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4. FEHÉRJÉK 

 

4.0. Bevezetés 

 A fehérjék elsısorban α-L-aminosavakból felépülı biopolimerek. A csak α-L-

aminosavakat tartalmazó fehérjék a proteinek. Nevüket a görög proteios szóból kapták, ami 

elsırangút jelent. J.Berzelius nevezte el ennek alapján a fehérjéket (1838). 

 

4.1. Felosztásuk funkcióik szerint 

 Ez a felosztás meglehetısen önkényes, ugyanis vannak fehérjék, amelyek több 

funkciót is betöltenek 

 1. Enzimek. 

 Katalitikus hatású fehérjék, amelyek katalizáló hatásukat vizes oldatokban, szők pH 

tartományban, szobahımérsékleten fejtik ki. Kémiai reakciók reakciósebessége enzimek 

hatására több milliószorosra nı. Ennek oka, hogy az enzim a reakció aktiválási 

energiaszintjét nagymértékben lecsökkenti. Ezek a reakciók enzim jelenléte nélkül in vitro 

körülmények között egyáltalán nem, vagy csak rendkívül lassan játszódnak le. 

 2. Vázanyagok. 

• Az izmok alkotórésze (pl.: a miozin). 

• Inak, izületek, csontok szerves komponensei, az ún. vázfehérjék (szkleroproteinek). 

 3. Anyagtranszportban résztvevı fehérjék. 

 Ilyenek pl. a hemoglobin, ami az oxigén—széndioxid szállítást végzi, vagy a 

sejtmembrán fehérjék, amelyeknek az ionok (K+, Na+) szállításában van szerepük. 

 4. Információ átvitelben résztvevı fehérjék . 

 Idegsejtek speciális receptor proteinek hatására lépnek mőködésbe. Pl. a látásban a 

fényérzékeny rodopszin játszik döntı szerepet. 

 5. Növekedést és differenciálódást befolyásoló fehérjék. 

 6. Energiatároló fehérjék. 

 Növényi magvak proteinjei mindaddig nitrogénforrásként szolgálnak, míg a növény 

fotoszintézissel nem képes szintetizálni saját proteinjeit.  
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 Az állatok szénhidrátok lebontásából fedezik energiaszükségletüket. Szénhidrátok 

híján viszont a fehérjék lebontásával nyerik a szükséges energiát. 

 7. Védekezésben résztvevı fehérjék. 

 Ilyenek például az immunoglobulinok és a plazmafehérjék. 

 

4.2. Felosztásuk összetételük alapján 

 Proteinek: egyszerő, csak aminosavakból felépülı, speciális szerkezető polipeptidek. 

 Proteidek: összetett, aminosavakon kívül más szerkezeti elemet is tartalmazó 

proteinek, mint pl. glüko-, foszfo-, metallo-, nukleo-, lipoproteidek. 

 

4.3. Csoportosításuk makroszerkezetük szerint 

 Fibrilláris: a polipeptid lánc szálszerően, egy irányban kiterjedt szerkezetet vesz fel, 

pl. a gyapjúban az α-keratin. 

 Globuláris: a polipeptid lánc gombolyagszerő konformációban van. Valamennyi 

enzimfehérje ilyen szerkezető. 

 

4.4. Csoportosításuk oldhatóság szerint 

 Vízben oldhatóak: albuminok 

 Vizes só oldatban oldhatóak: globulinok 

 Vizes alkoholban oldhatóak: prolaminok 

 Lúgban oldhatóak: glutelinek 

 Oldhatatlanok: szkleroproteinek. 

 

4.5. A proteinek szerkezete 

 Primer szerkezet: a proteinben lévı peptidkötéssel kapcsolódó aminosavak sorrendje 

(szekvenciája), az N- és C-terminális aminosavak között. 

 Szekunder szerkezet: intra- vagy intermolekuláris hidrogénhidak hatására kialakuló 

térszerkezet: α-hélix, βA- és βP-redızött szerkezet.  

 Tercier szerkezet: távoli aminosavrészletek közti kovalens (pl. S-S), ionos- és 

hidrogénkötések, valamint a konformáció.  

