 óra

2,6x10-5

50

1,9x106

Szénsav-anhidráz

5 sec

1,3x10-1

1x106

7,7x106

Reakció és szubsztrát-specifitás
•

Kémiai reakció specifitás: minden enzim csak egy jól
körülhatárolható kémiai reakciót katalizál, és a reaktánsok
(szubsztrátok) köre is szigorúan meghatározott.
A szubsztrát-specifitás mértéke eltérő lehet

•
–
–
–
–

•

Példa: a proteázok peptidkötések, egyéb amidkötések és
észterkötések hidrolízisét katalizálják
A bakteriális szubtilizin a legtöbb oldallánc melletti peptidkötés
hasadását képes katalizálni „pán-specifikus”.
A tripszin csak bázikus, Lys és Arg oldalláncok melletti kötés
hasadását katalizálja, meglehetősen specifikus
A véralvadási faktor, trombin csak az Arg-Gly közötti kötés
hasadását katalizálja, monospecifikus

Az enzim-reakciók sztereospecifikusak, tehát mindig csak az
egyik sztereoizomer forma a szubsztrát.

Kofaktorok
• Számos olyan kémiai reakció van, melyek katalíziséhez nem
elegendő a húsz aminosav biztosította kémiai repertoár.
• A kofaktorok olyan atomok, ionok vagy szerves molekulák,
melyek sztöchiometrikus mennyiségben, közvetlen szerepet
játszanak a katalízisben
• A kofaktor nélküli enzim az „apoenzim”, míg kofaktorral
„holoenzim”.
• A kofaktor lehet erősen kötött „prosztetikus csoport”, mely
vagy kovalensen kötött, vagy ha nem, akkor is csak az enzim
denaturálásával távolítható el.
• A szerves molekulájú kofaktorokat „koenzimek”-nek is
nevezik. A vitaminok zöme koenzimek kiinduló anyaga.
• A koenzimek lehetnek prosztetikus csoportok, de lehetnek
reverzibilisen kötődő ko-szubsztrátok is.

Fémion, vagy fématom
kofaktor

A kofaktort igénylő enzim

Cu2+
Fe2+ vagy Fe3+

Citokróm oxidáz
Citokróm oxidáz, Kataláz,
Peroxidáz

K+
Mg2+
Mn2+

Piroszőlősav kináz
Hexokináz, Piroszőlősav
kináz, Glükóz 6-foszfatáz
Ribonukleotid reduktáz

Mo
Ni2+

Dinitrogenáz
Ureáz

Se

Glutation peroxidáz

Zn2+

Szénsavanhidráz, Alkohol
dehidrogenáz

koenzim

vitamin

szállított
csoport

példa enzim

Tiamin-pirofoszfát (TPP)

B1 (tiamin)

aldehidek

Piroszőlősavdehidrogenáz

Flavin-Adenin-Dinuklotid
(FAD)

B2 (riboflavin)

H atom

Borostyánkősavdehidrogenáz

Nikotinamid-AdeninDinukleotid (NAD)

niacin

hidrid-ion (:Hˉ)

Alkoholdehidrogenáz

Koenzim-A (CoA)

pantoténsav

acilcsoport

Acetil-CoAkarboxiláz

Biocitin

biotin

karboxil
csoport

Piroszőlősavkarboxiláz

Piridoxál-foszfát (PLP)

B6 (piridoxin)

aminocsoport

Glikogénfoszforiláz

5’-dezoxiadenozilkobalamin

B12

H atom és alkil
csoport

MetilmalonilCoA-mutáz

Tetrahidrofólsav (THF)

Fólsav (B9)

egyszénatomos
Timidilát-szintáz
csoportok

Az enzimeket hivatalosan a katalizált kémiai reakció
típusa szerint osztályozzák, katalogizálják
Osztály

Reakciótípus

Példa

1. Oxidoreduktázok

redox: elektronok, H atomok
Hˉionok transzfere

Tejsav-dehidrogenáz

2. Transzferázok

csoport transzfer
pl. foszforil csoport

NMP-kináz

3. Hidrolázok

hidrolízis, funkciós csoport
átvitele vízre

Kimotripszin

4. Liázok

csoport transzfer kettőskötésre, vagy kettős-kötés
kialakítása csoport elvonással

Fumaráz

5. Izomerázok

intramolekuláris csoport
transzfer

Trióz-foszfát-izomeráz

6. Ligázok

C-C, C-S, C-O és C-N kötés
kialakítása ATP hasadással
kapcsolt kondenzációs
reakcióban

Aminoacil-tRNSszintetáz

Minden enzim négyjegyű számmal jellemezhető. Pl. hexokináz: 2.7.1.1 2. (transzferáz) osztály
7. (foszfotranszferáz) alosztály, 1. csoport foszfotranszfer hidroxilra, 1. foszfotranszfer D-glükózra

Katalízis, és az átmeneti állapot (transition state)
• Egy A+B P reakció kezdeti sebessége, mikor még csak A és B
van jelen:
d P
V

dt

 k AB

• Mitől függ „k” értéke?
• Tegyük fel, hogy a reakció egy átmeneti aktivált komplexen
keresztül zajlik:
K*
k’
A+B X*
P
ahol K* egy egyensúlyi állandó, míg k’ a termékké bomlás
sebességi állandója. Ekkor a sebesség így is írható:
d P
V
 k AB  k ' X *
dt

Az egyensúly miatt:

K* 

X *
AB átrendezve:

K * AB  X *

K * AB  X *

Mivel K* egyensúlyi állandó, érvényes rá a termodinamikában
levezetett egyenlet:

 RT ln K*  G *
ahol a G* a reakció aktiválási szabadentalpiája, pongyolán az
„aktiválási energia”. Az eddigi egyenleteket kombinálva:

 G *
ln K * 
RT

K*  e

 G*
RT

V  k '[ X *]  k ' ( K *[ A][ B])  k ' e

 G*
RT

[ A][ B]

A reakció sebessége tehát egyenesen arányos a kiindulási anyagok
koncentrációjával, és fordítottan exponenciálisan arányos a G* aktiválási
energiával. Minél nagyobb a szabadentalpia különbség az átmeneti állapot és a
reaktánsok között, vagyis minél kevésbé stabil az átmeneti állapot, annál lassabb
a reakció! Az e-G*/RT szorzótényező megadja, hogy a kiindulási anyagok (A és B)
hanyadrésze van aktivált állapotban. Na és k’ fizikai jelentése mi lehet?

V  k'e

 G*
RT

[ A][ B]

A k’ az a gyakoriság, amivel a szubsztrátokból kialakuló, a ΔG*
aktiválási energia szintjén lévő átmeneti termék termékké alakul.

Az átmeneti termékben van legalább egy olyan kovalens kötés, aminek el kell szakadnia
az átmeneti állapotban. A k’ érték ennek gyakorisága, és felírható, hogy k’ = , ahol 
(mű) az adott kötés rezgési frekvenciája, és  (kappa) az átviteli együttható.

