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 MOLEKULARNE MECHANIZMY 

 BIOSYNTEZY BIAŁEK  

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz   

Zakład Biologii Medycznej 

WYKŁAD 4: 

Enancjomery – para nienakładalnych na siebie cząsteczek chemicznych, 

które są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi (podobnie jak prawa i lewa 

ręka) 
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Aminokwasy posiadają swoje izomery optyczne różniące się przestrzennym 

rozmieszczeniem atomów tak, iż stanowią swoje odbicie lustrzane.  

Takie izomery nazywa się enancjomerami.  

• dwa enancjomery skręcają światło spolaryzowane w przeciwnych kierunkach,  

• wiele związków wykazuje diametralnie różną aktywność biologiczną w zależności od 

tego, którym w parze jest enancjomerem. 

• wiele leków syntetycznych wykazuje szkodliwe lub lecznicze działanie zależnie od 

swojej formy enancjomerycznej (np. talidomid) 

Budowa aminokwasów 
 

•   Wszystkie organizmy używają te same aminokwasy ( 20 rodzajów) 

 

•   Różnice w kolejności  aminokwasów, które  tworzą polipeptyd  prowadzi do  

     nieograniczonej różnorodność polipeptydów 

 

•   Właściwości łańcuchów  bocznych determinują strukturę przestrzenną białka 

 np. hydrofobowy łańcuch boczny białka rozpuszczalnego w wodzie 

 

•   Kod 3-literowy aminokwasów 

          

grupa aminowa 
grupa 

karboksylowa 

Skład:  centralny atom węgla   

           + 4 grupy:  

 

1. wodór 

       

 2. grupa aminowa 

                                   

3. grupa karboksylowa 

                      

4. łańcuch R (boczny , 

inny dla każdego aminkwasu) 

   

 

Wiązanie peptydowe 
    ( wiązanie amidowe) 

Na jednym końcu łańcucha polipeptydu  znajduje się niezablokowana grupa aminowa 

(tzw. N-koniec), na drugim niezablokowana grupa karboksylowa (C-koniec).  

Wiązanie peptydowe 

Reakcja 

dehydratacji 
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Aminokwasy egzogenne -  aminokwasy niezbędne  

 

- nie mogą być syntetyzowane w organizmie  zwierzęcym  

    i muszą być dostarczane w pożywieniu 

-   zalicza się 8 aminokwasów egzogennych  

Fenyloalanina  (phenylalanine, Phe)  

Izoleucyna  (isoleucine, Ile)  

Leucyna  (leucine, Leu)  

Lizyna  (lysine, Lys)  

Metionina  (methionine, Met)  

Treonina  (threonine, Thr)  

Tryptofan  (tryptophan, Trp)  

Walina (valine, Val)  

       -  u dzieci dwa  dodatkowe aminokwasy egzogenne 

    histydyna  i arginina 

R – grupa alifatyczna 

Alanina Glicyna Walina 

Leucyna Izoleucyna Prolina * * 

* 

R – grupa aromatyczna 

R – grupa zawierająca atom siarki 
Cysteina Metionina 

* 

* 

* Tryptofan Tyrozyna Fenyloalanina 
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R – polarna grupa alkoholowa 

R – grupa dodatnio naładowana 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Treonina Seryna 

Lizyna Arginina Histydyna * * * 

R – amid kwasu 

R – kwaśna grupa kwasowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwas 

asparaginowy  

Kwas 

glutaminowy  

Glutamina (Q)(Gln)  Asparagina (N)(Asn)  

 

 

Diagram Venn’a: podział aminokwasów ze względu na właściwości fizykochemiczne. 