A szekunder és tercier szerkezet határvonala sok esetben nehezen definiálható.  
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 Kvaterner szerkezet: több protein egységbıl álló szerkezetekbıl létrejövı 

komplexek. 

• protomerek: azonos proteinegységekbıl álló komplexek. 

• oligomer proteinek: különbözı proteinegységekbıl álló komplexek, pl. a humán 

hemoglobin α2β2 (l. késıbb). 

 

4.5.1. Primer szerkezet 

A fehérjéket felépítı aminosavak egymással peptid (savamid) kötéssel kapcsolódnak.  

 (E): nem preferált ciszoid gátolt rotáció: 75 kJ/mól (Z): preferált transzoid 

 

Síkban ábrázolva a peptid láncot: 

 

R, R’’ felénk, R’, R’’’ sík mögé mutat. 

 

R = H, R’ = Me, R’’ = HOCH2, R’’’ = Ph: H-Gly–Ala–Ser–Phe-OH 

 N-terminális C-terminális 

 aminosav 

4.1. Ábra.  

A primer szerkezet 
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 Ezek az aminosavak mind α- és L-konfigurációjúak. A Cahn-Ingold-Prelog (CIP) 

konvenció szerint, valamennyi (S)-konfigurációjú, kivéve a ciszteint, amely (R)-

konfigurációjú. 

 A peptidkötésben hat atom egy síkban van. A karbonil-nitrogén kötés körül gátolt a 

rotáció (∆H╪ = 75 kJ/mól). Az alacsonyabb energiájú rotamer az, amelyben a képzeletbeli 

mezomer határszerkezetben a C=N kötésre nézve a két α-C-atom (Cα) transz helyzető (4.1. 

ábra). 

 Az α-L-aminosavak nevét, a nevek rövidítését, a polipeptid láncok írásmódját a 

IUPAC 1983-ban* szabályozta, és a továbbiakban mi is ezt követjük. 

 A primer szerkezet meghatározása a protein teljes hidrolízisével (18—24 h, 110 ºC, 

6N HCl) kezdıdik, az egyes aminosavakat pl. ioncserés kromatográfiával (kationcserélı 

gyantán, a 4.2. ábrán megadott puffer oldatokkal végzett eluálással) tudjuk elválasztani és 

azonosítani. 

elúciós idı (perc)
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pH 3,2: aszparaginsav (1), treonin (2), szerin (3), glutaminsav (4), prolin (5); 

pH 4,3: glicin (6), alanin (7), cisztein (8), valin (9), metionin (10), izoleucin (11), leucin (12) 

tirozin (13), fenilalanin (14); 

pH 5,3: lizin (15), hisztidin (16), triptofán (17), arginin (18).  

4.2 Ábra. 

 

 Az aminosavakat az R-csoport minısége szerint a következıképpen csoportosítjuk: 

a) apoláris, hidrofób: Ala, Val, Leu, Ile, Phe, Trp, Pro 

b) poláris, nem ionos láncú: Gly, Ser, Thr, Cys, Gln, Tyr, Asn, Met 

c) poláris, pozitív töltéső: Lys, Arg, His 

d) poláris, negatív töltéső: Asp, Glu 

                                                           
* IUPAC Joint Committee for Biochemical Names (JCBN) 
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 Az aminosavak R-csoport szerinti csoportosítása jó összhangban van a 4.2. ábrán 

látható ionkromatográfiával, miszerint a szabad karbonsavat tartalmazó aminosavak  

(d csoport) kisebb pH-jú, nagyobb saverısségő eluenssel eluálhatók, mint az α-amino 

csoporton kívül további bázisos csoportot tartalmazó aminosavak (c csoport). 

 Az a) csoportba tartozó aminosavak a protein belseje felé fordulnak (l. a 4.3.1, 4.3.2 

és a 4.4.2. ábrákat (a szekunder szerkezet címszó alatt), hogy ne érintkezzenek az ıket 

körülvevı poláris, nagy víztartalmú közeggel. 