G*
k BT RT
k
e
h

k’

K*

A  = 0,5 esetben az átmeneti
termék azonos valószínűséggel
alakul vissza szubsztráttá mint
termékké, =1,0 esetben pedig
kizárólag termékké alakul.
A Planck törvény szerint:
 = E/h, ahol E a rezgés átlagos
energiája, és h a Planck állandó.
Másfelől adott hőmérsékleten
a rezgő test átlagos rezgési
energiája: E=kBT, ahol kB a
Boltzmann állandó.
Ha a  egyhez közeli, akkor
k’ =kBT/h, és a reakció „k”
sebességi állandóját a mellékelt
egyenlet fejezi ki.

k BT
k
e
h

 G*
RT

Egy kémiai reakció sebessége tehát fordítottan exponenciálisan arányos
az aktiválási energia értékével. A hőmérséklet emelése egyrészt növeli
az aktiválási energia szintjét elérő, átmeneti állapotba kerülő molekulák
arányát, másrészt növeli a hasadó kötés rezgési frekvenciáját, így
kétféle módon is növeli a reakció sebességét.

Általános termodinamikai fogalmakat használva a katalizátorok, így az enzimek is
csak úgy gyorsíthatják a kémiai reakciót, hogy csökkentik a ΔG* aktiválási energiát.
A katalizált reakció ezért alacsonyabb hőmérsékleten is nagy sebességgel folyhat.
Mivel ΔG=ΔH-TΔS, a
ΔG* is felbontható két tagra:
ΔG*=ΔH*-TΔS*. A reakció
aktiválási energiája tehát
akkor magas, ha nagy
entalpia (hőfelvétel) kell az
átmenethez (kötés bontás),
illetve ha az átmeneti termék
kialakulása nagy negatív
entrópia változással (pl.
reakciópartnerek térben
irányított kapcsolódása) jár.

Az enzimek kétféle, aktiválási energiát csökkentő „stratégiája”
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1. A kedvezőtlenül magas energiájú átmeneti állapot stabilizálása

c) Olyan enzimmel ami az átmeneti állapottal komplementer
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DG*kat

Reakció koordináta
Az enzim stabilizálja a magas energiájú átmeneti állapot
formát, a reakció gyorsabban megy, mint enzim nélkül!

Az enzim ΔGmágnes kötési energiája
egyenlő az ΔG* csökkenéssel!
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2. Kedvezőtlenül alacsony entrópiájú átmeneti állapot stabilizálása
Egy reakció, (pl. itt savanhidrid képződés) sebességét nagymértékben növeli, ha a
reakcióba lépő csoportok egymáshoz közel, és megfelelő pozícióban rögzítve vannak.
Az intramolekuláris reakció
sebességi konstansát elosztva a hasonló bimolekulás reakció sebességi
konstansával egy koncentráció dimenziójú hányadost kapunk.
Ez az úgynevezett effektív
koncentráció. Ez annak az elméleti
reaktáns-koncentrációnak az értéke,
ami mellett a bimolekulás reakció
ugyanolyan gyorsan zajlana, mint az
adott intramolekuláris reakció.
A valóságban ez azonban nem
igazán koncentráció-effektus. Az
intermolekuláris reakciónál az
átmeneti termék kialakulása nagy
entrópia csökkenést igényel, míg az
intramolekuláris esetben nem.
Ez az effektus jelentkezik pl. egy
kétszubsztrátos enzimreakció
esetén, amikor az enzim optimális
helyzetben köti a szubsztrátokat.

Az enzim katalízis néhány fő kémiai mechanizmusa
•

•

•

1. Fém-ion katalízis
– Fém-ionok töltésének szerepei: segíthet a szubsztrát megkötésében (pl.
foszforilált szubsztrátok esetén), negatív töltésű átmeneti állapotot stabilizálhat,
növelheti egyes csoportok, pl. víz savas karakterét, a visszamaradó kötött hidroxil
erős nukleofil (lásd szénsavanhidráz).
2. Általános sav-bázis katalízis
– Egyes kémiai reakciók katalizálhatók savval, bázissal, esetleg mindkettővel magas
energiájú töltött átmeneti állapotok stabilizálásán keresztül. Vizes oldatban,
savas közegben H3O+, lúgos közegben OHˉ lehet a katalizátor, és ekkor specifikus
sav, ill. specifikus bázis katalízisről beszélünk. A kétféle katalízis egy időben nem
mehet végbe. Általános HA sav, illetve B: bázis ugyanilyen katalizáló szerepet
tölthet be, ekkor általános sav ill. bázis katalízisről beszélünk. Egy enzim aktív
helyén egyszerre lehet jelen általános sav és általános bázis, és a kétféle katalízis
egyszerre végbemehet (lásd pl. trióz foszfát izomeráz).
3. Kovalens katalízis
– Az enzim-katalizált reakciók jelentős részénél az enzim új reakcióutat nyit meg, és
átmeneti kovalens kötés alakul ki az enzim és a szubsztrát között
(lásd peptidkötés hidrolízise kimotripszinnel).
A három felsorolt katalitikus mechanizmus csoport nem zárja ki egymást, egyes
reakciókban akár mindhárom mechanizmus szerepet játszhat. Pl. a kimotripszin
esetében kovalens katalízis mellett sav-bázis katalízis is szerepet játszik. Most
csak ezt nézzük meg részleteiben

Kovalens katalízis: a Szerin proteinázok működése
A szerin proteinázok nevüket egy különlegesen reaktív szerin oldalláncról
kapták. A szervezetben peptidkötések hidrolízisét katalizálják.
A reakciót szintetikus szubsztrátokkal vizsgálva kiderült, hogy nem csak peptid
(R-CONH-R’), de észter kötés (R-COO-R’) hidrolízisét is képes katalizálni.
A reakció számos lépésből áll, de két fő szakasza van, az acilezés és a deacilezés.
Az acilezés végére az átmeneti termék és az enzim között a reaktív szerin
oldalláncon keresztül kovalens kötés alakul ki, ami a második szakaszban a
deacilezés során hidrolízissel bomlik. A katalízis során egy kedvezőtlenül magas
energiájú, töltéssel rendelkező átmeneti állapot is kialakul, amit az enzim stabilizál
(lásd az enzimreakció termodinamikai leírását!).
A reakcióban sav-bázis reakciólépés is szerepel, így ez a folyamat az enzimekről
mondott alapelvek számos elemét mutatja.
Ezeknél az enzimeknél az enzimen jól elkülöníthető a szubsztrát megkötéséért
felelős szubsztrátkötő zseb, és a katalízis lezajlásának helyszíne, az aktív hely.
A szubsztrátkötő apparátus pozícionálja a hasítandó kötést a katalitikus
apparátushoz. A kötési energia az aktiválási energia csökkentésére fordítódik.
A katalitikus szerep főleg három oldalláncnak tulajdonítható:
Ser195, His57, Asp102. Ez a katalitikus triád.

A szerin proteinázok egyik szerin oldallánca specifikusan reagál DFP-vel
(Diisopropil-Fluoro-Phosphate). A DFP-kezelt enzim inaktiválódik.
(A DFP veszélyes méreg, mert acetil-kolin észterázt is gátol.) A DFP-vel sem
szabad szerin aminosav, sem más, a fehérjében lévő szerin nem reagál.

A módosítás helye peptidanalitikai módszerekkel meghatározható.
Kimotripszin esetében szelektíven csak a Ser195. pozíció módosul.
A Ser195 a katalízishez elengedhetetlen, és ezt a Ser195-t valami aktiválja!

