
Biomolekulák kémiai 
manipulációja 



Bioortogonális reakciók 

• Bio: biológiai rendszerekkel kompatibilis, ortogonális: 
kizárólag egymással reagáló funkciókat alkalmaz, melyek nem 
lépnek keresztreakcióba különböző funkciós csoportokkal (pl. 
amin, hidroxil csoport) 

 

• Lépései: 
1. A vizsgálandó biológiai rendszert kémiai hírvivővel (pl. aminosav, 

cukor, nukleotid) látjuk el 

2. Bioortogonális módosítás megfelelően jelölt próbával (fluoreszcens, 
biolumineszcens, radioaktív) 

 

Kémiai hírvivő: nem-természetes, a biológiai rendszer funkcióját nem 
befolyásoló, csak külsőleg bevitt kémiai próbákkal szelektíven regáló 
kémiai funkció 

 



Bioortogonális reakciók felhasználása 

• Minden olyan biológiai folyamat követése melyek a 
hagyományos módszerekkel nehezen vagy nem 
detektálhatók 

• Biológiai folyamatok valós idejű in vivo követése 

• Fehérjék struktúrájának és dinamikájának felderítése 

• Fehérjék konformációs változásainak vizsgálata 

• Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata 

• Szignál transzdukciós rendszer alapjainak felderítése 

• Poszttranszlációs módosítások detektálása 

 



Bioortogonális reakciók csoportosítása I. 

• Staudinger ligáció   azid+foszfin 

 

 
 

 

 

 

• Cu(I)-katalizált 1,3-dipoláris cikloaddíció  azid+terminális acetilén 

 

 

 



Bioortogonális reakciók csoportosítása II. 

• Feszültség-indukált cikloaddíció  ciklooktin/transz-ciklooktén+azid 

 

 

 

• ‘Fotoclick’ reakció   tetrazol+alkén 

 

 

 

• Inverz elektroigényű Diels-Alder reakció   tetrazin+dienofil 

hν 

LUMO HOMO 



Bioortogonális funkciók bevitele 

 

 

1. Kémiai úton 

2. Metabolikus úton 

3. Genetikai úton 



Bioortogonális funkciók kémiai 
bevitele 



‘Chemical ligation’ 

•Rekombináns, hely-specifikus módosítást (pl. poszttranszlációs) 
tartalmazó ciklikus peptidek, fehérjék szintézise 
•Kemoszelektív reakció  egy tioészter-tartalmú és egy N-terminális 
Cys-t tartalmazó peptidfragmens között 
•Hátrány: természetes Cys kis száma  
 

 

1. Transztioészterifikálás  
 (nukleofil támadás: 
 lágy nukleofil  Cys –SH) 
 
 
 
 
2. S→N acil transzfer 
 (amid stabilabb) 
 

N-term C-term 



Homocisztein/metionin-ligáció 

Homocisztein: cisztein és metionin bioszintézisének köztiterméke 



Homocisztein/metionin-ligáció 

Homocisztein: cisztein és metionin bioszintézisének köztiterméke 



Alanin-ligáció 

Fémkatalizált (Ni, Pd) 
vagy gyökös 
 



A kémiai ligáció kiterjesztése  

β-és γ-merkapto-aminosavak: 

Alkalmazás: ciklikus antibiotikumok, peptid hormonok, enzimek szintézise 



Bioortogonális funkciók 
metabolikus bevitele 



Glikánok 

• Oligo- és poliszacharidok az 
eukarióta sejtfelszínen 

• Szerepük: sejtfelismerés 
(antigén), mikroorganizmusok 
kötődési pontja, intracelluláris 
események, transzkripció, 
transzláció 

• Tanulmányozásuk bonyolult, mert 
sokszínűségük óriási 
(mikroheterogenitás) 

 

 



Metabolikus oligoszacharid 
módosítások 

Nem-természetes cukrok 



Sziálsav biológia 

Leukocyta adhézió 
B-sejt jelátvitel és aktiváció 
Vírus kötődés 
 
 

