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Wprowadzenie
Obecny stan wiedzy na temat organizacji i funkcji materii ożywionej na
poziomach molekularnym, komórkowym, tkankowym i organizmalnym wynika z
przełomowych odkryć naukowych poczynionych w XX i w pierwszej dekadzie
XXI wieku. Odkrycia te dotyczyły między innymi właściwości nośnika informacji
genetycznej, jakim są kwasy nukleinowe i mechanizmów, dzięki którym
informacja genetyczna ulega przekształceniu w komórce, prowadząc do
wytworzenia ogromnego bogactwa makrocząsteczek wykazujących aktywność
biologiczną – białek i peptydów. Badania w tej dziedzinie, których ostatecznym
celem jest poznanie budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, były i są
nadal prowadzone z wykorzystaniem bardzo wielu organizmów modelowych, od
jednokomórkowych, poprzez wielokomórkowe, aż do gatunków stojących
najwyżej na drabinie ewolucyjnej – ssaków, a wśród nich małp naczelnych. Jednak
zakończenie na początku XXI wielu wieloletnich prac zmierzających do poznania
pełnej sekwencji genomu człowieka oraz genomów innych organizmów, często
zajmujących odległe miejsca na drabinie ewolucyjnej, wydaje się być kluczowe w
dalszych badaniach procesów biologicznych zachodzących w komórkach.
Poznanie genomu człowieka i innych organizmów wydaje się mieć trudne do
przecenienia znaczenie w zrozumieniu funkcjonowania niezbędnych elementów
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„maszynerii życia” – białek. Poznawanie pełnej sekwencji genomu człowieka
nastąpiło dzięki pracom przeprowadzonym w ramach międzynarodowego
rządowego projektu HUGO (ang. Human Genome Project) oraz projektu prywatnej
korporacji Celera. W 2000 r. (26 czerwca) poinformowano, że poznano
przybliżoną sekwencję całego genomu człowieka, a 14 kwietnia 2003 r. ogłoszono
zakończenie sekwencjonowania 99% genomu człowieka z trafnością 99,99%.
Genom człowieka (i innych ssaków) to zestaw informacji genetycznej
człowieka. W skład genomu człowieka wchodzą dwa odrębne genomy, genom
jądrowy zlokalizowany w jądrze komórkowym oraz genom mitochondrialny.
Genom jądrowy zawiera prawdopodobnie informację o 20–25 tysięcy genów i
zbudowany jest z około 3 miliardów (3 x 109) par zasad DNA1 zorganizowanych w
chromosomy2. Komórka somatyczna zawiera 46 chromosomów: 22 pary
chromosomów autosomalnych i 1 parę chromosomów płci a komórka płciowa
odpowiednio 23 chromosomy: 22 chromosomy autosomalne i 1 chromosom płci.

1

2

Francis Crick i James Watson otrzymali w 1962 r. nagrodę Nobla w dziedzinie Fizjologii
lub Medycyny za sformułowanie modelu podwójnej helisy DNA, na podstawie zdjęć
krystalografii rentgenowskiej wykonanych przez Rosalindę Franklin oraz Maurice'a
Wilkinsa (współlaureata nagrody wraz z Watsonem i Crickiem).
Chromosom to forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki.
Chromosomy są zbudowane z dwóch chromatyd siostrzanych połączonych w jednym
punkcie centromerem. U organizmów prokariotycznych chromosom stanowi pojedyncza,
kolista cząsteczka DNA, natomiast u organizmów eukariotycznych liniowa cząsteczka
DNA. Każda cząsteczka DNA buduje jedną chromatydę. Zarówno u prokariotów, jak i
eukariontów chromosomy zbudowane są z kompleksu DNA i białek histonowych lub
histonopodobnych. U organizmów eukariotycznych chromosomy z obu stron zakończone
są powtarzającą się sekwencją nukleotydów tworzących telomer. Skracanie telomerów
podczas podziałów komórki być może prowadzi do starzenia się komórki. Miejsca na
chromosomie, gdzie zlokalizowane są geny określa się terminem loci (liczba pojedyncza:
locus).
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Genom każdego organizmu niesie w sobie informację o wszystkich białkach3 i
peptydach, które występują (lub mogą występować) w jego komórkach, z
wyjątkiem oczywiście tych białek, które dostaną się do określonego organizmu w
wyniku infekcji lub innej formy współżycia dwóch lub większej liczby stworzeń
(wystarczy w tym miejscu przytoczyć takie formy współżycia, jak pasożytnictwo
lub symbioza).

Białka – ogólna charakterystyka
Białka,

podobnie

jak

kwasy

nukleinowe

są

wielkocząsteczkowymi

polimerami, złożonymi z liniowo połączonych cząsteczek aminokwasów. Liczba
kombinacji 20 rodzajów aminokwasów (występujących w przyrodzie – Tabela 1),
dla białka o średniej wielkości jest praktycznie nieskończona. Do utworzenia i
utrzymania przy życiu organizmu jest potrzebne wiele dziesiątków tysięcy różnych
białek - w zależności od komplikacji budowy tego organizmu.
W literaturze polskojęzycznej białka określa się często mianem protein, (co
jest bezpośrednim zapożyczeniem z języka angielskiego: „protein/proteins”).
Termin angielski pochodzi od greckiego słowa „protos”, czyli „pierwszy”. Nazwa
ta trafnie oddaje znaczenie białek, gdyż ze wszystkich związków organicznych to
właśnie białka zajmują pierwsze miejsce pod względem różnorodności funkcji,
jakie pełnią w organizmach. Białka są prawdziwymi „cząsteczkami życia”, gdyż
stanowią materiał budulcowy żywych organizmów nie do zastąpienia przez
jakikolwiek inny rodzaj cząsteczek, utrzymując kształt komórek i organizmów, i
zapewniając ich funkcjonowanie. Obecność białek stwierdzono we wszystkich
komórkach żywych, a także u wirusów. Białka (i peptydy) są głównym elementem

3

W 1993 r. Kary B. Mullis i Michael Smith otrzymali nagrodę Nobla z Chemii za prace
dotyczące opracowania metod opierających się na właściwościach DNA, metody mutacji
ukierunkowanej (punktowej) i łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Metody te są
obecnie powszechnie wykorzystywane w badaniach właściwości i funkcji białek w
komórkach. Wcześniej, bo w 1965 r., Francois Jacob, Andre Lwoff i Jacques Monod
otrzymali nagrodę Nobla z Fizjologii i Medycyny za poczynione przez tych badaczy
odkrycia dotyczące genetycznej kontroli syntezy enzymów i cząsteczek wirusowych.
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budulcowym skóry, mięśni, ścięgien, nerwów, krwi, a ponadto wszystkich
enzymów (za wyjątkiem rybozymów), receptorów, przeciwciał i hormonów.
Białka stanowią bardzo ważny element naszej diety. W organizmie człowieka
trawienie białek zaczyna się w żołądku, gdzie komórki gruczołowe żołądka
wydzielają nieczynny enzym pepsynogen. Komórki okładzinowe wydzielają kwas
solny, w obecności którego pepsynogen przekształca się w postać czynną –
pepsynę. W jelicie cienkim trypsyna i chymotrypsyna rozkładają cząsteczki
polipeptydów do tripeptydów i dipeptydów. Te z kolei rozkładane są przez
peptydazy ściany jelita cienkiego do aminokwasów, które zostają wchłaniane do
krwi i żyłą wrotną wędrują do wątroby. Z wątroby większość aminokwasów dalej
dostaje się z krwią do komórek ciała. Z nadwyżek powstają amoniak i ketokwasy.
Amoniak

przekształcany

jest

w

mniej

toksyczny

mocznik,

który

jest

transportowany w krwioobiegu do nerek. Natomiast ketokwasy mogą zostać
wykorzystane do syntezy cukrów i niektórych aminokwasów, zużyte na cele
energetyczne, bądź przekształcone w tłuszcze zapasowe. Dobrymi źródłami białek
są mięso, jaja, orzechy, zboża, rośliny strączkowe oraz nabiał.
Z punktu widzenia chemicznego, białka to wielkocząsteczkowe biopolimery
(o masie cząsteczkowej4 od kilku tysięcy do kilku milionów jednostek masy),
zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniem peptydowym
(-CONH-)5. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach.
Zazwyczaj liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha polipeptydowego
jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być zbudowana z wielu łańcuchów
polipeptydowych (podjednostek). Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład
białek są C, O, H, N, S, także P oraz niekiedy kationy metali Mn2+, Zn2+, Mg2+,
Fe2+, Cu2+, Co2+ i inne. Skład ten nie pokrywa się ze składem aminokwasów.
Wynika to stąd, że większość białek (są to tzw. białka złożone) ma dołączone do

4

5

Masa cząsteczkowa wyrażana jest w atomowych jednostkach masy; jednostka ta równa
jest jednej dwunastej masy atomu izotopu węgla 12C. Masę cząsteczkową nazywano
dawniej ciężarem cząsteczkowym (nie jest to obecnie zalecane).
Wiązanie peptydowe to umowna nazwa wiązania amidowego pomiędzy resztami
aminokwasowymi peptydów i białek. Wiązanie peptydowe łączy grupę α-aminową jednej
reszty aminokwasowej z grupą α-karboksylową drugiej reszty.
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reszt aminokwasowych różne inne cząsteczki. Regułą jest przyłączanie cukrów, a
ponadto kowalencyjnie lub za pomocą wiązań wodorowych dołączane może być
wiele różnych związków organicznych pełniących funkcje koenzymów oraz jony
metali.