Egy szerin proteináz, a kimotripszin térszerkezete

A szerin-proteinázok szubsztrát specifitását a hasadó kötést megelőző, és azt
követő néhány szubsztrát oldallánc és az enzim specifikus kapcsolata határozza
meg. Döntő szerepe a P1-S1 kapcsolatnak van. Az S1 a szubsztrátkötő zseb.
A hasadó
kötés

A kimotripszin kötőzsebe nagy, és hidrofób, a tripsziné negatívan töltött, az elasztázé
pedig „szűkített”. A kimotripszin aromás, a tripszin bázikus, az elasztáz kisméretű
hidrofób aminosav csoportok karboniljánál katalizálja a hidrolízist.

Kimotripszin

Tripszin

Elasztáz

A szerin proteázok katalitikus mechanizmusának áttekintő ábrája

Az enzim-szubsztrát komplex (Michaelis-komplex) kialakulása

A katalitikus körfolyamat első lépésében kialakul a nem-kovalens enzim-szubsztrát
komplex, az ún. Michaelis komplex.
A szubsztrát peptid a proteáz szubsztrátkötő árkába illeszkedik, a hasítandó kötéstől
N-terminális irányba eső első, ún. P1 csoport oldallánca az ún. S1 kötőzsebbe kerül. A
hasítandó kötés karbonil szénatomja optimális pozícióba kerül ahhoz, hogy a
katalitikus Ser hidroxilja nukleofil támadást végezzen rajta.

Az első tetraéderes átmeneti állapot kialakulása

Az Asp102-His57 H-kötés növeli a His57 bázikusságát. A His57 protont von el a
Ser195 oldallánctól (általános bázis katalízis). Az így aktivált Ser oldallánc támadja a
szubsztrát karbonil szénatomját. Az eredmény egy labilis, nagyenergiájú, negatív
töltésű tetraéderes átmeneti állapot,amit az ún. oxianion kötőhely stabilizál két
hidrogén-híd kötéssel, ami egy-egy peptidkötés NH csoporton keresztül alakul ki.
A tetraéderes átmeneti állapot olyan rövidéletű, hogy nem izolálható, még csak nem is
detektálható. Létezését elméleti számítások támasztják alá, továbbá az, hogy az elméleti
tetraéderes intermediert imitáló szintetikus, tetraéderes molekulák erősen gátolják az enzimet.
Az acilenzim (lásd következő ábrán) ezzel szemben speciális szubsztrátok esetén detektálható,
sőt izolálható is.

Az első tetraéderes átmeneti állapot átalakulása acil-enzim
köztes termékké, az első termék távozása

A His57 H-kötést létesít a tetraéderes intermedier nitrogénjével a Ser195-től „rabolt”
H atomon keresztül. Ez elősegíti az N-C kötés hasadását, az új N-terminus kialakulását.
A His57 protonálja az első termék távozó csoportját, (általános savkatalízis) így
kialakul annak N-terminális aminocsoportja. Ez a lépés az acilezés.

A dezacilezés első lépése: az acil-enzim köztes termék
bázis-katalizált támadása vízmolekulával

A His57 H-híd kölcsönhatáson keresztül aktiválja a belépő vízmolekulát, ami nukleofil
támadást intéz az acilenzim, vagyis a szubsztrát és az enzim között kialakult labilis
észterkötés karbonil szénatomja ellen.

A második tetraéderes átmeneti állapot kialakulása
vízbelépéssel

Újabb rövidéletű, negatív töltésű tetraéderes átmeneti állapot alakul ki, amit ismét
az oxianion kötőhely stabilizál. A His57 a víztől átvett protonon keresztül (általános
bázis katalízis) H-hidat alakít ki a Ser195 oxigénjével, elősegítve a második termék
kialakulását.

A dezacilezés második lépése: a második tetraéderes
átmeneti állapot sav-katalizált bomlása, a második termék
kialakulása

His57 H-híd kölcsönhatásban szereplő proton átkerül a Ser195 oxigénjére, és kialakul
a 2. termék.
Az első termék az eredeti peptid második fele volt, és az annak megfelelő új N-terminális
alakult ki az első termék távozása előtt.
A második termék az eredeti peptid elülső részének felel meg, és távozása előtt ennek új Cterminálisa alakul ki.

A második termék távozása, a kiindulási állapot
újraalakulása

A katalitikus körfolyamat utolsó lépésében a második termék távozik

12. Az enzimkinetika alapjai

Az enzimreakció sebességének
vizsgálata
• Egy enzim ill. enzim-szubsztrát(analóg) komplex
térszerkezetéből nem tudjuk meghatározni, hogy az enzim
mennyire hatékonyan katalizálja a reakciót. (Hasonlóan ahhoz, ahogy
egy versenyló kinézete nem mondja meg egyértelműen, hogy az milyen gyorsan tud
futni.)

• Ezt az enzim-katalizált kémiai reakció sebességének
méréséből deríthetjük ki.
• Az enzim-katalizált reakció sebességének enzimkoncentrációtól, szubsztrát-koncentrációtól, pH-tól, más
anyagok jelenlététől, hőmérséklettől stb. való függéséből
értékes információk nyerhetők a katalízis mechanizmusáról.
• Az ilyen jellegű mérések az ún. kinetikai mérések.

Az átmeneti enzim-szubsztrát komplex
• A legegyszerűbb elsőrendű kémiai reakciónál: A→B a reakció sebessége
V=k[A], vagyis V egyenesen arányos „A” koncentrációjával, így elvileg
„végtelenségig” növelhető. A továbbiakban általánosan „S”, mint
szubsztrát és „P” mint produktum szerepel, és az [S], [P] és [E] a
szubsztrát, a produktum és az enzim moláris koncentrációját jelzik.
• Az enzim-katalizált reakció egy adott [S] esetén ugyan sokkal gyorsabb,
mint a nem-katalizált reakció, de az [S] növelésével a reakciósebesség nem
egyenesen arányosan növekedik.
• Tapasztalat: állandó [E] esetén kis [S] értékeknél az [S] növelésével a
V=d[P]/dt reakciósebesség közel egyenes arányban növekedik, de egyre
nagyobb kiindulási [S]-nél a V egyre kevésbé növekedik.
• Nagyon nagy [S]-nél az [S] további növelése már nem eredményez V
növekedést, a V maximális értéket ér el. Miért van ez?
• Az első, a jelenséget értelmezni képes modell megteremtése egyben az
enzimkinetika megszületését eredményezte. A modell szerint az enzim és a
szubsztrát között konkrét sztöchiometrikus fizikai kapcsolat jön létre,
vagyis létrejön egy átmeneti [ES] komplex.

Termék koncentráció ( [P] )

Kezdeti [S4]-hez tartozó
egyensúlyi [P4] érték

Idő (t)

Kezdeti sebesség, V0

Maximális kezdeti sebesség, Vmax

Kiindulási szubsztrátkoncentráció [S]

A mérés:
- a mérés során a t idő függvényében folyamatosan
detektáljuk a keletkező [P] termék koncentrációját.
- egy-egy görbe egy-egy kiindulási [S] koncentrációhoz
tartozó „[P]”-”t” adatsor megmérését jelenti, a növekvő alsó
index növekvő kiindulási [S]-t jelez.
- a görbe egy-egy pontjához húzott érintő egyenes
meredeksége megadja az adott időpillanathoz tartozó
d[P]/dt reakciósebességet.
- „végtelen” „t” esetén mindegyik görbe vízszintessé válik,
megállapodik az adott kiindulási [S]-hez tartozó egyensúlyi
[P] értéken.
-minden görbénél a t = 0-hoz tartozó érintő a
legmeredekebb, ez az adott kezdeti [S] értékhez tartozó
kezdeti sebesség, V0.