 Ha a teljes hidrolízis elıtt az N-terminális aminosavakat arilezéssel (Sanger reagens: 

2,4-dinitro-fluorbenzol), acilezéssel (pl. [4-(4-dimetilaminofenilazo)benzolszulfonil]-klorid, 

azaz Dabzil-klorid; vagy [5-(dimetilamino)naftalin-1-szulfonil]-klorid, azaz Danzil-klorid) 

megjelöljük, a hidrolízis után ezeket kromatográfiásan könnyen azonosíthatjuk. Az N-

terminális aminosak Edman-féle meghatározása, miszerint lúgosítással (piridin) az N-

terminális aminocsoportot deprotonáljuk, fenil-izotiocianáttal N-feniltiokarbamiddá 

alakítjuk, majd savanyításra az N-terminális aminosavat 3-fenil-5-szubsztituált-tiohidantoin 

formájában lehasítjuk és így azonosítjuk. A módszer automatizálható, és így aminosav 

szekvencia meghatározásra alkalmas. A módszer kb. 50 egységbıl álló polipeptid 

szekvencia meghatározását teszi lehetıvé. A reakció ugyan jó termeléssel megy (98%), ez 

azonban 60 egységnél már 0,9860 = 0,3%-os termelést jelent az utolsó lépés elérésekor. Ezért 

kell a nagy peptidláncot kisebb egységekre hasítani. Ez történhet 

a) Kémiai módszerekkel: 

• a BrCN a metioninnál hasítja a láncot: 

• az o-jodozobenzoesav a triptofán karboxilcsoportjánál hasít; 

• a 2-nitro-5-tiocianátobenzoesav a cisztein amino-oldalán hasítja a láncot; 

• a NH2OH az aszparagin—glicin kötést hasítja szelektíven. 

• Az ionos kötéssel összetartott peptideket karbamid vagy guanidin—hidroklorid 

hozzáadásával denaturáljuk. Az S—S-hidakat 2-szulfaniletanollal elhasítjuk, 
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majd a rekombinálódást etil-jódacetáttal alkilezve akadályozzuk meg. Az S—S-

hidakat perhangyasavval oxidálva is elbonthatjuk. Kétdimenziós elektroforézissel 

megállapítható, hogy a nem S—S híddal összekötött polipeptidek ugyanolyan, 

míg az S—S-híd oxidációjakor nyert szulfonsavak eltérı Rf értéket mutatnak. 

b) Enzimatikusan: 

• a tripszin a lizin, vagy arginin peptidkötésénél hasít; 

• a pepszin a fenilalanin és tirozin peptidkötésénél hasít; 

• a kimotripszin a fenilalanin, tirozin, leucin, valin és triptofán kötéseit hasítja; 

• a clostripain az arginin karbonilcsoportja mentén hasít; 

• a staphylococcus proteáz aszparaginsav, vagy glutaminsav pepdidkötésnél hasít. 

 

 A fehérjékben a 20 leggyakrabban elıforduló aminosavon kívül azok módosított 

származékai is elıfordulnak, így a cisztin, a ciszteinbıl levezethetı diszulfán; a transz
#-

izomer 4-hidroxiprolin, amely a kollagén 12%-át alkotja; továbbá foszforilált szerin, treonin, 

hisztidin; valamint O- és N-glikozidok. 

 Az élı szervezetekben olyan aminosavak is vannak, amelyek nem fehérje 

alkotóelemek. Ilyenek pl. a peptidoglikánok D-aminosavjai (D-alanin, D-izoglutamin), a 

gramicidin-S antibiotikumban elıforduló L-ornitin (a 2,5-diaminoglutársav (S)-

enantiomerje), a pantoténsavban elıforduló β-alanin. Ebbe a csoportba tartozik a kreatin (N-

metil-N-guanidinoecetsav) is. 

 gramicidin-S L-ornitin kreatin 

 

 A gramicidin-S egy győrős oligopeptid. 