Aminokwasy – cegiełki budulcowe białek
Białka

są

przede

wszystkim

zbudowane

z

aminokwasów.

Wiele

aminokwasów (zazwyczaj ponad 100) połączonych ze sobą wiązaniami
peptydowymi tworzy łańcuch polipeptydowy, w którym można wyróżnić dwa
odmienne końce. Na jednym końcu łańcucha znajduje się niezablokowana grupa
aminowa (tzw. N-koniec), a na drugim niezablokowana grupa karboksylowa
(C-koniec).
Aminokwasy to organiczne związki chemiczne, zawierające grupę aminową NH2 (zasadową) oraz grupę karboksylową -COOH (kwasową) lub inną grupę
kwasową, np. sulfonową. W roztworach aminokwasy występują jako tzw. sole
wewnętrzne (amfolity). Niezwykle ważną cechą aminokwasów jest więc punkt
izoelektryczny (pI – omówiony w dalszej części tego opracowania). Wyróżnia się
następujące klasy (rodzaje) aminokwasów: alifatyczne, siarkowe, aromatyczne,
obojętne (z grupą -OH), kwasowe, zasadowe i prolinę. Ponadto istnieje wiele
kryteriów podziału aminokwasów, ze względu na rodzaj rodnika (łańcuchowe,
pierścieniowe), polarność rodnika (polarny, niepolarny), miejsce syntezy
(endogenne,

egzogenne),

położenie

grupy

aminowej

względem

grupy

karboksylowej (α, β, γ, δ i ε-aminokwasy; litera grecka określa odległość pomiędzy
grupą aminową, a karboksylową), przemiany chemiczne, którym podlegają:
glikogenne (dostarczają pirogronianu), ketogenne (dostarczają acetylo-CoA),
glikoketogenne oraz występowanie w białkach (proteogenne, nieproteogenne). Ze
względu na liczbę grup aminowych i karboksylowych wyróżnia się aminokwasy:
obojętne – gdy jest tyle samo (zwykle po jednej) grup aminowych i
karboksylowych; kwasowe – gdy przeważa liczba grup karboksylowych i
zasadowe – gdy przeważa liczba grup aminowych
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Znanych jest ponad 300 aminokwasów występujących naturalnie. W skład

białek wszystkich organizmów żywych wchodzi głównie 20 podstawowych
aminokwasów (określane terminem „aminokwasy biogenne” lub „białkowe”),
które są α-aminokwasami szeregu L6, a także niewielkie ilości innych, w
większości będących pochodnymi aminokwasów podstawowych. Aminokwasy są
podstawowymi jednostkami budulcowymi peptydów i białek. Zazwyczaj są
rozpuszczalne w wodzie i w warunkach fizjologicznego pH są zjonizowane
(Tabela 1).
Tabela 1
Dwadzieścia aminokwasów biogennych wchodzących w skład białek
Aminowas

Kod

Kod

3-literowy

1literowy

Masa
cząsteczkowaa

pIc

Rodzaj aminokwasu

6,11

obojętny,
hydrofobowy, alifatyczny

Alanina

Ala

A

71,0788

Cysteinad

Cys

C

103,1388 5,05

obojętny,
hydrofobowy,
aminokwas siarkowy

Kwas
asparaginowy

Asp

D

115,0886 2,85

kwaśny

6

Izomery szeregów konfiguracyjnych L i D, enancjomer (obiekt, w tym przypadku
cząsteczka aminokwasu, występujący w dwóch postaciach, które są odbiciami
lustrzanymi, nie nakładającymi się na siebie), mający w rzucie Fischera grupę
hydroksylową po prawej stronie, zaliczany jest do szeregu konfiguracyjnego D, zaś
enancjomer mający grupę hydroksylową po stronie lewej asymetrycznego atomu węgla –
do szeregu konfiguracyjnego L. Przynależność do odpowiedniego szeregu jest umowna.
Za wzorzec przyjęto konfigurację enancjomerów 2,3-dihydroksypropanalu (aldehydu
glicerynowego). Alfa-aminokwasy na atomie węgla α posiadają łańcuch boczny, który
może zawierać pierścień aromatyczny, łańcuch alifatyczny, siarkę, grupę wodorotlenową,
dodatkową grupę aminową bądź karboksylową. Atom węgla α takich aminokwasów jest
atomem chiralnym, co oznacza, że każdy aminokwas może występować w dwóch
konfiguracjach przestrzennych, oznaczanych zwyczajowo jako D i L.
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Kwas
glutaminowy

Glu

E

129,1155 3,15

kwaśny

Fenyloalaninab

Phe

F

147,1766 5,49

obojętny,
hydrofobowy, aromatyczny

Glicynae

Gly

G

57,0519

obojętny,
hydrofobowy

Histydynab

His

H

137,1411 7,60

zasadowy

Izoleucynab

Ile

I

113,1594 6,05

obojętny,
hydrofobowy,
alifatyczny

Lizynab

Lys

K

128,1741 9,60

zasadowy

Leucynab

Leu

L

113,1594 6,01

obojętny,
hydrofobowy,
alifatyczny

b

Metionina

Met

M

6,06

131,1926 5,74

obojętny,
hydrofobowy,
zawiera siarkę

Asparagina
(amid kwasu
Asn
asparaginowego)

N

114,1038 5,41

hydrofilowy

Prolinaf

Pro

P

97,1167

hydrofobowy, heterocykliczny

Glutamina
(amid kwasu
glutaminowego)

Gln

Q

128,1307 5,65

Arginina

Arg

R

156,1875 10,76 zasadowy

Seryna

Ser

S

87,0782

6,30

5,68

hydrofilowy

obojętny, hydrofilowy
hydroksyaminokwas
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Treoninab

Thr

T

101,1051 5,60

obojętny,
hydrofilowy,
hydroksyaminokwas

Walinab

Val

V

99,1326

obojętny,
hydrofobowy,
alifatyczny

6,00

Tryptofan

Trp

W

186,2132 5,89

obojętny,
hydrofobowy, aromatyczny i
heterocykliczny

Tyrozyna

Tyr

Y

163,1760 5,64

obojętny, słabo
hydrofobowy

b

a
b
c
d
e

f

W środowisku wodnym do masy aminokwasu należy doliczyć masę cząsteczki wody.
Aminokwasy egzogenne.
Punkt izoelektryczny.
Dwie reszty cysteiny mogą utworzyć mostek dwusiarczkowy (powstaje cystyna).
Ponieważ przy węglu α znajdują się dwa atomy wodoru, glicyna nie jest optycznie
czynna.
Może zakłócać takie struktury białka jak helisa alfa i harmonijka beta. Od innych
aminokwasów odróżnia się brakiem pierwszorzędowej grupy aminowej.

Właściwości fizykochemiczne białek i ich struktura
Tak jak w przypadku cząsteczek aminokwasów, jedną z ważnych cech
każdego białka jest jego punkt izoelektryczny (pI). Punkt izoelektryczny białek
oznacza wartość pH, przy której populacja cząsteczek posiadających grupy
funkcyjne mogące przyjmować jednocześnie dodatni i ujemny ładunek elektryczny
(np. aminokwasy) zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich, co ujemnych, na
skutek czego ładunek całkowity całej populacji wynosi zero. Stężenie jonu
obojnaczego przyjmuje wtedy maksymalną wartość, a stężenia form anionowej i
kationowej są minimalne. W punkcie izolektrycznym cząsteczki białek mają
najmniejszą

rozpuszczalność,

najmniejszą

lepkość,

najmniejsze

ciśnienie

osmotyczne. Wartość pI jest oznaczana najczęściej w odniesieniu do białek i
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metodami
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polarymetrycznymi,

chromatograficznymi

(ogniskowanie chromatograficzne, ang. chromatofocusing) i elektroforetycznymi
(ogniskowanie

izoelektryczne,

ang.

isoelectrofocusing).

