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Dobbelt lag af phospholipider

Vandholdig hulhed

Figur 1.3
En vesikel
En celle er principielt en vesikel. En lille væskedråbe,
cytoplasma, er omgivet af en
membran, som er opbygget af
et dobbelt lag af phospholipider. Membranen isolerer cytoplasmaet fra omgivelserne.
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Klassifikation efter energikilder
Organismerne kan klassificeres i henhold til deres energikilde. Denne klassificering går på tværs af domænerne. Det ses fx, at der både er fototrofe og kemotrofe bakterier.
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Figur 1.10
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sers reaktionshastighed. Ved ødelæggelsen af celler og væv produceres en suspension (homogenat), hvorfra man i den videre procedure
kan isolere det stof eller de organeller, man ønsker.

Centrifugering
Centrifugering bruges på mange forskellige steder i biokemiske analyser og oprensninger (fig. 1.11). Princippet ved centrifugering er, at
forskellige partikler i en suspension bundfældes med forskellig hastighed. Partikler, der kan bundfældes ved centrifugering, kan være
celler, organeller eller molekyler med forskellig masse og vægtfylde.

Figur 1.11
Bordcentrifuge med køling

Figur 1.11

En centrifuge er et instr
d
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en partikel bundfældes. C
er
med høj hastighed. Derved påvirkes prøven, der centrifugeres, med
en tyngdekraft, der i de stærkeste centrifuger når op på 600.000 gange jordens tyngdekraft. Det kaldes 600.000 G.
Forholdet mellem omdrejningshastighed, rotordiameter og den kraft
der påvirker en givet partikel beskrives af formlen:
G=

rpm2
*r
900

G = den kraft, der påvirker partiklen.
rpm = antallet af omdrejninger pr. minut
r
= afstanden fra rotorens centrum til bunden af centrifugeglasset
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en partikel bundfældes. Centrifugen består af en rotor, der roterer
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G =
artiklen.
rpm = ant
r. minut
r
= afstanden fra rotorens centrum til bunden af centrifugeglasset
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Atomkerne

Grundlæggende
kemiske begreber
Kemiske bindinger, vand, kemisk energi

Elektronskaller
Figur 2.1
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I dette afsnit skal vi bl.a. se på atomer og molekylers opbygning, på
biomolekylernes grundlæggende kemiske struktur og på deres opførsel i vand. Eftersom biokemi foregår i vand, og ca. 70 % eller mere
af de levende organismer består af vand, er det nødvendigt at kende
nogle af vands egenskaber.
Hver eneste bevægelse, man foretager, kræver energi. Derfor er det
også nødvendigt at have kendskab til begrebet kemisk energi for at
forstå dynamikken i biokemi. I den sidste del af kapitlet vil vi derfor
gennemgå nogle af de begreber, der beskriver kemisk energi.

Kort om atomer og grundstoffer
Ethvert atom er opbygget af en atomkerne med positiv ladning og
elektroner med negativ ladning. Elektronerne befinder sig i veldefinerede baner omkring atomkernen i de såkaldte elektronskaller. I
den yderste elektronskal kan maksimalt være enten to elektroner (H
og He) eller otte elektroner (alle andre atomer, fig. 2.1). Tunge atomer har flere elektroner, som befinder sig i mellemliggende elektronskaller. Disse elektronskaller kan indeholde flere end otte elektroner.
Det er elektronerne i grundstoffernes yderste skal, som giver grundstofferne deres kemiske egenskaber, da det er disse elektroner, der
deltager i kemiske forbindelser.
De grundstoffer, der opbygger de levende organismer, er grundlæggende seks forskellige ikke-metaller (fig. 2.2). Derudover er en række
mikronæringsstoffer og mineraler også vigtige elementer i levende
organismers opbygning og funktion.

2. Grundlæggende kemiske begreber

Desuden findes der en række metaller, som har afgørende betydning
i de levende organismer. Nogle findes i ganske store mængder som fx
calcium, andre i mindre mængder fx jern og magnesium, og endelig er
der grundstoffer, der optræder som sporstoffer. Mange af metallerne
er helt afgørende for, at vi kan fungere. Således deltager calcium i opbygning af skelettet, og jern er ansvarligt for, at oxygen kan bringes
rundt i kroppen.
Atomnavn

Dansk navn*
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yderste skal
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Figur 2.2
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Da elektronernes placering er så afgørende for, hvordan atomerne
indgår i kemiske bindinger, har man en særlig måde, hvorpå man
opskriver deres placering. Denne opskrivning kaldes elektronprikformler (fig. 2.3).
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Kemiske bindinger
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Figur 2.4
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Når to atomer er fælles om at levere en eller flere elektroner til en
binding, er de bundet sammen med såkaldte kovalente bindinger. Et
atom kan godt deltage i flere kovalente bindinger (fig. 2.5).
holder atomerne
sammen i molekyler

Kovalente bindinger

har en bestemt orientering
i rummet
kan være polære
eller upolære

Figur 2.5
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I figur 2.6 illustreres, hvordan to hydrogenatomer deles om to elektroner, fordi to er det maksimale antal elektroner, der kan være i den
eneste skal i hydrogenatomet. I de andre eksempler er der i alt otte
elektroner omkring N og C og 2 omkring H.
Kovalente bindinger er stærke bindinger, der er vanskelige at bryde.
Det er de kovalente bindinger, der binder atomerne sammen i molekyler.
Et par atomer kan desuden have to eller tre elektronpar fælles. I så
fald dannes der en dobbeltbinding eller en tripelbinding (fig 2.7).
Almindeligvis opskriver man ikke molekyler med prikker mellem
atomerne. I stedet bruges streger, sådan som det er vist både i boks
2.1 og i figur 2.7. En streg mellem to atomer viser, at de er bundet
sammen med ét elektronpar i en enkeltbinding. En dobbeltbinding,
altså en binding med to elektronpar, beskrives med en dobbelt streg,
og en tripelbinding, hvor der indgår tre elektronpar, tegnes med en
tredobbelt streg. Dobbeltbindinger er udbredt i naturen, mens tripelbindinger er meget sjældne.

Figur 2.6
Elektronprikformler for forskellige kemiske forbindelser
Når et par elektroner er placeret
mellem to atomer, skal det illustrere, at atomerne deles om et
elektronpar.
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Figur 2.5
Oversigt over kovalente bindingers egenskaber

Figur 2.6
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Figur 2.7
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Polære bindinger
I de eksempler på kovalente bindinger vi har set indtil nu, har elektronerne været symmetrisk fordelt i molekylerne, som derfor er
upolære. Det er de langtfra altid. Nogle atomer holder bedre på
elektronerne end andre. Stoffer, der tiltrækker elektroner, kaldes
elektronegative.
Oxygenatomet er mere elektronegativt end både carbon og hydrogen. Så når oxygen danner kovalente bindinger med hydrogen eller
carbon, vil den fælles elektronsky være forskudt i retning mod oxygen. Den del af molekylet, hvor oxygen findes, vil derfor blive lidt
negativt ladet. Når elektronskyen således er skubbet i retning mod
oxygen, vil de andre atomkerner være lidt mindre afskærmet af deres
elektroner, og derved bliver de lidt positive. Et sådant molekyle med
en intern ladningsforskydning er polært og kaldes en dipol.
Senere i kapitlet er vist, hvordan elektronskyen i et vandmolekyle
fordeler sig, så området omkring oxygen bliver mere negativt ladet
end områderne omkring hydrogenatomerne.

2. Grundlæggende kemiske begreber
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Det er vigtigt at vide følgende om kovalente bindinger:
• To atomer, der er bundet sammen med en kovalent binding,
er fælles om et eller flere elektronpar.
• Det er kovalente bindinger, der holder atomerne sammen i
molekyler.
• En kovalent binding har en bestemt orientering i rummet.
• Et carbonatom, der er bundet til andre atomer med enkeltbindinger, er en rumlig figur, der er udformet som et tetraeder.
• Et carbonatom, der er bundet til et andet atom med en dobbeltbinding, danner en plan figur.
• Et carbonatom, der er bundet til et andet molekyle med en
trippelbinding, danner en lineær figur.
• Kovalente bindinger kan være polære eller upolære.

Vand og hydrogenbindinger
Vand er det stof, der findes mest af i de levende organismer, idet
70 % af vægten eller endnu mere udgøres af vand.
Vand er flydende ved stuetemperatur, og for et uladet molekyle med
så lav en molekylvægt er det en helt usædvanlig egenskab. Man
kan sammenligne vand, H2O, der har en molvægt på 16 g/mol med
methan CH4, hvis molvægt er 14 g/mol. Methans kogepunkt er
-161,5 °C, hvor vands som bekendt er 100 °C.
Vands særlige egenskaber er en konsekvens af, at de enkelte vandmolekyler er dipoler. Det er således tiltrækningen mellem nabomolekyler, der giver flydende vand en indre sammenhængskraft.

H
lone pair

δ‐
elektronegativt
område

Figur 2.8

δ

+

O

δ‐

elektropositivt
område

H
lone pair
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Figur 2.8
Opbygning af vandmolekyle
Oxygenatomet sidder i midten af
et tetraeder. I to af tetraederets
hjørner sidder hydrogenatomerne, som hvert deler to elektroner
med oxygenatomet. I de to
andre hjørner sidder der to elektroner, to ”lone pair”, som kun
er bundet til oxygenmolekylet.
Hydrogenatomernes elektroner er
forskudt i retning mod oxygen,
hvilket er markeret med pilene.
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Figur 2.9
Vandmolekyle
Vandmolekylet er en dipol, hvor
elektronerne er forskudt hen
imod oxygenatomet, således at
molekylet bliver negativt ladet
ved oxygenatomet og positivt
ladet ved hydrogenatomet.
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Figur 2.10
Oversigt over hydrogenbindingers egenskaber

er svage bindinger

dannes mellem to molekyler
eller internt i store molekyler

Hydrogenbindinger:

har en bestemt orientering
i rummet
er afgørende for
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For at forstå dette bliver man nødt til at se på vands elektronstruktur.
Elektronerne i oxygenatomet i et vandmolekyle er arrangeret tetraederisk ligesom i carbon (fig. 2.8 og boks 2.1).
Oxygenatomet er mere elektronegativt end hydrogenatomet. Det betyder, at den side af vandmolekylet, hvor oxygenatomet sidder, bliver lidt negativt ladet i forhold til den side, hvor hydrogenatomerne
befinder sig. Vandmolekylet udgør således en dipol (fig. 2.8 og 2.9).
Vand er altså et polært stof.

_

O
H

1040

H

+
Hydrogenatomerne i et vandmolekyle danner en relativ svag kemisk
binding med oxygenets frie elektroner (”lone pair”, fig. 2.8) i et andet vandmolekyle. Sådan en binding kaldes en hydrogenbinding (på
dansk: Brintbinding), og den er retningsbestemt (fig. 2.8, 2.10 og
2.11).
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Hydrogenbindinger:

har en bestemt orientering
i rummet
er afgørende for
vands egenskaber
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Figur 2.11
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Vand danner hydrogenbindinger med polære stoffer
Der er mange andre stoffer, som er sammensat af atomer, der har forskellig elektronegativitet, og som derfor er polære. Sådanne polære
stoffer er generelt letopløselige i vand, fordi de danner hydrogenbindinger med vandmolekyler. Alkoholer, aldehyder, ketoner og aminer
kan alle danne hydrogenbindinger med vand (fig. 2.12).
Figur. 2.12
Eksempler på hydrogenbindinger mellem vand og andre
stoffer

Alkoholer danner
hydrogenbinding
med vand.

Oxoforbindelser
danner hydrogenbinding med vand.

Aminer danner
hydrogenbinding
med vand.
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Hydrogenbindinger er en særlig stabil type dipol-dipolbinding (se
senere), som bl.a. viser sig ved vands relativt høje kogepunkt.
Fig. 2.11
Vandmolekylers hydrogenbindinger
Vandmolekyler er forbundet
med hydrogenbindinger
(de tredobbelte streger).

Vand danner hydrogenbindinger med polære stoffer
Der er mange andre stoffer, som er sammensat af atomer, der har forskellig elektronegativitet, og som derfor er polære. Sådanne polære
stoffer er generelt letopløselige i vand, fordi de danner hydrogenbindinger med vandmolekyler. Alkoholer, aldehyder, ketoner og aminer
kan alle danne hydrogenbindinger med vand (fig. 2.12).

Alkoholer danner
hydrogenbinding
med vand.

Oxoforbindelser
danner hydrogenbinding med vand.

Figur 2.12
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Aminer danner
hydrogenbinding
med vand.
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Hydrogenbindinger i andre stoffer
Hydrogenbindinger dannes, når hydrogen er kovalent bundet til et
elektronegativt atom og der i nærheden findes et andet elektronegativt atom med et ”lone pair” (fig. 2.8). Der opstår en tiltrækning mellem det positivt ladede hydrogenatom og de elektroner i nabomolekylet, der ikke er bundet i en kovalent binding. Disse betingelser
findes også i andre stoffer end vand.
Det er DNA-molekylerne et godt eksempel på. DNA er opbygget af
to meget lange molekyler, der hvert for sig er bundet sammen med
stærke kovalente bindinger (se detaljerne i kap. 8). De to lange molekyler snor sig omkring hinanden i en dobbeltspiral, hvor de er holdt
sammen af hydrogenbindinger (fig. 2.13).

Figur 2.13
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Det er vigtigt at vide følgende om hydrogenbindinger (fig. 2.10):
• De er svage kemiske bindinger.
• De dannes fra et hydrogenatom, der er bundet til et elektronegativt atom på ét molekyle, til et ”lone pair” på et elektronegativt atom på et andet molekyle. Det kan også dannes internt mellem adskilte områder på større molekyler.
• De er retningsbestemte.
• De er afgørende for vands egenskaber.
• De holder sammen på mange biomolekyler.

41

2. Grundlæggende kemiske begreber

Andre non-kovalente bindinger
Ud over hydrogenbindinger eksisterer en række andre non-kovalente bindinger, som tilsammen opretholder biomolekylernes struktur
(fig. 2.14). I biomolekylernes vandige omgivelser er disse bindinger
alle svagere end kovalente bindinger.
Non-kovalente
bindinger

Ionbindinger

Ion-dipolbindinger

Dipol-dipolbindinger

Van der Waalske
kræfter og hydrofobe
vekselvirkninger

Hydrogenbindinger

Figur 2.14
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De non-kovalente bindinger er overvejende af elektrostatisk natur.
Det betyder, at det er ladningsforskelle indenfor molekylerne og
mellem molekylerne, der danner bindingerne. I nogle sammenhænge er de permanente, som de hydrogenbindinger, der holder sammen
på DNA-molekylerne. I andre sammenhænge er de midlertidige.

Ionbindinger
Ioner dannes, når et atom optager eller afgiver en eller flere elektroner for at opnå i alt otte elektroner i den yderste skal. I så fald bliver
atomet ladet og kaldes en ion. Ionbindinger er elektrostatiske bindinger mellem positivt og negativt ladede ioner. Ionbindinger er stærke
bindinger, så længe der ikke er vand til stede. De er ikke retningsbestemte som hydrogenbindinger (fig. 2.15).
dannes mellem ioner med modsat ladning
er stærke i luft
Ionbindinger
er svage i vand
er ikke retningsbestemte
Figur 2.15
Oversigt over ionbindingernes egenskaber
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atomet ladet og kaldes en ion. Ionbindinger er elektrostatiske bindinger mellem positivt og negativt ladede ioner. Ionbindinger er stærke
bindinger, så længe der ikke er vand til stede. De er ikke retningsbestemte som hydrogenbindinger (fig. 2.15).
dannes mellem ioner med modsat ladning
er stærke i luft
Ionbindinger
er svage i vand

Figur 2.15
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

er ikke retningsbestemte
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Natriumklorid (køkkensalt) er et eksempel på et stof, der består af
ioner. Et natriumatom har en enkelt elektron i sin yderste skal, som
det let afgiver, hvis der er stoffer i nærheden, der kan optage elektronen. Natriumatomet bliver derved til en positivt ladet ion, Na+.
Kloratomet har syv elektroner i den ydre skal, og det optager gerne
en ekstra elektron og bliver derved en negativ ladet ion, Cl–. Tilsammen opbygger Cl– og Na+ stoffet natriumklorid = køkkensalt. Natriumklorid har et højt smeltepunkt (801 °C), som afspejler, at det er
holdt sammen af stærke kemiske bindinger, men når det kommer i
vand, opløses det (fig. 2.16).

Figur 2.16
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Vandets evne til at opløse stoffer som NaCl skyldes vandets dipolegenskaber. Stoffer, der er opbygget af ioner, som NaCl, er letopløselige i vand, fordi vandmolekylerne vekselvirker med ladningerne og
således afskærmer de positive og negative ladninger fra hinanden.
De lange biomolekyler kan bære både positive og negative ladninger.
Ladningerne øger molekylets opløselighed i vand, samtidig med at
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Dispersionskræfter og hydrofobe vekselvirkninger
Mange molekyler indeholder atomer, hvor forskellen i elektronegativitet er lille. Sådanne molekyler er ikke polære. Polære og upolære
opløsningsmidler kan ikke blandes. Fx kan benzin, som er upolært,
ikke blandes med vand, som er polært (fig. 2.17).

Figur 2.17
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

polære. Det afspejles bl.a. ved deres relativt lave smelte- og kogepunkter. Alligevel hænger de sammen. Elektronskyerne i molekylerne forskyder sig lidt, så der dannes kortvarige dipoler i de enkelte
molekyler, og det forplanter sig til nabomolekylerne, så der dannes
kortlivede dipol-dipolbindinger. Sådanne bindinger kaldes dispersionsbindinger, londonbindinger eller van der Waalske kræfter.
Man kan undre sig lidt over, at så svage molekylære kræfter har nogen betydning for biomolekylerne. Det har de, fordi biomolekylernes
naturlige miljø er vand. Hydrogenbindingerne mellem vandmolekylerne vil ikke ret gerne brydes af de upolære molekyler som hexan
eller fedt. De upolære molekyler kan ikke få plads mellem hydrogenbindinger. I dagligdagen kan man iagttage, at fedt, som består af upolære molekyler, ikke opløses i vand (fig. 2.17). Hvis sådanne upolære
molekyler alligevel tvinges til at opholde sig i vandige opløsninger,
vil de klumpe sammen og så vidt muligt gemme sig for vandet. Dette
fænomen kalde hydrofob vekselvirkning, og det har stor betydning

2. Grundlæggende kemiske begreber

for opbygning af cellemembraner (se kap. 7) og for opretholdelse af
proteinernes struktur.
Man bruger forskellige betegnelser for disse fænomener:
• Hydrofob betyder ”bange for vand” og bruges om upolære
stoffer. Om sådanne stoffer kan man også bruge ordet lipofil,
som betyder ”fedtelskende”.
• Hydrofil betyder ”vandelskende” og betegner stoffer, som er
polære og dermed opløselige i vand.

Kemiske bindinger

Kovalente bindinger

Ikkekovalente bindinger =
elektrostatiske bindinger

• Holder atomerne sammen i molekyler
• Dannes af atomer, som er fælles om et eller
flere elektronpar
• Har en bestemt placering i rummet
• Kan være polære og upolær

Ionbindinger
Relativt svage i vandigt miljø. Ellers
stærke, ikke retningsbestemte

Svagere

Ion-dipolbindinger
Svagere end ionbindinger. Retningen
afhængig af dipolens orientering
Dipol-dipolbindinger
Svage bindinger mellem permanente
dipoler. Retningen afhængig af dipolerne
Hydrogenbindinger
• Særlig stabil dipol-dipolbinding
• Er afgørende for vands egenskaber
• Er af afgørende betydning for biomolekylernes tredimensionelle struktur
Van der Waalske
kræfter og hydrofobe
vekselvirkninger

Figur 2.18
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Svage hydrofobe vekselvirkninger
opretholder cellemembranens
struktur
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Vands øvrige egenskaber
pH
Mange af vandets egenskaber som opløsningsmiddel kan forklares
med det polære vandmolekyles egenskaber. Imidlertid skal man også
tage i betragtning, at en meget lille del af vandmolekylerne reagerer
med hinanden:
H2O + H2O Ý H3O+ + OH–
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

[H3O+] * [OH–] = 10–14 M2 ved 24 °C
Hvilket betyder, at [H3O+] = [OH–] = 10–7 M i rent vand, altså en
meget lille koncentration.
Koncentrationen af H3O+ angives næsten altid ved pH, der er defineret som –log [H3O+].
Hvis man tilsætter en syre til vand, fx saltsyre HCl, vil syren afgive et
H+ , som vandmolekylerne optager:
HCl (g) + H2O (1) → H3O+(aq) + Cl– (aq)
Da saltsyre er en stærk syre, vil al HCl omdannes til H3O+ + Cl– i en
vandig opløsning og pH = - log c, hvor c er den formelle koncentration af syren. Dette gælder alle stærke syrer i fortyndede vandige
opløsninger.
Det betyder også, at [OH–]< 10-7. Men ligningen [H3O+] * [OH–] =
10–14 M2 gælder stadig. Så hvis man kender [H3O+], kender man samtidig [OH–]. Jo højere koncentrationen er af [H3O+], jo lavere er pH.
pH-skalaen går i vandige opløsninger i praksis fra 0 til 14, hvor opløsninger med pH < 7 er sure og pH > 7 er basiske.
Nu er der en hel del syrer, som ikke så villigt afgiver deres hydrogenion, fx eddikesyre (= ethansyre). Den slags syrer kaldes svage syrer, og
de vil indgå i følgende ligevægt med vand:
CH3COOH + H2O

Ý

CH3COO– + H3O+
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CH3COO– + H3O+
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Ligesom i en hvilken som helst anden kemisk ligevægt er forholdet
mellem koncentrationen af de indgående stoffer konstant. Forholdet
er bestemt af ligevægtskonstanten, der for eddikesyre er 1.76 * 10–5 M:
[CH3COO–] * [H3O+]

= 1,76 * 10–5 M

[CH3COOH]
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

CH3COO– + H2O Ý CH3COOH + OH–
Også i denne ligevægt er forholdet mellem koncentrationen af de
indgående stoffer konstant og bestemt af ligevægtskonstanten:
[CH3COOH] * [OH–]
[CH3COO ]
–

= 5,76 * 10–10 M

I sådan en opløsning gælder stadig, at [H3O+] * [OH–]= 10–14 M2. Så
når [OH–] øges, så vil [H3O+] formindskes; altså bliver pH større end 7.
Ligevægtskonstanten for syren kaldes på dansk Ks (på engelsk kaldes den Ka), og ligevægtskonstanten for den korresponderende base
kaldes Kb.
Eddikesyre og acetat kaldes et korresponderede syre-basepar, og det
gælder generelt, at Ks * Kb = 10-14 for ethvert korresponderende syrebasepar i vandig opløsning.
I mange situationer er det mere hensigtsmæssigt at bruge den negative logaritme til syre- og basekonstanterne: pKs = - log Ks og pKb
= – log Kb. Det betyder, at pKs + pKb = 14.
Man kan beregne pH, når man kender den formelle koncentration
af syren eller basen og ligevægtskonstanten, men beregningerne er
af forskellige årsager, som vi ikke skal komme ind på her, aldrig helt
i overensstemmelse med virkeligheden. Specielt ikke i opløsninger,
der indeholder andre ioner.
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[CH3COO–] * [H3O+]
[CH3COOH]

= 1,76 * 10–5 M

Eftersom reaktionen er en ligevægt, kan den naturligvis også gå den
modsatte vej. Hvis man opløser et salt af eddikesyre, fx natriumacetat CH3COONa, vil det dissociere og opløses som ioner:
CH3COO- + Na+. Natriumionerne er ”tilskuerioner”, der ikke indgår
i andre reaktioner, mens acetaten fungerer som base og dermed kan
reagere med vand, idet den tager en hydrogenion fra vandet:
CH3COO– + H2O Ý CH3COOH + OH–
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Beregning af pH i en svag 0,10 M eddikesyre
CH3COOH

CH3COO–

H3O+

Koncentrationer før eddikesyre og vandet har reageret

0,10 M

0M

0M

Koncentrationer efter eddikesyren og vandet har reageret

0,1-x M

xM

xM
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Man indsætter koncentrationerne efter reaktionen i ligningen:
[CH3COO–] * [H3O+]
[CH3COOH]
Og får så:

x2
0,1 – x

= 1,76 * 10–5 M

= 1,76 * 10–5 M

Når man løser ligningen, ser man, at x = 0,00134 M. Altså et lille tal.
pH = - log 0,00134 = 2,8
I beregningen er der gjort den forudsætning, at [H3O+] er 0 i vandet.
Dette er ikke helt rigtigt, da vi jo lige har konstateret, at [H3O+]=
10-7 i rent vand. Den værdi, vi beregner for [H3O+], er imidlertid ca.
10.000 gange større end vands egen koncentration af [H3O+], så den
tilnærmelse kan vi godt tillade os.
Man kan i øvrigt se, at det er rigtigt, at eddikesyre er svag, fordi det
kun er lidt mere end 1 % af eddikesyren, der er dissocieret.
Eddikesyres korrekte IUPAC-navn er ”ethansyre”, og eddikesyrens
salte hedder ”ethanoater”. I biokemi bruger man imidlertid de klassiske navne, eddikesyre, for syreformen, og acetat, for syrens salte.
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Når man løser ligningen, ser man, at x = 0,00134 M. Altså et lille tal.
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I beregningen er der gjort den forudsætning, at [H3O+] er 0 i vandet.
Dette er ikke helt rigtigt, da vi jo lige har konstateret, at [H3O+]=
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10.000 gange større end vands egen koncentration af [H3O+], så den
tilnærmelse kan vi godt tillade os.
Man kan i øvrigt se, at det er rigtigt, at eddikesyre er svag, fordi det
kun er lidt mere end 1 % af eddikesyren, der er dissocieret.
Eddikesyres korrekte IUPAC-navn er ”ethansyre”, og eddikesyrens
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2. Grundlæggende kemiske begreber

I praksis beregner man ikke pH – man måler det.
Hvis man kun ønsker en omtrentlig værdi, kan man bruge pH-strips
eller pH-papir, der ved hjælp af et farveskrift viser pH. Ønsker man
en mere nøjagtig bestemmelse, bruger man et pH-meter, der består
af en H+-følsom elektrode, i forbindelse med et voltmeter, der umiddelbart viser pH-værdien i displayet.

Buffer
En buffer består af en vandig opløsning af en svag syre og dens salt,
eksempelvis eddikesyre og natriumacetat.
CH3COOH + CH3COO– + Na+
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Når der tilsættes en stærk syre til en sådan blanding, vil der ske følgende:
CH3COO– + H+ Ý CH3COOH
Den svage base (her acetationen) vil reagere med den stærke syre, og
der dannes mere svag syre. Så længe der er svag base i opløsningen,
er det den svage syre, der bestemmer pH. Tilsvarende hvis der tilsættes en stærk base til opløsningen, vil den svage syre reagere med
den stærke base, og det vil være koncentration af den svage base, der
bestemmer pH.
En opløsning af en svag syre og dens salt kaldes en bufferopløsning,
fordi pH kun ændrer sig meget lidt ved tilsætning af en mindre
mængde syre eller base til en sådan opløsning.
pH i en bufferopløsning kan bestemmes af ligningen:
pH = pKs + log

[base]
[syre]

pKs kan slås op i tabelværker.
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pH og biomolekyler
Biomolekylerne befinder sig i et vandigt miljø. Deres form og funktion vedligeholdes bl.a. af deres interne ladninger, som er afhængige
af pH. Derfor er det afgørende for biomolekylernes egenskaber, hvilken pH, omgivelserne har. Som regel kan de kun opretholde deres
struktur og egenskaber indenfor et begrænset pH-interval. I cellerne
findes der buffersystemer, der opretholder pH indenfor snævre intervaller, og når man arbejder med biomolekyler i laboratoriet, er
det ligeledes nødvendigt at fastholde pH ved hjælp af passende buffersystemer.
holdes sammen af
hydrogenbindinger
Vand

er polært

opløser polære stoffer

har syre-baseegenskaber

buffersystem
opretholder stabilt pH

Figur 2.19
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Isomeri
Vi vender nu tilbage til molekyler, der er sat sammen med kovalente
bindinger. Sådanne molekyler består ofte af mange atomer. Det viser
sig, at en given kemisk formel, fx C4H10O (= en bruttoformel eller
molekylformel), beskriver sammensætningen af flere forskellige stoffer. Forskellige stoffer kan altså have nøjagtig den samme bruttoformel, men de er forskellige med hensyn til opbygning, struktur og
den måde, hvorpå atomerne er arrangeret i rummet. Sådanne stoffer
kaldes isomere stoffer. Der er mange forskellige måder, hvorpå stoffer
kan være isomere (fig. 2.20).
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Isomeri
Forskellige stoffer med samme bruttoformel

Stereoisomeri

Strukturisomeri

Kædeisomeri

Stillingsisomeri

Funktionsisomeri

Z-E-isomeri
cis-trans-isomeri

Isomere stoffer med
et eller flere chirale
(asymmetriske) centre

Entantiomerer
(spejlbilled-isomeri)

Figur 2.20
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Kædeisomeri
For forbindelsen C4H10 kan atomerne arrangeres på to forskellige
måder:

Butan er en lige kæde af carbonatomer, mens methylpropan er forgrenet. De to stoffer har forskellige fysiske og kemiske egenskaber.
Specielt i organisk kemi findes der utallige kædeisomerer.

Stillingsisomeri
Funktionelle grupper kan være placeret forskellige steder på en carbonkæde, fx forbindelsen C3H8O:

Diastereoisomerer
(ikke-spejlede isomere)
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Diastereoisomerer
(ikke-spejlede isomere)
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I dette eksempel er en alkoholgruppe placeret forskelligt på en carbonkæde; de er stillingsisomere. Begge stoffer er alkoholer, men de
har alligevel forskellige fysiske og kemiske egenskaber. Der findes
også utallige stoffer, som er stillingsisomere.

Funktionsisomeri
To forskellige stoffer kan godt have samme bruttoformel og samtidig
være helt forskellige. Eksempelvis findes to stoffer med formlen
C2H6O:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Dimethylether og ethanol tilhører to forskellige stofklasser med meget forskellige egenskaber; de er funktionsisomere.

Stereoisomeri
I stereoisomere stoffer er hvert enkelt atom i et molekyle bundet til de
samme atomer, som det tilsvarende atom i andre molekyler. Stoffer,
der er stereoisomere, ligner hinanden mere end stoffer, der er strukturisomere. Eksempelvis er de funktionelle grupper de samme i to
stereoisomere, og de sidder også på det samme carbonatom.
Optisk isomeri (spejlbilled-isomeri)
Når et carbonatom er bundet til fire forskellige atomer eller grupper,
findes molekylet i to forskellige former som er spejlbilleder af hinanden (fig. 2.21). Et sådant carbon-atom siges at være chiralt.
To stoffer, der på den måde er spejlbilleder af hinanden, kaldes entantiomere. I biokemi beskriver man stadig et par entantiomere som
henholdsvis l-form og d-form, som kommer af latin laevo (venstre)
og dextro (højre). Denne navngivning beskrives nærmere i fig. 3.4 og
i kapitel 5. En mere præcis beskrivelse af et par entantiomere, som
bruges i organisk kemi, er RS-systemet, som omtales i boks. 2.4.
Det gælder om et par enantiomere at:
• De er ens mht. smeltepunkter, opløselighed etc.
• Hvis der sendes planpolariseret lys gennem krystaller og opløsninger af et rent spejlbilledisomert stof, drejes lysets svingningsplan. To spejlbilledisomere adskiller sig fra hinanden
ved at dreje lyset lige mange grader i hver sin retning.
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Figur 2.21
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•

•

lys drejes ikke. En sådan blanding af to enantiomere stoffer
kaldes en racemisk blanding.
Mens de almindelige kemiske egenskaber er ens for to enantiomere, kan enzymerne ofte skelne mellem dem, og i mange
tilfælde vil enzymatiske reaktioner kun finde sted med den
ene enantiomer. Det er derfor normalt kun den ene af de to
enantiomere, der findes i naturen.
Mens langt de fleste naturlige aminosyrer er l-former, er de
fleste naturlige carbohydrater d-former (se fig. 3.4 og 6.5).

Diastereoisomer
I molekyler, hvor der optræder 2 chirale carbonatomer, findes det
pågældende molekyle på fire former. De fire former er to og to spejlbilleder af hinanden. De isomerer, der ikke er spejlbilleder, kaldes
diastereoismerer. Diastereoisomere stoffer er forskellige mht. kogepunkt, m.m. I kapitel 6, carbohydrater, bliver der beskrevet mange
eksempler på diastereoisomere stoffer.
Generelt gælder at der er 2n isomere former, hvor n er antallet af
chirale C-atomer.
Z-E-isomeri findes i stoffer, hvori der indgår dobbeltbindinger. Her
skal vi kun se på navngivningen i det tilfælde hvor to ens grupper
er placeret henholdsvis på samme side og hver sin side af dobbeltbindingen. Når de to ens grupper er placeret på samme side af dobbeltbindingen kaldes forbindelsen Z, og når de er placeret på hver sin
side kaldes forbindelsen E. Et par stoffer, som er Z-E-isomere ligner
hinanden, men har alligevel forskellige fysiske og kemiske egenskaber. I figur 2.22 ses et eksempel på et par Z-E-isomere. I kapitel 7 vil
vi se eksempler på Z-E-isomeri’s betydning i biokemien.
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Figur 2.21
Optisk isomeri
Det centrale atom i begge molekyler er asymmetrisk. Det er i begge molekyler bundet til de samme
fire grupper, men de to molekyler
er ikke ens – de er spejlbilleder
af hinanden. Dette asymmetriske
atom kaldes et chiralt center.
De to forskellige stoffer har
næsten ens fysiske og kemiske
egenskaber. Men i enzymatiske
reaktioner er det normalt kun det
ene af stofferne, der vil kunne
sættes.
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Figur 2.22
Z-E isomeri
C2H2Cl2 findes i to former.
a. 1,2-(Z)-dicholorethen
b. 1,2-(E)-dichlorethen
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a

b

Figur 2.22
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Figur 2.23
Cis-trans-isomeri
a. Trans-1,2-dichlorcyclopentan
b. Cis-1,2-dichlorcyclopentan

a

b

Boks 2.3

Cis-trans-isomeri er i nyere nomenklatur forbeholdt arrangementet af atomer og gruppe på ringformede molekyler. Når to grupper/
atomer er placeret på samme side af ringens plan, er der tale om en
cis-form, og når de er placeret på hver sin side af ringens plan, er der
tale om en trans-form (fig. 2.23).

Pasteur
Det var franskmanden Louis Pasteur, som
i 1848 blev opmærksom på spejlbilledisomeri. I bundfaldet fra vinfade fandt han
krystaller af vinsyre (2,3-dihydroxy-dibutansyre). Han observerede, at der fandtes to
forskellige krystalformer, som var spejlbilleder af hinanden. Med en pincet adskilte
han de to forskellige krystalformer og undersøgte dem hver for sig. Begge typer viste sig at have nøjagtig de
samme kemiske og fysiske egenskaber, undtagen på ét punkt: Når
han sendte planpolariset lys gennem opløsningerne, blev lysets
svingningsplan drejet i hver sin retning. Pasteur antog, at det skyldtes den asymmetriske opbygning af molekylerne, men det var først
i 1951, at man ved hjælp af teknikken røntgenkrystallografi bekræftede hans antagelse.
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Boks 2.4

RS-systemet
I biokemien bruges stadig d-l-nomenklaturen, når man skal beskrive enantiomere stoffer. Det er man gået bort fra i organisk kemi. Her
bruges et andet system, der i højere grad tager hensyn til carbonatomets tetraederiske opbygning.
RS-systemet er baseret på tildeling af en prioritet til de fire grupper,
der er bundet til det chirale carbon atom:
1. For atomer, som direkte er bundet til det chirale atom, tildeles det
atom med lavest atommasse den laveste prioritet (nummer 4).
2. Hvis der er to identiske atomer, som er bundet til det chirale
carbon atom, er prioriteten bestemt af atommassen af det næste
atom, der er bundet til hvert af de identiske atomer. Fx har en
CH3-gruppe lavere prioritet end en CH2Br-gruppe, da hydrogen
har en lavere atommasse end Brom.
3. Hvis et atom er bundet med en dobbelt- eller trippelbinding, har
gruppen med enkeltbindingen lavere prioritet end gruppen med
dobbeltbindingen, som igen har en lavere prioritet end gruppen
med trippelbindingen. Dvs. CHO, med et dobbelt bundet oxygen, har en højere prioritet end -CH2OH.
4. Prioritetsrækkefølgen af de mest almindelige grupper, opskrevet
fra lavest til højest, er således: -H, -CH3, -C6H5, -CH2OH, -CHO,
-COOH, -COOR, -NH2, -NHR, -OH, -OR og –SH.
Når prioriteten er tildelt, anvendes gruppernes prioritet til at bestemme konfigurationen af molekylet.

a

2

1

b

3

2

Man anvender en gang imellem RS-nomenklaturen til beskrivelse
af aminosyrer, og på figuren til højre ses, hvordan nomenklaturen anvendes på l-serin.
I (a) vises Fischer-projektionen af l-serin med de fire gruppers prioriteringer. I (b) ser man en molekylemodel, hvor de fire kugler repræsenterer de fire grupper. Modellen er vendt, så den lavest prioriterede gruppe (4) vender ind i papirets plan, altså væk fra dig. De tre
andre er nu placeret så man ser fra den laveste til den højeste prioritet imod urets retning. Det er S-konfigurationen. S står for ”sinister”,
som betyder venstre på latin. l-serin er altså det samme som S-serin.
I (c) ses R-konfigurationen (fra latin R = rectus = højre). d-serin er
således det samme som r-serin.

4

4
1

3

c

S-konfiguration

3
4
1

2

d

R-konfiguration

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

56

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

Kemisk energi
Energi kan hverken dannes ud af intet eller tilintetgøres. Men der
findes mange forskellige former for energi, og de kan omdannes
til hinanden. Det ser man fx i et kraftværk, hvor kemisk energi fra
forbrændingen omdannes til varme, som dels sendes ud på fjernvarmenettet og dels omsættes til mekanisk energi, der får turbiner
og generatorer til at løbe rundt. Den mekaniske energi omdannes i
generatorerne til elektrisk energi. Den elektriske energi er utrolig
anvendelig, den kan let transporteres og derefter omsættes til andre
energiformer.
De levende organismer danner og udnytter overvejende kemisk energi.
De får grundlæggende deres energi fra solen. I de grønne planter omdannes solens energi, carbondioxid (CO2) og vand (H2O) til biomolekyler med højt energiindhold. Fra planterne udvinder resten af de levende
organismer al den energi, de har brug for. Enten direkte ved at æde planterne eller indirekte ved at æde de dyr, der æder planterne (fig. 2.24).

Lysenergi
Lysenergi fra
fra sol
sol

Figur 2.24
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Grønne planter
gemmer solens energi
i store molekyler, de
er fototrofe. Energien
udnyttes til:
• Vækst
• Formering

Planteædere
Planteædere er
udnytter
kemotrofe.
energien: De udnytter
den
energi, der er op• Bevægelse
i planterne.
•lagret
Vækst
Energien bruges til:
• Vækst
• Bevægelse
• Formering

Rovdyre
er kemotrofe.
Rovdyrene
udnytter
De
udnytter
energien:
energien
til:
• Bevægelse
• • Vækst
Vækst
• Bevægelse
• Formering
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Det er fx benzinens omsætning til fri energi, man er interesseret i
ved forbrænding i en bilmotor, altså den energi, der omsættes til mekaniske bevægelser.
Ændringen af fri energi i en reaktion betegnes ΔG. Symbolet Δ
(græsk bogstav, udtales delta) viser, at det er mængden af fri energi i
sluttilstanden i forhold til starttilstanden, der angives (fig 2.25).
Energi

Systemet før reaktionen

∆H
∆G
Systemet efter reaktionen
Tid
Figur 2.25
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For at en reaktion overhovedet skal kunne finde sted, skal ΔG være
negativ. Dette er et udtryk for, at produkterne indeholder mindre fri
energi end reaktanterne.
I energiberegningerne opererer man med et sæt standardbetingelser.
ΔG°‘ (delta-g-nul-mærke) er den energi, som udvikles af en reaktion
ved standardbetingelserne:
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° angiver, at reaktionen foregår ved 1 atm. 25 °C og med en begyndelseskoncentration på 1 M af reaktanter og produkt. ‘ angiver, at
reaktionen foregår ved pH 7, som er en normal betingelse for biokemiske reaktioner.
Fx: H2 + ½ O2 ∏ H2O

ΔG°‘ = – 238,8 kJ/mol

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Hvis man ønsker at bestemme ΔG for reaktionen:
A+B ∏ C+D
der ikke foregår ved standardbetingelserne (det gør jo kun de færreste reaktioner), finder man ΔG for reaktionen ved formlen:
ΔG = ΔG°‘ + R*T*ln

[C]*[D]
(1)
[A]*[B]

ΔG°‘ kan slås op i en tabel, R = gaskonstanten 8,314 J K-1 mol-1. Temperaturen måles i K (Kelvin, den absolutte temperatur).
Ligning (1) viser, at energiudbyttet af en reaktion bl.a. er afhængigt
af reaktanters og produkters koncentration. Det betyder, at hvis koncentrationen af A og B er tilstrækkelig høj, og koncentrationen af C
og D er tilstrækkelig lav, vil selv en reaktion, der har et positivt G°‘
kunne forløbe, fordi ΔG da vil være negativ. Sådanne reaktioner sker
i mange af de kemiske processer i cellerne.
Ligning (1) viser også, at en kemisk reaktion kun kan forløbe til et
bestemt punkt, hvis reaktanter og produkter forbliver i samme beholder. Der vil da på et tidspunkt indtræde en ligevægt.
Hvis reaktionsprodukterne derimod fjernes løbende, vil en kemisk
reaktion kunne forløbe, indtil alle reaktanter er brugt.
Der findes forskellige enheder til at angive energimængder. Disse
enheder kan omsættes til hinanden med en talfaktor. I dag bruger
man energienheden kJ (kilojoule). Tidligere blev enheden kcal (kilocalorie) anvendt i forbindelse med varmeenergi og kemisk energi. 1
kcal svarer til 4,184 kJ.
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° angiver, at reaktionen foregår ved 1 atm. 25 °C og med en begyndelseskoncentration på 1 M af reaktanter og produkt. ‘ angiver, at
reaktionen foregår ved pH 7, som er en normal betingelse for biokemiske reaktioner.
Fx: H2 + ½ O2 ∏ H2O

ΔG°‘ = – 238,8 kJ/mol

Ved forbrænding af 1 mol hydrogen til vand udvikles der ved standardbetingelserne 238,8 kJ.
Hvis man ønsker at bestemme ΔG for reaktionen:
A+B ∏ C+D
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ΔG = ΔG°‘ + R*T*ln

[C]*[D]
(1)
[A]*[B]

ΔG°‘ kan slås op i en tabel, R = gaskonstanten 8,314 J K-1 mol-1. Temperaturen måles i K (Kelvin, den absolutte temperatur).
Ligning (1) viser, at energiudbyttet af en reaktion bl.a. er afhængigt
af reaktanters og produkters koncentration. Det betyder, at hvis koncentrationen af A og B er tilstrækkelig høj, og koncentrationen af C
og D er tilstrækkelig lav, vil selv en reaktion, der har et positivt G°‘
kunne forløbe, fordi ΔG da vil være negativ. Sådanne reaktioner sker
i mange af de kemiske processer i cellerne.
Ligning (1) viser også, at en kemisk reaktion kun kan forløbe til et
bestemt punkt, hvis reaktanter og produkter forbliver i samme beholder. Der vil da på et tidspunkt indtræde en ligevægt.
Hvis reaktionsprodukterne derimod fjernes løbende, vil en kemisk
reaktion kunne forløbe, indtil alle reaktanter er brugt.
Der findes forskellige enheder til at angive energimængder. Disse
enheder kan omsættes til hinanden med en talfaktor. I dag bruger
man energienheden kJ (kilojoule). Tidligere blev enheden kcal (kilocalorie) anvendt i forbindelse med varmeenergi og kemisk energi. 1
kcal svarer til 4,184 kJ.
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2. Grundlæggende kemiske begreber

Selv om ΔG er negativ for en reaktion, finder reaktionen ikke nødvendigvis sted, selv om reaktanterne er til stede i de rette koncentrationer. Sukker, som er et af kroppens brændstoffer, ligger ikke bare i
sukkerskålen og forbinder sig med oxygen til CO2 og H2O. I kapitel
5, der handler om enzymer, ses, hvorfor reaktioner med negativ ΔG
ikke uden videre finder sted.

Energirige bindinger
Biomolekyler er energirige stoffer. Træ brænder fx glimrende under
frigivelse af energi i form af varme. Mange biomolekyler bruges da
også som lagermedium for energi. Det gælder fx det store molekyle
stivelse, som bl.a. findes i korn (fig. 2.26 og 6.29). Stivelse er fra plantens side ment som en madpakke til brug for frøet, når det spirer.
Figur 2.26
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 2.27
Opbygningen af adenosintriphosphat, ATP
I resten af bogen vil phosphatmolekylet i teksten blive angivet som Pi og i figurer som P

Men organismerne har også brug for en energiform, der hurtigt
kan omsættes. Under fysiologiske omstændigheder er forskellige
phosphatforbindelser ideelle til dette formål. Phosphatforbindelsen
adenosin-5’-triphosphat ATP er uhyre udbredt i de levende celler
som korttidsenergilager. ATP er et relativt lille molekyle, og det kan
under energiudvikling omsættes til ADP (adenosin-5’-diphosphat)
og AMP (adenosin-5’-monophosphat, fig. 2.28). I de kataboliske processer (nedbrydende stofskifteprocesser) sker den omvendte reaktion, hvorved phosphatgrupper atter sættes fast på specielt ADP, der
dermed omdannes til ATP (se kap. 12).
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Figur 2.28
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Der findes en del andre energirige phosphatforbindelser. Disse vil
blive omtalt efterhånden, som de optræder.

Fri energi er additiv.

Hvis man har to kemiske reaktioner A Ý B og B Ý C, har hver
reaktion sin egen ligevægtskonstant. Og de har begge hver sin ΔG°‘.
Men da de to reaktioner er fortløbende, kan man springe B over og
opskrive den overordnede reaktion således:
A Ý C
Denne reaktion har også sin egen ligevægtskonstant og dermed også
sin egen standard fri energi ΔG°‘. ΔG°‘-værdien af fortløbende kemiske reaktioner er additiv. Så for den overordnede reaktion A Ý C
er ΔG°‘total= ΔG°‘1+ ΔG°‘2
A Ý B ΔG°‘1
+
B Ý C ΔG°‘2
A Ý C ΔG°‘1 + ΔG°‘2
Dette princip forklarer, hvordan en energimæssig ufordelagtig proces kan foregå, hvis den kobles til en energimæssig fordelagtig.
Eksempelvis er syntese af glucose-6-phosphat det første trin i nedbrydning af glucose (glycolysen):
glucose + Pi → glucose-6-phosphat + H2O
ΔG°‘= 13,8 kJ/mol
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Figur 2.28
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2. Grundlæggende kemiske begreber

Det betyder, at reaktionen ikke vil finde sted under standardbetingelserne. Til gengæld er der en anden reaktion, nemlig hydrolysen af
ATP til ADP, som er meget energirig:
ATP + H2O → ADP + Pi
ΔG°‘= - 30,5 kJ/mol
Disse to reaktioner deles om et af mellemprodukterne nemlig Pi, og
de kan udtrykkes som en fortløbende reaktion, også kaldet en koblet
reaktion:
glucose + Pi → glucose-6-phosphat + H2O
ATP + H2O → ADP + Pi
Sum:

ATP + Glucose → ADP + glucose-6-phosphat

Energien for den samlede reaktion fås ved at addere ΔG°‘for de individuelle reaktioner:
ΔG°‘= 13,8 kJ/mol + (-30,5 kJ/mol) = -16,7 kJ/mol

Resumé: Energi
Det er vigtigt at vide følgende om energi:
• Solen leverer al energi til jorden i form af lys og varme.
• Lysenergien omsættes i de grønne planter til kemisk energi.
• Den kemiske energi bliver lagret:
■ Langtidslageret består af makromolekyler.
■ Korttidslageret består af phosphatrige forbindelser.
• Kemisk energi er den energi, der fremkommer, når to eller
flere stoffer reagerer med hinanden og udløser energi i form
af varme og arbejde.
• Kemiske reaktioner kan kun foregå, når ΔG er negativ.
• Kemiske reaktioner kan kobles, så reaktioner med positiv ΔG
sammenkædes med reaktioner med negativ ΔG, hvorefter
den overordnede reaktion får en negativ ΔG. Det er denne
mekanisme, der gør, at makromolekylerne kan opbygges.

Figur 2.29
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Solen leverer al energi til jorden i
form af lys og varme
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Praktisk arbejde i laboratoriet
pH
Måling og indstilling af pH er helt fundamentalt i ethvert biokemisk
laboratorium.
Hvis man ønsker at bestemme en omtrentlig værdi, kan man bruge
såkaldte pH-strips, som er plaststrimler belagt med indikatorer (se
fig. 2.30).
Til mere præcise målinger bruger man et pH-meter. Et pH-meter
består af to elementer: Elektroder og et voltmeter, da det principielt
er en spændingsforskel, man måler. Voltmeterdelen kan som regel
både vise pH og en spændingsforskel i mV.
Der kræves to elektroder til måling af en spændingsforskel, men
langt de fleste elektroder til pH-måling er kombinationselektroder,
hvori begge elektroder er indbygget i én enhed.
Det er helt afgørende for værdien af arbejdet i laboratoriet, at man
kan stole på pH-målingerne. Man bør derfor sætte sig ind i, hvordan
et pH-meter skal kalibreres og elektroden passes. Her henviser vi til
litteratur om analyseteknik.

Fremstilling af en buffer
I laboratoriet skal man tit fremstille en buffer med et bestemt pH.
Når man skal vælge hvilket buffersystem, man skal bruge til en given
opgave, vælger man som regel en svag syre, hvis pKs-værdi er tæt på
den pH-værdi, man ønsker at opretholde.

Figur 2.30
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

2. Grundlæggende kemiske begreber

I laboratoriet bruger man ofte en phosphatbuffer. Syren natriumdihydrogenphosphat (NaH2PO4) dissocieres i vandig opløsning til Na+
og H2PO4-. Dihydrogenphosphationen har en pKs-værdi på 7,2 og er
dermed en svag syre:
H2PO4– + H2O Ý HPO42– + H3O+
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Hvis man vil fremstille 1,0 L 0,10 M phosphatopløsning med pH 7,2
gør man følgende: Man tager 0,10 mol NaH2PO4 og opløser det i et
passende volumen vand. Herefter titrerer man til den ønskede pH
med NaOH, og til sidst fylder man op til 1,0 L.
Et system af en svag syre og dens base opretholder bufferfunktionen
i et område på op til ± 1 pH enhed fra pKs-værdien. Så i eksemplet oven over kunne man også bruge phosphatbufferen, når man
ønskede en pH-værdi på fx 6,9. Dette kræver blot, at man titrerer
opløsningen til denne værdi.

Elektroforese
Mange forskellige analysemetoder tager udgangspunkt i molekylernes forskellige elektriske ladninger.
Elektroforese er en sådan analysemetode. Der findes mange variationer af elektroforese. Senere skal vi se på SDS-PAGE gelelektroforese
og elektroforese af nucleinsyrer.
Et ladet molekyle, som placeres i et elektrisk felt, vil begynde at vandre i feltet. Et positivt ladet molekyle vil vandre mod den negative
elektrode, katoden, og et negativt ladet molekyle vil vandre mod den
positive elektrode, anoden. En sådan vandring af ladede molekyler i
et elektrisk felt kaldes elektroforese.
Hvor hurtigt molekylerne vandrer, er afhængig af den elektriske feltstyrke og af molekylets ladning, masse (molvægt) og rumlige struktur. Man kan derfor bruge elektroforese til adskillelse af stoffer med
forskellige ladninger, forskellige molvægte og i nogen grad forskellige rumlige strukturer.
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Figur 2.31
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Elektroforese kan foregå frit i opløsninger, men almindeligvis bruger
man et materiale, som kan fastholde molekylerne under elektroforesen. Ved papirelektroforese bruger man fx filtrerpapir som bæremedium for elektroforesen (fig. 2.31). Papirelektroforese bruges ofte til
at adskille relativt små molekyler.
I biokemien anvendes ofte en anden form for elektroforese, nemlig
gelelektroforese. Det medium, prøven vandrer i ved gelelektroforese,
er en slags gelé; man bruger ordet gel. Gelen kan være støbt i et glasrør, mellem to glasplader eller i en støbeform. Gelens form og det
materiale den fremstilles af, afhænger af hvilke stoffer, der skal adskilles, og hvor følsom adskillelsen skal være.
Gelen danner et åbent molekylært netværk med en porestørrelse, der
netop tillader passage af de molekyler, der skal undersøges. Gelen
udgør således en slags si for molekylerne. Når strømstyrken holdes
konstant, er den hastighed, hvormed molekylerne bevæger sig gennem gelen, afhængig af molekylernes masse, deres ladningstæthed
og deres form. Ladningstætheden på overfladen er et udtryk for hvor
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farvestoffets vej gennem gelen. Når farvestoffet har nået enden af gelen, slukkes strømmen, og gelen skal herefter viderebehandles.
Som regel er det nødvendigt at farve gelen. Derved bliver prøverne
synlige, og man kan bestemme de forskellige stoffers vandringslængde i gelen. Forskellige farvemetoder har forskellig følsomhed. Prøverne fremtræder som farvede streger, der kaldes bånd, og den bane,
den enkelte prøve løber i, kaldes en lane (fig. 2.32).
I nogle tilfælde bruger man gelelektroforese præparativt. Det bånd,
man ønsker at arbejde videre med, kan skæres ud af gelen og derefter
viderebearbejdes.

Figur 2.32
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Spektrofotometri
Man kan bestemme et stofs koncentration i en opløsning ved at måle,
hvor meget lys ved en given bølgelængde opløsningen absorberer.
Her skal vi se på UV/VIS, som betyder, at man arbejder med ultraviolet lys (UV) og synligt lys (visuelt).

2. Grundlæggende kemiske begreber

Absorbansen af en opløsning defineres som:
A=log

I0
I

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

hvor I0 er intensiteten af det indfaldende lys, og I er intensiteten af
det transmitterede lys. Absorbansen er ligefrem proportional med
ekstinktionskoeﬃcienten ε, den molære koncentration c og af lysvejens længde l.
Ekstinktionskoeﬃcienten er en naturkonstant, der er forskellig for
forskellige stoffer. Sammenhængen mellem absorbans (A), koncentration (c) og lysvejens længde (l) beskrives ved Lambert-Beers lov:
A= ε * l * c
Absorption måles i et spektrofotometer. Princippet for en absorbansmåling er vist i figur 2.33.

Figur 2.33
Princippet i absorbansmåling.
a. 0-stilling med opløsningsmiddel
b. måling med prøve

Instrumentets optiske filter indstilles først til den ønskede bølgelængde. Den beholder, som indeholder den opløsning, man ønsker
at måle, kaldes en kuvette. Kuvetten absorberer ikke lys af den bøl-
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gelængde, man ønsker at måle. Kuvetten passer til en holder i spektrofotometret.
I et enkeltstrålespektrofotometer måler man først I0 ved at indsætte
en kuvette med opløsningsmiddel i lysvejen, og man nulstiller spektrofotometeret. Dernæst indsættes prøven og I (absorbansen) kan
aflæses direkte på instrumentets display. I et dobbeltstrålespektrofotometer deles lysstrålen i to, og nulprøven og prøven måles samtidig.
Absorbansen aflæses på displayet eller noteres i computeren. Koncentrationen af stoffet i opløsningen bestemmes dernæst ved Lambert-Beers lov.
Man kan også følge en kemisk reaktion, der foregår i selve kuvetten.
Enzymatiske reaktioner (se kap. 5) følges ofte på denne måde, idet
den oprindeligt ufarvede opløsning – substratet – ved reaktionen
omdannes til et farvet produkt. I dette tilfælde er det hensigtsmæssigt at tilslutte en computer, der opsamler data.
Spektrofotometre findes i mange udgaver. I tidens løb er spektrofotometrene blevet mindre, og dataopsamlingen er blevet mere og
mere avanceret. I figur 2.34 ses et UV/VIS spektrofotometer specielt
designet til arbejdet i et molekylærbiologisk laboratorium.

Figur 2.34
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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9. I et laboratorium har man følgende syrer til rådighed (se skema):
a) Hvilken syre skal man vælge, når man skal bruge en buffer
med pH 6,2?
b) Hvordan fremstilles 2 L 0,050 M af den pågældende buffer?
Navn

Formel

Trischlorid

pKs

Molvægt

8,06

121,44 g/mol

6,15

195,2 g/mol

7,21

137,99 g/mol

2,34

75,07 g/mol

(2-amino2(hydroxymethyl)-1,3
propandiol
(syreformen af tris)

MES
2-(N-morpholino)
ethansulfonsyre
Natriumdihydrogenphosphat monohydrat
Glycinchlorid
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NaH2PO4 . H2O
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Proteiner
Proteiner er store biomolekyler med molmasser fra omkring titusinde op til flere millioner daltons1 (fig. 3.1). Proteinerne er opbygget
af uforgrenede kæder af aminosyrer (fig. 3.3).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Figur 3.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Deltager i immunforsvaret
Kan oplagre og bære små molekyler
Danner strukturen i dyreceller
Opbygger fibre
Kan udføre koordinerede bevægelser
Er involveret i signaloverførsler
Er strukturelementer i kromosomerne
Regulerer genudtryk
Udgør en del af oplagsnæringen i planternes frø.

Alle levende væsener har derfor brug for proteiner for at leve. Planter
og mange mikroorganismer kan selv opbygge proteinerne fra simple
uorganiske forbindelser, fx CO2 og NH3, men fx har pattedyr brug
for at få tilført nogle af proteinernes byggesten – aminosyrer – med
kosten.
Aminosyrer får man ved at spise proteinrige fødevarer (fig. 3.2).

1

Enheden dalton er ækvivalent med molvægten (g/mol). Men det er en ubenævnt enhed.
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Figur 3.2
Proteiner
Mennesker og andre pattedyr har
brug for at få tilført protein med
kosten. Proteiner fås fra mælk,
kød og proteinholdige planter.

Figur 3.2
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Aminosyrerne, proteinernes byggesten
Proteinernes egenskaber er bestemt af sammensætning og rækkefølge af de 20 forskellige α-aminosyrer2, de er opbygget af. Der er
beskrevet mere end 200 aminosyrer i naturen, men det er kun de 20,
som er almindeligt forekommende i proteiner. Det er de 20 eneste
aminosyrer, der er kodet for i DNA i forbindelse med proteinsyntesen (kap.10).
α-carbonatom

Aminosyre

Protein
Peptidbinding

Figur 3.3
Proteiner er opbygget af aminosyrer

En α-aminosyre består af en carboxylsyregruppe (COOH) og en
aminogruppe (NH2), der er bundet til det samme carbonatom, som
kaldes α-carbonatomet (fig. 3.4). Til α-carbonatomet er også bundet et hydrogenatom og en sidekæde (et radikal, som kaldes R, når
egenskaberne gælder alle 20 aminosyrer). Denne opbygning er fælles for alle de aminosyrer, der danner proteinerne. Ved fysiologisk
pH (ca. 7,4) er carboxylsyregruppen deprotoniseret3, så den negativt
ladede carboxylation (COO–) dannes, og aminogruppen er protoni2
3

I biokemi opretholder man den klassiske navngivning, α-aminosyre.
Deprotonisere betyder, at et stof mister en H+, og protoniseret betyder, at et stof optager
en H+.

Figur 3.4
Entantiomere aminosyrer
Den generelle formel for en α-aminosyre. Øverst opskrevet efter Fischerprojektion og nederst på kileform.
Aminosyrerne i proteinerne er alle på
l-form (ses til venstre), mens dformerne (ses til højre) er sjældne i naturen. De viste aminosyrer er opskrevet
på ionform, hvor COO--gruppen har
afgivet sit H+, og NH3+ har optaget et
H+. En sådan ion kaldes en amfoion.
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seret, så der dannes en positivt ladet ammoniumion (NH3+)(fig. 3.4).
α-carbonatomet i aminosyrerne er chiralt (undtagen i aminosyren
glycin). Aminosyrerne findes derfor i to entantiomere former (fig.
2.21). Det er altid l-formerne, der indbygges i proteiner. d-former
findes i naturen, bl.a. er der indbygget d-aminosyrer i bakteriernes
cellevægge, men ellers er de sjældne.
Radikalet R repræsenterer aminosyrernes sidekæder. Det er disse
sidekæder, der udgør forskellene mellem de 20 forskellige aminosyrer. Det er sidekædernes egenskaber, som bestemmer den rolle,
en aminosyre spiller i et protein. Det er således fornuftigt at inddele
aminosyrerne i grupper efter sidekædernes egenskaber. I figur 3.6
vises formlerne for de 20 aminosyrer, der findes i proteinerne, inddelt efter polaritet og ladning.
Aminosyrernes sidekæder har forskellige fysisk-kemiske egenskaber. De kan være:
• Upolære: Glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, phenylalanin, tryptophan, methionin og prolin.
• Polære uladede: Serin, treonin, tyrosin, cystein, asparagin og
glutamin.
• Polære ladede: Asparaginsyre, glutaminsyre, lysin, arginin
og histidin.
Der er til hver aminosyre knyttet to forskellige forkortelser, idet hver
aminosyre har en trebogstavsforkortelse og et etbogstavssymbol.
Disse forkortelser og symboler fremgår af figur 3.6. Eksempelvis er
aminosyren tryptophan forkortet trp, og symbolet er W. Forkortelserne og symbolerne bruges i stedet for kemiske formler, når man
skal opskrive rækkefølgen af aminosyrerne i proteiner.
Figur 3.5
Hvaler og bakterier
Aminosyrerne er de samme

Figur 3.5
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Det er et forbløffende faktum, at alle proteiner i alle levende organismer fra bakterier til hvaler er opbygget af disse 20 α-aminosyrer
(fig. 3.5).

polære ladede

polære uladede

upolære

3. Proteiner

Figur 3.6
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Syre-baseegenskaber, det isoelektriske punkt og polaritet
Når aminosyrer med uladede sidekæder befinder sig i vandige opløsninger med pH omkring 6, er disse aminosyrer udadtil neutrale.
Aminosyrernes carboxylsyregruppe har ved pH = 6 fraspaltet sin
proton, og aminogruppen har optaget en proton. Sådan en ion kaldes en amfoion, en zwitterion eller en amfolyt (fig. 3.4). Frie aminosyrer har fysiske egenskaber, der ligner saltes. Det er krystallinske
stoffer, som er opløselige i vand.
Alle aminosyrer har et bestemt pH, hvor de udadtil er neutrale. Dette
pH kaldes det isoelektriske punkt. Ved pH < pI vil aminosyren være
positivt ladet, og ved pH > pI vil den være negativt ladet (fig. 3.7 og
3.8). For aminosyrer med uladede sidekæder ligger pI omkring 6.
pI varierer en del for aminosyrerne med ladede sidekæder (fig. 3.9).
Alle aminosyrer har mindst to pKS værdier. pKS1 angiver syrestyrken
for carboxylgruppen:
Figur 3.7
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

– COOH → – COO– + H+
og pKS2 angiver syrekonstanten for ammoniumionen:
–NH3+ → –NH2 + H+.
En titrerkuve for en aminosyre illustrerer den indflydelse, pH har på
aminosyrens ladning (fig. 3.8).

Figur 3.8
Titrerkurve for aminosyren
alanin
Ved pH 0 er aminosyren positivt
ladet, ved pH = pI = 6 er alanin
udadtil neutral og ved pH=14 er
alanin negativt ladet.

