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Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés

2013.09.04.

A fehérjeszerkezet szintjei.
A fehérjetekeredés elmélete: Anfinsen kísérlet, Levinthal paradoxon, a 

feltekeredés tölcsér elmélet

• Aminosavak és fehérjeszerkezet
• Fehérjék feltekeredése (termodinamika)
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Fehérjék: Peptidkötésekkel összekapcsolt aminosavakból álló
lineáris polimer (+ ionok, nukleotidok ...) molekulák.

Lineáris: nem elágazódó.
Polimer: Több hasonló vagy azonos egységekből (monomer)
kovalens kötéseken keresztül felépülő nagy molekulák.
Oligomer: Rövid polimer (oligos, kevés.) (dimer, trimer…) (10-100)
Polimerizáció: A polimerek kialakulásának folyamata.

Feladataik:
- szerkezeti- vagy vázfehérjék (kollagén)
- szállító funkció (miozin)
- biokémiai folyamatok szereplői (enzimek)
- Immunológiai folymatok résztvevői (antitestek)
- Jelátvitel, információtovábbitás (hormonok)

Fehérje (protein)

Aminosavak

• Az aminosavak (amino-karbonsavak) olyan szerves
savak, amelyekben egy aminocsoport (-NH2) és egy
karboxilcsoport (-COOH) kapcsolódik egy négy
különböző ligandummal kötésben álló szénatomhoz.

• Amfoter vegyületek
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Aminosavak
• A fehérjemolekulák építőkövei.

• Az emberi szervezetben 20 aminosav vesz részt a
fehérjék polimerláncának felépítésében.

• Esszenciális aminosavak (9 db): a szervezet nem, vagy
csak elégtelen mennyiségben képes előállítani őket (pl.
metionin).

• 20 db aminosav beépülése egy 100 aminosav
hoszúságú láncba – a variációk száma rendkívül nagy
(20100 = 1.2677*10130).

• kapcsolódási sorrend = aminosav szekvencia →

elsődleges szerkezet

Peptidkötés kialakulása

Polipeptid lánc

N-terminális
C-terminális
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Térbeli szerkezet felvétele: Alfa hélix & béta lemez

Másodlagos szerkezet

Alfa hélix

Egy hidrogén kötések által stabilizált aminosav lánc spirális
feltekeredése egy képzeletbeli henger felületén (+ v. -).
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Hidrogén kötés az alfa hélixen belül

Elektrosztatikus dipól-dipól kölcsönhatás kialakulása egy hidrogén atom 
résztvételével (elektronegativitás!!!)

Hidrogén-kötés

Béta lemez

Két vagy több szomszédos, párhuzamosan elhelyezkedő polipeptid
lánc, melyeket hidrogén kötések stabilizálnak.
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Harmadlagos szerkezet

• Feltekeredés („Folding”): A fehérje végleges térbeli
szerkezetének, funkcionális formájának kialakulása.

• Fiziológiás körülmények között spontán szerkezetű,
rendezetlen molekulák ⇔ rendezett szerkezet =
feltekeredés

• Chaperon fehérjék segítik az élő sejtben a
feltekeredést.

• Diszulfid és hidrogén kötések valamint hidrofób
kölcsönhatások fontosak a harmadlagos szerkezet
stabilizálásában.

Diszulfid kötés

Thiol csoportok (cisztein) összekapcsolódásával létrejövő kovalens kötés. 
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Hidrofób kölcsönhatás

• Erősen hidrofób aminosavak :
Valin, izoleucin, leucin, methionin,
phenylalanin, cisztein, triptofán.

• Általában nem poláros molekulák.
• A vizes közeg számára hozzáférhető

hidrofób oldalláncok számának
csökkentése – a feltekeredés egyik
hajtóereje.

• A hidrofób aminosavak elfedődnek.

Harmadlagos szerkezet
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Negyedleges szerkezet
Két vagy több polipeptidlánc összekapcsolódásával létrejövő

komplex egység kialakulása (pl. hemoglobin PDB: 2HHB).

α2

β2

Feltekeredés

A fehérjék harmadlagos 
szerkezetének, funkcionális 

(natív) alakjának kialakulása.
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Hibás térszerkezet kialakulásának 
következményei (misfolding)

Hibásan feltekeredett fehérje

• a sejt eltakarítja → a funkcionáló fehérjék
mennyisége csökken

• a sejt nem takarítja el

→ hibás, csökkent funkciójú fehérje kialakulása
(sarlósejtes anémia)

→ lerakódik különbözı szövetekben → funkcionális
károsodás (Alzheimer kór)

Hibás feltekeredés miatt kialakuló 
betegségek

DISEASE PROTEIN SITE OF FOLDING

Hypercholesterolaemia Low-density lipoprtotein receptor ER

Cystic fibrosis Cystic fibrosis trans-membran regulator ER

phenylketonuria Phenylalanine hydroxilase Cytosol

Huntington’s disease Huntingtin Cytosol

Marfan syndrome Fibrillin ER

Osteogenesis imperfecta Procollagen ER

Sickle cell anaemia Haemoglobin Cytosol

α1-Antitrypsin deficiency α1-Antitrypsin ER

Tay-Sachs disease β-hexosaminidase ER

Scurvy Collagen ER

Alzheimer’s disease Amyloid β-peptide/tau ER

Parkinson’s disease α-synuclein Cytosol

Creutzfeldt-Jakob disease Prion protein ER

Familiai amyloidoses Transthyretin lysosyme ER

Retinitis pigmentosa rhodopsin ER

Cataract crystallins Cytosol

cancer P53 Cytosol
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Sarlósejtes anémia

6Glutaminsav → 6Valin 6Glutaminsav → 6Valin

α2 (141 aa.)

