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A RIBOSZOMAK SZERKEZETE
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ES MUKODESE
h
fi omas

díat e]sősorban aual é.dene]te
veDkatlamán
steitz

és Áda

RÚa}rishna.,
Yonath, hogy

a

atomok hel'4tét. Mivel

kap6o]ódó

á

kovalens

kötésben Iévó atomok távo]sá8á az

rönt'

(j'

Ángström

gen krisztallo8ráfi a módsreÉnek

tánonlánybá

a]kalneásáva]' atoni részleteség8€l
tálták fel a bon}oidt núködésű liboMó.
ma szerkezetét, és €kl
nintegy
'látba.
tivá tették,, ezt a rend}ívül összetett

o'1 náíométer) méret.

esik'

a

fnom részletet

fe]deíítéséheznéhány

Áqst!öntjs

íeibontá$á vÚ szükség. Áz ilyen fe]'
bonrású techniká]oól á látni a lát.
hatadant cÍnúciklünkben o]v4.

A2 éló geNezetben á ]e8több f€lada'
tÓt fehérjé}vé8zik' dmint kiderii]t' hT8y
á

A genetikai kód

zajlik

A

riboMómán mint molekuláris 8épsorcn
a fehérjékminosava}ból történó
ö$zegerclése. azonnal halalmas igény
támadt ana' hos/ negértsék ennek a gépezet.
nek a É9letes nűkódését' Esr ma}roszkopikus gép' pé]dá e5r betúket eBm{s

tább, úoleku]áris

utáí

,,fűzó,' írógéP esetében egjJ laikus is képes lehet

& k€I' hos/ m'nd€n rész]etle kite.jedő.

en megte].inthese
és ezek

e

irógép összes á]katÉszét,

kapsolódását' Mé8 jobb

a

he]'zet, ha

tyú éppeíféli8' vary teljesen lenyonott

ála.

zajlik' Á fehérjeMintézis' más néven tránMlá'

eaz
"foditáí,során a ko.ábbfu DNsjól
oár mRNs r€ átmáso]t információ firditódik
le az ámiDosava} íyelrere' au a szeNezetben
ció,

Es/ Minosalz}at es/más után i]]esztő
nole}uláris 8ép *tében is uBan€z á !ely*t'
A Észletek pontos fe]d€ritéséhe azonban

megtá]áható 20 fajtá aniÍTsáv valaoelyikére'

nRNs

Üg/anezt a gép működésén€k eltérő íázisaiban

Tlyan felbont]ís

kel, aneiy náI ne8 tudja

A2

is negte}eti, példáül á]*or, amikor egy

különböztetni

no]eku]ában lévő, e&máshTz

nukr@tjd

bileí

éltelmben gigantikus kép.

ződményeL ariboszóÚákközremúködésére]

ana, hogy ne8értse a készülek mítödését.
Ehhez

fehédesziltézis a legössretettebb

isme.t nol.kú]á.is fo]ymat a geNe
zetben' ámi ennek megfelel&n á legbonyolul.

a

en eg}mást

nárnaso\

"sólöz dé]kül,,követó

más néven kodonok, e8y'

e6/ aniDosavat jelentenek. A ó4 kültjnbijzó

kodon köziil Nak háromhoz nen tartozik ami.
nosav. Ezek á stop kodoDok' ámelyek á fehérjF
szintézi6 végét je]zik' Á naadék ól kodonból
e8y

(AUo)

á

tralszláció kezdetétjeli'li ki' és

egyben a netionin aminosávat is }ódolja'

többi
zi]<.

!

19

Minden kodon es/érte]Úűen

aminosavatjelent'

é

A

aminosávhoz öszesen 60 kodon tarto'

sak eryfél€

lo.dítva ez urnban íem

feltétlenül igaz, es/ aminosavat több küöíböző
kodon is kódolbat' vánna} o]ym aminosa€tt
(péidáu] a netionin),

anelye}hg csak es,, nig

mások}oz kettő' három' Dés/, vagy hát kÓdon
tartozik'

l.ú.5

A 20o'. év Nobé!.dÍ.'.|. A dÍrt vénkátEm.n RámáIci9hí.! (Mo|é|o|ád. K{ráráli
(MRc) Mo|.kulá'is Bi.|ógi.i LaboÍatóriuú., c.mbddg., N.grBÍit.íÍj.)'Tfiona. stoh' {Yá|é
Egyétén;Howa.d H!gh$ ofuci |nté2ét, Anodkó| Egy*ü|t Á||anok} ó. Ada Yon.th
(w.izn.nn |nté.etl hraé|) káptá.
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ÁÍ' ]rogr

ko.loúok kódolják,

az egyes
a

aninosaúkát mely

genetikai kóilszótárbe

lo8lalták ösze, anelrdek á 6o.as években
1éítmegíeÍésóéltRobert r,lolley, Gobind
Kboraná