A jelenség:
- az alsó ábra a felső ábrán látható mérés-sorozat
kiértékelését mutatja. Ábrázoltuk a különböző kiindulási
[S] értékekhez t = 0 időpillanatban tartozó érintőket,
vagyis a a V0 kezdeti sebességet, tehát az [S]- V0
függvényt. Figyelem! Az alsó görbe nem egy közvetlen
mérés, hanem sok egyedi mérés eredményeinek
matematikai kiértékelése, ahol minden egyes „csillag”
egy felső ábra szerinti sebesség mérés eredményét jelzi!
A jelenség tehát az, hogy adott [E] mellett az [S]
függvényében a V0 egy maximális Vmax értékhez tart.

A modell:
- az alsó ábrán bemutatott jelenség első logikus értelmezését Leonor Michaelis és
Maud Menten (1913) dolgozta ki.
- Modelljük szerint a katalízis folyamata két jól elkülöníthető lépésből áll:
1. Az enzim és a szubsztrát között nagyon gyorsan, „pillanatszerűen” kialakul egy
átmeneti ES komplex. Ezt a nem-kovalens komplexet az első modell kidolgozóinak
tiszteletére Michaelis-Menten komplexnek hívják.
2. Az ES komplex a kialakulása sebességéhez képest lassan bomlik tovább szabad enzimre
és termékre.
KS kcat

E + S D ES E + P
A KS az ES komplex egyensúlyi állandója (tehát nem sebességi állandó!), míg a
kcat egy elsőrendű (csak az ES koncentrációtól függő) reakciónak, vagyis az ES
termékké és enzimmé történő bomlásának a sebességi állandója.

A továbbiakban ennek a modellnek a matematikai kifejtése, majd továbbfejlesztése
következik. Mindvégig feltételezzük az alábbiakat:
1. az [S]>>>[E], tehát a szabad (nem ES komplexben lévő) szubsztrát koncentrációját
azonosnak tekinthetjük a teljes szubsztrát koncentrációval: [S]≈[S]T.
2. mindig V0 értéket vesszük figyelembe, ami t = 0 időpillanathoz tartozik, amikor még
gyakorlatilag nincs jelen termék, ezért a fordított irányú reakcióval nem kell számolnunk.

A klasszikus Michaelis-Menten modell matematikai kifejtése:
KS


E S 
KS 
ES 
Ez a modellből definíció
szerint következik

kcat

E + S D ES E + P

V0  kcat ES 
Ez egy elsőrendű reakció,
az ES komplex enzimre és
termékre való bomlásának
sebességi egyenlete

E   E T  ES 
Közvetlenül csak a teljes enzimkoncentrációt, [E]T –t ismerjük,
[ES]-t és a szabad enzimkoncentrációt[E]-t nem.

Mivel a keresett reakciósebesség az ismeretlen [ES]-függvénye, fejezzük ki [ES]-t az ismert
[E]T, [S] és az állandó KS függvényében.
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V0  kcat ES  

kcat E T S 
( K S  S )

Vmax  kcat E T
A sebesség akkor maximális, amikor
az ES koncentráció megegyezik a
teljes enzim koncentrációval


E T S 
ES  
( K S  S )

Vmax S 
V0 
( K S  S )

Vmax S 
V0 
( K S  S )

A klasszikus Michaelis-Menten modell szerint tehát egy
adott enzim koncentráció mellett a reakció sebessége a
szubsztrát koncentrációtól, valamint az enzim
szubsztráthoz való affinitását kifejező KS disszociációs
állandó értékétől függ. Ha az [S]>>KS, akkor az enzim
szubsztráttal telített, és ekkor a V0 ≈ Vmax. A KS értékével
számszerűen megegyező [S] értéken a V0 = Vmax/2

Problémák, és a Briggs-Haldane (1925) módosítás:
A fenti modell megmagyarázta ugyan a V0 - [S] függvény telítési görbe jellegét, de a kiindulási
feltételezés a legtöbb enzimre nem igaz: az enzimek többségénél a kcat nagyon magas, így nem igaz,
hogy valódi dinamikus egyensúlyt feltételezhetnénk az enzim és a szubsztrát között. A modellt
Briggs és Haldane az alábbiak szerint módosította:

k-1

k2

E+SD
ES E + P
k
1

Briggs és Haldane a következőként érvelt: ha az ES termékké alakulása nagyon gyors, akkor az ES komplex
koncentrációját nem lehet egyszerűen egy disszociációs konstans segítségével kifejezni. Ugyanakkor más
okból kifolyólag, de ebben az esetben is igaz, hogy a reakció elején az ES koncentráció nagyjából állandó
lesz. Az ES termékké alakulását egy elsőrendű reakcióegyenlet írja le. Minél nagyobb az [ES], annál
gyorsabb az átalakulás. A reakció elején az ES termékké alakulásának sebessége megegyezik a
keletkezésének a sebességével, vagyis stacionárius (steady-state) állapotban van.

A reakciót szubsztrát hozzáadásával indítjuk. Az ábra arányai csalnak,
hogy egy oldalon be lehessen mutatni a lényeget. A stacionárius szakasz
valójában már néhány ezredmásodperc alatt kialakul, és akár percekig is
fennmaradhat. A valóságban az [S] sokkal magasabbról indul, hiszen
[S]>>> [E], és az [S] a stacionárius állapot során állandónak tekinthető.

KONCENTRÁCIÓ

[S0]

[P0]

[S]
Termodinamikai
egyensúly

[P]

[E0]
[ES]

[E]

Stacionárius állapot előtti
helyzet (pre-steady state)

Stacionárius
szakasz
d[ES]/dt ≈ 0

IDŐ

A Briggs és Haldane által módosított Michaelis-Menten modell matematikai
kifejtése:
k-1
k

E+SD
ES E + P
k
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V0  k2 ES 

1

E  E T  ES 

Itt is csak [E]T –t ismerjük,
[ES]-t és [E]-t nem.

Az [ES] időbeli változását a következő
differenciál egyenlet írja le:

A korábbi modellel egyezően
ez is egy elsőrendű reakció,
a k2 megegyezik a kcat-tal

d ES 
 k1 E S   k1 ES   k2 ES 
dt

A stacionárius szakaszban [ES] állandó, d[ES]/dt = 0, az [ES] kialakulásának és
bomlásának üteme megegyezik. Ez matematikailag azt jelenti, hogy:

k1E S   k1ES   k2 ES 

k1 (E T  ES )S   k1ES   k2 ES 
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k1 E T S 
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k1  k 2  k1 S 


E T S 
ES  
K M  S 
A KM Michaelis
állandót beírva

Vmax S 
V0 
( K M  S )

ES   (k

E T S 
1

V0  k2 ES  

 k2 )
 S 
k1

k2 E T S 
( K M  S )

Mivel a sebesség k2[ES]

(k 1  k 2 )
 KM
k1
Definiáljuk a KM
Michaelis állandót

Vmax  k2 E T
Maximális sebesség
telített enzimnél, mikor
az [ES] = [E]T.