Ponadto

istnieje

możliwość wyznaczenia wartości teoretycznej dla białek na podstawie równania
Hendersona-Hasselbacha (poniżej). Dla aminokwasu zawierającego jedną grupę
aminową i jedną grupę karboksylową wartość pI można obliczyć w prosty sposób
na podstawie wartości stałych dysocjacji (pKa1 i pKa2) danej cząsteczki:

W pH poniżej wartości pI białka mają ładunek dodatni, zaś powyżej
wypadkowy ładunek jest ujemny. Ma to duże znaczenie w czasie rozdziału białek z
zastosowaniem metody elektroforezy (metodę tę omówiono w dalszej części
niniejszego opracowania). Wartość pH żelu elektroforetycznego zależy od użytego
buforu. Jeżeli pH buforu jest wyższe od pI białka, to będzie ono migrować w
kierunku anody (ujemny ładunek - anion, jest przyciągany do niej). Z drugiej
strony, jeśli pH buforu jest niższe od pI białka będzie ono się poruszać w kierunku
ujemnie naładowanej strony żelu (kationy będą wędrować do katody). Białko nie
będzie migrować, jeśli pH buforu i pI danego białka będą sobie równe.
Poznanie struktury białek to wyzwanie dla badaczy także obecnie. Nadzieje
badaczy opierają się na założeniu, że struktura odzwierciedla funkcje. Dlatego
badania opierające się na analizie rentgenograficznej kryształów białek7, na

7

Kamienie milowe krystalografii: 1901 r. - nagroda Nobla z Fizyki dla Wilhelma Conrada
Röntgena za odkrycie promieni X. 1914 r. - nagroda Nobla z Fizyki dla Max von Laue za
odkrycie zjawiska dyfrakcji promieni X i zastosowanie tego zjawiska do analizy
krystalograficznej. 1964 r. - nagroda Nobla z Chemii dla Dorothy Crowfoot Hodgkin za
ustanowienie podstaw dla analizy struktury cząsteczek z zastosowaniem dyfrakcji
promieni X. 1985 r. – nagroda Nobla z Chemii dla Herbert A. Hauptman i Jeroma Karle
za opracowanie metod pozwalających na rozwiązywanie struktur krystalicznych białek.
1988 r. – nagroda Nobla z Chemii dla Johanna Deisenhofera, Roberta Hubera i Hartmuta
Michela za rozwiązanie struktury pierwszego białka błonowego (centrum fotosyntetyczne
bakterii purpurowych).
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analizie struktury białek w roztworach z zastosowaniem techniki jądrowego
rezonansu magnetycznego (NMR)8 oraz spektroskopii masowej i metod
bioinformatycznych są przeprowadzane w bardzo wielu laboratoriach na świecie,
w tym w Polsce, gdzie mamy pod tym względem już znaczące osiągnięcia. Na
szczególne podkreślenie zasługują prace prowadzone w tej dziedzinie przez
zespoły badawcze kierowane przez Mariusza Jaskólskiego z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii, Zakład Krystalografii), Jacka J.
Otlewskiego, kierownika Zakładu Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu we Wrocławiu, Janusza Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Adama Dubina z
Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mariusz Jaskólski stworzył w 1994 r. pierwsze w Polsce laboratorium badań
krystalograficznych struktury białek. Do jego największych osiągnięć należą prace
nad protezami retrowirusowymi, zapoczątkowane jeszcze we Frederick Cancer
Research Facility w USA, w zespole kierowanym przez mającego polskie korzenie,
wybitnego krystalografa Alexandra Wlodawera. Zespół kierowany przez Jacka J.
Otlewskiego zdobył uznanie społeczności międzynarodowej m.in. za prace
dotyczące struktury i mechanizmu działania proteaz serynowych i ich inhibitorów.
Specjalistą w dziedzinie zastosowania metod bioinformatycznych i metod
umożliwiających tworzenie modeli strukturalnych białek jest Janusz Bujnicki,
kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Zainteresowania
naukowe kierowanego przez niego zespołu skupiają się m.in. na opracowaniu
metod pozwalających przewidywać strukturę białek oraz na charakterystyce
enzymów uczestniczących w modyfikacji cząsteczek RNA i DNA. Zespół Adama

8

Podstawy metody NMR stworzyli między innymi Felix Bloch i Edward Mills Purcell,
którzy w 1952 r. otrzymali nagrodę Nobla z Fizyki. W 1991 r. Richard R. Ernst otrzymał
nagrodę Nobla z Chemii za opracowanie metod pozwalających na analizę struktury
makrocząsteczek z dużą rozdzielczością z zastosowaniem techniki NMR. 2002 r. –
nagroda Nobla z Chemii dla Kurta Wüthricha, Koichi Tanaki i Johna B. Fenna za
opracowanie metod badania struktury makrocząsteczek w roztworach z wykorzystaniem
NMR oraz za stworzenie podstaw analizy białek z zastosowaniem spektroskopii mas.
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Dubina (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) zajmuje się m.in.
badaniami nad proteinazami i ich białkowymi inhibitorami oraz peptydami
antybakteryjnymi.
Prowadząc w dalszym ciągu rozważania na temat struktury białek należy
stwierdzić, ze łańcuch białkowy (peptydowy) początkowo może przyjąć dowolny
kształt, (co określa się mianem konformacji czy stanu zwanego „kłębkiem
statystycznym”). Niemal natychmiast cząsteczka taka ulega procesowi tzw.
zwijania białka (ang. protein folding) tworząc mniej lub bardziej sztywną strukturę
przestrzenną, zwaną "natywną" strukturą lub konformacją białka. Tylko cząsteczki,
które uległy zwinięciu do takiej struktury (i które zostały odpowiednio
zaktywowane), mogą pełnić właściwą dla danego białka funkcję biologiczną9.
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie elementów składowych cząsteczki w
przestrzeni wyróżniamy następujące typy struktur. Struktura pierwszorzędowa
białka, zwana również strukturą pierwotną jest określona przez sekwencję
(kolejność) aminokwasów w łańcuchu białkowym.
Struktura drugorzędowa białka są to lokalne struktury powstające w wyniku
tworzenia się wiązań wodorowych pomiędzy atomem tlenu grupy >C=O, a
atomem wodoru grupy -NH. Do struktur drugorzędowych zalicza się helisy (przede
wszystkim helisy alfa (ang. α helix), beta kartki tworzące "pofałdowane kartki"
(ang. β sheet) i beta zakręty (ang. turn).
Struktura trzeciorzędowa białka to wzajemne położenie elementów struktury
drugorzędowej stabilizowane przez oddziaływania reszt aminokwasowych oraz
tworzenie mostków dwusiarczkowych (-S-S-), powstających pomiędzy dwiema
resztami cysteiny, dwiema resztami metioniny lub metioniny i cysteiny w
łańcuchu.

9

Mając na uwadze, że zastosowanie w niniejszym opracowaniu terminu „natywna
konformacja białka” może wzbudzać dyskusje, dla potrzeb tego opracowania zdefiniujmy
białko natywne jako białko o prawidłowej strukturze trzeciorzędowej. A zatem
odwrotnością tego terminu będzie białko denaturowane, czyli takie, które posiada
zachowaną strukturę pierwszorzędową, a nawet drugorzędową, ale struktura
trzeciorzędowa jest zmieniona lub zniszczona.
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Struktura

czwartorzędowa10

białka

to

przestrzenna

budowa

białka

zbudowanego z kilku łańcuchów polipeptydowych oraz zawierająca struktury
niebiałkowe. W przypadku glikoprotein są to reszty cukrowe, lipoproteiny
zawierają cząsteczki lipidów, nukleoproteiny cząsteczki kwasów nukleinowych,
chromoproteiny

zawierają

barwniki

(np.

hemoglobina

zawiera

hem),

a

fosfoproteiny zawierają reszty kwasu fosforowego.
Białka poddane działaniu podwyższonej temperatury ulegają, powyżej pewnej
temperatury, nieodwracalnej denaturacji, czyli takiej zmianie struktury, która czyni
białko nieaktywnym biologicznie. Jest to spowodowane nieodwracalną utratą
trzeciorzędowej lub czwartorzędowej struktury. Denaturacja białek może również
zachodzić pod wpływem soli metali ciężkich, mocnych kwasów i zasad,
niskocząsteczkowych alkoholi, aldehydów oraz napromieniowania. Wyjątek
stanowią proste białka, które mogą ulegać także procesowi odwrotnemu, tzw.
renaturacji po usunięciu czynnika, który tę denaturację wywołał.
Niewielka część białek ulega trwałej denaturacji pod wpływem zwiększonego
stężenia soli w roztworze, jednak proces wysalania jest w większości przypadków
w pełni odwracalny, dzięki czemu technika wysalania może być używana w celu
izolowania lub rozdzielania białek11. Przy większym stężeniu soli następuje
uszkodzenie otoczki solwatacyjnej12 wokół cząsteczki białka, co powoduje