és MaEhall

Nirenb€rg

1968 ban

töF
ono.

,o_.-fHF-

cuu
ouc

|UíÍn|

Ö6u

CIJA

000
cG

cuc

cEc

lra

.
Az áminoád|.tRNs mo|ékü|á 3zéÍké2été.
=

q.tJ

]

oljc
É.J^

€Éo

cuu kodoí Póldáu||€u.int

hozá észiérki'té99él

áíéhérjébé
béépíténdőamino9avá! mí9 a
tRNs antikodon karján tá|á|ható antikodon
székv.n.iá bÉtogíUaaá' hogy az ami.osav a
megÍé|é|óhélylééPn[ön be a í.hériébe'

HÍ

GOA

oto
A

!.intétáz en2in kap.5o|iá

@c

B

áz.minoHv.tRNs

A tRNs amino5av k.riához

GGU

(Léu)kódo|' vágyis az RNs'b.n 9zér.P|ő cUU nuk|.otid sz.kvén.ia

hatág'a leucin épü|be a íéhédóbó.

A fehérje-összeszere|ó üzemek,
a nooszomaK
Á beépíteldő aminosavakat tarta]nazó

gabály kicit bon}olültabb' Enriatt eg/ es/
konklét antikodon triplet, tehát eg/ eg/ konk

A íordítás e|só |épésea tRNS-ek

rét tRNs nem feltétlenü] csak eB/€t]en

íajta

kodont képes fc]isncrni' Ancnnyib.n es/nél
A kodonok és az aúinosávák közótti
|ot speciális adapter no]eku]ák, a

kapcso]á

tRNs

ek

hoz.

kétdimenziis ábtázo]ások.
lóhde áldkú, amú$/ térben
na9/jából r á]ákú tRNs ek az L betű e$/ik gá
únak a vésénhordozzák a njjük specifl.üsan
7ák létre' Á kezdeti

ban negjelenih€

je]lemzó aninoMvat, ne]yet majd beépitenek a
fehérjébe' A másik

9ár végénegJ íelszini

többfélét

isner

fe], akkor azTk á

kódMótárban

lend le ugyaí ahhoz aZ am inosavhoz tartozn ak,
nrnrt amit az adott IRNS specifikusan ho'doz.

Ebból ádódik' hT6/ Pé]dáu] a
és cUG kodonok hatásárá is

clÜ' cÜc, cUA

]eucií épül be a

szintetizálandó feIérjébe' Ennek o|a
ző] m'nden

]en

€8}6

a

követke

amiDosavhoz tartozik eg/et.

aÍajellenzó aninosav.tRNsMintetáz

bázishálnas, az antjkodon található' Áz antiko.
don révén kapcsolódik a tRNs az nrRNs eken

enzitn. Ez velektÍven íe]isneri az adott

lévő kodono}noz' A kodon elsó két nuk]etid

kodonokat

cgysége az antiparal]e] hányban hozátapadó

enzin az aninosavat

adtikTdon utolsó két nuk]etid e&vsé8éve]

matban' könnyen f€lbon]ó

savat' és az adon] anrinosavhoz

f.lhnerni

an]ilo.

taltorc

képes tRNs.eket' A2

üB/ano]yán é.te]enben konplementer, mint a

ATP igényes folya'
égter kötés€n
kflesztül' kTva]en*n rákáp6TÜa áz áninTsáv

\\'atson és crick által alkotott nodellben a DNs

nak tne8f€lelő

két összekapcsolódó

ú$nevezett aminoacil tR\s molekülákat' Ez d
húszféle enziú ]épl.ti tebát él.tbe a g€netikái

szála. Ezt a két'két eg/sé.