ækvivalente mængder OH-
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De sure og de basiske aminosyrer har yderligere en pKS værdi, som
er bestemt af sidekæden (fig. 3.9).
Aminosyre

Forkortelse

Symbol

Molvægt

pKS1
(COOH)

pKS2
(NH3+)

pKS3

pI

Upolære sidekæder
glycin

Gly

G

75

2,3

9,6

5,9

alanin

Ala

A

89

2,3

9,7

6,0

valin

Val

V

117

2,3

9,6

6,0

leucin

Leu

L

131

2,4

9,6

6,0

isoleucin

Ile

I

131

2,4

9,7

6,0

phenylalanin

Phe

F

165

1,8

9,1

5,5

methionin

Met

M

149

2,3

9,2

5,7

prolin

Pro

P

115

2.0

11,0

6,5

tryptophan

Trp

W

204

2,4

9,4

5,9
5,7

Polære uladede sidekæder
serin

Ser

S

105

2,2

9,2

treonin

Thr

T

119

2,1

9,6

tyrosin

Tyr

Y

181

2,2

9.1

10,1

5,7

cystein

Cys

C

121

1,9

10,3

8,2

5,1

asparagin

Asn

N

132

2,0

8,8

5,4

glutamin

Gln

Q

146

2,2

9,1

5,7

5,9

Polære ladede sidekæder
asparaginsyre

Asp

D

133

1,9

9,6

3,4

2,8

glutaminsyre

Glu

E

147

2,2

9,7

4,3

3,2

lysin

Lys

K

146

2,2

8,7

10,5

9,7

arginin

Arg

R

174

2,2

9,0

12,5

10,8

histidin

His

H

155

1,8

9,2

6,0

7,6

Figur 3.9
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Aminosyrernes individuelle egenskaber
Aminosyrer med upolære sidekæder
Miljøet i det indre af enhver celle er vandigt. Sidekæderne i de upolære aminosyrer er uopløselige i vand, når de er indbygget i proteinerne. Ofte findes de upolære aminosyrer derfor inde i midten
af proteinerne, hvor de er afskærmet fra vandet. De bidrager her til
at opretholde proteinernes struktur. De findes også i de områder af
proteinerne, der er indbygget i cellemembraner, idet cellemembraner er opbygget af upolære lipidmolekyler (boks 3.1).
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Glycin, men også alanin, er ved deres meget små sidekæder specielle,
idet de ofte ses knyttet til bøjninger af proteinkæden.
Prolin spiller en særlig rolle i proteinernes struktur, fordi aminogruppen er fikseret af den femleddede ring. Dette kan tilføre det område
af et protein, hvor prolin er indbygget, en særlig stiv struktur. Prolin
befinder sig ofte i bøjninger af proteinkæden.

Polære uladede aminosyrer
Sidekæderne i disse aminosyrer er mere opløselige i vand og dermed
mere hydrofile end aminosyrerne med upolære sidekæder. De polære aminosyrer indeholder alle en funktionel gruppe, som danner
hydrogenbindinger med vand.
Asparagin og glutamin er amider af aminosyrerne asparaginsyre og
glutaminsyre.
Cystein indeholder et svovlatom, og det er en ganske reaktiv aminosyre. Dels fungerer cystein ved et højt pH som syre, fordi den kan
fraspalte protonen på svovlatomet (pKS3 = 8,4), og dels kan to cystein
oxideres til cystin (fig. 3.10).
Cystein har en særlig funktion i proteinerne. To cysteinsidekæder,
der godt kan ligge langt fra hinanden i aminosyrerækkefølgen, kan
bindes sammen på denne måde med disulfidbindinger eller svovlbroer. Dette bidrager til at fastholde proteinets struktur (fig. 3.10).

Figur 3.10
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Cystin kan atter reduceres til to cystein. En sådan reduktion foretages ofte med dithiothreitol (forkortes DTT) eller andre tilsvarende
reduktionsmidler i forskellige proteinanalyser.

Polære ladede aminosyrer
Histidin, lysin og arginin har basiske hydrofile sidekæder. I vandig
opløsning indebærer det, at aminerne i lysin og i arginin er positivt
ladede ved neutralt pH, og dermed stærkt hydrofile. Imidazolringen
i histidin er mindre basisk, hvilket betyder, at histidin ved et fysiologisk pH vil være i stand til både at optage og afgive en proton, hvilket
spiller en rolle i mange enzymatiske processer.
Asparaginsyre og glutaminsyre har carboxylsyregrupper i deres sidekæder. De er derfor negativt ladede ved et fysiologisk pH og er dermed stærkt hydrofile.
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Modificerede aminosyrer
Efter at aminosyrerne er indsat i proteinerne ved proteinsyntesen
(se kap.10), kan enkelte aminosyrer modificeres. Cysteins omdannelse til cystin er et udbredt eksempel på en sådan omdannelse. Et
par andre eksempler på modificerede aminosyrer er hydroxyprolin
og hydroxylysin (fig. 3.11), som findes i proteinet collagen. Det er et
protein, der har flere funktioner i kroppen, bl.a. er det det materiale,
hvori mineralerne udfældes, så der dannes knogler. Det opbygger
bindevæv, sener og er en vigtig bestanddel af huden.

hydroxylysin

Der forbruges C-vitamin i omdannelsen af prolin til hydroxyprolin. Det er derfor, at ekstrem C-vitaminmangel fører til sygdommen
skørbug.

Glycosylering
En stor del af proteinerne forsynes under og efter deres syntese med
sidekæder af carbohydrater; dette kaldes glycosylering. Det er hovedsageligt aminosyrerne asparagin og threonin, der glycosyleres. Glycosylering vil blive beskrevet nærmere i afsnittet om carbohydrater
(kap. 6) og i afsnittet om proteinsyntesen (kap.10). For proteinerne
betyder det, at de ofte gøres langt mere hydrofile, end deres aminosyresammensætning indikerer, fordi de involverede carbohydrater er
hydrofile.

Essentielle aminosyrer
Forskellige organismer har varierende muligheder for at syntetisere
de enkelte aminosyrer. De aminosyrer, en organisme ikke selv kan
fremstille, skal tilføres med kosten. Disse aminosyrer betegnes essentielle. For planter (og nogle mikroorganismer) gælder, at de er
i stand til at opbygge alle aminosyrer fra kvælstofholdige salte og
kuldioxid. Det er anderledes for hvirveldyr. De skal have tilført aminosyrer. Pattedyrene skal således have tilført ti aminosyrer, som kaldes essentielle aminosyrer (fig. 3.12). De resterende aminosyrer kan
dannes ved reaktioner mellem nogle af de tilførte aminosyrer og andre metabolitter, som i forvejen findes i organismen.
Essentielle aminosyrer

Ikkeessentielle aminosyrer

Arg, His, Ile, Leu, Lys,
Met, Phe, Thr, Trp, Val

Ala, Asp,Asn, Cys, Glu,
Gln, Gly, Pro, Ser, Tyr

Figur 3.12
Essentielle aminosyrer
Nogle af aminosyrerne kan pattedyrene selv danne; de kaldes de ikkeessentielle.
Andre skal tilføres med kosten, de kaldes essentielle. Arg og His er både hos
mennesker og rotter klassificeret som essentielle, men ernæringsstudier har vist,
at det kun gælder for unge individer.

hydroxyprolin

Figur 3.11
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Modificerede aminosyrer
Efter at aminosyrerne er indsat i proteinerne ved proteinsyntesen
(se kap.10), kan enkelte aminosyrer modificeres. Cysteins omdannelse til cystin er et udbredt eksempel på en sådan omdannelse. Et
par andre eksempler på modificerede aminosyrer er hydroxyprolin
og hydroxylysin (fig. 3.11), som findes i proteinet collagen. Det er et
protein, der har flere funktioner i kroppen, bl.a. er det det materiale,
hvori mineralerne udfældes, så der dannes knogler. Det opbygger
bindevæv, sener og er en vigtig bestanddel af huden.

hydroxylysin

Der forbruges C-vitamin i omdannelsen af prolin til hydroxyprolin. Det er derfor, at ekstrem C-vitaminmangel fører til sygdommen
skørbug.

Glycosylering
En stor del af proteinerne forsynes under og efter deres syntese med
sidekæder af carbohydrater; dette kaldes glycosylering. Det er hovedsageligt aminosyrerne asparagin og threonin, der glycosyleres. Glycosylering vil blive beskrevet nærmere i afsnittet om carbohydrater
(kap. 6) og i afsnittet om proteinsyntesen (kap.10). For proteinerne
betyder det, at de ofte gøres langt mere hydrofile, end deres aminosyresammensætning indikerer, fordi de involverede carbohydrater er
hydrofile.

Essentielle aminosyrer
Forskellige organismer har varierende muligheder for at syntetisere
de enkelte aminosyrer. De aminosyrer, en organisme ikke selv kan
fremstille, skal tilføres med kosten. Disse aminosyrer betegnes essentielle. For planter (og nogle mikroorganismer) gælder, at de er
i stand til at opbygge alle aminosyrer fra kvælstofholdige salte og
kuldioxid. Det er anderledes for hvirveldyr. De skal have tilført aminosyrer. Pattedyrene skal således have tilført ti aminosyrer, som kaldes essentielle aminosyrer (fig. 3.12). De resterende aminosyrer kan
dannes ved reaktioner mellem nogle af de tilførte aminosyrer og andre metabolitter, som i forvejen findes i organismen.
Essentielle aminosyrer

Ikkeessentielle aminosyrer

Arg, His, Ile, Leu, Lys,
Met, Phe, Thr, Trp, Val

Ala, Asp,Asn, Cys, Glu,
Gln, Gly, Pro, Ser, Tyr

Figur 3.12
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

hydroxyprolin

Figur 3.11
Modificerede aminosyrer
Hydroxylysin og hydroxyprolin
kan få tilføjet en OH-gruppe
efter de er blevet indbygget i
proteinet.
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Resumé af aminosyrernes egenskaber
Aminosyrer
Proteinernes byggesten
Den almene formel

Aminosyrer er chirale

-

α-L-aminosyrer udgør
proteinernes byggesten

-

α-d-aminosyrer er
meget sjældne i naturen

Aminosyrer er amfolytter = syre og base i det samme molekyle

Carboxylsyregruppe

Aminogruppe

Amfolytter er kun uladede udadtil ved et helt bestemt pH = pI
(det isoelektriske punkt), og det er forskelligt for de forskellige
aminosyrer. Ved alle andre pH-værdier har en aminosyre en
ladning. Ved et pH < pI er amfolytten positivt ladet, og ved et
pH > pI er amfolytten negativt ladet.

Proteinerne er opbygget af 20 aminosyrer. Alle har ”den almene formel”. Kun ”R” varierer. De essentielle aminosyrer (for
mennesker) er anført i kursiv.
Upolære aminosyrer:
Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Phe, Trp, Met, Pro

Polære uladede aminosyrer:
Ser, Thr, Tyr, Cys, Asn, Gln

Ladede aminosyrer:
Asp, Glu, Lys, Arg, His

Nogle aminosyrer modiﬁceres, efter at de er indbygget i proteinerne.
Figur 3.13
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Peptider
Peptidbindinger
Aminosyrerne kan bindes sammen i lange kæder med amidbindinger fra α-carboxylsyregruppen i den ene α-aminosyre til α-aminogruppen i den næste. Disse bindinger har deres eget navn, de
kaldes peptidbindinger. Det er kun α-aminogrupper og α-carboxylsyregrupper, der indgår i peptidbindingerne; sidekædernes
aminogrupper og carboxylsyregrupper indgår aldrig.
Aminosyre

Protein
Peptidbinding

Figur 3.14
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Proteinerne er opbygget af kæder af aminosyrer, der er samlet med
peptidbindinger (fig. 3.14 og 3.15). Man kan betragte dannelsen af
en peptidbinding som en kondensation, da dannelsen finder sted
under vandfraspaltning. Men da de energimæssige forhold er ugunstige (∆G er positiv) for dannelsen af peptidbindinger under fysiologiske forhold, finder en sådan direkte reaktion mellem aminosyrer
ikke sted. Imidlertid er peptidbindinger ganske stabile, når de først
er dannet. I kapitel 10 skal vi se, hvordan peptidbindinger dannes i
naturen.
a

b

Figur 3.15
Tripeptid med sekvensen Ala-Gly-Asp
Man begynder altid opskrivningen af en peptidkæde med aminogruppen til venstre.
I a) er de to peptidbindinger markeret.
I b) er aminosyreresten for aminosyren Gly i midten markeret.
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Peptider
Peptidbindinger
Aminosyrerne kan bindes sammen i lange kæder med amidbindinger fra α-carboxylsyregruppen i den ene α-aminosyre til α-aminogruppen i den næste. Disse bindinger har deres eget navn, de
kaldes peptidbindinger. Det er kun α-aminogrupper og α-carboxylsyregrupper, der indgår i peptidbindingerne; sidekædernes
aminogrupper og carboxylsyregrupper indgår aldrig.
Aminosyre

Protein
Peptidbinding

Figur 3.14
Aminosyrerne er bundet sammen af peptidbindinger i proteinerne

Proteinerne er opbygget af kæder af aminosyrer, der er samlet med
peptidbindinger (fig. 3.14 og 3.15). Man kan betragte dannelsen af
en peptidbinding som en kondensation, da dannelsen finder sted
under vandfraspaltning. Men da de energimæssige forhold er ugunstige (∆G er positiv) for dannelsen af peptidbindinger under fysiologiske forhold, finder en sådan direkte reaktion mellem aminosyrer
ikke sted. Imidlertid er peptidbindinger ganske stabile, når de først
er dannet. I kapitel 10 skal vi se, hvordan peptidbindinger dannes i
naturen.
a

Figur 3.15
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

b
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Figur 3.16
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Både oligopeptider og mindre polypeptider har biologisk betydning.
En del hormoner, altså interne signalstoffer, er således peptider.

Syre-base-egenskaber og det isoelektriske punkt
Når aminosyrerne bindes sammen til peptider, er det summen af
sidekædernes syre-base-egenskaber, der bestemmer peptidets syrebase-egenskaber. α-aminogruppen og α-carboxylsyregruppen mister deres syre-baseegenskaber, når de indgår i peptidbindinger. Det
er kun de endestillede aminosyrer, der beholder henholdsvis en fri
aminogruppe i den ene ende og en fri carboxylsyregruppe i den anden.
Alligevel har alle peptider, fra de mindste dipeptider til de største
proteiner, et isoelektrisk punkt (pI), altså et specifikt pH, hvor peptidet udadtil er neutralt ladet. Dette pH kan bestemmes ved den særlige elektroforeseteknik, som kaldes isoelektrisk fokusering (se s. 121).
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Peptidhormoner
Hormoner er kroppens signalstoffer. De er karakteriseret ved, at de
produceres i et organ og derefter med blodet transporteres til det
væv, hvor de har deres funktion. Der findes forskellige slags hormoner, og vi kommer til at se på nogle af dem senere. De hormoner,
som er opbygget af aminosyrer, altså peptidhormonerne, kommunikerer ved hjælp af receptorer på celleoverfladerne.
De celler, der er mål for et peptidhormon, har receptormolekyler,
hvor peptidhormonet sætter sig som en nøgle i en lås. Receptormolekylerne er alle proteiner, og de er forankret i cellemembranen. Forankringen forårsages af, at de i nogle områder er opbygget af upolære aminosyrer, som har fæstet sig i den upolære cellemembran.
Når et peptidhormon via blodet når frem til en celle med den rigtige
receptor, sætter hormonet sig fast på receptoren.
På den måde aktiveres receptoren, som derved sender et kemisk
signal videre ind i cellen. Det er en meget kompliceret proces, og
figuren er meget forenklet.

Hormon

Cellemembran

Intet signal

Signal

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Peptidhormoner kan generelt ikke indtages gennem munden.
Hvis man vil tilføre kroppen peptidhormoner, må man almindeligvis sprøjte dem ind i blodbanen.
Mange af de præstationsfremmende stoffer, der indtages i
forbindelse med doping, er peptidhormoner.
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I nedenstående tabel er nævnt nogle få af de mange peptidhormoner.
Navn

Størrelse (antal
aminosyrer)

Oprindelse

Hvor virker det

Virkning

Insulin

51

De Langerhanske
øer i bugspytkirtlen

Næsten alle celler
i kroppen har insulinreceptorer.

Aktiverer optagelse af
glucose fra blodet

Glucagon
(se også ﬁg.
3.19)

29

Slimhinderne
De Langerhanske
øer i bugspytkirtlen

Glucagonreceptorer ﬁndes fortrinsvis i lever og
nyrer, men også
andre celler har
glucagonreceptorer i mindre målestok

Aktiverer frigivelse af
glucose

Væksthormon
(Somatropin)

Dannes i hypofy- Knogler, muskler
191
sens forlap under og lever
Er så stort, at
det kan betegnes søvn
som et protein

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

En celles kommunikation må nødvendigvis foregå via cellemembranen. I langt de fleste tilfælde foregår kommunikationen som skitseret
her. Der er indbygget receptorer i cellemembranen. Når de stimuleres, sender de et kemisk signal videre ind i cellen, og så giver cellen
et respons på signalet.

Proteinstruktur
Proteiner består af aminosyrer, bundet sammen i lange kæder med
peptidbindinger. Disse aminosyrekæder er ofte foldet i komplicerede
tredimensionale strukturer. For at forstå hvordan proteinerne arbejder, er det nødvendigt at kende strukturen.
Her beskrives strukturen af globulære proteiner. Omtalen af fibrøse
proteiner er henvist til boks 3.2. Der findes desuden proteiner uden
faste strukturer. De kaldes ”intrinsically disordered proteins”, og forkortes IDP. Studiet af disse proteiner er et relativt nyt område, som
ikke bliver behandlet her.

Stimulerer vækst
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Primær struktur =
aminosyresekvens

Sekundær struktur

Tertiær struktur

Kvaternær struktur

Rækkefølge af
aminosyrer, som
er bundet
sammen med
peptidbindinger

Foldning af
peptidkæden i
afgrænsede
områder (α-helix,
β-sheet etc.)

Samling af
sekundære
strukturer til et
funktionelt
tredimensionelt
protein

Flere polypeptidkæder kan
sammen danne
et funktionelt
protein

Figur 3.17
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

For alle proteiner gælder, at den primære struktur udgøres af aminosyrernes rækkefølge i proteinet. Man kalder også denne rækkefølge
for proteinets aminosyresekvens og medtager herunder placeringen
af S-S-broer mellem cystein-sidekæderne.
Den sekundære struktur udgøres af de figurer, som aminosyrerne kan indgå i. Disse figurer kan være spiralformede, så kaldes de
α-helix, de kan være strakte indtil det tæppeformede, så kaldes de
β-sheet (på dansk β-foldeblad eller β-plade). De kan danne specielle
knæk, som kaldes β-bøjninger. Disse tre strukturer holdes sammen
af interne hydrogenbindinger, som kun dannes mellem atomerne i
peptidbindingerne (fig. 3.18b). Både globulære proteiner og fribrøse
proteiner har en veldefineret sekundær struktur, mens IDP-proteiner ikke, eller kun i ringe omfang, har en sådan.
Det er kun relevant at beskrive den tertiære struktur for globulære
proteiner. Den tertiære struktur er strukturen af den samlede kæde
af aminosyrer. Det vil sige hvordan, α-helix, β-sheets, β-bøjninger og
loops arrangerer sig med hinanden indenfor den enkelte polypeptidkæde. Det er interaktioner mellem sidekæderne, der holder den
tertiære struktur på plads. Den tertiære struktur kan beskrives af en
tredimensional molekylmodel, som vist i fig. 3.1 og 3.18c.
Endelig den kvarternære struktur. Polypeptiderne kan slå sig sammen i større aggregater, hvor flere aminosyrekæder fungerer som ét
hele. Det gælder fx hæmoglobin, som består af 4 enkelte polypeptidkæder. Kvarternær struktur kan også opstå ved at dele klippes ud af
en proteinkæde, så 2 eller flere peptidkæder samlet bliver resultatet
- det sker fx ved dannelsen af insulin.
Der bruges røntgenkrystallografi (engelsk: X-ray diffraction, boks 3.4
s. 122) og NMR-analyse til at bestemme proteinstrukturer (s. 121).
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Primær struktur
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Primær struktur =
aminosyresekvens
Rækkefølge af
aminosyrer, som
er bundet
sammen med
peptidbindinger

Primær struktur
Aminosyresekvensen danner som tidligere nævnt proteinernes primære struktur. Det er aminosyresekvensen, der entydigt bestemmer
alle et proteins kemiske og biologiske egenskaber. Proteinstrukturens
næste niveauer (sekundær, tertiær og kvaternær struktur) er fastlagt
af aminosyresekvensen.
Aminosyrerne nummereres, idet man begynder ved den aminosyre,
der har en fri NH3+ -gruppe, N-terminalen, og slutter ved aminosyren
med den frie carboxylsyregruppe, C-terminalen. Denne opskrivning
er i overensstemmelse med den måde, hvorpå proteinerne dannes i
cellerne ved proteinsyntesen, idet opbygningen af proteiner starter
med den N-terminale aminosyre.
I figur 3.19 er vist et eksempel på, hvordan man opskriver en aminosyresekvens. Det er et ret lille peptid med 29 aminosyrerester. Store
polypeptidkæder med flere hundrede aminosyrer opskrives på samme måde.

Figur 3.19
Aminosyresekvensen for peptidhormonet glucagon
a. trebogstavsforkortelsen, hvor
H3N viser aminoterminalen og
COO- viser carboxylterminalen.
b. etbogstavssymboler. Man
understreger ofte hver tiende
aminosyre for at lette læsningen.
c. strukturformlen for de tre første og den sidste aminosyre.
I alle tre eksempler begynder
man med N-terminalen. Nummereringen starter altid herfra,
således at His har nr. 1, Ser nr.
2 og den sidste Thr nr. 29.
Figur 3.19
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Sekundær struktur
Proteinernes form er begrænset af forskellige faktorer, fx kræver
aminosyrernes sidekæder plads. Desuden udgør peptidbindingens
egen struktur i sig selv en begrænsende faktor.
I længere peptidkæder og i proteiner fastholdes den sekundære
struktur af hydrogenbindinger internt mellem peptidbindingerne i
rygraden.

Sekundær struktur
Foldning af
peptidkæden i
afgrænsede
områder (α-helix,
β-sheet etc.)

De forskellige betingelser betyder, at aminosyrer, der er bundet sammen med peptidbindinger, kun kan arrangeres regelmæssigt langs
polypeptidkæden på ganske få måder, nemlig i de strukturer, der
henholdsvis betegnes som α-helix, β-sheet og β-bøjning.
α-helix er en spiralsnoet struktur, der består af en snoet polypeptidkæde, holdt sammen af hydrogenbindinger (figur 3.20).
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Figur 3.20
Model af en α-helix
Rygraden snor sig som en spiral,
der holdes sammen af hydrogenbindinger mellem dobbeltbundne oxygenatomer og hydrogenatomer bundet til nitrogen
i peptidbindingen. Sidekæderne
stikker radiært ud fra spiralen.
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Spiralen stabiliseres af hydrogenbindinger mellem et dobbeltbundet
oxygen og et hydrogenatom, der er bundet til nitrogen i peptidbindingen. Det fremgår af figur 3.20, at alle peptidbindinger bidrager til
hydrogenbindingerne: Nitrogenatomet i aminosyrerest nr. 1 danner
hydrogenbinding med det dobbeltbundne oxygenmolekyle fra aminosyrerest nr. 4, nitrogenatom nr. 2 danner en hydrogenbinding med
oxygen nr. 5 og så fremdeles.
Spiralen er tæt pakket og fremtræder som en stavlignende struktur
med sidekæder, der stikker radialt ud fra spiralen.
I β-sheets er polypeptidkæden lineær. De stabiliserende hydrogenbindinger findes mellem adskildte dele af den samme peptidkæde,
mens sidekæderne skiftevis er placeret over og under det plan, som
dannes af peptidkæderne (fig. 3.21 og boks 3.2).
Figur 3.21
β-shetts
β-sheets kan være parallelle eller
antiparallelle. I begge tilfælde
er strukturerne stabiliseret af
hydrogenbindinger (det H-atom,
der er bundet til N) i den ene
række danner hydrogenbindinger
med =O i den næste række.
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Direkte oversat fra engelsk betyder sheet lagen, hvilket er ganske illustrativt. Det danske udtryk for β-sheet er β-foldeblad eller β-plade.
Vi vil anvende det engelske udtryk β-sheet.
I parallelle β-sheets er kæderne orienteret i samme retning (N-terminal i samme retning); i antiparallelle β-sheets er de modsatrettede.
β-bøjning bruges som betegnelse for områder, hvor peptidkæden
foretager en “U-vending”.
Endelig findes der områder i proteinerne, der har en mere uregelmæssig opbygning. Disse kaldes “loops”. Disse strukturer er ofte
mere fleksible end de hidtil omtalte, og de befinder sig på proteinernes overflader.

3. Proteiner

Proteiner, som danner fibre, kaldes fibrøse proteiner, og de består
næsten udelukkende af en af de sekundære strukturer, α-helix eller
β-sheets. Disse proteiner kaldes også de uopløselige proteiner.
Det protein, der danner silke (fibroin), består fx udelukkende af
β-sheets.
Fibroin spindes af silkesommerfuglens larve, når den forpupper sig.
Det indeholder fortrinsvis glycin, alanin og serin, mens de andre
aminosyrer kun er repræsenteret i ganske små mængder
Fibroin er sammensat af mange gentagne sekvenser:[Gly-AlaGly-Ala-Gly-Ser-Gly-Ala-Ala-Gly-(Ser-Gly-Ala-Gly-Ala-Gly)8].
Aminosyreresternes kovalente bindinger ligger helt udstrakte her, og
sådanne bindinger er stærke og uelastiske. Fiberens retning er parallel med polypeptidkædens. Det passer godt med erfaringen; silke er
ikke specielt elastisk.
Polypeptidkæden ”væves” frem og tilbage, og derved dannes en flade,
hvor hydrogenbindingerne mellem ”trådene” holder fladen sammen.
Ala

Gly
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Boks 3.2

Fibrøse proteiner
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I tredje dimension er β-sheets stablet ovenpå hinanden, og lagene er
bundet sammen af svage van der Waalske kræfter.
Ind imellem de store områder med β-sheets findes små områder
med andre aminosyrer, der bryder den regelmæssige struktur. De er
formentlig ansvarlige for, at silken alligevel er en smule elastisk.
Silkefiberens opbygning er et godt eksempel på, hvordan proteinmolekylets struktur bogstavelig talt afspejles i stoffets egenskaber.
Keratiner er proteiner, som opbygger hår og uld, kløer, fjer, hud og
horn. Eftersom keratiner har mange forskellige funktioner, findes
der også mange forskellige keratiner. Alle keratiner er rige på cystein,
som krydsbinder, og i form af cystin, stabiliserer kreatinerne.
Her er et eksempel på, hvordan keratin danner hår. Det er α-keratinerne, der er opbygget af α-helix. Tre α-helixer snor sig omkring
hinanden og udgør en protofibril. Elleve protofibriller danner en
mikrofibril, flere mikrofibriller bliver til en makrofibril. Makrofibrillerne er pakket i hårets celler.

Figur 3.22
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

broer, som fastholder håret i den nye form.
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Tertiær struktur
Proteinernes tredje strukturniveau opstår, når polypeptidkædernes
sekundære områder foldes sammen til velordnede kæmpemolekyler.
Dette kaldes den tertiære struktur. Det er sidekædernes egenskaber,
der bestemmer den tertiære struktur.
Opbygningen af proteinerne er baseret på ”motiver”. Motiver er afgrænsede områder af proteinerne, med to eller flere veldefinerede sekundære strukturer. Der findes fire kombinationer af de sekundære
strukturer, der kan danne motiver: ”alt α”, ”alt β”, ” α/β” og ”α + β”
(fig 3.23).

a

b

c

Figur 3.23
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ligger på overfladen.
De upolære aminosyrerester vil i vandige opløsninger være tilbøjelige til at klumpe sig sammen og gemme sig for vandet inde i midten
af “garnnøglet”, mens de polære (hydrofile) aminosyrerester vil være
tilbøjelige til at søge ud i vandet.
Aminosyresekvenser med hydrofile sidekæder findes altså på det
globulære proteins overflade, mens sekvenser med upolære (hydrofobe) sidekæder findes i proteinets indre (eller måske i tæt kontakt
med fedtstofferne i cellemembranen).
Det er ikke kun de hydrofobe egenskaber, der fastholder de globulære
proteiners form. Alle de svage molekylære kræfter, der blev omtalt i
kapitel 2, bidrager til at opretholde strukturen. Desuden forstærkes
mange proteinstrukturer af svovlbroer mellem cysteinsidekæderne.

Tertiær struktur
Samling af
α-helix og
β-sheets til et
foldet protein.

“Motiver” og
“domæner”.
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Domæner
Proteiner kan være så store og komplicerede, at man for at beskrive
dem har indført et ekstra strukturelement. Et domæne er et afgrænset
område i proteinet, der danner sit eget “garnnøgle” i “garnnøglet”(fig.
3.23). Et domæne er en del af polypeptidkæden, som er stabil, selv
om det adskilles fra denne øvrige del af proteinet. Et domæne har
ofte en selvstændig funktion i forhold til resten af proteinet.

Kvaternær struktur
Kvaternær struktur
Flere polypeptidkæder kan
sammen danne
et funktionelt
protein

I mange tilfælde er en polypeptidkæde ikke nok til, at proteinerne
kan udføre deres arbejde. Når to eller flere polypeptidkæder ligger
“klistret” sammen, er der tale om endnu et niveau i strukturbeskrivelsen. I de tilfælde taler man om proteinets kvaternære struktur.
Ligesom på det tertiære niveau er det de forskellige svage molekylære kræfter og svovlbroer, der holder de enkelte polypeptidkæder
sammen. De enkelte polypeptidkæder i et protein med kvaternær
struktur kaldes proteinets subunits. På figur 3.24 kan man se et eksempel på et protein, der er sat sammen af to ens subunits – en ”homo-dimer”. På figur 3.27 ses hæmoglobin, som er opbygget af fire
subunits, som er parvis ens.

Figur 3.24
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

96

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

Boks 3.3

Prioner
Den forkerte foldning af et bestemt protein kan både hos dyr og mennesker forårsage den nedbrydning af hjernevæv, som kaldes spongiform encephalopati. Hjernen bliver hullet som en svamp. Hos mennesket hedder sygdommen Creutzfeldt-Jakob Disease, som forkortes
CJD. Populært kaldes sygdommen kogalskab, når den optræder hos
kvæg. Proteiner, der ved en forkert foldning kan give anledning til
dannelse af sygdomme, kaldes prioner.
Proteinet PrPc findes normalt i hjernen. Det er et glycoprotein
(a), som er fæstet i cellemembranen. Det kan nedbrydes af cellens
egne enzymer, når der ikke er brug for det længere. Imidlertid kan
det også ændre sin struktur. Det omdannes så til en form (b), der
ikke længere kan nedbrydes af cellens enzymer. Denne form kaldes
PrPSc. Det normale PrPc har en struktur, der fortrinsvis består af tre
α−helixer. Ved omdannelsen ændres strukturen, så der opstår større
områder med β-sheets. Når PrPSc ophobes i hjernen, ødelægger det
hjernevævet. Der opstår derved huller i hjernen, som med tiden bliver svampet.
PrPc

PrPSc
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Når først PrPSc er opstået af en eller anden grund, fungerer PrPSc
som en katalysator, der omdanner det normale PrPc til PrPSc.
PrPSc
PrPc

+

PrPSc

PrPc

PrPSc

PrPSc

PrPSc
PrPSc

Der er flere årsager til spongiform encephalopati. Den kan optræde
som en spontan mutation eller være arvelig. I 1995 konstaterede man
mange flere tilfælde af CJD end normalt i England. Man kædede
forekomsten af CJD sammen med den epidemi af kogalskab, som rasede i kvægbestanden i England. Man har konkluderet, at kogalskab
kan smitte mennesker, som spiser nervevæv fra syge køer. Men indtil
videre har man ikke nogen endelig forklaring på mekanismerne ved
dannelse af prioner.
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Der er flere årsager til spongiform encephalopati. Den kan optræde
som en spontan mutation eller være arvelig. I 1995 konstaterede man
mange flere tilfælde af CJD end normalt i England. Man kædede
forekomsten af CJD sammen med den epidemi af kogalskab, som rasede i kvægbestanden i England. Man har konkluderet, at kogalskab
kan smitte mennesker, som spiser nervevæv fra syge køer. Men indtil
videre har man ikke nogen endelig forklaring på mekanismerne ved
dannelse af prioner.
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Det er proteinernes struktur, ladninger og hydrofobe/hydrofile egenskaber, der bestemmer, hvilke andre molekyler de binder sig til. Man
bruger fællesbetegnelsen ligand for et molekyle eller en ion, som binder sig til et molekyle.
De globulære proteiner er næsten kugleformede. Afvigelsen fra kugleformen er tit en slags grøft eller fordybning i proteinet, hvor der er
plads til liganden. Et proteinmolekyle kan godt have flere ligander, fx
flere steder, hvortil der er bundet metalioner.
Ligander kan være bundet til proteinerne med både kovalente og ikkekovalente bindinger.
Et protein med ligand betegnes holoprotein. Uden liganden kaldes
proteinet apoprotein (fig. 3.25).

+

Apoprotein

Ligand

Holoprotein

Figur 3.25
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For liganden bruges forskellige betegnelser afhængigt af funktionen.
Enzymer kan have ligander bundet til til sig i form af cofaktorer, som
kan være metalioner eller coenzymer (kapitel 5).
En prostetisk gruppe er et organisk molekyle, der er tæt bundet til et
protein. Prostetiske grupper kan være bundet til en metalion.
Vi skal se på samspillet mellem proteiner og ligander i de følgende
kapitler. Her nøjes vi med at se på hæmoglobin.
Hæmoglobin
Hemgruppen er en prostetisk gruppe, som er komplekst bundet til
en metalion.
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Hemgruppen er vist på figur 3.26. Den består af en organisk forbindelse, som kaldes en porphyrinring. Porphyrinringen har plads til en
Fe2+-ion. Porphyrinringen er overvejende hydrofob, og den er bundet til hydrofobe områder i proteinmolekylet. Det er kombinationen
af protein og hemgruppe, der binder et O2-molekyle med en passende bindingsstyrke. Oxygenmolekylerne bindes til hæmoglobin i
lungerne og afgives igen de steder i organismen, hvor der er brug for
dem. En hemgruppe kan binde ét O2-molekyle.
Et hæmoglobinmolekyle (fig. 3.27) består af 4 polypeptidkæder, 2
α-kæder og 2 β-kæder. Det har altså en kvaternær struktur. Hver af
de fire polypeptidkæder indeholder en hemgruppe. Det vil sige, at et
hæmoglobinmolekyle indeholder 4 hemgrupper og kan binde 4 O2 Figur 3.26
molekyler.
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
Cytochromer er en anden gruppe af stoffer, der har opbygning som
hem. Cytochromer deltager i overførsel af elektroner. I afsnittet om
metabolisme i kapitel 12 og fotosyntesen i kapitel 14 skal vi gennemgå forskellige cytochromers funktion og opbygning.
Figur 3.27
Hæmoglobin
Hæmoglobin består af fire
polypeptidkæder, der er parvis
ens. De kaldes henholdsvis
α-kæderne og β-kæderne.
Hvert polypeptid har plads til
en hemgruppe, her vist som
grønne "tændstik"-molekyler.
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Resumé proteiner
Proteiner er polymere stoffer, som er opbygget af 20 forskellige aminosyrer.
Aminosyrerne er alle α-aminosyrer med den fælles formel:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Aminosyrerne er alle (på nær glycin) chirale forbindelser, og det er
l-formerne, der opbygger proteinerne.
R repræsenterer 20 forskellige sidekæder. Det er sidekædernes forskellige egenskaber, som bestemmer et givet proteins egenskaber. Sidekæderne kan være henholdsvis upolære, polære eller ladede ved
fysiologisk pH.
Aminosyrerne i proteinerne er bundet sammen med amidbindinger
mellem carboxylsyregruppen i den ene aminosyre og aminogruppen
i den næste. Disse amidbindinger kaldes peptidbindinger. Derfor
bruges udtrykket polypeptider ofte om aminosyrekæder, som ikke
udgør et helt, intakt protein.
De mindste proteiner indeholder mere end 50-60 aminosyrer; de
største kan indeholde flere tusinde.
For at beskrive proteiners opbygning opererer man med fire strukturniveauer:
1. Primær struktur
Rækkefølgen af aminosyrer udgør proteinets primære struktur. Ved
opskrivning af den primære struktur benytter man sig af aminosyrernes forkortelser, og man starter altid opskrivningen fra den ende
af proteinet, der har en fri aminogruppe, (dvs. N-terminalen). Proteinets egenskaber er bestemt af aminosyrernes egenskaber og rækkefølge.

Praktisk arbejde
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Praktisk arbejde
Når man skal vælge en strategi for oprensning og karakterisering af
et protein (fig. 3.28), er der mange parametre, der skal tages hensyn
til. Proteiner kan oprenses fra væv, fra levende organismer eller isoleres fra biologisk materiale, men langt de fleste proteiner oprenses
fra dyrkningsmedier, hvor mikroorganismer har produceret proteinet. Proteinerne kan i de situationer befinde sig inde i mikroorganismerne, som derfor som første trin i oprensningen skal åbnes, eller de
kan befinde sig i vækstmediet. I produktionen af proteiner bestræber
man sig på den sidste løsning, da det er langt mere enkelt at oprense
fra et vækstmedie.
Proteiner kan fx
oprenses fra

væv

mikroorganismer

homogeniseres

åbnes

filtreres/centrifugeres

oprenses
Figur 3.28
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dyrkningssubstrat
med
mikroorganismer

3. Proteiner

De fleste proteiner er følsomme over for opvarmning, så arbejdet med
proteiner skal foregå ved lave temperaturer. Som regel holdes prøverne
under arbejdet på isbad, så temperaturen ikke overstiger 5 °C.

Denaturering
Proteinernes struktur i opløsninger er kun stabil, hvis opløsningens
sammensætning og temperatur holdes inden for bestemte grænser
(fig. 3.29).
ionstyrke

pH

ligand

temperatur
proteinstruktur
Figur 3.29
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u-

native form.
Der skal sjældent ændres meget på temperatur, pH eller saltbalance,
før den sekundære, tertiære og kvaternære struktur ændres så meget,
at proteinets funktion ødelægges. Man siger, at proteinet denatureres.
Denaturering skyldes, at svage bindinger eller svovlbroer i proteinet
brydes. Peptidbindinger påvirkes normalt ikke ved denaturering.
Denaturering observeres ofte som udfældning, men næsten lige så
ofte forbliver det denaturerede protein i opløsningen, men mister sin
funktion (fx ved en behandling med mercaptoethanol og SDS fig.
3.48).
Udfældninger er desuden ikke nødvendigvis symptom på en denaturering af proteinet. Hvis et protein fældes ved sit eget pI, bevares
strukturen, og der er ikke tale om denaturering. Proteinernes modstandsdygtighed mod denaturering afhænger af, hvilken organisme
proteinet stammer fra. Dette gælder alle former for denaturering.
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Fx findes der bakterier, der lever i varme kilder ved 90 °C, og deres
proteiner er naturligvis utrolig modstandsdygtige mod varmedenaturering. Det samme gælder i øvrigt PrPSc-proteinet, som forårsager
kogalskab (boks 3.3). Bakterier, der lever i saltsøer, har proteiner,
som praktisk taget ikke denaturerer ved høje saltkoncentrationer. Til
gengæld bliver mange planteenzymer ødelagt allerede ved temperaturer på 45-50 °C.
Man kan ikke ud fra et proteins struktur alene forudse proteinets
modstandsdygtighed mod denaturering.
Hvis proteinet efter en denaturering atter bringes tilbage til fysiologiske forhold, kan det under visse omstændigheder genvinde sin oprindelige struktur, sin opløselighed og sin funktion, det renaturerer.
En renaturering kan observeres, når et bundfældet protein atter går
i opløsning, eller når et enzym (kap. 5) genvinder sin aktivitet. Man
skal her huske, at aminosyresekvensen – den primære struktur – indeholder al nødvendig information for at danne den sekundære og
tertiære struktur. Så hvis den primære struktur er fuldstændig intakt,
har proteinet mulighed for at gendanne den sekundære og tertiære
struktur. Dette indebærer almindeligvis, at S-S-broerne bevares under denatureringen; hvis de først brydes, vil de være tilbøjelige til at
danne S–S-broer til andre molekyler, og der kan dannes store uopløselige aggregater.
Figur 3.30
Denaturering
Proteinerne i det rå æg er native. I spejlægget er æggehviden
stivnet (denatureret), og det er
ikke muligt at få ægget tilbage
til den flydende tilstand.

Figur 3.30
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I praksis er det dog ofte meget svært at få et denatureret protein til
at renaturere. Det bedst kendte eksempel er æggehviden i et kogt æg
(bemærk! Protein blev tidligere kaldt æggehvidestof på dansk). Kogt
eller stegt æggehvide genvinder ikke sin rå, flydende opløste tilstand
efter kogningen. Den har undergået en permanent denaturering (fig.
3.30).
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Når proteiner ikke renaturerer, kan det skyldes flere forhold:
• Proteinerne kan have gennemgået kovalente forandringer, fx efter behandling med syrer og baser.
• Varmedenaturering ødelægger ofte proteinmolekylerne på en
måde, så de i stedet for at gendanne de interne bindinger, der
skaber den tertiære struktur, binder sig til andre proteinmolekyler i store uopløselige aggregater.
• Hvis proteiner, der er knyttet til hjælpemolekyler (ligander), mister disse, denaturerer de ofte, som vi skal se i kapitel 5.
Hvis der først er dannet uopløselige aggregater, er det praktisk taget
umuligt at renaturere proteiner.

Proteiners opløselighed
Proteiners opløselighed i vand varierer kolossalt: Nogle er praktisk
taget uopløselige (håret opløses ikke ved selv den mest intense hårvask), mens andre er fuldt opløselige, som fx immunoglobuliner og
serumalbumin, der er opløst i blodet (fig. 3.31).
Opløseligheden afhænger af hvilke aminosyrerester, der befinder
sig på proteinets overflade, og graden af glycosylering. De carbohydratkæder, der sættes på proteiner, er hydrofile, og glycosylering vil
derfor forøge proteinernes vandopløselighed i forhold til et ikke glycosyleret protein med den samme aminosyresammensætning.
I vandopløselige proteiner er der næsten udelukkende polære aminosyrerester i overfladen, og de er ofte stærk glycosylerede. Det betyder derimod ikke meget for opløseligheden, at der gemmer sig hydrofobe aminosyrerester i proteinets indre.
Opløseligheden af et givet protein afhænger af opløsningens pH,
ionstyrke, temperatur og tilstedeværelsen af organiske opløsningsmidler.
Ved pH = pI er proteiner udadtil neutrale. Ved et højere eller et lavere pH er proteinerne ladede. Det viser sig, at proteinernes opløselighed øges, når pH er noget forskellig fra pI. Dette skyldes, at de
ladede proteinmolekyler vil frastøde hinanden. Derfor vil de være
mindre tilbøjelige til at klumpe sammen og dermed mindre tilbøjelige til at bundfældes.

Et proteins opløselighed
i vand afhænger af:
• aminosyresammensætning
i proteinets overflade
• graden af glycosylering
• pH
• ionstyrke
• temperatur
Figur 3.31
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Hvis pH er meget forskellig fra pI, bliver proteinstrukturen ødelagt.
De interne bindinger bliver brudt, og nogle aminosyrerester kan modificeres. Desuden kan visse peptidbindinger hydrolysere. Specielt
er peptidbindingen mellem Asp og Pro følsom. Hvis et protein har
været udsat for sådanne påvirkninger, kan det ikke genoprette sin
oprindelige struktur; det er permanent denatureret.
Opløsningsmidlets ionstyrke har indflydelse på proteinernes opløselighed. Ved lave ionstyrker vil opløseligheden øges, når ionstyrken
øges. Ved en højere ionstyrke vil opløseligheden derimod falde ved
en yderligere forøget ionstyrke. På figur 3.32 ses opløseligheden for
hæmoglobin i forskellige saltopløsninger med varierende ionstyrke.
Men forskellige proteiner har forskellig opløselighed i en opløsning
med en given ionstyrke.
Figur 3.32
Opløselighed af hæmoglobin i
forskellige saltopløsninger med
varierende koncentrationer ved
25 °C
Figuren viser logaritmen af opløseligheden af hæmoglobin,
som funktion af kvadratroden
til ionstyrken i forskellige saltopløsninger. Opløseligheden er
udtrykt som gram opløst protein
pr. 1000 g H2O.

Figur 3.32
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Proteinernes samspil med uorganiske salte benyttes i utallige analysemetoder. Ved fremstilling af en buffer til opløsning af et protein
skal man sørge for, at ionstyrken i bufferen er tilpasset det/de proteiner, der skal opløses.
Hvis et protein skal udfældes fra opløsninger, benyttes ofte høje koncentrationer af ammoniumsulfat (NH4)2SO4. En sådan udfældning
kaldes en udsaltning, og den ødelægger ikke proteinstrukturen.
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Ved arbejde med ammoniumsulfat som udfældningsmiddel angives
ofte, hvor mange %'s mætning, der er nødvendig. Følgende udtryk
kan anvendes til at beregne den mængde (gram) ammoniumsulfat,
der øger en opløsning med mætningsprocenten S1 til mætningsprocenten S2 eller øger molariteten fra M1 til M2. Idet tilsætning af ammoniumsulfat giver en volumenforøgelse, er der taget højde for dette
i formlen:
533 (M2–M1)
g
=
L
4,05–0,3 M2

eller

533 (S2– S1)
g
=
L
100 – 0,3 S2

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

hvor opløseligheden af ammoniumsulfat er 533 g pr. liter ved 20 °C,
og 100 %'s mætning er 4,05 M. Den fraktionerede fældning udføres enten ved tilsætning af tørt salt eller ved tilsætning af en mættet
(4,05 M) opløsning.
Den nødvendige mængde af ammoniumsulfat kan ses af tabellerne
i 1 og 2, på hjemmesiden. Tabel 1 angiver mængden af fast ammoniumsulfat, der skal bruges, og tabel 2 angiver mængden af mættet
ammoniumsulfat
Figur 3.33
Fraktioneret saltfældning
Der tilsættes ammoniumsulfat i
en koncentration, så det ønskede
protein forbliver i opløsning.
Prøven centrifugeres og supernatanten overføres til et nyt glas
og pellet bortkastes. Det ses på
figuren, at der er mistet lidt af
det ønskende protein i processen. Supernatanten tilsættes
yderligere ammoniumsulfat og
centrifugeren. Nu fældes det
ønskede protein. Lidt lidt af det
ønskede protein mistes i løbet af
fældningern, ligesom det oprensede protein ikke er helt rent.
Oprensningen fortsættes derfor
ofte med andre teknikker.

Opløsning af
forskellige proteiner

Tilsætning af (NH4)2SO4

Centrifugering

Pellet bortkastes

Tilsætning af (NH4)2SO4

Centrifugering

Pellet genopløses

Opløsning af
det ønskede protein

Supernatanten
bortkastes
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Opløsning af
det ønskede protein

Figur 3.33
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Afsaltning
Ved en afsaltning fjernes opløst salt fra en opløsning. Man har ofte
brug for at udskifte den buffer, som et protein befinder sig i. Eksempelvis indeholder en proteinprøve, som har været udsat for en
saltfældning, meget ammoniumsulfat, som kan forstyrre den videre
behandling af prøven. Men også i mange andre situationer er det
nødvendigt at udskifte bufferen. Her skal nævnes tre forskellige metoder nemlig dialyse, ultrafiltrering i centrifuge og gelfiltrering. Gelfiltreringen bliver dog først omtalt i afsnittet om kromatografi.

Dialyse
Det er muligt at fremstille membraner med en porestørrelse, der tillader små molekyler, fx salte, at passere, mens store molekyler som
proteiner holdes tilbage. Dette princip kaldes dialyse.
I praksis bruges dialyseslanger, som købes i metermål. De fås med
forskellige porestørrelser og i varierende diametre (fig. 3.34).
Når en proteinopløsning i en dialyseslange placeres i en stor mængde
buffer med lav ionstyrke eller i vand, vil ionerne og de små molekyler
frit kunne udveksles (fig. 3.35). De små molekyler, der kan passere
membranen, vil diffundere, så koncentrationen af opløste stoffer udlignes på begge sider af membranen. På denne måde opkoncentreres
de store molekyler inden i dialyseslangen, og opløsningen i slangen
afsaltes. Dialyse kan også anvendes til at skifte buffer på en opløsning
af proteiner.
a) ved start
b) efter dialyse

dialyseslange
vand eller buffer

blanding af
proteiner og salte
proteiner
salte

Figur 3.35
Dialyse
a. Proteinopløsningen hældes i dialyseslangen og nedsænkes i vand eller en buffer med lav ionstyrke.
b. Molekylerne vil diffundere så koncentrationen af opløste stoffer udlignes. De
store molekyler, fx proteiner, kan ikke diffundere gennem membranen, og
bliver således inde i slangen. De mindre molekyler, som salte, siver ud gennem
membranen, indtil koncentrationsforskellen er udlignet, og der er opnået en
ligevægt.

Figur 3.34
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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blanding af
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Figur 3.35
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Figur 3.34
Dialyseslange
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Ultrafiltreringsrør
hætte

låsekappe

indre rør
membran med
bestemt cutoﬀ værdi

prøveholder

Små prøver kan opkoncentreres ved centrifugering i et ultrafiltreringsrør (fig. 3.36). Opkoncentrering af små prøver kan foretages ved
centrifugering ved hjælp af ultrafiltreringsrør. Basis for enhver ultrafiltrering er membraner, der kun tillader mindre molekyler at passere. I store ultrafiltreringsanlæg presses opløsninger gennem membraner under højt tryk. Filtratet befries således for store molekyler.
Ultrafiltreringsprincippet kan også bruges til afsaltning af små prøver (fig. 3.36). En prøve placeres i prøvebeholderen. Det indre rør har
en membran i den nederste ende, der tillader små molekyler at komme igennem (cut off-værdien kan fx være 10.000 daltons). Proteiner,
som er store molekyler, kan ikke komme igennem og forbliver derved i prøvebeholderen. Ved centrifugeringen presses det indre rør
gennem væsken i prøvebeholderen, og man får således fjernet såvel
salte som væske fra opløsningen, dvs. proteinerne bliver opkoncentreret ved metoden. Det opkoncentrerede protein kan nu genopløses
i en ny buffer.

Spektrofotometriske metoder
opfyldningslinje

Figur 3.36
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Der findes flere forskellige spektrofotometriske metoder (kap. 2) til
bestemmelse af proteinindholdet i en opløsning. Her skal nævnes
ultraviolet absorption og Coomassie Brilliant Blue-farvebindingsmetoden. På bogens hjemmeside findes desuden en beskrivelse af
Biuretmetoden.
Ekstinktionskoeﬃcienten for proteiner i UV-området kan variere
meget, ligesom reaktionen mellem farvestoffer i farvebindingsmetoder og forskellige proteiner kan variere. I de forskellige spektrofotometriske metoder er en nøjagtig koncentrationsbestemmelse derfor
afhængig af, at der fremstilles en standardkurve af en proteinopløsning, der ideelt er identisk med det protein, man ønsker at undersøge.

Ultraviolet absorption
De aromatiske aminosyrerester tyrosin og tryptophan har et absorptionsmaksimum ved en bølgelængde på 280 nm.
Imidlertid absorberer nucleinsyrer også lys ved denne bølgelængde,
skønt nucleinsyrernes absorptionsmaksimum findes ved 260 nm.
Det er muligt at korrigere for nucleinsyreindholdet, hvis absorbansen ved 260 nm også måles.

3. Proteiner

For at få et hurtigt skøn over, hvor meget protein man har i sin prøve,
og hvor rent det er, måler man absorbansen ved både 280 og 260 nm.
Man beregner herefter A280/A260.
Der kan yderligere opstilles en generel formel til bestemmelse af proteinindholdet i en opløsning, der også indeholder nucleinsyrer, målt
i en 1 cm kuvette:
Protein mg/ml = 1,55 ∗ A280 – 0,76 ∗ A260
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Denne bestemmelse er ikke nødvendigvis nøjagtig, netop på grund
af de varierende mængder tryptophan og tyrosin i forskellige proteiner. Men de to formler kan glimrende bruges til at følge et oprensningsforløb. I starten af oprensningsforløbet er forholdet A280/A260
lavt, men man har som regel et rent protein, når man har værdier
på 1,75-2,0 ved beregning af dette forhold (se hjemmesiden for tabel
over A280/A260 i sammenhæng med nucleinsyreindholdet i prøverne).
Eftersom indholdet af tyrosin og tryptophan varierer i forskellige
proteiner, varierer extinktionskoeﬃcienten ε (Lambert-Beers lov,
s. 67) for de forskellige proteiner. Man har målt extinktionskoeﬃcienter for proteiner mellem 0,4 og 1,5 mg ml-1 cm-1 ved λ = 280nm.
Hvis man ønsker en nøjagtig koncentrationsbestemmelse af et givet
protein, kan dette altså lade sig gøre ved at fremstille en standardkurve, hvor absorbansen af proteinet måles som funktion af koncentrationen af proteinet.
Måling af ultraviolet absorption er en ikke-destruktiv metode: Absorbansen kan måles, og der kan derefter arbejdes videre med proteinopløsningen. Desuden kan målingen foregå kontinuert, fx placeres ofte en målecelle (en UV- monitor), der kan måle absorbansen
ved 280 nm ved udløbet af en kromatografisk kolonne (se s. 112).
Absorbansmålinger skal foregå i specielle kvarts- eller UV-plastkuvetter, da glas og det meste plast absorberer UV-lys ved disse bølgelængder. Der findes tillige apparater (fx nano-drop), der kan måle
absorbans i væskedråber.

Coomassie Brilliant Blue-farvebinding
Coomassie Brilliant Blue-farvebinding er endnu en metode til bestemmelse af proteinindholdet i opløsninger. Coomassie Brilliant
Blue G250 er et farvestof, der i en stærkt sur opløsning binder sig til
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proteiner under udvikling af en blå farve med absorptionsmaksimum
ved 595 nm. Bindingen af farvestoffet sker ved svage bindinger, fx
ionbinding til arginins, lysins og histidins positivt ladede sidekæder.
Metoden kan måle proteinkoncentrationer ned til 10 µg/ml.
Hvis det ikke kan lade sig gøre at fremstille en standardkurve af det
protein, man undersøger, har man ofte brugt BSA (bovin serum albumin = albumin fra kvægblod) som standard. Det er imidlertid
ikke optimalt, da BSA binder mere farve end det gennemsnitlige
protein. Ovalbumin binder farve som et gennemsnitligt protein og
kan derfor bedre anvendes til fremstilling af standardkurver.
Sammenhængen mellem farvebinding og proteinkoncentration er
ikke lineær, så standardkurven får et svagt krumt forløb.

Kromatografi
Søjlekromatografi anvendes til at adskille forskellige stoffer i en opløsning.
Et rør pakkes med et materiale, der selektivt kan tilbageholde molekyler på basis af forskelle i molekylernes egenskaber. Det pakkede
rør kaldes en søjle eller en kolonne, og materialet kaldes den stationære fase. Søjlen gennemskylles med en passende buffer. En opløsning med de stoffer, som man ønsker at adskille, placeres på toppen
af søjlen og vaskes langsomt gennem søjlen med buffer. De forskellige
molekyler i opløsningen vil passere søjlen med forskellig hastighed,
således at de molekyler, der bindes stærkest til søjlematerialet, vil løbe
langsomt gennem søjlen, og de, der bindes svagest, eller som slet ikke
bindes, vil løbe hurtigt igennem. Princippet er illustreret i figur 3.37.
Figur 3.37
Princippet i søjlekromatografi
En prøve sættes på toppen af
den pakkede søjle, og vaskes
derefter igennem søjlen af en
buffer. De forskellige komponenter i prøven passerer søjlen med
forskellig hastighed og adskilles
på den måde. I dette eksempel
er det en blanding af en gul og
en blå farve, der adskilles.

prøve
2. komponent
1. komponent
2. komponent

1. komponent

Figur 3.37
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Røret kan være fremstillet af forskellige materialer. Til kromatografi,
der foregår ved et lavt tryk, er røret ofte udført i akryl eller andet
plastmateriale. Sådanne søjler kan have vidt forskellige dimensioner. Til DNA-oprensning bruges fx søjler, som er mindre end 1 cm
i længden og mindre end 0,5 cm i diameter. Længden på kolonner
til proteinoprensning er fra ganske få cm (fig. 3.38) og op til 1,5 m,
og diameteren for de små søjler er 1/2 til 1 cm og kan for de større
være op til 10-15 cm. Endnu større søjler bruges ved industriel oprensning af proteiner.

Figur 3.38
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

De materialer, der benyttes i søjlekromatografi, har vidt forskellige
egenskaber. Her skal vi se på ionbytning, gelfiltrering og aﬃnitetskromatografi

Na+

Ionbytning
Na+
Ionbytning benyttes, når stoffer skal adskilles på basis af deres ladning. Søjlematerialet, som kaldes ionbytter-resiner, består af et bæremateriale (matrix), hvortil aktive grupper er bundet. Bærematerialet
kan være agarose, cellulose, dextran eller polystyren.
De aktive grupper er ladede molekyler. Det er disse grupper, der binder prøven. En ionbytter med negativt ladede aktive grupper kaldes
en kationbytter og med positivt ladede grupper en anionbytter (fig.
3.39 og 3.40).
Der er altid bundet en mobil modion til en ionbytter. Modionen vil
under ionbytningen blive skiftet ud med prøven.

I anionbyttere bruges fx CH2CH2NH3 og CH2CH2N H (CH2CH3)2
som ladede grupper på den stationære fase.
+

Ionbytning består typisk af følgende trin:
1. Ekvilibrering Inden påsætning af prøven skal ionbyttermaterialet bindes til modionen. Ved kationbyttere vaskes kolonnen med
en buffer indeholdende en positivt ladet ion, fx Na+ (fig. 3.39 og
3.41), og anionbyttere vaskes med en buffer, der indeholder en
negativt ladet modion, fx Cl– (fig. 3.41).

_

kationbytter

_

_

_
_

_

_

Figur 3.39
Kationbytning
Kationbytter, hvor der er grupper med negative ladninger på
overfladen. Inden ionbytningen
ekvilibreres ionbyttermaterialet
med en modion, her Na+.

Cl–

I kationbyttere kan ladede grupper som COO– og SO3– anvendes Cl–
som aktive grupper, der er bundet til den stationære fase.
+

_

+

+

anionbytter

+

+

+
+

+

+

Figur 3.40
Anionbytning
Anionbytter, hvor der er grupper med positive ladninger på
overfladen. Inden ionbytningen
equilibreres ionbyttermaterialet
med en modion, her Cl-.
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og diameteren for de små søjler er 1/2 til 1 cm og kan for de større
være op til 10-15 cm. Endnu større søjler bruges ved industriel oprensning af proteiner.
De materialer, der benyttes i søjlekromatografi, har vidt forskellige
egenskaber. Her skal vi se på ionbytning, gelfiltrering og aﬃnitetskromatografi

Figur 3.38
Eksempler på kolonner til ionbytning
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Der er altid bundet en mobil modion til en ionbytter. Modionen vil
under ionbytningen blive skiftet ud med prøven.

Cl–

I kationbyttere kan ladede grupper som COO– og SO3– anvendes Cl–
som aktive grupper, der er bundet til den stationære fase.
I anionbyttere bruges fx CH2CH2NH3 og CH2CH2N H (CH2CH3)2
som ladede grupper på den stationære fase.
+

+

Ionbytning består typisk af følgende trin:
1. Ekvilibrering Inden påsætning af prøven skal ionbyttermaterialet bindes til modionen. Ved kationbyttere vaskes kolonnen med
en buffer indeholdende en positivt ladet ion, fx Na+ (fig. 3.39 og
3.41), og anionbyttere vaskes med en buffer, der indeholder en
negativt ladet modion, fx Cl– (fig. 3.41).
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Figur 3.40
Anionbytning
Anionbytter, hvor der er grupper med positive ladninger på
overfladen. Inden ionbytningen
equilibreres ionbyttermaterialet
med en modion, her Cl-.
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Røret kan være fremstillet af forskellige materialer. Til kromatografi,
der foregår ved et lavt tryk, er røret ofte udført i akryl eller andet
plastmateriale. Sådanne søjler kan have vidt forskellige dimensioner. Til DNA-oprensning bruges fx søjler, som er mindre end 1 cm
i længden og mindre end 0,5 cm i diameter. Længden på kolonner
til proteinoprensning er fra ganske få cm (fig. 3.38) og op til 1,5 m,
og diameteren for de små søjler er 1/2 til 1 cm og kan for de større
være op til 10-15 cm. Endnu større søjler bruges ved industriel oprensning af proteiner.
De materialer, der benyttes i søjlekromatografi, har vidt forskellige
egenskaber. Her skal vi se på ionbytning, gelfiltrering og aﬃnitetskromatografi

Figur 3.38
Eksempler på kolonner til ionbytning
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kan være agarose, cellulose, dextran eller polystyren.
De aktive grupper er ladede molekyler. Det er disse grupper, der binder prøven. En ionbytter med negativt ladede aktive grupper kaldes
en kationbytter og med positivt ladede grupper en anionbytter (fig.
3.39 og 3.40).
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under ionbytningen blive skiftet ud med prøven.
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1. Ekvilibrering Inden påsætning af prøven skal ionbyttermaterialet bindes til modionen. Ved kationbyttere vaskes kolonnen med
en buffer indeholdende en positivt ladet ion, fx Na+ (fig. 3.39 og
3.41), og anionbyttere vaskes med en buffer, der indeholder en
negativt ladet modion, fx Cl– (fig. 3.41).
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Kationbytning
Kationbytter, hvor der er grupper med negative ladninger på
overfladen. Inden ionbytningen
ekvilibreres ionbyttermaterialet
med en modion, her Na+.
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Eluering
Eluering af protein fra anionbytter ved vask af kolonne
med buffer tilsat modion,
typisk 1M NaCl. De negativt
ladede proteiner byttes ud
med kloridioner.

2. Påsætning af prøve med en blanding af proteiner Når en opløsning af salte og/eller forskellige proteiner ionbyttes, vil de positive
ioner blive fanget i en kationbytter, mens neutrale og negativt ladede molekyler blot vil passere. Og tilsvarende vil negative ioner
fanges i en anionbytter (fig. 3.42). Proteiners ladning bestemmes
af bufferens pH-værdi, og de vil være positivt ladede ved pH-værdier under pI og negativt ladede ved pH-værdier over pI. Som
tommelfingerregel kan man regne med, at pH skal afvige ca. én
enhed fra proteinets pI. Her er proteinet stabilt. Det binder sig til
søjlen og er ikke umuligt at få af igen.
3. Vask af kolonne Når kolonnen vaskes med buffer, vil de molekyler, der ikke bindes til ionbyttermaterialet, blive skyllet ud. Ved
anionbytning vil de neutrale og positivt ladede molekyler blive
vasket ud. Ved kationbytning vil de neutrale og negativt ladede
molekyler blive vasket ud.
4. Eluering af det ønskede protein For at få de ønskede proteiner
ud fra kolonnen vaskes der med en buffer, som er tilsat modionen, fx 1M NaCl. Modionen vil bytte plads med de bundne proteiner, som elueres fra kolonnen (fig. 3.43). Alternativt kan der
elueres med en stigende saltkoncentration – en såkaldt gradient.
Proteinerne vil så blive udskiftet med saltioner således at de, der
er svagest bundet, vil frigøres først, og de, der er stærkest bundet,
til sidst.
5. Regenerering af kolonnen Ionbyttermaterialet renses for bundne molekyler ved at vaske med en saltholdig buffer, fx 1 M NaCl,
så man kan udføre en ny ionbytning på kolonnen.
Resultaterne fra ionbytningen opsamles i et kromatogram. Under
ionbytningen vil man typisk måle ledningsevne og absorbans ved
280 nm i bufferen, der gennemstrømmer kolonnen. De oprensede
proteiner kan opsamles ved udløbet af kolonnen.
En succesfuld ionbytning af proteiner er helt afhængig af det valgte
pH. Ionbytning bruges som regel præparativt.
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2. Påsætning af prøve med en blanding af proteiner Når en opløsning af salte og/eller forskellige proteiner ionbyttes, vil de positive
ioner blive fanget i en kationbytter, mens neutrale og negativt ladede molekyler blot vil passere. Og tilsvarende vil negative ioner
fanges i en anionbytter (fig. 3.42). Proteiners ladning bestemmes
af bufferens pH-værdi, og de vil være positivt ladede ved pH-værdier under pI og negativt ladede ved pH-værdier over pI. Som
tommelfingerregel kan man regne med, at pH skal afvige ca. én
enhed fra proteinets pI. Her er proteinet stabilt. Det binder sig til
søjlen og er ikke umuligt at få af igen.
3. Vask af kolonne Når kolonnen vaskes med buffer, vil de molekyler, der ikke bindes til ionbyttermaterialet, blive skyllet ud. Ved
anionbytning vil de neutrale og positivt ladede molekyler blive
vasket ud. Ved kationbytning vil de neutrale og negativt ladede
molekyler blive vasket ud.
4. Eluering af det ønskede protein For at få de ønskede proteiner
ud fra kolonnen vaskes der med en buffer, som er tilsat modionen, fx 1M NaCl. Modionen vil bytte plads med de bundne proteiner, som elueres fra kolonnen (fig. 3.43). Alternativt kan der
elueres med en stigende saltkoncentration – en såkaldt gradient.
Proteinerne vil så blive udskiftet med saltioner således at de, der
er svagest bundet, vil frigøres først, og de, der er stærkest bundet,
til sidst.
5. Regenerering af kolonnen Ionbyttermaterialet renses for bundne molekyler ved at vaske med en saltholdig buffer, fx 1 M NaCl,
så man kan udføre en ny ionbytning på kolonnen.
Resultaterne fra ionbytningen opsamles i et kromatogram. Under
ionbytningen vil man typisk måle ledningsevne og absorbans ved
280 nm i bufferen, der gennemstrømmer kolonnen. De oprensede
proteiner kan opsamles ved udløbet af kolonnen.
En succesfuld ionbytning af proteiner er helt afhængig af det valgte
pH. Ionbytning bruges som regel præparativt.
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Gelfiltrering
Gelfiltrering adskiller proteinerne efter størrelse og form. Søjlematerialet er porøse kugler, hvor porøsiteten er valgt, så små molekyler
kan vandre ind i kuglerne, mens de store ikke kan. Det giver en lang
vandringslængde for de små molekyler og en kort vandringslængde
for de store. De store vil derfor elueres først og kommer således først
ud af søjlen (fig. 3.44).
Gelerne er fremstillet af polymere materialer, fx agarose og dextran.
De adskiller sig fra hinanden ved at have forskellig porøsitet. Porøsiteten angives som fraktioneringsområde, fx kan en given gel adskille
molekyler med molvægte i området 4000-150000 D.

a

b

Figur 3.44
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Gelfiltrering bruges tillige til afsaltning, idet de små ioner har en meget længere vej gennem gelen end de store proteinmolekyler. Gelfiltrering kan bruges analytisk til bestemmelse af proteiners molvægt,
hvor man medtager proteiner med kendt molvægt under gelfiltreringen, men molvægtsbestemmelse af proteiner foretages oftere med
SDS-PAGE.