10

Według najnowszej klasyfikacji białka mają tylko trzy rzędy budowy, trzeciorzędowa
odpowiada trzeciorzędowej i czwartorzędowej razem według starej klasyfikacji.
Powodem zmiany były trudności w klasyfikacji struktur niektórych białek oraz brak
czwartorzędowej innych. Dopuszcza się stosowanie obu klasyfikacji w okresie
przejściowym.
11
W 1946 r. James Batcheller Sumner, John Howard Northrop i Wendell Meredith Stanley
otrzymali nagrodę Nobla z Chemii za ich prace dotyczące oczyszczania białek (w tym
enzymów) i udowodnienie, że białka mogą ulegać krystalizacji. Nagroda Nobla z Chemii
w 1962 r. przypadła Max Ferdinandowi Perutzowi i Johnowi Cowdery Kendrewowi za
ich prace dotyczące struktury białek globularnych (hemoglobiny i mioglobiny).
12
Solwatacja to proces otaczania cząsteczek rozpuszczanego związku chemicznego przez
cząsteczki rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik ma tendencję do tworzenia dość trwałej
otoczki o grubości dochodzącej do 4-5 cząsteczek wokół cząsteczki rozpuszczonego
związku. Otoczka ta zwana otoczką solwatacyjną powstaje na skutek słabych
oddziaływań elektrostatycznych.
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wypadanie białek z roztworu. Proces ten nie narusza struktury białka, więc jest
odwracalny.
Białka są na ogół rozpuszczalne w wodzie. Do białek nierozpuszczalnych w
wodzie należą tzw. białka fibrylarne, występujące w skórze, ścięgnach, włosach
(kolagen, keratyna) lub mięśniach (miozyna). Niektóre z białek mogą rozpuszczać
się w rozcieńczonych kwasach lub zasadach, jeszcze inne w rozpuszczalnikach
organicznych. Białka posiadają zdolność wiązania cząsteczek wody. Efekt ten
nazywamy hydratacją.
Metody oczyszczania i biofizycznej charakterystyki białek ewoluowały wraz z
rozwojem wiedzy na ich temat i pojawianiem się nowych celów badawczych. W
niniejszym opracowaniu, ze względu na rozległość tematu, przedstawiono tylko
niektóre rozpowszechnione metody związane z elektroforetycznym rozdziałem
białek13, jako szczególnie użyteczne w ich identyfikacji, w badaniach kompleksów
białkowych i w badaniach zmierzających do określenia proteomu komórek lub
organelli komórkowych.
Elektroforeza to technika analityczna, także stosowana jako metoda
preparatywna w chemii, w biologii molekularnej i w genetyce. Jej istotą jest
rozdzielenie mieszaniny związków chemicznych lub makrocząsteczek na
jednorodne frakcje przez wymuszanie ich wędrówki w polu elektrycznym.
Cząsteczki różnych substancji różnią się zwykle ruchliwością elektroforetyczną.
Parametr ten jest w przybliżeniu wprost proporcjonalny do ładunku elektrycznego
cząsteczki i odwrotnie proporcjonalny do jej wielkości. Zależy także od kształtu
cząsteczki.
W zależności od ośrodka, w którym następuje rozdział związków/cząsteczek
wyróżnia się elektroforezę bibułową (dziś już przestarzałą), żelową i kapilarną. W
elektroforezie żelowej ośrodkiem, w którym przemieszczają się badane substancje
jest żel elektroforetyczny wykonany z agarozy, poliakryloamidu, agaru lub skrobi

13

Zastosowanie metod elektroforetycznych w badaniach białek zostało docenione przez
komitet nagrody Nobla w 1948 r., kiedy to przyznano Arne Wilhelmowi Kaurin
Tiseliusowi nagrodę Nobla z Chemii.
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(metoda historyczna), uformowany w płytkę długości od kilkunastu do
kilkudziesięciu centymetrów i grubości od ułamka do kilku milimetrów.
Kroplę analizowanej mieszaniny nanosi się w zagłębienie w żelu, tzw.
studzienkę. Próbka rozpuszczona jest z reguły w roztworze o większej gęstości,
dzięki czemu rozpływa się na dnie studzienki, a po włączeniu zasilania migruje w
żelu jako wąski prążek. W zależności od techniki, cały żel lub jego końce
zanurzone są w przewodzącym prąd roztworze buforowym. Wzdłuż krawędzi żelu,
zwykle na dwóch przeciwległych bokach płytki, biegną, elektrody, do których
przykłada się stałe lub asymetryczne pulsujące napięcie elektryczne rzędu 50-3000 V.
Ze względu na zróżnicowaną ruchliwość elektroforetyczną, ruchliwsze (zazwyczaj
mniejsze) cząsteczki oddalają się szybciej od miejsca naniesienia próbki. Przebieg
elektroforezy można monitorować nanosząc (na osobnych ścieżkach lub razem z
preparatem) specjalne barwniki o znanej ruchliwości elektroforetycznej.
W przypadku białek techniką powszechnie stosowaną w ich analizie jest
elektroforeza w żelu poliakryloamidowym (PAGE, ang. polyacryloamide gel
electrophoresis). W zależności od zastosowanego układu można uzyskać rozdział
polipeptydów stosownie do różnych właściwości fizykochemicznych (w obecności
detergentu dodecylosiarczanu sodu – SDS – rozdział białek zależy od ich masy
cząsteczkowej). Ten typ elektroforezy jest obecnie najczęściej stosowany i może
być użyty jako jedyna metoda analityczna lub stanowić element bardziej
skomplikowanych badań (np. elektroforeza dwuwymiarowa, preparatywna,
Western blotting).
W metodzie SDS-PAGE białka rozdzielane są na zasadzie filtracji,
analogicznie do metody sączenia molekularnego, a ponieważ frakcjonowanie
zachodzi w zależności od długości łańcucha polipeptydowego, można ustalić masę
danego białka przez porównanie z odpowiednimi standardami. Po zakończeniu
rozdziału elektroforetycznego żel wyjmuje się z aparatu i poddaje się analizie przez
wybarwienie

specyficznymi

barwnikami.

W

przypadku

rozdzielanych

elektroforetycznie preparatów białek znakowanych izotopowo, wizualizację
rozdzielonych białek uzyskuje się przez zaczernienie kliszy fotograficznej (w
miejscu białka), uzyskując w ten sposób autoradiogram. W przypadku technik
preparatywnych obszary żelu zawierające pożądany produkt wycina się i poddaje
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procesowi elucji, a następnie analizuje się skład białkowy z zastosowaniem innych
metod.
Inne

typy

elektroforezy

to

elektroforeza

kapilarna

(ang.

capillary

electrophoresis), która służy najczęściej do rozdziału niewielkich cząsteczek,
fragmentów DNA lub peptydów. Odmianą elektroforezy kapilarnej jest micelarna
elektrokinetochromatografia (MEKC). Metoda ta umożliwia rozdział i analizę
niemal wszystkich związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie.

Rodzaje i funkcje białek
Strategie jakie konstruuje się w celu zbadania struktury i funkcji określonej
grupy białek w podstawowym stopniu zależą od właściwości i rodzaju, do jakiego
dane białko/białka należą. Istnieje wiele kryteriów podziału białek. Ze względu na
budowę i skład, dzielimy białka na proste i złożone. Białka proste zbudowane są z
tylko aminokwasów. Dzielimy je na następujące grupy.
1. Protaminy (np. klupeina, salmina, cyprynina, ezocyna, gallina) mają charakter
silnie zasadowy, charakteryzują się ponadto dużą zawartością reszt argininy
oraz brakiem aminokwasów zawierających siarkę; protaminy są dobrze
rozpuszczalne w wodzie;
2. Histony podobnie jak protaminy są to białka silnie zasadowe i dobrze
rozpuszczają się w wodzie. Histony występują w jądrze komórkowym (w
połączeniu z cząsteczkami DNA); w skład cząsteczek histonów wchodzi duża
liczba reszt lizyny i argininy;
3. Albuminy to białka o charakterze obojętnym, spełniające szereg ważnych
funkcji biologicznych: są enzymami, hormonami i innymi biologicznie
czynnymi związkami; albuminy dobrze rozpuszczają się w wodzie i w
rozcieńczonych roztworach soli, łatwo ulegają koagulacji; białka tej grupy
występują w tkance mięśniowej, w osoczu krwi i w mleku;
4. Globuliny, w odróżnieniu od albumin, są źle rozpuszczalne w wodzie,
natomiast dobrze rozpuszczalne w rozcieńczonych roztworach soli; w
cząsteczkach globulin, oprócz innych aminokwasów białkowych, występują w
większych ilościach reszty kwasu asparaginowego i kwasu glutaminowego;
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globuliny występują przede wszystkim w płynach ustrojowych i w tkance
mięśniowej;
5. Prolaminy są to typowe białka roślinne, występują w nasionach;
6. Gluteiny to także typowe białka roślinne;
7. Skleroproteiny to białka charakteryzujące się dużą zawartością reszt cysteiny i
aminokwasów zasadowych, a także proliny i hydroksyproliny; skleroproteiny są
nierozpuszczalne w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli; są to typowe
białka o budowie włóknistej, dzięki temu pełnią w komórce funkcje podporowe;
do tej grupy białek należy keratyna.
Białka złożone mają bardziej skomplikowaną budowę. Wśród nich
wyróżniamy:
1. Chromoproteiny