β2 (146 aa.)

Fehérjék feltekeredése

• A három dimenziós natív szerkezet
kialakulása → biológiai funkció

• Max Ferdinand Perutz és John Cowdery
Kendrew úttörő munkája
– Kémiai Nobel Díj 1962-ben “a globuláris

fehérjék szerkezetének tanulmányozásáért"
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Myoglobin (pdb: 1mbn)

KENDREW JC, BODO G, DINTZIS HM, PARRISH RG, WYCKOFF H, PHILLIPS DC. A three-dimensional
model of the myoglobin molecule obtained by x-ray analysis. Nature. 1958 Mar 8;181(4610):662-6.

Fehérjék feltekeredése

As of Tuesday Aug 27, 2013 at 5 PM PDT there are 93436 structures at www.pdb.org
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Fő kérdések!

1. Mi határozza meg a fehérjék 3D
szerkezetét (mi kódolja fizikálisan a
feltekeredést)?

2. Mi a feltekeredés mechanizmusa?
3. Meg lehet e jósolni a fehérjék

szerkezetét?

A 3D szerkezet kialakulását
befolyásoló tényezők

• hidrogén kötések kialakulása

• van der Walls kapcsolatok kialakulása (közeli interakciók)

• A fehérje gerincének térszerkezeti elrendezıdése

• hidrofób kölcsönhatások

• diszulfid kötések

• A polimer lánc entrópiájának változása

– A termodinamika törvényeinek értelmében a rendszerek

a legalacsonyabb szabad energiával rendelkezı állapot

elérésére törekszenek.
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Gibbs-féle szabad energia [Joule]

G = H - TS
Spontán folyamatok során a rendszer Gibbs féle

szabad energiája csökken állandó hımérséklet és

nyomás esetén.

A Gibbs féle szabad energia egyenlı a folyamatot

kísérı maximális hasznos munkával.

• A fehérjék képesek spontán módon feltekeredni.

• A fehérjék 3D szerkezetét az aminosavsorrendjük

határozza meg.

• Termodinamikai hipotézis – fiziológiás

körülmények között a fehérje energia minimumra

törekszik (Gibbs-féle szabad entalpia változás

negatív a feltekeredés során).

Anfinsen kísérlete
Christian Boehmer Anfinsen (biokémikus - USA) - 1957
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Levinthal-féle paradoxon

1968 - Cyrus Levinthal (1922 – 1990) - Amerikai

molekuláris biológus)

A fel nem tekeredett fehérje nagyszámú szabadsági

fokkal rendelkezik → nagyszámú konformációs

állapot kialakulására van esély → hogy képes a fehérje

egy pontos szerkezetet gyorsan felvenni (akár

mikroszekundum alatt).

Levinthal-féle paradoxon

példa: Mennyi a 25 kötést tartalmazó fehérjében a lehetséges

konformációk száma, ha minden kötés 5 féle állapotba

rendezıhet?

n = 5

i = 25

N=ni → 525

Egy konformációs állapot kialakulásának az ideje 1 ns (10-9s)

Az összes lehetıség kipróbálásának az ideje → 525*10-9 s =

2.98*109s = ~ 95 év ←←←← feltekeredés: µµµµs - ms
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Levinthal-féle paradoxon

Konklúzió:

1./ A nagyfokú, tisztán véletlenszerő keresgélése a

natív szerkezetnek nem eredményes.

2./ a természetes forma kialakulása irányított!?!

Polimerek statisztikus fizikai vizsgálata → a “tömör”,

kismérető, alacsony energiával jellemezhetı

egységekben kevesebb a konformációs lehetıségek

száma → tölcsér alakú energia felület rendelhetı a

fehérjék feltekeredéséhez.

A feltekeredés tölcsér elmélete
(„The Folding Funnel”)

• Nagyszámú, azonos valószínőséggel megvalósuló útvonal a feltekeredés

során.

• Minden út közvetlenül a natív állapotba vezet (energetikai minimum).

• A tölcsér mélysége a natív állapot energetikai stabilitását jellemzi.

• A tölcsér szélessége a rendszer entrópiájára utal.

• A tölcsér peremén lévı felület a véletlenszerően kialakuló, nem natív

állapotok heterogenitásának mértékét mutatja.

• A tölcsér szőkül és „gyorsul”.

• Irányított folyamat.
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Vége!!!