Figur 3.44
Gelfiltrering
Søjlematerialet i en gelfiltrering
er porøse kugler (a).
Små molekyler kan komme ind
i kuglernes porer; det kan store
molekyler ikke.
De små molekyler har derfor en
lang vej at løbe, nemlig ud og
ind af porerne, når de skal igennem søjlen.
Store molekyler derimod løber
uden om kuglerne, lige igennem
søjlen og kommer dermed
hurtigere ud.
På figur (b) skal de store kugler
illustrere gelmaterialet. I virkeligheden kan den enkelte kugle
knap ses med det blotte øje.
Gelmaterialet fås med forskellige
porestørrelser, så man kan vælge
det materiale, der passer bedst til
formålet, idet proteinmolekyler
adskilles efter deres muligheder
for at trænge mere eller mindre
dybt ind i materialet
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Denne form for aﬃnitetskromatografi kaldes IMAC (Immobiliseret
metalion aﬃnitetskromatografi). Således kan det histidinmærkede
protein oprenses med et enkelt oprensningstrin – helt op til 80-90
procents renhed ved et enkelt trin. Ud over renheden opnås tillige et
meget stort udbytte (op til 90 %).
Hvis der er andre proteiner, der indeholder metalioner (metalloproteiner), kan disse ioner interferere, og sådanne proteiner er ikke
egnede til His-tags. Der kan også være andre proteiner, der bindes
med høj aﬃnitet til den anvendte søjle.
Histidin-tag’en kan være vanskelig at fjerne igen. Myndighederne
kræver, at tags fjernes, hvis det aktuelle protein er terapeutisk og
skal afprøves klinisk. Man kan klare dette trin ved (i det genetiske
materiale) at indsætte en specifik peptidbinding lige før his-tag’en –
denne binding kan så brydes af en passende protease.
søjleoprensning
affinitetskromatografi
exopeptidase
en blanding
af det gensplejsede
protein og
forskellige urenheder

de røde områder er tags

Figur 3.45

gelkørsel af prøverne,
hvor 1. lane viser prøven
før oprensningen, og
2. og 3. viser prøven
efter oprensningen
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His-tag er et af mange eksempler på aﬃnitetskromatografi.

HPLC
High performance liquid chromatography (HPLC) er en analysemetode, der bruges til mange forskellige stoffer. I forbindelse med proteinkemi er HPLC særlig interessant ved analyse af aminosyrer, oligopeptider og mindre polypeptider. HPLC er kromatografi, der foregår
ved højt tryk, op til 600 atm. Søjlerne er ofte af metal, men kan også
være udført i kulfiber. De er sjældent mere end 1 cm i diameter, ofte
mindre med længder på omkring 10-30 cm.
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Almindeligvis adskilles stofferne efter deres hydrofobe/hydrofile
egenskaber.
HPLC er fortrinsvis en analytisk metode, og det er små voluminer,
der tages i arbejde. Man måler retentionstid, som er den tid, det tager
for det enkelte stof at passere søjlen og nå frem til en detektor, som
er placeret for enden af søjlen. De forskellige stoffer i en blanding har
forskellig retentionstid, mens det samme stof i flere kørsler har den
samme retentionstid. Resultaterne fås som en top på en skriverudskrift. Retentionstiden identificerer stoffet, og toppens areal er korreleret med koncentrationen af stoffet.
HPLC er en uhyre anvendt analysemetode, og der henvises i øvrigt
til litteratur om analytisk kemi.

SDS-polyacrylamid gelelektroforese (SDS-PAGE)
Proteiner kan, som andre ladede molekyler, adskilles med elektroforese. Der findes forskellige former for elektroforese, der anvendes
til proteiner. Native proteiner, dvs. proteiner, der ikke er denatureret,
kan som andre ladede stoffer adskilles ved elektroforese på basis af
deres størrelse, form og ladning ved det pågældende pH. Sådanne
former for elektroforese benyttes, men det er langt mere almindeligt at foretage elektroforese på denaturerede proteiner. SDS – polyacrylamid gelelektroforese (forkortes SDS-PAGE) er en sådan elektroforesemetode. Gelerne til denne form for elektroforese er opbygget
af polyacrylamid.
SDS er en sulfosæbe, på engelsk hedder den sodium dodecyl sulphate og på dansk natriumlaurylsulfat (fig. 3.46)

Figur 3.46
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Når proteiner behandles med SDS i vandig opløsning ved 70-80 grader, denaturer de. Proteinet fældes imidlertid ikke, det rettes ud, idet
det omgives af en kappe af negativt ladede SDS-molekyler. Derved
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afskærmes for proteinets egen ladning. Ofte kombineres SDS-behandling med en reduktion af -S-S-broerne til to -SH, så proteinet
rettes helt ud (fig. 3.48). Reduktionsmidlet kan være dithiothreitol
(DTT) eller mercaptoethanol. Ved SDS-PAGE varmebehandles proteinerne ved 70-80 grader med SDS og reduktionsmiddel før elektroforesen, ligesom der kan være SDS i gel og elektroforesebuffer.
De forskellige subunits i proteiner med kvaternær struktur vil adskilles ved SDS-behandling og reduktion af svovlbroer, og de forskellige
subunits vil derefter, afhængigt af deres molvægt, vandre med hver
deres hastighed i gelen.
Elektroforesen udføres i et vertikalt system, som vist på figur 3.47.
katode –

Buffer
Prøver
Plasticramme

anode +

Gel

Buffer

Figur 3.47
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da de er gjort tunge fx med sucrose.

Alle proteiner, der er behandlet med SDS, har samme ladningstæthed og tilnærmelsesvis samme form. Ved en SDS-PAGE af en proteinblanding er det derfor kun molvægten, der har betydning for proteinernes vandringslængde i gelen. Man benytter således SDS-PAGE
til bestemmelse af proteiners molvægt (fig. 3.48-3.50), idet der medtages en MW-standard på gelen.
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Figur 3.48
Prøveforberedelse til SDS-PAGE
Svovlbroerne reduceres med
fx mercaptoethanol, og proteinet denatureres med SDS og
opvarmning. Molekylet rettes
derved ud og får en ensartet negativ ladning. SDS-molekylerne
repræsenteres af cirklerne med
streger. Stregerne forestiller hydrofobe carbonhydridhaler, og
cirklerne negativt ladede sulfonsyrehoveder. Hele proteinmolekylet bliver således pakket ind i
negative ladninger.

Figur 3.48
Figur 3.49
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
Adskillelse i gelen
I gelelektroforese er gelen et netværk, der yder stor modstand mod
de store molekyler. De små molekyler vil derfor passere gelen hurtigere end de store. Sædvanligvis
stoppes elektroforesen, før de
små molekyler er vandret helt ud
af gelen. Gelen proteinfarves, og
man kan se, hvor mange proteiner
der var i blandingen, og bestemme
deres indbyrdes størrelse.

Figur 3.50
Standardkurve
Molekylvægten i kd optegnet på
en logaritmisk skala som en funktion af vandringslængden i
gelen.

SDS-PAGE er overvejende analytisk, men det er muligt at arbejde
videre med gelerne ved fx “Western Blot" (kap. 4) eller ved at skære
enkelte bånd ud af gelerne og arbejde videre med de isolerede proteiner.

120

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

Figur 3.48
Prøveforberedelse til SDS-PAGE
Svovlbroerne reduceres med
fx mercaptoethanol, og proteinet denatureres med SDS og
opvarmning. Molekylet rettes
derved ud og får en ensartet negativ ladning. SDS-molekylerne
repræsenteres af cirklerne med
streger. Stregerne forestiller hydrofobe carbonhydridhaler, og
cirklerne negativt ladede sulfonsyrehoveder. Hele proteinmolekylet bliver således pakket ind i
negative ladninger.

Figur 3.49
Adskillelse i gelen
I gelelektroforese er gelen et netværk, der yder stor modstand mod
de store molekyler. De små molekyler vil derfor passere gelen hurtigere end de store. Sædvanligvis
stoppes elektroforesen, før de
små molekyler er vandret helt ud
af gelen. Gelen proteinfarves, og
man kan se, hvor mange proteiner
der var i blandingen, og bestemme
deres indbyrdes størrelse.

Figur 3.49
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 3.50
Standardkurve
Molekylvægten i kd optegnet på
en logaritmisk skala som en funktion af vandringslængden i
gelen.
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videre med gelerne ved fx “Western Blot" (kap. 4) eller ved at skære
enkelte bånd ud af gelerne og arbejde videre med de isolerede proteiner.
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derved ud og får en ensartet negativ ladning. SDS-molekylerne
repræsenteres af cirklerne med
streger. Stregerne forestiller hydrofobe carbonhydridhaler, og
cirklerne negativt ladede sulfonsyrehoveder. Hele proteinmolekylet bliver således pakket ind i
negative ladninger.

Figur 3.49
Adskillelse i gelen
I gelelektroforese er gelen et netværk, der yder stor modstand mod
de store molekyler. De små molekyler vil derfor passere gelen hurtigere end de store. Sædvanligvis
stoppes elektroforesen, før de
små molekyler er vandret helt ud
af gelen. Gelen proteinfarves, og
man kan se, hvor mange proteiner
der var i blandingen, og bestemme
deres indbyrdes størrelse.

Figur 3.50
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

SDS-PAGE er overvejende analytisk, men det er muligt at arbejde
videre med gelerne ved fx “Western Blot" (kap. 4) eller ved at skære
enkelte bånd ud af gelerne og arbejde videre med de isolerede proteiner.
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Isoelektrisk fokusering
Isoelektrisk fokusering er en teknik, der tillader separation af molekyler udelukkende efter deres ladning. Alle proteiner har et isoelektrisk punkt. Det er muligt at fremstille en gel med en stabil pH
gradient, dvs. en gel, hvor pH varierer fra den ene side til den anden.
En sådan gel fremstilles ved at bruge en blanding af amfolytter med
lav molekylevægt som gelbuffer. Når gelen påtrykkes en spænding
danner amfolytterne en pH-gradient i gelen. Et protein, der påsættes
gelen, vil vandre, til det når frem til et pH, hvor det er neutralt. På
denne måde kan stoffer med en pI-forskel på under 0,05 adskilles
(fig. 3.51). Metoden anvendes bl.a. til bestemmelse af pI.

Aminosyreanalyse
Ved en aminosyreanalyse hydrolyseres proteinet med 6 M HCl i 24
timer ved 100 °C - 110 °C (ved temperaturer højere end 100 °C i lukkede, lufttomme ampuller). Herved destrueres den primære struktur
fuldstændigt. Hydrolysatet analyseres herefter på HPLC, og man får
den molære aminosyresammensætning af det analyserede protein.
Aminosyreanalysen giver ingen oplysninger om sekvens eller struktur, men kun om indhold. Aminosyreanalyse alene er fx anvendelig i
ernæringsstudier, hvor man ønsker at kende mængden af de enkelte
aminosyrer i et produkt.

Sekvens- og strukturanalyser
Aminosyresekvensanalysen udføres i en aminosyresekvenator. Aminosyren ved proteinets N-terminal undergår en kemisk reaktion,
spaltes specifikt fra proteinet og analyseres med HPLC. Processen
gentages ved næste amonisyre. Det foregår fuldautomatisk, og en
sekvenator kan klare 30-40 aminosyrer ad gangen. På denne måde
bestemmes aminosyresekvensen (proteinets primære struktur).
Strukturens højere niveauer analyseres med metoder som fx røntgenkrystallografi (boks 3.4), NMR og visse spektroskopiske metoder.
NMR (nuclear magnetic resonance), kernemagnetisk resonans foregår i vandig opløsning. NMR bruges ligesom røntgenkrystallografi
til strukturbestemmelser. Analyseprincippet er, kort fortalt, en samtidig påvirkning af opløsningen af et stærkt og ensartet magnetfelt
og af radiobølger (eller mikrobølger). Molekylerne ændrer magnetfeltet, og der optegnes et spektrum. Resultatet af en NMR-analyse er,
efter behandling af rådata, et billede af molekylets struktur.

Figur 3.51
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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H2O
[ppt]drop =

[ppt]reservoir
2

reservoiropløsning

Figur 3.52
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Figur 3.52
Damdiffusionsmetoden
En X M opløsning af en precipitant udgør reservoiropløsningen i bunden af beholderen.
På et dækglas sættes en dråbe
proteinopløsning, som blandes
med en dråbe reservoiropløsning
af tilsvarende volumen. Dækglasset vendes og forsegles over
beholderen, så dråben hænger
over reservoiret. Precipitantkoncentrationen i dråben er nu 1/2
X M. på grund af koncentrationsforskellen vil flere vandmolekyler diffundere fra dråben til
reservoiret end omvendt. Dråben
vil svinde ind, indtil precipitantkoncentrationen er næsten X.
Denne proces kan føre til, at
proteinet fælder ud på krystallinsk form.

Figur 3.53
Et differaktionsmønster fra en
proteinkrystal
Sådan et vises traditionelt i
negativ, så de sorte pletter er
lyspletterne, hvor de spredtes
stråler har ramt filmen. Pletternes relative placering siger noget
om krystallens symmetri – altså
hvordan molekylerne er placeret
i forhold til hinanden. pletternes
relative intensitet indeholder
information om, hvordan det
krystalliserede molekyles atomer
er placeret i rummet.
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H2O
[ppt]drop =

[ppt]reservoir
2

reservoiropløsning

Trin 2: Røntgendiffraktion
Diﬀraktion er det samme som interferens og er et udtryk for de mønstre, der opstår, når bølger vekselvirker med hinanden. Man kalder
det diffraktion, når det foregår i en krystal. De bølger, der bliver sendt
ind i en krystal, bliver spredt af elektronerne i den. De spredte bølger
påvirker hinanden. Der hvor bølgetop og bølgetop møder hinanden,
fås positiv interferens, det vil sige, at bølgerne forstærker hinanden.
Der hvor bølgedal og bølgetop møder hinanden, udslukkes signalet.
Alle de stråler, der kommer ud fra krystallen tager man billeder af.
Man ser dem som pletter på en film. Man tager et billede, så drejer
man krystallen lidt og tager et nyt billede og så videre (fig. 3.53).
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1. Hvilken ladning har isoleucin ved pH=3, pH=7 og pH=9?
2. Udadtil er valin uladet ved det isoelektriske punkt, 6,0. I hvilken
af de to nedenstående strukturer findes valin ved pH 6? Begrund
dit svar.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

3. Opskriv den kemiske formel for tetrapeptidet Gly-Gln-Asp-Cys.
a.
b.
c.
d.
e.

Marker peptidbindingerne.
Marker aminosyreresten.
Angiv bogstavsforkortelsen.
Er det overvejende et polært eller et upolært peptid?
Hvilken ladning har peptidet ved pH 6,0?

4. Opskriv den kemiske formel for tripeptidet YMF?
a.
b.
c.
d.
e.

Marker peptidbindingerne.
Marker aminosyreresten.
Angiv også trebogstavsforkortelsen.
Er det overvejende et polært eller et upolært peptid?
Hvilken ladning har peptidet ved pH 6,0

5. 1 mL af et oprenset protein i en buffer med pH 7 og en NaClkoncentration på 0,500 M anbringes i en dialyseslange. Proteinet
dialyseres i 1 L af den samme buffer med en NaCl-koncentration
på 0 M.
a. Hvad er koncentrationen af NaCl i proteinprøven, efter at ligevægten, har indstillet sig?
b. Hvis den samme prøve i stedet dialyseres to gange mod af 100
mL den samme buffer med 0 M NaCl, hvad bliver koncentrationen af NaCl så?

Opgaver

Opgaver

125

126

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

6. I hvilken rækkefølge vil følgende tre proteiner elueres fra en kationbyttersøjle ved pH 7.
De tre proteiner, A, B og C, har følgende aminosyresammensætning:
protein
%

Ala

Glu

Ser

Leu

Arg

His

Ile

Phe

Tyr

Lys

Gly

Pro

Trp

Val

Asp

Cys

Thr

Asn

Met

A

10

5

5

10

10

5

10

5

5

10

10

5

10

0

0

0

0

0

0

B

5

5

5

5

5

0

5

5

5

5

10

10

5

5

5

5

5

5

5

C

10

10

5

5

5

5

0

5

5

0

5

5

5

5

10

5

5

5

5
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7. Er det rigtigt eller forkert at følgende aminosyrer har en side-kæde, der er hydrofob?
Rigtigt

Forkert

a. Glycin
b. Isoleucin
c. Lysin
d. Valin
e. Phenylalanin

8. Aminosyrerne: pro, arg, gln, asp, cys, gly, ile og ser skal placeres
i nedenstående skema ud for det udsagn, der er korrekt for den
enkelte aminosyre.
Aminosyre (skriv bogstav)
2.1

Indeholder en hydroxylgruppe i sidekæden

2.2

Kan danne disulﬁdbindinger

2.3

Indeholder den mindste sidekæde

2.4

Har en netto positiv ladning ved fysiologisk pH

2.5

Findes næsten altid gemt i den centrale del af proteiner

2.6

Indeholder en amidgruppe i dets sidekæde

2.7

Giver automatisk en bøjning af peptidkæder

2.8

Har en netto negativ ladning ved fysiologisk pH
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7. Er det rigtigt eller forkert at følgende aminosyrer har en side-kæde, der er hydrofob?
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8. Aminosyrerne: pro, arg, gln, asp, cys, gly, ile og ser skal placeres
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9. Kombinér de følgende udsagn med de rigtige niveauer:
A

Primær struktur

1

Tredimensionel organisering af alle
aminosyrerne

B

Sekundær
struktur

2

Rækkefølgen af aminosyrerester i
polypeptidet

C

Tertiær struktur

3

Interaktionen mellem subunits i proteinet, hvor hver subunit udgøres af
en polypeptidkæde.

D

Kvaternær
struktur

4

Organisering af polypeptidets rygrad.
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10. Nedenstående figur viser et gelfoto fra SDS-PAGE, hvor man har
analyseret prøver fra en oprensning af et protein fra en gærkultur.
Der er fremstillet et råekstrakt af gærcellerne, som efterfølgende
er oprenset ved saltfældning, dialyse og ionbytning.
Der er udtaget prøver til analyse fra hvert oprensningstrin, og
proteinprøverne er behandlet med Dithiothreitol (DTT) og SDS,
samt opvarmet til 70 grader før elektroforesen.
Lane 1:
Lane 2:
Lane 3:
Lane 4:
Lane 5:
Lane 6:

Molvægtsmarkør
Råekstrakt
Efter 1. saltfældning
Efter 2. saltfældning
Efter dialyse
Efter ionbytning
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Immunologi og
immunkemi
Alle organismer er konstant udsat for angreb fra et væld af bakterier,
svampe, virus og parasitter. Og hvis ikke organismerne havde et effektivt forsvarssystem, ville det være den visse død! Tænk blot på,
hvor hurtigt kød bliver fordærvet af mikroorganismer. Et pattedyr
ville være et fremragende substrat for et utal af mikroorganismer,
hvis ikke det havde et effektivt forsvar. Dette forsvarssystem mod
indtrængende fremmede mikroorganismer kaldes immunsystemet,
og læren om det kaldes immunologi.
Alle organismer har en eller anden grad af forsvar mod indtrængende fremmede. Så snart en organisme dør, ophører forsvaret, og mikroorganismernes angreb sætter ind. Det kan man iagttage overalt i
naturen: Fra døde bakterier over døde planter og frø til døde hvaler.
Men der er forskelle mellem de forskellige biologiske klasser: Fisks
immunsystem er således forskelligt fra pattedyrs. I kapitlet her vil vi
kun beskæftige os med pattedyr.
Immunforsvarets reaktioner er destruktive. Derfor er det afgørende,
om organismen kan skelne mellem de invaderende organismer og
værten selv. Denne egenskab, at skelne mellem det fremmede og en
selv, er en afgørende egenskab ved immunsystemet.

Immunforsvaret

Det uspecifikke immunforsvar
= det medfødte immunforsvar
Figur 4.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Det specifikke immunforsvar
= det erhvervede immunforsvar
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3. Celler:
• Fagocyterende celler, bl.a. makrofager og forskellige granulocytter.
• Celler, der genkender virusinficerede celler og dræber dem,
bl.a. NK-celler (natural killer cells).
Der foregår et meget kompliceret samspil mellem de forskellige elementer i immunsystemet. Her skal vi kun se på makrofagerne.
Makrofagerne har forskellige funktioner. De er systemets skraldemænd. En makrofag har proteiner i overfladen, der kan genkende
mange fremmede elementer, og når den således klæber til en fremmed partikel eller et fremmed stof, udfører den en fagocytose, se figur 4.2. Der er flere forskellige celler i det uspecifikke immunforsvar,
der kan udføre fagocytose.

1

2

3
4
Makrofag
5
6

Figur 4.2
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Det specifikke immunforsvar
Det specifikke immunforsvar består ligesom det uspecifikke af forskellige elementer:
• Humorale substanser, som først og fremmest er antistoffer.
• Celler (lymfocytter).
■ B-celler, som producerer antistoffer.
■ T-celler, som differentierer sig i fire forskellige celletyper;
• T-hjælper-, T-regulatoriske-, T-dræber- og T-hukommelsesceller.
Her vælger vi at se på B-cellernes funktion, fordi de antistoffer, som
produceres af B-celler bruges i arbejdet i laboratorier.

B-celler producerer antistoffer

Antigenets bindingssteder

B-celler (også kaldt B-lymfocytter) producerer antistoffer. Antistoffer er glycoproteiner, der kan binde sig specifikt til fremmede stoffer og substanser, der kommer ind i blodbanen (fig. 4.3) Antistoffers
struktur beskriver vi nærmere på side 136. Det fremmede kan være
store molekyler, bakterier, virus og parasitter, som under ét kaldes
antigener.
Et antigen defineres således som et stof eller en substans, der kan
bindes specifikt til et antistof. Antigener er ofte proteiner eller polysaccharider, sjældnere lipider. Antigenerne kan være placeret på
celleoverflader eller på virus, men kan også være frie molekyler.
Hvis man bruger et antigen til at aktivere det specifikke immunforsvar, fx til antistofdannelse, kaldes antigenet et immunogen.
Når antistofferne binder sig til antigenerne, vil der dannes et antistof-antigen-kompleks. Fagocyterende celler genkender komplekset
og nedbryder det.
Der laves millioner af B-celler hver dag. Langt de fleste bliver aldrig
aktiveret, men går til grunde efter et par uger.
Hver B-celle udstiller på overfladen det antistof, som de kan producere. Et sådant overfladeprotein kaldes generelt en receptor.

Figur 4.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Protein (antigen)
Epitop

Figur 4.4
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Epitop

Når der kommer et antigen forbi, som passer til en given B-celles
antistof, sætter antigenet sig fast på antistoffet i overfladen. Her skal
man tænke på, at et hvilket som helst stort molekyle og alle bakterier har store overflader. Så når mange eksemplarer af et givet antigen cirkulerer i blodet, vil det sætte sig på forskellige B-celler, hvis
antistof passer på et begrænset område af antigenet. Det område på
antigenet, som bindes til B-cellerne, kaldes en antigen determinant
eller en epitop. Hvis antigenet er et protein, består en epitop typisk af
8-17 aminosyrer. De kan være placeret efter hinanden i den primære
struktur, eller de kan være placeret tæt sammen i proteinets foldning
(fig. 4.4).
Bindingen mellem antigen og antistof forårsages dels af formen, således at antigenet passer i antistoffet som en nøgle i en lås, og dels af
bindinger mellem antistof og antigen. Disse bindinger er svage, ikkekovalente kemiske bindinger, såsom hydrofobe interaktioner, hydrogenbindinger og ionbindinger, ligesom de bindinger, der fastholder
proteinernes sekundære og tertiære strukturer (fig. 4.5).
paratop
antigen

epitop
(antigen determinant)
antistof

a

b

Figur 4.5
Binding mellem antistof og antigen
a) Antistof. Antigenets bindingssted hedder en paratop.
b) Forstørrelse af paratop og epitop. Antigenet passer som en nøgle i en lås i
paratopen.

Ved kontakt mellem B-celler og antigen startes en række reaktioner,
der både involverer makrofager og T-hjælperceller. Disse reaktioner
forårsager, at B-cellen begynder at dele sig samtidig med, at den differentieres. Det betyder, at den giver ophav til to forskellige celletyper; nemlig hukommelses-B-celler og plasmaceller. HukommelsesB-cellerne er mage til den oprindelige B-celle. Plasmacellerne er en
anden celletype, som producerer antistoffer mage til dem, som den
oprindelige B-celle viste på sin celleoverflade.
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Protein (antigen)
Epitop

Epitop

Figur 4.4
Antigen, som består af protein
De områder, som kan bindes til
antistoffer, kaldes antigene determinanter eller epitoper.
På figuren er vist to epitoper,
men der kan sagtens være flere
på molekylet.

Når der kommer et antigen forbi, som passer til en given B-celles
antistof, sætter antigenet sig fast på antistoffet i overfladen. Her skal
man tænke på, at et hvilket som helst stort molekyle og alle bakterier har store overflader. Så når mange eksemplarer af et givet antigen cirkulerer i blodet, vil det sætte sig på forskellige B-celler, hvis
antistof passer på et begrænset område af antigenet. Det område på
antigenet, som bindes til B-cellerne, kaldes en antigen determinant
eller en epitop. Hvis antigenet er et protein, består en epitop typisk af
8-17 aminosyrer. De kan være placeret efter hinanden i den primære
struktur, eller de kan være placeret tæt sammen i proteinets foldning
(fig. 4.4).
Bindingen mellem antigen og antistof forårsages dels af formen, således at antigenet passer i antistoffet som en nøgle i en lås, og dels af
bindinger mellem antistof og antigen. Disse bindinger er svage, ikkekovalente kemiske bindinger, såsom hydrofobe interaktioner, hydrogenbindinger og ionbindinger, ligesom de bindinger, der fastholder
proteinernes sekundære og tertiære strukturer (fig. 4.5).
paratop
antigen

epitop
(antigen determinant)
antistof

a

b

Figur 4.5
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Ved kontakt mellem B-celler og antigen startes en række reaktioner,
der både involverer makrofager og T-hjælperceller. Disse reaktioner
forårsager, at B-cellen begynder at dele sig samtidig med, at den differentieres. Det betyder, at den giver ophav til to forskellige celletyper; nemlig hukommelses-B-celler og plasmaceller. HukommelsesB-cellerne er mage til den oprindelige B-celle. Plasmacellerne er en
anden celletype, som producerer antistoffer mage til dem, som den
oprindelige B-celle viste på sin celleoverflade.
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De mange nye hukommelsesceller danner en klon (= mange genetisk
ens celler). Hukommelsescellerne går atter i dvale i det lymfoide væv
og venter på næste udsættelse for samme antigen. Nu er der mange
flere, så næste gang organismen udsættes for det samme antigen, er
responset meget hurtigt (fig. 4.6 og fig. 4.7). For hver gang organismen udsættes for det pågældende antigen, kommer der flere og flere
celler i den pågældende klon. Dette gælder naturligvis for alle de kloner, som et givet antigen har afstedkommet.

antistof
respons
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Første møde med
antigen

B-lymfocyt
første eksponering
for antigen

aktivering af
B-lymfocyt

1. respons

plasmaceller

hukommelses-B-celler
anden eksponering
for antigen

flere plasmaceller ved 2. respons

Figur 4.6
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Senere møde med
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tid
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De mange nye hukommelsesceller danner en klon (= mange genetisk
ens celler). Hukommelsescellerne går atter i dvale i det lymfoide væv
og venter på næste udsættelse for samme antigen. Nu er der mange
flere, så næste gang organismen udsættes for det samme antigen, er
responset meget hurtigt (fig. 4.6 og fig. 4.7). For hver gang organismen udsættes for det pågældende antigen, kommer der flere og flere
celler i den pågældende klon. Dette gælder naturligvis for alle de kloner, som et givet antigen har afstedkommet.
Plasmacellerne dør efter et stykke tid, men der vil, specielt hvis en
organisme gentagne gange har været udsat for et antigen, stadig være
nogle, der producerer antistof.

antistof
respons
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Første møde med
antigen

Figur 4.7
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B-lymfocyt
første eksponering
for antigen

aktivering af
B-lymfocyt

1. respons

plasmaceller

hukommelses-B-celler
anden eksponering
for antigen

flere plasmaceller ved 2. respons

flere hukommelses-B-celler ved 2. respons

Figur 4.6
B-lymfocytrespons ved påvirkning af antigen
Når et antigen trænger ind i organismen, genkendes det af den receptor på
B-lymfocytten (B-cellen), der netop passer til dette antigen. Receptoren er det
antistof, som netop denne B-celle kan stimuleres til at producere.
Antigenet binder sig til receptoren, og cellen begynder at dele sig.
Der sker her en differentiering af cellerne. Nogle af cellerne bliver til plasmaceller,
der producerer antistoffer, mens andre bliver til hukommelses-B-celler.

Senere møde med
samme antigen

tid
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Immunoglobuliner
Immunoglobuliner (antistoffer) er globulære glycoproteiner, der produceres af B-celler. Immunoglobuliner forkortes Ig. I det følgende
vil vi bruge begge udtryk: Antistof og immunoglobulin.
Immunoglobuliner inddeles i fem klasser, der benævnes IgA, IgD,
IgE, IgG og IgM, hvor IgG er det mest udbredte immunoglobulin
i blodet. Se boks 4.1.
I alle fem klasser indgår den grundlæggende struktur, som er vist
på figur 4.8 og boks 4.1. I det følgende vil vi beskæftige os med IgG.
IgG’s struktur udgøres af fire polypeptidkæder, der parvis er identiske. De to største polypeptidkæder, kaldes de tunge kæder og benævnes H for heavy, og de to mindste kaldes de lette kæder og benævnes L for light. De fire kæder er bundet sammen i en kvaternær
struktur med svovlbroer (fig. 4.8).

Figur 4.8
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Et antistof har en specifik affinitet for det antigen, som har forårsaget dets syntese. Antigenmolekylet bindes som en ligand til bestemte
områder i antistoffets Fab-del, som er den del af antistof-molekylet,
der er placeret tættest på N-terminalen. Disse områder kaldes de hypervariable områder, idet de er forskellige alt efter, hvilken epitop de
kan bindes til. Området på antistoffet, hvor epitopen fra antigenet
bindes, kaldes også for en paratop (fig 4.5).
Ig med et specifikt hypervariabelt område er produceret af én klon
af plasmaceller.
Fc-delen (se fig. 4.8) deltager i den omfattende kommunikation, som
cellerne i immunforsvaret fører med hinanden. Bl.a. binder Fc-delen
sig til overfladen af de fagocyterende celler, hvorved de stimuleres til
fagocytose.
Reaktionen mellem antistof (Ab) og antigen (Ag) er reversibel:
		
Ab + Ag ∏ AbAg
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Hvis ligevægten er langt forskudt mod højre (mod antigen-antistofkompleks), og antistof og antigen dermed passer godt sammen, er
affiniteten mellem antigen og antistof høj.
Et antistof kan i nogle tilfælde reagere med andre antigener end det,
som det er produceret imod. Man siger da, at antistoffet krydsreagerer. Det kan ske, hvis der er lighed i epitoperne, fx i sammensætningen af aminosyrer. Som regel vil et antistof have en lavere affinitet for
andre antigener end for sit eget.

Immunisering
Ved immunisering kan man opnå, at individet bliver immunt (modstandsdygtigt) over for et smitstof (antigen). Immunisering kan være
passiv eller aktiv.
Ved passiv immunisering tilføres antistoffer (immunoglobuliner),
som er produceret i en anden organisme. Virkningen er forholdsvis
kortvarig, da man kun opnår, at de indsprøjtede antistoffer inaktiverer det pågældende antigen her og nu. Til gengæld er virkningen
hurtig. Passiv immunisering kan bl.a. anvendes ved forgiftninger, fx
botulisme. Der dannes ikke hukommelsesceller ved passiv immunisering, fordi det specifikke immunforsvar ikke stimuleres.
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Der findes fem klasser af immunoglobuliner (= antistoffer). Disse
fem klasser er forskellige i det konstante område. Det er det konstante område, der kommunikerer med resten af immunsystemet.
Den enkelte B-celle kan producere alle fem klasser, mens antistoffer
fra samme B-celle er fuldstændig ens i det variable og det hypervariable område. Hvilken variant en given B-celle producerer, afhænger
af dens alder og dens omgivelser.
Navn

Form

Beskrivelser

IgA

Dimer

Findes i slimhinderne fx i tarm, luftveje og urinveje. IgA kan vandre igennem celler i slimhinderne ved hjælp af
et særligt transportsystem og fungerer
således på ydersiden af epithelet. IgA
vil dér forhindre, at patogener kan få
fodfæste og/eller invadere kroppen.
Findes også i spyt, tårer og modermælk.

IgD

Monomer

Monomer
Funktionen af IgD har været et mysterium siden det blev opdaget, men den
vide udbredelse, indikerer, at IgD spiller en vigtig immunologisk rolle.

IgE

Monomer

Bindes til allergener og aktiverer derved histaminholdige mastceller til at
frigive det vævsirriterende histamin.
Forhøjet aktivitet af IgE er involveret
i udvikling af allergi.
Beskytter mod parasitter.

IgG

Monomer

Udgør hovedparten af antistofferne i
blodet. Markerer og hæmmer bakterier, virus og andre antigener. Det eneste antistof, som kan passere placenta
og dermed forsyne et foster og en
nyfødt med passiv immunitet.

IgM

Pentamer

Udskilles som pentamer fra B-cellerne
som det første respons på en infektion.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Boks 4.1

Fem klasser
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Antistoffer (kaldes også immunoglobuliner) er proteiner, der grundlæggende er opbygget af fire polypeptidkæder: To ens lange kæder,
der kaldes ”de tunge kæder” eller H (for "heavy”), og to ens korte
kæder, der kaldes ”de lette kæder” eller L (for ”light”). I den N-terminale ende findes de områder, der binder til antigenet. Disse områder kaldes variable og hypervariable eller antistoffets paratop. Det
er formen og non-kovalente bindinger, der binder epitop og paratop
sammen.
I den C-terminale ende findes områder, som kommunikerer med resten af immunsystemet.
Der findes fem klasser af immunoglobuliner. IgG, IgE og IgD er alle
monomere, men med forskellige C-terminale områder. IgA er en
dimer, hvor to Ig-molekyler hænger sammen ved C-terminalen og
IgM, som er en pentamer. Den enkelte B-celle kan producere alle
fem klasser.
Man kan aktivere immunforsvaret ved vaccination. Hvis der indsprøjtes et immunogen i organismen, vil immunsystemet gå i gang
med at producere antistoffer mod det pågældende immunogen. Et
immunogen kan være ethvert stof, som kroppen vil producere antistoffer imod. Hvis immunogenet er en svækket patogen mikroorganisme, vil der dannes B-cellekloner, som hurtigt kan danne antistof
mod den patogene mikroorganisme, hvis organismen senere udsættes for denne. Forsvaret mod den pågældende mikroorganisme vil
således være meget hurtigt, og sygdomme vil forløbe mildere, måske
helt ubemærket.
Det uspecifikke = medfødte immunforsvar

Det specifikke = erhvervede immunforsvar

Ikke specifikt

Specifikt

Er til stede hele tiden

Udvikler sig som svar på en infektion

Beskyttelsen træder i kraft straks, men er generel Beskytter mod specifikke patogener
Aktiverer det specifikke immunforsvar

Forbedrer komponenter af det medfødte immunsystem
Udvikler hukommelse, som kan give livslang immunitet
mod infektion med samme patogen

Figur 4.9
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Immunogen (antigen)

Epitop 1

Epitop 2
Injektion

Antistof mod epitop 1

Antistof mod epitop 2

Figur 4.10
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Når antistofproduktionen er blevet stabil, tappes der regelmæssigt
blod fra dyret (her kaninen). Man kan tappe i et år eller mere ved
regelmæssig reimmunisering. Blodet undergår et eller flere oprensningstrin, før det anvendes til analyser.
Man vil altid lade blodet koagulere med efterfølgende centrifugering, så man står tilbage med serum. Til visse analyser vil serum være
tilstrækkeligt, men ofte foretager man en oprensning af serums Igfraktion ved hjælp af fældninger med ammoniumsulfat og affinitetskromatografi eller anden form for søjlekromatografi, eksempelvis
ionbytning.
For at en organisme kan danne antistoffer, skal antigenet have en vis
størrelse. Det gælder normalt, at jo større et antigenmolekyle er, jo
kraftigere vil det påvirke dannelsen af antistoffer.

Figur 4.10
Produktion af polyklonalt
antistof
Kaninen injiceres med det immunogen (antigen), som man
ønsker at producere antistof
imod. Her er vist et antigen
med to epitoper, så kaninens
B-celler aktiveres og danner
to kloner af plasmaceller, som
producerer hver sit antistof.
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Antistoffer kan også dannes mod mindre molekyler, men de små
molekyler (haptener) skal være koblet til større molekyler for at udløse antistofproduktionen. Disse større molekyler kaldes bæremolekyler (fig 4.11).
Hapten
Figur 4.11
Immunisering med et lille
molekyle
Det specifikke immunforsvar
kan ikke reagere på molekyler, hvis de er for små. Når
man derfor ønsker at rejse et
antistof mod et lille molekyle,
bliver man nødt til at lade det
lille molekyle reagere med et
større molekyle, så det kobles
sammen med dette. Det lille
molekyle kaldes en hapten,
og det store et bæremolekyle.

Bæremolekyle

Hapten fungerer
som epitop
Ved injektion med
hapten uden bæremolekyle produceres
intet antistof

Figur 4.11
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Antistof mod hapten

Man navngiver producerede antistoffer både efter antigen og efter
organismen, der har produceret antistoffet.
Kommer det oprindelige antigen eksempelvis fra en kylling, og produceres antistoffet i en kanin, vil man navngive antistoffet kanin
anti-kylling (antigenets navn). Det første navn viser således, i hvilket
dyr, antistoffet er rejst. Det andet navn viser, hvilket dyr det oprindelige antigen stammer fra (fig. 4.12). I mange analyser har man brug
for to antistoffer. Eksempelvis kan der rejses et antistof mod en bakterie i en kanin. Man har derefter brug for at kunne påvise kaninens
antistof, så der rejses også et antistof mod kanin-Ig i et andet dyr, fx
en ged, og antistoffet navngives således ged anti-kanin-Ig.

Figur 4.12
Navngivning af antistoffer
Navngivning af antistoffer
efter hvilket dyr der producerer antistoffet (æsel, ged,
kanin) og hvilket dyr der har
produceret antigenet (ged,
kylling, mus).

æsel
anti-ged

ged
anti-kylling

kanin
anti-mus
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kan ikke reagere på molekyler, hvis de er for små. Når
man derfor ønsker at rejse et
antistof mod et lille molekyle,
bliver man nødt til at lade det
lille molekyle reagere med et
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og det store et bæremolekyle.

Bæremolekyle

Hapten fungerer
som epitop
Ved injektion med
hapten uden bæremolekyle produceres
intet antistof

Antistof mod hapten

Man navngiver producerede antistoffer både efter antigen og efter
organismen, der har produceret antistoffet.
Kommer det oprindelige antigen eksempelvis fra en kylling, og produceres antistoffet i en kanin, vil man navngive antistoffet kanin
anti-kylling (antigenets navn). Det første navn viser således, i hvilket
dyr, antistoffet er rejst. Det andet navn viser, hvilket dyr det oprindelige antigen stammer fra (fig. 4.12). I mange analyser har man brug
for to antistoffer. Eksempelvis kan der rejses et antistof mod en bakterie i en kanin. Man har derefter brug for at kunne påvise kaninens
antistof, så der rejses også et antistof mod kanin-Ig i et andet dyr, fx
en ged, og antistoffet navngives således ged anti-kanin-Ig.

æsel
anti-ged
Figur 4.12
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Produktion af monoklonale antistoffer
Monoklonale antistoffer er antistoffer, som kun er rettet mod én
epitop. Et monoklonalt antistof er således et antistof, der er produceret af én plasmacelleklon.
En enkelt B-lymfocyt kan som nævnt dele sig i kroppen og give anledning til en klon af plasmaceller. Sådanne kloner kan kun overleve
og dele sig i cellekulturer udenfor kroppen (in vitro) i kort tid. Visse
kræftceller, bl.a. såkaldte myelomaceller, kan derimod leve og dele
sig uendeligt. Det er muligt at sammensmelte forskellige celletyper,
således også myelomaceller og B-lymfocytter. De sammensmeltede
celler – hybridomceller – bevarer B-lymfocytternes evne til at producere antistoffer og myelomacellernes uendelige liv og evne til at dele
sig. Dermed får man cellelinjer, der i vævskulturer kan producere
antistoffer. Ved selektion og fortyndinger når man frem til hybridomcellelinjer, hvor alle celler stammer fra den samme B-lymfocyt,
og dermed producerer præcis det samme antistof.
I figur 4.13 vises, hvordan hybridomceller selekteres og opformeres.
Figur 4.13
Produktion af monoklonale
antistoffer
Man anvender mus, som immuniseres med antigenet. Når
musen producerer de ønskede
antistoffer, aflives den, og
milten tages ud.
B-lymfocytterne fusioneres med myelomaceller, og
antistofproducerende kloner
selekteres som vist på figuren.

Figur 4.13
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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HRP
Figur 4.14
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Konjugerede antistoffer
Skal antistoffet anvendes i forbindelse med analyser, kan det være
en fordel at konjugere (= binde) antistoffet med et stof, der gør det
muligt at detektere antistoffet. Ofte konjugerer man antistoffet med
et enzym, fx HRP (horse radish peroxidase) (fig. 3.1 og 4.14) eller
AP (alkalisk phosphatase). Denne sammenkobling foregår ved en kemisk reaktion, efter at antistoffet er oprenset fra blod eller cellekultur. Når man tilfører enzymets substrat, vil man kunne se eller måle
produktdannelsen som en farveudvikling eller en lysudsendelse. På
den måde kan man synliggøre antigen-antistof-reaktionen. Dette
anvendes ved metoder som ELISA og blot-metoder (s. 147 og 160).
Et antistofs kvalitet bestemmes af to parametre, nemlig titeren og
specificiteten.
Titeren er antistoffets koncentration og udtrykkes ved den største
fortynding, hvor antistoffet kan benyttes. Titeren bestemmes ved, at
man laver en tofolds fortyndingsrække af antistoffet, og til hvert af
glassene tilføres den samme mængde antigen. Glassene undersøges
for agglutinationsreaktion (se s. 158). Den sidste fortynding i rækken, hvor man ser agglutination, er antistoffets koncentration eller
titer.
Specificiteten er udtryk for antistoffets evne til udelukkende at genkende og binde sig til det antigen, som det er rejst mod. Specificiteten kan fx bestemmes ved en Ouchterlony-analyse (se s. 150).
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ELISA-analyser findes i mange variationer. Det gælder for alle, at
antigener og antistoffer opbygges i lag, hvor det sidste lag er et enzymkonjugeret antistof.
Figur 4.15
Mikrotiterplade, som anvendes til ELISA
Der findes 8- og12-kanalspipetter, der passer til afstanden mellem brøndene.
Ligesom der findes spektrofotometre, der aflæser hele
mikrotiterplader, såkaldte
ELISA-readere.
Figur 4.15
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

keres. Man blokerer altid med et stof, et protein eller et detergent, der
ikke reagerer med nogen af de øvrige komponenter. Uden blokering
ville der ikke kunne udføres nogen analyse, fordi de antistoffer, der
efterfølgende tilsættes, blot ville sætte sig på overfladen. Det blokerende stof skal også være til stede i de efterfølgende tilsætninger for
at forhindre uspecifik binding til brøndens overflade.
Enzymet i det sidste lag kan omdanne et farveløst substrat til et farvet produkt. Farveintensiteten kan måles spektrofotometrisk som
absorbans i en ELISA-reader, og ud fra disse målinger kan det søgte
stof i prøven påvises eller kvantificeres.
ELISA-metoder kan inddeles på forskellige måder, bl.a. i direkte og
indirekte metoder, sandwichmetoder, samt nonkompetitive og kompetitive metoder. Der kan anvendes både monoklonale og polyklonale antistoffer i ELISA.

Direkte og indirekte ELISA
Man benævner ELISA-metoder direkte eller indirekte, afhængigt af
om enzymet er bundet til det primære antistof eller det sekundære
antistof (fig. 4.16).
Et primært antistof er rejst mod antigenet og vil binde sig til en
epitop på antigenet. Et sekundært antistof er et antistof, der binder
sig til et primært antistof, ofte til en gruppe af primære antistoffer, fx
kanin-immunoglobuliner (fig. 4.12).
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I de direkte metoder er enzymet bundet til det primære antistof (fig.
4.16a). Det vil sige, at det primære antistof er konjugeret.
I de indirekte metoder er enzymet bundet til et sekundært antistof
(fig. 4.16b). Det vil sige, at det primære antistof ikke er konjugeret.
Den indirekte metode kan være mere følsom, da flere sekundære
antistoffer kan binde sig til det primære antistof, og derved bliver
enzymaktiviteten højere.

synligt produkt
synligt produkt
substrat
a

b

substrat
enzym

synligt produkt

sekundært stof

substrat
enzym
primært
antistof

primært
antistof

blokerende
stof

antigen
Figur 4.16

a. direkte metode
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b. indirekte metode
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Sandwich-ELISA
Man bruger desuden udtrykket ”sandwichopbygning”. Her coates
brønden først med det primære antistof, hvorefter der inkuberes
med antigen og derefter med konjugeret antistof. Antigenet er altså
her placeret som bøffen i en sandwich. Sandwich-ELISA kan både
være direkte som vist her og indirekte. I figur 4.17 ses et eksempel på
en nonkompetitiv direkte sandwich-ELISA.
synligt produkt

substrat
enzym

Figur 4.17
Direkte sandwich-ELISA
Brønden er coatet med det
primære antistof og derefter
blokeret. Herefter tilføres først
antigenet og dernæst et nyt
primært antistof konjugeret
med enzym. Til sidst tilsættes
enzymets substrat, som enzymet omdanner til en farvet
forbindelse, der kan detekteres spektrofotometrisk.

primært
antistof

antigen
blokerende
stof

Figur 4.17
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Formålet med analysen, som er vist på figuren, er at måle mængden
af antigen i prøven, så det primære antistof skal være rejst mod dette
antigen. Hvis man fx ønsker at måle mængden af ægalbumin i en
prøve, er ægalbumin antigen i analysen, og som antistof kan vælges
kanin-anti-ægalbumin.

Trin i nonkompetitiv direkte sandwich-ELISA:
1) Coatning
En opløsning af antistoffet fyldes i brønden, og antistofmolekyler
sætter sig fast på plastoverfladen. pH i coatningsbufferen, som
antistoffet er opløst i, er optimeret, så antistoffets konformation
er stabil og bindingen til plastoverfladen maksimal. Bindingen
afhænger også af inkubationstid, temperatur og evt. omrystning.
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Figur 4.18
Direkte, nonkompetitiv
sandwich-ELISA
1. Coatning. Brøndene coates
med primært antistof.
2. Blokering. De tomme pladser, hvor der ikke er bundet
antistof, blokeres.
3. Inkubation med antigen.
Ved kvantitativ analyse
tilsættes antigen som standarder og prøver.
4. Inkubation med konjugeret
antistof
5. Enzymreaktion ved tilsætning af substrat. Dannelse
af farvet produkt måles i
ELISA-reader.
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Figur 4.18
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Der tilsættes nu et farveløst substrat, som ved enzymkatalysen
omdannes til en farvet forbindelse. Når substratet tilsættes, skal
man holde øje med farvereaktionen, og når den har en passende
intensitet, stoppes den enzymatiske reaktion fx ved tilsætning af
fortyndet svovlsyre til brøndene. Det er væsentligt, at alle brønde
får samme reaktionstid med substratet. Enzymreaktionen i ELISA er et stoppet enzym-assay (beskrives også i kap. 5).
Farveudvikling måles i en ELISA-reader (et spektrofotometer,
som er designet til at måle på mikrotiterplader). Den målte absorbans er ligefrem proportional med mængden af antigen i brønden, idet de konjugerede antistoffer kun bindes i brønden, hvis
der i forvejen er bundet antigenmolekyler. Prøvernes koncentration kan man nu bestemme på en standardkurve (fig. 4.19).
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Nonkompetitiv og kompetitiv ELISA
Den sidste inddeling af ELISA er nonkompetitiv og kompetitiv
ELISA. Vi har indtil nu set på nonkompetitv ELISA, hvor antigenet
detekteres med et overskud af antistof, som vist i figur 4.18.
Kompetitiv betyder konkurrerende. Brøndene coates med det eftersøgte antigen. Prøven med det antigen man ønsker at undersøge,
tilsættes sammen med antistof. Hermed konkurrerer antigenet i
prøven med antigenet i brønden om det begrænsede antistof.

standardkurve
non kompetitiv ELISA
absorbans

måleområde

I figur 4.20 er vist en opsætning af indirekte kompetitiv ELISA. Formålet er også her at måle mængden af antigen i en prøve, og her
log antigen
koncentration
gælder de samme overvejelser om pH, tid og temperatur som beFigur 4.19
skrevet under nonkompetitiv sandwich-ELISA. Kompetitiv ELISA
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
anvendes ofte, hvis prøvematerialet er inhomogent.

Trin i indirekte kompetitiv ELISA:
1) Coatning
Brøndene coates med antigen, som bindes ikkekovalent til overfladen af brøndene.
2) Vask og blokering
Der vaskes for at fjerne overskydende antigen og blokeres, så alle
pladser på overfladen er besat.
3) Tilsætning af prøver og standarder
Der er fremstillet standardfortyndinger af antigenet, som beskrevet under nonkompetitiv ELISA, ligesom prøverne med antigen
også tilsættes i flere fortyndinger.
Alle prøver og standarder tilsættes sammen med primært antistof i en begrænset mængde. Antigen og antistof i opløsningen
vil bindes til hinanden, således at det er en begrænset mængde
antistof, der er fri til at bindes til det immobiliserede antigen fra
coatningen. Her foregår således en konkurrence mellem det fastsiddende antigen og antigenet i opløsningen. Jo mere antigen der
er i standard eller prøve, jo mindre antistof vil der blive bundet til
det immobiliserede antigen.

petitiv ELISA
På x-aksen er afsat logaritmen til koncentration af det
antigen, man vil måle.
På y-aksen er afsat målt absorbans i ELISA-reader.
Kurven får et S-formet forløb,
og måleområdet afgrænses til
det område, hvor kurven har
et lineært forløb.
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Ved kompetitiv ELISA medtages de samme kontroller, tomme brønde og brønde uden standard og prøve, som beskrevet under nonkompetitiv ELISA. Efter inkubation vaskes brøndene for at fjerne de
antigen-antistof-komplekser, der ikke sidder fast i brønden.
4) Inkubation med konjugeret sekundært antistof
Her inkuberes med konjugeret sekundært antistof, som er rettet
mod det primære antistof. Efter inkubation vaskes igen.
5) Enzymreaktion
Ligesom i den nonkompetitive ELISA tilsættes nu en opløsning af
substratet for enzymet. Enzymkatalysen forløber som beskrevet
for nonkompetitiv ELISA (fig. 4.18), absorbansen måles i ELISAreader, og standardkurven tegnes op.

Figur 4.20
Indirekte kompetitiv ELISA
1. Brønde coates med det
samme antigen, som man
ønsker at måle.
2. Brøndene blokeres som
beskrevet i teksten.
3. Der tilsættes antigen i
form af standarder og prøver samt primært antistof
til brøndene. Efter inkubation vaskes ikkebundne
stoffer væk.
4. Sekundært konjugeret
antistof tilsættes og efter
inkubation vaskes igen, så
der kun er bundne molekyler i brønden.
5. Substratet tilsættes, og det
farvede produkt fra enzymreaktionen måles.
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Produkt

Substrat

5

Figur 4.20
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Denne standardkurve har et andet forløb end standardkurven for
nonkompetitiv ELISA. Den er skitseret i figur 4.21. Den målte absorbans er her omvendt proportional med mængden af antigen i
prøven, for jo mere antigen der er tilsat som standard eller prøve,
jo mindre konjugeret antistof bliver der bundet i brønden.
I kompetitiv ELISA kaldes brønde uden standard og prøve for
”maksimal binding”, fordi signalet (absorbansen) bliver maksimalt, når der ikke tilsættes konkurrerende antigen fra standarder
og prøver. Man vil her få maksimal binding af primært antistof til
det immobiliserede antigen i brønden.
absorbans
maximal binding

måleområde

Figur 4.21

log til antigen
koncentration
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Western blot
Western blot er en analysemetode, hvor man kan analysere for tilstedeværelse af et bestemt protein i en blanding af proteiner.
Ved et Western blot adskilles proteinerne i en blanding efter størrelse med SDS-PAGE, eller efter deres pI ved isoelektrisk fokusering.
Derefter overføres proteinerne til en membran. En sådan overførsel
kan ske på flere forskellige måder: Ved vacuum, diffusion eller i et
elektrisk felt. Det sidste kaldes elektroblotting og anvendes hyppigt
fordi det er meget effektivt.
Her skal omtales den elektroblotningsteknik, som kaldes semi dry.
Princippet er vist på figur 4.22. Membran og filterpapir vædes i en
blotningsbuffer. Blotningsbufferen indeholder (ud over buffersystemet) også ethanol (eller methanol). pH-værdien i bufferen er forholdsvis høj, så de fleste proteiner er negativt ladede.

Figur 4.21
Standardkurve for kompetitiv ELISA
På x-aksen er afsat logaritmen til koncentrationen af
det antigen, man vil måle.
På y-aksen er afsat målt absorbans i ELISA-reader.
Kurven får et S-formet forløb,
og måleområdet afgrænses til
det område, hvor kurven har
et lineært forløb.
Jo mere antigen der har været i standarden, desto lavere
absorbans måles der, fordi det
primære antistof har bundet
sig til antigenet i standarden
i konkurrence med det immobiliserede antigen.
Den målte absorbans stammer fra det immobiliserede
antigen.
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Ethanol eller methanol i buffersystemerne hjælper med til at fjerne
SDS fra proteinerne efter SDS-PAGE, og hjælper også med til at binde proteinerne hydrofobt til membranen.
Membranmaterialet kan være nitrocellulose, PVDF (polyvinylidendiflourid) eller nylon.
overførte proteiner
membranen blokeres

–
inkubation med
primært antistof

filterpapir
e e

e e

SDS-PAGE gel
membran

udfældning af
farvet produkt

filterpapir

a

inkubation med
sekundært antistof
enzymkonjugeret
tilsætning af
ufarvet substrat

+

molvægtsmarkør

b

Figur 4.22
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Når proteinet er overført til membranen, skal det søgte protein detekteres. Her skal de ubenyttede pladser på membranen blokeres for
at undgå uspecifik binding af antistoffer til membranen (fig. 4.22b)
ligesom ved ELISA. Der bruges også her enten proteiner, der ikke
har nogen immunologisk identitet med de stoffer, der skal overføres,
eller detergenter. Herefter behandles membranen med et primært
antistof rejst mod det protein, man søger. Efter vask (for at fjerne
overskydende primært antistof) inkuberes membranen med et sekundært enzymkonjugeret antistof eller ﬂuorochrommærket antistof
(se fig. 4.22b og fig. 4.23).
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Fluorochrom

Peroxidase
sekundært
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Figur 4.23
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pletter eller striber på membranen (fig. 4.22c).
Man kan også behandle med substrater, som ved enzymreaktionen
omdannes til et produkt, der udsender lys (chemiluminescens). Lyset
kan detekteres på en røntgenfilm eller i fotoudstyr med et lysfølsomt
kamera.
De fluorochrommærkede sekundære antistoffer kræver ikke noget
substrat, men de skal anslås med lys, hvorefter der udsendes lys med
en længere bølgelængde, som kan måles i en detektor.

Dot blotting
Dot blotting er en teknik, der minder en del om Western blotting.
Forskellen er, at man påsætter prøven, man vil undersøge for et bestemt antigen, direkte på membranen uden en forudgående adskillelse ved elektroforese. Man kan påsætte meget små prøvevolumener,
fx 2-5 µL, og detektionsgrænsen er meget lav, i størrelsesordenen nanogram. Membranen behandles derefter som ved Western blot.

med et enzym (mest anvendt)
eller et fluorochrom. Enzymkonjugerede antistoffer kan
detekteres ved enten farveudvikling (farvedetektion) eller
lysudsendelse (chemiluminescens). Fluorochrommærkede
antistoffer skal anslås med
kortbølget lys, hvorefter der
udsendes lys med en længere
bølgelængde.
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Agglutination
Ved agglutination sker der en sammenklumpning af antigen og
antistof. Det sker, når antigenet er placeret på partikler, fx bakterier eller røde blodlegemer. Når disse bliver blandet med specifikke
antistoffer, dannes der store uopløselige komplekser. Agglutination
anvendes ved blodtypebestemmelse og ved typebestemmelse af bakterier. Epitoper på celleoverfladerne bindes til specifikke antistoffer,
og der vil ske en sammenklumpning, når antigen antistofkomplekserne dannes.

Præcipitationsteknikker
Når opløste antigener og polyklonale antistoffer findes i ækvivalente
mængder i en opløsning, danner de store uopløselige netværk med
hinanden, som fælder ud (præcipiterer, fig. 4.24). Dette hænger sammen med, at både antistof og antigen har mere end ét bindingssted,
så de kan binde sig til flere molekyler. Det benytter man i forskellige
analysemetoder. Der findes både kvalitative og kvantitative analyser,
der bygger på præcipitation.
Figur 4.24
Præcipitation
Der dannes uopløselige komplekser mellem antigener og
polyklonale antistoffer ved
den koncentration, hvor der
er ækvivalens mellem antigener og antistoffer.

Figur 4.24
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i gelen, placeres antigenet i en brønd (= et hul med en veldefineret
diameter) eller eventuelt i kanten af gelen. Derefter diffunderer antigenet ind i den antistofholdige gel.
Efterhånden som antigenet vandrer ud i gelen, vil koncentrationen
af antigenet formindskes, så der efter en vis vandringslængde opstår
ækvivalens mellem antistof og antigen. På det sted vil der ske en præcipitation, som kan synliggøres med en proteinfarvning.
Der findes mange variationer af disse teknikker. Her vil vi blot beskrives to; nemlig den kvantitative analyse – Mancini – og den kvalitative analyse – Ouchterlony.
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Den kvantitative præcipitationsteknik kan også udføres i små reagensglas, og i nogle af analysemetoderne vandrer antigenerne i et
elektrisk felt. Omtalen af disse metoder (raketimmunelektroforese
og krydset immunelektroforese) findes på bogens hjemmeside.

Mancini
Mancini-metoden er en kvantitativ metode. På figur 4.25 ses et eksempel på, hvordan en sådan test kan sættes op. En agarosegel med
polyklonalt antistof støbes ud på en glasplade, gelen bliver nogle få
mm tyk. Der udstanses brønde i gelen. En række kendte fortyndinger af antigenet (standarder S) placeres i den ene række af brønde.
Dernæst placeres fortyndinger af prøven (P) med ukendt mængde
antigen i den næste række.

Figur 4.25
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Gelen står et par dage, mens antigenet diffunderer ud i gelen. Så længe antigenet ikke er vandret så langt i gelen, vil der være overskud af
antigen i forhold til det antistof, der er indstøbt, men efterhånden
som antigenet vandrer længere ud, vil det fortyndes, således at der på
et tidspunkt er ækvivalens mellem antistof og antigen. I den afstand
fra brønden vil der i en ring udfældes præcipitat i gelen.
Efter inkubation farves gelen, så præcipitaterne kan ses, og ringenes
diameter måles.
Kvadratet på ringens diameter er lineært afhængigt af antigenkoncentrationen, og der kan tegnes en standardkurve, hvor koncentrationen af standardantigen afsættes på x-aksen og kvadrat på ringdiameter, udmålt for standarder, afsættes på y-aksen (fig. 4.25).
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Koncentrationen af antigenet i den ukendte prøve kan derefter bestemmes.

Ouchterlony
Ouchterlony-metoden bruges til undersøgelser af krydsreaktioner
og antigeners immunologiske identitet.
Ved Ouchterlony placeres antistof og antigen i hver sin brønd ved
siden af hinanden. Der er altså ikke indstøbt hverken antistof eller
antigen i gelen. Antistof og antigen diffunderer mod hinanden.
Ouchterlony-metoden kan bruges til at undersøge, hvordan to antigener reagerer over for et antistof, der er rejst mod det ene. Man kan
fx bruge Ouctherlony, hvis man ønsker at undersøge, om lysozym
fra æggehvide har immunologisk lighed med lysozym fra tårevæske.
På figur 4.26 er vist de forskellige mulige resultater af en sådan undersøgelse.
Figur 4.26
Ouchterlony
De fire mulige resultater af
en Ouchterlony-undersøgelse,
hvor man ønsker at undersøge immunologisk lighed og
forskel mellem to forskellige
antigener A og B.

Figur 4.26
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mer og fluorochromer. Ved en radioaktiv mærkning detekteres på en røntgenfilm, som
efter eksponering og fremkaldelse vil vise et mørkt bånd. Antistoffer,
der er mærket med fluorescerende farvestoffer, kan ligeledes detekteres på film. Desuden kan man i et fluorescensmikroskop synliggøre
særlige strukturer i celler. Til synliggørelse i elektronmikroskopet
kan man mærke antistoffer med tungmetaller, fx guld.
Der findes endnu en række immunkemiske metoder, men her skal
kun yderligere nævnes RIA, hvor enten antigen eller antistof er gjort
radioaktivt. RIA bruges bl.a. til måling af insulinindhold i blod.
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I dag findes der en lang række hurtigmetoder på markedet, der alle
har det tilfælles, at de er baseret på specificiteten i antigen-antistofbindingen. Metoderne kan anvendes til hjemmebrug (ægløsningstest, graviditetstest), til diagnosticering hos lægen eller i fødevareindustrien.
Fælles for alle testene er, at man har fundet et specifikt protein, der
er karakteristisk for den karakter, man ønsker at undersøge for. Eksempelvis er det luteiniserende hormon (LH) karakteristisk i urinen
i forbindelse med ægløsning og det humane chorioniske gonadotropin (HCG) er karakteristisk i urinen i den tidlige graviditet. Disse
proteiner kan således anvendes som antigener. Man kan i cellekulturer producere monoklonale antistoffer eller i dyr få dannet polyklonale antistoffer imod disse. Disse antistoffer bindes til et farvestof,
så man med det blotte øje kan se, om testen er positiv eller negativ.
For at det kan ses, om testen er negativ, kræves også, at man laver
antistoffer mod de antistoffer, der er rejst mod proteinantigenerne.
Man kan således opbygge et testsystem, som typisk er på en plade,
der grundlæggende ser således ud:

S

T

C
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S er prøvevinduet (S = sample), hvor man påfører sin prøve, fx en
urinprøve. I prøvevinduet befinder sig allerede antistoffet mod det
antigen, man ønsker at undersøge for. Dette antistof er bundet til en
farvet forbindelse (det kan være blå latexkugler, eller rød/gule guldkugler), som dog ikke kan ses, fordi koncentrationen er lav. Når væsken med antigenet tilføres prøvevinduet, opløses det farvebundne
antistof i væsken, og antigenet vil blive bundet til antistoffet. Væsken
vil blive suget videre på prøvepladen, hen mod testlinjen (T).
I testlinjen er der bundet et andet antistof mod antigenet. Dette anti-

Boks 4.3

Immunologiske hurtigmetoder
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stof binder sig til en anden epitop på antigenet, som herved vil blive
fanget. Da antistoffet fanger det nu antistoffarvede antigen, vil farven
opkoncentreres i denne testlinje, så den nu kan ses tydeligt. Var der
ikke antigen i prøven, vil testlinjen ikke farves. Det er umuligt at fange alt det antistofbundne antigen, så noget af det vandrer videre mod
kontrollinjen (C = Control), hvor der er bundet et helt tredje antistof,
som er rejst mod det farvebundne antistof. Dette opkoncentreres i
kontrollinjen, som tilsvarende farves. Denne linje vil altid farves, da
det farvebundne antistof findes i prøvevinduet.
Man kan illustrere princippet på følgende måde:
Antigener, der tilføres prøvevinduet

Diffusion
Prøvevindue

Resultatvindue
S
Antistoffer rettet
mod antigenet og
bundet til små
farvede kugler.
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

T
Antistoffer rettet
mod antigenet og
bundet til den faste
overflade.

