
Pierwiastki w organizmach żywych

114 pierwiastków w układzie okresowym (IUPAC), 4 niepotwierdzone

92 pierwiastki w środowisku (skorupa ziemska, morza i oceany)

28 pierwiastków w prawie każdym organizmie żywym

6 pierwiastków stanowi podstawę do budowy związków organicznych istot 

żywych: C, H, O, N, P i S.

Makroelementy (zapotrzebowanie w diecie przekracza 100 mg na dobę):

C, H, O, N, S, P, Ca, Mg, Na, K, Cl

Mikroelementy (zapotrzebowanie wynosi poniżej 100 mg na dobę):

Fe, Co, Cu, Mn, Zn, Mo, Ni, Se, B, I, F, Si, Cr

Ultraelementy (ilości mniejszej niż 0,000001% masy ciała. Ich rola nie została do 

końca wyjaśniona):

Au, Ra, Li, Sr, Ra, Sn



Pierwiastki w organizmach żywych



Pierwiastki w organizmach żywych

CZĄSTECZKI ZAWIERAJĄCE BIOPIERWIASTKI:

•metaloenzymy

około 40% znanych enzymów zwłaszcza oksydoreduktaz (Fe, Cu, Mn, Mo, Ni, V) 

oraz hydrolaz np. peptydaz i fosfataz (Zn, Mg, Ca, Fe)

•nieenzymatyczne metaloproteiny np. hemoglobina Fe

•produkty naturalne o niskiej masie cząsteczkowej np. chlorofil Mg

•koenzymy, witaminy np. witamina B12 Co

•kwasy nukleinowe np. DNAn-, (M+)n, M=Na, K

•hormony np. tyroksyna, trijodotreonina I

•antybiotyki np. jonofory: walinomycyna/K

•biominerały np. kości, zęby, muszle, korale, perły: Ca, Si



Ligandy biologiczne

Aminokwasy
organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz 

kwasową grupę karboksylową -COOH

grupa aminowa grupa karboksylowa

R – reszta aminokwasowa
węgiel α



Ligandy biologiczne
Aminokwasy

W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi głównie 20 podstawowych 
aminokwasów (aminokwasy biogenne lub białkowe), które  są α-aminokwasami szeregu L.  
Są podstawowymi jednostkami budulcowymi peptydów i białek.

Znanych jest ponad 300 aminokwasów występujących naturalnie.

Glicyna (Gly)       Alanina (Ala)         Walina (Val)     Leucyna (Leu)     Izoleucyna (Ile)    Metionina (Met)

Tryptofan (Trp)      Fenyloalanina (Phe)   Prolina (Pro)
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Ligandy biologiczne
Aminokwasy

Seryna (Ser)             Treonina (Thr)        Cysteina (Cys)        Tyrozyna (Tyr)      Asparagina (Asn)      Glutamina (Gln)

P
O

LA
R

N
E

Kwas Asparaginowy (Asp)   Kwas Glutaminowy (Glu)             Lizyna (Lys)                  Arginina (Arg)           Histydyna (His)

KWAŚNE                                                                    ZASADOWE
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Ligandy biologiczne

Aminokwasy
WIĄZANIE PEPTYDOWE jest to wiązanie amidowe występujące między aminokwasami 
peptydów i białek. Łączy grupę α-aminową jednego aminokwasu z grupą α-karboksylową 
drugiego aminokwasu.



Ligandy biologiczne

Aminokwasy – Białka
Aminokwasy połączone wiązaniami peptydowymi tworzą oligopeptydy (umownie, do 10 
reszt aminokwasowych), polipeptydy (do 100 reszt) oraz białka (powyżej 100 reszt).

Struktura pierwszorzędowa

Struktura drugorzędowa

Struktura trzeciorzędowa
Struktura czwartorzędowa

Jednostka Hemowa

Hemoglobina

helisa alfa

lub

wiązanie

harmonijka beta

łańcuch aminokwasów



Ligandy biologiczne

Cukrowce (węglowodany, sacharydy)

CUKRY ZŁOŻONE - hydrolizują z utworzeniem wielu cząsteczek monosacharydów 

dwucukry (disacharydy) – sacharoza, laktoza, maltoza
wielocukry (polisacharydy) – skrobia, glikogen, celuloza

CUKRY PROSTE (monosacharydy)  - nie hydrolizują do prostszych związków

glukoza
fruktoza (owoce, miód)
galaktoza (mleko)
ryboza



Ligandy biologiczne

ZASADY PURYNOWE I PIRYMIDYNOWE

puryna pirymidyna

adenina guanina cytozyna uracyl tymina



Ligandy biologiczne

adenozyna guanozyna cytydyna urydyna

2’-deoksyadenozyna 2--deoksyguanozyna 2’-deoksycytydyna tymidyna

NUKLEOZYDY 
glikozoaminy zbudowane z zasady azotowej połączonej wiązaniem 

ß-N-glikozydowym z pentozami (rybozą i deoksyrybozą)



Ligandy biologiczne

NUKLEOTYDY 
estry nukleozydów i kwasu ortofosforowego (V) (5’-fosforany nukleozydów)

grupa 
fosforanowa

cukier

zasada azotowa
(adenina)



