ÚJ LEHETóSÉG A szERKEzET| BloKÉM!ÁBAN

FEHÉRJEVALLATÁS

SZóTÁRFEJLEszTÉssEL
seltle|nkben az é|gtío|yamatok tú|nyomó többségét íehér,ékYégzik ]'inden íéhériemo|gkula ugyan.
azokDó| az építóki'vekbö|t húsáé|e an|nosavból á||' Erek sorrend|e egy€di|eg
ie||emzó az adott ÍehéF
és meghatá]ozza' hogy mi|yen léÍsre.kezetÍíe'
a|akúra gombo|lodion b| a Íehórjemo|ekula' Az
'ére'
így ke|otkezó háÍondinenziós alak pedig döntó íoltosságúa múti'désben' az egyéb mo|eku|ákka|
va|ó tö|c5önhatásban.

z utóbbi években világossá

vít, hogy

az alak mellett a

fehérjek mozgékonysága'
azaz az atak kisebb-mgyobb meg-

vá|tozásjnak képességeisszoros kapcsolatban á11 á mol€ula működóképesséével és funkciójával.
xXl' század elejen
la biokémitusok számáÍa az €gyik legfontosabb teÍiilet a
fehéÍjéktérsze*ezetének és dinamikájának, valamint ezek funtcioúlis

jelentőségének feltárása. Ezen

tatócsoportunk egy
o\an eljárásra reÚ ja-

l'aslatot' amely képes
megnövelni az ilyen

vizsgálatok teÜesítőképességét'
Á mágÍ'€s€s

rruglEzo-

tabe hd}€,ziik'

& amág-

nfira.viAgá]atcü.}oz a
molekulákat mágnaes
n€ses tulajdonságoklrl
renddkezó atonnagia1k:tmegfeleló modong€r-

jel' }.ztv€ tuenrlt küliirfde

lemzők megért6ének nem csupán
elmáeti jelent6sége van, haneÁ a
sejtszi.ntű fo\"matok miná ponro-

Éa ÍBgok kgniai (mi]Fl rnás aoornokkil !"n-

magívz| hotdozza, ami a modern
gyógyí'tás' gyóg}szerÉejleszlés egyik
anpp lere.

b.l'z€tük

sabb befolyásolásjnak Jeherősegét is

Kórdésék a re'gó áÍomnaghoz
Jeleileg kéc olyan módszer á1l ÍeÍrdelkezésiinkle, amellvel

a

''k€rdÁ*€t

fdft nr'i': Er-

nát ko\/rlar ki't6bo! 6
térbdi tnily€n alomokhoz vrnnak taöen kijEd)

alaPlio'$la-

szo]nak''. G€d€szreni
a
rltgfddő tu],jdoruágú
(nern 0

Egy 11'7

Íql. |&eiű

lográfia

ak minrten H^]ogi:ílg

c]a

tlaÍ, így a

forto molekulálijúrjélsaljs'
bi legin}ább a nagymeIetű feh€Íjék
Ez eg'.szeÍÍe elóny és Mtúny js.
és az iisszekrpcsolódisukk]l léire- Egyrészt a sok jel sok inÍormációt
jött' e sejtmúködés szemponrjábóljeholdoz' másÁzr azonban túl sok
lentős molekulaegyüttesek vizsgálatáre alkalrnas. Ezzel a módszerEl a

hasorrlójel esetén az egyesjelek nem
v.á]iak eI egymástól eléggéahhoz,

fehérjéke! kristályokba rcndezert hogy megbatározhasuk, melyit jel
foÍmában lehet csák vizsgá]ni. Áz melyi} hidrogéDtoÍnmaghoz tartoutóbbi eóssége ezzd' szemben az' zi}' Alrá]ában miná nrgyobb egy
hogy a molekulákrt oldatban, azaz szerves molekula, annál több benne
közegükbeí' vizsgíjá, a hidrogén' így az ezekb6l származó
''temészetes
és képes az oldatban megvalósuló fe- jelek zsúfoltsága a rnolekula méreté.
hérjemozgások feltáképezésére. Ku- vel n6. Ezért bizonyos fú&jemérer
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Ínágslinű) Íngo-

fehériék kat fuqiu}' azáz a tefin€sudb€n
el&iydrsz€rkezete atomi szintű ponrossággal
b fdreíj& €súóa16ak a hidrcgarátoi*
Yjzsgá]ható. Ezek a ÍöncgenkIisztel.
magokat' EEd( nasy szánJ*n ia]álbatG
és a mágneses magrezorun(NMR)-spektroszkópia.Ázelőb.