                                                           
# A biokémiai tárgyú cikkekben és könyvekben többnyire eritro-, ami a korábbi szerves sztereokémiai 
elnevezésbıl származik. 
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4.5.2. Szekunder szerkezet 

 A polipeptid szekunder szerkezetét az határozza meg, hogy adott aminosav- 

szekvencia mellett milyen konformációban helyezkedik el a polipeptid lánc. Ha ez teljesen 

véletlenszerő és tetszıleges lenne, akkor 100 aminosavegységbıl álló lánc esetén, 

aminosavegységenként három lehetséges konformációval számolva 3100 lehetıséget 

jelentene. Ez 5×1047 féle szerkezetnek felelne meg. Ha egy egység 10-13 s alatt helyezkedne 

el a megfelelı konformációban, akkor ez 5×1047×10-13 s idıt igényelne, ami 16×1027 évnek 

felel meg! A tényleges konformáció kialakulásához szükséges és a számított idı közti 

különbéget Levinthal paradoxonnak hívjuk. 

• α-Hélix szerkezet 

p

h

c

 

a) α-hélix sematikus szerkezete 

  

 hajtogatott szalag hélix α-hélix π-hélix 

b) kiterített hélix szerkezet 

4.3.1. Ábra. 
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 Az elsı, proteinekre jellemzı konformációt Linus Pauling és Robert Corey fedezték 

fel az 1930-as évek végén röntgendiffrakciós módszerrel. Ezt α-hélixnek nevezték el. Az α-

hélix egy jobbmenető spirális szerkezet. A 4.3.1. ábrán látható egy egyszerősített hélix 

szerkezet, ahol a gömbök egy-egy aminosavat szimbolizálnak. A h egy egységre jutó, a 

tengellyel párhuzamos emelkedés. A p az ún. menetemelkedés, azaz az egy teljes 

hélixfordulat alatt bekövetkezı emelkedés. Ez n számú aminosav részvételével következik 

be, ahol n lehet nem egész szám is. A c az ismétlıdéshez tartozó magasság, ahol a 

vázszerkezet m egészszámú egység után ismétli önmagát. Ha n egészszám, akkor n = m. 

Az α-hélix esetében az ismétlıdés m = 18 egység után következik be, ami 5 fordulatot 

jelent. Egy fordulatra 3,6 egység jut, n = 3,6. Az egy egységre esı emelkedés h = 0,15 nm, 

így a menetemelkedés p = 3,6×0,15 = 0,54 nm, és c = 5×p = 2,7 nm. Ha a hélixet úgy 

terítjük ki a síkba, hogy az egymással H-kötést létesítı NH-k és karbonilcsoportok ellentétes 

oldalra kerüljenek, akkor jól látható, hogy az egy fordulatra esı egységek száma és az 

intramolekuláris hidrogénhídban résztvevı atomok száma hogyan alakul. Az egyes hélixeket 

szokás e két szám feltüntetésével is jellemezni, ahol az utóbbi alsó indexben szerepel. Az α-

hélixre jellemzı érték 3,613. 

 

• β-Redızött (lemez) szerkezet 

 β-parallel β-antiparallel 

4.3.2. Ábra. 

ββββ-redızött szerekezetek 

 

 Két polipeptid lánc egymással párhuzamosan helyezkedik el és a karbonilcsoportok 

és a peptid NH-k között intermolekuláris hidrogén-híd alakul ki. Ha mindkét lánc N-

terminálistól C-terminális felé halad, akkor βP (β-parallel), ha az egyik N→C, a másik C→N 
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irányú, akkor βA (β-antiparallel) szerkezetrıl beszélünk. A redızöttséget az okozza, hogy a 

C–N–C kötések zeg-zugosan haladnak. 

 

• Ramachandran diagram 

 A 4.1. ábrán bemutattuk, hogy az N–C=O kötés körül gátolt a rotáció. Ennek 

megfelelıen a polipeptidekben a Cα–C(O)–NH–Cα hat atom egy síkban helyezkedik el és 

rotáció csak a Cα–C(O) (ψ pszi) és a NH–Cα (φ fi) kötés körül következhet be. 

