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Még a legnagyobb biológiai makromo|eku|ák is o|yan
<épződmények, me|yek a legerősebb fénymikroszkópok számára
is |áthatat|anok. Ahhoz azonban, hogy működésüket megértsÜk,
szükségÜnk Van arra, hogy va|amiképpen |áthatóvá tegyük
őket, azaz meghatározzuk a szerkezetÜket. Erre szo|gá|nak az
o|yan technikák, mint pé|dáuI az e|ektronmikroszkópia vagy a
röntgenkriszta||ográfia, me|yek az idén Nobel-díjjaI jutaImazott
kutatást' a riboszómák működésének meoértésétis |ehetővé

savat egyaránt tartalmaznak. A sejtek belső szer-

kezetének fe]tárása ierén e]ért eredményeiért
Palade l974-ben A]bert Claude-dal és Christian de
Duvé.vel megosztva orvosi Nobe]-díjat kapott' Azt,
hogy a fehérjeszintézis a riboszómákon történik,
elsőként Pau] Zamechnik szintén az ötvenes években folytatott kísérletei igazolták' Ezekben
demonstrálta, hogy a radioaktívan jelzett aminosavak a riboszómákhoz kapcsoltan épül-

tették.

nek be fehérjékbe. Ugyanő részt vett az

aminosavakat a riboszómákhoz szállító
mikor az ember informáci-

RNS mo]ekulák, a tRNS.ek fe]fedezé-

ókat g1.íijtve tájékozódik,

sében is.

hogy megismerje a körülöt.

Az első e1ektronmíkroszkópos képek felbontása

1érő világot' számos érzékszervére
'

.llaszkodik, de

nem volt elegendő ab'hoz, hogy a belső felépítés

a legtöbb ismeretet kétségtelenül

eukarióta sejtek sejtmagja és bizonyos körü]mé-

.átás biztosítja. A ü1ág megismerésében a játás

nyek között

:..becsülhetetlen szerepét talán a ,,szemünk ü1á..l.. kifejezés érzékeltetilegjobban.

..szülött

Amikor egy

]átni kezd, egy hatalmas új uÍlág nllik

:::eg előtte.

is' de

nem észle]hető.

(krio-EM) nevezett módszeft, ami mára el&te az

Ezen

.{mikor egy tárgyat látunk, a}kor . anélkül,

azonban hatalmas fejlődésnek indult ez a technika' Létrehozták a krio.elektronmikroszkópiának

Nagyobb felbontáshoz rövidebb hullámhossz

világát.

rész]eteirő] árulkodjon. A nyo]cvanas években

a sejtek ennél részietesebb belső felépítésemár

egy nanométeres

Az ELEKTRoNMIKRoszKóP

A mai napig az egyik legnagyobb orvo-

.: ..csodának,, azt tartjuk, ha valakinek visszaadják
. szeme

a sejtmagban lévő kromoszómák

a

(io Ángströmös)

felbontást. Az

áttörést részben a minta kezelése, részben az
ke]1.

téren az első áttörést a részecske és hullám-

informatika fejlődése hozta. A mintát, esetünkben
a riboszómát, egy vékony űzrétegben hirtelen -r5o

tulajdonságokkal egyaránt rendelkező e]ektronok

"C-ra hűtik olyan gyorsan, ho5r a víz jégkristályok

szóródásán, és a szórt sugarak elektromágneses

he'lyett üvegszerű állapotban fagyjon meg. Így

.lzt. feldolgozva aZ egyes részek térbeli viszonyát,

]encsékke] történő fókuszálásán alapuló elektron-

e1kerülhető a minta jégkristályok általi károsodá'

.grmáshoz kapcsolódásuk mikéntjét. Minderre

mikroszkópia tette lehetővé. A technika zo-as és

sa. Áz alacsony hőmérsék]et csökkenti

.lzért van lehetőségünk, mert a fény a tárgyak

3o-as években történő kifejlesztéséértErnst Ruska

azt a fajta káIosodását is, amit az elektronok általi

:og1.ezt tudnánk - pontokra bontva képezzük

1e

a mintának

r986-ban fizikai Nobel-díjat kapott. Ez volt az a

..bombázás'' okoz. A károsodás csökkentése érde-

a szemünkben lévő optikai rendszer

technika, amivel George Emil Palade az ötvenes

kében kis elektronnyaláb intenzitást használnak.

..épes újra egy pontba összeg1ííjteni. Ennek a fajta

évek elején kimutatta a riboszómák mint önál]ó

Emiatt azonban a kép a szokásosnál zajosabb, és

.eképezésnek a részletességét, vagy másképpen fel'contását az az adat jellemzi legjobban, ami meg.

sejtalkotó részecskék létét. Ő igazolta először azt

kicsi

is, hogy ezek a részecskék fehérjét és ribonuk]ein-

annak köszönhető,

:ontjain szóródik,
inysugarakat

és az egy pontbó] szétszóródó

}rogy a

mintáról alkotott kép

kialakításához több tízezer azonos szerkezetú' de

mutatja, hogy legfeljebb milyen közel lehet egymáshoz két tárgrpont ahhoz, hogl valóban két

kíilön pon|'ként tudjuk leképezni. A marimális felbontás.íirgdából'9cr9*91,91q19rt'.:ílt'jl4:ö9.slq.l.i....

a kontrasztja. A felbontás növekedése főleg

.i.....;;.