ManNAc: N-acetilmannózamin 
ManNAz: N-azidoacetilmannózamin 

ManNAc  cseréje N-acetil-szacharidra 



Nem-természetes cukrok 
bioortogonális jelölése 



Azidocukrok a proteomikai analízisben 
ManNAz 

DIBO 

Sziálsav láthatóvá tétele 
Glikoproteinek bioszintézisének  
szabályzása 

Proteom (~genom): a sejt teljes fehérjekészlete 



Azidocukrok a proteomikai analízisben 
GlcNAz 

GlcNAc: N-acetilglükózamin: 
•Szerin és treonin oldalláncok 
glikozilálása 
•Nukleocitoplazmatikus  fehérjéken 
•Szabályozzal a transzkripciót, 
transzlációt... 
 
 
GlcNAz: N-azidoacetilglükózamin: 
•Sejtek GlcNAc helyére metabolikusan  
beépítik 
•Segítségével az O-GlcNAc módosítások  
helyei meghatározhatók 
 
 
 
 



Bioortogonális funkciók genetikai 
bevitele 



A transzláció 

• Genetikai kód: a DNS-en tárolt genetikai információ 
fehérjére való átírásának szabályrendszere 

• A fehérjére átírandó gén a DNS-ről mRNS-re másolódik 

• Az mRNS-ról a riboszómák végzik a fehérjeszintézist 

• A képződő fehérjéhez az aminosavakat a tRNS-ek 
szállítják (aminoacil) 

• A tRNS-ek kodonokat ismernek fel az mRNS-en 

• Kodon: egy aminosavat kódoló bázishármas (64) az 
mRNS-en 

• Antikodon: a kodonnal komplementer bázishármas a 
tRNS-en 

 



A transzláció 



A kodon 

Degenerált kód: egy aminosavat több kodon is kódolhat  
(pontmutációk kiküszöbölése) 
Start kodon: transzláció kezdete (AUG-Metionin) 
Stop kodonok: transzláció befejezése (UAA UAG UGA) 



A STOP kodon 

• Terminációs/nonszenz kodonok 
• Nincs olyan tRNS, melynek antikodonja 

komplementer lenne velük→nem kötődik hozzá 
tRNS→leáll a fehérjeszintézis 

• STOP kodont felismerő tRNS: a genetikai kód 
kiterjesztése (‘expanding the genetic code’) 

• 3 típus:  
– UAG: amber 
– UGA: opal 
– UAA: ochre 
 



A genetikai kód kiterjesztése 
aminoacil 

tRNS szintáz 
(aaRS) 

Aminosavak 
(természetes és nem-
természetes 
aminosavak-unnatural 
amino acids-UAA) tRNS 

mRNS 
riboszóma 

peptid 



Nem-természetes aminosavak bevitele 
fehérjékbe 

• Hely-specifikus: virtuálisan bármely aminosav helyettesíthető UAA-dal 
• Szelektív: akár egy aminosav is kicserélhető, pl. egy meghatározott Tyr 
helyére UAA, de a többi Tyr érintetlen marad (ellentétben a szelektív 
nyomású beépítéssel: bizonyos aminosavra auxotrop baktériumok inkubálása 
UAA-táptalajban; nem-szelektív, minden Tyr lecserélődik UAA-re) 
 



UAA-k kódolhatósága különböző 
fajokban 

• Baktérium 

• Élesztőgomba 

• emlős sejtek 

• Xenopus laevis oocyta 

• Drosophila melanogaster 

• Caenorhabditis elegans (féreg) 



A genetikai kód kiterjesztéséhez 
szükséges 

• Ortogonális tRNS-szintáz/tRNS pár 

• Amber stop kodon a fehérjében 

• Nem természetes aminosav 



A genetikai kód kiterjesztéséhez 
szükséges 

• Ortogonális tRNS-szintáz/tRNS pár 

• Amber stop kodon a fehérjében 

• Nem természetes aminosav 



Ortogonális tRNSUAG-aminoacil-tRNS-
szintáz pár  

• Ortogonális: olyan tRNS-szintáz, mely nem 
aminoacilezi a sejt többi tRNS-ét+olyan tRNS 
mely nem szubsztrátja a sejt többi szintázának 

• Az ortogonalitás mindig csak adott 
gazdaszervezetre érvényes 

 