watsTd cri.k bázispá.ok }zpcsTÜák
óssze. Ánarmadik kodon po7íció esetében a
get tehát

e!.y

tfu\s nrolekÜlák.a, létr€hozva az

tRNs'

eket egy 9állítófehé.je irányítja á febérjeszin'

hely9ínére, a ribogónához' A teljes
nbosmmd tóbb nint 27o ezer atonot tartá]'
maz' töme8e 23 nil]ió dalton' es/ na8yobb és
egy kisebb a]eg/ségből áll. Mindkét ale8ysés
őnmaga is öss7f,tett' Á kisebbik ales€é8 nint
eEl20 külónbijző fehé{ét, és es/etlen lóoo
nuk]eotid es/ségből ál1ó liboszómális RNs.t
(r6s RNs) taltalmaz. A nagyobbik llegyséB 33
fehé.jét,és két RNs t tártalnaz. A 4s RNs
29oo, míg e 5s RNs 12o nuk]eTtid e$Áégből
téZis

áll. A nboszima

a I(ét

létrebozott f€lületen
a

3

aleg/ség á]tal kózösen

kötóhellye].endelkezik

tRNs.ek 9ánára' Ezek

aZ

(peptidi]) és E (exit) he]y€k'

A (aminoacil),

?

Á kisebbik e8ysé8

töti az miNs molel.ulát, t€hát itt történik a
genetilrai infonnáció tRNs-eken k€resztüli

nRNs egy árokban szakasrcsa!
nrzoghat, nindig egy-e&y kodonnak megfele-

]<io]vasásá' Az

]ó táÍolságot negtéve' A nag/obbik aleg}ségen

zaj]ik az ámnrosavak összeépitése polipeptid

lánccá' ÁPePtidkötések kialakításánákkatá]i.
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Láthatóvá tettek egy rendkívü|

i:'

bon yol ul tm oIeku|áris gépezetet

'"r,'t
I

)

)
antikodon kaPsolat megfele|ő, akkol az EF.Tu

l

ac].P't' Eza7 áta]a\uláses ATP.
Ál)P átalakulással negcgycző úér|ékűenergi
hidrolizá]ja

lre\qkedik

cTllt

e]'

Á

is hotdozó

át szabadÍt fe]. áfoi

ebbenazerctben konfor

náció Vá]tozásra tb.ditódik' ÁGDP kötótt
EF.Tu to.fornációja e]té. a cTP kötött for
máéiól, és enriatt gyolsán l.\á]iI ! Iiboszónrí
ró]' A

felisne.ő'

és annak

megfeleló an]inosavat

É]"'-

amino.cil-tRNs. Ha
nregfelelóeD illeszlledik, te]]át a

A'iboszóma krio.e|éktro.mikroszkópo5 képe'
A megtergégesen színezétt képen a nagy
álégység két, á kisébb !árga. Á ,ze'ke2et 3
tRNs.t j. tartalma2 az E' P ésA hé|yeken' Az
a|egy,éEel é9 az E' P, A hé|yek gzerePét |ásd

lílilsát a nagtlbbik

ale8ység peptidil

h!ns7fe.

A fehérjeszintézis fo|yamata
\ ÍclróÚcvintóZis

9ón].

]<ét

fo\amatának elejár a ribo

a]egrségc nóg Tenkapcso]ódik

l6s RNsscgitsó|l
kóti.Z
mRNs
t.
és
a
kezdó
kodont
3i]
lJug.Zitjá r P he1ya1á' Ide léP b€f€h^U(;
é|efakto'
Lok segitsé8é!e1az elsó annroaci].t|{\s' ami
D]etionnrt holdo7 Ezt kövctően akét boszó
ijssze, A kisebbik alegrség a

n'

alcgrsóg

ö$zck.pcolódi},

lít.é|itésfohmata.