gilijtött fény hullámhosszának felével. Az emberi
szem fénydetektáló moleku]ái a 4oo-8oo nanomé-
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SZkópos, és a lejjebb ismertetett röntgendiffrakciós
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technológia kombinálásáért Aaron Klug r98z-ben
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Nobel-díjat kapott.
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A RÖNTG ENKRIszTALLoGRÁFlA
A krio-e]ektronmikroszkópos
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technológia nagy
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e1őrelépés vo1t a riboszómák szerkezetének felde-

'=

űtésében,de az idei kémiai Nobel-díjhoz vezető

.o

eredmények elsősorban egy még nagyobb felbontást ]ehetővé tévő eljáráson, a röntgenkrisztallog-

r
5

sugár-

ó
.a

zást, amel1nek a hullámhossza később az atomi

o

ráfián alapultak. Azt az e]ektromágneses

számára ideális.

felbontású szerkezetvizsgá1atok

nak bizon1ult, Wilhelm Conrad Röntgen fedezte

fel r895-ben, amiért l9or-ben ő kapta meg az

DNS szá|ak (ba|ra) i|letve miog|obin (iobbra) röntgendiffrakciós

képe

e1ső

fizikai Nobe]-díjat.

rendeződő keratin fehérjéről készü]t kép. Linus

zetének megfejtését ismerték el. Az r9BB-as kémi-

-

Pauling, aki a kémiai kötés természetének,vala-

ai Nobel-díjat Johann Deisenhofer, Robert Huber

mint a molekulák szerkezetének röntgenkrisztal-

és Hartmut Michel kapták az első olyan több

felhőjén. Sajnos ezeket a nagyenergiájú szóródó

lográfiai vizsgálataiért 1954-ben kémiai Nobel-

a1egységes fehérje térszerkezetének megfejtéséért,

sugarakat nem lehet sem optikai, sem egyéb esz-

díjat kapott, részben ilyen szórásképek, részben

ame1y a működését sejtmembránba ágyazva végzi,

A o,5

z,o Á hullámhosszúságú tartományba

eső röntgensugárzás

szóródik az atomok e]ektron-

pedig elméleti számítások alapján jósolta meg

és ezért kristályosítása sokáig lehetet1ennek tűnt.

hagyományos képalkotói eljárások itt nem működ-

1951-ben a 1eggyakoribb szabályos fehérjeszerke-

A fehérje a bíborbaktérium fotoszintetikus reak-

nek. Ha azonban az atomok, i]]etve az atomokból

zeti eiem, az alfa hé]ix létezésétés főbb tulajdonsá-

ciócentruma vo]t, és alapvető információt szolgál-

á]ló molekulák szabályos rendben eg,rnáshoz ren.

gait. Uglancsak rostokba szerueződő kvázi-kristá-

tatott arról, hogyan épülhetnek a fehérjékmemb-

közökkel

újra egy pontba fókuszálni, tehát a

kristálp a]kotnak, akkor

e5'mástól

lyok adta szórási kép tette lehetővé a talán legfon.

ránba, és hogyan hasznosulhat a fény energiája

periódikusan, szabályos távolságokra lévő pontok.

tosabb makromolekula szerkezeti modell megalko-

kémiai folyamatokban.

ró] szóródó sugarak eg,'rnással erősítő módon

tását. Ez nem más, mint a DNS keitős spirá1

interferálva egy röntgenfilmen

James Watson és Francis Crick á]ta] 1953-ban

ben szintén membránban múködő fehérje komp-

]e]ő detektoron észlelhető, jellegzetes szóródási

Cambridge-ben kidolgozott modeilje, amelyhez a

1ex

képet adnak (lásd az alábbi ábrát). Az egyes detek-

szórási képeket a londoni King,s Col1ege.ben do1.

az

tá]t foltok he]yzete és intenzitása alapján matema.

gozó Maurice Wilkins és Rosa]ind Franklin kísér-

nek megfejtéséért, míg zoo3.ban a kémiai Nobe]-

tikai eljárásokkal kiszámolható az az elektronfelhő

letei szolgáltatták. Watson, Crick és Wilkins szá-

díj újfent membránfehérjék vizsgálatáért járt:

eloszlás, ami az adott szóródási mintázatot ered-

mára ez t96z-ben, amikor Frankiin sajnos már

a

ményezte. Ennek az eljárásnak az alapjait Sir

nem volt az élők sorában, orvosi Nobel-díjat jelen-

Roderick MacKinnon, míg a membránon a vízmo-

Wi]liam Lawrence Bragg dolgozta ki, míg az elmé.

tett' U$lanebben az évben a szintén Cambridge-

1ekulákat átengedő víz-csatorna je]lemzéséért

Iet ellenőrzéséhez szükséges kísérle[i berendezést

ben dolgozó John Kendrew és Max Perutz a kémi-

Peter Agre kapta ezt a kitüntetést.

édesapja, Sir William Henry Bragg építetie meg. A

ai Nobel-díjat kapta meg globuláris fehérjék.neve-

..

zetesen az oxigént rároló mioglobin, és az oxígént

ltémi1i.N9b-e].díjat' amely egy kinragas]óaq Íon1qq

deződve

az

vagy egyéb megfe-

'..r:l..ila

r".r'- .

.:.,:

:::

ereqmenvexen,

A Cambridge.ben dolgozó John Walker t997vizsgálatáért kapott Nobel-díjat, mégpedig

ATP.I előál]ító mo]eku]áris gép térszerkezeté-

kálium.ioncsatorna szerkezetének mego1dásáért

' A zoo6.qs óv hozta az ldei előtt az utqlsó olyan

szállító hemoglobin térszerkezetének röntgen-

krivtallográfi as meghatároásáért Nem mellesleg
ru::r:l

il

kombiná{ásá.