Amikor [S] >> KM, akkor az enzim telített, és a reakció
a lehető legnagyobb sebességgel zajlik, V0 ≈ Vmax .
A Michaelis állandó számértékben megegyezik azzal a
szubsztrátkoncentrációval, melynél az enzimreakció
kezdeti sebessége éppen egyenlő a maximális elérhető
sebesség felével.
Amikor [S] << KM akkor V0 ≈ (Vmax / KM ) x [S], tehát
ilyenkor a kezdeti sebesség lineárisan változik a szubsztrát
koncentrációjával (a Vmax / KM hányados maga is állandó).

Az enzimreakció kezdeti sebessége V0

Minden egyes csillag egy-egy
különböző [S] érték mellett megmért
V0 kezdeti sebességet jelöl, és
ezekre illeszthető a folyamatos
görbe a Michaelis-Menten egyenlet
alapján.

Kiindulási szubsztrátkoncentráció [S]

(k 1  k 2 )
 KM
k1
k-1

A KM definíciójából látszik, hogy amennyiben a k-1 >> k2 akkor,
de csak akkor KM ≈ k-1 / k1 tehát KM ≈ KS

k2

E+SD
ES E + P
k
1

Vmax  k2 E T

kcat

Általánosan:

 d P  


 dt  max

E T

Ennél a reakciósémánál a termék keletkezésének
ütemét jellemző kcat érték megegyezik a k2
sebességi konstanssal. A kcat jelentése a következő:

Vmax

 d P 

  kcat E T
 dt  max

A térfogatok azonossága miatt a hányados a moláris
mennyiségek hányadosával is azonos. A kcat az enzim
átviteli száma. Megadja, hogy maximális sebesség esetén
egyetlen enzim molekula időegységenként hány szubsztrát
molekulát alakít át termékké. Mértékegysége 1/sec.

Néhány enzimreakció jellegzetes KM illetve kcat értéke
szubsztrát

enzim

Kataláz

H2O2

-galaktozidáz

D-laktóz

KM (mM)

1100
4

Szénsav-anhidráz CO2

26

Kimotripszin

2.5

N-benzoil-tirozin-amid
enzim

Szénsav-anhidráz
Tejsav-dehidrogenáz

Kimotripszin

kcat (s–1)
600.000
1.000

100

DNS polimeráz-I

15

Lizozim

0.5

Már láttuk, hogy ha [S] << KM akkor V0 ≈ (Vmax / KM )[S], tehát a kezdeti sebesség
lineárisan változik a szubsztrát koncentrációjával (a Vmax / KM egy állandó).
Részletesebben kifejtve: a Michaelis állandónál sokkal alacsonyabb szubsztrát
koncentráció esetén az enzim molekuláknak csak nagyon kis hányada van ES
komplexben, a molekulák zöme szabad enzim. Ilyenkor tehát [E] ≈ [E]T és az alábbi
átrendezésből látszik, hogy ekkor a kcat/KM hányados egy másodrendű reakció
sebességi állandója. Ez a hányados mutatja meg legjobban, hogy mennyire
hatékonyan dolgozik az enzim, ezért szokták katalitikus hatékonyságnak is nevezni.

V0  kcat ES  

kcat E T S 
K M  S 

Ha [S] << KM

kcat
E S 
V0 
KM

Ha a kcat értéke lényegesen nagyobb, mint az enzim-szubsztrát komplex visszaalakulására
jellemző k-1 sebességi konstans, akkor az enzim katalitikus hatékonyságát kifejező kcat/KM
hányados megközelíti az enzim-szubsztrát komplex létrejöttének rátájára jellemző k1
sebességi konstans értékét. Ekkor az enzim a fizikailag elérhető maximális hatékonysággal
működik. Ilyenkor az enzimet „tökéletes enzim”-nek nevezzük, hiszen működési sebességét
csak a diffúzió sebessége szabja meg. Ennek levezetése:

(k1  k 2 )
 KM
k1

kcat  k2

k2  k1 V 
0

S   K M

k2
k2 k1
E S  
E S   k1E S 
(k1  k2 )
k1  k2
k1

Néhány „tökéletes enzim” diffúzió-kontrollált
reakciójának jellegzetes kcat / KM értéke
enzim
Szénsav-anhidráz

kcat/KM (M–1s–1)
8,3 x 107

Acetilkolin-észteráz

1,6 x 108

Trióz-foszfát-izomeráz

2,4 x 108

Kataláz

4,0 x 107

A reakciósebességet akkor határozza meg (vagyis csak akkor képes korlátozni) a diffúzió
sebessége, amikor minden E és S ütközés reakciót eredményez. A kinetikusan tökéletes
enzimek estén a szubsztrát és az enzim aktívhelye között gyakran elektrosztatikus vonzás
jön létre, ami „behúzza”, beirányítja a szubsztrátot, így a komplex gyorsabban kialakul, mint
azt az általános diffúzió sebességéből kalkulálnánk.
Ez a “Kirké-effektus” (Lásd Homeros: Odysseia).
A diffúzió által megengedettnél gyorsabb komplex képzést eredményez az is, ha egy-egy
reakciósor egymást követő enzimei multienzim komplexbe szerveződnek, és az egyik
terméke a következőnek szubsztrátja, így az átalakuló molekula „kézről-kézre” adódik át.
A Vmax és KM kísérletes meghatározásának módjairól, illetve az enzimek gátlásáról a későbbi
kurzusokban lesz szó.

13-Nukleinsavak

• Friedrich Miescher svájci születésű német orvos-kémikus 1868-ban igyekezett
meghatározni a sejtek magjának kémiai összetételét. Fehérvérsejteket használt,
mivel ezek magja a sejt méretéhez képest nagy. Sejt izoláló módszerek híján a
szervezetre bízta a fehérvérsejtek dúsítását: mintának sebesültek kötszereiből
kinyerhető gennyet használt, mivel abban nagyon sok az elpusztult
fehérvérsejt. Kimutatta, hogy a mintában egy savas, foszfor-tartalmú anyag van
jellegzetes foszfor / nitrogén aránnyal. Ezt később nukleinsavnak nevezték el.
Később lazac hímivarsejtekből ugyanilyen anyagot izolált.
• A nukleinsavak kémiai összetételének kiderítése csak az 1950-es évek elejére
fejeződött be Phoebus Levine és Alexander Todd munkája nyomán. Ahogy a
fehérjéknél, úgy a nukleinsavaknál is a hidrolízis volt a szerkezet felderítés fő
módszere. Míg fehérjéknél a savas hidrolízis oligopeptideket, és végső soron
aminosavakat eredményezett, úgy nukleinsavaknál a hidrolízis körülményeitől
függően hol ilyen, hol olyan egyszerűbb-bonyolultabb építőegységeket kaptak.
• A teljes savas hidrolízis eredménye foszforsav, valamilyen ötszénatomos cukor,
és valamilyen nitrogén tartalmú gyenge bázis volt 1:1:1 mólarányban.
• Kiderült, hogy kétféle nukleinsav van. Az egyikben a pentóz az ribóz, ezért ezt
ribonukleinsavnak (RNS) nevezik, a másikban dezoxiribóz, ezért ezt
dezoxiribonukleinsavnak (DNS) nevezik el.