4.4.1. Ábra 

 A 4.4.1. ábrán megadtuk a φ és ψ definicióját, így ha valamennyi atom az ábrán 

látható módon egy síkban van, akkor φ = −180o és ψ = +180o.  

 

1: βA redızött, 2: βP redızött, 3: kétszer hajtogatott, 4: αR-hélix, 5: π-hélix, 6: αL-hélix 

4.4.2. Ábra.  

Ramachandran diagram 
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 A sztérikus gátlások miatt az α-hélix és β-redızött szerkezetekben csak 

meghatározott φ és ψ esetekhez tartozik energiaminimum. L-Alanin egységekbıl álló 

polipeptid esetén csak a 4.4.2. ábrán színesen jelölt φ—ψ tartományban jöhet létre α-hélix, 

βA és βP struktúra. Ez a jellemzı kisebb-nagyobb eltérésekkel csaknem valamennyi α-

aminosavra. Kivételt csak a glicin (szaggatott vonallal határolt területek) és az L-prolin 

képez. 

 

4.5.3. Tercier szerkezet (szuperszekunder szerkezetek) 

 A proteinek több, mint 60%-ban α-hélix és β-redızött szerkezetőek.  

A β-redızött szerkezetek ún. β-fordulatot, β-hajtőkanyart* vagy ún. "görög kulcs" 

konformációt vehetnek fel. Az α-hélix és a β-szerkezetek egymással is kölcsönhatásba 

léphetnek. A protein két α-hélix szerkezete is egymásba illeszkedhet, ha +20o vagy −50o-ban 

haladnak egymáson keresztül (l. a 4.5. ábrát). 

 Ezeket a szerkezeteket hidrogén-hidak, diszulfid-kötések, Coulomb-kölcsönhatások 

(–COO− +NH3–) és az apoláris szerkezető aminosavak közötti van der Waals erık tartják 

össze. Így biztosított pl., hogy az enzimekben a fehérjében egymástól távol elhelyezkedı 

aminosavak, amelyek egy kémiai folyamatot katalizálnak, egymáshoz közel, a reakció 

szempontjából megfelelı térhelyzetbe kerüljenek (l. a kimotripszin-A hatás-

mechanizmusát). Ennek köszönhetıen alakulnak ki bizonyos "tartományok" (domain-ek), 

amelyeknek speciális szerepük van, mint pl. az immunoglobulin-G esetén az idegen test 

felismerésében. 

 

4.5.4. Kvaterner szerkezet 

 Több fehérje kölcsönhatása révén kialakuló komplex szerkezet. Pl.: a 

hemoglobinban a porfirin vázat körülvevı protein két α-hélix és két β-redızött szerkezető 

protein megfelelı térhelyezetben elhelyezkedı együttesébıl áll. 

 

                                                           
* Az n-ik aminosav C=O csoportja hidrogénhidat képez az n+3-ik aminosav NH-jával! 
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 a) b) 

 

 c) d) e) 

f) 

4.5. Ábra. 

Tercier szerkezetek sematikus ábrázolása 

a) és b) két hélix szerkezet illeszkedése; c) β-hajtőkanyar; d) β-redızött szerkezet; e) “görög 

kulcs” konformáció; f) hélix és β-szerkezet illeszkedése. 
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4.6. Néhány speciális fehérje 

4.6.1. Mioglobin 

 A mioglobin oxigént szállít az izomrostokban. Az oxigénszállításért a mioglobinban 

lévı hem felelıs. A hem a protoporforin IX és Fe2+ komplexe (l. 4.6.1.és 4.6.2. ábrákat), ami 

tehát nem protein, hanem ún. prosztetikus csoport. A hozzá kapcsolódó proteint apoprotein-

nek hívjuk. Az apoprotein 75%-a α-hélix konformációjú és 8 α-hélix alegységbıl áll, 

amelyeket A, B, C…H betőkkel jelölünk. Az egyes hélixeket összekötı, öt nem hélix 

szerkezető polipeptidet két betővel jellemezzük. Az N-terminális részen két (NA1, NA2), a 

C-terminális részen öt egységbıl álló polipeptid rész található (HC1 → HC5). 