(hemoglobina,

mioglobina,

cytochromy,

katalaza,

peroksydaza) składają się z białek prostych i grupy prostetycznej;
2. Fosfoproteiny zawierają około 1% fosforu w postaci reszt kwasu fosforowego;
do grupy tych białek należą m.in. kazeina, witelina, ichtulina;
3. Nukleoproteiny są zbudowane z białek zasadowych i kwasów nukleinowych;
rybonukleoproteidy są zlokalizowane przede wszystkim w cytoplazmie: w
rybosomach, mikrosomach i mitochondriach, a także w niewielkich ilościach w
jądrach komórkowych; wirusy są zbudowane prawie wyłącznie z nukleoproteid;
4. Lipidoproteiny zbudowane są z cząsteczek białek połączonych z cząsteczkami
tłuszczów prostych lub złożonych (np. sterydami, kwasami tłuszczowymi);
lipoproteiny uczestniczą w transporcie i magazynowaniu cholesterolu
(cząsteczki LDL, HDL, VLDL); lipoproteiny są także składnikiem budulcowym
błon biologicznych;
5. W cząsteczkach glikoprotein grupę prostetyczną stanowią cukry (m.in.
mukopolisacharydy w ślinie; glikoproteiny występują też w płynie torebek
stawowych);
6. Metaloproteiny zawierają jako grupę prostetyczną atomy metali, takich jak
miedź, cynk, żelazo, wapń, magnez, molibden i kobalt, stanowiące grupę
czynną wielu enzymów.
Białka uczestniczą we wszystkich procesach zachodzących w komórce i w
całym organizmie. W związku z tym można przypisać im następujące funkcje:
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budulcową (keratyna, elastyna, kolagen), bowiem wchodzą w skład wszystkich
plazmatycznych struktur komórkowych; katalityczną ze względu na fakt, że
wszystkie enzymy w komórkach są białkami katalizującymi przebieg reakcji
biochemicznych14; transportową, np. hemoglobina, transferyna, a także białka
błonowe (kanały jonowe, pompy jonowe)15, które umożliwiają transport substancji
do i z komórki, białka obecne w cytoplazmie transportują szereg biologicznie
czynnych substancji, m.in. takich jak jony wapnia; magazynującą (ferrytyna);
regulatorową (hormony, insulina16), białka uczestniczą w wielopłaszczyznowej
koordynacji funkcji życiowych; odpornościową (immunoglobuliny), białka
uczestniczą w rozpoznawaniu i zwalczaniu antygenów; lokomotoryczną (aktyna,
miozyna), białka kurczliwe w mięśniach różnych typów.
Ponadto białka uczestniczą w wytwarzaniu i przekazywanie informacji (białka
17

G ), w buforowaniu zmian stężenia innych substancji biologicznie czynnych, w

14

W 1929 r. za prace nad enzymami uczestniczącymi w procesie fermentacji nagrodę
Nobla z chemii otrzymali Arthur Harden i Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin,
w 1931 r. nagrodę Nobla z Fizjologii lub Medycyny odebrał Otto Heinrich Warburg za
prace nad enzymami oddechowymi, w 1955 r. Axel Hugo Theodor Theorell za prace nad
enzymami oksydoredukcyjnymi, zaś w 1978 r. Werner Arber, Daniel Nathans i Hamilton
O. Smith za prace nad enzymami restrykcyjnymi.
15
W 2003 r. Peter Agree i Roderick MacKinnon zostali laureatami nagrody Nobla z Chemii
za prace dotyczące struktury i mechanizmu działania kanałów jonowych i akwaporyn,
zaś w 1997 r. Paul D. Boyer, John E. Walker i Jens C. Skou otrzymali nagrodę Nobla z
Chemii za wyjaśnienie mechnizmu syntezy ATP oraz odkrycie transportującej jony sodu
i potasu Na+, K+-ATPazy z błony plazmatycznej. W 1991 r. Ervin Neher i Bert Sakman
zostali uhonorowani nagrodą Nobla z Fizjologii lub Medycyny za stworzenie podstaw do
pomiaru aktywności pojedynczych kanałów jonowych w komórce (metoda patch clamp).
16
W 1923 r. laureatami nagrody Nobla z Fizjologii lub Medycyny zostali Frederick Grant
Banting i John James Richard Macleod za odkrycie insuliny, zaś w 1958 nagrodą Nobla
z chemii został uhonorowany Frederick Sanger za opisanie struktury insuliny. W 1950 r.
za prace nad hormonami sterydowymi rdzenia nadnerczy nagrodę Nobla z Fizjologii lub
Medycyny otrzymali Edward Calvin Kendall, Philip Showalter Hench i nasz rodak
Tadeusz Reichstein. W 1955 r. nagrodę Nobla z Chemii otrzymał Vincent du Vigneaud
za pracę nad syntezą hormonów peptydowych, zaś w 1971 r. w dziedzinie Fizjologii lub
Medycyny Earl W. Sutherland, Jr. za prace nad mechanizmem działania hormonów.
17
W 1994 r. za prace nad białkami G nagrodę Nobla z Fizjologii lub Medycyny odebrali
Alfreg G. Gilman i Martin Rodbell.
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tym jonów; w kontroli wzrostu i różnicowania oraz w oddziaływaniach pomiędzy
komórkami (np. kadheryny).

Synteza białek
Białka są syntetyzowane na podstawie informacji zawartej w DNA
(pośrednim etapem jest przepisanie informacji na cząsteczkę mRNA, na podstawie
której w procesie translacji powstają białka). Zatem budowa białek oraz związana z
nią struktura jest uwarunkowana kolejnością zasad azotowych w łańcuchu
cząsteczki kwasu nukleinowego18. Synteza białek19 to złożony proces, w którym
kluczową rolę odgrywają organelle zwane rybosomami. Rybosomy są zbudowane
z rRNA i białek. Za katalityczną aktywność rybosomu odpowiada zawartym w nim
rRNA, natomiast białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory
zwiększające wydajność procesu syntezy białek czyli translacji. Rybosomy
występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u w organizmach
prokariotycznych (bakterie), jak i eukariotycznych (pierwotniaki, rośliny,
zwierzęta), a także we wnętrzu takich organelli, jak chloroplasty i mitochondria.
Z tym że rybosomy występujące w organellach i komórkach prokariotycznych są
mniejsze.
Rybosomy są widoczne tylko w mikroskopie elektronowym. Pojedynczy
rybosom składa się z dwóch dopasowanych do siebie podjednostek: małej i dużej,

18

Zjawisko składania RNA (ang. splicing), prowadzące do powstania cząsteczek białka o
sekwencji, która odbiega od sekwencji genu, nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Składanie RNA to zachodzący w komórkach eukariontów proces
modyfikacji nowo powstałej (tzw. pierwotny transkrypt) cząsteczki mRNA; polega na
wycinaniu sekwencji RNA niekodujących białka (intronów) i łączeniu we właściwej
kolejności sekwencji kodujących; niektóre cząsteczki RNA zwane rybozymami mają
zdolność samoskładania się.
19
W 2006 r. laureatem nagrody Nobla w dziedzinie Chemii został Roger D. Kornberg za
osiągnięcia w wyjaśnieniu mechanizmów transkrypcji informacji genetycznej w
organizmach eukariotycznych, zaś w 2009 r. Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A.
Steitz i Ada E. Yonath zostali uhonorowani nagrodą Nobla z Chemii za badania nad
strukturą i funkcjami rybosomów.
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różniących się stała sedymentacji S20. Zespół rybosomów połączonych nicią
matrycową (mRNA) stanowi polirybosom zwany także polisomem. Podjednostki
rybosomu są ze sobą połączone tylko podczas translacji. Po zakończeniu translacji
danego łańcucha białkowego podjednostki rozdzielają się, a podczas inicjacji
translacji znowu łączą się ze sobą, odtwarzając rybosom.
W komórkach prokariotycznych występują rybosomy 70S. Duża podjednostka
(50S) zawiera 34 białka i dwie cząsteczki rRNA (5S rRNA i 23S rRNA), a mała
podjednostka (30S) zawiera 21 białek i jedną cząsteczkę rRNA. W komórkach
organizmów eukariotycznych występują rybosomy 80S oraz mniejsze rybosomy
mitochondriów i chloroplastów, przypominające rybosomy bakterii. Rybosomy
80S są zbudowane z dużej podjednostki (60S), która składa się z trzech cząsteczek
rRNA (5S, 5.8S i 28S rRNA) oraz 49 białek, oraz małej podjednostki (40S), która
składa się z 33 białek i jednej cząsteczki rRNA (18S rRNA). Rybosomy
chloroplastów i mitochondriów również składają się z dużej i małej podjednostki,
tworzącej razem cząsteczkę 55S.
W komórkach organizmów eukariotycznych rybosomy występują w
cytoplazmie, gdzie uczestniczą w syntezie enzymów wewnątrzkomórkowych,
białek błon komórkowych, białek jądra, białek cytoplazmatycznych i białek
szkieletu komórki. Do tej klasy można zaliczyć także rybosomy występujące w
organellach, takich jak mitochondria i chloroplasty. Rybosomy występują także w
formie związanej z siateczką endoplazmatyczną (tzw. szorstka siateczka
endoplazmatyczna). W tak rozmieszczonych rybosomach zachodzi synteza białek,
które ulegają eksportowi z komórek (takich jak hormony białkowe, kolagen, białka
wydzielnicze, enzymy lizosomalne, białka wchodzące w skład błon biologicznych,
nici elastynowe tkanki łącznej, itp.)21.