Nukleinsavak savas
hidrolízis-termékei

A hidrolízis eredmények értelmezésével alkotott modell

DNS enzimatikus hidrolízise két eltérő
foszfodiészteráz enzimmel

A cukor rész

Az egyik legnagyobb mennyiségben izolált
nukleotid forma az 5’-nukleozid - foszfát
A cukor ribóz, vagy dezoxiribóz. A számozás
Fischer módszere szerint történik, de itt egy vessző
is társul a szénatom számához, hogy az meg legyen
különböztetve a bázisban lévő szénatomok
sorszámától.

A bázis az eredetileg
 helyzetű (az 5’
C-atommal azonos
irányba mutató)
1’ hidroxil helyére
kapcsolódik egy Natomon keresztül,
N-glikozidos kötésen
keresztül.
Az így keletkező
forma csak gyűrűs
lehet, már nem
nyílhat fel!

A -glikozidos kötés kémiailag
a bázis egyik –NH, és a cukor
egyik –OH csoportjából
vezethető le vízkilépéssel.
(Valójában a szintézis nem így, hanem
egy aktivált ribóz OH-csoporton
keresztül zajlik).

Az RNS lúg-katalizálta hidrolízise
A reakció szemléltetése a csak később igazolt szerkezet segítségével

Az RNS lúgos közegben
nukleotidok keverékére bomlik,
melyben a foszfát fele-fele
arányban a ribóz 2’ ill. 3’
csoportjához kapcsolódik. Ennek
oka, hogy a reakció egy 2’-3’
ciklikus diészter formán megy
keresztül. A DNS-nek nincs 2’
hidroxilja, így a DNS lúgos
közegben nem hidrolizál.
A savas hidrolízisnél kapott
5’ nukleozid foszfátokkal
összevetve mindez jelezte, hogy a
cukrokat diészter kötés kötheti
láncba, de nem volt világos, hogy
ebben az 5’-n kívül RNS-nél a
2’, vagy a 3’ szerepel-e.

Az RNS esetében is enzimes hasítások termékeinek vizsgálata igazolta, hogy a foszforsav
a ribóz 3’ és 5’ hidroxiljait észteresíti, és az egyes nukleotid építőegységeket szabályos
sorrendben 3’-5’ foszfodiészter kötések kapcsolják össze. Az így létrejövő el nem ágazó
polimernek „irányultsága van. Az egyik végen a ribóz 5’, a másikon a 3’ OH található.

Nukleinsav bázisok

Pirimidin

Purin

A nukleinsavakban található bázisok kémiai felépítése a fenti két heterociklusos
szerves bázis szerkezetéből vezethető le. A pirimidin és a purin a nukleinsavak
bázisainál erősebb bázisok. Fiziológiás pH-n a nukleinsavak bázisai nem vesznek
fel protont. A purin váz atomjainak pirimidinétől eltérő számozása Emil Fischer-nek
„köszönhető”. Mindenesetre ez a számozás öröklődik a nukleinsavak bázisainál is.

A bázisok neve izolálásukkal kapcsolatos. Pl. Guanin
madárürülékből (guanó), Timin csecsemőmirígyből
(timusz) stb. A két purin bázis és a Citozin úgy RNS,
mint DNS-alkotó, míg az Uracil RNS, a Timin pedig
DNS-alkotó bázis. A bázisok számos tautomer
formában felírhatók. Az alsó ábrákon látható stabil
szerkezetek helyett sokáig téves formákat feltételeztek,
ami hátráltatta a DNS térszerkezetének felderítését.

A timidinnél sokszor lehagyják a dezoxi- előtagot, mivel leginkább DNS-ben fordul elő. Ezért
inkább akkor kap új nevet, ha mégis RNS alkotóként szerepel, mint különlegesen módosult
nukleozid, illetve nukleotid, és ilyenkor a ribotimidin nevet kapja. A nukleotidok, lévén savas
molekulák, régies néven savként is nevezhetők. Pl. az 5’ adenozin monofoszfát az adenilsav. A
nukleotidoknál meg kell nevezni a foszfátok számát, és kapcsolódási helyét. Pl. 5’-Adenozin
monofoszfát, 5’-AMP. Mivel a szabadon előforduló nukleotidoknál a foszfát leggyakrabban az
5’ helyen található, ilyenkor ezt sokszor elhagyják (5’AMP helyett csak AMP) és csak akkor
jelzik, ha nem az 5’ szén hordozza a foszfát csoportot.

Dezoxiribonukleotidok

A szerkezetek a semleges kémhatású közegben előforduló szabad nukleotidokat mutatják
be, melyeken a foszfát két negatív töltést hordoz. A bázisok a legstabilabb tautomer
szerkezetben szerepelnek. A rózsaszínnel kiemelt részletek a megfelelő nukleozidokat
mutatják. Az így írt rövidítések mindig feltételezik, hogy a foszfát az 5’ szénen van.

Ribonukleotidok

Különböző ribonukleotidok variánsok a foszfátcsoport elhelyezkedése szerint

Mind a DNS, mind pedig az RNS
láncának irányultsága van, mely
annak köszönhető, hogy a ribóz egy
aszimmetrikus molekula.
A lánc irányát a ribóz szubsztituált
hidroxiljai szerint jellemezzük.
A lánc felírásánál az irányt jelölni
kell. Ha még sincs jelölve, akkor az
a megegyezés szerint automatikusan
5’→3’ irányt jelent.
A ...-cukor-foszfát-cukor-... gerinc
mindkét nukleinsav esetében
monoton jellegű.

A változatosságot, az információt
a különböző bázisok egymás utáni
sorrendje jelenti (ugyanúgy, mint a
fehérjéknél a főláncon az egymást
követő aminosav oldalláncok.

Egyezményes jelölések

A cukorfoszfát gerinc lineáris és monoton szerkezete miatt egy nukleinsav jellemezhető
pusztán a bázisok egymás utáni sorrendjével, tehát az úgynevezett szekvenciával is.
Ennek jelölése történhet a fenti módon, de a következő további egyszerűsítésekkel is:
1.) 5’-pApCpTpGpA-3’
A nyílvánvalóan jelenlévő köztes foszfodiészter kötések jelölésének elhagyásával:
2.) 5’-pACTGA-3’
Sőt, ha egyetlen lánc van, akkor azt megegyezés szerint 5’ végtől 3’ vég felé haladva írjuk
fel, így a terminálisokat sem kell feltüntetni, és elérjük a lehető legegyszerűbb formát:
3.) pACTGA
A terminális foszfátcsoportot (ha van) természetesen ilyenkor is jelezni kell.

A nukleinsavak örökítő szerepének feltárásához vezető legfontosabb kísérletek
Frederick Griffith 1932-ben kimutatja, hogy hővel elölt virulens baktérium valamely anyaga
át tudja transzformálni az élő, nem-virulenst, úgy, hogy újra megjelenik a virulens törzs.