:

SZÁIV]'

2c]0

AZ

és e]indula
AUG kodont követó

ÉVFoLYA|r'] ] SZÁIV

a

ko.on.

ttu\S

hátnhas]ott annro..ci] tltNs amino

csopoqaes, a.ibovómaá]ta]kat!]izált
folyaDatba n r. agál aZZál

á

ia

P be]yen 1é\ó

a

Z észtc I

kÜtéssel,

annroaciltRNs

ben a7

áminosavat és a tPlNs t összetapcsolj''

rlakllki

igl

aZc1ső peptidkótés' r'záltal a P hel]€n

lesz, mi8 az Á helyen
tRNs
'üres"
ld'ó Dásodik hordTzza á kiá]akult dipeptidet.
L)után az El G íevű felrérje, gintén cTP
].\ ó c]ső

boÍtásból számazó energiátíe]hNználva,
rrindkét tRNs nolekulái

a

hozáluk kapcsoló

dó nrRNs{e] eg/ütt odébb tolja úgy' hogy a P
he|len lé\ó üres tRNs átkerü] az E hel'Íe, mí8
Jz A helyeí lévő, peptidet ]rordoó tRNs átk€
ni| a P hellte. Íel a .ibogóma készen á]l egy

UiltJb amiDoacil tRNs fogadására' Lánczáíás
Jl.kor kóletkezik be, amikor stop koilon

rik me8

jel*

Á bely a]an]' Id€ nem képes

áz

lnrinoacil.tRNs belépni' ehelyett a stop
il donokat olyán fehéiékisne.ik fe], anelyek
tr polipeptid és a tRNs közőtti uto]só észter
..ijtés
hid.o]ízisét elősegiNe l@álsztják a
3)|iPeptidláncot

l\ozásá után á
i ilik. és az nRNs't

i.\En

ál1

P

tRNs.ról' ÁpolipePtid]áíc
ribovóma két ale8ysé8€ szé|
a

es/ másik

6

e]engedve á lendsze!

nRNs

fo8adására. A

!ibo.

wona tehát egy moleku]áris 8ép' anely ATP.
vtrú \€8yületek bontásából 9funazó enelgiát
iJiznositvá áthúza nagán az mRNs.t' preci

!n

.leo]vNsá,, ánnak ,,szöve8ét,,, ennek alaP
Jn éytetkötósben a}tivá]t aminosavakból lét

A p.ptidi| tránlzfor c€ntíunot támadó antibiotikumok !2.rko2eti képe
s2ános antibiotikum tám.dj. . Pe Ptidi| tráBzf.r .éntrumot, éi ezek poítos kótődé9i úódját
5ikeú| Íéhíni'
ml'ködó'i m.chankmuiát i' a nagyfe|bontá9ú 3z.Íkezetek i.gítiégévé|

&

A KODON-ANTIKODON KAPcsoLAT ELLENŐRZÉsE

l

!óntgentrfu ztallográfi ás útoíne8háiálozott
nboszóna szerkezétek megmag/a!áztá]i a
megíele]ő lodon'ántikodoD kap€olat Mry
hatékonyságú k'alaku]]ísát & d leben úBr'

hog/ ekózbm

a

E'
!

ó'

nen megfeleló koilon.

antikodon kalcsolátú tRNs'elr vissautasítás.

ÉleÜ€Dek.

Ez a különbsé8tétel

á!íyirajól

műllöiljk' hory 1oo ezer aúiíosavmlént leg.
Í€ljebb egy hibás beépülés tölténjk. A heb€s

kodon.antikodon ].ap6olat kötéseiősségé

Ú$an nas/o}b, miut

a

bibásé' de nessze nem

ann}.ival, }ogy i]yen mértékúmegkü]önbijzt*

kodon.

tést lehetóvé tegren' A szabályos

Egvtodofant|kodon k6PBo|at|.tapogatá.a. ribolzófrán
B ó! c képek az et5ő, másdik i||etvé hámad|k Po.í.ióban |étreiövő lodon€nükodoi
t.PBo|at e|len6Eé'ét i||u*!áljál. A tRNs{n |óv6 6ntikodon bázi5okat 5ár9á, áz nRNs{í
jé|*tt @Porlok a .iboEómá|h
|év6 kodon bá'sk.t |i|a *ín i.lzi' A vi|ágGké*k.| é!
'ötddo|
RN9h.' t.Éo'na}, mí9 a nará.Bérg. .sPortok Íbo*ómá|i' íehaie
kis|.gy3égébéilévó

A' Á,

ant'kodo! IaFsolat eaészt úe8f€le]ő 8eo.
metnát eredméíyez'násrésá azt is jelenti,