C
Antistoffer rettet
mod det første antistof
og bundet til den faste
overflade.

163

4. Immunologi og immunkemi

a

b

c

d

e

T

T

T

T

T

C

C

C

C

C

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

a. Prøven er positiv, fordi både testlinjen og kontrollinjen er farvet.
b. Prøven er positiv, blot svagere reaktion.
c. Prøven er negativ, fordi testlinien ikke er farvet og kontrollinien
er farvet.
d. Selvom testlinien er farvet kan der ikke drages nogen konklusion
for kontrollinien er ikke farvet.
e. Der er ingen farvereaktion så der kan ikke drages nogen konklusion.
Hvor kraftige båndene er, afhænger af, hvor let antigen og antistof
bindes. For at man kan regne med et resultat, skal kontrolstriben
altid være farvet. Er denne ikke farvet, skal testen laves om.
Der findes mange tests af denne type på markedet, hvor pladen kan
være forskelligt udformet, men princippet er det samme.
Der findes andre typer af hurtigmetoder, bl.a. Salmonella-testen, hvor
det er en serie af testrør, der er svejset sammen (plasticstøbte). Testen
er bygget således, at der spares meget tid i forhold til de traditionelle
mikrobiologiske tests.

Boks 4.3

Resultaterne ses herunder og skal tolkes på følgende måde:
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Enzymer
Enzymer

Globulære
proteiner

Katalysator

Specifikke
Figur 5.1
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Enzymer er katalysatorer. De er de levende organismers værktøj. De
omsætter stofferne i de levende organismer, idet de både opbygger
og nedbryder molekyler.
En katalysator er et stof, der forøger hastigheden af en kemisk proces, uden at det selv bliver forbrugt, og enzymerne er proteiner, der
fungerer som specifikke katalysatorer (fig. 5.1).
Enzymer findes både inde i og uden for cellerne. Inde i cellerne kan de
være opløst i cytoplasmaet eller forankret i cellemembranerne. Der
er enzymer, der arbejder alene og enzymer, der danner store samlebåndslignende komplekser med hinanden. Nogle enzymer eksporteres fra cellerne og virker i omgivelserne, og vi mennesker har
lært at få mikroorganismer til at producere enzymer, som vi kan
bruge både i private vaskemaskiner og i industrielle processer.
Cirka 2/3 af alle enzymer kan udføre deres arbejde uden hjælp fra
andre molekyler, mens den sidste tredjedel har brug for en cofaktor
for at kunne arbejde (se sidst i kapitlet).
Enzymer fungerer som katalysatorer ved biokemiske reaktioner i
cellerne, hvor de forøger reaktionshastigheden mange gange i forhold til reaktionshastigheden uden katalysatoren. En del reaktioner
ville slet ikke foregå, hvis ikke der var enzymer til stede.
Enzymkatalyserede reaktioner er specifikke, idet det enkelte enzym
kun katalyserer bestemte processer. Det bevirker bl.a., at dannelsen
af produkter fra reaktioner er meget præcis, og på den måde undgås,
at der dannes unødige eller skadelige spildprodukter i cellerne. Enzymer er specifikke, fordi de danner et tæt kompleks med det eller de
stoffer, der skal omdannes.

Katalysatorer
I kapitel 2 beskrev vi, hvordan en kemisk proces kun foregår, når ∆G
er negativ. Men en negativ ∆G er ikke den eneste betingelse for, at
en proces finder sted. Det gælder for de fleste kemiske reaktioner, at
reaktanterne skal tilføres energi, før reaktionen foregår. Dette er en
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dagligdags erfaring, fx: Selv om ∆G for forbrændingen af træ er negativ, og der er oxygen til stede i en passende koncentration, bryder
brændestablen ikke ud i lys lue. Det sker først, når vi tilfører varme
(sætter ild til). Grunden er, at de stoffer, der skal reagere med hinanden, i forvejen er bundet af kemiske bindinger, og disse skal brydes,
før reaktionen kan gå i gang. Den energi, der skal til for at starte
en kemisk reaktion, kaldes aktiveringsenergi. Når reaktionen først er
startet, udvikler en reaktion med negativ ∆G energi nok til at kunne
fortsætte, indtil ligevægten er opnået, eller reaktanterne er forbrugt.
Aktiveringsenergi tilføres ofte i form af varme som ved forbrænding
af træ. Men aktiveringsenergien kan også formindskes, så der ikke
skal tilføres så meget varme, før en given proces finder sted. Dette
gøres ved hjælp af en katalysator (fig. 5.2). Det har afgørende betydning i levende organismer, hvor temperaturen ikke bare kan hæves.
Enzymer fungerer her som katalysatorer, og uden deres tilstedeværelse ville mange processer i levende organismer foregå alt for langsomt til at kunne opretholde liv.
Figur 5.2
Aktiveringsenergi
Kurven viser, hvordan en kemisk
reaktion kan foregå ad to veje.
Begge veje kræver, at der tilføres
energi, men den katalyserede
reaktion kræver en meget lavere
energitilførsel end den ikkekatalyserede.

Figur 5.2
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Katalysatorer kan ikke gå imod de grundlæggende betingelser for
kemiske processer. En katalysator kan ikke få en proces med et positivt ∆G til at foregå. Derimod virker en katalysator begge veje i en
proces. Hvis der er overskud af reaktanter, forløber processen i retning af produktet, og hvis der er overskud af produkt løber processen
i retning af reaktanter. I begge tilfælde indtil der er opnået ligevægt.
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Der gælder de samme fysisk-kemiske love for enzymer som for andre katalysatorer. Det specielle ved enzymer er deres specificitet.
Produkter

Substrat

Aktivt site

Enzym-substratkompleks

Enzym

Enzym

Aktivt site

Figur 5.3
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Enzym-substrat-kompleks
På figuren kan man se, hvilke
muligheder der er for tilpasning
mellem enzymet og substratet:
• Form
• Hydrofobe områder
• Ladning
• Hydrogenbindinger

Enzym og substrat
Enzymer er proteiner, der arbejder som specifikke katalysatorer. Det
eller de molekyler, et enzym (E) kan bearbejde, kaldes substrat (S) og
resultatet af reaktionen kaldes produkt (P).
Under katalysen binder enzymet sig til substratet eller substraterne
under dannelse af et enzym-substrat-kompleks, hvor reaktionen foregår og produktet/produkterne dannes. Når det er sket, frigøres disse
fra enzymet, og enzymet kan starte en ny reaktion (fig. 5.3).
Enzymer er specifikke i deres binding til substrat, idet det kun er det
rigtige substrat, der kan danne kompleks med enzymet.
Substratet bindes i enzymets aktive site, hvor også reaktionen foregår. Det er ikkekovalente bindinger, der binder substrater (og andre
molekyler) til enzymer, nemlig: van der Waals kræfter, elektrostatiske kræfter, hydrogenbindinger og hydrofobe interaktioner (fig. 5.4).
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Et molekyle, der bearbejdes af et enzym, kaldes et substrat
En enzymatisk proces finder sted, når substratet sætter sig i enzymets aktive
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enzym-substrat-kompleks.
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2) Substratet forlader enzym-substrat-komplekset uden der er sket en reaktion.
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a

Substratet sætter sig i
enzymets aktive site

Enzym-substrat-komplekset
dannes, og reaktionen
finder sted

Produktet forlader
enzymets aktive
site

Konformationen i det aktive
site ændres og tilpasses
substratet under dannelsen
af enzym-substrat-komplekset.
Reaktionen finder sted

Den oprindelige
konformation i det
aktive site gendannes,
og produktet forlader
enzymet

b

Substratet sætter sig
fast i enzymets aktive
site

Figur 5.5
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aktion i begge retninger. En organisme kan have brug for både at
opbygge og nedbryde det samme stof, men den bruger som regel
forskellige processer og dermed forskellige enzymer til opbygning
og nedbrydning. I visse processer bruges dog de samme enzymer
i begge retninger. Det sker fx i de reciprokke processer, glycolysen
og gluconeogenesen, hvor der bruges de samme enzymer i nogle af
procestrinene (kap. 12). Men ofte har produktet ikke samme affinitet
til enzymet, som substratet har, og det vil derfor ikke bindes så tæt
til enzymet. Dette bevirker, at nogle enzymatiske reaktioner praktisk
taget er irreversible.

5. Enzymer

Reaktionshastighed
Reaktionshastigheden for enzymatiske processer er afhængig af flere
parametre (fig. 5.6):
• Temperatur
• pH
• Enzymkoncentration
• Substratkoncentration
• Tilstedeværelse af cofaktorer
• Tilstedeværelse af inhibitorer (som godt kan være produktet)
Reaktionshastigheden kan måles som forbrugt substratmængde eller
som dannet produktmængde pr. tidsenhed. Mængderne kan angives
i gram eller mol, og tidsenheden kan være minut eller sekund.
Enzymkoncentration

Substratkoncentration

pH

Temperatur

Cofaktorer

Reaktionshastighed

Inhibitorer

Figur 5.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Disse hjælpemolekyler kaldes cofaktorer, og de opdeles i coenzymer
og essentielle ioner. Coenzymer er organiske molekyler, hvoraf mange dannes ud fra B-vitaminer. Essentielle ioner er ofte metalioner, fx
Mg2+.
Inhibitorer er stoffer, der kan sætte sig på enzymet og derved hæmme
enzymets arbejde. Nogle inhibitorer forhindrer fuldstændigt enzymets funktion. Andre konkurrerer med substratet om pladsen eller
ændrer lidt på enzymets egenskaber og gør dermed omsætningen af
substratet langsommere.
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Progressionskurver
Opskriver man en kurve over substratforbrug eller produktdannelse
som funktion af tiden ved den enzymatiske reaktion:
E + S

enzym substrat

∏ ES → E + P

enzymenzym produkt
substratkompleks

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Når man behandler reaktionshastigheden for en enzymatisk proces,
er det altid begyndelseshastigheden vi, man angiver. Begyndelseshastigheden kaldes også initialhastigheden (fig. 5.7).

Figur 5.7
Eksempler på progressionskurver
a) Ændringerne i substratkoncentrationen er indtegnet, og -vi er indtegnet som
kurvens hældning til tiden 0.
b) Ændringen i produktkoncentrationen er indtegnet med vi som kurvens
hældning til tiden 0.
I begyndelsen beskrives omdannelsen af substrat til produkt af en ret linje, og
omdannelseshastigheden er konstant:

vi=

-Δ[S] Δ[P]
=
ΔT ΔT

Altså omdannelseshastigheden er lig ændringen i substrat- eller produktkoncentrationen pr. tidsenhed (fx min-1).
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får man typisk kurver som vist i figur 5.7. Den slags kurver kaldes
progressionskurver. I begyndelsen er forløbet lineært, og reaktionshastigheden v er lig den numeriske værdi af linjens hældning. Efter
et stykke tid afbøjes kurven, og reaktionshastigheden formindskes,
dels fordi substratet forbruges, og dels fordi den kemiske ligevægt
indtræder.
Når man behandler reaktionshastigheden for en enzymatisk proces,
er det altid begyndelseshastigheden vi, man angiver. Begyndelseshastigheden kaldes også initialhastigheden (fig. 5.7).

Figur 5.7
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Enzymaktivitet
Enzymaktiviteten er et udtryk for den hastighed, hvormed et enzym
omsætter sit substrat. Aktiviteten udtrykkes oftest i enheden Unit (U):
En Unit af et enzym kan omdanne 1 µmol substrat på 1 minut under
definerede betingelser.
Aktiviteten i indkøbte enzymer angives i nogle tilfælde som Units, i
andre tilfælde som Units/µL eller evt. Units/mL (se også boks 5.2).
Måling af enzymaktivitet kan foregå spektrofotometrisk, hvor man
måler absorbansændring pr. minut, se også under "Praktisk arbejde".
Man bruger tillige begrebet den specifikke aktivitet (SA), som defineres:
SA =

Units
mg protein
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Den specifikke aktivitet udtrykker enzymaktiviteten i forhold til den
totale proteinmængde, og SA anvendes ofte under oprensning af enzymer som et mål for en enzymprøves renhed. Den specifikke aktivitet skal stige i et vellykket oprensningsforløb, hvor man ønsker at
adskille enzymet fra de øvrige proteiner i prøven.

Selv om enheden Unit stadig er langt den mest udbredte, er det ikke
en SI-enhed.
SI-enheden hedder katal, som forkortes kat. kat er et udtryk for
katalytisk aktivitet og er defineret som:
1 kat = 1 mol/sek
En enzymmængde, der har den katalystiske aktivitet 1 kat, kan altså
omsætte 1 mol substrat pr. sekund.
Unit oversættes til katal på følgende måde:
1U=

1 μmol
min

= 1/60 microkatal = 16,67 nkat

(nkat = nanokatal = 10-9 kat).

Boks 5.2
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Reaktionshastighed og temperatur
Som ved andre kemiske processer øges reaktionshastigheden for enzymatiske processer med stigende temperatur. Men kun indtil en
vis grænse. Enzymer er proteiner, som kun kan opretholde deres
struktur og funktion inden for et ret snævert temperaturinterval.
Ved temperaturer over dette interval denaturerer enzymet og mister
sin funktion i takt med, at strukturen ødelægges.
Figur 5.8
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I figur 5.8 vises en kurve over et enzyms reaktionshastighed som
funktion af temperaturen. Som det ses, har kurven et maksimum.
Dette betegner man som enzymets optimumtemperatur.
Enzymer fra forskellige organismer har varierende temperaturoptimum. Der findes enkelte organismer, der stadig kan vokse ved
–10 °C, og andre, der lever i varme kilder med kogende vand. Dette
er ekstremerne for de temperaturer, som enzymerne kan fungere
ved. For varmblodede dyr må man forvente, at enzymernes temperaturoptimum ligger lidt højere end dyrets legemstemperatur; for
mennesker altså lidt højere end 37 °C.
Ved gensplejsning (kap. 11) kan man ændre enzymernes temperaturfølsomhed, så de får et højere temperaturoptimum og bliver
mere modstandsdygtige over for varmedenaturering. Det kan være
fordelagtigt for enzymer, der bruges i industrien.

Reaktionshastighed og pH
Ligesom det gælder for andre proteiner, er enzymers funktion og
struktur afhængig af pH.
Et enzyms pH-optimum er den pH-værdi, hvor reaktionshastigheden er højest. Denne pH-værdi er bestemt af aminosyresammensætningen i det aktive site. Der er ofte tale om få aminosyrer med sidekæder, der kan skifte ladning, når pH ændres. Når disse aminosyrer
skifter ladning, ændres enzymets evne som katalysator.
Enzymer fungerer under vidt forskellige betingelser mht. pH. Eksemplevis skal enzymet pepsin, som arbejder i mavesækken, kunne
tåle og kunne arbejde ved pH omkring 1,5 -2,0. Praktisk nok arbejder pepsin bedst ved pH 2-4. De fleste andre proteiner denaturerer i
dette pH-område. Pepsin er et ekstremt enzym. Almindeligvis ligger
enzymernes pH-optimum tættere ved pH 7.
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På figur 5.9 vises to eksempler på reaktionshastighedens afhængighed af pH.
Figur 5.9
Initialhastighed og pH
Pepsin er et enzym, der er
aktivt i mavesækken, og den
venstre kurve beskriver pepsins
afhængighed af pH. Man ser, at
enzymet er aktivt over et stort
pH-interval med maximum ved
pH 2-4.
Kurven til højre viser enzymet
trypsin, som dannes i bugspytkirtlen og fungerer i tolvfingertarmen, hvor pH er neutralt til
basisk. pH-optimum er ret snævert i interval mellem pH 8,5-8,8.
Figur 5.9
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

korreleret med koncentrationen af stoffer, der skal reagere med hinanden. Forholdene er lidt anderledes ved enzymkatalyserede reaktioner. I reaktionen:
(1) S + E

ES

E+P

sker der forskellige ting, når man varierer henholdsvis enzymkoncentration og substratkoncentration og lader alle øvrige parametre
være de samme.
Lad os først se på, hvad der sker med initialhastigheden vi, når enzymkoncentrationen varieres.
I de fleste enzymatiske processer er [E] << [S]. Ved en fastholdt rimelig stor substratkoncentration er reaktionshastigheden lineært
afhængig af enzymkoncentrationen (fig. 5.10).
Imidlertid findes der enzymer, hvor kurven har en anden form, og
ved enzymstudier er det altid vigtigt at undersøge, om vi er lineært
afhængigt af enzymkoncentrationen.

Figur 5.10
Initialhastighed og enzymkoncentration
Reaktionshastigheden som funktion af enzymkoncentrationen
under forudsætning af at [E]
<< [S].
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Reaktionshastighed og substratkoncentration
Det første, der sker ved en enzymkatalyseret proces, er, at substrat
og enzym bindes sammen i enzymets aktive site, og der dannes et
enzym-substrat-kompleks. Ved lave substratkoncentrationer stiger
reaktionshastigheden lineært som funktion af substratkoncentrationen. Ved højere substratkoncentrationer vil substratet besætte alle
pladser på enzymmolekylerne, og så vil reaktionshastigheden ikke
stige, selv om substratkoncentrationen øges (fig. 5.11). Der findes
altså ved veldefinerede forsøgsbetingelser en maximal omsætningshastighed. Denne hastighed kaldes Vmax. Reaktionshastigheden vil
ved stigende substratkoncentration følge kurven i figur 5.12, og man
ser, at den asymptotisk nærmer sig Vmax.
Figur 5.11
Substratkoncentration
1) Ved lav substratkoncentration forøges reaktionshastigheden ved en forøgelse
af substratkoncentrationen,
fordi flere og flere enzymmolekyler vil komme i arbejde.
2) Ved en høj substratkoncentration er alle pladserne på
enzymerne besat, og substratet vil omdannes i takt med,
at pladserne på enzymerne
frigøres. En forøgelse af
substratkoncentrationen vil
ikke påvirke reaktionshastigheden.

Figur 5.11
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unne beskrive enzymatiske reaktioners hastighed
skal man se på hastigheden af de enkelte processer i reaktionerne.
Den slags hastighedsovervejelser betegnes kinetik. Vi skal altså se
nærmere på enzymkinetikken.
Man kan opstille følgende udtryk over reaktionens hastighedsforhold, hvor ”k'erne” angiver hastighedskonstanten for de enkelte reaktioner:
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(1) S + E

k+1

SE

k–1

k2
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Ud fra udtryk (5) definerer man en konstant, Michaelis-Menten-konstanten, som skrives Km:
(6) Km=

k–1 + k2
k+1
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Km har enheden µM og er karakteristisk for det enkelte enzym og
substrat. Km har flere betydninger, og kan først og fremmest anskues
som et mål for enzymets affinitet for substratet. Jo lavere Km, jo større
affinitet. Figur 5.13 viser Km-værdien for fire forskellige enzymer.
Vi vender nu tilbage til vi som funktion af [S]. For en simpel enzymatisk reaktion med ét substrat kan man udlede formlen for vi som
funktion af [S] :
(7) vi =Vmax

[S]
[S] +Km

Denne formel kaldes Michaelis-Menten-ligningen, og den er et hastighedsudtryk. Den udtrykker forholdet mellem begyndelseshastigheden vi og begyndelsessubstratkoncentrationen for en enzymkatalyseret proces, hvor der indgår ét substrat.
Formlen beskriver en hyperbolsk kurve, som ved meget store substratkoncentrationer får værdien Vmax. Kurven vises på figur 5.12 og
Km og Vmax kan bestemmes af Michaelis-Menten-ligningen.
Grafisk ses det i det punkt på kurven, hvor [S] = Km vil vi være ½
Vmax, det kan man overbevise sig om ved at indsætte Km på [S]’s plads
i Michaelis-Menten-ligningen (formel (7)). Man kan desuden bestemme en cirkaværdi for Vmax.
Figur 5.13
Michaelis-Menten-konstanten
Km for fire forskellige enzymer
med hvert sit karakteristiske
substrat.
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Behandling af eksperimentelle data
Km og Vmax kan udregnes på forskellige måder ud fra eksperimentelle
data. Det mest præcise er at benytte et computerprogram, der undersøger de eksperimentelle datas overensstemmelse med en hyperbel.
Traditionelt har man før computeralderen benyttet forskellige omskrivninger af Michaelis-Menten-ligningen på en sådan måde, at ligningen er blevet lineariseret.
Eksempelvis kan man optegne et dobbeltreciprokt plot, hvor der ud af
y-aksen er 1/[S] og ud af x-aksen 1/vi . Dette kaldes et Lineweaver-Burkplot (fig. 5.14) og den tilsvarende formel fås ved omformning af (7):
(8)

1
v
Km
Vmax

=

Km
Vmax

1

∗

[S]

+

1
Vmax

er da linjens hældning.

For x = 0 er y =

1
Vmax

og for y = 0 er x= –

1
Km

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 5.14
Lineweaver-Burk-plot
Ved indtegning af de reciprokke
værdier af de eksperimentelle
data kan man på en enkel måde
anslå Km og Vmax for en enzymatisk reaktion.

Der findes flere andre måder, hvorpå Michaelis-Menten-ligningen
kan lineariseres, men Lineweaver-Burk har rent praktisk været anvendt meget ved bestemmelse af Km og Vmax.
I dag bruger man altid computerprogrammer, når Km og Vmax skal
beregnes præcist, men det er stadig en god ide at optegne et lineariseret plot, så man får en visuel fornemmelse af enzymkinetikken. Og
til det brug er Linewea-ver-Burk anvendelig.
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Enzymhæmning
Det er nødvendigt, at enzymers aktivitet kan reguleres, og i cellerne
findes mange forskellige reguleringsmekanismer. En vigtig regulering foregår ved hjælp af inhibitorer, altså stoffer, der hæmmer/nedregulerer enzymerne. Inhibitorer kaldes hæmmere på dansk. I det
følgende vil vi anvende begge udtryk.
Hæmning af enzymer

Reversibel hæmning
• Inhibitoren bindes med en
ikkekovalent binding.
• Enzymet genvinder sin
oprindelige aktivitet
ved fjernelse af inhibitoren.

Kompetitiv

Irreversibel hæmning
• Inhibitoren bindes kovalent
til enzymet, som derved
mister sin aktivitet.
• Enzymet kan ikke genvinde
aktiviteten.
• Toksiner er ofte irreversible
hæmmere.

Nonkompetitiv

Figur 5.15
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til enzymet. Enzymets aktivitet kan her gendannes, når inhibitoren
fjernes. Ved den irreversible hæmning bindes inhibitoren meget
stærkt til enzymet og forårsager en permanent hæmning. Mange giftige stoffer fungerer som irreversible inhibitorer af vigtige enzymer
(fx hæmmer penicillin irreversibelt det enzym, der opbygger bakteriernes cellevæg). I det følgende vil vi beskrive to forskellige typer
af reversibel hæmning, kompetitiv hæmning og nonkompetitiv hæmning (fig. 5.16 og 5.17).

Kompetitiv hæmning
Kompetitiv hæmning finder sted, når en inhibitor ligner substratet
for en enzymatisk reaktion så meget, at den kan sætte sig i enzymets
aktive site. Enzymet forhindres dermed i at udføre sit arbejde, mens
inhibitoren sidder i det aktive site. Imidlertid er bindingen mellem
inhibitor og enzym reversibel, så efter en tid frigøres inhibitoren igen.
Bindingsstedet er herefter ledigt, og hvis et substratmolekyle sætter
sig der, finder reaktionen sted. Inhibitoren har således forsinket reak-

5. Enzymer

tionen (fig. 5.16). Man kalder det kompetitiv hæmning, fordi høj substratkoncentration kan udkonkurrere inhibitoren. Man opnår samme
Vmax, blot ved en højere substratkoncentration, og derved ændres Km.
En kompetitiv hæmmer virker, som om enzymet får en lavere affinitet
til substratet, således at ”vejen” til Vmax bliver anderledes.
E + S Ý ES ↓ E + P

+

P
S

I

S

k1
EI

I

I

Figur 5.16
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Når man optegner reaktionshastigheden som funktion af substratkoncentrationen (fig. 5.18), vil man først opnå Vmax ved højere [S],
dvs. Km bliver højere.
Ved optegnelse af et Lineweaver-Burk-plot (fig. 5.19) kan man bestemme karakteren af hæmningen og Km og Vmax for reaktionen.

Nonkompetitiv hæmning
En anden form for hæmning er den nonkompetitive hæmning (fig.
5.17 og 5.18). Her bindes inhibitoren til enzymet eller til enzymsubstrat-komplekset på et andet sted end det aktive site. Substratet
kan godt binde sig til enzymet, når inhibitoren er til stede, men der
kommer ikke noget produkt. Uanset substratkoncentration vil Vmax
for den uhæmmede reaktion ikke kunne opnås, fordi der permanent
er enzymer, der ikke er med til at omsætte, nemlig den mængde, der
har hæmmer knyttet til sig. Den mængde, der ikke har hæmmer påsat, vil omsætte på normal vis – derfor opnås samme Km. Det virker
således, som om enzymkoncentrationen er nedsat.
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Diagrammerne for nonkompetitiv hæmning ses i figur 5.18 og 5.19.
Figur 5.17
Non-kompetitiv hæmning
Et molekyle, der bindes til enzymet, kan ændre enzymets
egenskaber lidt, så substratet
omsættes langsommere.
Her sætter inhibitoren sig på et
specielt bindingssite på enzymet eller på enzym-substratkomplekset. k1 er ligevægtskonstanten for bindingen mellem
enzym-substrat-kompleks og
inhibitor.
En del af enzymerne er inaktive
som følge af hæmmeren; dette
svarer til, at enzymkoncentrationen er blevet mindre.
Figur 5.18
Sammenligning af reaktionshastighedens afhængighed af
substratkoncentrationen
1) Reaktionen foregår uden
hæmning.
2) Reaktionen foregår ved
tilstedeværelse af en
kompetitiv hæmmer.
3) Reaktionen foregår ved
tilstedeværelsen af en
nonkompetitiv hæmmer.

Figur 5.19
Lineweaver-Burk plot
Linweaver-Burk-diagram opstillet for de sammenhørende værdier af substratkoncentrationer
og reaktionshastigheder fra
figur 5.18.
1) Uden hæmning.
2) Kompetitiv hæmning.
3) Nonkompetitiv hæmning.
1 og 2: Samme Vmax
1 og 3: Samme Km

E + S Ý ES ↓ E + P
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+
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I
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Figur 5.17
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Diagrammerne for nonkompetitiv hæmning ses i figur 5.18 og 5.19.
Figur 5.17
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1 og 2: Samme Vmax
1 og 3: Samme Km
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Figur 5.18
Sammenligning af reaktionshastighedens afhængighed af
substratkoncentrationen
1) Reaktionen foregår uden
hæmning.
2) Reaktionen foregår ved
tilstedeværelse af en
kompetitiv hæmmer.
3) Reaktionen foregår ved
tilstedeværelsen af en
nonkompetitiv hæmmer.

Figur 5.19
Lineweaver-Burk plot
Linweaver-Burk-diagram opstillet for de sammenhørende værdier af substratkoncentrationer
og reaktionshastigheder fra
figur 5.18.
1) Uden hæmning.
2) Kompetitiv hæmning.
3) Nonkompetitiv hæmning.
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Diagrammerne for nonkompetitiv hæmning ses i figur 5.18 og 5.19.
Figur 5.17
Non-kompetitiv hæmning
Et molekyle, der bindes til enzymet, kan ændre enzymets
egenskaber lidt, så substratet
omsættes langsommere.
Her sætter inhibitoren sig på et
specielt bindingssite på enzymet eller på enzym-substratkomplekset. k1 er ligevægtskonstanten for bindingen mellem
enzym-substrat-kompleks og
inhibitor.
En del af enzymerne er inaktive
som følge af hæmmeren; dette
svarer til, at enzymkoncentrationen er blevet mindre.

E + S Ý ES ↓ E + P

+

+

I

I
k1

S

k1

P

S

EI + S Ý ESI

I

I
S
I

Figur 5.18
Sammenligning af reaktionshastighedens afhængighed af
substratkoncentrationen
1) Reaktionen foregår uden
hæmning.
2) Reaktionen foregår ved
tilstedeværelse af en
kompetitiv hæmmer.
3) Reaktionen foregår ved
tilstedeværelsen af en
nonkompetitiv hæmmer.

Figur 5.19
Lineweaver-Burk plot
Linweaver-Burk-diagram opstillet for de sammenhørende værdier af substratkoncentrationer
og reaktionshastigheder fra
figur 5.18.
1) Uden hæmning.
2) Kompetitiv hæmning.
3) Nonkompetitiv hæmning.
1 og 2: Samme Vmax
1 og 3: Samme Km

Figur 5.19
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Andre former for enzymregulering
Mange enzymer er forsynet med et eller flere aktivator-inhibitorbindingssteder, hvor bindingen af aktivator-/inhibitormolekyler forårsager ændringer i enzymets aktivitet. Disse enzymer kaldes allosteriske enzymer, og de følger ikke Michaelis-Menten-kinetikken. Det
vil ikke blive yderligere omtalt her.

Navngivning og klassificering af enzymer
Enzymer inddeles i seks klasser efter deres funktion. Hver klasse kan
yderligere underinddeles i tre niveauer. Hvert enzym kan således entydigt angives med fire tal. I figur 5.20 ses de seks hovedklasser, med
eksempler på underinddelingerne.
Navngivningen af de enkelte enzymer er ikke helt så entydig, fordi et
enzym kan navngives efter substratet eller processen. Fx er enzymet
lipase navngivet efter sit substrat, og enzymet alkoholdehydrogenase
efter processen. Bemærk, at i begge tilfælde bruges endelsen -ase, der
angiver, at det er et enzym, der er tale om. De enzymer, der først blev
opdaget, omtales ofte ved deres trivialnavne, selv om de har fået tildelt
et systematisk navn, som fx det proteinnedbrydende enzym, pepsin.
Enzymer klassificeres efter et system, der er fastlagt af en international kommission, Enzyme Commission (EC). Hvert enzym er tildelt et
nummer, som fx EC 5. 2. 1. 1., hvor det første af de tre tal definerer
klasse. Enzymerne er opdelt i seks klasser efter hvilke reaktionstyper,
de udfører. De resterende numre viser hvilke substrater, enzymet arbejder på (fig. 5.20).
Klasse

Eksempel på navngivning
af enzymer

oxidoreduktaser

EC 1.1.1.1 alkoholdehydrogenase
EC 1.3.99.1 succinatdehydrogenase

transferaser

EC 2.7.1.1
hexokinase

hydrolaser

EC 3.4.4.1
pepsin

lyaser

EC 4.1.1.1.
pyruvat decarboxylase

isomeraser

EC 5.2.1.1.
maleat isomerase

ligaser

EC 6.5.2.2.
DNA-ligase

Figur 5.20
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Figur 5.20
Enzymklassificering
Enzymer klassificeres efter et
system, der er fastlagt af en
international enzymkommission.
Hvert enzym er tildelt et nummer, som fx EC 5.2.1.1, hvor de
første tre tal definerer klasse,
undergruppe og under-undergruppe. Det sidste tal er et løbenummer, der tildeles enzymerne
i den rækkefølge, de optages på
listen.
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Cofaktorer
Bindingssted for substrat = aktivt center

Bindingssted for cofaktor

+

apoenzym

cofaktor

holoenzym

Figur 5.21
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Mange enzymer har brug for en eller flere cofaktorer (hjælpemolekyler) for at kunne fungere. Sådanne hjælpemolekyler kan dels være
mindre organiske molekyler, som kaldes coenzymer, dels metalioner. Ligesom man bruger forstavelserne ”apo” og ”holo” for proteiner uden og med ligand, bruges betegnelsen apoenzym for et enzym
uden cofaktor, og holoenzym for et enzym med cofaktor. Enzymerne har veldefinerede bindingssteder for deres cofaktorer (fig 5.21).
Bindingsstyrken varierer meget. Der er cofaktorer, der kun bindes
til enzymet i det øjeblik, reaktionen foregår, og andre, der er kovalent bundet til enzymets polypeptidkæde.
Vi kender mange cofaktorer fra vitaminpiller og andre kosttilskud.
Vitaminpiller indeholder bl.a. B-vitaminer, og B-vitaminer er med
til at opbygge coenzymer. Mange vitaminpiller indeholder desuden
mineraler som fx zink og magnesium, og de fleste af disse mineraler
fungerer i kroppen som cofaktorer for forskellige enzymer (fig. 5.22).

Metalioner
En række metalioner fungerer som cofaktorer for proteinerne. Fe,
Cu, Zn, Mn, Ca, Co, Ni og Mo er de mest almindelige.

5. Enzymer

Metalionerne er som regel bundet komplekst til proteinerne. I figur
5.22 ses et eksempel på, hvordan enzymet alkoholdehydrogenase
binder en zinkion.
Mange proteiner kan ikke opretholde deres struktur, hvis de mister
deres metalion(er). Desuden fungerer langt de fleste metalioner som
egentlige cofaktorer, fordi den kemiske reaktion ikke kan foregå
uden deres tilstedeværelse.

Figur 5.22
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Coenzymer
Coenzymer kan defineres som molekyler, der har fysisk-kemiske
egenskaber, som ikke findes i enzymernes polypeptidkæder, og som
sammen med enzymerne katalyserer biokemiske reaktioner.
Mens antallet af forskellige proteiner synes uendeligt, er antallet af
coenzymer begrænset. Til gengæld bruges det enkelte coenzym af
flere forskellige proteiner. I figur 5.23 er en oversigt over de almindeligste coenzymer:
Navne

Forkortelse

Vitamin

Funktion

thiaminpyrophosphat

TPP

thiamin (B1)

Decarboxylering
Deltager i frigivelse af CO2

flavin-adenin-dinukleotid

FAD

riboflavin
(B2)

Redoxprocesser

flavin-mono-nukleotid

FMN

riboflavin
(B2)

Redoxprocesser

pyridoxal
(B6)

Gruppeoverførsel
Fx overførsel af aminogrupper

pyridoxal-5-phosphat
nikotinamidadenin-dinucleotid

NAD+

niacin (B3)

Redoxprocesser.
Fortrinsvis i nedbrydningsprocesser

nikotinamid-adenindinukleotid-phosphat

NADP+

niacin (B3)

Redoxprocesser.
Fortrinsvis i synteser

coenzym A

CoA

pantothensyre (B5)

Gruppeoverførsler
Fx overførsel af acetylgrupper

coenzym Q

Q10

ubiqinon

Elektronoverførsler

biotin

Carboxylering

folsyre

Gruppeoverførsler
(formylgrupper)

3’-deoxyadenocylcobalamin

vitamin B12

Interne ombytninger af
funktionelle grupper

ascorbinsyre

vitamin C

Alment reducerende.
Deltager i dannelsen af
hydroxyprolin i bindevæv

biotin
tetrahydrofolsyre

Figur 5.23
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5. Enzymer

Alle coenzymer har deres ganske specielle reaktionsmåde, og de er
alle livsvigtige. Men i de følgende kapitler vil vi flere gange vende
tilbage specielt til NAD+, FAD (FMN) og CoA. De er derfor valgt som
eksempler på, hvordan coenzymer fungerer. ATP/ADP, der også kan
betragtes som coenzym, er allerede behandlet i kapitel 2 (fig. 2.27).
Andre coenzymer bliver behandlet i det omfang, reaktioner, som de
er involveret i, beskrives.

b
a
nikotinamid
c

nikotinsyre

Figur 5.24
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Den aktive del af coenzymet er nikotinamid. Det tilføres kroppen i
form af vitamin B3, som også kaldes niacin. Niacin findes i to former
nemlig nikotinsyre og nikotinamid. Kroppen kan bruge begge former
til opbygning af NAD+ og NADP+ (fig. 5.24 b og c).
Det er nikotinamiddelen, der overfører hydrogenatomer (fig. 5.25).

Figur 5.25
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

NAD+/NADH + H+ bruges i de nedbrydende (kataboliske) processer, hvor der overføres energi til kroppen. NADP+/NADPH + H+ er
et tilsvarende sæt af coenzymer, som kun adskiller sig fra NAD+/
NADH + H+ ved, at der er indbygget en phosphatgruppe (fig. 5.24).
NADP+/NADPH + H+ anvendes overvejende i de opbyggende (anaboliske) processer.

Flavincoenzymerne
Flavincoenzymerne FAD (flavin-adenin-dinukleotid) og FMN (flavin-mononukleotid) overfører ligesom NAD+ hydrogenatomer (fig.
5.26 og 5.27). I modsætning til NAD+ er flavincoenzymerne bundet
kovalent til de enzymer, de arbejder sammen med.
Den reaktive del af FAD og FMN er isoalloxazin-ringen, som kan acceptere to hydrogenatomer (fig. 5.26):

+ 2H

Figur 5.26
Isoalloxazinringen kan optage to hydrogenatomer
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Figur 5.27
Strukturen af oxideret FAD
Dette coenzym består af flavinmononukleotid (FMN, blåt),
som er kovalent bundet til
adenosin-di-phosfat (pink).
Både FMN og FAD fungerer som
coenzymer.

riboflavin

ADP

Figur 5.27
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Coenzym A forkortes ofte CoA. Man ser også betegnelsen CoASH
for frit coenzym A. For coenzym A, som er bundet til en acetylgruppe, bruges betegnelsen acetyl-S-CoA.
Den kemiske binding mellem acetyl- og acylgruppen og svovlatomet i CoA er en binding med et højt energiindhold. Acetyl- og acylCoA vil derfor være tilbøjelige til at aflevere acetyl-/acyl-gruppen til
et andet stof, der kan modtage disse grupper. Overførslen af acetylgruppen til oxaloacetat i citronsyrecyklus (kap. 12) er eksempel på
en sådan gruppeoverførsel.
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a

Aminoethanthiol

Pantothensyre (vitamin B5)

Adenosin-diphosphat

b

Acetyl-CoA

Acyl-CoA
Figur 5.28
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Klassificeres og navngives
efter et system, der er fastlagt
af en international kommission,
Enzyme Commission.

Fungerer som specifikke
katalysatorer.
Nogle enzymer bruger
hjælpemolekyler (cofaktorer),
andre gør ikke.

Reaktionskinetik beskriver sammenhængen
mellem substratkoncentration og vi under givne
reaktionsbetingelser.

Reaktionshastigheden
af enzymkatalyserede processer
er afhængig af flere parametre
• temperatur
• pH
• enzymkoncentration
• substratkoncentration
• tilstedeværelse af inhibitorer
• tilstedeværelse af cofaktorer

Enzymaktivitet
er den enzymmængde, der kan
omsætte 1 µmol substrat pr. min.
under definerede betingelser.
Angives i enheden som er “Unit (U)”.

Her defineres begrebet Vmax som reaktionshastigheden,
når enzymet er mættet med substrat.
Desuden defineres konstanten Km, som
substratkoncentrationen, når Vi er det halve af Vmax.

Figur 5.29
Oversigt over enzymernes egenskaber
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a

Aminoethanthiol

Pantothensyre (vitamin B5)

Adenosin-diphosphat

b

Figur 5.28
a) Coenzym A (CoA) er aktiv i flere forskellige metaboliske ruter (se. kap. 12).
CoA består af flere dele. Vitamindelen af CoA er pantothensyre (B5). Ligesom
i mange andre coenzymer indgår der en adenosinphosphat-gruppe (ADP) i
opbygningen af CoA.
b) Den reaktive gruppe er SH-gruppen, som kan bindes til acylgrupper og acetylgrupper.

Acetyl-CoA

Acyl-CoA
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Klassificeres og navngives
efter et system, der er fastlagt
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Reaktionshastigheden
af enzymkatalyserede processer
er afhængig af flere parametre
• temperatur
• pH
• enzymkoncentration
• substratkoncentration
• tilstedeværelse af inhibitorer
• tilstedeværelse af cofaktorer

5. Enzymer

Som eksempel på dette kan man måle enzymaktiviteten af βgalactosidase ved ONPG-assay. Det naturlige substrat for βgalactosidase er lactose, hvor et mol lactose spaltes enzymatisk til
et mol glucose og et mol galactose. Dannelse af disse produkter giver ikke anledning til en ændring i absorbans, så lactose kan ikke
anvendes som substrat ved et fotometrisk assay. Det kan derimod et
syntetisk fremstillet substrat, ONPG, som β-galactosidase omdanner til galactose og ONP (fig. 5.30). ONP er gult og kan måles spektrofotometrisk ved 420 nm.

Figur 5.30
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I praksis foretages målingen i en kuvette, hvor man tilsætter en kendt
mængde substrat (ONPG), som er opløst i en buffer. Spektrofotometret nulstilles på substratopløsningen, og der tilsættes en kendt
mængde enzymopløsning. Kuvetten placeres i spektrofotometret så
hurtigt som muligt, og der måles absorbans over få minutter. Spektrofotometret optegner en progressionskurve som vist på figur 5.31,
og absorbansændringen pr. minut beregnes. Enzymaktiviteten i
Units kan herefter beregnes.
Figur 5.31
Progressionskurve
Udskrift fra spektrofotometer,
hvor der er målt absorbans
hvert sekund over to minutter.
x-aksen: Tid (min).
y-aksen: Målt absorbans.
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Figur 5.30
ONPG-assay til måling af enzymaktivitet af β-galactosidase
ONPG er en lactoseanalog, som indeholder en β-d-glucosidbinding tilsvarende
lactose, og som derfor bindes til enzymet og spaltes.
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mængde substrat (ONPG), som er opløst i en buffer. Spektrofotometret nulstilles på substratopløsningen, og der tilsættes en kendt
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og absorbansændringen pr. minut beregnes. Enzymaktiviteten i
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Figur 5.31
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Det er væsentligt, at enzymet ikke opbruger substratet under målingen, som det er tilfældet i figur 5.32a, fordi det er initialhastigheden,
der skal måles på. Hvis kurven bøjer af, udføres reaktionen igen med
mindre mængde enzymopløsning tilsat. På figur 5.32 kan kurven c
anvendes.
Figur 5.32
Progressionskurver, hvor absorbansen er målt over tid
a) 50 µL enzymopløsning
b) 25 µL enzymopløsning
c) 10 µL enzymopløsning

Figur 5.32
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Substratopløsningen skal have den samme temperat
linger, der skal sammenlignes, fordi reaktionshastigheden for den
enzymatiske reaktion er temperaturafhængig. Dette kan opnås ved
at anvende termostaterbare kuvetter.
Den buffer, som substratet opløses i, skal have en pH-værdi tæt på
enzymets pH-optimum og indeholde eventuelle cofaktorer.
I stoppede enzym assays blander man enzym og substrat ved en
bestemt temperatur og pH og lader reaktionen forløbe i et fastlagt
tidsrum. Derefter stoppes enzymreaktionen, og absorbansen måles.
Enzymreaktionen kan fx stoppes ved tilsætning af syre, som denaturerer enzymet, som vi allerede har set (ELISA-metoder, kapitel 4).
Enzym assays kan også være koblede reaktioner:
(1) E + S1 → P1
(2) P1 + S2 → P2
E + S1 er reaktionen, man ønsker at undersøge. Reaktionen mellem
P1 og S2 finder sted, fordi det er vanskeligt at måle koncentrationerne
af S1 eller P1, men enkelt at måle P2. Det er en forudsætning, at reaktionshastigheden for reaktion (2) er meget større end reaktionshastigheden for reaktion (1).
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rsøge. Reaktionen mellem
P1
t måle koncentrationerne
2
af S1 eller P1, men enkelt at måle P2. Det er en forudsætning, at reaktionshastigheden for reaktion (2) er meget større end reaktionshastigheden for reaktion (1).

5. Enzymer

I eksempel 5.1 er forklaret et kontinuert assay, hvor enzymaktiviteten
af peroxidase bestemmes.

Eksempel 5.1
Hydrogenperoxid er meget giftigt for cellerne, men det dannes i visse
reaktioner i stofskiftet, så det er vigtigt, at cellerne indeholder enzymer, der hurtigt kan nedbryde det. Sådanne enzymer kaldes peroxidaser, og de katalyserer spaltningen af hydrogenperoxid:
2H2O2

peroxidase

2H2O + O2

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Man kan undersøge aktiviteten af peroxidase med stoffet guaiacol.
Guaiacol (2-methoxyphenol) er en farveløs forbindelse, som danner
den farvede forbindelse tetraguaiacol, når det udsættes for O2 (fig.
5.33). Tetraguaiacols ekstinktionskoefficient er 26,6 mM-1 cm-1 ved
470 nm.

Figur 5.33
Oxidation af guaiacol
Det O2 der dannes ved spaltning af hydrogenperoxid vha. peroxidase, kan omdanne
det farveløse guaiacol til det farvede tetraguaiacol.

Et enzymassay for peroxidase kan derfor bestå af en opløsning af
hydrogenperoxid, guaiacol og peroxidase, hvor man følger farveudviklingen over tid. Man kan måle farveudviklingen ved at lade
reaktionen foregå i et spektrofotometer. Her forudsætter man, at
omdannelsen af guaiacol til tetraguaiacol går meget hurtigere end
omdannelsen af hydrogenperoxid til O2 og H2O.
Peberrod har et stort indhold af peroxidase, og en undersøgelse af
peroxidaseindholdet kan foregå på følgende måde:
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reaktionen foregå i et spektrofotometer. Her forudsætter man, at
omdannelsen af guaiacol til tetraguaiacol går meget hurtigere end
omdannelsen af hydrogenperoxid til O2 og H2O.
Peberrod har et stort indhold af peroxidase, og en undersøgelse af
peroxidaseindholdet kan foregå på følgende måde:
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Et ekstrakt fremstilles ved, at 5,00 g reven peberrod udrøres i ialt 200
mL vand, hvorefter det filtreres.
I en kuvette blandes 0,200 mL 0,0500 M guaiacol, 0,250 mL 0,03%
H2O2, 2,50 mL vand (total volumen = 3,00 mL). Spektrofotometret
nulstilles på blandingen, og samtidig med at der tilsættes 50,0 µL
ekstrakt, og absorbansændringen følges i et spektrofotometer.
Spektrofotometret optegner en progressionskurve og beregner absorbansændringen pr. min til 0,063.
Når reaktionen har foregået i 1 min, kan man bestemme, hvad koncentration af tetraguaiacol er. Her bruger man Lambert-Beers lov (se
s. 67):
A = ε ∗ c ∗ l => c =
c=

A
ε∗l

M
0,063 min–1
= 2,37 ∗ 10–6
–1
–1
26600 cm ∗ M ∗ 1 cm
min
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4 H2O2 molekyler giver anledning til dannelse af et tetraguaiacolmolkyle, så når der dannes 2,37 ∗ 10–6 M tetraguaiacol pr. minut,
forbruges der:
4 ∗ 2,37 ∗ 10–6

M
min

= 9,48 ∗ 10-6

M
min

H2O2

I alt omsættes:
mol
9,48 ∗ 10–6 M ∗ 0,003L = 28,4 ∗ 10–9
H O i kuvetten.
min 2 2
min
hvilket svarer til en enzymaktivitet på 0,0284 Unit.
Denne enzymaktivitet stammer fra 50 µL ekstrakt, som blev udtaget
af en prøve på 200 mL. I hele ekstraktet var der altså
0,0284 U
∗ 200 mL = 113,6 U
0,050 mL
Nu kan man beregne indholdet af peroxidase i peberrod. Ekstraktet
blev fremstillet af 5,00 gr peberrod. Så peberroden indeholdt:
1113,6 U
U
= 22,72 peberrod
g
5,0 g
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måle enzymaktiviteten skal man også måle proteinindholdet i ekstrakten, og i de senere oprensede fraktioner. Det er desuden vigtigt
at notere volumenet af den opløsning enzymet befinder sig i. I figur
5.34 ses analyseresultaterne og i figur 5.35 ses, hvordan resultaterne
beregnes.
Analyseresultater
Fraktion

Volumen i ml

Proteinkoncentration

Aktivitet pr. ml
µmol sub∗ min-1 ∗ ml-1
U/mL

mg/mL
Råekstrakt

200

Efter ammoniumsulfatfældning

50,0

50,6

0,569

20,0

1,20

Figur 5.34
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Totalt
proteinindhold:
Volumen ∗
proteinkonc.
mg protein

Total aktivitet:
Units =
Volumen ∗
aktivitet pr mL
units

Råekstrakt (1)

200 ∗ 50,6 =
10120

200 ∗ 0,569 =
113,8

Efter
ammoniumsulfatfældning
(2)

50 ∗ 20,0 = 1000

50 ∗ 1,2 = 60,0

Fraktion

Speciﬁk
aktivitet:
Units
mg protein
113,8
= 0,0112
10120

60
= 0,06
1000

Oprensningsgrad

Recovery %

Speciﬁk aktivitet (2) Total aktivitet (2)
Speciﬁk aktivitet (1) Total aktivitet (1)

–

0,06
0,0112

= 5,35

60 ∗ 100 %
113,8

= 53%

Figur 5.35
Beregninger af analyseresultaterne fra figur 5.34

En enzymoprensning vil som regel bestå at flere oprensningstrin.
Men de kan alle følges på denne måde.
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Når man har disse analyseresultater, kan man bestemme oprensningsgrad og recovery % for oprensningen:
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Speciﬁk
aktivitet:
Units
mg protein
113,8
= 0,0112
10120

60
= 0,06
1000

Oprensningsgrad

Recovery %

Speciﬁk aktivitet (2) Total aktivitet (2)
Speciﬁk aktivitet (1) Total aktivitet (1)

–

0,06
0,0112

= 5,35

60 ∗ 100 %
113,8

= 53%

5. Enzymer

1. Reaktionen mellem oxygen og glucose:
C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6 H2O
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

a. Hvorfor gør det ikke det?
b. Glucose kan derimod nedbrydes i de levende celler ved moderate temperaturer. Hvorfor sker det?
2. Enzymreaktioner er afhængige af pH. Forklar dette ud fra din generelle viden om proteinopbygning.
3. Kemiske reaktioners hastighed øges med temperaturen. Forklar,
hvorfor dette kun gælder inden for snævre temperaturintervaller
for enzymreaktioner.
4. Kemiske reaktioners hastighed er afhængig af reaktanternes koncentrationer. Forklar, hvorfor dette kun i begrænset omfang gælder enzymreaktioner.
5. I figur 5.13 er Km opgivet for fire forskellige enzymer. Hvilket af de
fire enzymer er det ”hurtigste”?
6. Ved et forsøg med et enzym fandt man følgende sammenhæng mellem substratkoncentrationen [S] og begyndelseshastigheden vi:
[S] µM

6,25

10

15

25

40

75

vi µmol/min

0,008

0,011

0,013

0,016

0,017

0,018

a. Tegn et plot over vi som funktion af [S], og bestem Km og Vmax.
b. Bestem Km og Vmax vha. et Lineweawer-Burk-Diagram.
7. Enzymet alkoholdehydrogenase omdanner ethanol til ethanal:
C2H5OH + NAD+ → C2H4O + NADH + H+
Man har 1,00 L opløsning af enzymet alkoholdehydrogenase med et
proteinindhold på 25 g/L.

Opgaver

Opgaver
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Opgaver

Opgaver
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Man ønsker at bestemme aktiviteten og den specifikke aktivitet af
enzymet med et enzym assay, hvor man bestemmer ethanolindholdet som funktion af tiden. Man blander 0,300 mL enzymopløsning
med 2,7 mL opløsning, der indeholder NAD+, ethanol og en passende buffer.
Reaktionstid min

0

2

4

6

Ethanolindhold M

0,00150

0,00134

0,00107

0,00094

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Opløsningen af alkoholdehydrogenase er et uoprenset ekstrakt. Efter
et oprensningstrin undersøger man igen enzymaktiviteten i det oprensede ekstrakt.
Volumen efter oprensning: 100 mL; proteinindhold 50 mg/mL.
Reaktionstid min 0

2

4

6

Ethanolindhold M

0,00067

0,00053

0,00047

c.
d.
e.
f.

0,00150

Hvad er enzymaktiviteten i Units (µmol/min) i opløsningen?
Hvad er den specifikke aktivitet?
Hvad er oprensningsgraden?
Hvad er recovery %?

8. Følgende tabel viser et oprensningsforløb for et enzym:
Volumen

Råekstrakt

mL

Proteinkoncentration
mg/mL

Total
Enzymaktivitet
Unit

1000

10,0

100

Ammoniumsulfatfældning

55

8,5

84

Gelﬁltrering

30

3,1

50

Ionbytning

10

2,0

30

Beregn specifik aktivitet, oprensningsgrad og recovery % for hvert
oprensningstrin.
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Carbohydrater

rgi

CO2 + H20 → carbohydrat
Figur 6.1

De fleste carbohydrater har bruttoformlen Cx(H2O)y. Derfor har de
fået navnet carbo(C)hydrat(H2O). Carbohydrater kaldes tillige på
dansk kulhydrater eller saccharider.
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Carbohydraternes vigtigste funktioner er:
• At oplagre og levere energi.
• At være strukturelementer, herunder sammen med phosphat
at udgøre rygraden i nucleinsyrerne (kap. 8).
• Sammen med proteiner at deltage i kommunikationen både
internt og eksternt i cellerne.
Carbohydraternes funktion som lager for energi er af fundamental
betydning for alt liv på jorden. Ved hjælp af energien i sollyset omdanner planterne CO2 og H2O til carbohydrater i den proces, der
kaldes fotosyntesen (fig. 6.1 og kap.14). Den energi, der er lagret i
carbohydraterne, leverer energien til livet på jorden.
Figur 6.2
Carbohydrater har forskellige
funktioner

Carbohydraternes funktioner
Energi
fx stivelse

Struktur
fx cellulose

Kommunikation
fx blodtyper

Opbygning af carbohydrater
Samtidig med at nogle carbohydrater har en funktion som strukturelementer, har alle carbohydrater i sig selv en struktur.
De fleste carbohydrater, man finder i naturen, er polymere (fig. 6.3).
Det er altså stoffer, der er opbygget af mindre, ensartede molekyler:
monomerer. Carbohydraternes monomerer kaldes monosaccharider;
det er fx glucose = druesukker. Når to monosaccharidmolekyler er
bundet sammen, har man et disaccharid, fx sucrose = almindelig
sukker. Når op til ti monosaccharidmolekyler er bundet sammen,
taler man om oligosaccharider, og hvis der er flere, kaldes de polysaccharider, fx stivelse.
Bindingerne, der holder monosacchariderne sammen, kaldes glycosidbindinger. De isolerede carbohydrater er faste hvide stoffer. Deres
opløselighed varierer. Monosaccharidet glucose er helt opløseligt i
vand, mens polysaccharidet cellulose er uopløseligt.
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Solens energi oplagres i planterne som carbohydrater
Det sker i den proces, der kaldes
fotosyntesen. Denne omsætning
af energi fra sollys til carbohydrater er forudsætningen for
livet på jorden.

De fleste carbohydrater har bruttoformlen Cx(H2O)y. Derfor har de
fået navnet carbo(C)hydrat(H2O). Carbohydrater kaldes tillige på
dansk kulhydrater eller saccharider.
Carbohydraternes vigtigste funktioner er:
• At oplagre og levere energi.
• At være strukturelementer, herunder sammen med phosphat
at udgøre rygraden i nucleinsyrerne (kap. 8).
• Sammen med proteiner at deltage i kommunikationen både
internt og eksternt i cellerne.
Carbohydraternes funktion som lager for energi er af fundamental
betydning for alt liv på jorden. Ved hjælp af energien i sollyset omdanner planterne CO2 og H2O til carbohydrater i den proces, der
kaldes fotosyntesen (fig. 6.1 og kap.14). Den energi, der er lagret i
carbohydraterne, leverer energien til livet på jorden.
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De fleste carbohydrater, man finder i naturen, er polymere (fig. 6.3).
Det er altså stoffer, der er opbygget af mindre, ensartede molekyler:
monomerer. Carbohydraternes monomerer kaldes monosaccharider;
det er fx glucose = druesukker. Når to monosaccharidmolekyler er
bundet sammen, har man et disaccharid, fx sucrose = almindelig
sukker. Når op til ti monosaccharidmolekyler er bundet sammen,
taler man om oligosaccharider, og hvis der er flere, kaldes de polysaccharider, fx stivelse.
Bindingerne, der holder monosacchariderne sammen, kaldes glycosidbindinger. De isolerede carbohydrater er faste hvide stoffer. Deres
opløselighed varierer. Monosaccharidet glucose er helt opløseligt i
vand, mens polysaccharidet cellulose er uopløseligt.
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glycosidbinding

Som vi skal se senere, giver det ofte god mening at symbolisere
et monosaccharid som en sekskant. Denne sekskant er altså
symbolet på et eller andet monosaccharid.
glycosidbinding

glycosidbindinger
glycosidbinding

To monosaccharider, der er sat sammen, danner et disaccharid.
Det er en særlig kemisk
binding –glycosidbinding - der holderglycosidbindinger
glycosidbinding
de to monosaccharidmolekyler sammen. Mælkesukker (lactose)
og almindeligt sukker (sucrose) er disaccharider.
Når op til ti monosaccharider er sat sammen med glycosidbindinger, har man et oligosaccharid. Oligosaccaharider
er ofte
glycosidbinding
forgrenede, og de fungerer i naturen som signalmolekyler.
Når mange monosaccharider er sat sammen med glycosidbindinger, kaldes stofferne polysaccharider. Polysaccharider kan
være opbygget som lige kæder, som fx cellulose, og den form for
stivelse der hedder amylose. Polysaccharider kan være forgrenede, som den form for stivelse, der kaldes amylopectin.

Amylose og cellulose

Amylopectin
Figur 6.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

glycosidbindinger
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Monosaccharider
De simpleste carbohydrater er monosacchariderne. Monosaccharider defineres som carbohydrater, der ikke ved simpel hydrolyse kan
spaltes til mere simple carbohydrater. De består af en uforgrenet
carbonkæde med tre til ni carbonatomer. Carbonatom nr. 1 eller 2
er bundet til en oxogruppe (=O). Når oxogruppen er bundet til C1,
kaldes monosacchariderne for aldoser, og når den er bundet til C2,
kaldes de for ketoser. De resterende carbonatomer er bundet til hvert
sin hydroxylgruppe (–OH). Alle monosacchariderne er således polyhydroxyaldehyder eller polyhydroxyketoner.
Monosacchariderne er polære stoffer, idet både oxogrupper og hydroxylgrupper bidrager. De er således let opløselige i vand.

Figur 6.4
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

De simpleste monosaccharider er trioserne (trioser har tre carbonatomer); aldosen hedder glyceraldehyd (=glycerolaldehyd), og ketosen dihydroxyacetone (fig. 6.4). Glyceraldehyd og dihydroxyacetone er indbyrdes stillingsisomere, idet de har samme bruttoformel, men oxogruppen (=O) er placeret på to forskellige carbonatomer (se kap. 2).

Aldoser
C2 i glyceraldehyd er chiralt (= asymmetrisk), idet der er bundet fire forskellige grupper til det. Glyceraldehyd må derfor findes
som to stereoisomere former, som er entantiomerer (de er spejlbilleder af hinanden, fig. 6.5). Enantiomere stoffer har alle fysiskkemiske karakterer fælles bortset fra drejningen af planpolariseret
lys samt krystalstrukturen, hvor de også er spejlbilleder af hinanden
Man skelner mellem de to former for glyceraldehyd ved at kalde den
ene for d-form og den anden for l-form (fig. 2.21). d og l kommer fra
de latinske betegnelser for højre = dextro og venstre = laevus. Det
er det chirale C-atom med højest nummer, der viser om det er en deller en l-form (fig. 6.5).
Når man skal opskrive formlerne for monosacchariderne, bruger
man ofte en forenklet opskrivningsform, der kaldes Fischer-projektion. I Fischer-projektionen opskrives d-formen for glyceraldehyd,
så OH-gruppen på C2 sidder til højre for midten, og på l-formen
sidder OH-gruppen til venstre for midten. I Fischer-projektionen
tegnes ikke nogen speciel orientering for grupperne på C1 og C3,
fordi disse carbonatomer ikke er chirale (fig. 6.5).
At det kaldes en projektion skyldes, at der er knyttet et regelsæt til
opskrivningsmåden, så man får det rumlige tredimensionale molekyle projiceret ned på de to dimensioner, der er til rådighed på
papiret.

6. Carbohydrater

Figur 6.5
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Man har vedtaget, at de monosaccharider, der kan afledes af dglyceraldehyd, kaldes d-former, og de, der kan afledes af l-glyceraldehyd, kaldes l-former (se i fig. 6.6 og 6.8 hvordan de afledede
dannes).
Oprindeligt hentydede d og l til den retning, den enkelte enantiomer drejer planpolariseret lys i forhold til lysets oprindelige polariseringsplan. Det gælder for glyceraldehyd, at d-formen drejer det
planpolariserede lys til højre, og l-formen drejer det til venstre, men
dette gælder langtfra for alle carbohydrater. For at beskrive, hvordan
det enkelte monosaccharid faktisk drejer planpolariseret lys, har
man tilføjet endnu et par tegn, der placeres foran navnet på det enkelte stof. Et (+) angiver, at stoffet drejer planpolariseret lys til højre,
og et (-), at det planpolariserede lys drejes til venstre. Glyceraldehyd
findes altså i formerne d-(+)-glyceraldehyd og l-(-)-glyceraldehyd.
I kapitel 2 blev R/S-systemet til beskrivelsen af spejlbilledisomeri
beskrevet. Systemet kan naturligvis også bruges til at beskrive carbohydraternes isomeri. Imidlertid bruges d- og l-nomenklaturen
som regel i carbohydratkemien. Senere i kapitlet skal vi gennemgå
en anden opskrivningsform, nemlig Haworth-projektionen.
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Fra trioser til hexoser
Aldoser med mere end tre carbonatomer kan afledes af d- og l-glyceraldehyd.
Tetroserne, der har fire carbonatomer, dannes ved tilføjelse af en
CHOH-gruppe lige under carbonatomet med oxogruppen. I figur
6.6 ses, hvordan de afledes. Den nye CHOH-gruppe kan placeres
på to forskellige måder, nemlig som H–C–OH eller som HO–C–H,
på henholdsvis d- og l-glyceraldehyd. Aldotetroser har hermed to
chirale C-atomer.
n

Et molekyle med n chirale carbonatomer giver anledning til 2 ste2
reoisomere former. Det vil sige, at der for aldotetroserne er 2 = 4
stereoisomere former. Det viser sig, at de nye isomerer to og to er
spejlbilledisomere, det vil sige, at de er enantiomere til hinanden.
Erythrose og threose er diastereoisomerer, dvs. stereoisomere former, der ikke er hinandens spejlbilleder. Skønt hvert enkelt atom i
det ene stof er bundet til nøjagtig de samme atomer som det tilsvarende atom i det andet (de har samme konstitution), er det to forskellige stoffer, fordi grupperne har forskellig orientering i rummet.

a

d-erythrose

d-threose

L-threose

L-erythrose

d-threose

L-threose

d-erythrose

L-erythrose

b

Figur 6.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Når man fortsætter med at tilføje en CHOH-gruppe lige under aldehydgruppen i tetroserne, får man monosaccharider med fem carbonatomer pentoser, der vil således for hver af tetrosene kunne dannes to pentoser, altså i alt otte pentoser, som to og to vil være spejlbilleder af hinanden (fig. 6.8).

Diastereoisomeri
Alle aldoser har stereoisomeri. Når man ser på aldohexoserne, som
har fire chirale carbonatomer, viser det sig, at der er 16 (= 24) forskellige stereoisomere stoffer. De har alle samme bruttoformel C6H12O6
og samme strukturformel (konstitutionsformel). Det viser sig, at de
er parvis spejlbilledisomere; der er altså otte par enantiomerer. De
aldohexoser, der ikke er spejlbilleder af hinanden, er diastereoisomerer.
To monosaccharider, der kun adskiller sig fra hinanden ved konfigurationen ved ét carbonatom, fx glucose og mannose, siges at være
epimere (fig. 6.7).

d-glucose
Figur 6.7

d-mannose

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

På figur 6.8 ses de aldoser med op til seks carbonatomer, der kan
afledes af glyceraldehyd. Monosacchariderne i L-serien er spejlbilledisomere af monosacchariderne i d-serien.
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Monosaccharider: D-aldoser
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Monosaccharider: L-aldoser
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Figur 6.8b
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Ketoser
Den mest simple ketose er dihydroxyacetone, som ikke har noget
chiralt carbonatom (fig. 6.4 og 6.9). Der findes således kun en form
for dihydroxyacetone. Man kan aflede formlerne for ketoserne ved
at indsætte en CHOH-gruppe under oxogruppen på samme måde,
som man gør ved aldoserne (fig. 6.9).
Der gælder helt de samme regler for ketoserne. Dihydroxyacetone
har ikke noget chiralt carbonatom, det har derimod den afledede
ketotetrose erythrulose. Erythrulose findes i to enantiomere former
(= spejlbilledisomere former), dvs. en d- og l-form.
Ligesom det gælder for aldoserne, er det overvejende d-formerne af
ketoserne, der findes i naturen. Der er to undtagelser: l-xylulose og
l-tagatose findes i naturen. I figur 6.9 ses de d-ketoser, der er afledt
af d-hydroxyacetone.