Élő baktérium
befecskendezése

Élő, tokkal rendelkező virulens
Streptococcus pneumoniae baktérium

Az egér
elpusztul

Élő baktérium
befecskendezése

Élő, tokot nem képző, nem virulens
Streptococcus pneumoniae törzs

Az egér
túléli

Hővel elölt virulens baktérium
Hőkezeléssel elölt
virulens törzs
befecskendezése

Hő

Élő, tokkal
rendelkező
baktérium

Hővel elölt
virulens baktérium

Az egér
túléli

Élő, nem
virulens
baktérium

Hővel elölt virulens,
és élő, nem virulens
törzs keveréke

Az egér
elpusztul

Oswald T. Avery, Colin MacLeod és Maclyn McCarty 1944-ben újra felfedezi
a Griffith kísérletet, és az akkori technikák adta lehetőségek szerint igazolják,
hogy a virulens törzsből származó DNS az az anyag, ami a transzformációért felelős.
Élő nem-virulens baktérium
Hővel elölt virulens baktériumból izolált DNS.
RNázos, proteázos kezelés nem befolyásolja a
kísérlet eredményét, míg DN-ázos kezelés
meggátolja a transzformálódást.
transzformálódás

Élő, tokot nem
képző nem
virulens
Élő, tokot képző
baktérium
virulens baktérium

Az egér elpusztul

32P

35S

kísérlet

radioaktív burok

nem-radioaktív burok

radioaktív
DNS

kísérlet

Fág

nem-radioaktív
DNS

Baktériumsejt

1952 Alfred D. Hershey és Martha C. Chase klasszikus kísérlete.
(Max Delbrück, Alfred D. Hershey, Salvador E. Luria, 1969, orvosi Nobel díj)

A T2 bakteriofág a baktériumot megfertőzve úgy programozza át a
sejtet, hogy az új fágokat termeljen. Az új fágok termeléséhez
szükséges információt a fág hordozza, és juttatja be a sejtbe, de
ennek az anyagnak a kémiai természete tisztázatlan volt.

Injektálás

Ennek kiderítésére ez a kísérlet szolgáltatott először információt. A
kérdés az volt, hogy a fágban hordozott genetikai információt a fág
fehérjéi, vagy a fág DNS-e hordozza-e.
A DNS nem tartalmaz ként, a fehérjék pedig (általában) nem
tartalmaznak foszfort. Két külön sejttenyészettel két különböző
jelölt fágot állítottak elő. Az egyik esetben radioaktív foszfort, a
másik esetben radioaktív ként tartalmazott a sejtek táptalaja.

Erős keverés
eltávolítja a
bakteriofág
fejeket

Nemradioaktív
burok

Elválasztás
centrifugálással

Radioaktív sejt

Radioaktív
burok

Nem-radioaktív sejt

Így az első esetben radioaktív foszforral jelölt DNS-t tartalmazó
fágokat, a másodikban pedig radioaktív kénnel jelölt burokkal
rendelkező fágokat készítettek. Ezekkel külön-külön jelöletlen
sejteket fertőztek.
Csak addig vártak, míg a genetikai információ bejutott a sejtbe,
és a jelölt fágokat gyorsan eltávolították. Kiderült, hogy a
baktériumsejtbe gyakorlatilag csak foszfor- jelölés kerül be, vagyis
a genetikai információt a DNS hordozza.

A „misztikus” Chargaff szabályok
• Edwin Chargaff csoportja a 40-es évek végére kidolgozta a DNS alkotó
nukleotidok izolálásának, elválasztásának és mennyiségi
meghatározásának módszereit, és az alábbi megfigyeléseket tette.
• A DNS bázisok aránya fajra jellemző érték.
• Rendszertanilag közeli fajok esetén az arányok hasonlóbbak, mint távoli
fajoknál.
• Egy adott faj egyedeinél minden sejt azonos arányban tartalmazza a DNS
bázisokat.
• A bázisok aránya nem függ az egyed életkorától, fiziológiás állapotától,
vagy a környezettől.
• Minden sejtből izolált DNS mintára igaz, hogy az Adenin mennyisége
megegyezik a Timinével, és a Guanin mennyisége a Citozinéval, tehát: A=T
és G=C (ebből következően A+G=T+C, illetve A+C=G+T).
• Ezek az úgynevezett Chargaff szabályok.
• Amikor az egyes fajok eltérő bázisösszetételét jellemezzük, a G+C érték
(illetve az A+T) érték összes bázishoz viszonyított százalékát adjuk meg.

A DNS térszerkezete – a kettős spirál
Az ötvenes évek elejére ismertté vált az el nem ágazó DNS lánc kémiai szerkezete,
vagyis a nukleotidok kémiai felépítése, és ezek kovalens összekapcsolódása. Mindez
nem adott magyarázatot sem a DNS örökítő szerepének mibenlétére, sem olyan furcsa
összefüggésekre, mint a Chargaff szabályok. Mikor Maurice Wilkins laboratóriumában
Rosalind Franklin DNS szálakat vizsgált röntgen diffrakcióval, a jobb alsó sarokban
bemutatott röntgen-szóródási képet kapta. Krisztallográfusok számára a kereszt alak
elárulta, hogy a szerkezet spirális, a két nagy folt elhelyezkedése pedig azt, hogy abban
valamilyen komponensek periódikusan 3,4 Å távolságra vannak egymástól.
A röntgen kép, a Chargaff szabályok, és a nukleotid bázisok helyesen felírt tautomer
formája (Jerry Donohue segítségével) alapján James Watson és Francis Crick 1953-ban
megalkotta a világ azóta is legismertebb molekulaszerkezeti modelljét, a kettős spirált. Az
óriási koncepcionális áttörés annak felismerése volt, hogy a DNS molekulát két lánc
együttese alkotja. Modelljük azonnal rávilágított a DNS örökítő szerepének mibenlétére is.

James Watson

Francis Crick

1928 -

1916-2004

A DNS Watson-Crick modellje
Sematikus ábrázolás síkban

A modellben a két DNS lánc antiparallel fut egymáshoz képest. A helyesen
felismert tautomer formák alkalmazásával látszik, hogy az A és T kettő, a G és C
pedig három H-hidat képes egymással alkotni úgy, hogy eközben a pentózhoz
kapcsolódó glikozidos szénatomok távolsága a két pár esetében azonos.

A kétszálú, ún. B-DNS térszerkezet
1. Térbeli ábrázolás, oldalnézet

Kis árok

Nagy árok

A Watson-Crick modell a DNS ún. B-DNS
formája, ami a mai ismeretek szerint
lényegében azonos a sejtekben lévő DNS
leggyakoribb térszerkezeti típusával.
A DNS két szála egy közös képzeletbeli
tengely mentén tekeredik spirális alakban.
A spirál, vagyis a hélix jobbmenetes,
felülről nézve az óramutató járásával
egyező irányba forogva távolodik.
(Ez mindkét szálra igaz, és az is mindegy,
hogy a szál melyik végéről nézzük).
A cukor-foszfát gerinc kívül fut, a bázisok
befelé állnak, síkjuk majdnem merőleges
a hélix tengelyére. Az egymást követő
bázisok távolsága 3,4 Å, ez adja a röntgen
szóródási kép fő periodikusságát.

A hélix egy teljes fordulatára 10 nukleotid rész esik, ami egy másik, 34Å-ös periódust
eredményez. Ez azt is jelenti, hogy a lánc nukleotidonként 36 fokot fordul. Az azonos
láncban egymást követő bázisok aromás gyűrűi egymásra lapolódnak, átfednek, közöttük
vonzó van der Waals kölcsönhatás van. A két lánc egymással szemközti bázisai H-hidas
kölcsönhatásban vannak egymással.