Ligandy biologiczne

ZASADA KOMPEMENTARNOŚCI

Erwin Chargaff – stwierdził, że w DNA liczba adenin (A) równa jest liczbie tymin (T), 
a liczba guanin (G) liczbie cytozyn (C)

adeninatymina cytozyna guanina

cukier

cukiercukier

cukier



Ligandy biologiczne

KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY (DNA)

A-DNA B-DNA Z-DNA



Ligandy biologiczne

KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY (DNA)

James Watson     Francis Crick



Ligandy biologiczne
KWAS RYBONUKLEINOWY (RNA)

rzadko dłuższy niż ~10,000 nukleotydów

• Informacyjny (matrycowy) RNA (mRNA) – sekwencja zasad wyznacza kolejność aminokwasów 
w łąńcuchu białka

• Rybosomalny RNA (rRNA) – składnik struktury rybosomów (na nim następuje biosynteza białka)

• Transferowy (przenoszący) RNA (tRNA) – nośnik aminokwasów do miejsca syntezy



Ligandy biologiczne

GRUPY PROSTETYCZNE
niebiałkowe składniki białek niezbędne dla ich aktywności, związane z białkiem 
wiązaniem kowalencyjnym lub koordynacyjnym

• Porfiryny (Hem i chlorofile) – tetrapirolowe makropierścienie, które wiążą jony Fe, Mg

• Pierścieniowy układ pterynowy (składnik kwasu foliowego) – jednostka wiążąca Mo w 
kofaktorze molibdenowym

• Mononukleotyd flawinowy FMN – wytwarzany z witaminy B2, uczestniczy w procesach red-ox

• Dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD) – uczestniczy w procesach red-ox (przenośnik 
elektronów i H+)

FAD

Kwas foliowy

FMNporfiryna



Ligandy biologiczne

GRUPY PROSTETYCZNE
Pochodne porfirynowe

• Hydropofiryny np. sirohem, chloryny, bakteriochloryny, izobakteriochloryny, dionehem, 
korfiny (faktor F430) 

• Koryna – brak metynowego atomu węgla, z kobaltem tworzy witaminę B12

chloryna Faktor 430koryna

N N

N HN



Biokompleksy

Teoria twardych i miękkich kwasów i zasad (Pearsona) HSAB

Podstawą teorii HSAB jest polaryzowalność cząsteczek pod wpływem pola elektrycznego 
partnera reakcji. Cząsteczki (jony) o dużej polaryzowalności chętnie łączą się ze sobą, 
natomiast cząsteczki o małej polaryzowalności tworzą trwałe i silne wiązania z 
cząsteczkami o małej polaryzowalności

twardy kwas - twarda zasada
miękki kwas - miękka zasada

Metale, jony, cząsteczki Ligandy

TWARDE TWARDE

Tlen w ligandach:

i etery koronowe

Azot w ligandach:

3



Biokompleksy

ŚREDNIE ŚREDNIE

Siarka w ligandach:

Azot w ligandach:

MIĘKKIE MIĘKKIE



ENZYMY

Enzym - białkowe katalizatory przyspieszające reakcje chemiczne zachodzące 

w organizmach żywych



ENZYMY

Enzym - miejsce wiązania substratu to miejsce aktywne.

Za wysoką specyficzność odpowiada kształt cząsteczki enzymu dopasowany do 
substratów geometrycznie

geometrycznie dopasowane 
zasada „klucza i zamka”



ENZYMY

Metaloenzymy – w katalitycznych centrach aktywnych znajdują się jony 

metalu np. miedzi, cynku lub molibdenu.

Kofaktory – niebiałkowe części enzymu, związki chemiczne potrzebne 

enzymom do katalizowania reakcji chemicznych

• grupy prostetyczne – grupy kowalencyjnie związane z enzymami

• koenzymy – grupy niekowalencyjnie związane z enzymami

Apoenzymy – białkowe części enzymu

Holoenzymy – katalitycznie aktywny enzym, składa się z apoenzymu i 

kofaktora



Przenoszenie i magazynowanie tlenu

• HEMOGLOBINA (Hb) – czerwony barwnik krwi kręgowców, białko zawarte w 
erytrocytach, posiadające grupę porfirynową i skoordynowany jon Fe2+

• HEMOCYJANINA (Hc) – niebieski barwnik krwi bezkręgowców (mięczaków i 
stawonogów), metaloproteina zawierająca miedź zamiast żelaza, nie zawiera grupy 
porfirynowej

• HEMOERYTRYNA (Hr) – barwnik oddechowy niektórych wieloszczetów, 
ramienionogów, pierścienic. Zbudowana z 1-8 łańcuchów peptydowych połączonych z 
Fe2+, nie zawiera grupy porfirynowej

• MIOGLOBINA (Mb) – złożone białko globularne biorące udział w magazynowaniu 
tlenu, pojedynczy łańcuch białkowy, budowa drugorzędowa i trzeciorzędowa podobnej 
do budowy podjednostki β w hemoglobinie  

PRZENOŚNIKI O2

MAGAZYN O2



Białko należące do hemoporfiryn. Sferyczny tetramer złożony z globularnych 
łańcuchów polipeptydowych dwóch α i dwóch β. W każdym łańcuchu jest 
jednostka hemowa (żelazo(II)protoporfiryna IX). 

Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

wiązanie 
wodorowe
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Skoordynowana z Fe2+ grupa prostetyczna protoporfiryny IX, utrzymywana jest 
przez imidazolową resztę histydyny (tzw. proksymalna reszta His F-8) i ok 80 
oddziaływań hydrofobowych.



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

żelazo
Porfiryna

deoksyhemoglobina
(forma nieutlenowana)

oksyhemoglobina
(forma utlenowana)

W deoksyhemoglobinie żelazo oddalone jest od płaszczyzny 
pierścienia o 0,36-0,40Å, w oksyhemoglobinie ±0,12Å.
Związana cząsteczka O2 tworzy wiązanie wodorowe z wodorem 
grupy NH z dystalnej grupy histydyny.

odchylenie kątowe 30o wiązania O2

(wynikające z obecności dystalnej His) 
mechanizm zabezpieczający przed 

przyłączaniem CO



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

Wiązanie O2 związane jest ze zmianą 
konformacji Hb i prowadzi do zmiany 
stopnia utlenienia żelaza.
Żelazo w wyniku przyłączenia tlenu 
przechodzi z formy wysokospinowej
do niskospinowej

III

x2 – y2 x2 – y2

z2 z2

xz, yz xz, yz

xy xy

wysokospinowa forma 
deoksy

niskospinowa forma 
oksy



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

Główną funkcją jest transport O2 z płuc do tkanek oraz CO2 z tkanek do płuc.

Postacie Hb występujące fizjologicznie:
• deoksyHb – postać zredukowana zdolna do wiązania O2

• oksyHb – postać utlenowana przenosząca O2

• metHb – postać utleniona Hb zdolna do wiązania H2O ale nie O2

• ferrryloHb – postać utleniona deoksyHb
• karboksyHb – postać blokująca wiązanie O2



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

Główną funkcją jest transport O2 z płuc do tkanek oraz CO2 z tkanek do płuc.

Przyłączenie O2 powoduje zmianę struktury przestrzennej tetrameru w wyniku zmiany 
położenia żelaza i zerwania wiązań poprzecznych pomiędzy końcami karboksylowymi 
czterech globin.

Konformacja T naprężona 
(deoksyhemoglobina)

Konformacja R rozluźniona
(oksyhemoglobina)



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

KOOPERATYWNE PRZYŁĄCZANIE O2

O2 O2

O2

O2

O2 O2

O2

O2

O2

O2

O2 O2

O2

O2

czysta 
konformacja T

czysta 
konformacja R



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

KOOPERATYWNE PRZYŁĄCZANIE O2

O2 O2O2O2

Hb Hb Hb Hb Hb

O2 O2 O2

O2 O2O2

WZROST POWINOWACTWA DO PRZYŁĄCZANIA O2



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

EFEKT BOHRA
zmniejszanie powinowactwa Hb do tlenu w warunkach obniżonego pH (wzrost stężenia H+).
Powoduje, że O2 jest łatwiej oddawany przez Hb (dysocjacja tlenu). Ułatwia to oddawanie
tlenu w tkankach.

Krzywa wysycenia Hb tlenem, ma kształt sigmoidalny wynikający z efektu kooperatywnego.



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

EFEKT BOHRA

Rozkład H2CO3 jest katalizowany enzymem - anhydrazą węglanową i powoduje, że pH tkanek 
zmniejsza się, co sprzyja dysocjacji O2 z Hb. 

w płucach pH=7,6
w tkankach pH=7,2

CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3
–

W naczyniach włosowanych jony H+ sprzyjają uwalnianiu O2.
W płucach utlenowaniu Hb towarzyszy uwalnianie H+ co sprzyja uwalnianiu CO2 z 
wodorowęglanu rozpuszczonego we krwi i uwolniony CO2 może być wydalony z 
wydychanym powietrzem.

Efekt Bohra zależy od wzajemnego oddziaływania między allosterycznymi grupami 
hemowymi tetrameru . Mioglobina, monomer bez oddziaływań allosterycznych nie 
wykazuje efektu Bohra.

Hb-4O2 + nH+        Hb-nH+ +  4O2



Przenoszenie O2 – HEMOGLOBINA (Hb)

bliższa Histydyna bliższa Histydyna

dalsza Histydyna dalsza Histydyna

OKSYHEMOGLOBINA KARBOKSYHEMOGLOBINA

CO ma 200 razy większe powinowactwo go Hb niż O2



Przenoszenie O2 – HEMOCJANINA (Hc)

niebieski barwnik krwi bezkręgowców, składa się z 6 jednostek białkowych, grupą 
prostetyczną są jony miedzi 



Przenoszenie O2 – HEMOCJANINA (Hc)

Jony miedzi (I) w deoksyhemocyjaninie oddalone są od siebie o około 4,0Å i są 
skoordynowane z trzema resztami histydyny. Po przyłączeniu tlenu następuje 
zmiana stopnia utlenienia miedzi na Cu2+



Między jonami Cu(I) znajduje się wnęka mieszcząca cząsteczkę tlenu. Zmiana 
stopnia utlenienia miedzi.