Monosaccharider i naturen
Som det fremgår af figurerne 6.8 og 6.9, er det langt fra alle monosaccharider, der findes i naturen. De, der findes, er som regel bygget
ind i større molekyler. I figur 6.11 ses eksempler på den naturlige
forekomst og biokemiske betydning af nogle af monosacchariderne.
Der findes enkelte monosaccharider med mere end seks carbonatomer. Seduheptulose (fig. 6.9) er et almindeligt mellemprodukt i
stofskiftet. Desuden har man fundet et monosaccharid med ni carbonatomer i avocado, og der er isoleret octoser fra visse bakterier.

Monosaccharidernes ringstruktur
I vandige opløsninger findes pentoser og hexoser som ringstrukturer. Det skyldes, at oxogruppen i aldehyder og ketoner kan reagere
med alkoholer ved svagt sure betingelser. Monosacchariderne indeholder netop både en oxogruppe og flere alkoholgrupper.
Produktet af reaktionen mellem en alkohol og et aldehyd kaldes en
hemiacetal (fig. 6.10) og mellem en alkohol og en keton en hemiketal.

Figur 6.10
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Naturlig forekomst

Eksempler på
Biokemisk betydning

glyceraldehyd

Udbredt

Et vigtigt mellemprodukt i forbrændingen af
glucose.

dihydroxyacetone

Udbredt

Et vigtigt mellemprodukt i forbrændingen af
glucose.

d-ribose		

Udbredt

Bestanddel af RNA.

d-deoxyribose

Udbredt

Bestanddel af DNA.

d-arabinose

Nogle planter og bakterier

Bestanddel af cellevægge.

d-ribulose

Planter

CO2 fikseres af ribulose-1,5-bisphosphat i
fotosyntesen.

l-arabinose

Udbredt i planter og
bakterier

Bestanddel af cellevægge.

d-xylose

Ved (træer)

Indgår i plantepolysaccharider.

d-galactose

Udbredt

Bestanddel af mælkesukker.

l-galactose

Alger

Strukturpolysaccharider (agar).

d-glucose

Findes overalt

Energikilder for de fleste organismer, byggesten
i strukturdannende polysaccharider.

d-mannose

Planter og glycoproteiner

Del af glycoproteiner og strukturpolysaccharider.

d-fructose

Overvejende planter

Frugter. Mellemprodukt i glukose-nedbrydningen.

Udbredt

Indgår i fotosyntesen og i forbrændingen ved
dannelsen af coenzymet NADPH.

Triose

Pentoser

Hexoser

Heptoser
d-sedoheptulose

Figur 6.11
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α-D-glucose =
α-D-glucopyranose

β-D-glucose =

Figur 6.12

β-D-glucopyranose

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Ved ringslutningen bliver det C-atom, der er bundet til oxogruppen,
chiralt. Dette C-atom bliver et nyt chiralcenter, og det kaldes det
anomere carbonatom. I aldoser er C1 det anomere carbonatom. De
to nye former kaldes α- og β-former. Når OH-gruppen på det anomere C-atom sidder på samme side (cis) af ringen som CH2OHgruppen på C5, er det en β-form, og når det sidder modsat (trans), er
det en α-form (fig. 6.12).
I vandige opløsninger findes glucose i en ligevægt mellem α- og
β-former af en seksleddet ring (fig. 6.12). Det gælder for de fleste andre hexoser, at der i en ligevægtsopløsning også indgår femleddede
ringe. Man skelner derfor mellem de to ringformer. Den seksleddede ring ligner den organiske forbindelse, der hedder pyran (fig.
6.13). Monosaccharidernes seksleddede ringe kaldes derfor pyranoser. Ringstrukturen for forbindelserne i fig. 6.12 kaldes derfor henholdsvis α-D-glucopyranose og β-D-glucopyranose. De to former er
forskellige epimere stoffer. De monosaccharider, der danner 5-leddede ringe ligner stoffet furan og kaldes derfor furanoser. Ribose er
således en furanose (se fx fig. 6.21).
I ketoserne er C2 det anomere carbon ved ringslutning. Ketohexoser
danner både 5- og 6-leddede ringe ved ringslutning.
På bogens hjemmeside ntf.praxis.dk/molekylaerbiologi findes en tabel over den procentvise sammensætning af monosaccharider ved
ligevægt i vandig opløsning.

Figur 6.13
Hexoser og pentoser kan danne
både femledede og seksledede
ringe
For at præcisere ringstrukturen
kaldes femledede monosaccharider
furanoser og seksledede pyranoser.
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α-D-glucose =
α-D-glucopyranose

Figur 6.12
Ringslutningen af glucose
Glucose i vandig opløsning findes i tre forskellige former. Ved ligevægt er der
mindre end 0,1 % på den ligekædede form. Ringsluttet glucose er en hemiacetal. De to former kan omdannes til hinanden. Processen kaldes mutarotation.

β-D-glucose =
β-D-glucopyranose

Ved ringslutningen bliver det C-atom, der er bundet til oxogruppen,
chiralt. Dette C-atom bliver et nyt chiralcenter, og det kaldes det
anomere carbonatom. I aldoser er C1 det anomere carbonatom. De
to nye former kaldes α- og β-former. Når OH-gruppen på det anomere C-atom sidder på samme side (cis) af ringen som CH2OHgruppen på C5, er det en β-form, og når det sidder modsat (trans), er
det en α-form (fig. 6.12).
I vandige opløsninger findes glucose i en ligevægt mellem α- og
β-former af en seksleddet ring (fig. 6.12). Det gælder for de fleste andre hexoser, at der i en ligevægtsopløsning også indgår femleddede
ringe. Man skelner derfor mellem de to ringformer. Den seksleddede ring ligner den organiske forbindelse, der hedder pyran (fig.
6.13). Monosaccharidernes seksleddede ringe kaldes derfor pyranoser. Ringstrukturen for forbindelserne i fig. 6.12 kaldes derfor henholdsvis α-D-glucopyranose og β-D-glucopyranose. De to former er
forskellige epimere stoffer. De monosaccharider, der danner 5-leddede ringe ligner stoffet furan og kaldes derfor furanoser. Ribose er
således en furanose (se fx fig. 6.21).
I ketoserne er C2 det anomere carbon ved ringslutning. Ketohexoser
danner både 5- og 6-leddede ringe ved ringslutning.
På bogens hjemmeside ntf.praxis.dk/molekylaerbiologi findes en tabel over den procentvise sammensætning af monosaccharider ved
ligevægt i vandig opløsning.

Figur 6.13
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Når man opskriver formlerne for monosaccharider med en ringstruktur som i figur 6.12, kaldes opskrivningsmåden for Haworthprojektion. Haworth-projektionen er nærmere monosacchariders
“sande” struktur end Fischer-projektionen. Man skal her huske, at
C-molekylet har en tetraederisk opbygning. I figur 6.14 ses eksempler på forskellige måder, hvorpå strukturformlen for ringformet
α-d-glucose kan opskrives. Igen anvendes projektionbetegnelsen for
at understrege, at man ved projektionen prøver at illustrere den tredimensionale molekylstruktur på papirets to dimensioner efter et
regelsæt, – man forestiller sig, at ringens plan er vinkelret ud fra papiret, og hvad der er tegnet nedad på figuren, er under ringen. Hvad
der er tegnet opad, er over ringens plan.
Fischer- og Haworth-projektionerne kan omskrives til hinanden:
De grupper, der er placeret til højre for midterlinjerne i Fischerformlen, findes under ringens plan i Haworth-formlen. De grupper,
der er placeret til venstre i Fischer-formlerne, findes over ringens
plan i Haworth-formlerne.

Mutarotation
Pentoser og hexoser i vandige opløsninger findes altid i alle fem former, dvs. som furanose- og pyranoseform, α- , β- og ligekædet form.
Der er ligevægt mellem de fem forskellige former.
Hvis man opløser α-d-glucose i vand og måler drejningen af polariseret lys, vil man opdage, at drejningen ændrer sig indenfor de første par timer for så at blive konstant. Det er fordi, ringen åbner og
lukker sig tilfældigt igen. Med tiden opnås ligevægt mellem strukturerne. Dette fænomen kaldes mutarotation (se fig. 6.12). Ved ligevægtskoncentrationen er ca. 36 % på α-form, ca. 64 % på β-form og
mindre end 1 % findes som en åben kæde. Det gælder for alle pentoser og hexoser i vandig opløsning, at ligevægten mellem de forskellige ringstrukturer vil indstille sig i løbet af et stykke tid. Specifikke
enzymer kan formindske den tid det tager.

Figur 6.15
Udefineret ringslutning
I monosacchariderne er placeringen af OH-gruppen ubestemt på
C1 på grund af mutarotation..
Det noterer man som vist i figuren. Bemærk, her er alle
H-atomerne noteret.

Man har en speciel opskrivning af formlerne for monosaccharider, som er ringsluttede, men hvor det, pga. mutarotationen, er ubestemt, hvorvidt OH-gruppen har α- eller β-position (fig. 6.15).
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Projektioner
Tre forskellige måder hvorpå
man kan opskrive formler for
α-D-glucopyranose.
a) Fischer projektion
b) Konformationsformel
c) Haworth-projektion

Figur 6.15
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Når man opskriver formlerne for monosaccharider med en ringstruktur som i figur 6.12, kaldes opskrivningsmåden for Haworthprojektion. Haworth-projektionen er nærmere monosacchariders
“sande” struktur end Fischer-projektionen. Man skal her huske, at
C-molekylet har en tetraederisk opbygning. I figur 6.14 ses eksempler på forskellige måder, hvorpå strukturformlen for ringformet
α-d-glucose kan opskrives. Igen anvendes projektionbetegnelsen for
at understrege, at man ved projektionen prøver at illustrere den tredimensionale molekylstruktur på papirets to dimensioner efter et
regelsæt, – man forestiller sig, at ringens plan er vinkelret ud fra papiret, og hvad der er tegnet nedad på figuren, er under ringen. Hvad
der er tegnet opad, er over ringens plan.
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De grupper, der er placeret til højre for midterlinjerne i Fischerformlen, findes under ringens plan i Haworth-formlen. De grupper,
der er placeret til venstre i Fischer-formlerne, findes over ringens
plan i Haworth-formlerne.
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Der er ligevægt mellem de fem forskellige former.
Hvis man opløser α-d-glucose i vand og måler drejningen af polariseret lys, vil man opdage, at drejningen ændrer sig indenfor de første par timer for så at blive konstant. Det er fordi, ringen åbner og
lukker sig tilfældigt igen. Med tiden opnås ligevægt mellem strukturerne. Dette fænomen kaldes mutarotation (se fig. 6.12). Ved ligevægtskoncentrationen er ca. 36 % på α-form, ca. 64 % på β-form og
mindre end 1 % findes som en åben kæde. Det gælder for alle pentoser og hexoser i vandig opløsning, at ligevægten mellem de forskellige ringstrukturer vil indstille sig i løbet af et stykke tid. Specifikke
enzymer kan formindske den tid det tager.
Man har en speciel opskrivning af formlerne for monosaccharider, som er ringsluttede, men hvor det, pga. mutarotationen, er ubestemt, hvorvidt OH-gruppen har α- eller β-position (fig. 6.15).
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Monosaccharider
CnH2nOn
n= 3-9
• Aldoser
• Ketoser
er stillingsisomere

Stereoisomere

Spejlbilledisomere =
enantiomere

D-former

Diastereoisomere

Epimere

L-former

Anomere = ringsluttede
monosaccharider

Figur 6.16
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Tautomeri
Glyceraldehyd og dihydroxyacetone er tautomere forbindelser. Det
betyder, at de reversibelt kan omdanne sig til hinanden. Det sker via
enolformen (fig. 6.17).
Denne form for tautomeri eksisterer mellem alle tilsvarende par af
aldoser og ketoser.
Ligevægten mellem de to forskellige stoffer indstiller sig meget langsomt i vandig opløsning, og derfor kan både ketoserne og aldoserne
betragtes som stabile forbindelser. Ligevægten indtræder derimod
hurtigere, hvis den katalyseres af specifikke enzymer.
Omdannelsen fra det ene stof til det andet bliver næsten fuldstændig, hvis et af stofferne løbende fjernes fra opløsningen.

Monosaccharidernes derivater
Monosacchariderne danner kemiske forbindelser både som aldehyder/ ketoner og som alkoholer. Her skal vi kort gennemgå forskellige
derivater (afledede kemiske forbindelser) af monosacchariderne. I
figur 6.25 ses en oversigt over de derivater, der gennemgås her.

Oxidation af monosaccharider
Monosaccharider er reducerende, fordi de kan oxideres fx af Cu2+- og
Ag+-ioner i basiske opløsninger.

Figur 6.17
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Fra den organiske kemi kendes følgende reagenser, som bruges, når
man skal undersøge, om en oxoforbindelse er en keton eller et aldehyd:
• Fehlings væske, som er Cu2+ i en basisk tartratopløsning
• Benedicts reagens, som er Cu2+ i en basisk citratopløsning
• Tollens reagens, som er en opløsning af Ag+ i ammoniakvand

6. Carbohydrater

Alle tre reagenser bruges til at påvise aldehyder. En positiv reaktion
ses ved en mat kobberfarvet udfældning af Cu2O i de klare blå reagenser med Cu2+ og i dannelsen af et sølvspejl ved reaktion med Tollens reagens.
Alle monosaccharider vil reagere positivt på de tre reagenser, også
ketoserne på grund af den tautomeri, der findes mellem aldoser og
ketoser.
Alle tre reaktioner foregår i basiske opløsninger; monosaccharider
går i stykker under sådanne betingelser, så man får ikke noget veldefineret reaktionsprodukt.
Hvis monosaccharider oxideres i sure opløsninger fx med H2O2, går
de ikke itu, som de gør i basiske opløsninger. Aldehydgruppen kan
under sådanne forhold oxideres til en carboxylsyre. Eksempelvis
oxideres glucose til gluconsyre. Gluconsyre foretager i vandige opløsninger en intern esterbinding mellem syregruppen og OH-gruppen
på C5. De to former findes i ligevægt i vandige opløsninger (fig. 6.18):

Figur 6.18
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Enzymatiske oxidationer af monosaccharider giver forskellige specifikke produkter, fx glucuronsyre, hvor glucosemolekylet oxideres til
en carboxylsyre ved C6. Glucuronsyre indeholder således både en aldehydgruppe, en carboxylsyregruppe og fire OH-grupper (fig. 6.19).
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Alle tre reagenser bruges til at påvise aldehyder. En positiv reaktion
ses ved en mat kobberfarvet udfældning af Cu2O i de klare blå reagenser med Cu2+ og i dannelsen af et sølvspejl ved reaktion med Tollens reagens.
Alle monosaccharider vil reagere positivt på de tre reagenser, også
ketoserne på grund af den tautomeri, der findes mellem aldoser og
ketoser.
Alle tre reaktioner foregår i basiske opløsninger; monosaccharider
går i stykker under sådanne betingelser, så man får ikke noget veldefineret reaktionsprodukt.
Hvis monosaccharider oxideres i sure opløsninger fx med H2O2, går
de ikke itu, som de gør i basiske opløsninger. Aldehydgruppen kan
under sådanne forhold oxideres til en carboxylsyre. Eksempelvis
oxideres glucose til gluconsyre. Gluconsyre foretager i vandige opløsninger en intern esterbinding mellem syregruppen og OH-gruppen
på C5. De to former findes i ligevægt i vandige opløsninger (fig. 6.18):

Figur 6.18
Gluconsyre
Gluconsyre findes i ligevægt i vandige opløsninger, dels som en ligekædet
polyhydroxysyre, dels som en intern esterforbindelse

Figur 6.19
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Phosphatestre
En ester er en forbindelse, der dannes mellem en oxygenholdig syre
og en alkohol ved fraspaltning af vand. Monosacchariderne danner først og fremmest esterforbindelser med phosphorsyre. En af de
simpleste er glyceraldehyd-3-phosphat (fig. 6.20):
				
I naturen er sådanne monosaccharid-phosphat-esterforbindelser
specielt vigtige, fordi:
• De deltager i opbygningen af DNA og RNA (kap. 8).
• De indgår som et meget betydningsfuldt element i organismens
energiomsætning (kap. 2 og 12).
Figur 6.20
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Monosaccharid-phosphatestre er temmelig sure forbindelser. Ved
det pH, der sædvanligvis findes i de levende organismer, findes “sukker-phosphatestrene” som en blanding af mono- og dianioner.
Det gælder for alle monosaccharid-phosphatestre, at ΔG (kap. 2) for
hydrolysen er negativ. Det vil sige, at der udvindes energi ved en
hydrolyse, ligesom det kræver energi at danne en monosaccharidphosphatester.
Vi kommer til at behandle flere forskellige phosphatestre i de følgende kapitler.

Deoxyribose
DNA og RNA er store sammensatte molekyler, som danner cellernes
arveanlæg. DNA er forkortelse for deoxyribonucleic acid og RNA
for ribonucleic acid. Deoxyribose, som deltager i opbygningen af
DNA, er en ribose, der har mistet et oxygenatom i hydroxygruppen
på C2 (fig. 6.21).
Ribose og deoxyribose optræder som phosphatestre i RNA og DNA
(kap. 8).
Figur 6.21
Deoxy forbindelse
Ribose og deoxyribose danner
rygraden i henholdsvis RNA og
DNA.

d-ribose

d-deoxyribose
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Glyceraldehyd-3-phosphat
En phosphatester, som er meget
udbredt i naturen.

Monosaccharid-phosphatestre er temmelig sure forbindelser. Ved
det pH, der sædvanligvis findes i de levende organismer, findes “sukker-phosphatestrene” som en blanding af mono- og dianioner.
Det gælder for alle monosaccharid-phosphatestre, at ΔG (kap. 2) for
hydrolysen er negativ. Det vil sige, at der udvindes energi ved en
hydrolyse, ligesom det kræver energi at danne en monosaccharidphosphatester.
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Glucosamin og galactosamin
OH-grupperne i monosacchariderne kan udskiftes med andre funktionelle grupper. Glucosamin og galactosamin er sådanne to monosaccharider, hvor hydroxygruppen ved C2 er udskiftet med
en aminogruppe (fig. 6.22).
Figur 6.22
Sukkeraminer
To eksempler på monosaccharider, hvor en OH-gruppe er udskiftet med en aminogruppe.

β-α-d-glucosamin

β-d-galactosamin

Figur 6.22
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Sukkera
coproteiner) eller lipider (glycolipider). Her findes de i mere eller
mindre forgrenede kæder, hvor de enkelte monosaccharidenheder
er knyttet til hinanden med glycosidbindinger.

Alditoler (sukkeralkoholer)
Hvis carbonylgruppen i monosaccharider reduceres, opstår der en
ny gruppe stoffer, som kaldes alditoler eller sukkeralkoholer. I naturen findes bl.a. d-glucitol (trivialnavn: sorbitol) og d-mannitol (fig.
6.23): Sorbitol er reduceret glucose, og mannitol er reduceret mannose. Sorbitol anvendes bl.a. som sødemiddel.
Figur 6.23
Eksempler på ”sukkeralkoholer”

d-glucitol

(sorbitol)

d-mannitol
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Glucosamin og galactosamin er almindelige i naturen. Sådanne “sukkeraminer” indgår i bakteriernes cellevægge, i chitin og i bindevæv.
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Symboler for monosaccharider
Monosaccharider og deres derivater kan beskrives med forkortelser
ligesom aminosyrerne. I tabellen (fig. 6.24) ses forkortelserne for
nogle af de monosaccharider og monosaccharidderivater, der er omtalt i teksten.
Monosaccharider

Forkortelser

fructose

Fru

galactose

Gal

glucose

Glc

mannose

Man

ribose

Rib

Monosaccharidderivater

Forkortelser

gluconsyre

GlcA

glucuronsyre

GlcUA

glucosamin

GlcN

galactosamin

GalN

Dexyforbindelse

Forkortelser

deoxyribose

dRib

Figur 6.24
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

223

6. Carbohydrater

CHO

CHO
H

H

C

H

H

C

OH

H

C

OH

OH

HO

H

H

OH

H

OH

CH 2OH

2-deoxyribose
dRib

2CH 2OPO 3

D-Glucose-

6-phosphat

CHO
H

C
C

H

H

C

OH

H

C

OH

2-amin
glcN

Figur 6.25

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

COOH

H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

CH 2OH
D-Glucose

Glc

D-Glucuronsyre

GlcUA

COOH
H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

CH 2OH

CH 2OH
D-Glucose-

H

CHO

NH 2

HO

CHO

H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

CH 2OH
D-Gluconsyre

CH 2OH
D-Glucositol
Glusitol
(sorbitol)
Glc-ol

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Glycosidbindingen
Vi har allerede set på en af monosaccharidernes vigtige kemiske reaktioner: Nemlig den interne dannelse af hemiacetaler og hemiketaler, hvor oxoforbindelsen reagerer med en alkoholgruppe. Oxoforbindelser kan også reagere med to alkoholer under dannelse af en
acetal eller ketal (fig. 6.26).

GlcA
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Figur 6.26
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Acetaler har således tilknyttet to O-R forbindelser til samme C-atom.
Carbohydrater kan på samme måde reagere med andre alkoholer og
danne acetaler; det gælder både simple alkoholer og andre monosaccharider. I figur 6.27 ses et eksempel på, hvordan en ringformet
glucose danner en acetal med methanol.

Figur 6.27
Glycosidbinding
Dannelse af en glycosidbinding mellem et ringsluttet glucosemolekyle og et methanolmolekyle. Reaktionsproduktet er methylglucosid, som er en acetal. Reaktionen finder sted i sur opløsning.

En sådan binding kaldes en glycosidbinding. Glycosidbindingen låser det anomere carbonatom, så glucosemolekylet ikke kan undergå
mutarotation, og det er derfor heller ikke reducerende.
Glycosidbindinger er utrolig udbredte i naturen, og vi kommer til at
se mange eksempler på glycosidbindinger

Oligosaccharider
Monosaccharider kan danne glycosidbindinger med hinanden og dermed danne kortere eller længere kæder. Kæderne kan være uforgrenede og forgrenede. Hvis en sådan kæde består af mindre end ca. ti
monosaccharidenheder, bruger man udtrykket oligosaccharider.

224

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

Figur 6.26
Dannelse af acetaler
En hemiacetal/hemiketal kan indgå i endnu en forbindelse med en alkohol og
danne en acetal/ketal under vandfraspaltning

Acetaler har således tilknyttet to O-R forbindelser til samme C-atom.
Carbohydrater kan på samme måde reagere med andre alkoholer og
danne acetaler; det gælder både simple alkoholer og andre monosaccharider. I figur 6.27 ses et eksempel på, hvordan en ringformet
glucose danner en acetal med methanol.

Figur 6.27
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

En sådan binding kaldes en glycosidbinding. Glycosidbindingen låser det anomere carbonatom, så glucosemolekylet ikke kan undergå
mutarotation, og det er derfor heller ikke reducerende.
Glycosidbindinger er utrolig udbredte i naturen, og vi kommer til at
se mange eksempler på glycosidbindinger

Oligosaccharider
Monosaccharider kan danne glycosidbindinger med hinanden og dermed danne kortere eller længere kæder. Kæderne kan være uforgrenede og forgrenede. Hvis en sådan kæde består af mindre end ca. ti
monosaccharidenheder, bruger man udtrykket oligosaccharider.
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Disaccharider er de mindste oligosaccharider. De består af to enheder.
Når man skal opskrive sekvensen for oligosaccharider, anvender
man en særlig opskrivning, hvor man bruger forkortelserne fra fig.
6.24. Sucrose opskrives: Glc(α1→β2)Fru. Det betyder, at et glucosemolekyle i α-stilling er sat sammen med et fructosemolekyle i
β-stilling ved hjælp af en glycosidbinding, og glycosidbindingen går
fra C1 i glucosen til C2 i fructosen.
Sucrose (= rørsukker/roesukker/sakkarose) findes som oplagsnæring i planter og i honning. Det er sammensat af glucose og
fructose med en glycosidbinding mellem C1 i α-d-glucose og C2 i
β-d-fructose (fig. 6.28a). Begge de to oxogrupper er således låst, og
sucrose er derfor et ikke-reducerende sukker.
Lactose (=mælkesukker) findes i mælk. Lactose er et disaccharid,
som er sat sammen af galactose og glucose Gal(β1→4)Glc. Lactose
er et reducerende sukker, fordi glucosens oxogruppe er fri.
Maltose er et nedbrydningsprodukt af stivelse. Det består af to glucosemolekyler, der er sat sammen med en glycosidbinding. I glycosidbindingen indgår kun det ene anomere C-atom, idet maltose er
en (α1→4)-binding mellem to glucoseenheder. Maltose har således
et frit anomert carbonatom. Maltose kan derfor reducere Fehlings
væske og Tollens reagens i modsætning til sucrose, hvor begge anomere C-atomer er låst af glycosidbindingen.
Cellubiose er et enzymatisk nedbrydningsprodukt af cellulose. Det
består af to glucoseenheder sat sammen med en (β1→4)-glycosidbinding.
I figur 6.28 ses formlerne for sucrose, lactose, maltose og cellubiose.
Under navnet på stoffet er forkortelsen angivet. For eksempel i figur
6.28b betyder Gal(β1→4)Glc, at OH-gruppen på C1 i galactoseenheden i β-position har dannet en glycosidbinding med OH-gruppen på
C4 i glucoseenheden.

6.28 a) Sucrose. Glc(α1→β2)Fru.
Findes i mange frugter, rødder
og honning.

6.28 b) Lactose (mælkesukker).
Gal(β1→4)Glc.
Findes i mælk.

6.28 c) Maltose (maltsukker).
Glc(α1→4)Glc.
Enzymatisk nedbrydnings-produkt
af stivelse.

6.28 d) Cellubiose
Glc(β1→4)Glc.
Enzymatisk nedbrydnings-produkt
af celluose.

Figur 6.28
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Der findes både uforgrenede og forgrenede polysaccharider i naturen. Polysaccharidernes funktion i naturen er bl.a. at danne struktur
i planter og bakterier og at oplagre energi.

Energilagre: Stivelse og glycogen
De vigtigste lagerpolysaccharider i planteriget er amylose og amylopectin, som tilsammen kaldes stivelse. Stivelse findes i større eller
mindre mængder i næsten alle planteceller, hvor det opbevares i stivelseskornene. Specielt er rodknolde, frø og umodne frugter særligt
rige på stivelse (i mange modne frugter er stivelsen blevet omdannet
til sucrose og glucose). Frø, frugter og til en vis grad rodknolde deltager i planternes formering. Moderplanten så at sige pakker en
madpakke af stivelse og sukker til de små nye planter, som så har
noget at leve af, indtil de selv bliver grønne og kan lave fotosyntese
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Amylopectin har sidekæder, idet nogle af glucoseenhederne foruden
(α1→4)-glycosidbindinger også har (α1→6)-glycosidbindinger (fig.
6.29). Glycogen er ligesom amylopectin forgrenet, men med flere
forgreningspunkter; i øvrigt ligner amylopectin og glycogen hinanden meget. På figur 6.29 og 6.30 ses strukturerne for amylopectin og
amylose.
Amylose er kun lidt opløselig i koldt vand (ca. 0,05 g/L), men er
mere opløselig i base og i varmt vand. Molvægten for amylose svarer
til 1000-5000 glucoseenheder.
Amylose påvises med iod, fordi iod farver en stivelsesopløsning blåsort (fig. 6.30).
Både amylopectin og glycogen er meget store molekyler; de kan have
en molvægt, der svarer til 105-106 glucoseenheder. Amylopectin og
glycogen farves rødlige med iod, fordi der ikke kan være så mange
iodmolekyler i spiraler, der afbrydes af forgreninger.
Amylopectin og glycogen har mange ikkereducerende ender, men
kun én reducerende ende pr. molekyle (fig. 6.29). Det er hensigtsmæssigt, når energien i dem skal mobiliseres hurtigt, fordi mange
af de enzymatiske nedbrydningsprocesser netop foregår fra de ikkereducerende ender.

Figur 6.30
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Strukturelle polysaccharider
I kapitel 3 har vi set på fibrøse proteiner, som fortrinsvis er udbredt
i dyreriget (fx silkefibroin og keratin). Polysaccharider anvendes på
samme måde til opbygning af fibermaterialer både i dyreriget og
specielt i planteriget.

6. Carbohydrater
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Cellulose er et homopolysaccharid, der er opbygget af glucoseenheder bundet sammen med (β1→4)-bindinger. Cellulose er utrolig udbredt i planteriget, hvor det udgør en stor del af planternes cellevægge. Vi udnytter planternes cellulosefibre, idet bomuld og papir
består af mere end 90 % cellulose. Træ er cellulose, der er forstærket
med phenolstoffet lignin.
Den eneste kemiske forskel på stivelse og cellulose er, at stivelse
er bundet sammen med α-glycosidbindinger og cellulose med
β-glycosidbindinger. Cellulose er kemisk meget stabilt og ekstremt
uopløselig i vand. Cellulose har en sekundær struktur, der ligner silkefibroins (fig. 6.31 og boks 3.2).
Der skal bruges forskellige enzymer til at hydrolysere α- og
β-bindinger, og det er meget få organismer, der fremstiller de enzymer, cellulaser, der kan nedbryde (β1→4)-bindingerne. Drøvtyggere
kan leve af cellulose, fordi de i vommen har bakterier, der producerer cellulaser. En hel del svampe, som lever af træ, producerer naturligvis også cellulaser.
Man bruger fællesbetegnelsen glucaner om alle de polysaccharider,
der er opbygget af glucose. Amylose og amylopectin er α-glucaner,
og cellulose er en β-glucan. Der er fundet alle de mulige variationer
af β-glycosidbindinger: (1→2), (1→3), (1→4), (1→6), og blandinger
heraf i forskellige strukturelle polysaccharider fra forskellige organismer. De forskellige β-glucaner har hver deres specielle egenskaber
(se eksemplet i boks 6.1).
Figur 6.31
Celluloses opbygning
(β1→4)-bindingerne skaber en
plan struktur. De parallelle cellulosekæder er krydsbundne med
hydrogenbindinger.

Figur 6.31
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Bløde kostfibre
(β1→3)(β1→4)glucan – et eksempel på en blød kostﬁber
Polysaccharider af glucose har mange funktioner i naturen, og den
måde, glucosemolekylerne er bundet til hinanden på, er helt afgørende for deres funktion. Når glucosemolekylerne er bundet sammen ved hjælp af (α1→4) bindinger, har vi stivelse, der let nedbrydes
i vores fordøjelsessystem. Er glucosemolekylerne derimod bundet
sammen ved hjælp af (β1→4)-bindinger, er der tale om cellulose,
som er uopløselig i vand og ikke kan nedbrydes i vores fordøjelsessystem. Der findes i naturen polysaccharider, som består af glucosemolekyler, der er bundet sammen af både +(β1→3)- og (β1→4)bindinger, så får vi lange kæder med ”knæk” på (se figuren).
Disse kæder er opløselige i vand, men kan ikke nedbrydes af vores
fordøjelsesenzymer.
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Vi kalder dem bløde kostfibre, i modsætning til fx cellulose, der er
en hård (uopløselig) kostfiber.
(β1→3)(β1→4)-glucan har, som andre bløde kostfibre, den egenskab,
at det binder sig til vand (4-5 gram vand / gram β-glucan) og dermed
øger viskositeten af den væske, det befinder sig i som fx tarmvæsken. Det bevirker, at tiden for passage gennem tyndtarmen forøges,
hvilket hæmmer en hurtig nedbrydning af føden. Derved forsinkes
frigørelse af glucose, og blodets indhold af glucose, samt kolesterol
og insulin, nedsættes. Den langsommere passage gennem tarmen
bevirker også større tarmfloraaktivitet, og dermed et sundere miljø
i tarmen. Udover (β1→3)(β1→4)-glucanernes evne til at nedsætte
kolesterolindholdet og dermed mindske risikoen for blodpropper,
har de også vist sig effektive til at forstærke immunforsvaret samt
beskytte mod tarmcancer.

6. Carbohydrater

De egenskaber er dokumenteret ved mange undersøgelser.
(β1→3)(β1→4)-glucan findes i cellevæggene i kornsorternes kerner. De findes i størst mængde i bygkerner og havrekerner, hvor de
udgør ca. 75 % af cellevæggene i frøhviden.
Kostforsøg med (β1→3)(β1→4)-glucanrig mad har vist, at man
skal indtage mere end tre gram (β1→3)(β1→4)-glucan pr. dag for at
opnå signifikant nedsættelse af kolesteroltallet, og at det helst skal
indtages over tre måltider. Da indholdet i byg- og hvedekerner er
tre-fem gram pr. 100 gram, skal der fx en spises en lille portion havregrød tre gange om dagen. Velbekomme!
Hvad der er godt for os; altså forhøjet viskositet i tarmen, er skidt
for produktionen af fx øl. I ølbrygningen bruger man byg, som er
spiret til malt, og hvis der er for meget (β1→3)(β1→4)-glucan, der
ikke er nedbrudt under maltningen, kan det give store problemer i
filtreringen under ølfremstillingen. Mange bryggerier tilsætter derfor (β1→3)(β1→4)-glucanaser, der kan nedbryde (β1→3)(β1→4)glucaner, så antallet af bryg pr. dag kan forblive højt og stabilt.

(β1→3)(β1→4)-glucan ønsket
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

(β1→3)(β1→4)-glucan uønsket
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Figur 6.32
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Chitin
Chitin er et homopolysaccharid
opbygget af N-acetyl-d-glucosamin.
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Glycosaminoglycan
To eksempler på glycosaminoglycaner. Chondroitinsulfat findes i bindevæv, og
hyaluronsyre deltager bl.a. i opbygningen af brusk. Hyaluronsyre er meget vandopløselig og findes desuden i ledvæske og i øjets glaslegeme.
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Polysaccharider af andre monosaccharider
Glucanerne er ikke de eneste polysaccharider i planter. Hemicellulose
udgør en anden stor og varieret gruppe. Hemicellulose findes ligesom cellulose i planternes cellevægge, men er opbygget af andre
monosaccharider, fx xylose.
Chitin er et homopolysaccharid, der ligner cellulose,
men C2-hydroxygruppen er substitueret med -NHCOCH3. Chitin findes i mange svampe og nogle
alger, og i insekters og krebsdyrs exoskelet. Chitin
danner ligesom proteinet collagen hos pattedyr et
netværk, hvori der indlejres mineraler (fig. 6.32
og 6.33).
Glycosaminoglycaner er polysaccharider med stor betydning for
hvirveldyr. De blev tidligere kaldt mucopolysaccharider. Bindevævet
består bl.a. af chondroitinsulfat (fig. 6.34) og keratansulfat, og huden
af dermatansulfat. Glycosaminoglucaner er heteropolymere, idet de
opbygges af disaccharidsekvenser, der gentages.

Figur 6.32
Chitin
Skaldyrets exoskelet (skal)
består af chitin.

Glycosaminoglycanerne danner den masse, der holder proteinerne
fast i bindevæv og hud.
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Polysaccharider af andre monosaccharider
Glucanerne er ikke de eneste polysaccharider i planter. Hemicellulose
udgør en anden stor og varieret gruppe. Hemicellulose findes ligesom cellulose i planternes cellevægge, men er opbygget af andre
monosaccharider, fx xylose.
Chitin er et homopolysaccharid, der ligner cellulose,
men C2-hydroxygruppen er substitueret med -NHCOCH3. Chitin findes i mange svampe og nogle
alger, og i insekters og krebsdyrs exoskelet. Chitin
danner ligesom proteinet collagen hos pattedyr et
netværk, hvori der indlejres mineraler (fig. 6.32
og 6.33).
Glycosaminoglycaner er polysaccharider med stor betydning for
hvirveldyr. De blev tidligere kaldt mucopolysaccharider. Bindevævet
består bl.a. af chondroitinsulfat (fig. 6.34) og keratansulfat, og huden
af dermatansulfat. Glycosaminoglucaner er heteropolymere, idet de
opbygges af disaccharidsekvenser, der gentages.
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Glycosaminoglycanerne danner den masse, der holder proteinerne
fast i bindevæv og hud.
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6. Carbohydrater

Polysaccharider i bakteriecellevægge
Et peptidoglycan er et stof, der består både af carbohydratenheder
og aminosyreenheder. Det er sådanne stoffer, der udgør bakteriernes
cellevægge.
Grampositive bakterier er omsluttet af en cellevæg, der består af et
tredimensionalt netværk af murein, der er opbygget af peptidoglycan.
Carbohydratdelen er lange kæder, der er opbygget med skiftevis Nacetylglucosamin (GlcNAc)- og N-acetylmuraminsyre (MurNAc)enheder. Der er desuden bundet et tetrapeptid til muraminsyren.
Det hele er krydsbundet med pentaglycin (fig. 6.35 og 6.36).
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Figur 6.36
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

mellem GlcNAc- og MurNAc-resterne i polysaccharidet. Penicillin
slår de grampositive bakterier ihjel, fordi det hæmmer de enzymer,
der opbygger peptidoglucanlaget.
Gramnegative bakterier har en anden opbygning af cellevæggen.
Uden på cellemembranen ligger et tyndt lag murein med aminosyrekæderne arrangeret lidt forskelligt fra kæderne i grampositive bakterier. Uden på mureinlaget findes der yderligere en cellemembran.
Gramnegative bakterier er derfor mindre følsomme overfor penicillin og lysozym.

Glycoproteiner
Glycoproteiner er stoffer, hvor der til et protein er bundet et eller flere oligosaccharider eller polysaccharider. Man bruger udtrykket, at
proteinet er glycosyleret.
Det er ofte proteiner, der er indlejret i cellemembranen, eller som
eksporteres ud af cellen, der er glycosylerede. De glycosylerede proteiner i cellemembranen er en vigtig del af cellernes indbyrdes
kommunikation. Eksempelvis er blodtypesystemet ABO dannet af
forskellige oligosaccharider bundet til cellemembranen i de røde
blodlegemer. ABO-oligosacchariderne kan være bundet enten til et
protein eller et lipid. Immunoglobulinerne er ligeledes glycoproteiner. Se også boks 7.3, side 258.

6. Carbohydrater

Carbohydrater kan være bundet til proteiner på to forskellige måder. Som regel er det N-acetylgalactosamin (GalNAc), der direkte er
bundet til proteinet. GalNAc kan være bundet til en af de hydroxylholdige aminosyrer treonin og serin med en glycosidbinding til OHgruppen, og så har vi en O-glycosylering, eller det kan være bundet til
en asparagin, og så taler man om en N-glycosylering (fig. 6.37).
proteinkæde
CH2 OH
O
OH
H
H

O

CH2 OH

CH 3
O

CH

proteinkæde

O

CH

OH

threonin
H
NHCOCH 3

H
H

O

O

NH

CH

CH 2 CH

asparagin
H
NHCOCH 3

N - acetylgalactosamin
N-glycosylering

N -O-glycosylering
acetylgalactosamin

Figur 6.37
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

De oligosaccharider, der er bundet til proteinerne, er ofte forgrenede. I figur 6.38 vises et eksempel på den oligosaccharid, der er bundet
til den konstante del af human IgG.
Sia-Gal-GlcNAc-Man

Fuc

Man-GlcNAc-GlcNAc- Asn
Sia-Gal-GlcNAc-Man
Figur 6.38
Eksempel på signalpolypeptid
Carbohydratdelen af IgG fra menneske. Sia er forkortelsen for monosaccharidderivatet sialinsyre, og Fuc er forkortelsen for monosaccharidet fucose.
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Figur 6.38
Eksempel på signalpolypeptid
Carbohydratdelen af IgG fra menneske. Sia er forkortelsen for monosaccharidderivatet sialinsyre, og Fuc er forkortelsen for monosaccharidet fucose.
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Praktisk arbejde
Refraktometri
Når en lysstråle passerer grænsefladen mellem to forskellige stoffer,
vil lysstrålen blive brudt (fig. 6.39). Denne egenskab kaldes stoffets
brydningsindeks. Brydningsindexet er forskelligt for forskellige stoffer. Ved at måle lysbrydningen i et givet stof eller i en opløsning,
kan man både foretage kvalitative og kvantitative bestemmelser. Det
instrument, man anvender til bestemmelse af brydningsindekset,
kaldes et refraktometer.

Stof 1

Stof 2

Figur 6.39
En lysstråle afbøjes i grænsefladen
mellem to stoffer
Lys udbreder sig med forskellig
hastighed i forskellige stoffer. Når
en lysstråle rammer en grænseflade
mellem to forskellige stoffer, vil
den ændre retning. Det kan bl.a.
bruges til at måle koncentrationen
af mono- og disaccharider i vandige
opløsninger.

Figur 6.39
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 6.40
Enkelt refraktometer
Man lægger en dråbe af den sukkeropløsning, man ønsker at undersøge, på glaspladen, lukker låget
og ser igennem okularet, mens man
holder refraktometeret op foran
lyset. Så kan man på en skala umiddelbart aflæse sukkerkoncentrationen.

Man bruger i udstrakt grad refraktometri til kvantitative målinger af
sukkerindhold i opløsninger. Til det formål bruger man ofte et simpelt refraktometer, som det der er vist i figur 6.40. Til sådanne målinger er refraktometeret kalibreret til et bestemt sukker, fx sucrose,
men man kan købe refraktometre, som er kalibreret til at måle koncentrationen af alle almindelige mono- og disaccharider.
Refraktometri kan bruges i mange andre sammenhænge, og refraktometre kan være betydelig mere avancerede end det, der er vist her.

Praktisk arbejde

236

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

Praktisk arbejde
Refraktometri
Når en lysstråle passerer grænsefladen mellem to forskellige stoffer,
vil lysstrålen blive brudt (fig. 6.39). Denne egenskab kaldes stoffets
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Man lægger en dråbe af den sukkeropløsning, man ønsker at undersøge, på glaspladen, lukker låget
og ser igennem okularet, mens man
holder refraktometeret op foran
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Figur 6.40
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Man bruger i udstrakt grad refraktometri til kvantitative målinger af
sukkerindhold i opløsninger. Til det formål bruger man ofte et simpelt refraktometer, som det der er vist i figur 6.40. Til sådanne målinger er refraktometeret kalibreret til et bestemt sukker, fx sucrose,
men man kan købe refraktometre, som er kalibreret til at måle koncentrationen af alle almindelige mono- og disaccharider.
Refraktometri kan bruges i mange andre sammenhænge, og refraktometre kan være betydelig mere avancerede end det, der er vist her.
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Polarimetri
Man kan også benytte sig af saccharidernes evne til at dreje planpolariset lys til kvantitative bestemmelser. Svingningsplanets drejning er
proportionalt med koncentrationen af opløst stof. Dette kan udtrykkes i polarimeterligningen:
20

α = [α]D ∗ c + L
hvor

α = den målte drejningsvinkel
c = koncentrationen i g/mL
L = lysvejen i dm
20
[α] D = den specifikke drejning.

Den specifikke drejning er en stofkonstant, som man kan finde i tabeller. 20 angiver temperaturen i grader celcius, og D angiver, at den
specifikke drejning måles ved den gule linje i lyset fra Na-spektret.
Man måler ændringen i en opløsnings drejning af planpolariset lys i
et polarimeter (fig. 6.41).

Bestemmelse af reducerende egenskaber
Mange analysemetoder for monosaccharider og oligosaccharider er
baseret på deres reducerende egenskaber. Fehlings væske, Tollens
reagens og Benedikts reaktion er allerede omtalt. Ingen af disse metoder er dog støkiometriske; man bruger metoderne til at påvise reducerende monosaccharider.

Enzymatiske analysekit
Hvis man skal have en præcis koncentrationsbestemmelse af en bestemt monosaccharid, kan man købe specielle ”enzymkit”.

Analyser
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Oligosaccharider og polysaccharider
Et forgrenet carbohydrat kan variere mht. monosaccharidsammensætning, det kvantitative forhold mellem de forskellige glycosidbindinger (fx forholdet mellem antallet af 1→6 og 1→4 bindinger),
forgreningsgrad og molvægt. Et polysaccharid anses for at være
homogent, hvis kun en af disse parametre varierer inden for visse
grænser, mens de andre parametre er konstante.

Fraktioneret fældning
Polysaccharider har forskellig opløselighed i alkohol. Derfor bruger
man fraktionerede fældninger med alkohol (eller andre organiske
forbindelse) for at adskille dem (på samme måde som proteiner adskilles med saltfældning). Ofte skal polysaccharider befries for fedtstoffer og proteiner før den videre analyse.

Viskosimetri
Mange polysaccharider bliver meget viskøse (tyktflydende) i vandige
opløsninger. Man bruger derfor i høj grad viskositetsmålinger til
karakterisering af polysaccharider. På figur 6.42 ses et eksempel på,
hvordan et viskosimeter kan være opbygget.
Figur 6.42
Skematisk tegning af et Brookfield Syncrolectic Viscosimeter
Til apparatet har man forskellige omrørere af standardiserede
former, som er koblet til den
motor, der trinvis regulerer omrøringshastigheden.
Man måler på skalaen den kraft,
der skal til for at bevæge omrøreren med en bestemt hastighed
i en opløsning af polysaccharidet
(i en bestemt koncentration) og
med en kendt temperatur.

Figur 6.42
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

240

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

•

•

Pullunanase er en (α1-6)-glucosidase. Altså et enzym, der
kun kan klippe (α1-6)-bindinger mellem glucoseenheder.
Det har altså ingen effekt på amylose, men det kan klippe i
amylopectin, så der kun er lige kæder tilbage.
Endelig kan enzymet amyloglucosidase nedbryde (α1-4)bindinger og (α1-6)-bindingerne i stivelse fra de ikkereducerende ender.

Når man i laboratoriet og i fødevarindustrien har brug for at nedbryde stivelse, behandler man ofte både med α-amylase og med pullunanase og amyloglucosidase. Det er fx aktuelt, når man skal producere bioethanol.
α-amylase

β-amylase

pullulanase

a

Figur 6.43
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Lipider
Lipider er fedtstoffer. Lipider er bredt defineret som biologiske molekyler, der er uopløselige i vand, men opløselige i upolære organiske
opløsningsmidler. Lipidernes struktur og sammensætning er ganske
varieret ligesom deres biologiske funktioner.
•
•
•
•
•
•

Lipider udgør det væsentligste strukturelement i cellemembranerne.
Lipiderne er effektive energireserver.
Mange vitaminer og hormoner er lipider.
Nerverne isoleres af lipider.
Galdesyrerne er lipider, der deltager i fordøjelsen af andre lipider.
Lipider danner vandtætte vokslag, der dækker fuglefjer og
bladene på mange planter.
lipider

fedtsyrebaserede
Figur 7.2
Fedtsyre med 14 carbonatomer
i kæden
Her er vist to forskellige opskrivningsmåder, hvor den mest
almindelige er formlen til højre,
hvor et knæk på linjen betyder
et carbonatom med det antal
hydrogenatomer, der hører til.
Desuden er det vist, hvordan
carbonatomerne nummereres
fra carboxylsyreenden.
Fedtsyren er her vist i sin syreform. Ved cellernes pH findes
fedtsyrerne som carboxylationer
(se også fig. 7.9)

isoprenoider

Figur 7.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Overordnet findes der to store grupper lipider (fig. 7.1): Lipider der
indeholder fedtsyrer og lipider, hvis opbygning er baseret på isoprenenheder (fig. 7.21).
Fedtsyrerne er langkædede monocarboxylsyrer (fig. 7.2, 7.7, 7.8).
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Overordnet findes der to store grupper lipider (fig. 7.1): Lipider der
indeholder fedtsyrer og lipider, hvis opbygning er baseret på isoprenenheder (fig. 7.21).
Fedtsyrerne er langkædede monocarboxylsyrer (fig. 7.2, 7.7, 7.8).
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Figur 7.4
Glycerol (propan-1,2,3-triol)
Alle tre hydroxylgrupper deltager i esterbindinger i forskellige
lipider.

Fedtsyrebaserede lipider
En stor del af de fedtsyrebaserede lipider (fig. 7.3) er derivater af
glycerol (fig. 7.4), der danner estre med to eller tre fedtsyrer.
Forbindelser med tre fedtsyrer – triacylglyceroler – er lagerfedt/energireserver. Estre af glycerol med to fedtsyrer og en phosphatgruppe,
der ofte indeholder yderligere en polær gruppe, kaldes phosphoglycerider. Disse danner strukturen i cellemembraner.

5

En mindre del af de fedtsyrebaserede lipider består af en forbindelse
mellem aminen sphingosin (fig. 7.5 og fig. 7.15) og en fedtsyre. Disse
forbindelser indgår i cellemembranerne ligesom phosphoglycerider.
Figur 7.5
Spingosin
Sphingosin er en langkædet
forbindelse med en aminogruppe
og to hydroxylgrupper.
Sphingosin danner en amidbinding med en fedtsyre. Dobbeltbindingen i sphingosin er trans.
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Acylglycerolerne består af to grupper; triacylglyceroler og phosphoglycerider.
Begge opbygget med glycerol som det centrale molekyle.
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Icosanoider er derivater af den umættede fedtsyre arachidonsyre.
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Figur 7.5
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Hvad hedder det?
Navngivningen af fedtsyrer kan være ganske forvirrende. Mange
fedtsyrer har trivialnavne, som stadig bruges, og de har også IUPAC-navne; derudover bruges ω- terminologien og endelig kan de
benævnes i kort form. Dobbeltbindingerne, der klassisk benævnes
”cis” og ”trans” hedder i IUPAC-nomenklaturen E og Z.
E er en forkortelse for det tyske "entgegen" (modstående) og er i fedtsyreterminologi ækvivalent med benævnelsen ”trans”. I en dobbeltbinding med E-konfiguration vil de to hydrogenatomer være placeret på hver sin side af dobbeltbindingen.
Z er forkortelse for ”zusammen” (sammen) og er i fedtsyreterminologien ækvivalent med benævnelsen ”cis”. I en dobbeltbinding med
Z-konfiguration vil de to hydrogenatomer være placeret på samme
side af dobbeltbindingen.
I den systematiske IUPAC-nomenklatur nummereres carbonatomerne i kæden fra COOH-enden som vist på figur 7.2. Syren med
trivialnavnet α-linolensyre har det systematiske navn (all-Z)-octadeca-9,12,15-triensyre. Altså en syre med 18 carbonatomer og tre
dobbeltbindinger, der er placeret på carbonatom 9, 12 og 15, alle i
Z-konfiguration.
I human ernæring er dobbeltbindingen mellem det tredje og fjerde
carbonatom talt fra CH3-enden imidlertid vigtig. Derfor bruger
man sommetider en alternativ nummerering. Man begynder at
tælle carbonatomer fra CH3-enden af fedtsyren og bruger det sidste
bogstav i det græske alfabet, ω (omega), til at understrege dette. Efter denne nomenklatur er α-linolensyre en ω-3-fedtsyre:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Fedtsyrer
Fedtsyrerne findes ikke frit i cellerne, men indgår i mange forbindelser.
En fedtsyre er en carboxylsyre med en lang carbonhydridhale. Naturligt forekommende fedtsyrer indeholder almindeligvis et lige
antal carbonatomer mellem 12 og 24. Carbonhydridhalerne kan
være mættede eller indeholde én eller flere dobbeltbindinger. Når en
fedtsyre indeholder en dobbeltbinding, kaldes den en monoumættet
fedtsyre. Indeholder den to eller flere dobbeltbindinger, er der tale
om en polyumættet fedtsyre. I figur 7.6 ses formlerne for fire forskellige naturlige fedtsyrer med 18 carbonatomer.
Figur 7.6
Fire naturligt forekommende fedtsyrer med 18
C-atomer
De umættede forbindelser er
alle Z-former. Her er vist IUPAC-navnene, navnet i kort
form (forklares i teksten) og
trivialnavnet i parentes.

Figur 7.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

a

b

Figur 7.7
Molekylær struktur af:
a) octadecansyre (stearinsyre)
b) (9Z)-octadec-9-ensyre (oliesyre)
Læg mærke til dobbeltbindingens Z-konfiguration,
som giver et knæk på den hydrofobe hale.
Begge stofferne er vist i deres mest udstrakte form.
Man skal være opmærksom på, at der er fri drejelighed i carbonhydridhalen undtagen i dobbeltbindingen, så stofferne kan indtage mange forskellige
konformationer.
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Figur 7.7
Molekylær struktur af:
a) octadecansyre (stearinsyre)
b) (9Z)-octadec-9-ensyre (oliesyre)
Læg mærke til dobbeltbindingens Z-konfiguration,
som giver et knæk på den hydrofobe hale.
Begge stofferne er vist i deres mest udstrakte form.
Man skal være opmærksom på, at der er fri drejelighed i carbonhydridhalen undtagen i dobbeltbindingen, så stofferne kan indtage mange forskellige
konformationer.
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I langt de fleste naturlige umættede fedtsyrer er orienteringen Z omkring dobbeltbindingen. Det betyder, at der indføres et knæk på den
hydrofobe carbonhydridhale (fig. 7.7). Dette knæk har betydning for
fedtsyrens smeltepunkt. Fedtsyrer med uregelmæssig struktur pakker ikke så godt i en krystallinsk form som fedtsyrer med en helt regelmæssig struktur. For eksempel smelter stearinsyre ved 69,5 °C og
linolsyre ved 16 °C og α-linolensyre ved -11 °C. Fedtsyrernes smeltepunkter er desuden afhængige af kædelængden (se fig. 7.8). Man
bruger ofte trivialnavne til fedtsyrer frem for de systematiske navne.
Nogle biologisk vigtige fedtsyrer
Systematisk navn

Trivialnavn

Kort form

Formel

Smeltepunkt °C

dodecansyre

laurinsyre

12:0

CH3(CH2)10COOH

44,2

tetradecansyre

myristinsyre

14:0

CH3(CH2)12COOH

53,9

hexadecansyre

palmitinsyre

16:0

CH3(CH2)14COOH

63,1

octadecansyre

stearinsyre

18:0

CH3(CH2)16COOH

69,6

icosansyre

arachinsyre

20:0

CH3(CH2)18COOH

76,5

Mættede fedtsyrer

Monoumættede fedtsyrer
(Z)-hexadec-9-ensyre

palmitoleinsyre

16:1Δ9

(Z)-CH3(CH2)5CH=CH(CH)7COOH

-0,1

(Z)-octadec-9-ensyre

oliesyre

18:1

(Z)-CH3(CH2)7CH=CH(CH)7COOH

16,3

Δ9

Polyumættede fedtsyrer
(9Z, 12Z)-octadeca-9,12-diensyre

linolsyre

18:2Δ9,12

(9Z,12Z)-CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7COOH

-5

(all-Z)-octadeca9,12,15-triensyre

linolensyre

18:3Δ9,12, 15

(all Z)-CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH

-11

(all-Z)-icosa-5,8,11,14tetraensyre

arachidonsyre

20:4 Δ5,8,11,14

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH

-49

Figur 7.8
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Essentielle fedtsyrer
Pattedyr har brug for mindre mængder forskellige pol
fedtsyrer, men er ikke i stand til at lave dem selv.
Pattedyr kan danne dobbeltbindinger i fedtsyrer op til mel
C10, men har ikke enzymsystemer til at danne dobbeltbin
bindinger højere end C10. Imidlertid har pattedyrerne be
nolsyre og α-linolensyre; dels til indbygning i de forskel
og dels som precursors for andre livsvigtige forbindelser.
Linolsyre og linolensyre skal derfor tilføres med kosten lig
miner og essentielle aminosyrer. De kaldes derfor essentie
7.13 ses den omtrentlige fedtsyresammensætning af forskel
varer, til sammenligning med depotfedt hos mennesker.

Fedtsyrers kemiske egenskaber
Fedtsyrerne er uopløselige i vand. Men når de optræder so
natriumhexadecanoat (fig. 7.9), bliver de til amﬁﬁle mole
ene ende er stærkt polær, og den anden er stærkt upolær
opløsninger vil fedtsyrer derfor optræde som miceller. D
haler vil klumpe sig sammen i midten af en kugle, hvo
ladede hydrofile ender vil danne overfladen (fig. 7.10b).

Figur 7.9
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

På vandoverflader vil de hydrofile hoveder være i kontak
det, mens de hydrofobe haler vil befinde sig i luften bort
overfladen (fig. 7.10a). Se i øvrigt boks 7.2 .

a

b

Figur 7.10
Salte af fedtsyrerne er opløselige i vand, men de danner specielle strukturer
a. I vandoverfladen er de hydrofile COO--grupper i kontakt med vandet, mens de
hydrofobe haler stikker ud i luften.
b. I vandet danner saltene af fedtsyrer en kugleformet struktur, en micelle, hvor
de hydrofile hoveder danner overfladen, mens de hydrofobe haler klumper sig
sammen i midten af kuglen.
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Essentielle fedtsyrer
Pattedyr har brug for mindre mængder forskellige polyumættede
fedtsyrer, men er ikke i stand til at lave dem selv.
Pattedyr kan danne dobbeltbindinger i fedtsyrer op til mellem C9 og
C10, men har ikke enzymsystemer til at danne dobbeltbindinger ved
bindinger højere end C10. Imidlertid har pattedyrerne behov for linolsyre og α-linolensyre; dels til indbygning i de forskellige lipider
og dels som precursors for andre livsvigtige forbindelser.
Linolsyre og linolensyre skal derfor tilføres med kosten ligesom vitaminer og essentielle aminosyrer. De kaldes derfor essentielle. I figur
7.13 ses den omtrentlige fedtsyresammensætning af forskellige fødevarer, til sammenligning med depotfedt hos mennesker.

Fedtsyrers kemiske egenskaber
Fedtsyrerne er uopløselige i vand. Men når de optræder som salte, fx
natriumhexadecanoat (fig. 7.9), bliver de til amﬁﬁle molekyler. Den
ene ende er stærkt polær, og den anden er stærkt upolær. I vandige
opløsninger vil fedtsyrer derfor optræde som miceller. De hydrofobe
haler vil klumpe sig sammen i midten af en kugle, hvor de negativt
ladede hydrofile ender vil danne overfladen (fig. 7.10b).
På vandoverflader vil de hydrofile hoveder være i kontakt med vandet, mens de hydrofobe haler vil befinde sig i luften borte fra vandoverfladen (fig. 7.10a). Se i øvrigt boks 7.2 .

a

Figur 7.10
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

b
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Harskning af fedt
Fedtsyrernes dobbeltbindinger kan oxideres til peroxider af luftens
oxygen, specielt ved samtidig påvirkning af lys (fig. 7.11). Peroxiderne spaltes let til ildelugtende aldehyder og carboxylsyrer. Disse
processer kaldes harskning.

Figur 7.11
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Triacylglyceroler
De mest simple naturlige lipider er triacylglyceroler (fedt), der er opbygget af et glycerolmolekyle, der danner esterforbindelser med tre
fedtsyrer (fig. 7.12). Tidligere hed triacylglycerolerne triglycerider.
Triacylglyceroler anvendes overvejende som energilager både hos
planter og dyr. Carbonatomerne i fedtsyrer er maximalt reducerede
og vil således ved oxidation frigive mere energi end carbonatomerne
i carbohydrater, der jo allerede er noget oxideret. Fedt er derfor en
mere effektiv måde at oplagre og transportere energi på, hvilket er
vigtigt for dyr, der skal bevæge sig.
Triacylglyceroler udgør tillige et isolerende lag under huden.
Fedtsyrerne i triacylglycerolerne er ofte forskellige, idet glycerol
danner estre med to eller tre forskellige fedtsyrer. Sammensætningen af fedtsyrer bestemmer fedtstoffets smeltepunkt. Jo flere umættede fedtsyrer der er i triacylglycerolet og jo flere umættede carbonatomer disse indeholder, jo lavere er smeltepunktet. I figur 7.13 ses
fedtsyresammensætningen af nogle naturligt forekommende fedtstoffer.
Man skal være opmærksom på, at værdierne i tabellen skal betragtes som gennemsnitsværdier. Der kan være betydelige afvigelser i
fedtsyresammensætningen, som for dyrene bl.a. afhænger af alder
og foder og for planterne af de betingelser, som den enkelte plante
har vokset under.
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Figur 7.12
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Det ses af tabellen i figur 7.13, at de fedtstoffer, der er flydende ved
stuetemperatur (olie), indeholder mange umættede fedtsyrer, mens
de, der er faste (fedt), har flest mættede. Det skyldes, at de mættede
fedtsyrer med deres lige haler lettere kan pakkes i en krystallinsk
struktur, mens de umættede er for krøllede til at kunne pakkes regelmæssigt.
Esterdannelsen formindsker fedtsyrernes amfifile egenskaber, fordi
estergrupperne ikke er nær så hydrofile som carboxylsyregrupperne. Fedtstofferne danner derfor ikke miceller på samme måde, som
saltene af fedtsyrerne gør. Fedt er således ikke opløseligt i vand, og
det opbevares som oliedråber i planter og dyr. I dyrecellerne findes
det i specialiserede celler, der kaldes adipocytter.
I cellerne er omgivelserne vandige. Derfor behøver organismerne
særlige teknikker til behandling af fedt. I tarmen sørger komplekser
med galdesalte for, at fedtstofferne gøres tilgængelige for de fedtnedbrydende enzymer (se fig. 7.25 og kap. 12). I blodbanen transporteres fedtstofferne af flere forskellige komplekser, der bl.a. indeholder
proteiner og kolesterol (fig. 7.24).
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Fedtsyresammensætning i %

Kort form

Rapsolie

Olivenolie

Torskeleverolie

Smørfedt

Oksetalg

Depotfedt
menneske

Mættede fedtsyrer
Laurinsyre

12:0

Myristinsyre

14:0

1

Palmitinsyre

16:0

4

Stearinsyre

18:0

1

Arachinsyre

20:0

3

1

4

10

4

3

10

14

30

26

23

2

3

12

20

6

3

Andre

0,5

Umættede fedtsyrer
Palmitoleinsyre

16:1Δ9

Oliesyre

11

2

77

35

26

38

21

9

4

2

3

10

1

3

0,5

5

1

17*

14**

18:1

Δ9

58

Linolsyre

18:2

Δ9,12

Linolensyre

18:3Δ9,12,15

Andre

6
46
15
1
8

*torskelever indeholder desuden umættede fedtsyrer med længere kæder.
**smørfedt indeholder desuden en del fedtsyrer med korte kæder.
Ref.: http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_search.asp og http://ajcn.nutrition.org/content/50/2/288.full.pdf
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Saltene af fedtsyrer har i århundreder været brugt som sæbe. Det er
deres amfifile egenskaber, der gør dem velegnede. I vandige opløsninger vil de hydrofobe haler søge bort fra vandet. På den måde kan
de omslutte og derved opløse urenheder.
Sæbe fremstilles ved basisk hydrolyse af fedt i en proces, der kaldes
forsæbning:

triacylclycerol

glycerol

natriumsalte af fedtsyrer
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Det generelle ord for stoffer med sæbelignede egenskaber er detergenter. Traditionelle sæber af fedtsyrer har den ulempe, at calciumsaltene er uopløselige i vand, så man har i nyere tid fremstillet detergenter, der også i calciumholdigt vand er opløselige (fx. sulfosæbe).
Alle sæber fjerner vands overfladespænding. Desuden er der fremstillet detergenter til mange forskellige formål. I laboratoriet bruger
man ofte natriumlaurylsulfat på engelsk ”sodium dodecyl sulfate”,
som forkortes SDS.

SDS indgår desuden i utallige produkter til personlig pleje såsom
shampoo og tandpasta.
Der findes mange forskellige detergenter; princippet for dem alle er,
at de indeholder en hydrofil ende og en hydrofob ende. Den hydrofile ende kan være negativt ladet, som i de to ovennævnte eksempler,
neutral eller positivt ladet. Den hydrofobe del er næsten altid en hale
af carbonhydrider.