  

Kategorie:     1. wielkość (małe i duże)[kolor żółty],  

        2. polarność (polarne i apolarne)[kolor zielony]  

                      3. powinowactwo do wody (hydrofobowe i hydrofilne)[kolor czerwony]. 
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Budowa białek  

I - rzędowa 

II -  rzędowa 

  łańcuch α helisy     β harmonijka 

Aminokwasy połączone są wiązaniami  

peptydowymi i tworzą łańcuch polipeptydowy 

łańcuch polipeptydowy 

beta nić    tworzy "pofałdowane kartki" (ang. β sheet)  
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Struktura stabilizowana jest głównie 
przez wiązania wodorowe pomiędzy 

grupą aminową jednego aminokwasu 
a atomem tlenu z grupy karboksylowej 

innego aminokwasu w obrębie tego 
samego polipeptydu  . 

II -  rzędowa 

Budowa białek  
  III – rzędowa    

IV -  rzędowa 

Wiązania  wodorowe 

Mostki   

dwusiarczkowe 

- oddziaływania wodorowe  (oddziaływanie 

    łańcuchów bocznych aminokwasów R)  

 

- tworzenie mostków    dwusiarczkowych 

(stabilizacja białka) -S-S-  pomiędzy 

dwiema resztami cysteiny  

 

- oddziaływania hydrofobowe 

 

- oddziaływania van der Waalsa 

- przestrzenna budowa białka 

 

- kilku łańcuchów polipeptydowych  

  + inna część nie będąca częścią  

  białka (np.cukier lub barwnik) 

 

 -  hemoglobina (barwnik – hem) 

Rybosom 

Podjednostka Stała sedymentacji Liczba białek Rodzaje RNA 

mała 40 S 33 18 S RNA 

duża 60 S 45 28 S RNA 

5,8 S RNA 

5 S RNA 

-   kompleks enzymatyczny odpowiedzialny  

     za syntezę polipeptydu (translację)  

  

-  zbudowane z rybosomowego RNA (rRNA)  i białek  

 

-  stała sedymentacji (S) odzwierciedla  masę rybosomu 

   

-  rybosomy eukariotyczne (80S = 40S i 60S),  

-  rybosomy  prokariotyczne (70S = 30S i 50S)  
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Streptomycyna – hamuje inicjacje syntezy białek poprzez wiązanie 

   z podjednostką 30S rybosomu 

Teracyklina  – hamuje inicjacje syntezy białek poprzez wiązanie 

          z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego  

                       i blokuje dostęp tRNA do kompleksu: mRNA- rybosom  

                        

Erytromycyna – hamuje syntezę białek poprzez wiązanie z podjednostką  

                           50S rybosomu bakteryjnego translokację rosnącego 

                           łańcucha peptydowego  

Działanie antybiotyków 

 na syntezę białek bakterii  

Rybosom 

     Rybosom może jednocześnie "odczytywać" dwa kolejne  

     kodony mRNA, służą do tego miejsca P i A 

     miejsce A - miejsce aminokwasu - miejsce przyłączenia  

              aminoacylo - tRNA, 

    

     miejsce P - miejsce polipeptydu - a raczej tRNA 

                      "dźwigającego"  łańcuch polipeptydowy  

                       (peptydylo - tRNA). 

   

     miejsce E - miejsce wyjścia, w którym tRNA  

                          bez aminokwasów opuszczają rybosom  

Inicjacja translacji 

 połączenie podjednostek (małej i dużej) zachodzi tylko podczas trwającego 

 proces translacji 

 do małej podjednostki rybosomu przyłącza się tzw. inicjujący tRNA (kodon 

 startowy mRNA, czyli trójka kodująca metioninę (AUG) (lub u bakterii 

 formylometioninę), oraz mRNA 

 następnie powstały kompleks łączy się z dużą podjednostką 

  

P A 
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Zakończenie syntezy łańcucha polipeptydowego, 

następuje gdy rybosom dojdzie do jednej z trójek  

nonsensownych: UAA, UAG lub UGA. Żaden rodzaj 

tRNA nie łączy się z tymi trójkami.  