20

Stała sedymentacji Svedberga, S to współczynnik określający szybkość poruszania się
cząstek koloidalnych pod wpływem sił odśrodkowych w ultrawirówkach.
21
O tym, czy rybosom występuje w cytoplazmie czy w formie związanej z błoną, decyduje
sekwencja sygnałowa w syntetyzowanym na rybosomie białku. W 1999 r. Gunter Blobel
otrzymał nagrodę Nobla z Fizjologii lub Medycyny za wykazanie, że w cząsteczkach
białek występują sekwencje sygnałowe, które determinują ich wewnątrzkomórkową
lokalizację.
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Modyfikacji potranslacyjne
Przepisanie informacji genetycznej na białka w procesie translacji
zachodzącym na rybosomach, nie kończy procesu nadawania białkom tylko dla
nich charakterystycznych właściwości. O ostatecznej aktywności biologicznej
określonych białek decydują procesy modyfikacji potranslacyjnych białek, którym
ulegają wszystkie poznane dotąd rodzaje białek.
Do modyfikacji potranslacyjnych zalicza się:
1. N-acetylację,

N-metylację,

N-formylację,

dzięki

czemu

dochodzi

do

dołączenia grupy acetylowej, metylowej i metioniny do cząsteczki białka;
2. obróbkę proteolityczną, w której uczestniczą proteazy22, co prowadzi do
aktywacji białka poprzez usunięcie zbędnych rejonów/domen, usunięcia
sekwencji

kierujących

białko

do

określonych

przedziałów

23

wewnątrzkomórkowych, usunięcia pierwszego podstawnika .
3. Hydroksylację czyli dołączenie grupy hydroksylowej;
4. Nitrozylację;
5. Polirybozylację - dołączenie adeniny;
6. Sumoilację;
7. Glikozylację czyli przyłączenie reszt cukrowych do białka;
8. Fosforylację i

defosforylację białek (dołaczenie lub odłaczenie grupy

24

fosforylowej);

9. Ubikwitylację (w organizmach eukariotycznych) czyli dołączenie cząsteczek
ubikwityny; proces ten powoduje, że białko jest przeznaczone do degradacji; w

22

Obróbkę proteolityczną katalizuja peptydazy, które są odpowiedzialne za cięcie
łańcuchów polipeptydowych na końcu łańcucha (egzopeptydazy) lub w jego środku
(endopeptydazy). Większość z tych enzymów jest bardzo specyficzna to znczy, że
rozpoznają one miejsce cięcia na podstawie sekwencji aminokwasowej substratu
białkowego.
23
Usuwanie pierwszego podstawnika (metioniny lub formylometioniny) dotyczy 50%
wszystkich białek.
24
Jedna z najpowszechniej występujących form modyfikacji potranslacyjnej. Prace nad tym
procesem i przedstawienie dowodów, że proces te ma charakter regulacyjny, zostało
uhonorowane w 1992 r. nagrodą Nobla z Fizjologii lub Medycyny dla Edmonda H.
Fischera i Edwina G. Krebsa.
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procesie ubikwitylacji są usuwane (degradowane) białka źle sfałdowane,
wadliwe oraz takie których "życie" dobiegło końca; czas półtrwania białka jest
zależny od rodzajów aminokwasów występujących na jego N-końcu25;
10. Mirystoilację przy N-końcu białka lub palmitoilację reszt cysteiny w
cząsteczce białka;
11. Farnezylację przy N-końcu;
12. Geranylogeranylację przy C-końcu;
13. Dołączenie kotwicy glikozylofosfatydyloinzytolowej (GPI).
Coraz więcej obserwacji świadczy o tym, że rozwojowi wielu stanów
chorobowych towarzyszą zaburzenia procesu modyfikacji potranslacyjnych
specyficznych białek.

Zaburzenia struktury i funkcji białek a stany chorobowe
W XX wieku odkryto związek pomiędzy akumulacją w komórkach
nieprawidłowo zbudowanych białek a rozwojem szeregu chorób, którym często
towarzyszył stres i wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia wolnych rodników.
Pojawił się wręcz rodzaj dogmatu, według którego nagromadzenie nieprawidłowo
zbudowanych białek prowadzi do uszkodzeń komórek, co jest podstawą bardzo
wielu chorób, w tym chorób neurodegeneracyjnych, jak choroba Alzheimera lub
choroba Parkinsona.
Zależność stresu komórkowego i akumulacji nieprawidłowo zbudowanych
białek

związana

jest

m.in.

z

funkcjonowaniem

białkowej

izomerazy

dwusiarczkowej (ang. protein disulphide isomerase – PDI). PDI jest białkiem
opiekuńczym niezbędnym do prawidłowego składania innych białek w komórce. U

25

Dołączenie reszty ubikwityny powoduje, że białko jest przeznaczone do degradacji. W
procesie ubikwitylacji z komórki są usuwane (degradowane) białka źle sfałdowane,
wadliwe oraz takie których "życie" dobiegło końca. Czas półtrwania białka jest zależny
od rodzajów aminokwasów występujących na jego N-końcu. W 2004 r. wyjaśnienie
podstaw molekularnych tego procesu zostało nagrodzone nagrodą Nobla z Chemii dla
Aarona Ciechanovera, Avrama Hershko i Irwina Rose.
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pacjentów z chorobą Alzheimera lub Parkinsona następuje nadprodukcja wolnych
rodników, a w szczególności tlenku azotu, co prowadzi do zahamowania
aktywności PDI (w wyniku S-nitrozylacji). Zahamowanie aktywności PDI
ogranicza neuroprotekcyjną funkcję enzymu. Odkrycie to było jednym pierwszych
pokazujących

istnienie

zależności

pomiędzy

pojawieniem

się

białka

o

nieprawidłowej strukturze a zahamowaniem enzymatycznej maszynerii, która leży
u podstaw chorób neurodegeneracyjnych. Wyniki badań wyraźnie wskazały na
istnienie związku pomiędzy poziomem tlenku azotu a nieprawidłowym składaniem
białka (w wyniku nitrozylacji), w tym przypadku PDI. Temu zjawisku
towarzyszyło uszkodzenie komórek nerwowych a nawet ich śmierć. Najnowsze
wyniki badań dowiodły także, że u pacjentów chorych na choroby Alzheimera lub
Parkinsona wykrywa się podwyższony poziom zmienionych form PDI, co może
być wykorzystywane jako marker wymienionych chorób, a także jako potencjalny
cel terapeutyczny.26 Białka opiekuńcze przyciągają także uwagę polskich badaczy.
Wśród nich poczesne miejsce zajmuje zespół kierowany przez Macieja Żylicza,
kierownika Zakładu Biologii Molekularnej w Międzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Badacze z tego zespołu są
zainteresowani m.in. udziałem białek opiekuńczych w procesie transformacji
nowotworowej komórek.
Choroba Alzheimera to stopniowo rozwijająca się choroba degeneracyjna
mózgu. Cierpi na nią około 30 milionów ludzi na świecie, a w Polsce około 150
tysięcy.
Dotyka ona w zdecydowanej większości ludzi po 65 roku życia i
prawdopodobieństwo zapadnięcia na nią wzrasta z wiekiem. Choroba Alzheimera
wzięła swoją nazwę od nazwiska niemieckiego neuropatologa Aloisa Alzheimera,
który jako pierwszy opisał jej objawy w 1906 roku. Schorzenie to objawia się
postępującym otępieniem. Odpowiada ono za 60% przypadków wszystkich
znanych medycynie otępień. Rozpoczyna się kłopotami z zapamiętywaniem
nowości; następnie pojawiają się problemy z przypominaniem sobie zdarzeń

26

http://www.burnham-inst.org/
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odległych, a także zaburzenia nastroju, osobowości, mowy i snu. W stadium
zaawansowanym chory przestaje rozpoznawać najbliższych i zwykłe przedmioty
oraz nie potrafi wykonywać prostych, codziennych czynności, co czyni go
kompletnie zależnym od stałej opieki.
Na dzień dzisiejszy nieznany jest skuteczny lek na chorobę Alzheimera. Trwa
ona zazwyczaj od 5-12 lat i kończy się śmiercią w wyniku powikłań (zapalenie
płuc, zawał serca, odleżyny). Jest tak dlatego, że nasza wiedza o jej przyczynach
daleka jest od ideału.
Wiadomo, że pomiędzy neuronami mózgu odkładają się blaszki starcze,
których składnikiem jest białko: beta-amyloid o nieprawidłowej strukturze
przestrzennej. Powstaje on w wyniku trawienia prekursorowego białka amyloidu
(APP) przez enzymy sekretazy. Ponadto, w neuronach osób chorych pojawiają się
włókna, w których skład wchodzi białko tau. Prawdopodobnie włókna białka tau
odpowiadają za zaburzony przepływ sygnału przez neurony, a blaszki betaamyloidu powodują ich śmierć apoptotyczną27. Największe ubytki neuronów
obserwuje się w takich rejonach mózgu, jak hipokamp, płaty ciemieniowy,
skroniowy i czołowy. Około 10% przypadków choroby Alzheimera ma charakter
dziedziczny. Odpowiadają za nie mutacje w genie kodującym białka APP oraz w
genach preseniliny 1 i 2 - białek wspomagających trawienie APP.
Polskim zespołem naukowym, który aktywnie bada procesy prowadzące do
rozwoju choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych, ze
szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wewnątrzkomórkowej homeostazy
wapnia,

jest

zespół

kierowany

przez

Jacka

Kuźnickiego,

dyrektora

Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i
kierownika Laboratorium Neurodegeneracji w tym Instytucie. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że Jacek Kuźnicki wywodzi się ze szkoły naukowej Witolda
Drabikowskiego (1925-1983) wybitnego badacza molekularnego mechanizmu
skurczu mięśni, kierownika Zakładu Biochemii Układu Nerwowego i Mięśni w
Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego w Warszawie.