Boks 7.2

Sæbe og andre detergenter
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Phosphoglycerider
Phosphoglycerider udgør en stor del af alle cellemembraner, med ca.
40 % i menneskenes nerveceller og ca. 85 % i E. coli’s plasmamembran. Phosphoglycerider kaldes ofte phospholipider.
Alle phosphoglycerider er derivater af phosphatidsyre. Phosphatidsyre udgør kun en lille del af phosphoglycerider i cellemembranerne, hvor den tjener som mellemprodukt ved dannelsen af andre phosphoglycerider. I langt de fleste phosphoglycerider er phosphatgruppen yderligere forestret med forskellige hydrofile grupper. Phosphoglycerider er asymmetriske (chirale) ved C2, og de naturligt forekommende enantiomerer er
l-former.
I figur 7.15 ses eksempler på nogle hydrofile grupper, der danner
esterforbindelser med phosphatidsyre, og i figur 7.16 ses et eksempel på en phosphoglycerid forestret med en ethanolamin.

Figur 7.14
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 7.15
Hydrofile grupper
Fem af de mest almindelige grupper, der danner det polære hoved på phosphoglycerider. OH-grupperne, der danner esterforbindelsen med phosphatgruppen i phosphatidsyren, er markeret med en cirkel.
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Figur 7.14
Phosphatidsyre
R1 og R2 repræsenterer to fedtsyrer, som danner esterforbindelser med glycerol. R1 og R2 er
ofte forskellige, og den ene er
tit umættet.
Phosphatidsyre findes kun i
begrænset omfang i naturen.
Som regel er der yderligere en
esterforbindelse mellem en
hydrofil gruppe (X) og
phosphatgruppen.

Figur 7.15
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Figur 7.16
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Sphingolipider og ceramider
Sphingolipiderne findes i alle cellemembraner, men er specielt udbredt i nervevæv. Men de er ikke almindelige bakterier.
Sphingosin er den mest enkle sphingolipid (fig. 7.17). Det gælder for
sphingosin som for phosphatidsyre, at det er en hel række derivater,
der indgår i cellemembranerne. Aminogruppen på 2-carbonatomet
danner en amidbinding med en fedtsyre og danner dermed stofklassen ceramider (fig. 7.17).

OH-gruppen på C1 i ceramidet kan yderligere modificeres med forskellige hydrofile grupper. De hydrofile grupper er dels phosphatholdige molekyler og dels carbohydratmolekylder (glycolipider). Dette
giver anledning til dannelse af nye klasser af sphingolipider. I boks
7.3 ses, hvordan kombinationen af ceramid og forskellige oligosaccharider giver anledning til blodtypesystemet AB0. Denne type ceramid kaldes gangliosid.
Ceramiderne udgør en stor del af nervecellernes myelinskeder.

Figur 7.17
Ceramid
Amidforbindelse mellem
en fedtsyre og sphingosin.
Fedtsyren kan være mættet eller monoumættet med
16,18, 22 eller 24 carbonatomer.
Ligesom i phosphoglycerider danner OH-gruppen
på C1 esterforbindelse med
en række forskellige polære
grupper. Dette giver anledning til dannelse af en
række forskellige ceramider.
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Figur 7.16
Eksempel på et phosphoglycerid, hvor ethanolamin indgår i en phosphatesterbinding med phosphatidsyre. Grupperne vist i figur 7.15 danner phosphatesterforbindelser på tilsvarende måde med phosphatidsyre.

Sphingolipider og ceramider
Sphingolipiderne findes i alle cellemembraner, men er specielt udbredt i nervevæv. Men de er ikke almindelige bakterier.
Sphingosin er den mest enkle sphingolipid (fig. 7.17). Det gælder for
sphingosin som for phosphatidsyre, at det er en hel række derivater,
der indgår i cellemembranerne. Aminogruppen på 2-carbonatomet
danner en amidbinding med en fedtsyre og danner dermed stofklassen ceramider (fig. 7.17).

Figur 7.17
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Blodtyper
Blodtyperne hos mennesker bestemmes af oligosaccharider, der er
bundet til sphingolipider. Disse findes i alle cellemembraner.
Der findes fire forskellige typer, nemlig 0, A, B og AB:
sphingosin

Glc-Gal-GlcNAc-Gal-GalNAc
blodtype A

blodtype 0

fedtsyre

fedtsyre

fedtsyre

Glc-Gal-GlcNAc-Gal-Fuc

sphingosin

sphingosin

Fuc

Glc-Gal-GlcNAc-Gal-Gal
blodtype B

Fuc
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Ved blodtype AB indeholder celleoverfladerne både type A og type B.
Immunsystemet er jo indrettet således, at det ikke danner antistoffer mod de stoffer, der findes i organismen, men tilføres der fremmede stoffer, bliver disse fjernet.
Hvis man får en blodtransfusion, skal det blod man får, passe til
ens blodtype, ellers vil immunsystemet meget hurtigt nedbryde det
fremmede. Det går så stærkt, at det kan være livstruende.
Et menneske med blodtype AB kan tåle at få blod af alle fire blodtyper, idet alle fire sammensætninger er kendte af immunsystemet.
Et menneske med blodtype A kan tåle blod fra 0 og A, idet begge
typer er kendt af immunsystemet, og det samme gælder en person
med blodtype B: Vedkommende kan tåle blod fra B og 0.
Immunsystemet hos mennesker med blodtype 0 kan kun tåle blodtype 0, idet immunsystemet opfatter de to andre blodtyper som
fremmede.
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Cellemembraner
På figur 7.10 så vi, hvordan salte af fedtsyrer danner miceller i vandige opløsninger. Phospholipider i vandige opløsninger danner
ikke miceller. De lejrer sig i et dobbelt lag og danner derved vesikler
(fig. 7.18). De afskærer altså en lille dråbe vand fra omgivelserne.
Figur 7.18
Vesikel
Snit gennem en vesikel. En
vesikel er en kugleformet
struktur, der afgrænser en lille
dråbe af en vandig opløsning
fra omgivelserne.

Vandholdig hulhed

Figur 7.18
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en af

om
er afgrænset fra den øvrige celle af membraner. Både cellernes omgivelser og cellernes indre er polære. Det er derfor ret logisk, at cellernes barriere er en upolær membran, som er uigennemtrængelig
for polære stoffer.
Ud over lipider består de biologiske membraner af proteiner, der er
indlejret i det dobbelte lipidlag. Proteinerne fastholdes i membranen af hydrofobe områder i polypeptidkæden. Lipider og proteiner
er således ikke fastgjort i membranen, de flyder rundt mellem hinanden. Denne membranstruktur kaldes på engelsk ”Fluid Mosaic
Model”, som kan oversættes til ”ﬂydende mosaik-model” (fig. 7.19).
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signalmolekyle

yderside

proteinpore

protein bundet til
phospholipidmolekyle

glycolipid

phospholipider

Dobbelt
lipidlag

receptormolekyle

kolesterol

integreret protein

Figur 7.19

inderside

protein integreret
i membranens
ene lag

protein bundet
til lipidmolekyle
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Figur 7.19
Flydende mosaik-model af en cellemembran
Det er phospholipider, der grundlæggende danner membraner. I den halvfl ydende membran er der indlejret mange forskellige molekyler med forskellige
funktioner. Nogle molekyler danner porte, således at cellen kan udveksle stoffer med omgivelserne, stoffer, som ikke ellers kan passere cellemembranen.
Andre molekyler kommunikerer med omgivelserne, således at signaler udefra
afstedkommer ændringer i cellen; sådan virker fx peptidhormonerne. Kolesterol indgår i membranerne som en forstærkning.
Cellemembraner har to forskellige sider. Eksempelvis findes oligosaccharider, der
ofte har betydning for cellegenkendelse, kun på ydersiden af membranen.

Forskellige cellemembraner har forskellige funktioner, hvilket afspejles i deres sammensætning. Eksempelvis findes kolesterol (fig.
7.22) i cellemembraner, men er knap nok til stede i mitokondriemembraner.
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Figur 7.20
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De fungerer alle som signalmolekyler, men bliver i øvrigt ikke behandlet yderligere her.

Isoprenoider
Isopren er grundlaget for et utal af hydrofobe forbindelser med
mange forskellige funktioner (fig. 7.3 og 7.20). Her skal vi se på
kolesterol, nogle afledede af kolesterol samt få andre eksempler på
isoprenoider.
isoprenoider

• steroider
• plantehormon
• carotenoider
• vitamin K
• vitamin E
• vitamin A
• gummi
• dele af klorofyl
• ubiquinon

Figur 7.21
Isopren (2-methyl-buta-1,3-dien)
kolesterol
galdesalte
steroidhormoner
vitamin D

Figur 7.22
Isopren danner grundlaget for mange forskellige forbindelser
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Andre fedtsyrebaserede lipider
Der er andre fedtsyrebaserede lipider. Voks er en ester mellem en
langkædet alkohol og en fedtsyre (fig. 7.20). Voks bruges som vandskyende lag. Vandlevende fugle producerer voks, som de gnider ind
i fjerene, og bladene på mange planter er dækket af voks, som bl.a.
formindsker vandtabet. Ørevoks og bivoks er andre eksempler.
Icosanoider er en hel klasse af lipider, der dannes ud fra arachidonsyre (fig. 7.3):
• Prostaglandiner
• Tromboxaner
• Leucotriener
De fungerer alle som signalmolekyler, men bliver i øvrigt ikke behandlet yderligere her.

Isoprenoider

Figur 7.20
Opbygning af voks
Voks er en esterforbindelse
mellem en langkædet alkohol
og en fedtsyre. Carbonhydridkæderne i voksarterne er ofte
længere end 22 carbonatomer.

Isopren er grundlaget for et utal af hydrofobe forbindelser med
mange forskellige funktioner (fig. 7.3 og 7.20). Her skal vi se på
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Figur 7.21
Isopren (2-methyl-buta-1,3-dien)
kolesterol
galdesalte
steroidhormoner
vitamin D
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Steroider
Steroider består grundlæggende af fire kondenserede ringe, som benævnes A, B, C og D. Disse fire ringe udgør steroidskelettet (fig. 7.23).

Figur 7.23
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 7.24
Kolesterol
Selv om kolesterol er et kompliceret molekyle med den kondenserede ringstruktrur, er syntesen forholdsvis enkel. Her er vist en forenklet oversigt over, hvordan
det opbygges fra acetat.
Mellemproduktet ”aktiveret isopren” er grundlaget for opbygning af mange
forskellige isoprenoider. Selv om kolesterol afledes af seks isoprenenheder, har
kolesterol kun 27 C-atomer, hvilket skyldes, at der efterfølgende fraspaltes tre
C-atomer.
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Steroidskelettet
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Kolesterol
Kolesterol består af steroidskelettet og en carbonhydridsidekæde
med i alt 27 carbonatomer. Det er et kompliceret molekyle, men syntesen af kolesterol er forholdsvis enkelt, idet det grundlæggende kan
opbygges af acetat. I figur 7.24 ses (i kort form), hvordan kolesterol
opbygges. Her skal man lægge mærke til mellemproduktet, aktiveret isopren, som danner basis for opbygning af alle isoprenoider.
Kolesterol er kun lidt amfifilt med en enkelt hydroxylgruppe i den
ene ende. Det er dermed fedtopløseligt og opløses med lethed imellem de hydrofobe haler i cellemembranerne, hvor det bidrager til at
opretholde cellemembranernes halvflydende struktur, og gør membranen mindre følsom for temperaturændringer.
Kolesterol er forstadie til en række galdesalte og en del fedtopløselige hormoner.
Galdesalte
Galdesaltene er mere polære derivater af kolesterol. De dannes i leveren og udskilles med galden til tyndtarmen. Galdesaltene virker som
emulgatorer, de er amfifile, idet de har en hydrofil og en hydrofob
side. Dermed er de i stand til at danne miceller, der tillader, at vandopløselige lipaser (fedtnedbrydende enzymer) kan nedbryde fedtstofferne (fig. 12.25). I figur 7.25 ses to almindelige galdesyrer: Cholsyre og chenodeoxycholsyre.

Figur 7.25
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Steroidhormoner
Kolesterol udgør også forstadiet til steroidhormonerne. Steroidhormonerne produceres i binyrebarken og i kønskirtlerne. De kan opdeles i fem klasser:
• Progestagener
Eksempelvis progesteron, som regulerer forskellige begivenheder i løbet af graviditeten. Progesteron produceres i det
gule legeme (corpus luteum).
• Glucocorticoider
Cortisol, som regulerer kroppens omsætning af fedt, carbohydrat og proteinstoffer. Produceres i binyrebarken.
• Mineralocorticoider
Fortrinsvis aldosteron, som opretholder kroppens mineralbalance, idet aldosteron påvirker nyrerne, så mineralerne tilbageholdes.
• Androgener
Bl.a. testosteron, det mandlige kønshormon, som regulerer
udviklingen af de sekundære maskuline kønskarakterer. Produceres i testiklerne.
• Østrogener
De kvindelige kønshormoner, fx østradiol, som regulerer udviklingen af de sekundære kvindelige kønskarakterer. Produceres i æggestokkene.

Figur 7.26
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Fedtopløselige vitaminer
De fire fedtopløselige vitaminer har hver deres specialiserede funktion.
A-vitamin hører til den gruppe stoffer, der kaldes transretinol. Avitamin indgår i øjets synspigmenter og er nødvendigt for, at lys kan
omdannes til synsindtryk. Desuden har A-vitamin en vigtig rolle i
reguleringen af arveanlæggenes funktion. A-vitamin fås fra flere kilder. Som retinol findes det i dyriske produkter som lever og mælk,
og som carotener findes det i grønsager med gule eller mørkegrønne
farver som gulerødder og spinat. Carotenerne bliver i kroppen omdannet til retinol (fig. 7.27).

Figur 7.27
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

A-vitaminmangel kan give natteblindhed og nedsat modstandskraft
overfor infektionssygdomme.
D-vitamin ligner i sin opbygning steroiderne (fig. 7.28). Det er ikke
noget ægte vitamin, fordi det ikke er nødvendigt i kosten, idet D-vitamin kan dannes i huden af 7-dehydrokolesterol under indvirkning
af sollys. Ved tilstrækkelig solbestråling kan det daglige behov dækkes. D-vitamin fås desuden fra bl.a. fede fisk. Det regulerer calciumog phosphormetabolismen i knoglerne.
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Figur 7.28
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

D-vitaminmangel fører til engelsk syge hos børn og til knogleskørhed hos ældre. Har desuden mange andre vigtige funktioner i cellerne.
E-vitamin, α-tokopherol (fig. 7.29) er en antioxidant. Det vil sige, at
det forhindrer harskning af fedtstoffer og uskadeliggør frie radikaler.
E-vitamin findes i planter, specielt i planteolier. E-vitaminmangel er
sjælden, men kan afstedkomme påvirkning af nervesystemet og således medfører gangbesvær.
Figur 7.29
E-vitamin

K-vitamin er afgørende i blodkoagulering og hos planter er det vigtigt i fotosyntesen.
Figur 7.30
K1-vitamin
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Figur 7.28
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© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

7. Lipider

265

Andre isoprenoider
Ubiquinon er et stof, der transporterer elektroner i mitokondriemembranen. Vi skal kikke nærmere på ubiquinons egenskaber i
kapitel 12.
Klorofyl, som vi skal se på i kapitel 14, er ligeledes en afledning af
isopren.
Terpener er stoffer, der er udbredt i planter. Her skal vi se på naturgummi, som er en polyisopren og duftstoffet limonen, som er sat
sammen af to isoprenenheder.
Polyisopren er opbygget af mange gentagne enheder af isopren. I
figur 7.31 ses to isoprenenheder der er bundet sammen, og kæden
fortsætter.
Terpener udgør desuden hovedbestanddelen af planters og blomsters æteriske olier, fx citronduften (limonen; fig. 7.32) og duften af
nåletræer. De kraftige sødemidler, der forekommer i planteslægten
Stevia, er glycosider af diterpenen steviol (se boks 12.1). Det er opbygget af fire isoprenenheder og har molekylformlen C20H32.

Figur 7.31
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Terpenerne er ofte farvede stoffer. Tænk bare på caroten i gulerødder. Mange andre farver i naturen er således terpener. Mange af de
stærkt farvede fugle er farvet af terpener.

Figur 7.32
Limonen
Limonen er et eksempel på et
terpenduftstof. Det findes i skallerne på citrusfrugter.
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Praktisk arbejde
Lipider er uopløselige i vand. Derfor skal de ekstraheres med ikkepolære organiske opløsningsmidler.
Almindeligvis separeres komplekse blandinger af lipider efter polaritet eller opløselighed i upolære opløsninger.
Lipider, der indeholder fedtsyrerester eller amidbindinger, kan hydrolyseres med syre eller base eller hydrolytiske enzymer, således at
de forskellige komponenter kan analyseres særskilt.
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Figur 7.33
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Nucleinsyrer
Nucleinsyrerne er på sin vis de mest fundamentale stoffer i de levende organismer, fordi den fysiske udvikling af enhver levende organisme er programmeret i nucleinsyrerne. Nucleinsyrerne er altså
vigtige, fordi de indeholder cellernes samlede information.
Der er to typer nucleinsyrer: Deoxyribonucleinsyre (DNA) og ribonucleinsyre (RNA), (fig 8.1). Begge typer har hver deres funktioner.
DNA udgør arvemassen, som er den samlede information om, hvordan en levende organisme opbygges. En organismes samlede genetiske information kaldes dens genom.
DNA har grundlæggende to funktioner:
• Bevarelse og overførsel af den genetiske information (arveanlæg) til de ny celler ved celledeling (fig. 8.2b)
• Bevarelse og styring af opskrifterne (koderne) til alle cellens
proteiner (fig. 8.2a)
RNA har flere funktioner i forbindelse med cellers proteinsyntese.
Disse funktioner har vi beskrevet i figur 8.12-8.14 og i kapitel 10.
Figur 8.1
Nucleinsyrer
Der eksisterer grundlæggende
to slags nucleinsyrer: DNA og
RNA. DNA opbevarer en celles
information, der kopieres og
videregives til næste generation.
De forskellige typer RNA
deltager i produktionen af
protein i cellerne.

mRNA

tRNA
RNA
rRNA

Nucleinsyrer
DNA

ikke-kodende RNA

Figur 8.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

DNA´s og RNA´s funktioner er overordnet beskrevet i det centrale
dogme i molekylærbiologi (fig. 8.2), som viser flow af genetisk information i celler ved celledeling og proteinsyntese.
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Ved proteinsyntese videreføres informationen i DNA til RNA ved
processen transskription (fig. 8.2a).
Derefter oversættes rækkefølgen af nucleotider i mRNA til en rækkefølge af aminosyrer i den proces, der kaldes translation (fig. 8.2a).
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Figur 8.2a
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Figur 8.2
Det centrale dogme
Se fig. 8.5 for forklaring af de 5
farver.
a. DNA indeholder opskrift på
proteiner i form af en kode,
der overføres fra DNA til RNA
(transskription) og videre til
protein (translation).
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Transskription og translation forklares i kap. 10. Replikation forklares i kap. 9.

b. Når cellerne deler sig, bliver
DNA kopieret, så arveanlæg
videreføres til de nye celler
(DNA-replikation).
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b. Når cellerne deler sig, bliver
DNA kopieret, så arveanlæg
videreføres til de nye celler
(DNA-replikation).
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Nucleotider
I naturen ser man ofte, at forskellige stoffer kan anvendes i vidt forskellige sammenhænge (fig. 8.3). Dette gælder i særlig grad nucleotiderne.
Figur 8.3
Nucleotider
Nucleotiderne har mange
forskellige funktioner i cellerne.

DNA
informationslager

RNA
informationsformidler
nucleotider

energioverførsel

coenzymer

Figur 8.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Nucleotidernes opbygning og navngivning
Nucleotider (fig 8.4a) er sammensatte molekyler, der er opbygget af
tre dele: En pentose (fig 8.4b), en nitrogenholdig base (fig 8.5) og et
eller flere phosphatmolekyler. Nucleosider (fig 8.4a) er opbygget af en
pentose og en nitrogenholdig base.
De nucleotider, som danner RNA, indeholder pentosen ribose (fig.
8.4b). Disse nucleotider kaldes ribonucleotider (fig. 8.6).
I de nucleotider, som danner DNA, er pentosen modificeret, idet OHgruppen på C2 er udskiftet med et H (fig. 8.4b). Sådanne nucleotider
kaldes deoxyribonucleotider (fig. 8.6).
Figur 8.4a
Opbygning af nucleosider
og nucleotider
Et nucleosid er en pentose med en tilknyttet
base på C1. Et nucleotid
er en esterforbindelse mellem OH-gruppen på C5 på
et nucleosid og en eller
ﬂere phosphatgrupper.
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Nucleotider er de byggesten, som nucleinsyrerne er opbygget af. Udover det har nucleotiderne også en helt central rolle i energiomsætningen fx ATP, da ATP er dannet af nucleotid. De indgår desuden
som bestanddele i mange coen-zymer.
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Figur 8.4a
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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I figur 8.6 ses formler, navne og forkortelser for de otte forskellige nucleotider, som indgår i nucleinsyrerne. Nucleotidernes navne
er afledt af navnet på den base, der indgår i nucleotidet.

Figur 8.5
Nitrogenholdige baser
Purin og pyrimidin, samt de
fem aﬂedte baser, der indgår
i nucleotiderne. Baserne med
to kondenserede ringe, adenin
og guanin, kaldes purinbaser.
Baserne med en 6-leddet ring:
Cytosin, thymin og uracil, kaldes
pyrimidinbaser. Baserne cytosin
(C), thymin (T), adenin (A) og
guanin (G) findes i DNA, og
baserne cytosin (C), uracil (U),
adenin (A) og guanin (G) findes
i RNA.

Figur 8.4b
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Samtlige navne på de forskellige nucleotider og deres afledte navne
er angivet i figur 8.7.
Man har ofte brug for et symbol for et ubestemt nucleosid. I så fald
bruges den generelle forkortelse N for nucleosid. Eksempelvis skal
NTP læses som nucleosidtriphosphat og dNDP som deoxynucleosiddiphosphat.
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G

C
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Figur 8.4b
Pentoser i DNA og RNA
Nucleosider og nucleotider kan
indeholde to forskellige slags
pentoser, afhængigt af om de er
indbygget i RNA eller i DNA.
DNA indeholder altid deoxyribose. RNA indeholder altid ribose.

De nitrogenholdige baser er forbindelser, der er afledt af purin og
pyrimidin. På figur 8.5 ses formlerne: Purin, pyrimidin, adenin, guanin, cytosin, thymin og uracil. Heraf findes adenin, guanin og cytosin
både i RNA og DNA, mens thymin kun findes i DNA og uracil kun
i RNA.
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Figur 8.6
Formler for nucleotider, som
indgår i DNA og RNA
Nucleotiderne er angivet med
deres forkortelser. Således står
lille d for deoxy, A for adenosin,
G for guanidin, C for cytidin,
T for thymidin og U for uridin.
M’et i forkortelserne står for
mono og P for phosphat. dAMP
skal således læses: Deoxyadenosinmonophosphat. Nucleotider
findes også som nucleosiddiphosphater og nucleosidtriphosphater. Bemærk, at basernes
ringsystem sidder vinkelret på
den ringsluttede pentose.

deoxyribonucleotider i DNA
ribonucleotider i RNA
Figur 8.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Nucleotider i energistofskiftet
Når nucleotiderne indgår i energistofskiftet, optræder de med flere
phosphatgrupper, der er bundet sammen med energirige phosphorsyreanhydrid-bindinger. Som omtalt i kapitel 2, er det specielt ATP,
der fungerer som energiformidler i energistofskiftet, men også GTP
og UTP har sådanne funktioner. Det gælder for samtlige nucleotider, at de kan opbevare kemisk energi i phosphorsyreanhydridbindingerne. Ved syntesen af nucleinsyrerne er det således hydrolyse af
de energirige triphosphater, der leverer den kemiske energi til opbygningen.
5’ - enden

Nucleinsyrernes struktur og ladning
I nucleinsyrerne er nucleotiderne bundet
sammen med phosphodiesterbindinger mellem OH-gruppen på C3 i det ene (deoxy)ribosemolekyle og phosphatgruppen på C5
i den næste (fig. 8.8). Den del af kæden,
der udgøres af phosphat og (deoxy)-ribose,
kaldes rygraden.

A

{

3’ - 5’
phosphodiesterbinding

3’ - 5’
phosphodiesterbinding

U

{

G

RNA og DNA er
negativt ladede ved
fysiologisk pH

C

3’ - enden
Figur 8.8
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I den ene ende af kæden er det således phosphatgruppen på C5, der
afslutter kæden. Denne ende kaldes 5’-enden (udtales fem mærke
enden). I den anden ende er det OH-gruppen på C3, der afslutter
kæden, og den ende kaldes 3’-enden (udtales tre mærke enden).
Rækkefølgen eller sekvensen af nucleotiderne i nucleinsyrekæden
angives fra 5’-enden. Man bruger basernes forkortelser, når sekvensen skal angives. Sekvensen i figur 8.8 skrives således:
		

5’ AUGC 3’

Nucleinsyrer er svage syrer, og negativt ladede ved fysiologisk pH, pga.
phosphatgrupperne i rygraden.

DNA-struktur
DNA-molekylet er dobbeltstrenget. Det vil sige, at DNA-molekylet
er opbygget af to deoxyribonucleotidkæder.
Kæderne snor sig om hinanden i en spiralform: DNA-dobbeltspiral eller DNA-helix (fig. 8.9). Ved snoningen dannes to kløfter (eng:
Grooves), som kaldes minor (lille) og major (stor). Man bruger mest
de engelske betegnelser. I kløfterne ”stikker” baserne ud, så de kan aflæses udefra på dobbeltstrengen af fx restriktionsenzymer (se kap. 11).
Minor groove

Major groove

A
T
G
C

5’

3’

3’
Rygrad af skiftevis pentose og phosphat

Figur 8.9
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er en purinbase, sidder overfor C, som er en pyrimidinbase; de danner indbyrdes tre hydrogenbindinger (fig. 8.10 og 8.11). Dette kaldes
baseparringsreglen.

5’

8. Nucleinsyrer

hydrogenbinding

Figur 8.10
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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hydrogenbinding

Figur 8.10
Baseparringsreglen
Her ses, hvordan A og T og G og
C er bundet sammen med hydrogenbindinger. Begge disse baseparringer giver præcis samme
afstand til bindingspunkterne i
de antiparallelle strenge.

hydrogenbindinger

hydrogenbindinger

Figur 8.11
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 8.11
Opbygning af DNA-spiralen
Her ses den antiparallelle
opbygning af det dobbeltstrengede DNA. Den ene
strengs 5’ ende ligger overfor
den anden streng 3’ ende.
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RNA-struktur
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Figur 8.12
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Figur 8.13
Transfer-RNA (tRNA)
sekundær struktur

RNA er opbygget af lange enkeltstrengede kæder af ribonucleotider. I
RNA indgår baserne uracil (U), adenin (A), guanin (G) og cytosin (C).
RNA er opbygget af én streng, så i princippet er RNA enkeltstrenget.
Imidlertid indeholder nogle af RNA-molekylerne områder, hvor
strukturen er dobbeltstrenget. Det skyldes, at molekylet har komplementære sekvenser, så det kan baseparre med sig selv og
danne såkaldte hårnålestrukturer (hairpin loops) figur 8.13 og 8.14.
Der er flere typer af RNA i celler. Den overordnede struktur af
mRNA, tRNA og rRNA er vist i figur 8.12, 8.13 og 8.14.
Messenger-RNA (mRNA) er opbygget af en kæde af ribonucleotider
og indeholder den genetiske information fra DNA i form af en bestemt rækkefølge af nucleotider, som ved proteinsyntese oversættes
til proteinets primære struktur.
mRNA er opbygget lidt forskelligt i enderne hos pro- og eukaryote
celler (kapitel 10).
Transfer-RNA (tRNA) har områder med hairpin loops. Strukturen er
i figur 8.13 vist som sekundær struktur (kløverbladsstruktur).
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3’-enden slutter altid med CCA-OH, og her tilkobles
en aminosyre ved proteinsyntesen. Anticodon-loop indeholder en nucleotidsekvens med tre baser, som er
komplementære til tre baser på mRNA .
tRNA´s funktion er at transportere aminosyrer under
proteinsyntesen. Læs mere om dette i kapitel 10.
Ribosomalt-RNA (rRNA, fig. 8.14) har ligesom tRNA
områder med loopstrukturer, idet der sker hydrogenbinding til komplementære baser i kæden. Den viste
rRNA kaldes 16S og består hos E. coli af 1542 nucleotider. Her er kun vist en del af molekylet. RNAkæden danner kompleks med proteiner og udgør
hermed en del af ribosomet. S står for Svedberg og
angiver størrelsen.
Ribosomer beskriver vi nærmere i kapitel 10.
Ikke-kodende RNA er en gruppe af RNA-molekyler med
forskellige funktioner i celler. Nogle af dem har katalytisk virkning. Funktionen af de forskellige RNA molekyler er beskrevet under proteinsyntesen i kapitel 10.

Figur 8.14
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Nogle virustyper bruger RNA som arvemasse. De indeholder altså slet ikke DNA.
nucleinsyrer

deoxyribose

DNA

RNA

deoxyribonucleotider

ribonucleotider

base
A, T, G, C

Figur 8.15
Oversigt over nucleinsyrernes struktur
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Figur 8.14
Ribosomalt RNA (rRNA)
rRNA er sammen med proteiner
byggesten til ribosomer
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DNA’s organisering i cellerne
I de levende celler har dobbeltstrenget DNA en veldefineret struktur. De enkelte dobbeltstrengede DNA-molekyler i cellerne kaldes
kromosomer. Kromosomerne er organiseret på forskellige måder hos
prokaryoter og eukaryoter.

Prokaryot DNA
Bakterier har typisk ét kromosom. Det er ringformet og ligger frit i
cytoplasmaet (fig. 8.16).
kromosomalt DNA

plasmid-DNA

Figur 8.16
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

De 4.000.000 bp i kromosomet i E. coli danner en tråd, der er ca. 1
mm lang, mens selve bakterien kun er ca. 1/1000 mm (1µm). Det
er derfor nødvendigt, at DNA-molekylet i bakterien er foldet på en
organiseret måde.
Prokaryoter klarer organiseringen ved at sno det ringformede molekyle nogle ekstra gange, så det ligger i cellen som en sammensnoet
elastik. Man siger om et sådan snoet molekyle, at det er supercoiled,
mens man kalder det ringformede molekyle uden snoninger relaxed
(fig. 8.17 og 8.18).
Det er specielle enzymer (topoisomeraser), som styrer kromosomets
snoninger.
I prokaryoter findes foruden det kromosomale DNA små ringformede DNA-stykker, som kaldes plasmider. Naturlige plasmider kan
indeholde fra ca. 3000 bp til ca. 150.000 bp afhængigt af hvilken

8. Nucleinsyrer

funktion plasmiderne har. Plasmiderne bærer relativt få gener, som
bakterierne kun har brug for under særlige omstændigheder. For eksempel sidder generne for de enzymer, der kan nedbryde antibiotika,
ofte på plasmider. Plasmider kan udveksles mellem bakterier, og
derfor kan bakterier, der oprindeligt ikke var resistente over for antibiotika, erhverve en sådan resistens ved at optage et plasmid. Plasmider i cellerne er supercoiled ligesom det kromosomale DNA.
Plasmiderne anvendes i genteknologien til at overføre udvalgte gener fra en organisme til en anden. De gængse plasmider til dette formål er normalt små. Se kapitel 11.

Figur 8.17

Relaxed

Supercoiled

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Eukaryot DNA
I eukaryote celler er kromosomerne placeret i cellekernen. Eukaryote
celler indeholder typisk mere end ét kromosom, og i modsætning til
prokaryoternes kromosomer er eukaryoternes kromosomer lineære.
Antallet af kromosomer i cellekernen er artsbestemt. Menneskeceller har 22 kromosompar + to kønskromosomer, altså i alt 46 kromosomer. Kromosomtallet varierer ganske meget mellem arterne.
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© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Relaxed

Supercoiled

Eukaryot DNA
I eukaryote celler er kromosomerne placeret i cellekernen. Eukaryote
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Bananfluen (Drosophila melanogaster) har fx fire par kromosomer,
mens høns (Gallus domesticus) har 39 par kromosomer.
Mange eukaryoter har ét sæt kromosomer fra faderen og ét sæt fra
moderen. Derfor opgives kromosomtallet ofte i kromosompar. Hvert
enkelt kromosom har altså en partner, der stammer fra den modsatte
forælder. Et sådant kromosompar kaldes homologe kromosomer.
Visse eukaryoter, fx gærceller, kan tillige indeholde plasmider.

Figur 8.19
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Eukaryote celler har endnu større problemer med at opbevare DNA
end de prokaryote. Hvis kromosomerne fra en menneskecelle blev
strakt ud og lagt i forlængelse af hinanden, ville rækken af DNAmolekyler være ca. 3 m lang. Alt dette DNA skal foldes sammen i
en cellekerne, hvis diameter sjældent er større end 10 µm (10/1000
mm). Det svarer til, at en tynd sytråd på 3 km skal ordnes i en
kugle med diameteren 1 cm, og så skal der i øvrigt være plads til en
hel del andre ting i kuglen, figur 8.19.
Cellerne klarer problemet ved at vikle DNA-dobbeltspiralen op
omkring proteinspoler, der ligger som perler på en snor (fig. 8.20).
Hver perle (DNA + protein) kaldes et nucleosom. En proteinspole
er sat sammen af otte proteiner, der kaldes histoner. Histonerne
indeholder en relativ stor mængde basiske aminosyrer og er derfor
positivt ladede ved fysiologisk pH-værdi. Phosphatgrupperne i nucleinsyrerne er negativt ladede, og det er bl.a. ionbindingerne mellem de positive proteiner og de negative nucleinsyrer, der holder
histoner og nucleinsyrer sammen. “Perlekæden” er derefter snoet op
som en lang spiral, som det fremgår af figur 8.21.
Når kromosomerne skal til at dele sig, vikles de yderligere omkring
sig selv og bliver da så tykke, at de kan ses i et almindeligt lysmikroskop, når de bliver farvet.

8. Nucleinsyrer

Nucleosom

DNA

Histon H1

8 Histonproteiner

Figur 8.20-21
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Replikation
Når en celle deler sig, skal hver af de to nye celler have en
fuldstændig kopi af modercellens DNA. Denne kopiering
af DNA kaldes replikation. Replikation i prokaryoter og
eukaryoter adskiller sig fra hinanden i forskellige detaljer,
men grundlæggende sker der det samme.
				
Ved replikationen bliver hele cellens genom kopieret. I figur 9.1 kan man se en skematisk fremstilling af, hvordan
et dobbeltstrenget DNA-molekyle bliver til to nye dobbeltstrengede DNA-molekyler.
Replikationen er en proces, der katalyseres af enzymer:
DNA-polymeraser.

Gamle strenge

Nye strenge

Figur 9.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

DNA-polymeraser har brug for mange forskellige elementer for at fungere, men følgende er de væsentligste:
• Bestemte steder på de oprindelige DNA-strenge,
hvor replikationen kan begynde. Sådanne
steder kaldes ori (engelsk: Origin of replication).
• Enkeltstrenget DNA, der er skabelon for de nye
strenge. Det er enzymet helicase, der åbner
dobbeltstrengen.
• RNA-primere, som udgør fundamentet i den nye
DNA-streng. Senere i replikationen fjernes RNAprimerne igen og erstattes af DNA.
• dNTP (deoxyribonucleosidtriphosphater) er byggestenene i de nye DNA-strenge og leverer
samtidig energi til replikationen.

			

9. Replikation

DNA-polymeraser
DNA-polymeraser er enzymer, som katalyserer opbygning af nye
DNA-strenge. Denne opbygning foregår med de ”gamle” strenge
som skabeloner, så de nye bliver komplementære til de gamle. Disse
kaldes også for template-DNA (eng. for skabelon)
DNA-polymeraser kan ikke starte syntesen på enkeltstrenget DNA.
Derfor produceres en primer, som består af et kort fragment af RNA
med en fri 3´-OH-gruppe. Primeren fungerer som startsted for syntesen af den nye DNA-streng. DNA-polymeraser syntetiserer altid den
ny streng i retningen 5´mod 3´ med primeren som startsted, og template-DNA-strengen aflæses således i retningen 3´mod 5´ (fig. 9.2).
DNA-polymerase
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e forskel-

DNA-polymerisering, hvor en ny DNA-streng syntetiseres ud
fra en template (polymeraseaktivitet, fig. 9.2 og 9.3).
Spaltning af phosphodiesterbindinger, så nucleinsyrer nedbrydes fra enderne (exonucleaseaktivitet).

DNA-polymeraser kan have to former for exonucleaseaktivitet:
•

•

(5´→ 3´) exonucleaseaktivitet, hvor nucleotider kan fjernes i
samme retning som syntesen foregår. Dette bruges bl.a. til at
nedbryde RNA-primere ved replikation, så de kan erstattes
med DNA.
(3´→ 5´) exonucleaseaktivitet, hvor nucleotider kan fjernes i
modsat retning af synteseretningen. Her kan enzymet gå et
nucleotid tilbage og fjerne et forkert indsat nucleotid. Dette
kalder man også for ”proofreading” (= korrekturlæsning).
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På figur 9.3 er vist, hvordan nucleotider indsættes komplementært
til den ”gamle” streng. Se figurtekst for yderligere forklaring.

Figur 9.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Primere
DNA-polymerasen har, som beskrevet i figur 9.2. brug for en fri 3´OH-gruppe, som den kan bygge videre på. Denne OH-gruppe sidder i primerens 3'-ende. Primere består af korte RNA-molekyler,
der er komplementære til områder på template-DNA-strengen, og
syntese af RNA-primere katalyseres af enzymet primase.

Nucleotider
Syntese af en ny DNA-streng kræver byggemateriale, som består
af de fire deoxyribonucleotider. I figur 9.3 ses, hvordan et dNTPmolekyle kan sættes på en fri 3´-OH-gruppe. DNA-polymerasen
katalyserer esterdannelsen mellem dNTP og den frie OH-gruppe
på 3'enden af den voksende DNA streng, og samtidig spaltes en
diphosphatgruppe fra nucleosidtriphosphat.
Fraspaltningen af diphosphatgruppen frigør energi, som gør DNAsyntesen mulig, fordi opbygningen (polymeriseringen) af DNA kræver energi. Se også boks 9.1.

Den overordnede reaktion ved opbygningen af DNA-kæden kan opskrives på denne måde: (PPi er en forkortelse for diphosphat; også
kaldet pyrophosphat):
(dNMP)n + dNTP Ý (dNMP)n + 1 + PPi
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Denne reaktion kan opdeles i to delreaktioner:
(1) dNTP + H2O → dNMP + PPi
(2) (dNMP)n + dNMP → (dNMP)n+1 + H2O

∆G°‘ = – 30 kJ
∆G°‘ = + 25 kJ

Den koblede reaktion er energimæssigt favorabel, fordi summen af
∆G for de to delreaktioner er negativ. Reaktionen forskydes desuden
mod højre, fordi diphosphat hurtigt hydrolyseres, idet ∆G0' for denne hydrolyse er – 30 kJ.

Boks 9.1

Energi
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Forløb af replikation
Replikationen begynder på bestemte steder på de dobbeltstrengede
DNA-molekyler. Stedet, hvor replikationen starter, kaldes som tidligere nævnt ori. Prokaryot DNA har som regel ét ori, mens eukaryot
DNA har flere.
Replikationen foregår i begge retninger på begge de adskilte DNAstrenge (fig. 9.4).

Ori
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3’ 5’

DNA-helicase

3’

5’

3’
3’
3’

5’ 3’

5’
5’

Replikationsgafler

Figur 9.4
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

DNA-dobbelthelix åbnes af enzymer i ori, så baseskvensen kan aflæses af DNA-polymerasen.
Før DNA-polymerasen kan starte, skal der skabes et dobbeltstrenget
startsted. Der syntetiseres RNA-primere, som hydrogenbindes komplementært til hvert af de to enkeltstrengede DNA-molekyler.
Replikationen kan, som vi lige har set, kun foregå i én retning, nemlig 5’→ 3’. Da de to adskilte strenge er antiparallelle, ser det umiddelbart ud, som om replikationen også foregår i retningen 3’ → 5’, men
det gør den ikke. I 3’→ 5’-retningen foregår replikationen med små
skridt, som vist i figur 9.4 og 9.5.
Den ene template-streng kaldes den ledende streng (eng: Leading
strand), fordi syntesen af den ny DNA-streng foregår i samme retning (5’ → 3’) som den, hvori DNA-helixen åbnes.
Den anden template-streng kaldes den tøvende streng (eng: Lagging
strand), fordi syntesen af den ny streng foregår i modsat retning af
den, hvori DNA-helixen åbnes. Den ny streng syntetiseres således i
små stykker, og til slut dannes de manglende phosphodiesterbindinger i rygraden af enzymet ligase.
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Læg mærke til, at i replikationsgaflen fungerer begge template-strenge som ledende, bare på hver sin side af ori (fig. 9.4).
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Figur 9.5
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Prokaryot replikation
På prokaryoternes ringformede kromosom findes i reglen ét ori.
Hvis de prokaryote celler har optimale livsvilkår, foregår celledelingen uafbrudt, dvs. kromosomet deles hele tiden, og de nye kromosomer når ikke at blive færdige, før replikationen atter starter i ori
(fig. 9.6).
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Plasmider (se også fig. 8.16) har også et ori og replikeres på samme
måde som det kromosomale DNA, men uafhængigt af dette og i nogen grad uafhængigt af celledelingen. En bakterie indeholder i reglen kun ét kromosom, men kan godt indeholde mange plasmider.

Figur 9.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Eukaryot replikation
Eukaryote celler har andre behov end prokaryote. Det er langtfra
alle celler, der deler sig regelmæssigt i et pattedyr. Nervecellerne er
modne ved fødslen og deler sig almindeligvis aldrig mere, de holder
et helt liv. Mens der er andre celler, der har brug for at dele sig hele
tiden, fx blodets stamceller.
Mens replikationen hos prokaryoter stort set er styret af det omgivende miljø, er det andre parametre, der styrer replikationen i eukaryoter. Det er helt afgørende, at cellerne i et voksende eukaryot foster
eller i en voksende plante udvikles, så de bliver forskellige fra hinanden. Dette kaldes diﬀerentiering af cellerne.
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Replikationen i eukaryoter begynder også på bestemte steder i kromosomet, ligesom det er tilfældet hos prokaryoter. Men i stedet for ét
ori som hos prokaryoter har eukaryote kromosomer mange ori (fig.
9.7). Det er nødvendigt, fordi de eukaryote kromosomer er meget
større end de prokaryote, og replikationen går meget langsommere.
Det kan der være mange grunde til, fx skal der produceres histoner
før og under replikationen, så de nye DNA-strenge omgående kan
ordnes. De gamle histoner genbruges dog samtidig med, at der dannes nye. I øvrigt tager det tid at organisere de to nye DNA-strenge.

Oversigt: Replikation
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RNA-primer
fundament for DNA
polymerase
replikation

ori site
startsted

dNTP
byggesten til ny DNA-streng
og energi til syntese

DNA repair
For at sikre, at DNA-sekvensen bliver bibeholdt, er der i celler forskellige systemer til reparation af DNA-molekyler.
Hvis DNA-sekvensen ændres, opstår en mutation, og det kan have
alvorlige konsekvenser for organismen. Hvis mutationen hos eukaryoter opstår i kønsceller, vil den videreføres til næste generation.
Mutationer kan have forskellige konsekvenser, fx cancer eller celledød. I andre tilfælde kan mutationer have positive effekter.

Figur 9.8
Oversigt over replikationens
elementer
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9.7). Det er nødvendigt, fordi de eukaryote kromosomer er meget
større end de prokaryote, og replikationen går meget langsommere.
Det kan der være mange grunde til, fx skal der produceres histoner
før og under replikationen, så de nye DNA-strenge omgående kan
ordnes. De gamle histoner genbruges dog samtidig med, at der dannes nye. I øvrigt tager det tid at organisere de to nye DNA-strenge.
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Hvis DNA-sekvensen ændres, opstår en mutation, og det kan have
alvorlige konsekvenser for organismen. Hvis mutationen hos eukaryoter opstår i kønsceller, vil den videreføres til næste generation.
Mutationer kan have forskellige konsekvenser, fx cancer eller celledød. I andre tilfælde kan mutationer have positive effekter.

Figur 9.7
Eukaryot replikation
Replikationen starter flere steder
på en gang på det eukaryote
kromosom.

9. Replikation

Derefter frigøres det i mørke fra den nu reparerede DNA-streng.
Hvis skaden ikke udbedres, kan det føre til hudkræft.

Figur 9.9
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Proteinsyntese
DNA-molekylerne indeholder koderne (opskrifterne) for samtlige
proteiner, som en celle har brug for. Denne kode formidles videre
i mRNA.
DNA indeholder samtidig koder, der bestemmer, hvornår det enkelte protein skal produceres.
Desuden indeholder DNA koderne for de øvrige RNA-typer, tRNA,
rRNA og ikke kodende RNA, se strukturerne i figur 8.12-8.14.
Det område på DNA, der indeholder opskriften på en enhed, herunder et protein, kaldes et gen.
Arveanlæg (gener)

DNA

Transskription
mRNA

tRNA

rRNA

ikke kodende
RNA

Translation
Protein
Figur 10.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Dannelse af RNA ud fra DNA kaldes transskription og katalyseres af
enzymer, RNA-polymeraser.
Når cellen skal producere et protein, syntetiseres mRNA ved, at den
ene DNA-streng kopieres af enzymet RNA-polymerase. Herved videreføres koden (opskriften) til proteinets primære struktur i mRNAmolekylet.

10. Proteinsyntese

Kodens alfabet er rækkefølgen af nucleotider i mRNA-molekylet.
Baserne læses tre ad gangen (triplet), fx AUG.
Basesekvensen på et mRNA-molekyle oversættes til en aminosyresekvens i processen translation. Nøglen til oversættelsen fra en basesekvens til en aminosyresekvens kaldes den genetiske kode (fig.
10.14). Her oversættes en triplet i mRNA til en aminosyre.
Translationen foregår i ribosomerne. I figur 10.2 ses en forenklet model af, hvordan en DNA-sekvens oversættes til en aminosyresekvens
i bakterier.
I tilknytning til ethvert gen findes én eller flere basesekvenser, der
fungerer som regulerende områder på DNA-strengen. Disse regulerende basesekvenser afgør, hvornår proteinet skal fremstilles. Når
en DNA-sekvens (et gen) oversættes til protein siger man, at genet
udtrykkes (eng. gene expression).
Proteinsyntesen forløber ikke ens i prokaryote og eukaryote celler.
I det følgende beskriver vi først proteinsyntese hos prokaryoter, dernæst proteinsyntese hos eukaryoter.

Proteinsyntese i prokaryote celler
I prokaryote celler er DNA placeret i cytoplasmaet, og derfor foregår
hele proteinsyntesen dér (fig. 10.2).

DNA

Polypeptid

Ribosom

mRNA
Figur 10.2
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

RNA-polymerase

Transskription

Translation
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Transskription hos prokaryoter
Ved transskription kopieres et udsnit af DNA-molekylet til et enkeltstrenget RNA-molekyle (fig. 10.3).
Den ene DNA-streng kaldes den kodende streng eller sense-streng.
Den anden kaldes template-streng eller antisense-streng.
RNA-polymerase katalyserer kopiering af DNA til RNA med template-strengen som skabelon. På figur 10.3 syntetiseres en mRNA-streng,
som får samme sekvens som den kodende DNA-streng, bortset fra at
basen T er udskiftet med basen U, og byggestenene er ribonucleotider.
RNA-polymerase
Ribonucleotid
Kodende streng
A
T
G

5’
5’

3’

C
U
3’

3’
RNA
5’

Template-streng

Retning for transskription

Figur 10.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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3’
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c

5’

3’
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d

5’

3’
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Figur 10.4
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I det følgende beskriver vi initiering, elongering og terminering lidt
mere detaljeret.
Initiering
De fleste gener er regulerede således, at cellen har mulighed for at
bestemme, hvornår et protein skal syntetiseres. Reguleringen er ofte
knyttet til initiering af transskription.
Initieringen finder sted ved en bestemt nucleotidsekvens, promotoren, som befinder sig umiddelbart før genet på DNA-molekylet (i
5’-enden af genets kodende streng). Promotoren angiver præcist,
hvor RNA-polymerasen skal begynde transskriptionen.
RNA-polymerasen skal desuden have signaler om, hvornår et givet
gen skal transskriberes. Denne funktion er knyttet til en række proteiner, der er bindes til DNA-strengen. Disse kaldes transskriptionsfaktorer, og de kan virke enten stimulerende eller hæmmende på
transskriptionen. Cellen kan altså ”tænde” eller ”slukke” for genet,
alt efter hvilke proteiner der er brug for.
På figur 10.5 ses eksempel på opbygningen af en promotorsekvens
hos prokaryoter.
Promotor DNA

kodende
streng
templatestreng

-35 sekvens

16-18 bp

-10 sekvens

startsted for
transskription

5’

TTGACA

TATAAT

A

3’

3’

AACTGT

ATATTA

T

5’

Figur 10.5

+1
retning for transskription
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En del af promotoren kaldes en ”TATA-boks”. Den består af sekvensen TATAAT, som genkendes af transskriptionsfaktorer. Når transskriptionsfaktorer knytter sig til ”TATA-boksen”, bindes RNA-polymerasen til DNA-strengen, og selve RNA-syntesen begynder ca. 10
basepar herfra (nummereres +1). Området TTGACA bidrager også
til bindingen af transskriptionsfaktorerne.
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Begge områder (TTGAC og TATAAT) er eksempler på konsensussekvenser. En konsensussekvens er en sekvens der fremkommer ved
sammenligning af sekvenser med samme funktion fra forskellige organismer. De nucleotider, der forekommer hyppigst, vil da udgøre
konsensussekvensen.
Ud over promotorer findes andre sekvenser på DNA-strengen, som
direkte eller indirekte kan regulere RNA-polymerasen. Sådanne sekvenser kaldes enhancers. De kan befinde sig i stor afstand af transskriptionens startsted på begge sider af genet. Gener, som ikke er
regulerede, men udtrykkes hele tiden, kaldes konstitutive. Det er oftest gener, der koder for proteiner, som cellen har brug for hele tiden.
Elongering
I elongeringsfasen arbejder RNA-polymerasen sig hen langs DNAstrengen, idet RNA-molekylet opbygges.

Figur 10.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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De kemiske reaktioner, der fører til dannelsen af RNA, ligner de
reaktioner, der fører til dannelsen af DNA (fig. 9.3), men RNA-polymerase behøver ingen primer, og hvor der bruges dTTP i DNA,
bruges der UTP i RNA. I opbygningen af RNA baseparrer dA således
med U (fig. 10.6).
RNA-strengen kopieres med 5´-enden først, og får samme sekvens
som den kodende DNA-streng (fig. 10.3).
Retningen 5´→ 3´, på den kodende streng, kaldes også downstream
og den modsatte retning kaldes upstream.
Bag RNA-polymerasen frigøres det nydannede RNA, og DNA-molekylet går atter tilbage på plads i dobbeltspiralen.
Terminering
Ligesom transskriptionen blev indledt ved bestemte signaler, ophører RNA-polymerasen med sit arbejde, når den påvirkes af bestemte
signaler. Hos prokaryoter er det ofte en bestemt GC-rig sekvens,
der forårsager termineringen (afslutningen) af transskriptionen (fig.
10.7).
Der kan desuden deltage forskellige proteinfaktorer.
Basesekvensen i 3´-enden af mRNA er sammensat, så der kan dannes hydrogenbindinger mellem baserne, når strengen ”foldes tilbage” og danner en hårnålestruktur.
Denne »hårnål« foranlediger, at RNA-polymerasen falder af og
transskriptionen slutter. Sådanne sekundære strukturer, hvor en
nucleotidsekvens baseparrer med sig selv, er meget udbredt i forskellige RNA-molekyler.

Figur 10.7
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Resumé: Transskription hos prokaryoter
Initiering:
transskriptionen
begynder

Elongering:
RNA-kæden
forlænges

Terminering:
RNA-kæden
frigøres

• RNA-polymerasen sætter sig fast på
promotoren ved hjælp af transskriptionsfaktorer
• DNA-strengen åbnes og bliver
enkeltstrenget
• Indsættelsen af ribonucleotider starter

• Indsættelsen af NTP ved baseparring
og dannelse af phosphodiesterbindinger fortsætter
• DNA-strengen gendannes som
dobbeltstreng bag RNA-polymerasen

• Det nysyntetiserede RNA danner
en "hårnål"
• Baseparringen afsluttes
• Proteinfaktorer hjælper med at
frigøre RNA-polymerasen fra DNA

Figur 10.8
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Organisering og regulering af gener hos prokaryoter
Prokaryote gener er organiseret, så en promotor kan styre transskription af flere gener.
Et prokaryot mRNA indeholder således ofte opskrifter på flere proteiner. En sådan opbygning kaldes et operon. De proteiner, der udtrykkes i et operon, hører sammen. En bakterie skal fx bruge ti enzymer til syntesen af aminosyren histidin. Generne for alle ti enzymer
transskriberes på den samme lange mRNA.
Hos prokaryoter er det dannede mRNA umiddelbart klar til den næste proces, translation. Faktisk begynder translationen i 5’-enden af
mRNA, før det er færdigdannet i 3’-enden.
Som anført i figur 8.12- 8.14 findes der flere forskellige slags RNA.
Generne for rRNA og tRNA findes også på DNA-molekylet.
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Translation i prokaryoter
Opbygningen af proteinet foregår i den proces, der kaldes translation. Her oversættes basesekvensen i mRNA til aminosyresekvensen
i proteinet, således at tre baser i mRNA oversættes til en aminosyre
via den genetiske kode, som er en oversættelsesnøgle fra en nucleotidsekvens til en aminosyresekvens.
Der indgår følgende elementer i translationen:
mRNA :
Ribosomer :

tRNA :

Bringer opskrifterne på de enkelte proteiner.
De “molekylære maskiner”, der sammenkæder aminosyrerne med peptidbindinger i henhold til koderne i mRNA.
Ribosomer består af rRNA og protein.
Bringer aminosyrer frem til ribosomerne.

I figur 10.10 ses et ribosom med mRNA og tRNA:
Peptidbinding
Aminosyre
Polypeptidkæde
tRNA

E

P

Anticodon

A

store subunit

CUC
GUCCAGGAGCCA
lille subunit

mRNA

Figur 10.10

Codon
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En sekvens med tre baser på mRNA oversættes til én og kun én aminosyre. En sådan sekvens kaldes en codon. En codon på mRNA baseparrer altså med anticodon på tRNA(fig. 10.10).
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Et ribosom består af to dele, en lille og en stor subunit. Under translationen er mRNA placeret mellem de to ribosomale subunits.
Et ribosom har tre ”pladser” til tRNA, A-site (aminoacyl-site), P-site
(peptidyl-site) og E-site (exit-site) (fig. 10.10).
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De enkelte elementer i translation hos prokaryoter
mRNA indeholder opskriften til proteinets primære struktur fra
DNA-strengen og er opbygget som vist i figur 8.12 og figur 10.12. I
mRNA findes et ribosombindingssted, som kaldes Shine-Dalgarnosekvens, i 5'-enden. Startcodon AUG sidder lige efter.
mRNA

AGGA

AUG

5’ ribosombindingssted
(Shine-Dalgarno-sekvens)
startcodon

Figur 10.12
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

tRNA transporterer aminosyrerne hen til ribosomerne, hvor aminosyrerne sættes sammen til polypeptidkæder. De forskellige tRNA
er fuldstændig specifikke, fordi de hver især kun bærer en bestemt
aminosyre.
Alle tRNA-molekyler (fig. 10.13) har en række fælles egenskaber:
• De er enkeltstrengede og indeholder (med få undtagelser)
mellem 73 og 95 ribonucleotider.
• 3’-enden slutter altid med sekvensen CCA. Aminosyrerne
aktiveres, idet der dannes en esterforbindelse mellem aminosyrens carboxylsyregruppe og den endestillede 3-OH-gruppe
på 3’-adenosin. 3’-enden kaldes også acceptorgren.
• Cirka halvdelen af baserne i tRNA baseparrer internt i molekylet. Der er dog fire grupper, hvor der ikke sker baseparring.
Disse fire grupper danner fire løkker: D-loop, TψC-loop (udtales t-psi-c), den variable arm og anticodon, hvor tRNA bindes til mRNA ved hydrogenbinding og baseparring.
•

3’
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Figur 10.13
Figur 10.14
Den genetiske kode
En codon er en sekvens i mRNA
på tre baser, som koder for en
aminosyre. Skemaet skal læses,
så basen i venstre søjle angiver
den første base, i midterfeltet
er angivet anden base, og sidste
søjle angiver sidste base i en
codon. Eksempelvis oversættes
sekvensen GUU til aminosyren
Val (valin). Der er tre forskellige
codon, som er stopkoder, fordi
der ikke findes nogen tRNA med
en tilsvarende anticodon. AUG
er speciel, fordi den både fungerer som startsignal og som kode
for aminosyren methionin.
Der er 64 mulige kombinationer
af de fire baser (43), men kun 20
aminosyrer. Som det ses i skemaet, har de fleste aminosyrer
flere forskellige codons. Eksempelvis vil sekvenserne GUU, GUC,
GUA og GUG alle resultere i, at
aminosyren valin indbygges i
polypeptidkæden.
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I figur 10.14 kan man se, hvordan hver codon oversættes til en aminosyre. Oversættelsesnøglen fra tre baser til en aminosyre kaldes den
genetiske kode.
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De tre baser, der udgør en codon, kan kombineres på 43 måder, hvilket giver mulighed for 64 forskellige codons. Heraf bruges tre som
stopsignal (stopcodon) i translationen. De 61 øvrige codons kan alle
oversættes til aminosyrer. Det betyder, at de fleste aminosyrer kan
kodes af mere end én codon.
Codon AUG oversættes til aminosyren methionin og er samtidig
startsignal for translationen.
Kobling af aminosyrer til tRNA
Det er meget vigtigt for nøjagtigheden af translationen, at aminosyrerne kobles sammen med de rigtige tRNA-molekyler, nemlig dem,
der har anticodon, som er komplementær til codon for den pågældende aminosyre. I figur 10.15 kan man se, at aminosyren Tyr er
bundet til tRNA med anticodon GUA, idet codon for Tyr er UAC.
3´

3´

Ser

Tyr

5´

5´

tRNA

tRNA

anticodon

anticodon
AUG

UCA
codon

AGU

codon

UAC

5´
Figur 10.15
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mRNA

Tyrosin
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Det er enzymer i cytoplasmaet, der katalyserer denne sammenkobling af tRNA og aminosyren. Disse enzymer kaldes aminoacyl-tRNAsyntaser (fig. 10.18). Koblingen foregår i to trin. Først reagerer en fri
aminosyre med et ATP-molekyle, katalyseret af den rette aminoacyltRNA-syntase (fig. 10.16 og 10.17 og 10.18a og b).

3´
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Figur 10.16
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Den nye forbindelse, aminoacyladenylat, forbliver bundet til enzymet. Dernæst vælger enzymet det korrekte tRNA og katalyserer den
videre proces, hvor aminoacylgruppen overføres til tRNA (fig. 10.17
og 10.18 c)

Figur 10.17
Sammenkobling af en aminosyre med tRNA
Aminoacyl-tRNA-syntase har bundet aminosyren i et domæne og binder nu
den korrekte t-RNA i et andet domæne. Enzymet katalyserer dannelsen af en
esterbinding mellem 3´-enden af tRNA og aminosyrens carboxyende. Ved denne
proces fraspaltes AMP, og t-RNA er nu ladet, og kan bringe den pågældende
aminosyre til ribosomet

Enzymet frigøres, og tRNA, som nu er lastet med en aktiveret aminosyre, er klar til afgang til et ribosom (fig. 10.18d). Det er hydrolysen af ATP i den første reaktion, der leverer energi til processen.
Hver aminoacyl-tRNA-syntase er fuldstændig specifik mht. aminosyre og tRNA. I overførslen af aminosyrer til tRNA er der flere
checkpunkter, hvor det kontrolleres, at aminosyren kobles til den
rette tRNA. Hvis der er fejl, kobles aminosyren atter af. Enzymerne
har forskellige genkendelsessteder på tRNA, bl.a. acceptorgren og
anticodon-loop.
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Den nye forbindelse, aminoacyladenylat, forbliver bundet til enzymet. Dernæst vælger enzymet det korrekte tRNA og katalyserer den
videre proces, hvor aminoacylgruppen overføres til tRNA (fig. 10.17
og 10.18 c)

Figur 10.17
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Enzymet frigøres, og tRNA, som nu er lastet med en aktiveret aminosyre, er klar til afgang til et ribosom (fig. 10.18d). Det er hydrolysen af ATP i den første reaktion, der leverer energi til processen.
Hver aminoacyl-tRNA-syntase er fuldstændig specifik mht. aminosyre og tRNA. I overførslen af aminosyrer til tRNA er der flere
checkpunkter, hvor det kontrolleres, at aminosyren kobles til den
rette tRNA. Hvis der er fejl, kobles aminosyren atter af. Enzymerne
har forskellige genkendelsessteder på tRNA, bl.a. acceptorgren og
anticodon-loop.
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a Valin og et ATP-molekyle
bindes til aminacyl-tRNA syntase.

b

Valin reagerer med ATP og AMP
bindes til aminosyren, mens det
er placeret i enzymet.
Der fraspaltes diphosphat.
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Ribosomer
Ribosomer er molekylære maskiner, der fremstiller proteiner ud fra
opskrifterne i mRNA. Ribosomer, der ikke arbejder, er delt i to partikler: Lille subunit og store subunit, der begge findes som fri partikler i cytoplasmaet.
Store subunit er forsynet med tre hulheder, der alle kan indeholde
en tRNA. Vi bruger her de engelske udtryk A-site, P-site og E-site for
hulhederne (fig. 10.19 og 10.10).
Ribosomernes størrelse angives i enheden S for Svedberg. S er en sedimentationskoefficient, der udtrykker, hvor hurtigt forskellige partikler bundfældes ved en centrifugering. S bruges som betegnelse for
størrelsen af meget små partikler.
Lille subunit hos E. coli er et kompleks, der består af 21 proteiner og
et rRNA-molekyle. Lille subunit kaldes også 30S.

tR

NA
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Stor subunit

E-site

P-site

A-site

Lille subunit
Figur 10.19
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Store subunit er et kompleks, der består af 31 proteiner og to rRNA
molekyler. Den kaldes 50S.
• A-site er den plads i ribosomet, hvor tRNA ankommer med
aminosyren, og den kaldes aminoacylsite.
• P-site er den plads, hvor tRNA rykker hen, når peptidbindingen til den foregående aminosyre skal dannes, og den kaldes
derfor peptidylsite.
• E-site er den plads, hvor den ”tomme” tRNA rykker hen, når
aminosyren er fraspaltet og tilføjet polypeptidkæden. Den
tomme t-RNA forlader ribosomet fra dette site; og den kaldes
for exit site.

Trin i translation hos prokaryoter
Ligesom transskriptionen deles translationsprocessen i tre dele:
• Initieringen ( begyndelsen på processen)
• Elongeringen (forlængelsen)
• Termineringen (afslutningen)

Initiering
Som nævnt i figur 10.12 findes en basesekvens, som udgør et ribosombindingssted (rbs).
Figur 10.20
Placering af mRNA i ribosomet
Ribosombindingsstedet er en
sekvens på mRNA få baser upstream startcodon AUG. Ribosombindingsstedet bindes med
hydrogenbindinger til rRNA i lille
ribosomale subunit, og på den
måde placeres mRNA korrekt i
ribosomet.

ribosom bindingssted
start
(Shine-Dalgarno-sekvens) codon

mRNA

AGGA

gen

AUG

3’

5’
U C C U
3’

5’

rRNA i ribosomer

Shine-Dalgarno-sekvensen (fig. 10.20) baseparrer med en komplementær sekvens i rRNA i lille ribosomale subunit. Dette placerer
startcodon AUG korrekt i ribosomet.
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Stor subunit

E-site

P-site

A-site

Lille subunit

Figur 10.19
Ribosom
De tre hulheder A, P og E kan
hver indeholde en tRNA.
Ribosomets store og lille subunit
er kun samlet under translationen.

Store subunit er et kompleks, der består af 31 proteiner og to rRNA
molekyler. Den kaldes 50S.
• A-site er den plads i ribosomet, hvor tRNA ankommer med
aminosyren, og den kaldes aminoacylsite.
• P-site er den plads, hvor tRNA rykker hen, når peptidbindingen til den foregående aminosyre skal dannes, og den kaldes
derfor peptidylsite.
• E-site er den plads, hvor den ”tomme” tRNA rykker hen, når
aminosyren er fraspaltet og tilføjet polypeptidkæden. Den
tomme t-RNA forlader ribosomet fra dette site; og den kaldes
for exit site.