G

fu p Eveét. nágfu

felert elengedhetetlen a jeJzsúfoltság
csökkentése' Ezt ol1en módon ér.
hetjiik eI, hogy a mágnesesen amúgy
nem gerjeszthecó atomokat ol1an'

kérniailag azonosan vlselkedő üotópváItozatokra cseréljiik le, amelyek
gerjeszthetők' Igy az ezeklr€l kániai,
vígy térbeli kapcsolatban á[ó hidrcgének je]ei i5 megváltoznak, egye-

dibbé válnak' tehár megkiilönböz-

te.hetők lesznek.
Jó péIda erre e hidrogen-nirrogén

korrelációs spektruna, amelynek
méréséheza fehé{e öszes nitrogénatomját' amely alapesetben a 14-es
tömegszámú izotop' a 15-ös tőÍEgszámú' könnyen mérhető izoropra

csak néhány típusúaminosav izotópjelölt változatát alkalmazzák' je.

o

Ientósen csökkentve ezáltal a mérési
je]ek zsúfoltságát. Egy másik lehetőség' hogy a fehérje két szakaszát külön-kiíön áilíiák eló az egyiket vé-

gig izotópjelölr, a másikat jelöIeden

W'q$b 6T eb
aminosav-
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3pocmkt]sls|öé. sz€em€nsie|Ö|és

formában' és a kettőt kémiailag ihzszekapcsolják' Ez a szakaszon-kénti
(szegmentális)jelöIés. Igy a méréssorán csupán a molekula.jelölt részéÍek
meg|elelőjeleket látjuk majd. Á fehérjékszerkezeti sajátosságai miarl
sajnos egyikjelölési stratégia sem optimáLis: r működés szempontjából

|ava.on ho|v-é6

ááho€áF€p.díku!

al

I

l

érdekes helyeket a fehérjelánc men'
tén eg1rnástol távol lévó, kiíönböző

típusúaminosavak ahkítják ki. Ha
egy nagyobb fehérjében csupán egy
ilyen' működés szempontjából fontos részt szeretnénk vizsgálni, akkor
egyík jelöIési forma sem biztosítja'

l

[]

l

p'oton..íiitogén lorc|ác|óB spoklumok

A2

Új

jeliil*i

hódx|

niÍklidéei elve

(15|9 cseréljük ki. A spektrum egy do]gozluk egy újfajta eljárás elmé
szintvona]as térképÍehásoÍlít, ]eti mode]!ét.
amelyben a íehérjeminden egyes
]ninosavíban megtalálható N-H
A'ehé'Jékös3zeB'ere|ése
részletnek egy-egy egyedi,,földrajzi
Á szetkezeti vizsgálatokhoz a fehérkoordinítávrl,' rendelkezó csúcs fe. jemolekulákat dpíkusan kétféle mólel meg. Ez a kooldinátapont a víz- don szokták előállítani. Vagy a szerszintes tengery'en a hidrogénatom- ves kémia szintetúus módszereivel'
magok' a függólegesen ped! a nit- vrgytermészeres, biológiaifo\ama
rogénatommagok nágneses ger
cok révén.Nagyobb lehérjék

jeszthetőségét jellemző úgynevezen
Lémiai eirolódás értók-párral adható
meg' Jól Látható' hogy az egyes jelek
szétvílása egyik tengely mentén sem

hogy minden, számun}ra érdekes
eminosáv jelölt legyen úgy, hogy
ugyanakkol ne legyen sok más, a
vizsgáIat szempontjából érdektelen
aminosáv''feleslegesm'' jelijlt. Ezen
probléma megoldására tettünk jrvríatot egy új fehédek*zítő rendszer elméIeri model!ének leírásával.

Á

FoÍdíÍá332ótátÍa|

fehérjék biológiai szintézise soún

r fehérjét kódo1ó nukleinsav négy{é.