 

1. przyłączenie tRNA niosącego odpowiedni aminokwas w miejscu A 

 

2. "przeskoczenie" łańcucha peptydowego z miejsca P na aminokwas przyniesiony 

do miejsca A poprzez wytworzenie wiązania peptydowego pomiędzy już 

istniejącym polipeptydem a "nowoprzybyłym" aminokwasem, 

 

3. opuszczenie rybosomu przez wolne tRNA z miejsca P, które wędruje do 

cytoplazmy po nowy aminokwas, 

 

4. przesunięcie się rybosomu względem mRNA o trzy nukleotydy  

Cztery etapy wydłużania łańcucha polipeptydowego:  

polirybosomy (polisomy) – grupy rybosomów powiązanych  

     z sobą za pomocą mRNA 

 

 

ta sama nić mRNA odczytywana jest zwykle przez kilka rybosomów, po przekroczeniu 

długości ok. 40 aminokwasów peptyd wysuwa się z podjednostki rybosomu na zewnątrz 

Polisomy 
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  1. odłączenie początkowej cząsteczki metioniny 

 

  2. łączenie  kilku polipeptydów w funkcjonalną cząsteczkę białka o  

strukturze czwartorzędowej  

   (struktury drugo - i trzeciorzędowa powstają samorzutnie gdyż są efektem 

struktury pierwszorzędowej, czyli składu aminokwasowego peptydu) 

 

3. obróbka może polegać na fosforylowaniu lub metylowaniu polipeptydu 

Obróbka post-translacyjna białek 

polipeptydy powstające w tej reakcji ulegają  dalszej obróbce: 

Obróbka post-translacyjna białek 

acetylacja                    histony   reguluje interakcje DNA – czynnik

       transcrypcyjny   

MODYFIKACJA  BIAŁKO KONSEKWENCJE KLINICZNE  

karboksylacja                 czynniki krzepnięcia   koagulacja

    VII, IX, X , fibrynogen      

glikozylacja                białka powierzchniowe   determinacja 

    czerwonych krwinek                  grup krwi 

fosforylacja                czynniki wzrostu   aktywacja czynnika 

      indukcja proliferacji

         

ubikwitynizacja                    białka       degradacja w proteasomach
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1. kontrolowanie, kiedy i jak często dany gen ulega transkrypcji  

 

2. kontrolowanie procesów składania i dojrzewania pierwotnego transkryptu 

RNA  

 

3. selekcjonowanie mRNA i decydowanie, który z nich ma ulegać translacji 

na rybosomach  

 

4. wybiórczą aktywację lub inaktywację białek po tym, jak już zostały 

wytworzone  

Kontrola wytwarzania białek 

Wydajność biologiczna 
 

• każda komórka ma 3000 systemów enzymatycznych, 

  

• w ciągu sekundy zachodzi, w każdej komórce 

     30 –100 tysięcy  reakcji chemicznych  

 

• co sekundę obumiera 10 mln komórek i  

     tyle samo powstaje, tzn. 5000 mld w ciagu 12 h,  

 

• w  ciągu godziny powstaje 200 mln erytrocytów,  

 

• w ciągu dnia powstaje ok. 70 kg ATP!! 

Wymaga to:  koherencji i  synchronizacji  

  TYP ENZYMU         ROLA 
 
Oksydoreduktazy      - przenoszą ładunki : AH2 + B → A + BH2  

 

Transferazy               - przenoszą liczne grupy funkcyjne : AB + C → A + BC 

 

Ligazy                     - powodują syntezę różnych cząsteczek : A + B → AB  

 

Izomerazy                - zmieniają wzajemne położenie grup chemicznych 

                 bez rozkładu szkieletu związku: AB → BA 

 

Hydrolazy       - powodują rozpad substratu pod wpływem wody    

   (hydroliza) AB + H2O → A + B 

 

Liazy                        - powodują rozpad substratu bez hydrolizy: AB → A + B 

 

Nukleazy                  - rozkłada kwasy nukleinowe  przez hydrolizę 

 

Fosfatazy      - hydrolityczne  usuwa grupę  fosforanową 

 

Kinazy        - przyłącza do cząstek grupy fosforanowe   
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Dziękuję  