Trin i translation hos prokaryoter
Ligesom transskriptionen deles translationsprocessen i tre dele:
• Initieringen ( begyndelsen på processen)
• Elongeringen (forlængelsen)
• Termineringen (afslutningen)

Initiering
Som nævnt i figur 10.12 findes en basesekvens, som udgør et ribosombindingssted (rbs).
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Figur 10.20
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Når det er sket, placeres en fMet-tRNA på mRNA. Denne første MettRNA er speciel. Methioninen har fået påsat en formylgruppe, og en
sådan fMet-tRNA er den eneste tRNA, der kan starte translationen i
prokaryoter. Derefter placeres ribosomets store subunit (fig. 10.21).
mRNA

AGGA

AUG

a

Ribosom

5’

3’
ShineDalgarnosekvens

start
codon
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b
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c
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Figur 10.21
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Figur 10.22
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Når den første peptidbinding er dannet, flytter ribosomet sig en
codon fra 5’-enden på mRNA-strengen mod 3’-enden, så den “ny”
tRNA, der nu er ladet med peptidkæden, overføres til P-sitet (fig.
10.22c), og den uladede (”tomme”) tRNA flyttes til E-sitet. Der er tilsyneladende en sådan sammenhæng mellem A- og E-site, at når den
”tomme” tRNA forlader E-sitet, får A-sitet høj affinitet for det tRNAmolekyle, der passer til næste codon, og dette ladede tRNA-molekyle
binder sig til A-site ved at hydrogenbinde til codon på mRNA (fig.
10.23).

Peptidbinding

Peptidyl
transferase

Store subunit

E

P

A

Lille subunit

5’

UAC

AGG

AUG

UCC

AAG

3’

5’

Figur 10.23
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Der dannes en ny peptidbinding, og sådan fortsætter translationen,
indtil ribosomet møder en stopcodon.
Dannelse af peptidbinding i ribosomet katalyseres af enzymer, som
kaldes peptidyltransferaser (fig. 10.23).

UAC

AGG

AUG

UCC

AAG

mRNA

3’
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Terminering
Ifølge den genetiske kode (fig. 10.14) er der tre codons, nemlig UAA,
UAG og UGA, som normalt ikke oversættes til aminosyrer, og de
fungerer som stopcodons. Når en stopcodon placeres i A-sitet, placeres et protein i A-sitet i stedet for en tRNA.
I en proces, der får sin energi fra omdannelsen af en GTP til en GDP,
frigøres den færdige polypeptidkæde, og ribosomet skilles ad. Den
lille subunit kan glide videre hen ad mRNA-strengen, og hvis den
møder en ny Shine-Dalgarno-sekvens med efterfølgende AUG, sker
der en ny initiering, og det næste protein fremstilles.
I cytoplasmaet findes enzymer, der nedbryder RNA. Det betyder, at
mRNA har en relativ kort levetid. Translationen af et givet protein
stopper derfor efter et stykke tid, hvis ikke der dannes ny mRNA ved
transskription.

Resumé over translation
Initiering

Elongering

Terminering

Figur 10.24
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

• mRNA bindes til ribosom
• fMet-tRNA bindes til AUG-codon
• AUG på mRNA i P-site i ribosom

• tRNA bringer aminosyrer til ribosom
• peptidbindinger dannes
• aminosyrekæden forlænges

• stopcodon i A-site
• peptidkæden forlader ribosom
• translation stopper
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Prokaryoter løser problemet ved at syntetisere proteinet igennem
cellemembranen som vist i figur 10.25. Det polyribosomale kompleks fæster sig til cellemembranen. Den første del af aminosyresekvensen har en sekvens, der gør, at det voksende polypeptid går
igennem det dobbelte lipidlag, og at det efterhånden vokser ud gennem membranen.
Signalsekvens

Færdigt protein
H3N

H3N
H3N

mRNA

Figur 10.25
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Proteinsyntese i eukaryote celler
Proteinsyntesen i eukaryoter består grundlæggende af de samme
trin som proteinsyntesen i prokaryoter; altså transskription og translation. Men der er også afgørende forskelle (fig. 10.26):
• Transskription og translation er fysisk adskilt hos eukaryoter.
Transskriptionen foregår i cellekernen og translationen foregår i cytoplasmaet.
• Hos de fleste eukaryoter er generne organiseret med exons og
introns, hvor kun exons er kodende (indeholder proteinopskrifter). Introns har andre funktioner bl. a. regulering.
• Hos eukaryoter transskriberes ét gen ad gangen (operonstrukturen med flere gener på samme mRNA findes kun
hos prokaryoter).

10. Proteinsyntese

•
•

Eukaryoter har tre forskellige RNA-polymeraser i cellekernen. RNA-polymerase II fremstiller mRNA, og RNA-polymerase I og III fremstiller rRNA og tRNA.
Det transskriberede RNA bearbejdes på forskellige måder, før
det som færdigt mRNA sendes til translation i cytoplasmaet:
• 5´-enden af mRNA påsættes en CAP-struktur.
• Introns (ikke-kodende områder) fjernes (RNA splicing).
• 3´-enden af mRNA påsættes en polyA hale.
cytoplasma
cellekerne
introns

exons

DNA

Transskription

hn mRNA

5’-cap

5’-capping
RNA-splicing
3’-polyadenylation

mRNA

AAAA

mRNA

AAAA
Translation

Protein

Figur 10.26
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Påsætning af 5´CAP-struktur
Allerede før transskriptionen er færdig, placeres en “CAP” i 5’-enden af den voksende RNA-kæde. En CAP indeholder en GTP, der er
bundet til 5’-enden med en usædvanlig 5’- 5’-binding (fig. 10.27 ).
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CAP-strukturen medvirker ved translation, fordi den genkendes af
den lille ribosomale subunit. Når cappen er fundet, scanner den lille
subunit langs mRNA-molekylet for at finde den første AUG. Der
dannes et kompleks med en specialiseret met-tRNA, der kun bruges
som første tRNA. Methioninen er ikke formyleret.

Figur 10.27
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Fjernelse af introns
Generne i eukaryot DNA indeholder en del sekvenser, som ikke
genfindes i den færdige mRNA. Sådanne sekvenser kaldes introns,
mens sekvenser, der genfindes i mRNA, kaldes exons. Både exons og
introns transskriberes. Det dannede RNA kaldes hnRNA (heteronucleært RNA), og hnRNA undergår flere forskellige processer.
De forskellige intronområder skæres helt præcist ud, og exonområderne splejses sammen (fig. 10.28). Det er bestemte sekvenser i selve
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RNA-molekylet, der afgør, hvor skæringen skal foregå, og det er
komplekser af proteiner og snRNA (small nuclear RNA), der katalyserer processen. snRNA/proteinkomplekserne kaldes spliceosomer.
snRNA er et ikke-kodende RNA molekyle.
DNA
exon
intron

transskription

hnRNA

RNA-splicing

mRNA

cap

AAAA

Figur 10.28
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Endelig får mRNA en hale på, “polyA-hale”, som er en sekvens af A’er,
der sættes på, efter at transskriptionen er færdig.
Dannelsen af polyA halen katalyseres af enzymet polyA-polymerase,
og halen beskytter mRNA mod nedbrydning.

Transskription af rRNA og tRNA
Hos eukaryoter findes der et område i cellekernen, der hedder nukleolus (kernelegemet). De områder af DNA-molekylerne, der bærer
generne for rRNA går igennem nukleolus, hvor transskriptionen og
den efterfølgende forarbejdning af rRNA finder sted. rRNA-generne findes i mange kopier som ligger umiddelbart efter hinanden på
DNA-molekylet. En enkelt kopi af disse gener ville ikke kunne holde
trit med cellens forbrug af rRNA.
Generne for tRNA findes også i mange kopier; de er spredt rundt på
hele genomet.
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Golgi-kompleks
Nogle af proteinerne, der er dannet i ER transporteres til golgi-komplekset. Her sker en yderligere bearbejdning af oligosaccharidkæderne.
Derefter transporteres proteinerne videre til bestemmelsesstedet.
På figur 10.30 kan man se, hvordan transporten foregår. Proteinerne transporteres fra ribosomerne til golgi-komplekset og imellem
golgi-komleksets forskellige afdelinger med vesikler.

Signalpeptidase

Ribosom
receptor
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Endoplasmatisk reticulum

Dannelse af vesikler
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Golgi-komplekset

Golgi-komplekset

Plasmamembran
Eksport ud
af cellen
Figur 10.30
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Indbygning i
plasmamembran

11. Genteknologiske metoder

DNA kan analyseres og manipuleres på forskellige måder. I kapitlet
her vil vi omtale udvalgte metoder, som bliver anvendt rutinemæssigt i det genteknologiske laboratorium.

Denaturering og renaturering af DNA
De dobbeltstrengede DNA-molekyler kan denaturere. Det sker, når
hydrogenbindingerne mellem strengene brydes, så de to strenge åbnes som en lynlås (fig. 11.1).

Nativ dobbeltstrenget DNA

Denatueret enkeltstrenget DNA

Figur 11.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I levende celler forårsager de enzymer, der opbygger DNA og RNA,
en lokal denaturering af DNA-molekylet (s. 294).
DNA i opløsninger kan denaturere på forskellige måder:
• Ved varmebehandling
• Ved et højt pH
• Ved behandling med visse kemikalier
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Oprensning af DNA fra celler
Der findes mange metoder til oprensning af DNA, alt efter hvilken
organisme, det drejer sig om. Man kan købe talrige oprensningskit
til forskellige formål. Her omtales en udvalgt metodik til oprensning
af plasmid-DNA fra E. coli, nemlig oprensning ved alkalisk lysis og
efterfølgende oprensning på silicabaserede kolonner.
Ved oprensningen af plasmid-DNA drejer det sig om at få plasmidDNA adskilt fra cellens øvrige bestanddele.
Plasmid-DNA findes i bakteriecellens cytoplasma sammen med
bakteriens kromosomale DNA (se også fig. 8.16), RNA, proteiner og
en række andre stoffer.
Inden oprensningen opformeres bakteriekulturen i et beriget medium, hvor celletætheden kan komme op på 2-3 ∗ 109 celler/mL efter
ca. 16 timer.
A.
Opformering
og høst af celler

B.
Alkalisk lysis
af cellerne

C.
Adskillelse af
kromosomalt DNA
og plasmid-DNA

D.
Oprensning på
kolonne

Figur 11.2
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Oprensning ved alkalisk lysis
Alkalisk lysis betyder, at der anvendes en basisk opløsning til lysering
(åbning) af bakteriecellerne samt til denaturering af bakteriens kromosomale DNA.
Plasmid-DNA bringes ud i vandig opløsning ved alkalisk lysis, som
typisk består af trin B og C i figur 11.2.
A. Høst af celler
Cellerne adskilles fra dyrkningsmediet ved centrifugering og opslæmmes i en bufferopløsning. Ofte nedbrydes RNA med RN-ase i
dette trin.
B. Alkalisk lysis
Lysis betyder ”åbning af celler”. Cellevæg og cellemembran kan åbnes
med en detergent (fx SDS) og en stærk base (fx NaOH).

E.
Fældning af DNA
(opkoncentrering)

F.
Bestemmelse af
DNA-koncentration og renhed
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C. Adskillelse af kromosomalt DNA og plasmid-DNA
Stærk base denaturerer DNA, men hydrogenbindingerne kan gendannes, hvis pH sænkes. Disse processer afhænger dog af DNA´s
konformation (fig. 11.3). Hvis DNA er supercoiled, og rygraden er
uden brud (nicks), vil DNA kunne tåle kortvarig pH-stigning, og
ikke denaturere. Hvis der sker en denaturering, vil små supercoiled
molekyler kunne renaturere korrekt. Hvis DNA under celleåbningen har fået brud i rygraden, og konformationen er blevet åben cirkulær eller lineær, vil DNA denaturere hurtigt, og ved sænkning af
pH vil større molekyler filtre sammen til en kompakt masse.
Plasmid-DNA vil være supercoiled, og det kromosomale DNA vil
være åbent cirkulært eller lineært efter cellelysis.
De to DNA-typer vil kunne adskilles ved centrifugering, hvor det
kromosomale DNA danner pellet sammen med cellevægsrester og
denaturerede proteiner. Plasmid-DNA vil være i supernatanten (fig.
11.4).

Nick

Supercoiled
Figur 11.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Åben cirkulær

Lineær
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Supercoiled
plasmid-DNA

pH ca 12

pH ca 7

centrifugering
Supercoiled
plasmid-DNA

Kromosomalt DNA

Sammenfiltret masse af
kromosomalt DNA

Figur 11.4
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Efter centrifugering vil supernatanten, udover plasmid-DNA, også
indeholde proteiner, salte mv., som kan fjernes ved oprensning på
minikolonner. Her omtales silicabaserede kolonner som i fig. 11.2
D-E. Man kan også oprense DNA (og RNA) på minikolonner ved
anionbytning.
D. Oprensning på kolonner:
Silica binder DNA selektivt under tilstedeværelse af chaotropt salt –
ofte guanidiniumchlorid. Chaotrope salte fjerner vandmolekylerne,
som omslutter DNA (fig. 11.5a). Når der ikke er vandmolekyler
på overfladen af DNA, kan der ske en reversibel binding af DNAmolekylerne til silicapartiklerne i kolonnen. Man kender ikke helt
virkningsmekanismen. Mulige modeller for bindinger er hydrogenbinding og/eller ionbinding mellem DNA og silicapartikler.
Fjerner man det chaotrope salt og tilsætter vand, vil DNA blive frigjort fra silicapartiklerne og eluere fra kolonnen (fig. 11.5b).

Pellet af kromosomalt
DNA og cellerester
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silicamembran
DNA/RNA-rygrad
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chaotropt salt

chaotropt salt

Binding mellem nucleinsyre og silica

silicamembran

DNA/RNA-rygrad

b

eluering med vand

Figur 11.5
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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I praksis påsættes supernatanten fra centrifugeringen kolonnen, som
i forvejen er behandlet med et chaotropt salt (fig. 11.6a). PlasmidDNA binder sig til silicapartiklerne (fig. 11.6b) og proteiner og salte
vaskes ud med ethanolholdig buffer (fig. 11.6b).
DNA elueres fra kolonnen ved at tilføre en buffer med lav ionstyrke,
så DNA igen bindes til vandmolekyler og derved frigøres fra silicapartiklerne (fig. 11.6c).

a.
Supernatant
indeholdende
plasmid-DNA,
proteiner og salte
tilsættes kolonnen.

b.
Plasmid-DNA bindes
til silicamembranen,
og proteiner og salte
vaskes ud med
ethanolholdig buffer.

Figur 11.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

DNA kan opbevares ved -20 °C i længere tid. Ofte opløses DNA i
TE-buffer (=Tris-buffer tilsat EDTA).
Man skal dog være opmærksom på, at EDTA kan hæmme enzymer,
som kræver Mg2+-ioner som cofaktor, fx restriktionsenzymer og
DNA-polymeraser.
E. Fældning af DNA:
DNA er opløseligt i vand pga. den negativt ladede rygrad og er omgivet af en hinde af vand i vandige opløsninger. Man kan ændre
opløseligheden af DNA ved at tilsætte alkoholer, fx ethanol, som
forstyrrer vands interaktion med de negative phospatgrupper i rygraden. Samtidig tilsættes en positivt ladet ion, fx Na+, som bindes
til rygradens phosphatgrupper ved ionbinding. Dermed udfælder
DNA og kan samles i bunden af et centrifugerør ved centrifugering;
lave temperaturer fremmer fældningen. Fældning anvendes typisk
til opkoncentrering af en DNA-opløsning, men udføres ikke rutinemæssigt ved oprensning på silicakolonner.

c.
Plasmid-DNA
elueres med vand
eller buffer med
lav ionstyrke.
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F. Bestemmelse af DNA-koncentration og -renhed:
Koncentration af DNA kan bestemmes ved UV-spektrofotometri, fordi nucleinsyrer absorberer lys ved 260 nm (se også proteinbestemmelse s. 110).
Renhed af opløsning af DNA kan bestemmes ved måling absorbans
ved 260 nm og 280 nm. Hvis A260/A280 er mindre end 1,8, er opløsningen ikke ren, og kan ikke koncentrationsbestemmes. Hvis A260/A280 er
1,8, kan DNA koncentrationen beregnes ud fra denne formel:
μg
DNA mL = A260 ∗ 50 ∗ fortyndingsfaktor
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Man kan foretage disse målinger i et spektrofotometer med
kvartskuvetter eller andre UV-transparente kuvetter. Der findes også
specialkuvetter, hvor man kan måle på meget små volumener. I et
Nanodrop apparat kan man måle renhed og koncentration af DNA
(og RNA) i små væskedråber.
Det oprensede DNA kan desuden undersøges med agarosegelelektroforese.

Agarosegelelektroforese
Nucleinsyrerne er ved pH 7-8 negativt ladede molekyler, og de vil
derfor bevæge sig mod anoden i et elektrisk felt. Der kan derfor benyttes forskellige elektroforese-teknikker ved adskillelse og analyse
af nucleinsyrerne (elektroforese: Se kap. 2 og fig. 11.8).
Vandringslængden af DNA-molekyler i agarosegeler afhænger af
flere faktorer, herunder:
• Molvægt (antal basepar)
• Konformation (rumlige struktur)
Ved samme konformation er der lineær sammenhæng mellem vandringslængde og logaritmen til molvægten, hvilket anvendes, når
man bestemmer DNA-molekylers molvægt.
Typisk anvendes en markør med DNA-fragmenter af kendt størrelse
(fig. 11.11) til at optegne en standardkurve over elektroforesen.
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På y-aksen afsættes logaritmen til antal basepar, og på x-aksen vandringslængden, udmålt på gelfoto.
Der findes software, som kan udføre databehandling af resultater fra
elektroforese.
			
Plasmider kan efter en oprensning optræde i flere konformationer
(fig. 11.7). De vandrer med forskellig hastighed i en agarosegel, selv
om de har samme molvægt. Supercoiled er mest kompakt, vandrer
hurtigst og dermed længst. I den åbne cirkulære form er der fremkommet et brud i den ene streng. Dette sker ofte ved oprensning
af DNA. Denne form vandrer langsomst, og får derfor kortest vandringslængde. Den lineære form har brud i begge strenge, enten som
følge af oprensning, eller når DNA er skåret med restriktionsenzym.
Den lineære form vandrer langsommere end den supercoiled, men
hurtigere end den cirkulære (fig. 11.7).
Supercoiled

Åben cirkulær

Lineær

Brønd

Åben cirkulær

Lineær

Supercoiled
Vandringslængde

Agarosegel

Figur 11.7
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Ved molvægtsbestemmelse af DNA-molekyler i agarosegeler er det
således vigtigt, at DNA i molvægtsmarkøren har samme konformation som det DNA, man vil bestemme molvægten af. Oftest anvendes
en markør, som består af fragmenter af lineært DNA.
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Figur 11.8
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Forskellige restriktionsenzymer skærer på forskellig måde i DNA.
Der er vist to eksempler på skæringer i fig. 11.9.
Restriktionsenzymet SmaI skærer lige igennem strengen, som om
den var klippet igennem med en saks. Det resulterer i dobbeltstrengede ender – blunt ends.
Andre enzymer, fx EcoRI skærer forskudt igennem DNA-strengen,
og det skårede DNA får enkeltstrengede ender – sticky ends, fordi
disse ender giver mulighed for baseparring med tilsvarende ender
(sticky – klæbrig).
Andre enzymer skærer DNA-strengen lige over, og det resulterer i
“blunt ends” (fig. 11.9a).
Der er isoleret mere end tusind restriktionsenzymer. I figur 11.10
kan man se nogle få eksempler.
Blunt Ends

a

C C C

G G G

C C C

G G G

C C C

G G G

+

G G G
C C C

Sticky Ends

b

G A A T
C T

T C

T A A G

Figur 11.9
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Enzymnavn

Genkendelsessekvens

Skæring

BamHI

GGATCC
CCTAGG

GGATCC
CCTAGG

EcoRI

GAATTC
CTTAAG

GAATTC
CTTAAG

HindIII

AAGCTT
TTCGAA

AAGCTT
TTCGAA

SmaI

CCCGGG
GGGCCC

CCC GGG
GGGC C C

SstI

GAGCTC
CTCGAG

GAGCTC
CTCGAG

Figur 11.10
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Restriktionsenzymerne findes i forskellige mikroorganismer, hvorfra de isoleres og oprenses. Enzymets navn består af en trebogstavsforkortelse for den organisme, det er isoleret fra, og et romertal, hvis
der er isoleret flere restriktionsenzymer fra samme organisme. Der
kan indgå endnu et bogstav, fx R i EcoRI. Dette restrikstriktionsenzym produceres i Escherichia coli.
Restriktionsenzymerne har brug for cofaktorer, passende ionstyrke
og pH for at kunne arbejde. Firmaer, der sælger restriktionsenzymer,
leverer også de korrekte buffere til de enkelte enzymer.
Restriktionsenzymer kan anvendes til forskellige opgaver ved genteknologisk arbejde. I det følgende omtales restriktionsanalyse og
DNA-kloningsteknik.
De restriktionsenzymer, der er nævnt her, tilhører alle gruppe 2. Der
findes restriktionsenzymer, der klipper efter andre principper, men
dem vil vi ikke omtale her.

Restriktionsanalyse
Restriktionsanalyse er en analysemetode, hvor DNA skæres med
udvalgte restriktionsenzymer, så der fremkommer forskellige DNAfragmenter. Disse fragmenter analyseres efterfølgende ved agarosegelelektroforese.
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Figur 11.11
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PCR-teknikker
“Polymerase Chain Reaction”, som forkortes PCR, er en metode, hvormed et DNA-fragment kan kopieres (amplificeres). PCR er et meget
benyttet værktøj. Ved hjælp af PCR kan man lave op mod en milliard
kopier af et DNA-fragment i løbet af 1-2 timer.
PCR tager udgangspunkt i den naturlige replikation, og der indgår
stort set de samme elementer. Til en PCR-reaktion skal der bruges:
• Det dobbeltstrengede DNA-fragment, der skal kopieres –
template-DNA.
• To forskellige primere. Primerne er her to forskellige enkeltstrengede DNA-sekvenser på ca. 20 nucleotider. Den ene primer er komplementær til en nucleotidsekvens i yderområdet
af den ene streng af det dobbeltstrengede DNA, som man ønsker at kopiere. Den anden primer er komplementær til en
nucleotidsekvens på den anden DNA-streng i det modsatte
yderområde.
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Annealing
Ved annealing afkøles til en temperatur, hvor de to primere finder
hver deres komplementære DNA-sekvens på template-DNA. Primerne sætter sig fast i overensstemmelse med baseparringsreglen
ved hjælp af hydrogenbindinger.
Den temperatur, det foregår ved, kaldes annealingstemperaturen,
og fastsættes ud fra primernes smeltetemperatur, Tm. Smeltetemperaturen er bestemt af primernes længde, nucleotidsammensætning
og saltkoncentration i PCR-bufferen. Når man bestiller primere, får
man oplyst Tm. Den kan tilnærmet beregnes vha. formlen:
Tm = 4 ∗ (antal G+C) + 2 ∗ (antal A+T)
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

.
Annealingstemperaturen holdes i et bestemt tidsinterval i størrelsesordenen 10 sek. til ca. 1 min. Dette vil fremgå af den produktbeskrivelse, der følger med enzymet.
Polymerisering
Næste trin er polymerisering, hvor temperaturen øges til DNA-polymerasens optimumtemperatur på omkring 72 °C. Denne temperatur holdes i et bestemt tidsinterval, der bl.a. afhænger af længden af
det DNA, der skal kopieres. Ved denne temperatur vil DNA-polymerasen syntetisere to nye DNA-strenge med template som skabelon.
De nye strenge opbygges af de fri deoxynucleosidtriphosphater, og
energien leveres ved den samtidige fraspaltning af to af phosphatgrupperne, ligesom ved replikation (se kap. 9). Processen kaldes også
primer extension.
I en PCR-reaktion mangfoldiggøres det stykke DNA, der ligger mellem de to primere. Stykket kaldes target, som betyder mål. TemplateDNA er som regel længere end target.
Nu er der dannet to nye dobbeltstrengede molekyler ud fra hvert dobbeltstrenget DNA-molekyle, som oprindelig var i opløsningen. Herefter gentages processen med opvarmning til denatureringstemperatur,
nedkøling til annealingstemperatur og opvarmning til 72 °C og så videre. Et komplet PCR-program tager almindeligvis 1-3 timer.
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Figur 11.12 viser første cyklus, som den forløber i et PCR-program.
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Figur 11.12
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Figur 11.13 viser anden cyklus, som den forløber med den ene streng
fra første cyklus.
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Figur 11.13
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Figur 11.14 viser tredje cyklus, som den forløber med nederste dobbelt-streng på figur 11.13 som template-DNA.
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Figur 11.14
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Sædvanligvis lader man reaktionen køre 25-40 cykler. På det tidspunkt har DNA-polymerasen mistet en del af sin aktivitet, og dNTP
og primere er brugt op. Der vil til slut være milliarder af DNA-kopier i PCR-røret.
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5’

Polymerisering

PCR produkt (targ
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Target-DNA, som også kaldes PCR-produktet, kan detekteres og
størrelsesbestemmes ved agarosegelelektroforese (fig. 11.15).
Figur 11.15
Detektion af PCR-produkt på gel
Gelfoto af PCR-produkter fra PCR
udført ved forskellige annealingstemperaturer. Det specifikke bånd
vides at have en bestemt molvægt
og kan identificeres ud fra denne.
De øvrige bånd er uspecifikke PCRprodukter.
Lane 1: molvægtsmarkør
Lane 2: annealingstemperatur 50 °C
Lane 3: annealingstemperatur 52 °C
Lane 4: annealingstemperatur 54 °C
Lane 5: annealingstemperatur 56 °C
Lane 6: annealingstemperatur 58 °C
Lane 7: annealingstemperatur 60 °C

Figur 11.15
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PCR-processen kan påvirkes af flere faktorer. På figur 11.15 er illustreret, at annealingstemperaturen har stor indflydelse på, hvad
der bliver kopieret ved PCR.
Hvis annealingstemperaturen er for lav (her 50-52 °C), vil der blive
kopieret andre DNA-fragmenter end targetområdet, og det kaldes
uspecifik amplifikation. Her vil primerne kunne bindes, uden at passe helt i basesekvens til template-DNA.
Hvis annealingstemperaturen er for høj, vil primerne ikke kunne
bindes til template-DNA, og der vil ingen kopiering foregå. Der vil
således ikke ses et bånd med PCR-produkt på gelen (denne situation
er ikke vist på denne gel).
Hvis der kun ses ét PCR-produkt med den forventede molvægt, er
annealingstemperaturen passende.
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Revers transskriptase har brug for en fri 3´-OH-gruppe (i en primer)
for at kunne starte kopieringen. På figur 11.16 er vist en primer, der
består af poly-T, fordi eukaryot mRNA altid har en hale i 3´-enden
af poly-A.
cDNA kan anvendes som alt andet dobbeltstrenget DNA; eksempelvis til cDNA-kloning, hvor donor-DNA består af cDNA (se boks
11.2).
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Figur 11.16
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Figur 11.17
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I figur 11.17 er vist, hvordan man kan påvise HIV-infektion ved PCR.
HIV-virus er et RNA-virus, så der skal anvendes RT PCR. Der fremkommer kun et PCR-produkt, hvis prøven har indeholdt template,
som her er HIV-virus-RNA. Kontrolprøven er en negativ kontrol,
som med sikkerhed ikke indeholder HIV-virus-RNA, og her må ikke
fremkomme et PCR-produkt.
Den viste metode kan anvendes til at vise infektionen (kvalitativ metode). Hvis man ønsker at måle, hvor mange viruspartikler der er i
blodprøven, skal man anvende Real-Time PCR.
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Boks 11.1

DNA-profilanalyse
DNA-profilanalyse kan anvendes til at identificere individer (mennesker eller dyr) og afdække slægtskabsforhold. Man analyserer områder af DNA, hvor der er stor individuel variation.
I det følgende vil DNA-profilanalyse af mennesker blive beskrevet.
De områder af DNA, man undersøger, kaldes Short Tandem Repeats
(forkortet STR), også kaldet mikrosatelitter. Det er områder på DNA,
som ligger udenfor de kodende områder, og de indeholder altså ikke
proteinopskrifter.
STR består af DNA, hvor en bestemt basesekvens, fx TCTG, gentages
et antal gange. Alle mennesker har denne sekvens. Det individuelle
består i, hvor mange gange den bliver gentaget, altså antallet af repeats.
Mennesker har to sæt DNA, et sæt fra moderen, svarende til 23 kromosomer, og et sæt fra faderen, ligeledes 23 kromosomer, så et STR
område findes i to kopier, nemlig en kopi fra hver forælder.
Nedenstående figur viser et STR-område; det kaldes et locus.

TCTG

TCTG

TCTG

TCTG

TCTG

TCTG
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CODIS er en forkortelse for Combined DNA Index System, og består
af 13 STR loci, og Amel som identificerer personens køn. Systemet er
udviklet af FBI, og internationalt
anerkendt til human identifikation.
Systemet sikrer, at man undersøger
områder med stor individuel variation i antallet af repeats, så man
har mulighed for at skelne personer
fra hinanden. Fra 2017 udvides
antallet af CODIS Core STR Loci
til 20.
Kilde: National Institute of Justice
(US)
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Man vælger primere, der er komplementære til områder på DNA,
lidt udenfor det pågældende locus, se nedenstående figur. Den ene
primer er påsat et fluorescerende stof, som kan måles under elektroforesen.
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AGAC
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PCR-produkt
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CODIS er en forkortelse for Combined DNA Index System, og består
af 13 STR loci, og Amel som identificerer personens køn. Systemet er
udviklet af FBI, og internationalt
anerkendt til human identifikation.
Systemet sikrer, at man undersøger
områder med stor individuel variation i antallet af repeats, så man
har mulighed for at skelne personer
fra hinanden. Fra 2017 udvides
antallet af CODIS Core STR Loci
til 20.
Kilde: National Institute of Justice
(US)

Selve analysen er baseret på PCR-teknik, efterfulgt af elektroforese,
så man kan bestemme størrelsen af PCR-produktet. Denne størrelsesbestemmelse skal være med få basers nøjagtighed, så der anvendes polyacrylamid-gelelektroforese.
Man vælger primere, der er komplementære til områder på DNA,
lidt udenfor det pågældende locus, se nedenstående figur. Den ene
primer er påsat et fluorescerende stof, som kan måles under elektroforesen.
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De områder på DNA, som primerne er komplementære til, findes
hos alle mennesker, så der vil altid produceres et PCR-produkt fra
hvert kromosom. I det viste eksempel fremkommer to PCR-produkter af forskellig længde, da personen er heterozygot i dette locus.
Efter PCR foretages en størrelsesbestemmelse af PCR-produkterne
ved polyacrylamid-gelelektroforese, og antallet af repeats bestemmes
ved hjælp af en tabel (STR fact sheet), hvor man kan aflæse antal
repeats i det pågældende locus ud fra størrelsen af PCR produktet i
basepar.
3

5
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Tid

Ovenstående figur viser skærmbilledet fra en elektroforese, hvor det
fluorescerende signal fra den ene primer aflæses og en top fremkommer. Størrelsen af PCR-produktet bestemmes ud fra den aflæste tid
og en DNA-markør med kendte DNA-fragmenter.

Real-Time PCR og Kvantitativ PCR (QPCR)
Ved Real-Time PCR følges kopieringen af DNA løbende i processen
ved ﬂuorescensdetektion, og amplifikationen af DNA kan ses på en
skærm. Denne teknik udføres i et PCR-apparat, hvor der over varmeblokken er en laser, som kan anslå et fluorescerende stof, og en
detektor, der kan måle det udsendte lys.
Lysudsendelsen kan frembringes af et fluorescerende farvestof, SYBR
Green I, som bindes uspecifikt til dobbeltstrenget (ds)DNA. Der vil
således udsendes lys proportionalt med syntesen af dobbeltstrenget
DNA ved PCR.
Når DNA bliver enkeltstrenget under denaturering, bindes det ikke
til SYBR Green I, og frit SYBR Green I i opløsning udsender meget
lidt lys. Derfor kan den målte fluorescens korreleres med akkumulation af dsDNA, som er dannet ved PCR, og herved kan PCR følges i
Real Time (fig. 11.18). Der findes også andre fluorescerende stoffer,
som anvendes ved Real-Time PCR.
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b
Figur 11.18
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Ved Real-Time PCR kan kopieringen detekteres i den eksponentielle
fase, hvor der ideelt sker en fordobling af antallet af target-DNA-molekyler i hver cyklus. Det giver muligheder for kvantisering af startmængden af DNA ved kvantitativ PCR (QPCR).
På figur 11.19 ses PCR-reaktion i rør med forskelligt indhold af
DNA. Alle rør indeholder med stor sandsynlighed target-sekvensen,
for ellers ville man ikke få en kurve frem.
I dette amplifikationsplot (fig. 11.19) er kurverne korrigeret for baggrundsfluorescens, og threshold er lagt ind. Threshold lægges oftest
i midten af det eksponentielle kurveforløb, og dette ses bedst, når yaksen er logaritmisk (fig 11.20). Threshold anvendes til at fastlægge
Ct-værdien, (threshold-cycle), som er den første cyklus, hvor den
målte fluorescens er signifikant over baggrundssignalet. Ct-værdien
er omvendt proportional med logaritmen til startmængden af DNA.
Ved QPCR kan man kvantisere mængden af template-DNA ved reaktionens start ved at medtage en standardrække med kendte mængder af template-DNA (fig. 11.19 og fig. 11.20).
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Figur 11.19
QPCR – Kvantitativ PCR
Amplifikationsplot, som viser målt
fluorescens i PCR-rørene igennem
hele PCR-programmet
På x-aksen er afsat antal cykler i
PCR-programmet og på y-aksen
er afsat målt fluorescens.
Kurverne viser, om der bliver
kopieret DNA i rørene, og hvornår
i PCR-programmet kopieringen
starter. Jo mere DNA der er i
røret fra start, desto tidligere i
PCR-programmet vil man kunne
detektere kopieringen. Den første
cyklus, hvor man med sikkerhed
ved, at kopieringen er eksponentiel, kaldes Ct (threshold cycle).
Én kurve viser målinger af fluorescens i ét rør i PCR-apparatet.
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Figur 11.20
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Ud fra de målte Ct-værdier og en kendt mængde af template-DNA
fastlægges en standardkurve, hvor Ct-værdierne afsættes som y-værdier og logaritmen til template-DNA-mængder som x-værdier (fig.
11.21).
Standard Curve
RSq= 1.00
Effektivitet=95%

Figur 11.21
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Kloningsteknik
Kloningsteknik eller gensplejsning handler grundlæggende om, at
man overfører arvemateriale fra en organisme til en anden.
Man bruger udtrykket, at man kloner et gen eller et DNA-fragment,
når man overfører det til en mikroorganisme og dyrker den. Man
kalder også teknikken for rekombinant DNA-teknik.
I klassisk biologi er en klon en population af genetisk ens individer.
Det gælder fx en kartoffelsort, der formeres ukønnet ved hjælp af
rodknolde, eller en bakteriekoloni, der stammer fra én bakterie.

Boks 11.2
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Anvendelse af prober ved Real-Time PCR
Hvis man ønsker højere specificitet ved detektion af PCR produktet,
kan dette opnås ved at anvende en eller flere probe(r), ud over primerne.
Prober anvendes også ved multiplex-PCR, hvor man amplificerer flere target-områder i den samme opsætning, fx flere vira i den
samme prøve. Her har man brug for at kunne måle på flere PCRprodukter i samme rør, og det er muligt, når proberne udsender lys
med forskellig bølgelængde.
En probe er komplementær til en del af target-området på den ene
template-DNA-streng og er mærket med en reporter, R (et fluorescerende stof), og en quencher, Q (et lysdæmpende stof).

Probe
reporter

R

Q

quencher
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Ovenstående probe er lineær og består af et enkeltstrenget DNA-molekyle, typisk 20-30 baser lang. Sådanne prober anvendes i TaqMan
assays, også kaldet 5´nuclease assays, og kun disse beskrives her. Der
findes andre typer prober, fx Beacons og Scorpions.
Proben er designet til at anneale til template-DNA-strengen et lille
stykke downstream fra den ene primer, (dvs proben binder sig til target, og sidder derfor mellem de to primere). Under detektion i PCR
apparatet exciteres reporter-molekylet, og efterfølgende udsendes lys
med en lavere bølgelængde. Dette lys opfanges af quencher-molekylet og dæmpes, hvis de to molekyler er placeret tæt sammen. Det er
tilfældet i en lineær probe, når denne er intakt, og i den situation vil
der ikke måles lysudsendelse. Lysudsendelsen fra proben fremkommer, når denne nedbrydes under PCR reaktionen og quencher og
reporter ikke længere er placeret tæt sammen.
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I nedenstående figurer er vist de tre trin i PCR ved anvendelse af
probe:
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Herved sikrer man, at proben er bundet til target, inden polymeriseringen fra primerne går i gang, så proben bliver nedbrudt af Taq-polymerasen og udsender lys. Lysudsendelsen, målt i Real-Time PCR
apparatet er direkte proportional med mængden af template-DNA,
der bliver kopieret i PCR-røret.
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Trin i DNA-kloning i E. coli
+
Vektor-DNA

Donor-DNA

Rekombinant
DNA-molekyle

Bakteriecelle

Transformeret
bakteriecelle

Bakteriecelle, hvor
plasmid-DNA er
replikeret

Celledeling
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Figur 11.22
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Konstruktion af rekombinant DNA-molekyle
For at donor-DNA kan overføres til værtsorganismen, splejses
det ind i et hjælpemolekyle. Dette kaldes vektor-DNA og er ofte et
plasmid (fig. 11.23).
Sammenføjningen af vektor-DNA med donor-DNA kan udføres på
forskellige måder. Traditionelt har man anvendt restriktionsenzymer
og ligaser, og denne metode er beskrevet i det følgende. Der findes
også andre metoder, fx LIC (Ligation Independent Cloning) og T/A
kloning. De sidstnævnte metoder omtales ikke her.
Først skæres donor-DNA og vektor-DNA med det/de samme restriktionsenzym/er.
De enkeltstrengede ender, der dannes ved skæring med restriktionsenzym, kan baseparre med komplementære ender fra et andet
stykke DNA, der er skåret med det samme enzym, når man blander
dem. “Sticky ends” fra de to DNA-stykker vil baseparre med hydrogenbindinger.
Skæring med
restriktionsenzym
Donor-DNA

Vektor-DNA

Rekombinant
DNA-molekyle
Skæring med
restriktionsenzym

Ligering

Restriktionssite

Figur 11.23
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En yderligere behandling med enzymet ligase vil danne phosphodiesterbindingerne i rygraden. Eksempler på ligeringsprocesser er vist
i figur 11.23 og 11.24.
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Figur 11.24
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Vektor-DNA
Vektor-DNA anvendes til at indføre donor-DNA i værtsorganismen
Vektor-DNA skal have følgende egenskaber:
• Det skal bestå af dobbeltstrenget DNA.
• Det skal have et ori, så det kan replikeres i værtsorganismen.
• Vektoren skal kunne passere plasmamembranen i værtsorganismen.
• Vektoren skal indeholde et selektivt og et indikativt markørgen.
• Vektoren skal kunne skæres ét bestemt sted (Multiple Cloning
Site - MCS) med restriktionsenzymer.
Forskellige plasmider og virus opfylder disse krav. Man bruger plasmider og virus, der er genetisk designet til formålet.
pUC18/19 er et eksempel på en sådan plasmidvektor, hvis opbygning og virkemåde er beskrevet i det følgende, idet der her henvises
til figur 11.25. Vektoren har en størrelse på 2686 bp og er et ret lille
plasmid. De enkelte baser i plasmidet er nummereret 1-2686.
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lacZ’
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Figur 11.25

Ori
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På figur 11.25 ses plasmidets ori (dets replikationsstartsted). I forbindelse med ori findes også de reguleringssystemer, der bestemmer,
hvor tit der skal ske en replikation, og dermed hvor mange kopier af
plasmidet der normalt vil være i den enkelte bakteriecelle (kopitallet). Hos pUC18/19 er kopitallet højt, omkring 500-700.
pUC18/19 er i besiddelse af et ampicillinresistensgen (selektiv markør). På figuren er det benævnt som ampR. Genet bruges til selektion
af de bakterieceller, der indeholder plasmidet. Genet koder for enzymet β-lactamase, som kan spalte antibiotika af β-lactamgruppen
(fx ampicillin), så kun bakterier, der har optaget plasmidet, vil kunne
gro på ampicillinholdige dyrkningsmedier (fig. 11.26). Bakterien til
højre på figuren, som ikke indeholder vektor-DNA, vil ikke kunne
gro på det ampicillinholdige medium, fordi ampicillin forhindrer
dannelse af cellevæg hos bakterier.

379

380

MOLEKYLÆRBIOLOGI OG BIOKEMI – TEORI OG METODE

Kromosomalt DNA

ampR

+

Vektor-DNA
Beriget medium
tilsat ampicillin

Inkubation

Resistente bakterier,
som har optaget vektor-DNA

Figur 11.26
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For at finde ud af, om man har fået indsat et rekombinant plasmid,
anvender man et indikativt markørgen, som i pUC-plasmider er
lacZ. LacZ indgår i bakteriers lac-operon. Funktionen af lac-operon
er beskrevet i figur 10.9.
I pUC 18/19 findes et stykke af lacZ-genet, der er benævnt lacZ'.
Dette genstykke koder for den ene ende (den N-terminale del) af enzymet β-galactosidase. Det enzymfragment, der herved produceres,
er imidlertid inaktivt, men når det kombineres med et lacZ-fragment
fra værtsorganismen, dannes aktivt β-galactosidase.
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Indbygget i lacZ' genet findes et såkaldt Multiple Cloning Site (MCS).
Det er er et syntetisk fremstillet stykke DNA, der indeholder en række unikke skæringssites for restriktionsenzymer.
MCS er placeret således, at en skæring heri og indsættelse af donorDNA på dette sted vil betyde, at lacZ'-genet ikke udtrykkes (fig.
11.27), og dermed dannes der ikke β-galactosidase.
lacZ’
MCS

ampR

lacZ’
ampR

MCS
Donor-DNA
MCS

Ori
Tom vektor

Ori
Rekombinant vektor

Figur 11.27
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Transformation
Transformation er optagelse af frit DNA i bakterier (fig. 11.28). Bakterier optager fremmed DNA naturligt ved transformation med
meget lav frekvens. For at øge antallet af bakterier, der optager
plasmid-DNA ved kloningsteknik, er det nødvendigt med en særlig
behandling. Man siger, at bakterierne gøres kompetente. En klassisk
metode er at behandle bakterierne med CaCl2, hvorefter de blandes
med plasmid-DNA og udsættes først for kulde (0 °C) og dernæst for
varme (ca. 42 °C). Derved øges antallet af bakterier, der optager plasmidet. Transformationseffektivitet er et mål for, hvor godt cellerne
optager DNA og replikerer det i cellen. Transformationseffektivitet
kan måles i CFU/ μg pUC 19-DNA. Eksempler på transformationseffektiviteter kan være 106-108 CFU/ μg DNA (CFU er en forkortelse
af Colony Forming Units).

Screening for rekombinanter
E. coli anvendes ofte som værtsorganisme ved kloning. Vildtypen af
E. coli er lactasepositiv. Det vil sige, at den er i besiddelse af det fuldstændige lacZ-gen, der sætter den i stand til at producere enzymet
β-galactosidase. Genet er placeret på bakteriekromosomet.

plasmid-DNA

værtsorganisme E.coli

transformeret E.coli
Figur 11.28
Transformation
Plasmid-DNA optages i kompetente E. coli.
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Vektor uden og med donor-DNA
En tom vektor har ikke indsat donor-DNA i MCS, og lac Z´-genet er intakt.
En rekombinant vektor har fået donor-DNA splejset ind i MCS, og herved er
lacZ´ genet inaktiveret. Proteinopskriften er blevet ændret, så der dannes et forkert protein.
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En mutant af E. coli har en defekt i sit lacZ-gen, så den kun er i stand
til at producere den C-terminale del af enzymet β-galactosidase,
mens den vil mangle den N-terminale del. Denne mutant vil derfor
være lactasenegativ.
Når en sådan mutant bruges som værtscelle for pUC18/19, som ikke
har fået indsat donor-DNA (tom vektor), vil der i cellen produceres begge ender af β-galactosidase, som hver for sig er inaktive, men
som i cellen vil kunne supplere hinanden under dannelse af aktivt
β-galactosidase (fig. 11.29). Denne form for sammensmeltning, hvor
to forskellige dele af lacZ-genets produkter supplerer hinanden, betegnes som en α-komplementation.
β-galactosidase
C-terminale del
lacZ (3`)

a.

E. coli mutant

Komplet β-galactosidase

b.

E. coli mutant transformeret
med pUC 18/19
lacZ’

β-galactosidase
N-terminale del

pUC 18/19

Figur 11.29
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De lactasepositive bakterier, der er resultatet af en sådan α-komplementation, er lette at identificere. Når de dyrkes på et substrat,
der indeholder stofferne IPTG og X-gal, vil de vokse med blåfarvede
kolonier. Forklaringen er, at IPTG virker som en inducer (fig. 10.9),
der igangsætter transskription af lac-operonet. Det dannede enzym
vil herefter omdanne det ufarvede X-gal til en blåfarvet forbindelse.
(X-gal er en lactoseanalog).
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De bakterier, der har optaget den rekombinante vektor, har fået
ændret basesekvensen i 5´enden af lacZ genet, idet donor-DNA er
blevet indsat (fig 11.27). Opskriften er hermed ændret og forkert.
Disse bakterier danner ikke β-galactosidase, og kan ikke omdanne
X-gal til en farvet forbindelse. De vil fremtræde som farveløse kolonier (fig 11.30).
Agarmedie tilsat amp.,
X-gal og IPTG

Figur 11.30

Blå koloni – ikke rekombinant

Farveløs koloni –
potentiel rekombinant
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Denne metode til at finde de rekombinante bakterier kaldes ”blå/
hvid selektion”. Man kan også finde dem (og yderligere undersøge
dem) ved bl.a. restriktionsanalyse og koloni PCR (beskrevet på
hjemmesiden).
Selv om plasmider er gode som all round vektorer, er der visse begrænsninger i deres anvendelse. Det største problem vedrører størrelsen af donor-DNA, der kan indsættes i en plasmidvektor. Plasmider med meget store stykker DNA indsplejset vil være ustabile.
Sådanne begrænsninger gør, at plasmider ikke egner sig som vektorer, hvor man ønsker at få klonet store stykker DNA. Her vil man i
stedet med fordel kunne bruge fag-vektorer (som vi dog ikke omtaler
nærmere her).
Arbejdet med kloningsteknik (DNA-rekombinant teknik) kræver, at man arbejder i et laboratorium, der er klassificeret i henhold til lovgivning om genteknologi. Ligeledes skal alle forsøg,
der omhandler DNA-rekombiant teknik anmeldes til Arbejdstilsynet. De nærmere regler findes på Arbejdstilsynets hjemmeside:
arbejdstilsynet.dk.
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Man kan overføre evnen til at producere et bestemt protein fra en
organisme til en anden ved ekspressionskloning. Man får således produceret et rekombinant protein. Som eksempel kan nævnes overførslen af genet, der koder for humant insulin til gærceller, så man i gærceller kan producere humant insulin til mennesker med sukkersyge.
Ekspressionskloning kræver de samme elementer, som er beskrevet
under DNA-kloning, men der stilles lidt andre krav til donor-DNA
og vektor-DNA.

Donor-DNA
Donor-DNA skal indeholde koden (opskriften) til det protein, som
værtsorganismen skal producere.
Hvis man ønsker at producere et eukaryot protein, kan man ikke
bruge genomisk-DNA som donor-DNA, da det indeholder introns i
generne. Man bruger i stedet cDNA, som er en kopi af mRNA, hvor
introns er fjernet ved RNA-splicing.

Vektor-DNA
Vektor-DNA skal være en ekspressionsvektor, der har de samme elementer som en kloningsvektor (fig 11.25). Derudover skal den indeholde DNA-sekvenser, der styrer ekspression af det indsatte gen.
Den skal således indeholde en promotorsekvens (p), en sekvens, der
koder for ribosombindingssted (rbs), samt et termineringssignal (t)
for transskription.

P: Promoter
R: Ribosom bindingssted (rbs)
T: Terminerinsgsignal

P
R
T

MCS Multiple
cloning site

P

R
Donor-DNA

T
Transformation
mRNA
P

R

Protein

T

Værtsorganismens RNA-polymerase finder
promotoren (p) og syntetiserer mRNA.
mRNA vil derefter kunne translateres i værtscellens
ribosomer, og det rekombinante protein dannes.

Det ønskede protein udtrykkes i værtscellen.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Boks 11.3

Ekspressionskloning
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For at kunne finde de celler, der udtrykker det ønskede rekombinante protein, og efterfølgende oprense det fra cellerne, anvendes
ofte epitop tagging. Man anvender her en vektor, hvor der er indsat
koden for en epitop, som udtrykkes sammen med det rekombinante
protein. Fordelen ved dette er, at man kan købe et antistof, rettet med
tag-epitopen, og derved finder man det rekombinante protein. Ofte
anvendes his-tag, hvor epitopen er seks histidinmolekyler efter hinanden. His-tag (side 116) kan bl.a. anvendes ved aﬃnitetskromatografi, men også ved andre immunkemiske analysemetoder.
pTAG er et eksempel på et plasmid, der kan anvendes til epitoptagging. Donor-DNA indsættes i MCS, og transskription startes ved
promotoren Pe .
Det transskriberede mRNA indeholder her startcodon AUG (ATG
på DNA), kode for tag-epitop, kode for det ønskede protein (fra
donor-DNA) som indsættes i MCS og stopcodon UGA (TGA på
DNA). Vektoren indeholder også signal til dannelse af polyA-hale
på mRNA.
pTAG er en såkaldt ”shuttle vektor”, da den kan replikeres i både prokaryote- og eukaryote celler (orib og orie)
Vektoren indeholder to selektive markørgener, AmpR (ampicillin resistensgen) til selektion i bakterier, og neo (resistensgen) til selektion
i eukaryote celler.
ATG

MCS

TGA

tag
b: bakterier
e: eukaryot
Pe

Poly A

AmpR

Orisv
Neo

Orib
Poly A
Tag-epitop

Rekombinant protein

Til sidst spaltes tag-epitopen fra det rekombinante protein
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DNA-sekventering
Ved en sekvensanalyse finder man rækkefølgen af nucleotider i et givet stykke DNA.
Der findes flere metoder til sekventering, hvor dideoxymetoden har
været den mest anvendte. Den blev introduceret af Fred Sanger i
1976. I de senere år er der udviklet flere nye metoder, bl.a ”nextgenerationsekventering” og ”third-generationsekventering”, som gør
sekventering af DNA meget hurtigere.
Her omtales dideoxymetoden og en nextgeneration-metode, som
kaldes pyrosekventering.
Dideoxymetoden bygger på, at man kan afslutte DNA-syntesen, katalyseret af DNA-polymerase, ved at blande dideoxynucleotider med
deoxynucleotiderne. Sekventeringsreaktionen kan foregå ved en reaktion, der minder om PCR, blot med én primer.
Det DNA, man vil sekventere, kan være indsat i en plasmidvektor
eller det kan være et PCR-produkt. Begge fungerer som templateDNA under sekventeringsreaktionen. Primeren er en DNA-sekvens,
som er komplementær til en kendt sekvens (15-20 bp) i 3´-enden af
det DNA, man vil sekventere.
Når primer og template blandes med dNTP og DNA-polymerase ved
den rette temperatur, ionstyrke og pH, vil DNA-polymerasen opbygge den komplementære streng på template, og der dannes dobbeltstrenget DNA.
Dideoxynucleotid-triphosphater (ddNTP) (fig. 11.32) afbryder opbygningen af den komplementære DNA-streng, fordi OH-gruppen
på C3 er udskiftet med et H. De andre dideoxynucleotider har en
tilsvarende opbygning.
DNA-polymerasen har brug for en OH-gruppe på C3 for at sætte
nye nucleotider på strengen. Så når der indbygges et ddNTP, er opbygningen af den komplementære streng slut.
Sekventeringsreaktionen udføres i et rør, som indeholder:
• Template-DNA, som skal sekventeres
• Primer
• dATP dCTP, dGTP og dTTP
• De fire forskellige ddNTP, som er mærket med hver sit fluorescerende stof
• DNA-polymerase
• Buffer

Figur 11.32
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Ved sekventeringsreaktionen vil DNA-polymerasen opbygge en
streng, der er komplementær til template. Når der er et T på template, vil der nogle gange blive indbygget ddATP i stedet for dATP,
og det betyder, at opbygningen af dobbeltstrenget DNA afsluttes. De
fragmenter, der slutter med et A, kan måles efterfølgende, fordi de
vil udsende lys, som kan detekteres. Det samme gælder for de øvrige
baser (fig. 11.33).
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lysudsendelse
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De kopierede DNA-fragmenter i røret adskilles ved kapillarelektroforese. Gelen har så høj en opløsningsgrad, at den kan adskille DNAfragmenter, der kun adskiller sig fra hinanden med ét basepar. I apparatet er der en fluorescensdetektor, som aflæser de fire mærkede
dideoxynucleotider, når de passerer. På denne måde kan de dobbeltstrengede DNA-fragmenter, størrelsesbestemmes. Rækkefølgen af
baserne angives på en kurve, hvor hver base er farvet med hver sin
farve, og hvor rækkefølgen er angivet (fig. 11.33).
Pyrosekventering er en nyere metode, hvor DNA kan sekventeres meget hurtigere. Metoden bygger på SBS (sequencing by synthesis). Sekventeringsreaktionen måles, mens den forløber på følgende måde:
Det DNA, som man vil sekventere, denatureres og kopieres ved PCR
med én primer. Udover DNA-polymerase er også tilsat enzymerne
ATP-sulfurylase, luciferase og nucleotidase.
Når et nucleotid baseparrer korrekt og indsættes i DNA-strengen,
fraspaltes pyrophosphat (de to yderste phosphatgrupper i dNTP).
Denne fraspaltning kan kobles til lysudsendelse ved hjælp af enzymerne ATP-sulfurylase og luciferase.
Lysudsendelse måles samtidig med, at reaktionen foregår. Nucleotiderne, som er mærket med hver sit fluorescerende stof, tilsættes separat, en efter en. Hvis de ikke baseparrer, og dermed ikke indsættes
i DNA-strengen, nedbrydes de af enzymet nucleotidase (fig 11.34)
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+
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+
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Figur 11.34
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DNA-hybridiseringsteknik
DNA-hybridiseringsteknik er en analytisk metode, hvor man kan undersøge, om en prøve med DNA indeholder en specifik nucleotidsekvens. Man kan undersøge en organismes hele genom for en bestemt
sekvens, måske et gen, der koder for en bestemt egenskab eller et
eventuelt defekt gen.
Metoden tager udgangspunkt i, at DNA kan adskilles i enkeltstrenge
ved denaturering (fig. 11.1), og at enkeltstrengede DNA-molekyler
kan baseparre med andre DNA-molekyler med komplementære sekvenser. Når to DNA-strenge, som er komplementære, danner hydrogenbindinger efter baseparringsreglen, siger man, at de hybridiserer.
Man kan finde en bestemt basesekvens i en prøve med en probe, som
består af enkeltstrenget DNA med den basesekvens, man leder efter
i prøven. En probe er en slags gensøger.
Probe-DNA mærkes med et stof, så den kan synliggøres, og på den
måde kan man finde den eftersøgte sekvens i prøven.
Ved DNA-hybridiseringsteknik kan prøve-DNA overføres og fikseres til en membran, som kan bestå af nylon med en positivt ladet
overflade. Disse teknikker kaldes også blot-teknikker (fig. 11.35).
Den mærkede probe og prøve-DNA på membranen blandes, så proben får mulighed for at baseparre med komplementære områder på
prøvens DNA. Bindingen af probe-DNA til prøve-DNA på membranen kan detekteres på forskellige måder. Hvis mærkningen er foretaget med et enzym, kan man påvise hybridiseringen ved at anvende
forskellige substrater, som enzymet omdanner. Produktet af denne
reaktion kan være stoffer, der udsender lys (chemiluminiscens), eller
stoffer, der danner farvekomplekser på membranen.
Enzym

Probe-DNA

Prøve-DNA
Figur 11.35
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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På figur 11.36 ses et eksempel på en af blot-metoderne, Southern
blot, som anvendes til at påvise bestemte basesekvenser i DNA.
Ved et Southern blot skæres det DNA, man vil undersøge, med
restriktionsenzymer, og DNA-fragmenterne adskilles ved elektroforese. Der bruges agarosegeler til dette formål. Efter elektroforesen
bliver DNA-fragmenterne overført og fikseret til en membran. Det
sker ved et flow af buffer igennem gelen, som enten foregår ved vacuumsug, eller som det er beskrevet på figur 11.36.

Figur 11.36
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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a

b

Figur 11.37 a og b
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

DNA-fragmenterne på gelen er overført til membranen og hybridiseret med enzymmærket probe. Detektionen er foretaget ved chemiluminiscens og lysudsendelsen er detekteret på en røntgenfilm (fig.
11.37b).
De sværtede pletter på røntgenfilmen stammer fra de fragmenter
på gelen, hvor probe-DNA ved hydrogenbinding har bundet sig til
komplementære basesekvenser på membranen.
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Normale celler

oprensning af mRNA

kopiering af mRNA til cDNA og
samtidig mærkning med to
fluorescerende stoffer (grøn og rød)

oprensning af mRNA
cDNA tilføres microarray med fasthæftede prober

kopiering af mRNA til cDNA og
samtidig mærkning med to
fluorescerende stoffer (grøn og rød)

cDNA tilføres microarray med fasthæftede prober

aflæsning i scanner:
Gul spot: Det pågældende gen
er aktivt i begge celletyper.
Grøn spot: Det pågældende gen er
mest aktivt i kræftceller.
Rød spot: Det pågældende gen er
mest aktivt i normale celler.

Figur 11.38
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Metabolisme
Carbohydrater og triacylglyceroler
I de levende organismer foregår der en uafbrudt nedbrydning og opbygning af stof. Tilsammen kalder man disse processer metabolisme
eller stofskifte.

glycolyse

oxidativ decarboxylering

citronsyrecyklus

respirationskæde
Figur 12.1
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

De nedbrydende processer kaldes kataboliske processer; her dannes
kemisk energi i form af ATP. Processer, der opbygger de komplekse
organiske molekyler, kaldes anaboliske processer; her forbruges energi.
Skellet mellem de kataboliske og de anaboliske processer er ikke så
skarp. Mange mellemprodukter i de kataboliske processer bruges
som udgangsmateriale for mange anaboliske processer. På figur 12.1
og figur 12.2 er vist oversigter over stofskiftets centrale processer.
Her kan man også se, hvordan mellemprodukter fra nogle kataboliske processer bruges i anaboliske processer.
Figur 12.2 er et meget forenklet skema over de ”metaboliske hovedveje". I engelsk litteratur kaldes de biokemiske processer ”pathways”;
altså ruter. I det følgende bruger vi ordet rute for en metabolisk proces.
I dette kapitel skal vi beskæftige os med carbohydraters og fedtstoffers metabolisme. Begge stofgrupper består udelukkende af C, O og
H i modsætning til proteiner, hvor N er et betydningsfuldt element.
Carbohydrater og fedtstoffer er, sammen med carbohydratdelen af
nucleinsyrerne og nogle aminosyrers carbonskelet, fælles om flere af
de metaboliske ruter.

Carbohydraters metabolisme
Monosaccharider nedbrydes i fire adskilte processer: Glycolyse, oxidativ decarboxylering, citronsyrecyklus og respirationskæde (fig.
12.1). Resultatet af nedbrydningen er ATP, CO2 og H2O. Det er ATP,
der opsamler energien fra carbohydraterne.
Denne række af processer kræver, at der er oxygen til rådighed. Hvis
der ikke er oxygen i tilstrækkelige mængder, sker der i stedet en
anaerob nedbrydning.
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proteiner

nucleinsyre

polysaccharider

triacylglyceroler

nucleotider

hydrolyse
glycerol

aminosyrer

fedtsyrer

5- og 6- carbohydrat

glycolysen

glyconeogenesen

β-oxidation

glucose

acetyl-CoA
glyceraldehyd-5-phosphat
pyruvat

oxidativ decarboxylering
acetyl-CoA

CO2
citronsyre
cyklus

NH3

urinstof

NADH + H+, FADH2

respirationskæden

O2
H2O

ATP

Figur 12.2
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Glycolysen
Udvinding af energi fra monosaccharider starter med glycolysen.
Glycolysen er en proces, hvor et mol glucose i ti trin omsættes til
to mol pyruvat. I løbet af processen dannes to mol ATP pr. omsat
glucosemolekyle og to mol NADH + H+ (se også kap. 5), som ved
tilstedeværelse af oxygen i respirationskæden omsættes til ATP og
NAD+ (fig. 12.3).

ADP

Pi

NAD+

glucose

glycolysen

ATP
Figur 12.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

NADH + H+

pyruvat
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De enkelte trin i glycolysen (fig. 12.4):
Gly-1 I glycolysens første reaktion omdannes glucose til glucose6-phosphat. Herved forbruges 1 mol ATP pr. mol glucose.
Reaktionen er irreversibel (jf. Gly-3).
Enzym: Hexokinase (i leveren: Glucokinase)
Cofaktor: Mg2+.
Hexokinase kan bruge andre sukkerarter som substrat, fx
mannose, som kan omsættes i glycolysen.
Gly-2 Er en isomerisering, hvor glucose-6-phosphat omdannes til
fructose-6-phosphat. Hermed er det første carbonatom (C1)
parat til, at der tilføjes endnu et phosphat i gly-3.
Enzym: Phosphoglucoisomerase.
Cofaktor: Mg2+.
Gly-3 Her tilføjes endnu et phosphatmolekyle under omdannelse
af ATP til ADP. Dermed dannes fructose-1,6-bisphosphat.
Reaktionen er irreversibel.
Enzym: Phosphofructokinase (PFK ).
PFK er et centralt enzym i glycolysen, fordi PFK’s aktivitet
er afhængig af, hvilket behov cellen har for energi. PFK aktiveres bl.a. af en høj koncentration af ADP, og det hæmmes
af en høj koncentration af ATP. PFK fungerer således som en
kontakt, der kan sætte fart på glycolysen, når cellen mangler
ATP, og sætte glycolysens hastighed ned, når cellen har ATP
nok.
Gly-4 Her spaltes fructose-1,6-bisphosphat til to carbohydrater
med hver tre carbonatomer:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Gly-1:
Overførsel af en phosphatgruppe
fra ATP til glucose

glycogen + Pi

galactose + ATP
Gly-2:
Isomerisering

mannose + ATP
Gly-3:
Overførsel af endnu en phosphatgruppe
fra ATP til fructose-6-phosphat

Gly-4:
Kløvning af C3–C4 binding. Hvorved der
dannes to triosephosphater

Figur 12.4
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

yruvat. Glycolysen består af ti trin.
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Gly-5:
Hurtig omdannelse af triosephosphater

fructose + 2ATP

Gly-6:
Oxidation af aldehydgruppen under samtidig dannelse af en energirig syreanhydrid

Gly-7:
Der er energi nok til, at en
phosphatgruppe kan overføres til ADP

Gly-8:
Intramolekylær phosphatgruppeoverførsel

Gly-9:
Vandfraspaltning hvorved der dannes
endnu en energirig phosphatforbindelse

Gly-10:
Der er energi nok i phophoenolpyruvat til,
at phosphatgruppen kan overføres til en
endnu en ADP

Figur 12.4
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I glycolysen omdannes glucose til pyruvat. Glycolysen består af ti trin.
Se teksten for gennemgang af glycolysens enkelte trin.
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Gly-5 Der dannes to forskellige produkter i gly-4, men det er kun
glyceraldehyd-3-phosphat, der kan gå videre i glycolysen. I
gly-5 omdannes dihydroxyacetone-phosphat til glyceraldehyd-3-phosphat.
Et glucosemolekyle er nu omdannet til to glyceraldehyd-molekyler, som går videre i glycolysen.
Enzym: Triosephosphatisomerase.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Gly-6 Gly-6 er en kompliceret proces, der foregår i flere trin.
Resultatet af processen er dannelse af 1,3-bisphosphoglycerat, som indeholder en energirig binding mellem phosphat
og carboxylsyregruppen på C1. Oxidationsmidlet er NAD+,
der reduceres til NADH + H+.
Enzym: Glyceraldehydphosphatdehydrogenase.
Coenzym: NAD+.
Gly-7 Bindingen mellem carboxylsyre og phosphat i 1,3-bisphosphoglycerat har så meget energi, at phosphatgruppen kan
overføres til ADP, så der dannes ATP.
Enzym: Phosphoglyceratkinase
Cofaktor: Mg2+.
Gly-8 Her sker en omlejring, hvor phosphat flyttes fra C3 til C2.
Hermed gøres molekylet klar, så der kan spaltes vand fra i
den næste proces.
Enzym: Phosphoglyceratmutase
Cofaktor: Mg2+.
Gly- 9 Her sker en fraspaltning af vand. Derved dannes en dobbeltbinding mellem C2 og C3. Det forøger den kemiske energi
i phosphatesterbindingen så meget, at phosphoenolpyruvat

12. Metabolisme

i næste proces (gly-10) kan overføre phosphatmolekylet til
ADP under dannelse af ATP.
Enzym: Enolase
Cofaktor: Mg2+.
Gly 10 I glycolysens sidste reaktion overføres phosphatmolekylet fra
phosphoenolpyruvat til ADP, der dermed omdannes til ATP.
Slutproduktet er pyruvat.
Enzym: Pyruvatkinase.
Cofaktorer: K+ og Mg2+ eller Mn2+.
Udbytte af glycolysen
Nettoreaktionen for glycolysen ser sådan ud:
C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Glycolysen

Mol dannet
ATP pr. mol
glucose

Gly 1

-1

Gly 3

-1

Gly-6

Mol dannet
NADH + H+
pr. mol glucose

Mol pyruvat pr.
mol glucose

2

Gly 7

2

Gly 10

2

Udbytte

2

2
2

2

Figur 12.5
Stof-/energiregnskab for glycolysen

NADH + H+ regenereres til NAD+ enten i respirationskæden, hvor
hydrogen overføres til oxygen, så der dannes vand og ATP, eller i
anaerobe processer (se s. 411).
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i næste proces (gly-10) kan overføre phosphatmolekylet til
ADP under dannelse af ATP.
Enzym: Enolase
Cofaktor: Mg2+.
Gly 10 I glycolysens sidste reaktion overføres phosphatmolekylet fra
phosphoenolpyruvat til ADP, der dermed omdannes til ATP.
Slutproduktet er pyruvat.
Enzym: Pyruvatkinase.
Cofaktorer: K+ og Mg2+ eller Mn2+.
Udbytte af glycolysen
Nettoreaktionen for glycolysen ser sådan ud:
C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+
I figur 12.5 er der opstillet et simpelt energiregnskab. Efterhånden
som de øvrige processer behandles, vil tilsvarende regnskaber blive
opstillet, så man kan få et overblik over ATP-produktionen i de enkelte processer.
Glycolysen

Mol dannet
ATP pr. mol
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Gly-6

Mol dannet
NADH + H+
pr. mol glucose
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Figur 12.5
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NADH + H+ regenereres til NAD+ enten i respirationskæden, hvor
hydrogen overføres til oxygen, så der dannes vand og ATP, eller i
anaerobe processer (se s. 411).
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Monosaccharider med fem carbonatomer omdannes i pentosephosphatcyklussen til monosaccharider med seks carbonatomer, som
derefter kan gå ind i glycolysen. Pentosephosphatcyklus er en metabolisk rute, som ikke omtales yderligere her.
Polysaccharider nedbrydes forskelligt afhængigt af, om de i forvejen findes i den levende celle eller skal optages fra omgivelserne.
Stivelse bliver oplagret i planteceller, og glycogen i dyrenes lever og
muskler. Når cellen har brug for energi, nedbrydes stivelse og glycogen i cellerne, idet der frigøres én glucoseenhed ad gangen. Der
er så meget kemisk energi i glycosidbindinger, at glucoseenhederne
frigøres som glucose-1-phosphat (fig. 12.6).