27

Apoptoza – programowana śmierć komórki.
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Choroba Parkinsona, zwana także drżączką poraźną, jest bardzo ciężką

chorobą układu nerwowego, dotykającą osoby starsze. Jej przyczyną jest
obumieranie komórek nerwowych w zwojach podstawy mózgu, strukturach
sterujących ruchem. Obumierają głównie komórki produkujące dopaminę. Na
poziomie molekularnym choroba Parkinsona charakteryzuje się zaburzeniami
homeostazy białek komórkowych, prowadzącymi do ich agregacji, co stanowi
wspólne ogniwo w patomechanizmie wielu chorób neurodegeneracyjnych. Od
dawna wiedziano, że za chorobę Parkinsona odpowiedzialny jest niedobór
dopaminy. Nie wiadomo jednak było dokładnie, w jaki sposób i dlaczego właśnie
neurony produkujące dopaminę ulegają zniszczeniu. Grupa lekarzy z Children's
Hospital w Bostonie pod kierunkiem Bruce'a Yanknera odkryła, że powszechnie
występujące białko alfa-synukleina oddziałuje z dopaminą w komórkach
nerwowych, co powoduje uwalnianie się bardzo szkodliwych dla komórek
wolnych rodników tlenowych i prowadzi do śmierci neuronów. Dopamina jest
ważnym neuroprzekaźnikiem, umożliwiającym komunikowanie się ze sobą
komórek nerwowych i przekazywanie informacji. Niedobór dopaminy występujący
w chorobie Parkinsona powoduje spowolnienie ruchów, wzmożone napięcie
mięśni i towarzyszące mu drżenie kończyn oraz maskowatość twarzy.
Koncepcja związku pomiędzy nieprawidłowymi zmianami konformacyjnymi
białek a rozwojem chorób, znalazła swoje potwierdzenie w wyniku wykrycia
prionów. Priony (ang. proteinaceous infectious particle) infekcyjne białka,
występują powszechnie w każdym organizmie i są całkowicie niegroźne. Dopiero
w sytuacji, gdy zmieniają one swoją naturalną konformację, stają się białkiem
prionowym infekcyjnym. Termin „prion” został wprowadzony w 1982 r. przez
Stanleya B. Prusinera28. W tym samym roku wykryto białko prionu (PrP) i
stwierdzono korelację między ilością białka a infekcyjnością materiału zakaźnego.

28

S.B. Prusiner: Novel proteinaceous infectious particles cause scrapie. Science
216(4542), 136-44 (1982). Stanley B. Prusiner z University of California School of
Medicine San Francisco, CA, laureat nagrody Nobla z Fizjologii lub Medycyny z 1997
roku za badania nad prionami i sformułowanie rewolucyjnej teorii, że białka miałyby
mieć charakter infekcyjny.
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Określenie sekwencji białka PrP poprzedziło zidentyfikowanie genu kodującego
PrP (gen człowieka nosi nazwę PRNP)29. Koncepcja prionów jako czynników
chorobotwórczych zbudowanych wyłącznie z białka (bez kwasów nukleinowych)
wymagała przyjęcia całkowicie odmiennego sposobu ich powielania, gdyż nie
zawierają one informacji genetycznej. Priony, infekcyjne cząsteczki białka,
powodują choroby układu nerwowego zwierząt (m.in. scrapie u owiec i bydła) oraz
człowieka (m.in. chorobę Creutzfeldta-Jakoba i kuru). W 1996 r. pojawiło się
podejrzenie, że chorobą Creutzfeldta-Jacoba ludzie mogą zarażać się poprzez
zjedzenie mięsa pochodzącego od tzw. szalonych krów (chorych na BSE czyli
gąbczastą encefalopatię bydła, ang. Bovine Spongiform Encephalopathy). Zarówno
w jednym, jak i drugim przypadku czynnikiem powodującym chorobę są priony.
Za badania nad prionami i sformułowanie rewolucyjnej teorii, że białka miałyby
mieć charakter infekcyjny, profesor Stanley B. Prusiner otrzymał w 1997 r.
nagrodę Nobla z dziedziny Fizjologii lub Medycyny.
Odkrycie genu PRNP u człowieka i analogicznych genów (Prn-p) u
większości zwierząt wyższych (wszystkich ssaków, gadów i płazów) zaowocowało
wnioskiem, że kodowane przez ten gen białko jest niezbędne w funkcjonowaniu
nieznanych procesów w tych organizmach. Porównanie białek PrP obecnych w
tkankach w warunkach fizjologicznych i w patologicznych (scrapie), dowiodło, że
mają one identyczną strukturę pierwszorzędową (czyli sekwencję aminokwasów),
ale różnią się strukturą przestrzenną, co przyczynia się do odmiennych właściwości
fizykochemicznych. Białko PrP nie wywołujące choroby (oznaczane PrPC, C z ang.
cellular czyli komórkowe) zbudowane jest z trzech α helis i dwóch struktur β nici,
natomiast białko PrP o domniemanym patogennym charakterze (oznaczane PrPSc
od scrapie) zawiera struktury tzw. harmonijki β. Białko PrPC jest rozpuszczalne w
wodzie, natomiast białko PrPSc jest nierozpuszczalne w wodzie. Najważniejszym
elementem teorii prionu sformułowanej przez Prusinera jest, że białko PrPSc

29

B. Oesch, D. Westaway, M. Wälchli, M. McKinley, S. Kent, R. Aebersold, R. Barry, P.
Tempst, D. Teplow, L. Hood: A cellular gene encodes scrapie PrP 27-30 protein. Cell
40 (4): 735-46 (1985).
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wpływa na cząsteczki białka PrPC, zmieniając ich konformację i zaburzając
nieznane jeszcze procesy, w których priony fizjologicznie biorą udział.
Teoria prionu spotykała się od początku jej sformułowania z dużym
sceptycyzmem, ponieważ występowała przeciwko centralnemu dogmatowi biologii
molekularnej - nieodwracalności procesu przejścia informacji genetycznej z kwasu
nukleinowego na białka. Wyjaśnienie patogenezy chorób prionowych, przy
jednoczesnym stwierdzeniu braku kwasów nukleinowych w materiale zakaźnym,
spotkało się z niedowierzaniem i doświadczenia są wciąż powtarzane. Na początku
2007 r. w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences ukazała
się praca, której autorzy dowodzą obecności małych (o średnicy 25 nm)
wirusopodobnych cząstek w zakaźnym materiale pozbawionym białek PrP,
sugerując wirusowy charakter czynnika scrapie.

Proteom i proteomika
Niewątpliwym przełomem w badaniach nad białkami, a także nad stanami
chorobowymi towarzyszącymi ich nieprawidłowemu składaniu i konformacji, są
badania proteomów. Mianem proteom (ang. protein component of the genome)
określa się zestaw białek występujących w organizmie, tkance, komórce lub w
przedziale komórkowym. Badaniem proteomów zajmuje się dziedzina nauki
proteomika. W przeciwieństwie do genomów proteomy nieustannie zmieniają się
w odpowiedzi na różne czynniki. Nazwę proteomika utworzono przez analogię do
słowa genomika. Termin proteomika po raz pierwszy został użyty w 1995 roku dla
określenia procesu poznawania wszystkich białek w liniach komórkowych,
tkankach lub całych organizmach. Nazwa proteomika jest zwykle używana do
określenia badań białek prowadzonych na dużą skalę (całych proteomów). Badania
pojedynczych białek nie są zwykle zaliczane do proteomiki. Warto zwrócić uwagę,
że proteomika jest dziedziną znacznie szerszą i bardziej złożoną niż genomika,
ponieważ genom jest obiektem zmieniającym się w bardzo małym stopniu,
natomiast wachlarz białek obecnych w komórce zmienia się nieustannie pod
wpływem czynników środowiskowych oraz kontaktów z innymi komórkami w
organizmie. Dlatego też synteza białek w komórkach może być różna zależnie od
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lokalizacji (np. różne rodzaje tkanek), fazy cyklu komórkowego czy też warunków
w otaczającym środowisku (np. panującej temperatury).
W trakcie realizacji projektu poznania genomu człowieka stwierdzono, że
liczba genów kodujących białka jest znacznie mniejsza niż liczba białek w
proteomie człowieka (ich liczbę szacuje się na około czterysta tysięcy).
Przypuszcza się, że przyczynami tego zjawiska są procesy różnicowego cięcia i
składnika mRNA oraz modyfikacje potranslacyjne. Okazało się, że badanie
samego genomu jest niewystarczające, by w pełni scharakteryzować różnorodność
jego ekspresji. Skatalogowanie wszystkich białek, jakie mogą pojawić się w
ludzkim organizmie

oraz

przypisanie

im określonych

funkcji

w

skali

międzynarodowej zajmuje się międzynarodowa organizacja Human Proteome
Organisation (HUPO). Badania są prowadzone z zastosowaniem m.in. takich
metod jak:
1. Wstępny rozdział mieszaniny białek z zastosowaniem m.in. elektroforezy
jedno-

lub

dwuwymiarowej

oraz

chromatografii

(np.