]e betűből álIó ,,szövege'' húszféle
betűbőI

á11ó

aminosav+zövegre

fol-

eserében az utóbbi módszeÍ a kőnydítódik, irrrren eted a fehórjeszintézis
nyebb, és ezzel az izotópok beépítése latin neve: rranszláció, azaz fordítás.

is olcsóbban megoldharó. Á biologiai
eÜáús során vagy teljes sejteket' vagy

Á

kétfélenyelv kiizött a genetitai

kódszótár reremr kapcsolrtot' Ebben

znét végző komponerrseket (úgynevezett jn a''o rrínszlációs rendszerq

szócárban a 20-féle aminosav
nrindegyikének megfelel egy vagy
több' a négfae betűt használó nukIeinsav nyelven íródott' 3 betús szó'
Á négybetűs nuk]einsav-ABc alap-

Ezzel elérkezrünk ahnoz a kérdés. sokkal drágább' A rész]eges jelö]és
k&höz, ame]lyel kapcsolatban ki egyi} fajtájában kizárólag egy, vagy

tüdomásuÍk szerint a megvalósult
rendszerek köziil a leglöbb új ami-

a kétdimenziós
spektrumban a jelek elváInak egymegfelelő' vnzont

rnástól' Az ilyen típusú spektrum rárdásul egyedi módonjellemző a fe
hérjére'a molekulának egyrrjta
''ujjlenyomau'', és emellett várnos további' péld,ául a dinami}a felrérképezáét
szolgáló mérésalapjár képezi. Köny-

ízokból izo]á]r' a |ehérjékbioszin.é-

a

haszná]unk.
Á ma í1ta1ánosan a1kalrnazott izo
lópjelö1ési sfuarégúk esetében a1ap' jáÍ összesen 64 kiilönb.'ő hárombevetően rnindkét módszer használha
tűs szó rak1ntó ki' amijóval megható. Ha az a cél' hogy a fehérjemo1e- ladja a fehérje-ABC húszbetűs késznyen belátható ug1anrkkoa hogy ku]á minden áminosava 15N tartal- letét. A természer rehá! 64 sz& haszmég az ilyen kétdimenziós spektru- mú legyen' akkor sejtes rendszerek nál l 20 aminosrv kódo1ására' vrgyis
mokban is túl nagy 1esz a jelek zsú- esetén o1yrn o]csó kismole]<ulát
a rendszerben komoly''rarralékok''
fu]tsága' ha nágyon sok aminosavat
adunk a sejteknek, aminek a nitro- vannak arra' hogy laboratóriumi köorrlrlmaz a fehérjénk-Ezért egy bi- génaton!át a sejtek felhasználják a2 rűlmények kózött számos 3 betűs
zonlos fehérjeméret feletr a krti aminosrvak e]készítésekor. Kémiai szónak új jelentést adjunk, vagyn
tók olvan techni}ákhoz folyamod- szintézis vagy sejrmentes biológiii ez€k egyéb, a2 eredeti 20 között nem
nak' amelyek segí*égévela teles szintézis esetén azonbm e helyetc szerepló arninosrvat kódolanrk.
molekulának csupán bizonyos ré- húszfé]e'Az izotópot tartalmazó
számos próbálkozás történt a kódszein építikbe az 1sN-atomokat' aminosavac ke1l biztosítanunk, ami szótár ilyen értelmű kiterjesztésére'
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beéÉeniképes eserében 3 új
aminosav kódolását oldották rrreq a
kutatók. Áz álcalunJ< javasoh rend.
szer a kódszótár határait feszegetve

JenJegi ismeretek alapján eJvileg léhe-

kémiailag azonos, de izotóp-ihszetételben eltér6 aminosavakrá- Ezzel

egyrnással meIt b'l ez megtiiltéff)e'
nina lehetóség újboli széwálasztásulra. Ezc egy o\Dn készüékmegtervezaevel értijk el. amelymek két kiilön
térrszébent.irténrk mes az ec!,rk. iI|ewe a másik izotopot ta Í"lnrJl'

nosavát

hozhátó 2x20-fáe,,kio]."asó''

moleku]a'