Ortogonális tRNSUAG-aminoacil-tRNS-
szintáz pár kifejlesztése  



M. jannaschii TyrRS irányított 
evolúciója E.coliban 



Gyakorlatban használt ortogonális 
tRNS/tRNS-szintáz párok 

• Methanococcus janaschii tirozil-tRNS-
szintáz/tRNSCUA-MjTyrRS (E. coli) 

• E. coli leucil-tRNS-szintáz/tRNSCUA–EcLeuRS 
(élesztő, emlős) 

• E. coli tirozil-tRNS-szintáz/tRNSCUA-EcTyrRS 
(élesztő, emlős) 

• Methanosarcina pirrolizil-tRNS-
szintáz/tRNSCUA-pyIRS (E. coli, élesztő, emlős, 
C. elegans) 

 



PyIRS-tRNACUA 

• Előnyei a többi párral szemben: 

– Nem használja a 20 kanonikus aminosavat, nem kell 
mutációkat végrehajtani e célból 

– Minden organizmussal kompatibilis 

– Kötőzsebe bővíthető nagyobb aminosavak felvételéhez 

pirrolizin 

BCN 

SCO 

Boc-Lysine 



A genetikai kód kiterjesztéséhez 
szükséges 

• Ortogonális tRNS-szintáz/tRNS pár 

• Amber stop kodon a fehérjében 

• Nem természetes aminosav 



Amber stop kodon bevitele fehérjékbe: 
Site-directed mutagenesis 

• Szükséges egy rövid oligonukleotid DNS primer: 
megfelelő helyen tartalmazza a kívánt mutációt (amber 
stop kodon) és komplement a mutálandó DNS-sel 

• DNS-hibridizáció: a DNS kettős szála hő hatására 
szétválik, majd a primer a megfelelő génszakaszhoz 
kötődik (annealing), azzal duplexet képez 

• A (már a mutációt tartalmazó gént) DNS-polimeráz írja 
tovább 

• A mutált gén klónozzák (PCR), majd elválasztják a 
mutációt nem tartalmazóktól 

 

 



Site-directed mutagenesis 

A primer a mutációt kódoló szakaszt tartalmazza, az eredeti kodon helyén TAG kodon van 



A genetikai kód kiterjesztéséhez 
szükséges 

• Ortogonális tRNS-szintáz/tRNS pár 

• Amber stop kodon a fehérjében 

• Nem természetes aminosav 



Nem-természetes aminosavak 



Példák felhasználásra 

• Fehérjék fluoreszcens jelölése: bioortogonális 
kémia 

• Fehérjekölcsönhatások felderítése: 
photocrosslinking 

• Receptor aktivációjának vizsgálata: FTIR 

• Poszttranszlációs módosítások vizsgálata 

• Enzimaktiváció vizsgálata: photo-caged 
aminosavak 



Bioortogonális jelölés 

•O-Si csere: hosszabb hullámhossz 
•Me-COOH csere: spironolakton képződése 
•Autofluoreszcencia és háttérfluoreszcencia  
mentes 
 

Lukinavicius et al. Nature Chem 2013 5, 132 



IR aktív UAA rodopszin konformációs változásainak 
követésében receptoraktiváció alatt 

Ye et al. Nature 2010, 464, 1386 



Photo-crosslinking 

Alkalmas funkciós csoportok: 
•Benzofenon 
•Azid 
•Diazirin 
 
 

Zimmer et al. Nature 2008 455, 936 



Poszt-transzlációs módosítások 

• A fehérjék poszttranszlációs módosításai 
(PTM) dinamikusan változtatják meg a 
fehérjék funkcióját, a lokalizációját, a 
stabilitását 

• Vizsgálható MS-el, de az csak a módosítás 
minőségéről ad felvilágosítást 

• A PTM funkciójáról és az azt végző enzimről 
információt a genetikai kód kibővítése adhat 



PTM: N-acetil-lizin a ‘DNS-légzés’ 
felderítésében 

Davey et al. J Mol Biol 2002, 319,  1097 



‘Photo-caged’ aminosavak 

Gautier et al. J Am Chem Soc 2011, 133,  2124 