chromatografii

powinowactwa);
2. Krystalografia rentgenowska i spektroskopia NMR w celu zbadania
trójwymiarowej struktury białek;
3. Identyfikacja białek z zastosowaniem metod immunologicznych;
4. Bioinformatyka i przeszukiwanie baz danych w celu znalezienia konkretnego
białka lub peptydu; procedury obejmują także zagadnienia przypisania funkcji
poszczególnym domenom białka, przewidywania funkcji w komórce na
podstawie sekwencji oraz ewolucyjnego pokrewieństwa białek;
5. Tandemowa spektrometria mas w połączeniu z chromatografią w układzie
odwróconych faz lub dwuwymiarową elektroforezą w celu identyfikacji białek
i ilościowego oznaczania wszystkich rodzajów białek, w połączeniu z analizą
opartą na bazach danych oraz programami do sekwencjonowania de novo (w
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przeszłości

powszechnie

stosowaną

metodą

do

określania

sekwencji
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aminokwasowej białek była degradacja Edmana );
6. Interaktomika (proteomika interakcyjna) badająca oddziaływania między
białkami w skali atomowej, cząsteczkowej i komórkowej oraz badanie
modyfikacji potranslacyjnych białek; szczególnie intensywnie bada się obecnie
fosforylację (fosfoproteomika) i glikozylację (glikoproteomika).
W Polsce badania proteomiczne prowadzone są coraz częściej i z coraz
większym rozmachem. Szczególne osiągnięcia na tym polu notuje zespół Michała
Dadleza, kierownika Laboratorium Spektrometrii Mas w Instytucie Biochemii i
Biofizyki PAN w Warszawie. Zainteresowania zespołu skupiają się wokół
charakterystyki

białkowych

kompleksów

molekularnych

ze

szczególnym

uwzględnieniem białek ważnych dla działania układu nerwowego. Stosowane są
różne metody fizykochemiczne do uzyskiwania informacji o tych kompleksach.
Rozwijane są nowe metody spektrometrii mas oddziaływań niekowalencyjnych.
Członkowie zespołu są zaangażowani w szereg projektów proteomicznych
prowadząc identyfikacje składu białkowego próbek i określanie ich modyfikacji
potranslacyjnych białek.

30

Degradacja Edmana to metoda sekwencjonowania peptydów i białek polegająca na
kolejnym odrywaniu oznakowanych aminokwasów z N-końca badanej cząsteczki.
Metoda została opracowana w 1950 r. przez szwedzkiego biochemika Pehra Edmana.
Degradację Edmana wykonuje się w dwóch etapach. Pierwszy etap to reakcja Nfenyloizotiocyjanianu z terminalną grupą aminową (-NH2), która w łagodnym
środowisku zasadowym występuje w formie obojętnej (nieuprotonowanej). Otrzymany w
ten sposób związek, pochodna tiomocznika, w następnym etapie, w środowisku
kwaśnym, ulega cyklizacji i rozpadowi do heterocyklicznego produktu degradacji
nazywanego fenylotiohydantoinową pochodną aminokwasu, który jest identyfikowany
za pomocą chromatografii lub elektroforezy.
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Uwagi końcowe
Poczynając od drugiej połowy XX wieku w wielu dziedzinach nauk
biologicznych, w tym poświęconym badaniom białek, nastąpił ogromny postęp.
Złożoność form oraz wzajemnej korelacji wielu funkcji białek sprawia, że
wyczerpujący opis i zbadanie tej najliczniejszej grupy makrocząsteczek wydaje się
być bardzo trudne. Białka uczestniczą w ogromnej większości procesów
zachodzących w komórce. Białka wchodzą w skład wszystkich organelli
komórkowych, wszystkich innych struktur komórkowych, a także są składnikami
wirusów. Ze względu na tak ogromną różnorodność ich cząsteczek oraz procesów,
w których uczestniczą omówienie w sposób szczegółowy wszystkich zagadnień
dotyczących funkcji białek w organizmie przekraczałoby ramy tego opracowania.
Bliższe informacje na temat właściwości białek, ich syntezy, a także innych
zagadnień związanych z tymi cząsteczkami, można znaleźć w nowoczesnych
podręcznikach biochemii (niektóre z nich wymieniono na końcu tego
opracowania).
Tendencjom światowym, w których obserwuje się wzrost zainteresowania
strukturą i funkcją białek, odpowiadają tendencje panujące w środowisku polskich
badaczy, o których wspomniano w niniejszym opracowaniu. Należy jednak
podkreślić, że nie sposób jest wyczerpująco opisać w jednym miejscu nawet
najważniejsze kierunki badań prowadzonych w naszym kraju, a dotyczące różnych
aspektów badań na białkami. Niewątpliwe zasługi w tej dziedzinie ma powołane
ponad 50 lat temu Polskie Towarzystwo Biochemiczne, które skupia w swoich
szeregach także najwybitniejszych polskich badaczy białek. Z okazji 50-lecia
powstania tej organizacji, ówczesny Prezes Towarzystwa, Lech Wojtczak, tak pisał
na łamach Postępów Biochemii w 2008 r.: „Wkrótce po wojnie, gdy życie naukowe
w odbudowywanych lub nowo powstających uczelniach i pozauczelnianych
instytutach badawczych zaczęło się odradzać, naukowcy pracujący w zakresie
biochemii skupiali się głównie w powstałym jeszcze w okresie międzywojennym
Polskim Towarzystwie Fizjologicznym. W ramach ogólnopolskich i lokalnych
zjazdów i konferencji tego Towarzystwa organizowano sesje o charakterze
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biochemicznym. Rozwój fizjologii i narastająca specjalizacja w jej obrębie
sprawiły, że w świadomości coraz liczniejszego grona ówczesnych polskich
biochemików dojrzewała idea utworzenia odrębnego towarzystwa, tym silniejsza,
że działał już wówczas przy Polskiej Akademii Nauk Komitet Biochemii. Było to
jednak ciało nieliczne, kilkunastoosobowe, pochodzące z nominacji. Nie mogło
ono zatem zaspokoić potrzeby szerszego ruchu naukowego, obejmującego również
młodych adeptów biochemii. W tej sytuacji grupa kilkunastu wybitnych polskich
biochemików postanowiła utworzyć Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Zebranie
założycielskie odbyło się przy okazji jednego z zebrań Komitetu Biochemii PAN w
dniu 6 października 1957 roku. Powołano na nim Zarząd Tymczasowy pod
przewodnictwem

profesora

Włodzimierza

Niemierki,

kierownika

Zakładu

Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warszawskiego i zarazem kierownika Zakładu
Biochemii Instytutu im. Marcelego Nenckiego. Zadaniem tej grupy było
dopełnienie odpowiednich formalności, w wyniku których Polskie Towarzystwo
Biochemiczne zostało z dniem 22 marca 1958 roku, na mocy decyzji odpowiednich
władz, wciągnięte do rejestru stowarzyszeń.”
Podsumowując niniejsze opracowanie jego autor chciałby zwrócić uwagę na fakt,
że badaczom białek zawsze towarzyszył jeden podstawowy cel - poznanie
wszystkich procesów zachodzących w komórce (tkance, organizmie), określenie
mechanizmów wszystkich chorób, zarówno dziedzicznych, jak i nabytych;
stworzenie nowych metod wykrywania, leczenia i zapobiegania chorobom; a
wszystko by przedłużyć życie Człowieka i uczynić je szczęśliwszym. Trzeba mieć
jednak na względzie fakt, że wiedza o zespole wszystkich białek organizmu (czyli
o proteomie), to tylko niewielka część tej wiedzy, która pozwoli w przyszłości
zrozumieć funkcjonowanie całego organizmu. Droga rozpoczęta opisaniem
genomu człowieka, musi prowadzić przez poznanie transkryptomu31, i dalej, ku

31

Transkryptom jest to zestaw cząsteczek mRNA obecny w określonym momencie w
komórce, w grupie komórek lub w organizmie. Transkryptom w przeciwieństwie do
genomu jest tworem bardzo dynamicznym.
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metabolomowi, sygnalomowi, interaktomowi32 ... (Rycina 1); kto wie, czy ta droga
gdzieś się kończy? Niewątpliwym przełomem w badaniach nad białkami, było
odkrycie i opracowanie metod wykorzystania zielonego białka fluorescencyjnego z
meduzy Aequorea victoria (GFP, ang. green fluorescent protein) w badaniach nad
procesami zachodzącymi w żywych komórkach ssaków.33

Ryc. 1.

32

33

Proteomika i jej miejsce w badaniach procesów biologicznych zachodzących w
żywych organizmach

Przez analogię do genomu i proteomu zespół cząsteczek uczestniczących w
metabolizmie określa się mianem metabolomu, cząsteczek biorących udział w
przekazywaniu sygnałów i w reakcji na te sygnały określa się mianem sygnalomu, a
wszystkie oddziaływania pomiędzy cząsteczkami i elementy w nich uczestniczące
mianem interaktomu.
2008 r. – nagroda Nobla z Chemii dla Osamu Shimomury, Martina Chalfie i Rogera Y.
Tsiena.
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W końcu nadal pytanie, na które odpowiedź bardzo trudno przewidzieć,

pozostaje niezmienne: Czy postęp takich dziedzin, jak genomika i proteomika,
rozciągnie czas życia Człowieka daleko poza wiek, o którym Szekspir pisze:
„Nowe dzieciństwo, gdy traci się pamięć, zęby, smak, włosy, wzrok ... i w końcu
wszystko”?
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