Przenoszenie O2 – HEMOCJANINA (Hc)



Przenoszenie O2 – HEMOERYTRYNA (Hr)

Struktura składa się z dwóch skoordynowanych oktaedrycznie jonów żelaza połączonych
przez grupę μ-okso i dwóch mostkowych grup karboksylowych dostarczonych przez
glutaminianowe i asparaginianowe reszty aminokwasowe. Pozostałe miejsca zajęte są przez
grupy imidazolowe histydyny. Jon azydkowy (–N=N+=N-) uzupełnia sferę oktaedryczną
drugiego żelaza.

Fe – O – Fe 
wygięcie mostka ok 120-130o



Przenoszenie O2 – HEMOERYTRYNA (Hr)

deoksyhemoerytryna oksyhemoerytryna



Złożone białko globularne magazynujące O2 w mięśniach czerwonych

Pojedynczy  łańcuch zbudowany ze 153 reszt aminokwasowych 

75% łańcucha w formie 8 prawoskrętnych helis α o długości 7-20 aminokwasów

Budowa drugorzędowa i trzeciorzędowa podobna podjednostki β Hb

Magazynowanie O2 – MIOGLOBINA (Mb)

MIOGLOBINA HEMOGLOBINA



Grupa prostetyczna – HEM

Jedna cząsteczka mioglobiny przenosi jedną cząsteczkę tlenu. Tlen zajmuje szóstą pozycję 
koordynacyjną w atomie żelaza. Przyłączenie cząsteczki O2 powoduje zmianę konformacji 
części białka.

Magazynowanie O2 – MIOGLOBINA (Mb)



Podczas nadmiernego wysiłku, mioglobina uwalnia zmagazynowane cząsteczki O2

i pozwala mitochondriom na syntezę ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej

Magazynowanie O2 – MIOGLOBINA (Mb)

Postacie Mb występujące fizjologicznie:
• deoksyMb – Mb pozbawiona O2

• oksyMb – postać utlenowana magazynująca O2

• metMb – postać Mb z utlenionym żelazem
• apoMb – Mb pozbawiona grupy prostetycznej
• karboksyMb – mioglobina związana z tlenkiem węgla(II), stanowi ok. 1% Mb
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mioglobina - hiperboliczny

hemoglobina
sigmoidalny



• uczestnictwo w procesie oddychania
• taka sama grupa prostetyczna
• wiązanie tlenu
• kątowe wiązanie O2

HEMOGLOBINA (Hb) vs MIOGLOBINA (Mb)

PODOBIEŃSTWA

RÓŻNICE

HEMOGLOBINA MIOGLOBINA

Funkcja przenoszenie O2

z płuc do tkanek

magazynowanie O2

w mięśniach czerwonych

Występowanie erytrocyty mięśnie szkieletowe, serce

Powinowactwo do O2 (w 

tkankach)

mniejsze większe

Liczba wiązanego O2 1-4 1

Budowa białka oligomeryczne monomeryczne

Kooperatywność tak brak

Efekt allosteryczny tak brak



Białka biorące udział w transporcie elektronów wzdłuż łańcucha oddechowego, w ramach 
procesu oddychania komórkowego w mitochondriach (w procesie fosforylacji oksydacyjnej). 
Zawierają hem jako grupę prostetyczną. 

CYTOCHROMY

Dzięki obecności żelaza są zdolne do przenoszenia elektronów, Fe może przyjmować i 
oddawać elektrony, przełączając się między formą utlenioną (Fe3+) a zredukowaną (Fe2+).

• cytochrom P-450
• cytochrom c
• cytochrom a
• cytochrom b
• cytochrom f
• cytochrom b6f



Cytochromy P-450 (CYP) to monooksygenazy – katalizujące reakcję 
hydroksylowania substratu RH kosztem zerwania wiązania O-O (przyłączania 
atomu tlenu do substratu). 

Przenoszenie atomu tlenu – CYTOCHROM P-450

CYP4B1CYP1A2

R – H   +   O2 +   2H+ +   2ē           R – OH + H2O
P-450



W widmach białek hemowych [Fe(II)/Fe(III)] dominują intensywne przejścia ππ* 
pierścienia porfirynowego w zakresie 400-600nm

• 400-500nm pasmo Soreta
• 500-600nm pasmo α, β

Przenoszenie atomu tlenu – CYTOCHROM P-450

PASMO SORETA

Cytochromy P-450 absorbują światło widzialne o długości 450nm. 