Figur 12.6
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Det dannede glucose-1-phosphat omlejres ved en enzymatisk reaktion til glucose-6-phosphat og indgår derefter i glycolysen. Cellen
sparer således en ATP i forhold til glucose som udgangsstof. I leveren og til dels i nyrerne kan glucose-6-phosphat endvidere omdannes til glucose, der frigives til blodbanen og føres med blodet rundt i
kroppen til de celler, der har behov for energi.
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Forgreningspunkterne spaltes af et andet enzym i en noget mere
kompliceret proces, hvor det glucosemolekyle, der udgør forgreningspunktet, frigøres.
Polysaccharider fra kosten nedbrydes via en anden rute. Fordøjelsen begynder i mundhulen, hvor spyttet indeholder enzymet αamylase, og fortsætter i tyndtarmen, hvor bugspyttet bl.a. indeholder
α-amylase og (1→6)-glucosidase.
α-amylase bryder α-1,4-glycosidbindingerne. Amylose, som er uforgrenet, hakkes først i stumper, der er 5-6 glucoseenheder lange.
Ved en længere påvirkning af amylose med α-amylase vil amylosen
nedbrydes til glucose og maltose.
α-amylase og (α1→6)-glucosidase nedbryder i fællesskab amylopectin og glycogen til glucose (fig. 12.7), som optages i tarmvæggen.

Figur 12.7
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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I planterne sker tilsvarende reaktioner, når stivelse skal mobiliseres fra plantevæv, eksempelvis når frø spirer. I planter findes også
(α1→6)-glucosidase og α-amylase og desuden enzymet β-amylase.
β-amylase kan kun arbejde fra molekylernes ikke-reducerende ende,
hvor det hakker en maltoseenhed af ad gangen.

stivelse og glycogen

sucrose

G

Glucose

lactose

fructose

galactose
Glycolysen

O

C

ADP
mannose
NAD+

ATP
Figur 12.8
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Cyclamat dannes ud fra
cyclohexylamin og sulfaminsyre

Acesulfam K

Sucralose er chloreret sucrose

Steviolglycosid
Glycosiderne afviger med hensyn til de carbohydrater der
sidder på R1 og R2.

Natriumsaccharin
Saccharin dannes kommercielt
ud fra toluen

Aspartam = NutraSweet.
Er en methylester af aminosyrerne Lasparagin og L-phenylalanin sat sammen med en peptidbinding

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Stof

Sødhed

Sucrose

1x

Cyclamat

30 - 35 x

Acesulfam-K

130 - 200 x

Sucralose

600 x

Steviol-glycosid

200 – 450 x

Saccharin

300 – 450 x

Aspartam

160 – 180 x

Tabellen viser nogle af de sødemidler, der er på markedet: Equal
(aspartam), Splenda (sucralose), Sweet’n Low (saccharin), Hermesetas (cyclamat og saccharin) og Natrena (cyclamat og saccharin).
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Cyclamat dannes ud fra
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sidder på R1 og R2.

Natriumsaccharin
Saccharin dannes kommercielt
ud fra toluen

Aspartam = NutraSweet.
Er en methylester af aminosyrerne Lasparagin og L-phenylalanin sat sammen med en peptidbinding

Stof

Sødhed

Sucrose

1x

Cyclamat

30 - 35 x

Acesulfam-K

130 - 200 x

Sucralose

600 x

Steviol-glycosid

200 – 450 x

Saccharin

300 – 450 x

Aspartam

160 – 180 x

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Tabellen viser nogle af de sødemidler, der er på markedet: Equal
(aspartam), Splenda (sucralose), Sweet’n Low (saccharin), Hermesetas (cyclamat og saccharin) og Natrena (cyclamat og saccharin).
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Anaerobe stofskifteprocesser
Vi vender nu tilbage til pyruvat, glycolysens slutprodukt. Pyruvat
kan, under anaerobe forhold, fortsætte ad forskellige metaboliske
ruter afhængigt af hvilke organismer, der er tale om.
Først skal vi se på, hvad der sker hos hvirveldyrene, når oxygentilførslen er midlertidig hæmmet. Dernæst skal vi se på nogle få af de
mange nedbrydningsveje, som findes hos mikroorganismerne.
Anaerobt stofskifte hos hvirveldyr
I muskelvævet hos hvirveldyrene produceres mælkesyre, når oxygentilførslen er midlertidigt hæmmet. Det sker fx ved hurtige fysiske
udfoldelser.
Det er enzymet lactatdehydrogenase, der styrer omdannelsen:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

C6H12O6 + 2 ADP +2 Pi → 2 C3H6O3 + 2 ATP + 2H2O
Lactat, der er dannet i musklerne, afgives til blodbanen og bliver efterhånden optaget i lever og hjerte. Her kan det enten oxideres, eller
det kan i leveren blive gendannet til glucose i den proces, der hedder
gluconeogenesen (fig. 12.21).
Anaerobt stofskifte hos mikroorganismer
Forskellige mikroorganismer gør brug af forskellige strategier ved
anaerob metabolisme.
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Anaerobe stofskifteprocesser
Vi vender nu tilbage til pyruvat, glycolysens slutprodukt. Pyruvat
kan, under anaerobe forhold, fortsætte ad forskellige metaboliske
ruter afhængigt af hvilke organismer, der er tale om.
Først skal vi se på, hvad der sker hos hvirveldyrene, når oxygentilførslen er midlertidig hæmmet. Dernæst skal vi se på nogle få af de
mange nedbrydningsveje, som findes hos mikroorganismerne.
Anaerobt stofskifte hos hvirveldyr
I muskelvævet hos hvirveldyrene produceres mælkesyre, når oxygentilførslen er midlertidigt hæmmet. Det sker fx ved hurtige fysiske
udfoldelser.
Det er enzymet lactatdehydrogenase, der styrer omdannelsen:

Ved omdannelsen af pyruvat til lactat (= salt af mælkesyre) gendannes det NAD+, som blev forbrugt i gly-6. Uden denne gendannelse af
NAD+ ville glycolysen under anaerobe forhold gå i stå.
Nettoreaktionsligningen for anaerob omdannelse af et mol glucose
til to mol lactat ser altså således ud:
C6H12O6 + 2 ADP +2 Pi → 2 C3H6O3 + 2 ATP + 2H2O
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Man bruger udtrykket gæring, når der foregår en anaerob nedbrydning uden nogen ydre hydrogenacceptor.
Nogle mikroorganismer har ét anaerobt produkt, fx gær, hvor ethanol er resultatet af anaerob metabolisme. En sådan organisme kaldes
homofermentativ. Det samme gælder mælkesyrebakterier, hvis omsætning af glucose til mælkesyre er meget lig den omsætning, der
sker i hvirveldyrs muskler ved oxygenmangel.
Andre mikroorganismer producerer en blanding af forskellige organiske syrer. Sådanne mikroorganismer kaldes heterofermentative.
I det følgende ser vi på alkoholgæring i gær og eksempler på mixedacid gæring.
Alkoholgæring
Alkoholgæring er en velkendt proces. Nogle mikroorganismer, bl.a.
gær, danner ethanol, når NAD+ skal gendannes under anaerobe forhold. Omdannelsen af pyruvat til ethanol finder sted i en totrinsproces:
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C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi → 2 C2H5OH + 2 ATP + 2H2O + 2 CO2
Udbyttet er ligesom ved mælkesyregæring 2 mol ATP pr. mol glucose, og NAD+ gendannes.
Mixed-acid gæring
Mixed-acid gæring består af flere metaboliske ruter (fig. 12.9), hvor
der under anaerobe forhold dannes forskellige organiske syrer (mælkesyre = lactat, myresyre = formiat, eddikesyre = acetat, ravsyre =
succinat)1, samt ethanol, CO2 og H2 .

1 I biokemisk litteratur omtales de forskellige organiske syrer oftest ved navnet på deres salt,
ligesom også enzymerne har navn efter saltene.
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Man bruger udtrykket gæring, når der foregår en anaerob nedbrydning uden nogen ydre hydrogenacceptor.
Nogle mikroorganismer har ét anaerobt produkt, fx gær, hvor ethanol er resultatet af anaerob metabolisme. En sådan organisme kaldes
homofermentativ. Det samme gælder mælkesyrebakterier, hvis omsætning af glucose til mælkesyre er meget lig den omsætning, der
sker i hvirveldyrs muskler ved oxygenmangel.
Andre mikroorganismer producerer en blanding af forskellige organiske syrer. Sådanne mikroorganismer kaldes heterofermentative.
I det følgende ser vi på alkoholgæring i gær og eksempler på mixedacid gæring.
Alkoholgæring
Alkoholgæring er en velkendt proces. Nogle mikroorganismer, bl.a.
gær, danner ethanol, når NAD+ skal gendannes under anaerobe forhold. Omdannelsen af pyruvat til ethanol finder sted i en totrinsproces:

Omdannelsen af pyruvat til ethanol forbruger et mol NADH+H+.
Netto-reaktionsligningen for fermentering af glucose til ethanol ser
derfor således ud:
C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi → 2 C2H5OH + 2 ATP + 2H2O + 2 CO2
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Mixed-acid gæring
Mixed-acid gæring består af flere metaboliske ruter (fig. 12.9), hvor
der under anaerobe forhold dannes forskellige organiske syrer (mælkesyre = lactat, myresyre = formiat, eddikesyre = acetat, ravsyre =
succinat)1, samt ethanol, CO2 og H2 .

1 I biokemisk litteratur omtales de forskellige organiske syrer oftest ved navnet på deres salt,
ligesom også enzymerne har navn efter saltene.
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Disse processer forekommer bl.a. i E. coli og andre bakterier af familien Enterobacteriaceae. Lignende processer forekommer hos slægten Bacillus.
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Under anaerobe forhold kan pyruvat omdannes gennem to forskellige ruter:
• Enzymet lactatdehydrogenase katalyserer dannelsen af mælkesyre.
• Enzymet pyruvatformiatlyase katalyserer dannelsen af myresyre og acetyl-CoA. Begge enzymer inhiberes af oxygen. Myresyre kan efterfølgende omdannes til H2 og CO2 af enzymet
formiathydrogenlyase.
Acetylgruppen i acetyl-CoA kan omdannes til to forskellige slutprodukter, ethanol eller eddikesyre (fig. 12.9). Omdannelsen sker gennem to forskellige ruter, hvor at den ene rute fører til dannelse af
ethanol, hvor processerne katalyseres af enzymet alkoholdehydrogenase.

H2
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Nettoreaktionen er forholdsvis enkel:
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Nettoreaktionen dækker over en kompliceret proces, der katalyseres
af enzymkomplekset pyruvat-dehydrogenase-kompleks, som indeholder tre individuelle enzymer.
I den oxidative decarboxylering sker den endelige oxidation til CO2
af de første to carbonatomer fra det oprindelige glucosemolekyle.
Man skal bemærke, at der endnu ikke har været frit oxygen involveret i processerne. Det er indtil videre NAD+, der anvendes som
oxidationsmiddel.
De tilbageværende carbonatomer overføres som acetylgrupper til
coenzym A (forkortes CoA-SH eller helt enkelt CoA, se fig. 5.28),
der dermed omdannes til acetyl-coenzym A. (forkortes acetyl-CoA).
Acetyl-CoA udgør substratet for citronsyrecyklus, som er den næste
proces.
Stof-/energiregnskabet for den oxidative decarboxylering af pyruvat
(2 mol pr. mol glucose) til acetyl-CoA og carbondioxid ses i figur
12.11.
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Udbytte for nedbrydning af pyruvat til acetyl-CoA og CO2 i den oxidative
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Oxidativ decarboxylering
Pyruvat nedbrydes i den oxidative decarboxylering. Acetyl-CoA
fortsætter til citronsyrecyklus
og NADH + H+ til respirationskæden.
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Citronsyrecyklus
Den næste proces i nedbrydningen af carbohydrater er citronsyrecyklus. Her oxideres de sidste carbonatomer fra det oprindelige glucosemolekyle til CO2. Resten af hydrogenatomerne overføres til NAD+
og FAD, og der høstes også ATP (fig. 12.12).
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Figur 12.12
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Citronsyrecyklus har flere navne. Den kaldes Krebs' cyklus, efter
Hans Krebs, som i 1953 fik Nobelprisen for sit arbejde med citronsyrecyklussen. Den kaldes også tricarboxylsyrecyklus, fordi der indgår flere tricarboxylsyrer. Det forkortes i en del engelsksproget litteratur til TCA-cycle (tricarboxylic acid).
I eukaryoter finder citronsyrecyklus sted i mitokondriernes matrix,
altså det inderste hulrum i mitokondrierne. Hos prokaryoter finder
den sted i cytoplasmaet.
Citronsyrecyklus er, som navnet antyder, en cyklisk proces. Det betyder, at processen slutter med det stof, som den begyndte med, og
den er dermed parat til en ny runde. Man kan betragte citronsyrecyklus som en rundkørsel, og ligesom i enhver anden rundkørsel fører flere veje ind i og ud af citronsyrecyklus. Senere skal vi se på flere
af disse indgange og udgange. Lige nu skal vi se, hvad der videre sker
med acetyl-CoA. Langt den største stofmængde, der indgår i citronsyrecyklus, kommer fra acetyl-CoA.

12. Metabolisme

I figur 12.13 ses citronsyrecyklussens otte trin. Alle carboxylsyrerne
er angivet som salte, idet de fleste hydrogenioner er spaltet fra ved
fysiologisk pH; carboxylsyrerne findes således som opløste salte i
mitokondrierne.

Figur 12.13
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

De enkelte trin i citronsyrecyklussen:
Trin 1 Oxaloacetat, som er produkt af trin otte i citronsyrecyklus,
reagerer med H2O og acetyl-CoA. Acetylgruppen kondenserer med oxaloacetat og danner citrat.
Co-A-SH gendannes under reaktionen.
Enzym: Citratsyntetase.
Trin 2 Næste trin er en isomerisering. Citrat omdannes her til isocitrat.
Enzym: Aconitase.
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Trin 3 Her sker den første decarboxylering. Der fraspaltes et mol
CO2 pr. mol acetyl-CoA, og samtidig omdannes NAD+ til
NADH+H+.
Enzym: Isocitrat-dehydrogenase.
Trin 4 Samtidig med omdannelsen af α-ketogluterat til succinylCoA dannes CO2 og NADH.
Hermed er der sket en nettofraspaltning af CO2 på 2 mol pr.
mol acetyl-CoA. Det vil sige, at ud af de seks carbonatomer
fra glucosen er de to omdannet til CO2 ved den oxidative
decarboxylering af pyruvat, og de sidste fire omdannes i trin
3 og 4 i citronsyrecyklussen. Denne omdannelse sker i løbet
af tre runder. Hermed er alle carbonatomer fra hexoserne
oxideret, uden at der er blevet forbrugt oxygen. Oxidationsmidlet har i alle reaktioner været NAD+.
Enzym: α-ketoglutarat-dehydrogenase-kompleks.
Trin 5 Bindingen mellem CoA og succinat er energirig. I trin 5 gendannes CoA-SH, samtidig med at den kemiske energi fra den
energirige binding bruges til at omdanne GDP til GTP.
Enzym: Succinylthiokinase.
GTP kan omdannes til ATP uden brug af energi:
GTP + ADP ∏ GDP + ATP
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Succinatdehydrogenase er i modsætning til de andre enzymer i citronsyrecyklus indbygget i den inderste mitokondriemembran. FAD er kovalent bundet til enzymet.
Trin 7 Her sker en addition af vand til den dobbeltbinding, der blev
dannet i det forrige reaktionstrin.
Enzym: Fumarathydratase.
Trin 8 I citronsyrecyklussens’ sidste trin sker endnu en oxidation,
denne gang under dannelse af NADH + H+. Oxaloacetat
gendannes, og der kan starte en ny cyklus.
Enzym: Malatdehydrogenase.
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Vi er nu nået rundt i citronsyrecyklus og kan se på nettoreaktion og
energiregnskab:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Lad os endnu en gang vende tilbage til det oprindelige glucosemolekyle og stille et energiregnskab op for vejen gennem citronsyrecyklus i figur 12.14. Husk, at der blev dannet to pyruvatmolekyler
for hvert glucosemolekyle, der gik ind i glycolysen.
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Energiregnskab for citronsyrecyklus

Hermed er alle seks C-atomer fra det oprindelige glucosemolekyle
oxideret, og der er stadig ikke brugt frit O2. I figur 12.15 ses nettoudbyttet af de første tre kataboliske processer.
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Udbytte af ATP, NADH + H+, FADH2 og CO2 efter glycolyse, oxidativ decarboxylering og citronsyrecyklus
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Respirationskæden og den oxidative phosphorylering
NADH + H+ og FADH2 oxideres til henholdsvis NAD+ og FAD i respirationskæden (fig. 12.16).
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Figur 12.16
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Energien fra oxidationen bruges i en efterfølgende proces, den oxidative phosphorylering, til opbygningen af ATP.
Principperne for dannelsen af ATP i respirationskæden er helt forskellige fra de processer, vi hidtil har set, hvor der udnyttes kemisk
energi ved overførsel af phosphat til ADP. I respirationskæden opbygges en spændings- og pH-forskel mellem ydersiden og indersiden af den inderste mitokondriemembran (se s. 18) ved oxidation af
NADH + H+ og FADH2. Disse forskelle (spænding og pH) driver
dannelsen af ATP.
De fem adskilte komplekser, der indeholder enzymerne i respirationskæden og den oxidative phosphorylering, er indbygget i den inderste mitokondriemembran hos eukaryoter. Hos prokaryoter er de
indbygget i cytoplasmamembranen. Til komplekset hører to mindre
transportmolekyler, der flyder frit i membranen.
I figur 12.17 vises elektronernes vej gennem respirationskæden.
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Figur 12.17
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Kompleks I: - Fra NADH til Coenzym Q
NADH + H+ afleverer sit hydrogenatom og yderligere én elektron til
kompleks I på indersiden af mitokondriemembranen. Derved gendannes NAD+, som kan vende tilbage og samle endnu et to hydrogenatomer op, fx. i citronsyrecyklussen.
Elektronerne overføres via flere trin i kompleks I til coenzym Q.
Der samles yderligere protoner op på membranens inderside, som
sammen med elektronerne overføres til coenzym Q (fig. 12.18).
I løbet af processen pumpes protoner over mitokondriemembranen.
Det er en energikrævende proces at overføre protoner fra membranens inderside til dens yderside, fordi koncentrationen af H+ er størst
på ydersiden, men overførsel af elektroner og protoner til coenzym
Q leverer energien.

Figur 12.18
Den oxiderede og den reducerede form af coenzym Q
På figuren er der ti isoprengrupper, der er knyttet til den aromatiske ring. Dette gør molekylet
meget hydrofobt. Pattedyrs CoQ
har ni eller ti isoprenenheder.
Bakteriers CoQ har seks.
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Figur 12.17
Respirationskæden og den oxidative phosporylering
Hydrogen fra NADH+H+ overføres til kompleks I. elektronerne forbliver i komplekset, mens der pumpes protoner ud på ydersiden af membranen (ud i rummet
mellem mitokondriets indre og ydre membran).
Elektronerne skal videre til kompleks III. I membranen svømmer coenzym Q, som
bærer elektroner fra I til III. Her behandles elektronerne, så de yderligere frigiver
energi, som også bruges til at pumpe protoner over membranen. Fra kompleks III
transporteres elektronerne videre til kompleks IV. Denne gang hedder transportmolekylet cytochrom C. I IV sker reaktionen: 2 e- + 2 H+ + ½ O2 → H2O, energien
fra reaktionen bruges til endnu en gang at pumpe protoner over membranen.
I kompleks V kan protonerne passere membranen. Her leverer protonstrømmen
energi til opbygning af ATP.
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Figur 12.18
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Kompleks III: Fra coenzym Q til cytochrom c
CoQ afleverer protoner og elektroner til kompleks III, som er opbygget af enzymer med cytochromer som cofaktorer.
Cytochromer er polypeptider, der bærer en hemgruppe (ligesom hæmoglobin) (fig. 12.19). I en hemgruppe er en metalion bundet komplekst til et organisk molekyle. De cytochromer, der indgår i respirationskæden, indeholder enten kobber eller jern. Cytochromerne kan
overføre elektroner, da metalionerne kan skifte oxidationstrin. Jern
skifter oxidationstrin mellem +2 og +3, og kobber mellem +1 og +2.
Coenzym Q afleverer to elektroner til kompleks III. Elektronerne
overføres til en kæde af cytochromer, hvor jernatomernes oxidationstrin veksler, efterhånden som elektronerne føres gennem komplekset. Herved frigøres energi, der atter bruges til at pumpe protoner til ydersiden af membranen.
Fra kompleks III afleveres elektronerne til cytochrom c, som er et
relativt lille polypeptid med en hemgruppe. Cytochrom c svømmer
frit i membranen ligesom coenzym Q.

Figur 12.19
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Kompleks IV: Fra cytochrom c til H2O
I kompleks IV sker den endelige overførsel af elektroner til oxygen.
Hermed har cellen ved sin forbrænding i mange trin tappet det
glucosemolekyle, vi startede med i glycolysen, for al dets kemiske
energi.
Nettoreaktionen er:
2 cyt. c (Fe2+) + 2H+ + ≴O2 → 2 cyt. c (Fe3+) + H2O
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Kompleks II
Før vi går videre med den oxidative phosphorylering, skal vi se på
kompleks II. Kompleks II fører hydrogenatomerne fra FADH2 ind i
elektrontransportkæden. Kompleks II er ikke vist i figur 12.17, men
er ligesom de andre elementer, der indgår i respirationskæden, placeret i inderste mitokondriemembran.
Enzymet succinatdehydrogenase, som omdanner succinat til fumarat i citronsyrecyklus, er en integreret del af kompleks II. FAD er
kovalent bundet til succinatdehydrogenase, og komplekset overfører
de to hydrogenatomer fra FADH2 til coenzym Q.
Ved β-oxidation af fedtsyrer (se s. 433) dannes ligeledes FADH2, der
overfører hydrogenatomerne til coenzym Q.
Hermed er hydrogenatomerne fra FADH2 ført ind i elektrontransportkæden. Ved denne overførsel pumpes der ikke protoner fra matrix til det intermembrane rum.
Kompleks V: Dannelse af ATP
Reaktionerne i respirationskæden skaber og vedligeholder en forskel
i protonkoncentrationen mellem indersiden og ydersiden af den indre mitokondriemembran. Dette giver anledning til, at der opretholdes en spændingsforskel på 0,14 V over membranen. pH-forskellen
mellem indersiden og ydersiden af membranen er 0,5 – 1,0 afhængigt af celletype.
Det er disse forskelle, der driver processen den oxidative phosphorylering, hvor ADP omdannes til ATP.
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Omdannelsen foregår i kompleks V, der bl.a. indeholder enzymet
ATP-syntase, der danner ATP. Kompleks V danner en kanal, hvorigennem protonerne atter kan strømme tilbage til matrix. Det er
strømmen af protoner gennem kanalen, der driver omdannelsen af
ADP til ATP.
Det er målt, at der dannes ca. 2,5 ATP-molekyler pr. NADH+ + H+,
der omdannes til NAD+ i respirationskæden og ca. 1,5 ATP molekyler pr. FADH2-molekyle.
Transport over den inderste mitokondriemembran
Den inderste mitokondriemembran er fuldstændig uigennemtrængelig for NADH + H+ og NAD+. Men det NADH der produceres i glycolysen, som jo foregår i cytoplasmaet, skal reoxideres til NAD+, og
det sker hovedsageligt i mitokondriernes matrix. Problemet løses
ved, at kun hydrogenatomerne transporteres over membranen.
Der findes to forskellige transportsystemer: Et hurtigt, som er energikrævende, hvor det koster et ATP at overføre et hydrogenatom og
en elektron, og et langsommere, som er “gratis”. Det betyder, at nettoudbyttet for det NADH + H+, der dannes i glycolysen, kan være
1,5 eller 2,5 ATP, afhængigt af hvilket transportsystem der anvendes.
I hjerte og lever benyttes den anden langsommere og mere komplicerede transportvej. Det indebærer, at ATP-udbyttet er 2,5 ATPmolekyler pr. NADH++H+-molekyle overført fra cytoplasmaet.
Nettoudbytte i dannet ATP for
reaktionen

2

2 * 1,5 eller
2 * 2,5 =
3 – 5 ATP

5–7

2

2 * 2,5 ATP = 5
ATP

5

6 * 2,5 +2 * 1,5
= 15+3 ATP =18
ATP

20

Mol dannet
NADH + H+
pr. mol glucose

2

Glycolyse

Oxidativ decarboxylering
Citronsyrecyklus

Omsat
NADH + H+/
FADH2 i respirationskæden

Mol dannet
ATP pr. mol
glucose

Mol dannet
FADH2 pr. mol
glucose

2 (GTP)

6

2

4

10

2

Nettoudbytte
Figur 12.20
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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ATP-udbytte
Vi kan nu bestemme den samlede produktion af ATP pr. oxideret
glucose-molekyle. I figur 12.20 vises den endelig opgørelse fra de
forskellige processer.
Ved den oxidative nedbrydning af et mol glucose dannes 30-32 mol
ATP.
Endeligt energiregnskab
Vi har igennem alle processerne opregnet energiudbyttet i ATP. Det
kan også opgøres i joule.
Det er kun en del af den kemiske energi, der frigøres ved oxidationen,
der er bundet i ATP. Den resterende energi er dels blevet brugt til at
få reaktionerne til at foregå og dels til varmeproduktion. Varmeproduktionen er vigtig for, at dyrene kan opretholde deres temperatur.
Den procentdel af energien, der er bundet i ATP, kaldes processens
effektivitet, og man må kende ∆G0’ for at beregne effektiviteten:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O
ADP + Pi → ATP + H2O

∆G0’ = – 2870 kJ/mol
∆G0’ = + 30,5 kJ/mol

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Beregningerne er foretaget for standardomstændighederne, hvor
koncentrationen er én molær for alle indgående stoffer. Det er der
langtfra i cellerne, og det indebærer, at den faktiske effektivitet af
oxidationen er noget højere end de beregnede værdier.
Den dannede ATP kan udnyttes de mange steder, hvor der er brug
for energi. Vi har tidligere set ATP blive forbrugt i opbygningen af
proteiner og nucleinsyrer. Det er også omsætning af ATP til ADP,
der leverer energien til muskelbevægelserne. I det følgende skal vi se,
hvordan ATP forbruges til opbygning af carbohydrat og fedt.
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Figur 12.21
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Biosyntese af glycogen
I glycogensyntesen sker der dels en dannelse af 1→4-glycosidbindinger og dels en opbygning af forgreningernes 1→6-glycosidbindinger.
1→4-glycosidbindinger opbygges som vist i figur 12.22. Byggestenene er UDP-glucose, som dannes ved reaktionen, som vist i figuren:

Figur 12.22
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

UTP + glucose-1-phosphat ∏ UDP-glucose + PPi
UDP-glucose sættes på den ikkereducerende ende af det voksende
glycogenmolekyle.
Ved forgreningen af glycogen bruges enzymet amylo-(1,4→1,6-)transglycosylase. Dette enzym skærer en kæde på 6-7 glucoseenheder fra en ikkereducerende ende af glycogenmolekylet og overfører
kæden til et C6-molekyle et eller andet sted i glycogenmolekylet (fig.
12.23).
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→

Figur 12.23
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

charider, der er bundet til nucleotider.

Resumé af carbohydratmetabolisme
•

Glycolysen er en vidt udbredt metabolisk rute, hvor glucose
og andre monosaccharider nedbrydes til pyruvat. I glycolysen opsamles energi i form af ATP og NADH + H+.
NADH + H+ afleverer hydrogenatomerne i respirationskæden,
hvor hydrogen til slut oxideres til vand under aerobe forhold.
Ved anaerobe forhold afleveres hydrogenet til pyruvat, hvorved der dannes forskellige forbindelser, afhængig af hvilke
organismer der er tale om.
Langt de fleste carbohydrater forarbejdes således, at de kan
nedbrydes i glycolysen. Der findes en alternativ metabolisk
rute, nemlig pentose-phosphatcyklus.

•

Pyruvat fra glycolysen har flere destinationer i cellen afhængigt af cellens behov og oxygenstatus.
■ Under aerobe forhold overføres langt det meste pyruvat
via oxidativ decarboxylering til citronsyrecyklus i form af
acetyl-CoA. I citronsyrecyklus oxideres carbonatomerne endeligt til CO2, og hydrogenatomerne overføres til
NAD+ og FAD under dannelse af NADH + H+ og FADH2.
Der dannes desuden ATP.
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Under anaerobe forhold dannes forskellige forbindelser.
I hvirveldyrene dannes mælkesyre, i gær dannes ethanol,
og forskellige mikroorganismer danner en række
organiske syrer. 		
NADH + H+ og FADH2 afleverer hydrogenatomerne i respirationskæden, og energien herfra fører til yderligere dannelse af
ATP. Når NAD+ og FAD er gendannet, føres de tilbage til citronsyrecyklus og andre metaboliske ruter, hvor de genbruges.
Glucose kan gendannes fra pyruvat i gluconeogenesen.
Gluconeogensen bruger langt hen ad vejen de samme enzymer som er brugt i de reversible processer i glycolysen. I de
processer, hvor energifaldet er stort i glycolysen, bruges andre
enzymer i gluconeogenesen.
■

•

•

Hydrolyse

Triacylglycerolernes metabolisme

Citronsyrecyklus

Triacylglyceroler (kap. 7) er ligesom carbohydrater energileverandører i metabolismen. I triacylglycerolerne findes carbon i sin mest
reducerede form, og triacylglyceroler indeholder derfor mere end
dobbelt så meget energi pr. gram som carbohydrater. Triacylglycerolerne er dermed velegnede som langtidslager af energi. Dette gælder
specielt for dyr, som jo er afhængige af, at deres vægt ikke er unødvendig høj, når de bevæger sig rundt.

Respirationskæde

De metaboliske ruter, der nedbryder fedtstofferne, er opsummeret i
figur 12.24.

β-oxidation

Figur 12.24

Fedt: Fordøjelse, absorption og transport

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Det første problem ved fordøjelsen af fedt er, at det er uopløseligt
i vand. Enzymerne kan derfor ikke umiddelbart komme til at angribe fedtstofferne i føden. Der er derfor brug for et hjælpemiddel
til fedtfordøjelsen. Galdesalte er sådanne hjælpemidler. På figur 7.25
ses formlerne for galdesaltene chenodeoxycholsyre og cholsyre.
Ved fordøjelsen af fedtstoffer frigøres galdesalte fra galdeblæren til
tolvfingertarmen. Galdesaltene virker som sæbe, fordi de har en hydrofob og en hydrofil overflade. De indkapsler triacylglycerolerne i
miceller på en måde, så enzymet pancreaslipase kan aktiveres (fig.
12.25). Pancreaslipasen hydrolyserer triacylglycerolerne til frie fedtsyrer, di- og monoglycerider. Micellerne transporterer de delvist
hydrolyserede triacylglyceroler til tarmvæggen, hvor de optages af
epithelcellerne i tarmvæggen. Epithelcellerne genopbygger fedtstofferne.

12. Metabolisme

I blodet findes en række partikler, de såkaldte lipoproteiner, som bl.a.
indeholder kolesterol og triacylglyceroler. Sådanne komplekser optager fedtstofferne fra fordøjelsen og transporterer dem videre i blodet til oplagring eller nedbrydning.

Figur 12.25
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Frigørelse af triacylglyceroler fra fedtdepoter
Det fedt, der lægges på depot i fedtvævet, oplagres som triacylglyceroler. Triacylglycerolerne frigøres til forbrænding, når kroppen har
underskud af energi. Triacylglycerolerne hydrolyseres til glycerol og
frie fedtsyrer af enzymer, der aktiveres under påvirkning af bestemte
hormoner. Fedtsyrerne overføres til serumalbumin, som transporterer fedtstofferne i blodet. Serumalbumin er det blodprotein, der
forekommer i størst mængde. Herfra siver fedtsyrerne ind i cellerne
til videre forbrænding eller oplagring.
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Glycerol transporteres til leveren, hvor det enten bliver substrat for
gluconeogenesen og dermed omdannes til glucose eller indgår i glycolysen.
Oxidation af fedtsyrer
Aktiveringen af fedtsyrer i forbindelse med oxidationen i cellen finder sted i cytoplasmaet, hvorefter de aktiverede fedtsyrer transporteres ind i mitokondriernes matrix, hvor den videre oxidation foregår.
Det er enzymet fedtsyrethiokinase, der katalyserer aktiveringen:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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1. trin: Oxidation
Fra den aktiverede fedtsyre overføres
to hydrogenatomer til FAD. Derved
dannes en dobbeltbinding.

1

2. trin: Vandoptagelse
Der adderes et vandmolekyle.

2
Processen gentages
Fedtsyren er igen aktiveret, idet den
atter er bundet til CoA. Den er nu
to carbonatomer kortere. Processen
gentages, til alle carbonatomer er
overført til CoA.

3. trin: Oxidation
Hydroxylgruppen oxideres til
oxogruppe og hydrogenatomerne til NAD+.

3

4

Figur 12.26
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

4. trin: Thiolyse
En acetylgruppe overføres til
CoA. Nu er der fjernet en acetylgruppe = to carbonatomer,
fra fedtsyren.
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Først nettoreaktionen for den aktiverede palmitinsyre:
CH3(CH2)14CO–S–CoA + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 CoA–SH + 7 H2O
→ 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Mol dannet
ATP pr. mol
palmitinsyre
Aktivering

Mol dannet
NADH pr. mol
palmitinsyre

Mol dannet
FADH2 pr. mol
palmitinsyre

Omsat NADH + H+/
FADH2 i respirationskæden

Omsættes til mol
ATP

-1 AMP

β-oxidation

-2
7

7

7×2,5 + 7×1,5 = 28

28

24×2,5 + 8×1,5 =
72

80

Udbytte for 8
acetyl-CoA i
citronsyrecyklus

8

24

8

Nettoudbytte

6

31

15

106

Figur 12.27
ATP-regnskab for nedbrydning af et mol palmitinsyre til CO2 og H2O

Nettoenergiudbyttet af forbrænding af palmitinsyre:
CH3(CH2)14COOH + 46 O2 → 16 CO2 + 16 H2O er 9790 kJ.
Som vi så på side 429, bruges der + 30,5 kJ/mol ved dannelse af ATP.
Ved nedbrydningen af et mol palmitinsyre bruges 106 * 30,5 kJ/mol
= 3233 kJ til opbygning af ATP.
Effektiviteten af reaktionen er altså atter ca. 35 %, som den var ved
nedbrydning af glucose.
Fedtsyrer med et ulige antal carbonatomer og umættede fedtsyrer
De fleste naturligt forekommende fedtsyrer er opbygget af et lige antal carbonatomer. For de få med et ulige antal carbonatomer slutter
oxidationen med propionyl-CoA. Propionyl-CoA kan omdannes til
succinyl-CoA, som derefter indgår i citronsyrecyklus.
Umættede fedtsyrer nedbrydes ligesom de mættede, indtil nedbrydningen når frem til dobbeltbindingen. Der er derefter to forskellige
måder, hvorpå dobbeltbindingerne kan reduceres og gøres klar til
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Først nettoreaktionen for den aktiverede palmitinsyre:
CH3(CH2)14CO–S–CoA + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 CoA–SH + 7 H2O
→ 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+
Acetyl-CoA omsættes i citronsyrecyklus til netto 12 ATP pr. molekyle. Herefter kan der opstilles et energiregnskab for den oxidative
nedbrydning af 1 mol palmitinsyre i (fig. 12.27).
Mol dannet
ATP pr. mol
palmitinsyre
Aktivering

Mol dannet
NADH pr. mol
palmitinsyre

Mol dannet
FADH2 pr. mol
palmitinsyre

Omsat NADH + H+/
FADH2 i respirationskæden

-1 AMP

β-oxidation

Omsættes til mol
ATP
-2

7

7

7×2,5 + 7×1,5 = 28

28

24×2,5 + 8×1,5 =
72

80

Udbytte for 8
acetyl-CoA i
citronsyrecyklus

8

24

8
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6
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Figur 12.27
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Nettoenergiudbyttet af forbrænding af palmitinsyre:
CH3(CH2)14COOH + 46 O2 → 16 CO2 + 16 H2O er 9790 kJ.
Som vi så på side 429, bruges der + 30,5 kJ/mol ved dannelse af ATP.
Ved nedbrydningen af et mol palmitinsyre bruges 106 * 30,5 kJ/mol
= 3233 kJ til opbygning af ATP.
Effektiviteten af reaktionen er altså atter ca. 35 %, som den var ved
nedbrydning af glucose.
Fedtsyrer med et ulige antal carbonatomer og umættede fedtsyrer
De fleste naturligt forekommende fedtsyrer er opbygget af et lige antal carbonatomer. For de få med et ulige antal carbonatomer slutter
oxidationen med propionyl-CoA. Propionyl-CoA kan omdannes til
succinyl-CoA, som derefter indgår i citronsyrecyklus.
Umættede fedtsyrer nedbrydes ligesom de mættede, indtil nedbrydningen når frem til dobbeltbindingen. Der er derefter to forskellige
måder, hvorpå dobbeltbindingerne kan reduceres og gøres klar til
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Først nettoreaktionen for den aktiverede palmitinsyre:
CH3(CH2)14CO–S–CoA + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 CoA–SH + 7 H2O
→ 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+
Acetyl-CoA omsættes i citronsyrecyklus til netto 12 ATP pr. molekyle. Herefter kan der opstilles et energiregnskab for den oxidative
nedbrydning af 1 mol palmitinsyre i (fig. 12.27).
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Figur 12.27
ATP-regnskab for nedbrydning af et mol palmitinsyre til CO2 og H2O

Nettoenergiudbyttet af forbrænding af palmitinsyre:
CH3(CH2)14COOH + 46 O2 → 16 CO2 + 16 H2O er 9790 kJ.
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De fleste naturligt forekommende fedtsyrer er opbygget af et lige antal carbonatomer. For de få med et ulige antal carbonatomer slutter
oxidationen med propionyl-CoA. Propionyl-CoA kan omdannes til
succinyl-CoA, som derefter indgår i citronsyrecyklus.
Umættede fedtsyrer nedbrydes ligesom de mættede, indtil nedbrydningen når frem til dobbeltbindingen. Der er derefter to forskellige
måder, hvorpå dobbeltbindingerne kan reduceres og gøres klar til
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yderligere nedbrydning. Hvilken der anvendes, er afhængig af dobbeltbindingens placering. Bliver ikke yderligere beskrevet her.
Ketonstoﬀer
Ketonstofferne produceres i leveren og eksporteres herfra til organer
og væv, der bruger ketonstofferne som energikilde. Hjertet kan fx
bruge alle de forskellige energikilder, der findes i blodet, men foretrækker ketonstoffer. Det samme gælder nyrerne.
Ketonstofferne acetoacetat og d-hydroxybutyrat syntetiseres som
vist i figur 12.28.

Figur 12.28
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Når NADPH har afleveret hydrogenatomer i de forskellige anaboliske reaktioner, gendannes det i den alternative proces til glycolysen
nemlig pentose phosphat cyklussen.
Det første trin i fedtsyresyntesen er dannelsen af malonyl-CoA:

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I de to næste trin i fedtsyresyntesen overføres såvel acetyl- som malonylgrupper til ACP:
acetyl-CoA + ACP Ý acetyl-ACP + CoASH
malonyl-CoA + ACP Ý malonyl-ACP + CoASH
Herefter kan de videre reaktioner finde sted. Fedtsyren vokser med
to carbonatomer ad gangen, og der kræves fire reaktioner for hvert
par carbonatomer, der sættes på (fig. 12.29).
Det er fortrinsvis palmitinsyre, der dannes ved fedtsyresyntesen.
Fedtsyrer med andre kædelængder dannes fortrinsvis i mælkekirtler og i det endoplasmatiske reticulum hos eukaryoter. De processer,
der er involveret, ligner dem, der foregår i fedtsyresyntesen, men de
involverede enzymer er forskellige og specifikke for de enkelte reaktioner.
De mest almindelige umættede fedtsyrer hos dyr er oliesyre 18:1∆9
og palmitolsyre 16:1∆9 (fig. 7.8). Disse syrer produceres af et enzymsystem, der er placeret i ER-membranen. Der findes desuden enzymsystemer hos dyr, der kan producere dobbeltbindinger mellem C5 og
C6 og mellem C6 og C7.
Pattedyr kan ikke danne dobbeltbindinger på carbonatomer med
højere nummer end C9 i fedtsyrer. De er derfor afhængige af, at føden indeholder linolsyre 18:2∆9,12 og linolensyre 18:3∆9,12,15 (fig. 7.6).
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Når NADPH har afleveret hydrogenatomer i de forskellige anaboliske reaktioner, gendannes det i den alternative proces til glycolysen
nemlig pentose phosphat cyklussen.
Det første trin i fedtsyresyntesen er dannelsen af malonyl-CoA:

I fedtsyresyntesen aktiveres alle mellemprodukter ved binding til et
lille protein, der kaldes acyl carrier protein, ACP. På figur 5.28 ses
opbygningen af CoA, hvor aminoethanthiol er bundet til en pantothensyre, der endelig er bundet til et nucleotid. I ACP er aminoethanthiol og pantothensyre kovalent bundet til proteindelen af ACP.
I de to næste trin i fedtsyresyntesen overføres såvel acetyl- som malonylgrupper til ACP:
acetyl-CoA + ACP Ý acetyl-ACP + CoASH
malonyl-CoA + ACP Ý malonyl-ACP + CoASH
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der er involveret, ligner dem, der foregår i fedtsyresyntesen, men de
involverede enzymer er forskellige og specifikke for de enkelte reaktioner.
De mest almindelige umættede fedtsyrer hos dyr er oliesyre 18:1∆9
og palmitolsyre 16:1∆9 (fig. 7.8). Disse syrer produceres af et enzymsystem, der er placeret i ER-membranen. Der findes desuden enzymsystemer hos dyr, der kan producere dobbeltbindinger mellem C5 og
C6 og mellem C6 og C7.
Pattedyr kan ikke danne dobbeltbindinger på carbonatomer med
højere nummer end C9 i fedtsyrer. De er derfor afhængige af, at føden indeholder linolsyre 18:2∆9,12 og linolensyre 18:3∆9,12,15 (fig. 7.6).
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Figur 12.29
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Glycerol-3-phosphat skaffes fra dihydroxyacetone-phosphat, som er
et mellemprodukt i glycolysen, eller fra glycerol, som fås ved nedbrydning af fedtstoffer.
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1. Nettoproduktionen af ATP i glycolysen er:
a)
b)
c)
d)
e)

2 ATP-molekyler
4 ATP-molekyler
6 ATP-molekyler
38 ATP-molekyler
Ingen af ovennævnte

2. Den nødvendige investering af ATP i begyndelsen af glycolysen
er:
a)
b)
c)
d)

4 ATP molekyler
2 ATP molekyler
1 ATP molekyler
Ingen ATP-investering er nødvendig

3. Hvilket af følgende udsagn om glycolysen er ikke sandt?
Sandt
Andre stoffer end glucose kan gå ind i glycolysen
på intermediære stadie
Glucose omdannes til succinate, som oxideres i
citronsyrecyklussen
For hvert molekyle glucose, der omdannes, dannes
der netto 2 ATP-molekyler
Glucose omdannes til pyruvat, som kan oxideres
i den oxidative decarboxylering
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

d) Carbonatomer 3 & 4
e) Carbonatomer 3 & 6

Falsk

Opgaver

Opgaver
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5. Energien frigives ved omdannelse af glucose til to molekyler pyruvat er. Vælg hvilken af de tre nedenstående sætninger, der er
sand:
a) Lige stor for henholdsvis aerob og anaerob omdannelse
b) Større for aerob end for anaerob omdannelse
c) Større for anaerob end for aerob omdannelse
6. Er det rigtigt eller forkert at følgende udsagn er karakteristiske
for glycolysen?
Sandt

Falsk

Glycolysen genererer energi i form af ATP og NADH + H

+

Glycin nedbrydes i glycolysen
Oxidationen i glycolysen foregår ved omsætning
af frit oxygen
Fructose nedbrydes i glycolysen
Glycolysen foregår i mitokondrierne
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

d) Oxaloacetat er bundet til enzymet acetatdehydrogenase og
dernæst indgår den i en kondensations reaktion med acetylCoA.
Hvilken af ovenstående reaktioner finder sted?
8. Det ”sidste” intermediære produkt i citronsyrecyklus er:
a)
b)
c)
d)

L-malat
Acetyl-CoA
Oxaloacetat
Fumerat

Vælg hvilket.
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15. Om citronsyrecyklus gælder følgende?
Sandt
Det foregår i cytoplasma
Der indgår reaktioner i citronsyrecyklus,
hvor en af reaktanterne er fri O2
For hvert mol glucose decarboxyleres 6 mol CO2
Der indgår citronsyre eller citrat i citronsyrecyklus
Der indgår også ascorbinsyre
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Hvorfor er netop dette trin velegnet ti

Falsk
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Nitrogen
Vækst og reproduktion er for de fleste organismer begrænset af adgangen til anvendeligt nitrogen, selv om 80 % af atmosfæren består
af N2.
Planter og bakterier benytter uorganisk nitrogen i form af NH3/NH4+,
NO3– og NO2– til opbygning af nitrogenholdige organiske stoffer. Disse
salte er kun tilgængelige i naturen i begrænsede mængder (fig. 13.1).
Atmosfærisk nitrogen

Lyn

Nitrogenfikserende
bakterier i jorden og
bælgplanternes rødder

Denitrificerende bakterier
Nitrat optages i
planterne via rødderne

Planteprotein og
animalsk protein

Døde organismer,
urin og fæces
Ammoniumsalte

Kunstgødning
Nitrat i jorden

Figur 13.1
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Nitrifikationsbakterier

13. Nitrogen

Aminosyremetabolisme
Forskellige organismers behov for at få tilført aminosyrer er forskelligt. Planter kan selv syntetisere alle aminosyrer ud fra nitrat eller
ammoniak. Det samme gælder en del bakterier. Andre bakterier som
fx lactobaciller, der lever i mælk, har helt mistet evnen til at opbygge
aminosyrer og skal have dem alle sammen tilført.
Pattedyr har brug for at få tilført ca. ti af de tyve aminosyrer, som
proteinerne er opbygget af (se fig. 3.6 og 3.12). De resterende kan
dyrene danne ud fra α-ketosyrer, som vi skal se i det følgende.
Når aminosyrerne forbrændes, fraspaltes aminogruppen, og den endelige udskillelse af nitrogen foregår på forskellige måder i fugle og
krybdyr, pattedyr og fisk.
Efter fraspaltning af nitrogen indtræder aminosyrernes carbonskelet i citronsyrecyklus (kap. 12). Dermed fungerer aminosyrerne
også som energileverandører.
Det er kun dyrene, der har behov for systemer til at udskille nitrogen. Hos planter opretholdes en balance mellem nitrogenoptagelse
og vækst, der gør sådanne systemer overflødige.

Glutaminsyre og asparaginsyre
α-ketoglutarat indgår i citronsyrecyklus trin 3 (fig. 12.13). Det er også
nøglen ved omdannelse af uorganisk nitrogen til organisk nitrogen. I
reaktionen i fig. 13.2 kan man se, hvordan α-ketoglutarat omdannes
til glutamat (enzym: glutaminsyredehydrogenase).
-

glutaminsyredehydrogenase
+

α-ketogluterat
Figur 13.2
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Glutaminsyredehydrogenase er et enzym, der i forskellige udgaver
findes i alle organismer. I mange planter og hos de fleste bakterier
findes det i en form, der benytter NADPH + H+ som coenzym. Reaktionen i figur 13.2 synes at være den mest almindelige, når nitrogen
skal indbygges i organiske stoffer. Der findes dog en tilsvarende reaktion, hvor oxaloacetat bliver omdannet til asparaginsyre.
Glutaminsyredehydrogenase findes hos dyr i en anden form end hos
planter. Hos dyrene anvendes enzymet fortrinsvis i omdannelsen af
glutamat til α-ketogluterat ved udskillelse af ammoniak. Men også
hos dyrene er reaktionen reversibel, og et overskud af giftig ammoniak vil føre til dannelse af glutamat.
Glutaminsyre kan acceptere endnu en NH3-gruppe og dermed omdannes til glutamin. Reaktionen katalyseres af enzymet glutaminsyntase (fig. 13.5). Glutamin hydrolyseres til glutamat og NH4+ katalyseret af glutaminase, som er særligt aktiv i lever og nyre.

Transaminering
Fra glutamat kan α-aminogruppen overføres til andre α-oxo-syrer.
Reaktionen kaldes transaminering, og i figur 13.3 ses den generelle
reaktion.

glutamat

salt af α-ketosyre

α-ketoglutarat

salt af α-aminosyre

Figur 13.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Alle aminotransferaser bruger stoffet pyridoxal (vitamin B6) som
coenzym.
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Udskillelse af nitrogen
Nitrogen spaltes fra aminosyrerne som NH3/NH4+. Det er giftigt og
kan ikke bare udskilles, som det er, i hvert fald ikke hos landlevende
dyr. De forskellige organismer har derfor forskellige løsninger på udskillelsen af nitrogen.
Bakterier udskiller ammoniak gennem cellevæggen til dyrkningsmediet, og det vil typisk bevirke, at pH i mediet stiger.
For fisk er løsningen enkel. De har jo vand til rådighed i ubegrænset
mængde, så ammoniakken siver blot fra overfladen, fx fra gællerne,
ud i det omgivende vand.
Hos pattedyr udskilles nitrogen som urea (urinstof) (fig. 13.4). Urea
er meget vandopløseligt, det er uladet, og det påvirker derfor ikke
pH i cellerne eller i blodet. Hos fugle, insekter og krybdyr udskilles
nitrogen som urinsyre (fig. 13.4). Urinsyre er ret uopløseligt i vand.
Det vil derfor fælde ud i vandige opløsninger, hvilket er vigtigt, når
dyret befinder sig i ægget.

a

Her vil vi koncentrere os om dannelsen af urea.

Ureacyklus
Nitrogen udskilles i den reaktionscyklus, der kaldes ureacyklus.
Aminogrupperne fra forskellige aminosyrer overføres via transaminering til α-ketoglutarat under dannelse af glutamat og en ketosyre
(fig. 13.3). Glutamat afleverer derefter aminogruppen til oxaloacetat
i ureacyklus (fig. 13.6).
Nitrogen indføres i ureacyklus på to forskellige steder, dels som
nævnt ovenfor, via oxaloacetat dels via carbamoylphosphat.
Ureacyklus foregår i leveren, men der foregår også deaminering af
aminosyrer i andre væv. I de fleste væv overføres NH4+ til glutamat
vha. enzymet glutaminsyntase under dannelse af glutamin (fig. 13.5).
Glutamin er let opløseligt og neutralt ved blodets pH. Det kan derfor
transporteres til leveren uden at påvirke pH.
I leveren fraspaltes aminogrupperne ved hjælp af enzymet glutaminase og indgår i urinstofcyklus (fig. 13.6).

b

Figur 13.4
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glutamat
Figur 13.5
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Figur 13.6
Ureacyklus
Ureacyklus finder sted i leveren.
Nitrogen indføres af glutamin og
carbamoylphosphat, og det udskilles som urea. Den øverste af
de to cirkler udgør den egentlige
ureacyklus,, mens den nederste
er en del af citronsyrecyklus.
Det dannede urea føres opløst i
blodet til nyrerne, hvor det udskilles til urinen.

glutamin
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Figur 13.5
Deaminering af
aminosyrer
Når der frigøres NH4+ i
forskellige væv overføres
dette omgående til glutamat, som derved omdannes
til glutamin i en proces, der
kræver et ATP-molekyle.
Glutamin føres derefter
med blodet til leveren, hvor
det indgår i ureacyklus.
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glutamat

Figur 13.6
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Aminosyremetabolisme og citronsyrecyklus
Ved transamineringen omdannes aminosyrerne til ketosyrer, som
via forskellige ruter indgår i carbohydratstofskiftet.
Vi har allerede set, hvordan glutamat (og glutamin) omdannes til
α-ketogluterat. Aspartat og asparagin kan på samme måde omdannes til oxaloacetat. Begge forbindelserne er mellemprodukter i citronsyrecyklus og omsættes via denne. Alanin omdannes ved deaminering til pyruvat, og kan som sådan bruges enten til opbygning
af carbohydrater via gluconeogenesen eller kan forbrændes via oxidativ decarboxylering og citronsyrecyklus.
Hvis der er underskud af aminosyrer, kan de via transaminering opbygges af de tilsvarende oxosyrer.
De andre aminosyrer indtræder i metabolismen via forskellige reaktioner. I figur 13.7 ses et skema over, hvor de forskellige aminosyrer
indtræder i carbonmetabolismen.

Figur 13.7
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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Fotosyntese
Fotosyntese er grundlag for det liv, vi kender på jorden.
Fotosyntesen udgøres af en række processer, der omdanner lysenergien i sollys til kemisk energi i grønne planter, i alger og i fotosyntetiske bakterier. Alt højere liv på jorden er afhængigt af planternes og
algernes produktion.
Den overordnede reaktionsligning for fotosyntesen er:

Figur 14.1
Fotosyntese
Fotosyntese foregår i grønne
blade.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

mer. Indenfor gruppen af grønne planter findes desuden to systemer, C3 og C4, der primært adskiller sig fra hinanden i måden,
hvorpå carbohydraterne opbygges. I det følgende vil vi kun se på
C3-reaktionen i grønne planter.
I de grønne planter sker fotosyntesen i de organeller, der hedder
kloroplaster (grønkorn, se fig. 14.1 og 14.2). Planternes grønne farve
skyldes, at nogle af de stoffer, der fanger lyset, er grønne. Disse lysfangende stoffer kaldes fotosyntetiske pigmenter.
Fotosyntesen finder sted som to adskilte processer, der kaldes lysreaktionen og mørkereaktionen. Begge processer foregår i kloroplasterne.
I lysreaktionen omdannes lysets energi til kemisk energi ved dannelse af ATP og NADPH. Herunder spaltes vandmolekylerne, vandets
hydrogen overføres til NADP+, og der frigøres O2.
I mørkereaktionen forbindes CO2 og hydrogen til carbohydrat. Hydrogenet leveres af det NADPH, der er dannet i lysreaktionen, og
energien af det ATP, der ligeledes er dannet i lysreaktionen.
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blade.

O reagerer med hinanden, og der dannes carbohydrater
2
og oxygen. Det er energien fra sollyset, der driver reaktionen.
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Begge processer foregår parallelt. Det er altså ikke sådan, at processen i mørkereaktionen behøver mørke for at foregå.

Kloroplaster
Kloroplasternes opbygning minder om mitokondriernes. De er opbygget af to membraner, en ydre og en indre.
Hulrummet, der afgrænses af den indre membran, kaldes stroma.
I stroma ligger yderligere et system af membraner, som kaldes thylakoider. Thylakoiderne ligger som flade sække, der i visse områder
er stablet, så de ligner lagkager med mange lag. Disse stabler hedder
grana. De forskellige grana forbindes med rørformede membraner,
som kaldes stromalameller. Hulrummene inde i grana kaldes lumen.
Opbygningen af kloroplasterne er vist i figur 14.2.

Figur 14.2
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag
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I klorofyl a er R= -CH3
I klorofyl b er R= -CHO

-caroten
Figur 14.3
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Klorofyl
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Lysprocessen
Elementerne i lysreaktionen
Først skal vi se på lysprocessens enkelte elementer:
• De fotosyntetiske pigmenter
I figur 14.3 kan man se de vigtigste fotosyntetiske pigmenter,
klorofyler og β-caroten . Begge typer har lange hydrofobe haler, som fæstner dem i thylakoidmembranen.
• Lyshøstende proteinkomplekser
Pigmentmolekylerne er samlet med proteiner til veldefinerede
strukturelle enheder i thylakoidmembranerne i de såkaldte
lyshøstende komplekser, som omgiver fotosystemerne
• Fotosystemer
Fotosystemerne danner centrum i de lyshøstende komplekser. Der er to veldefinerede fotosystemer, som kaldes fotosystem I P700 og fotosystem II P680.
• Cytochrom bf
Cytochrom bf er et kompleks, der er indbygget i thylakoidmembranen. Opbygning og funktion af cytochrom bf ligner
kompleks III i respirationskæden. Fe-ioner bærer elektronerne gennem cytochrom bf, og undervejs afgiver elektronerne
energi nok til, at der kan pumpes protoner mod gradienten
ind i thylakoidlumen.
• Plastoquinon
Plastoquinon flyder frit i thylakoidmembranen og transporterer elektroner fra fotosystem II til cytochrom bf (se fig. 14.4).

Figur 14.4
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Plastocyanin er et protein, hvortil der er knyttet en Cu-ion.
Plastocyaniner transporter elektroner fra cytochrom bf til fotosystem I. Plastocyanin findes som frit protein i thylakoidlumen.
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Reaktionen i fotosystem II

Fotosystem II består af mindst 25 forskellige proteiner, samt pigmenter og elektrontransportører. Det er fotosystem II, der sørger for
spaltning af vand og dannelse af oxygen.
I reaktionscentrum i fotosystem II sidder et klorofylmolekyle, som
kaldes P680. Det er ikke forskelligt fra de andre klorofylmolekyler i
fotosystemet, men det befinder sig i omgivelser forskellig fra de øvrige klorofylmolekylers.
Når den indfangne lysenergi når frem til P680, eksiteres det; eksitationen angives med en stjerne, P680*. En elektron i P680* har hermed
fået så megen energi, at den overføres til stoffet pheophytin. P680
mister således sin elektron og bliver til et meget reaktivt molekyle
P680+, som tager en elektron fra det omgivende vand:
2 P680+ + H2O → ½O2 + 2 H+ + 2 P680
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

Figur 14.5
Oversigt over lysprocessen i
grønne planter og alger
Fotosystem I og II og cytochrom-bf-kompleks er fysisk adskilte protein-komplekser, der er
indlejret i thylakoidmembranen.
Elektronoverførslen fra fotosystem II til cytochrom bf sker ved
diffusion af reduceret plastoquinon QH2 (fig. 14.4) i membranen.
Elektronerne fra cytochrom bf
overføres til fotosystem I vha.
plastocyanin, som er opløst i
lumen. Reduktionen af NADP+ til
NADPH sker nær thylakoidmembranen på stromasiden. Der indgår flere stoffer, bl.a. ferredoxin
i denne overførsel. ATP-syntase
er orienteret på en måde, så ATP
dannes på stromasiden af thylakoidmembranen.
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kaldes P680. Det er ikke forskelligt fra de andre klorofylmolekyler i
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Når den indfangne lysenergi når frem til P680, eksiteres det; eksitationen angives med en stjerne, P680*. En elektron i P680* har hermed
fået så megen energi, at den overføres til stoffet pheophytin. P680
mister således sin elektron og bliver til et meget reaktivt molekyle
P680+, som tager en elektron fra det omgivende vand:
2 P680+ + H2O → ½O2 + 2 H+ + 2 P680
Hermed er der dannet O2. Protonerne pumpes ved reaktionen ind i
lumen (hulheden i thylakoidet). Dermed skabes en protongradient
ligesom det sker i mitokondrierne i respirationskæden.

Figur 14.5
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Elektronerne, der blev overført til pheophytin, går herefter videre til
plastoquinon, som overfører dem til cytochrom bf. Her afleverer den
enkelte elektron en del af sin energi, som bruges til at pumpe protoner ind i lumen. Elektronen har nu brugt det meste af sin energi og
overføres til en kobberion i plastocyanin (fig. 14.5).

Dannelse af NADPH
Vi forlader for et øjeblik elektronen fra P680 og vender os til fotosystem I. Fotosystem I består af 17 forskellige proteiner og en række
pigmenter og elektrontransportører. Det er i fotosystem I, at NADP+
reduceres til NADPH.
I fotosystem I høstes der lys som i fotosystem II, og det centrale klorofyl hedder P700. Når det omdannes til det eksiterede P700*, afgives en elektron. Denne elektron har en lidt højere energi end den i
P680. Elektronen overføres til ferredoxin.
Når P700* mister elektronen, omdannes det til P700+. P700+ kan nu
optage den elektron, som kobberionen i plastocyanin har medbragt
fra P680.
Dermed er de vigtige deltagere i lysreaktionen præsenteret.
Den endelige modtager af elektronen fra P700* er NADP+. NADP+
modtager to elektroner fra ferredoxin:
NADP+ + 2 e– + H+ → NADPH
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag

I løbet af lysprocessen er der pumpet protoner ind i lumen. Der er
dermed skabt en pH-gradient, da protonerne ikke kan passere membranen. Denne pH-gradient udnyttes af ATP-asekomplekset til at
fremstille ATP. Processen er meget lig den proces, der foregår i mitokondrierne.
Vi kan hermed opsummere resultatet af lysprocessen:
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Når der er dannet 12 glyceraldehyd-3-phosphatmolekyler, bruges de
to til dannelse af et glucosemolekyle, mens de resterende ti bliver
brugt til at gendanne de seks ribulosebiphosphatmolekyler, der blev
brugt i processen.

C6 + C3
C4 + C3
C7 + C3

transketolase
aldolase
transketolase

C4 + C5
C7
C5 + C5

Figur 14.7
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Overslag over energiforbruget i fotosyntesen
Nettoreaktionen for dannelse af et hexosemolekyle i mørkereaktionen er:
6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH + 11 H2O →
C6H12O6 + 18 ADP + 12 NADP+ + 6H+ + 18 Pi
De tolv første ATP-molekyler og NADPH-molekyler bruges i reaktionerne i figur 12.5. De sidste seks ATP-molekyler forbruges, når
ribulose-1.5-bisphosphat skal gendannes.
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Figur 14.7
Skematisk oversigt over hvordan carbohydrater med 3 og 6 carbonatomer omdannes til carbohydrater med 5 carbonatomer.

Overslag over energiforbruget i fotosyntesen
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