4.6.1. Ábra. 

A mioglobinban és a hemoglobinban elıforduló prosztetikus csoport szerkezete 

 

4.6.2. Ábra. 

A mioglobinban és a hemoglobinban elıforduló prosztetikus csoport a hozzá 

legközelebb lévı aminosavakkal. 
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 A koordinációban résztvevı hisztidinek melletti bető a megfelelı hélix típusára, az 

indexben lévı szám az aminosav sorszámára utal a polipeptidben. 

 

4.6.2. Hemoglobin 

 Az eritrocitáknál a hemoglobin végzi az oxigénszállítást, ugyanakkor képes a szén-

dioxidot és a protont is megkötni, így döntı szerepe van az anyagcserében, a CO2 

eltávolításában: 

Hb O2

H
+

Hb
CO2

H+ CO2 O2+ + +

 

 Az apoprotein négy polipeptid láncból áll, α2β2 elrendezıdésben. Ezeket hidrogén-

kötések tartják össze. Minden egyes polipeptid egy-egy porfirin vázat tartalmaz, s noha az 

egyes aminosavak jelentısen különböznek a mioglobinben lévıktıl, a hasonlóság mégis 

szembetőnı. Minden polipeptidlánc 8 hélixbıl áll (A—H), és a prosztetikus csoport 

közelében, a lánc végén és a H és F hélixeket összetartó aminosavak azonosak. A B és E 

hélixek közel esnek egymáshoz, amit a B6 glicin tesz lehetıvé. 

 A hemoglobin oxigénmegkötı képessége nemcsak azért nagyobb, mert egy molekula 

4 mól oxigént képes megkötni, hanem azért is, mert egy mól oxigén megkötése megkönnyíti 

a további 3 mól oxigén kapcsolódását. A hemoglobin oxigén affinitása pH függı. Mind a 

proton, mind a CO2 koncentráció növekedése az oxigén leadásához vezet, míg az oxigén 

megkötése ellentétes folyamatot vált ki. A 2,3-bisz(foszfo)glicerát csökkenti a hemoglobin-

A (HbA) oxigén affinitását. A magzatban a hemoglobin-F (HbF) kevésbé köti a 2,3-

bisz(foszfo)glicerátot, mint a felnıtt egyedben, így nı az oxigén ellátottsága. 

 

4.6.3. Immunoglobulin G 

 Az immunoglobulin G szérum fehérje. A szervezet szintetizálja, ha egy idegen 

fehérje (antigén) jut a szervezetbe. Felismeri a testidegen molekulát. Az immonoglobulin G 

többfunkciós fehérje, amely több, különbözı antigént ismer fel (fehérjét, poliszacharidot). 

 Szerkezetét tekintve egy Y alakú fehérje (4.7. ábra), amelyet két 215 

aminosavegységbıl és két 500 aminosavegységbıl álló fehérje épít fel, és 12 ún. domain 

helyezkedik el rajta. Az Y két rövidebb szárán vannak az antigén kötıhelyek (antigene-

binding site Fab), a hosszabb szár (Fc) az, amely az idegentest megkötést érzékelve a 
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kötıhelyei segítségével makrofágokhoz kapcsolódik, amelyek az idegentest lebontást 

(fagocitózis) elindítják. A komplexet a lizozómákhoz szállítják azáltal, hogy a sejtmembrán 

transzport rendszere felismeri az Fc egységeket, és ezt követıen megtörténik a lebontás. 

 

4.7. Ábra.  

Az immonoglobulin G szerkezete 

4.6.4. Kollagén 

 Az emlısöknél leggyakrabban elıforduló extracelluláris fehérje. Ez a fibrilláris 

fehérje a fı építıköve a bırnek, az inaknak, az ínynek, az izületeknek, és a véredények 

falának. A csontokban ez képezi azt a mátrixot, amire a szervetlen komponensek 

lerakódnak. 

 A leggyakoribb aminosavkomponensek a glicin (minden harmadik aminosav a 

peptidláncban), a prolin, és a hidroxiprolin. Ezen kívül glicinhez kötve elıfordul a lizin, 

valamint más aminosavak is, mint az alanin, a metionin, a szerin, a glutamin stb. 