P-450 biorą udział:
• biosyntezie, metabolizmie, detoksyfikacji szkodliwych substancji
• mogą przypadkowo generować bardzo aktywne substancje kancerogenne

Przenoszenie atomu tlenu – CYTOCHROM P-450

Żelazo skoordynowane z 4 azotami porfiryny 
oraz atomem siarki reszty cysteinowej (w Hb
w pozycji aksjalnej histydyna)



Typy reakcji katalizowane przez P-450

Typ reakcji Uproszczony układ Typowy substrat

alifatyczne hydroksylowanie cykloheksan  cykloheksanol pentabarbital

aromatyczne hydroksylowanie benzen  fenol luminal

epoksydowanie alkenów cykloheksen  tlenek cykloheksenu aldryna

N-odalkilowanie CH3N(H)CH3  CH3NH2 +  H2C=O metadon

O-odalkilowanie C6H5OCH3  C6H5OH +  H2C=O kodeina

oksydacyjne odaminowanie (CH3)2CHNH2  (CH3)2C=O  +  NH3 amfetamina

S-utlenianie CH3SCH3  (CH3)2S=O chloropromazyna

redukcyjna dehalogenacja C6H5CH2Br  C6H5CH3 halotan

Przenoszenie atomu tlenu – CYTOCHROM P-450

Katalizuje hydroksylowanie leków, prekursorów steroidów, pestycydów.
Jest częścią układu zwalczającego trucizny w organizmie (wprowadzenie grupy 

hydroksylowej zwiększa rozpuszczalność w wodzie i możliwość wydalenia z moczem).



Przenoszenie atomu tlenu – CYTOCHROM P-450

Cykl katalityczny działania cytochromów P-450

1. Przyłączenie substratu do miejsca aktywnego i przekształcenie Fe(III) niskospinowego LK=6 w 

Fe(III) wysokospinowe LK=5, substrat wiąże się w hydrofobowym rejonie Hem-u wypierając 

H2O skoordynowaną do Fe w pozycji aksjalnej

2. Redukcja, przyłączenie 1 elektronu z utworzeniem formy wysokospinowej (wobec oksydazy 

cytochromowej)

3. Przyłączenie O2 w wolnej pozycji dystalnej, Cysteina jest lepszym donorem elektronów niż 

histydyna

4. Kolejna redukcja 1 elektronowa, redukcja O2 do ujemnie naładowanej formy nadtlenkowej 

(wobec oksydazy cytochromowej, ferredoksyny lub cytochromu c5) – krótkotrwały stan 

przejściowy

5. Utrata H2O i wytworzenie stadium przejściowego, FeIII-O0 ↔ FeIV-O- ↔ FeV-O2- forma 

oksenoidowa

6. Odłączenie R-OH i regeneracja enzymu do formy ze skoordynowaną cząsteczką H2O



Przenoszenie atomu tlenu – CYTOCHROM P-450

Cykl katalityczny działania cytochromów P-450

PRZYŁĄCZENIE SUBSTRATU
REDUKCJA

PRZYŁĄCZENIE O2

REDUKCJA 

UTRATA H2O 

ODŁĄCZENIE R-OH,

REGENERACJA ENZYMU



DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA i ALDEHYDOWA



DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA i ALDEHYDOWA

Główne enzymy odpowiedzialne za rozkład alkoholu przez wątrobę 

Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) to pierwsza linia obrony przeciw alkoholowi, toksycznej 
molekule, która zakłóca funkcjonowanie naszego układu nerwowego. 
ADH odtruwa około jednego mocnego drinka na godzinę. 
Alkohol jest przekształcany do aldehydu octowego, jeszcze bardziej toksycznego związku.

Dehydrogenaza aldehydowa (ALDH) szybko katalizuje przekształcenie aldehydu w octan 
lub inne związki, które mogą być łatwo i szybko utylizowane przez komórkę.



DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA i ALDEHYDOWA

Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) kontrolowana przez gen adh2 – jedna z odmian adh2 
zmniejsza ryzyko uzależnienia alkoholowego (występuje tylko u ludzi rasy czarnej, a także u niektórych 

Indian z Ameryki Północnej).

Dehydrogenaza aldehydowa (ALDH) kontrolowana przez gen aldh2 – jedna z mutacji aldh2 
drastycznie obniża działanie ALDH (występuje powszechnie wśród mieszkańców Dalekiego Wschodu. 

Sprawia, że wypicie nawet niewielkiej ilości alkoholu powoduje u Azjatów gwałtowne reakcje fizjologiczne – bóle 

głowy, palpitacje, drżenie rąk, mdłości).

Dzięki odpowiednim genom Afrykańczycy błyskawicznie usuwają alkohol z organizmu, a Azjaci go nie 
tolerują w większych ilościach. Tylko Europejczycy są pod tym względem poszkodowani: ich organizmy 
znoszą dość łagodnie nawet duże dawki alkoholu i na dodatek nie śpieszą się z jego wypłukaniem. 



Grupa oksydoreduktaz (9 form w organizmie ludzkim) katalizujących reakcje utlenienia 
alkoholu do aldehydu. 

DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA

Występują głównie w wątrobie oraz żołądku.
Etanol nie jest jedynym substratem tych enzymów. Dokonują także istotnych modyfikacji w 
retinolu, sterydach i kwasach tłuszczowych

CH3 – CH3 – OH      CH3 – C 

dehydrogenaza
alkoholowa

O

H



Składa się z dwóch identycznych podjednostek. 
Każda zawiera dwa jony Zn2+ oraz jedną cząsteczkę 
nukleotydu pirydynowego NAD+

DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA

CYNK

centrum  elektrofilowe –
kwas Lewisa
LK=4
2Cys (wiązanie przez S), 
imidazol z His oraz H2O 

funkcja  strukturalna
LK=4
4Cys (wiązanie przez S)



Dwa centra aktywne do przeprowadzania reakcji na alkoholu.

DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA

• Cynk , który wiąże i aktywuje substrat 
• Kofaktor NAD+ (powstały z przekształcenia 

niacyny) który przeprowadza reakcję

Znajdują się w katalitycznej domenie – kieszeń 
znajdująca się o około 20Å pod powierzchnią 
białka, NAD+ znajduje się w kieszeni apoenzymu



DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA



DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA



LECZENIE ALKOHOLIZMU
Disulfiram – blokuje dehydrogenazę aldehydową, w wyniku czego w organizmie człowieka 
gromadzą się metabolity, których działanie przypomina zwielokrotnione uczucie „kaca”. 

DEHYDROGENAZA ALKOHOLOWA i ALDEHYDOWA

Dehydrogenaza alkoholowa zapewnia ochronę przed toksynami ale niesie też zagrożenia. 
Modyfikuje inne alkohole np. metanol, tworząc niebezpieczne produkty takie jak formaldehyd, który 
uszkadza komórki atakując białka. Małe ilości metanolu powodują ślepotę (niszczone są bardzo czułe 
białka w siatkówce), a większe ilości, prawdopodobnie jedna szklanka, prowadzi do śmierci.



Grupa enzymów, które katalizują utlenianie (dehydrogenację) aldehydów. 

Występują u ssaków w cytozolu, mitochondriach i siateczce endoplazmatycznej.

Utlenianie aldehydów to reakcja detoksykacji, która usuwa elektrofilowe produkty 
utleniania alkoholi.

DEHYDROGENAZA ALDEHYDOWA

Grupa enzymów, które katalizują utlenianie (dehydrogenację) aldehydów. 

CH3 – C 

dehydrogenaza
aldehydowa

O

OH
CH3 – C 

O

H



ANHYDRAZA WĘGLANOWA (CA)

Grupa cynkoenzymów, katalizujących odwracalną reakcję powstawania jonu 
wodorowęglanowego HCO3

− z wody i dwutlenku węgla. W ciągu jednej sekundy 
cząsteczka CA może uwodnić 106 cząsteczek dwutlenku węgla. 

Katalizuje również hydratację aldehydów, hydrolizę estrów i sulfonów.

Apoenzym anhydrazy węglanowej jest zupełnie nieaktywny. 
Cynk pełni rolę katalityczną a nie stabilizującą strukturę

anhydraza
węglanowa



ANHYDRAZA WĘGLANOWA (CA)

anhydraza
węglanowa

centrum katalityczne

Centrum aktywne enzymu stanowi kofaktor, którym jest atom cynku (wyjątkowo –
kadmu), umieszczony w kieszeni utworzonej przez część białkową enzymu.



ANHYDRAZA WĘGLANOWA (CA)

Atom cynku skoordynowany jest przez trzy imidazolowe atomy azotu reszt 
histydynowych (His94, His96 i His119) oraz cząsteczkę wody.



ANHYDRAZA WĘGLANOWA (CA)

Proponowany mechanizm procesu katalitycznego zakłada jonizację wody z 
utworzeniem układu Zn-OH−, który nukleofilowo oddziałuje z atomem węgla z CO2, 
tworząc jon HCO3

-. Kinetyka zależy od pH, przy wysokim pH przebiega szybciej.



MIEDZIOPROTEINY

Miedzioproteiny to białka zawierające 1 lub więcej atomów miedzi jako grupa 
prostetyczna. Miedź jest klasyfikowana  w trzech grupach.

Tyrozynaza
Plastocyjanina

Azuryna
Hemocyjanina

Cu – TYP 3 Cu – TYP 1 Cu – TYP 2

Oksydaza aminowa

Oksydaza galaktozowa

Monooksygenaza dopaminy

MIEDZIOPROTEINY



MIEDZIOPROTEINY

Typ 1, (T1), posiadające centra typ typu białek niebieskich, z jonami miedzi 
skoordynowanymi do dwóch atomów N i dwóch atomów S

Typ 2, (T2), centra typu nie niebieskiego, z jonami miedzi skoordynowanymi do dwóch 
lub trzech atomów azotu i jednego tlenu

Typ 3, (T3), posiadające dimeryczne jony miedzi

Cu – TYP 1 Cu – TYP 2 Cu – TYP 3



MIEDZIOPROTEINY

Typ 1 („białka niebieskie”)
Posiadają „niebieskie” centra miedziowe ze skoordynowanymi 
dwoma atomami azotu i dwoma siarki

• Sfera koordynacyjna silnie zniekształcona (3 + 1) 
• Ligandy to 2x histydyna, 1x metionina, 1x cysteina
• Pasmo absorpcji około 600 nm (tzw. niebieski)
• Widmo EPR z małym sprzężeniem i anizotropią paramatru g

Przykłady: plastocyjanina, azuryna, reduktaza azotynowa



MIEDZIOPROTEINY

Typ 2 („nie-niebieskie" białka miedziowe)