&

tRNs-

ezeknek megfelelően

2x20-fé1e felkapcsoló erzim. Mivel az
ázt tenné lehetővé, hogy a 20 teÍné' aminos&ak kémirilag egynertekűszetes fehédealkotó aminosavon fe- ek. csakizotóP-óvetételiikbentémek
li]l további hr-rszfelet kódol3unk úgy, el egplástoJ. elj:nisunkban biztosira ni
hogy kiilön kodot alkr]mazunl a kdleft. h%y ezek ne keveredjenek

lehetővó válik, hog-y a Íeherjékben
tetszóleges hel1re, szabadon meqválasztott módon lehessen ielölt úev
je]ölerlen aminosa\,.a r u.i'!;te"i' í!j,
megva]ósulhatnrk olyJn jelö]ési sé-

nowek megfelelő tRNs.ekre "-i.
való

Mirúán ez megtdrtert, a
40-fae aminosav-tRNs Ínár dsszekeverhetó' hiszen a kibóűrett kódszótáI
fi:1l(apcsolása.

miatt a fehérjét kodoló Ínrkleirual'szál.
ban mind a 4o-fele tRNs m€8talália a

csak rá vonitkozó 3 betíls szót' ami
alaPján az egyes

betűl sa

k

aminosa€k Ínájd e 3

sonendjének meefelelő

sorrendben eg1.rnáúoz kapcsolodhát.
Íuk' Itt neÍn íeszlebzett okok miatr a
kodszótár nem a]akícha.ó át cetszőlegaen' de rnég az enjárt kodátozott
szabadsági rokon beliil ir ádemes
t]gyelni arrr' hogy miná többet meg-

őÍizzibk az eÍedet|' rermészetes szó-

tárbol. EEaeI ]zt ériiik eL hosv a t€rmeszetes fonásbol rirgt kodot nukleinsa\,rrk

(rnRNs-ek)

a

lehetó

sebb modosításal

ír€9 é. fuin@IuR^rs

'd.26..F|,s
alné& té,reja Eaw

xonptexé

rzon fehele röbbféIe izoloÉeli'€se
elvegezheró vele. Maga

mák' amik segítségévelspecifikusan

l€keve-

hásználhatók
]esznek. Módszeriink elónye. hogy a
Íendlzelijn} univerzáLs' azaz bármil1vr feherjehez használhatq sőt ug1ana

is

je]öles a rná

már rutirszerűerr alkairnazott bio-

technologjai eljálásokon alapul, ami
ínegkömyiti l kutrtók munkájjt'
Fontos hángsúlyozni' hogy az álta
lunk iavasolt meeoldisal kaocrolar.bogy
Á kódszóáÍt ca.k úgy vál.oztath'r- ban égyelóre azt-igazokuk.
]
juk meg' hogy azokat a molekulákat jelenlegi isrneretek alapján létrehoYáltoztatjuk, amelyek a szótáÍt ,,elerbe zásának nincsen elrnél€ti akrdályi.
IePtetik'', vagyis fizikái kapcsolatoc te- Á gyakor]áti rnegvalósításához rorerrrtenek a nukleinsrvrk 3 b*űs 1esz* vábbi komoly kutatómunkA szüksél€tei & az amiÍrosá!.ak k&iÍt. Két ges' aminek kapcsán részletesen leírilyen molekuJrtipus van. Az egyik a tuk' hogy milyen előre látható nehé.
IRNS, rmi ,,kiolvassa a nukleiruav- zségeket kell mejd leküdeni, és ÉsziÍformációt. Minden tRNs csak esv- letes javaslarokat tettünk azok
fáe aminosalra vonatkoaó fuforni;- megoldásárr' Bízunk berrne. hogy
ót tud kioh,asnj. Á másik €y en2im,
Javaslatunk' vJgy ]egalábbis ánnák
ami e tRNs-rc fizikaüg r.á}apcsola
néMny fontos eleme r jóvőben széles
azl az aminosalat, aminek a kodoló körű alkalmazásra lel a szerkezeti bionukleinsaw inforÍnáciiját a rRNs ki kéÍnitusokkörében'
tüdja oh?sni lgy €gy ambosav-tRNs
GÁSPÁRI zoLTÁN
jön ]étre. Bebüonltottu}' hogy a jePÁL GÁBoR

megjelölhetők olyan funJ<cionátis
helyek' amelyeket a fehérjeláncon
távoli aminosavak alakíránek ki
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