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Kemi B
Proteiner

Biokemi 7

Læringsmål
• Backbone
• Primær struktur
• Sekundær struktur; α-helix og β-sheets
• Tertiær struktur; ionbindinger, hydrogenbindinger og svovlbroer
• Kvaternær struktur

Aminosyrer og dipeptider
To aminosyrer kan bindes sammen ved at lave en kondensationsreaktion hvor 
vand fraspaltes og der dannes et amid, med en peptidbinding.

Proteiner – polypeptider
Når flere end to aminosyrer kondensere kalder man dette for polypeptider. 
Proteiner er egentlig bare store polypeptider. Grænsen sættes ofte til +50 
aminosyrer. Men proteiner har som udgangspunkt en mere kompliceret struktur. 

Når man omtaler proteiner kalder man typisk den gentagende amid-enhed for 
backbone’et

Primære struktur 
Den primære struktur beskriver rækkefølgende af aminosyrer der sidder 
sammen i den lange polypeptidkæde
I den primære struktur holdes proteinet sammen af peptidbindinger.

-Ser-Asp-Phe-Ala-
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Sekundær struktur 
I den sekundære struktur holdes sammen af hydrogenbindinger mellem –NH og 
=O fra forskellige amider i proteinets backbone. 

Dette opnås ved enten at folde backbone’et
i α-helixer eller β-sheets.

α-helixer
I α-helixer snorrer backbone’et rund om sig selv, så hver 4. amid ligger overfor 
hinanden.

Zoomet ind på fire aminosyrer                              Udsnit af α-helixer og typisk illustration.

Aminosyre 1

Aminosyre 4

β-sheets
I β-sheets laver backbone’et lige plader og vender disse mod hinanden. 

Zoom ind på fire par aminosyrer over for hinanden. 

Typisk illustration af β-sheets.    

Udsnit  af β-sheet

Tertiær struktur
I den tertiære struktur holdes proteinet sammen af mange forskellige bindinger. 
Oplistet efter deres styrke kan det være:

1. Ionbindinger 3. Hydrogenbindinger 4. Upolær interaktion

2 .Svovlbroer
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Tertiær struktur
Et eksempel på en tertiær struktur kan ses her.

Kvaternær struktur
Den kvaternære struktur holdes sammen på samme måde som den tertiære. 
Den kvaternære forklarer hvordan tertiære enheder sidder sammen.
Eksempelvis: 

trimer tetramer

Oversigt over proteinstruktur

Primær Sekundær

Tertiær Kvaternær 

Aminosyrer bundet 
sammen af 
pedptidbindinger i 
et backbone.

Backbone’et foldes til α-
helix og β-sheets og holdes 
sammen af hydrogen-
bindinger mellem amid-
gruppene i backbone’et.

α-helix og β-sheets foldes 
yderligere sammen og 
holdes af alle typer 
bindinger: 
-ion-bindinger
-svovlbroer
-hydrogen-bindinger 
-upolær interaktion 

Flere tertiære enheder 
holdes sammen evt. med 
mindre molekyler og 
ioner. Holdes sammen 
ligesom tertiær struktur.

Næste video →

Animationer af proteiner fra www.rcsb.org/
Research Collaboratory for Structural Bioinformatics Protein Data Bank

Opgaver, quizzer og simulationer på
www.gymnasiekemi.com