Przykłady: oksydaza galaktozowa, oksydaza aminowa, monooksydaza dopaminy

• Sfera koordynacyjna regularna (4) 
• Ligandy to 3x histydyna, 1x woda lub substrat
• Pasmo absorpcji w zakresie widzialnym o słabej absorpcji
• Widmo EPR z symetrią aksjalną („normalne” widmo EPR)



MIEDZIOPROTEINY

Typ 3 (dimery)

Przykład: hemocyjanina, tyrozynaza

• Mostek tlenowy pomiędzy jonami miedzi 
• Odległość pomiędzy Cu-Cu ok 360pm
• Ligandy to 3x histydyna
• Intensywne pasmo absorpcji w 350-600 nm
• Brak widma EPR
• Mogą przenosić 2ē lub cząsteczkę O2



MIEDZIOPROTEINY – TYP 1 

PLASTOCYJANINA

• Atomy donorowe to 2 azoty pierścieni imidazolowych (histydyna) oraz 2 siarkowe 
(metionina, cysteina) – centrum miedziowe typu 1

• Koordynacja niesymetryczna – odkształcony tetraedr, struktura pośrednia między 
Cu(I) i Cu(II), co ułatwia szybkie przeniesienie elektronu

W fazie jasnej fotosyntezy przenosi elektron z cytochromu f do centrum reakcji 
fotosystemu I. Atom miedzi ulega redukcji zgodnie z równaniem:

Cu2+Pc + ē → Cu+Pc



MIEDZIOPROTEINY – TYP 1

AZURYNA

• Atomy donorowe to 2 azoty pierścieni imidazolowych oraz 2 siarkowe (metionina, 
cysteina) i 1 tlen z glutaminy – centrum miedziowe typu 1

• Zniekształcona bipiramida trygonalna



MIEDZIOPROTEINY – TYP 1,2,3

CERULOPLAZMINA

1Cu typu I niebieskiego
1Cu typu II normalnego 
2Cu typu III 1 trimer



OCHRONNE METALOENZYMY

• Dysmutaza ponadtlenkowa Cu-Zn (SOD)

• Katalaza

• Peroksydazy

• Peroksydaza cytochromu c

• Peroksydaza z chrzanu i szpinaku

• Chloroperoksydaza

• Peroksydaza glutationowa



DYSMUTAZA PONADTLENKOWA (SOD)

To enzym, który katalizuje dysproporcjonowanie (dysmutację) anionorodnika 
ponadtlenkowego. Reakcja przebiegająca bardzo szybko nawet bez katalizatora.
Występuje w erytrocytach.

2O2
- +  2H+ → H2O2 +  O2
·



DYSMUTAZA PONADTLENKOWA (SOD)

Enzym występujący w postaci dimerów zawierającym dwa jony Cu(II) i dwa jony Zn(II).
Związek koordynacyjny heterodwurdzeniowy. Cu2Zn2SOD

• Jon miedzi stanowi centrum 
katalityczne ale też pełni rolę 
strukturalną i stabilizuje enzym 
(typ 2)

• Jon cynku spełnia pomocniczą 
funkcję strukturalną, nadaje 
trwałość termiczną



DYSMUTAZA PONADTLENKOWA (SOD)

Dwa jony metali połączone są mostkiem imidazolowym z bocznego łańcucha histydyny
• Sfera koordynacyjna Cu - 3 reszty histydynowe i cząsteczka wody (odkształcona 

piramida kwadratowa)
• Sfera koordynacyjna Zn – dwie reszty histydynowe i grupa karboksylowa kwasu 

asparaginowego (pseudotetraedr)



DYSMUTAZA PONADTLENKOWA (SOD)

·Cu(II)(His-)(HisH)3 +  O2
- Cu(I)(HisH)4 +  O2

H+

·Cu(I)(HisH)4 + O2
- Cu(II)(His-)(HisH)3 + H2O2

H+

anionorodnik utlenia się

anionorodnik redukuje się

MECHANIZM „PING-PONG”

Mostek imidazolanowy zostaje zerwany

Mostek imidazolanowy zostaje odtworzony



PALCE CYNKOWE

Domena białkowa występująca w cząstkach wiążących DNA i biorąca bezpośredni 
udział w ekspresji genów (przepisywanie informacji genetycznej z genów na białka). 
Składa się z dwóch antyrównoległych β-harmonijek i α-helisy. 



PALCE CYNKOWE

W domenie palca cynkowego atom Zn otoczony jest przez dwie reszty cysteinowe 
harmonijki i dwie reszty histydynowe α-helisy. 



PALCE CYNKOWE

Pojedyncze domeny pojawiają się również dla jonów Co2+, Fe2+ i Ni2+.

Domeny z cynkiem powtarzają się cyklicznie i bardzo silnie wiążą się z kwasami 
nukleinowymi.



BIAŁKA TRANSPORTUJĄCE I PRZECHOWUJĄCE ŻELAZO

TRANSFERYNA
FERRYTYNA
SYDEROFORY

Dieta dzienna 
zawiera 

ok 10-20mg Fe

Wchłaniane 
ok 1-2mg Fe

TRANSFERYNA
(transport Fe)

FERRYTYNA
(magazynowanie Fe w 

wątrobie i sercu)

Hemoglobina, 
Erytropoeza

Inne procesy

Utrata 
ok 1-2mg 
dziennie

(złuszczanie 
naskórka)



TRANSFERRYNA (TF)

Glikoproteina transportująca żelazo zawierająca pojedynczy łańcuch polipeptydowy 
(syntetyzowany w wątrobie).