2. Térbeli ábrázolás, felülnézet

Szoros térkitöltés, belül nincs üreg
A cukor síkja nagyjából párhuzamos a tengellyel, a gyűrűben lévő oxigének tengelytől való távolsága
minden cukornál azonos. A glikozidos kötésben lévő C1’ cukor szénatomok tengelytől való távolsága is
azonos. Szabályos, peridódikus menetemelkedés esetén az egymással H-hidas kölcsönhatással párt
alkotó bázisokat a cukorhoz kapcsoló C1’ glikozidos szenek egymástól való távolsága is azonos kell,
hogy legyen. Ez az állandó távolság tehát a szabályos stabil kettős-spirál létrejöttének feltétele, és a
térkitöltés kényszere miatt ez csak akkor jöhet létre, ha a bázisok egyike purin, a másik pirimidin vázas.
A stabil tautomer szerkezetek ismeretében az is belátható, hogy az adott geometriai kényszerek
mellett stabilizáló H-kötéseket kizárólag A-T (T-A) és G-C (C-G) bázispárok alkothatnak.

A Watson-Crick bázispárosodás következménye: a komplementaritás
A DNS kettős spirál mindegyik konformációjára (a B-n kívül van A és Z is) igaz, hogy abban a két lánc a
bázisokon keresztül szigorú, és egyértelmű szabályok szerint kapcsolódik egymással. Ennek az az
eredménye, hogy az egyik szál bázis-sorendje (szekvenciája) egyértelműen megszabja a vele párban
álló másik szál bázissorrendjét! A két szál egymást mintegy kiegészíti, egymással komplementer. Az
egyik szál szekvenciáját ismerve a másiké automatikusan adódik a szabályok ismeretében. Ez nemcsak
DNS-DNS, de DNS-RNS láncokra is igaz. (Az RNS-RNS kapcsolatról később még bővebben lesz szó).
Egy DNS és egy RNS lánc egymással az „A DNS”-hez
hasonló konformációjú kettős hélixet hoz létre, amiben a
már ismert Watson-Crick bázispárosodás szerint
kapcsolódnak egymáshoz a két lánc között kapcsolatot
létesítő bázisok.
Az RNS (kék) láncban a timin helyett az annál egyetlen
metil csoporttal kisebb uracil van. Az uracil a H-kötések
kialakítása tekintetében csereszabatos a timinnel.
Látható tehát, hogy éppúgy, ahogy az egyik DNS szál
szekvenciája megszabja a másikét, itt egy DNS szál
szekvenciája megszabja a hozzá képest komplementer RNS
szál szekvenciáját (vagy fordítva, az RNS szálé a DNS-ét).
Az RNS-DNS hibrid stabilitása általában kisebb, mint a
megfelelő DNS-DNS (B DNS) stabilitása.
A nukleinsavak enzimkatalizált szintézise során átmeneti
termékként ilyen RNS-DNS hibridek képződnek.

A komplementaritás és az információ-másolás kapcsolata

Új szál

Szülői szál

Új szál

Utód szálak

Szülői szál

A DNS kettős-spirál szerkezete azonnal
logikus hipotézist kínált arra, hogy miként
lehet a DNS egyfajta generációról
generációra átadódó, tehát öröklődő
információ hordozója.
Az információt a bázisok sorrendje kell,
hogy hordozza, így annak hű átadásához
egy olyan új kettős spirált kell létrehozni,
melynek bázissorrendje pontosan
megegyezik az eredetiével.
Mivel a DNS két szálának bázissorrendje
egymás által kölcsönösen meghatározott, a
két szálat felnyitva, és mindkettő mellé új
komplementer bázissorendű szálakat
létrehozva az eredeti kettős spirál helyett
két új, az eredetivel azonos bázissorendű
kettős spirál jön létre, lásd replika
(másolat) készítés, vagy replikáció.
A komplementer DNS-RNS hibridek
lehetősége azt is megmutatta, hogy a DNSben lévő információ RNS molekulákra is
átírható. A DNS-ről RNS másolat készítése
az átírás, a transzkripció.

Anellálás

Részlegesen
denaturált
DNS
A szálak
elválása

A szálak egymásratalálása bázispárok
képzésén keresztül

Az elválasztott szálak statisztikus gombolyaga

Hullámhossz (nm)

Moláris extinkciós koefficiens, 

Duplaszálú
helikális DNS
Denaturáció

Moláris extinkciós koefficiens, 

A hipokróm és hiperkróm jelenség, nukleinsavak hibridizációja
Moláris extinkciós
koefficiens 260 nm-es
hullámhosszon

Hullámhossz (nm)

Az aromás szerkezetű nukleinsav bázisok delokalizált
elektronszerkezetük miatt ultraibolya tartományú
fénnyel könnyen gerjeszthetők, 260 nm-es hullámhossz
körül fényabszorpciós (extinkciós) maximumuk van.
A bázisok az egyláncú nukleinsavban hatékonyabban
nyelik el a fényt (nagyobb a moláris extinkciós
koefficiensük) mint duplaszálú dsDNS-ben, ahol a bázisok
egymással másodlagos erőkkel kölcsönhatásban vannak.

Ennek a fényelnyelés hatékonyság különbségnek köszönhetően a nukleinsavak denaturációja,
vagyis a kétszálúegyszálú szerkezeti átalakulás spektrofotometriás méréssel mint fényelnyelés növekedés, eredeti nevén hiperkróm jelenség detektálható. A renaturáció ennek
fordítottja, fényelnyelés csökkenéssel jár, amit hipokróm effektusnak neveztek el.

Olvadáskor a natív szerkezet
szűk T tartományban
változik meg, ami arra
utal, hogy a lokális
olvadás destabilizálja a
környező natív
részek szerkezetét,
így azok szintén
összeomlanak.

Hőmérséklet (°C)

G+C arány (összes nt %-ában)

Denaturáció (%)

A kettős spirál szerkezet érthetővé tette az ismeretlen okú hiperkróm és hipokróm jelenséget. A ds
nukleinsav szerkezetek, dsDNS, dsRNS, és a DNS-RNS hibrid szálainak elválasztása in vitro legegyszerűbben hőmérsékletemeléssel érhető el. (In vivo ez egy ATP-igényes, enzimmel katalizált folyamat).
A hőmérséklet emelésével a kettős szál elválása, az „olvadás” jól jellemezhető azzal a hőmérséklettel,
ahol a a kettősszálú szerkezetnek éppen a fele denaturálódott (a hiperkróm effektus a maximális
effektusnak éppen a fele). Ez a hőmérséklet az olvadáspont, Tm (melting temperature).
Az olvadáspont az oldat összetételén kívül leginkább a nukleinsav bázisösszetételétől függ. Minél
magasabb a nukleinsavban a G:C bázisok aránya, annál magasabb az olvadási pontja. Ezt ismét jól
magyarázza a kettős spirál szerkezet, hiszen a G:C párban három, míg az A:T párban csak két H-híd
létesül a bázisok között. Egy nagyméretű nukleinsavnál ezért először az AT bázisokban gazdag részletek
„olvadnak” meg, ami elektronmikroszkóppal is demonstrálható. A reverzibilis renaturáció miatt eltérő
eredetű, pl. eltérő fajokból származó denaturált DNS-ek egymással összekeverve és renaturálva vegyes
hibrideket képeznek. A hibridizáció mértéke a hipokróm effektuson keresztül követhető. Minél
hasonlóbb két élőlény genetikailag, annál nagyobb mértékú a hipokróm effektus.

Denaturált
1-es minta

Denaturált
2-es minta
Összekeverés és hűtés

1-es minta
duplexe

Olvadáspont, Tm (°C)

vegyes
heteroduplex

2-es minta
duplexe