'ós

témiai

PTrt-páókjel€n]étét. Ez

hog/ büonyos €g}má6nak

me8fe]eló

Goportok párban jelenjenek me8' Á srerkezet
alapján hderült' hogy nem
antikodon i6men}

fu]

sak

e8JÍ6L

a

A

kodoí és &

ríbo9óna

ban (áhol úindj8 tökéletes watson

.end}í' ho6/

crick

bázispámal kell kia]a]olnia), és ksésbészi.
gonl

6opo.tjái mintegy
hoB/ a geo.
"letápogátját '
n€tria negfe]elő'e, és hidrogénkötsek kjala.
\itása révéD e enóEik a r'ely€s kémiai

lazább' Á

a

is
stabili'
és destabilizálja a

n&nadit pozícióban, ahol

speciá]is RNs (bázis] N fehérje (amjn6av]

M

á tetapo8ótás

anikor e

a

tetapogatás me8íelelő kap

vülsz€lektívaze]sőé6násodikkodonpozíció'csolatotjelez'al&oreÁkótóhÜkonformáci

a szabály

ribo9óna tehát ilv móilon

ija es/ vi*onylag nyitott jelegúbő] záltabbá
vá]ik. Ez a konfornáció ié]tozás a felelős
azért, hory a má. em]ített EI-Tu

bontó áktivitás fe]erősödjön'

fe!éie GTP.

é6 a

GDP'kötött

EF.T! távozon. Az A hely áróilása eme]lett
hibásakat' Á szelk*tek azt is demonstráltá}. aktiváljá a p@tidil't.a!üfer centrumot is.
záljá a hely€s

kapGolato]Qt,
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rehozzá

a

po]ipeptidláícot' am€lyet

szint€

közpoDti

szerepet játszanak az mRNs szánára

küftő! amin ]<eresz.
keletkező peptid]áDc elha6/ja a ribo9ómát'

kialakított ldtőárkot, azt
tü] a

A riboszóma szerkezetének

antikodon ].lp6T]átot'

A.iboszóma múködésének ezi a modeljét Má
nos biokéniai 6 €nzinlrineti]<ai vi6gá]at .]ap'
ján a]kotiák meg' A íol'anrat atoni szintű neg.
é ésére vajni kevós Énénynutatkozott, us/an
is so]<ái! úB/ túnt' hogy a nboszónák' ezek a
hatálmáskomp]exuúoknen knstályosithatóak.
AnoB/ ez a tudományban yámta]angor neg.
sok éltiredD)'i kudarc után e&v9eÜe tóbb

kutatócsoport is áttö!óst

ért el' ven}átmman

lanrakdshnan'. ronras steitz

és Ada

Yonath

kutátócsopoltjai esmástólfiiggedenül

nintegy

20 év a]att do]gozták ki a nboszinra €s/es

teljes boszónának

sé8einek' majd á

a

a]es/.

klistályo.

és a

lását tatalizáló GoPortokat.

pePtidtötés kialakü

Es/veÍe minden

vizuálGan befo8adnatóvá, éItelnrezhetővé vált,
és enel]ett olyan rész]eteit is megé|tb€ttük

ribogóna nűködésének,

gátoljá' Miveláz

enb*i ribTMóma szános rész

letben eltéI a miklobiálistó]. czért ezek
az

a

szeÉk

enb{i dbo9ómákra ncn batnak'
AgyógyászátbanhaszDáltántibiotikunok

az Á, P és E helyek miben]étét. a kodon

megértése

sik,

a

rendszennt

a

iernrész€tben íellelhetó moiekulák

s7intetikus' EyakraD nódosÍtott \áhozatai. Á2
olTostudomány egyil le8súlyosabb l rob]émája

nanapság az, hogysoÍajelennek me8 olyan'

a

év'ii
zedeki8 talán}nak számÍtottak 0d' keretes íráM'

b.tegségct okozó báktériunok, áme]yek elenál

inkatl.

a]ká]neon]antibiotiküno}rkalsrenben'Áriboyómákra ható antibiotikunokka] venbeni

me]yek korábban

A fe|fedezés haszna antibiotikumok
Nobel.díjat neú pusztán

a fudományos

lő oka

'€zisztencia

un

Á]fred NTbel útnutatásának ne8felellj€n
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