Sfera koordynacyjna to dwa fenolanowe atomy tlenu z tyrozyny, jeden imidazolowy
atom azotu histydyny, jeden karboksylowy tlen z kwasu asparaginowego i dwóch 
tlenów z grupy węglanowej. Grupa węglanowa twory wiązania wodorowe z bocznymi 
łańcuchami argininy i treoniny i dwoma peptydowymi grupami NH.



TRANSFERRYNA (TF)

• Składa się z dwóch domen, każda zawiera 
jeden atom żelaza (wysycenie ok 30%)

• Każde miejsce wiązania żelaza wiąże węglan
• Fe(III) i anion wiązane i uwalniane są 

synergicznie (wiązanie jonu węglanowego 
ułatwia wiązanie żelaza i odwrotnie) 

• Domena składa się z dwóch subdomen



TRANSFERRYNA (TF)

Subdomeny zamykają się na jednostce żelazo-węglanowej. Zjawisko występuje np. w 
laktoferynie.
Zawiera kieszeń utworzoną przez wiązania wodorowe, po związaniu węglanu miejsce 
wiązania żelaza jest wytworzone.



SYDEROFORY

Chelaty żelaza wydzielane przez niektóre mikroorganizmy (gr. nośnik jonów)
Tworzą nadzwyczaj trwałe, rozpuszczalne oktaedryczne kompleksy z wysokospinowym
żelazem (III)

Organizmy nie mogą pobierać Fe3+ więc wydzielają do środowiska syderofory, które 
wiążą jon żelaza i przenoszą do organizmu tzw. transport aktywny, pod względem 
kinetycznym są kompleksami labilnymi

Przykłady syderoforów produkowanych przez mikroorganizmy:

enterobaktyna – Escherichia coli
ferrichrom
fusarynina C
azotobaktyna
pseudobaktyna
erytrobaktyna
piowerdyna

ferrichrom



SYDEROFORY

Klasy związków: ferrichromy i ferrioksamy oraz pochodne kwasu hydroksamowego
Silnie kompleksują Fe3+, nie wiążą Fe2+ - redukcja żelaza w obrębie komórki powoduje 
jego wydzielenie

TYP FENOLOWYTYP KATECHOLOWY

Enterobaktin Wibriobaktin Yersiniabaktin Pyochelin



SYDEROFORY

Pojedyncze

TYP MIESZANY

KATECHOLOWO-
HYDROKSAMOWY

FENOLOWO-
HYDROKSAMOWY

CYTRYNOWO-
KATECHOLOWY

CYTRYNOWO-
HYDROKSAMOWY

Pterobaktin AreobaktinMykobaktin THeterobaktin B

TYP HYDROKSAMOWY TYP KARBOKSYLAMOWY

Alcaligin AchromobaktinStafyloferryna ADezferroksamina B



WITAMINA B12

Koenzym katalizujący reakcje z przeniesieniem grup metylowych
Kompleks, w którym Co(III) koordynuje do atomów azotu sprzężonych pierścieni 
pirolowych tworzących makrocykliczny układ korynowy. 



WITAMINA B12

Hydroksokobalamina, adenozylokobalamina oraz metylokobalamina są aktywne jako 
koenzymy w organizmie

Pozycje aksjalne mogą być zajmowane przez różne ligandy
Cyjanokobalamina jest formą najbardziej stabilną i najczęściej używaną w suplementach

X = CH3 :  metylokobalamina

CN  :  cyjanokobalamina

OH  :  hydroksykobalamina

H2O  :  akwakobalamina

R   :  5’-deoksyadenozylo-
kobalamina



CHLOROFIL

Występuje w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach).
Nadaje roślinom zielony kolor.
Funkcją chlorofili jest wychwytywanie kwantów światła i przekazywanie energii 
wzbudzenia do centrum fotoukładu, skąd wybijane są elektrony.



CHLOROFIL

Zielony kolor chlorofilu wynika z bardzo wysokiej absorpcji w czerwonej i niebieskiej 
części spektrum, a niską absorpcją w zielonej części (długość fali 500-600 nm).



CHLOROFIL

Wyróżnia się wiele rodzajów chlorofili. Najbardziej rozpowszechnione to chlorofil a i b 
występujące u wszystkich roślin przeprowadzających fotosyntezę.
Centralne miejsce w układzie porfiryny zajmuje atom magnezu łączący się z atomami 
azotu każdego z pierścieni.



CHLOROFIL

W chlorofilu porfiryna łączy się poprzez wiązanie estrowe z alkoholem – fitolem. 
Przyłączony alkohol izoprenowy nie wpływa znacząco na zdolność absorpcji światła. 

Fitol – alkohol diterpenowy pełniący 
funkcję kotwicy dla całej cząsteczki, 
wbudowując się w błonę chloroplastu. 