 A C-vitaminnak szerepe van a prolin hidroxilálásában. A hiánya a véredények 

falának gyengüléséhez vezet, ami súlyosabb esetben vérzést okoz. Ezt a hiánybetegséget 

hívják skorbutnak. A prolin hidroxilálása a polipeptid láncban történik, amit úgy igazoltak, 

hogy az 18O-nel jelzett hidroxiprolin nem épül be a kollagénbe. 

 A fıegység az ún. tropokollagén, ami három polipeptid lánc jobbmenető hélixe. 

Egyenként kb. 1000 aminosavból áll. Az egyes láncok balmenető hélixek, 3,3 egység esik 

egy fordulatra. Ennek átmérıje 0,5 nm. A tropokollagén kb. 300 nm hosszú, átmérıje 1,5 

nm. Míg az egyes láncokon belül nincs hidrogénhíd, addig a három láncot hidrogénhidak 

tartják össze. A tropokollagén kötegeket a lizin, hidroxilizin láncok kötik össze — az 

Fab Fab

Fc

antigén kötıhelyek
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alkoholos hidroxilcsoport aldehiddé oxidálódik, majd aldol reakcióval történik az 

összekapcsolódás. 

 Öregedéssel a csontban és a véredények falában lévı kollagénben egyre több 

keresztkötés jön létre, és a csontok törékenyebbé, a véredények fala rugalmatlanná válik. 

 

4.6.5. α-Keratin 

 A hajat és a gyapjút képezı fı proteinben három αR-hélix van összecsavarodva. 

Ezek együttesen egy balmenető szuperhélixet alkotnak. Ezt protofibrilnek hívják. Ez egy 

9+2-es elrendezıdésben képezi a mikrofibrilt. Számos mikrofibril egység ún. makrofibrillé 

rendezıdik. A mikrofibril kötegek együttesen alkotják a hajat vagy a gyapjút. Az egyes 

kötegeken belül és között S–S hidak vannak, a polipeptidláncban ugyanis gyakori alkotórész 

a cisztein. 

 A gyapjút nedves levegın melegítve a benne lévı α-keratin β-keratinná, azaz β-

parallel redızött struktúrájú fehérjévé alakul. Ez az oka, hogy a gyapjú megnyúlik, mivel az 

ugyanolyan aminosavegységekbıl álló β-szerkezet (lemez) kb. kétszer olyan hosszú, mint a 

megfelelı α-hélix. 

 

4.6.6. Citokróm-C 

 A citokróm-C az aerob sejtek energiatermelı mechanizmusában vesz részt. A 

citokróm-C apoproteinje 104–111 aminosavat tartalmaz, amelybıl 35 minden állatban, 

növényben, gombában és baktériumban azonos. A sematikus szerkezet a 4.8. ábrán látható. 

A különbözı élılényekben elıforduló citokróm-C szerkezetben az is közös, hogy a Fe2+ 

ötödik koordinációs szféráját egy hisztidin (18), a hatodikat egy metionin (80) foglalja el.  

 A hem szerkezeti részletet hidrofób aminosavak veszik közre, amitıl a citokróm-C 

redukciós potenciálja vizes közegben pozitívabb, mint más hemet tartalmazó komplexé, 

ezért elektronleadási készsége kisebb. 

CH (CH2)3

OC

HN

CH C

CHO

(CH2)2 CH

CO

NH
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 A citokróm-C szerepe az, hogy a citokróm oxidáz enzim segítségével négy elektron 

leadásával az oxigént (O2) vízzé redukálja, miközben protont (H+) pumpál a belsı 

mitokondriális membrán citoszol oldalára. 

4 Cyt C (+2) + 4 H+ + O2 → 4 Cyt C (+3) + 2 H2O 

a) 

b) 

4.8. Ábra. 

Citokróm C 

a) hem részlet koordinációs viszonya; b) citokróm C szerkezete az aminosav szekvenica 

részletezése nélkül 
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