
nobelova cena za chémiu 2017

Počas posledných rokov sa vo vedeckej literatúre objavilo množstvo úžasných obrázkov štruktúr zložitých proteínových komplexov: proteínový 
komplex, ktorý riadi cirkadiánne rytmy (a), receptor tlaku, ktorý sleduje zmeny tlaku vzduchu v uchu a umožňuje nám počuť (b), vírus Zika (c)

Chémia Chémia

Nobelovu cenu za chémiu v roku 2017 získali Jacques  
Dubochet, Joachim Frank a Richard Henderson za vývoj kry-
oelektrónovej mikroskopie pre pozorovanie biomolekúl vo 
vysokom rozlíšení. Pomocou tejto technológie dnes môžu 
výskumníci po celom svete zmraziť biomolekuly a zobraziť 
ich na atomárnej úrovni. Táto technológia dostala biochémiu 
do novej éry.

Počas posledných rokov sa vo vedeckej literatúre objavilo 
množstvo úžasných obrázkov štruktúr biomolekúl, ako naprí-
klad injekčnej ihly salmonely, ktorou útočí na bunky, proteí-
nov, ktoré sú rezistentné voči chemoterapii a antibiotikám, 
molekulárnych komplexov, ktoré riadia cirkadiánne rytmy, 
svetlo zachycujúcich reakčných komplexov, ktoré zabezpe-
čujú fotosyntézu, či receptorov tlaku, ktoré nám umožňujú 
počuť. Toto je len krátka ukážka zo stoviek biomolekúl, kto-
ré dnes vieme zobraziť vďaka kryoelektrónovej mikroskopii.

Obrázky	–	dôležitý	zdroj	poznatkov

V prvej polovici 20. storočia boli biomolekuly – proteíny, 
DNA a RNA – neprebádanou oblasťou biochémie. Vedci ve-
deli, že hrajú zásadnú rolu v bunke, avšak netušili, ako vyze-
rajú. Až v 50. rokoch vedci v Cambridgei vystavili proteíno-
vé kryštály röntgenovému žiareniu a dokázali tak zobraziť 
ich zvlnenú špirálovú štruktúru. V 80. rokoch sa začala pou-
žívať nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia 
(NMR) proteínov v tuhom stave a v roztokoch. Táto technika 
nielen zobrazila ich štruktúru, ale aj to, ako sa hýbu a vzájom-
ne interagujú s ostatnými molekulami.

Vďaka týmto dvom metódam sa vytvorili databázy s tisíc-
kami biomolekúl, ktoré sa využívajú na každodennej báze 
v základnom výskume i vo farmarmaceutickom priemysle. 
Avšak obe metódy čoskoro narazili na svoje limity – NMR 
funguje v roztokoch len pre relatívne malé proteíny, röntge-
nová kryštalografia zase vyžaduje, aby molekuly vytvárali 
dobre usporiadané kryštály. Získané obrázky navyše hovoria 
veľmi málo o ich dynamike. Taktiež veľmi veľa molekúl ne-
dokáže vytvoriť požadované kryštály, a tak Richard Hender-
son v 70. rokoch minulého storočia opustil röntgenovú kryš-
talografiu a začal sa písať príbeh tejto Nobelovej ceny.
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Problémy s kryštálmi
S membránovými proteínmi sa vo všeobecnosti pracuje dosť 
ťažko. Ak ich totiž vyberiete z ich prirodzeného prostredia 
(membrány), častokrát sa zrazia na nepoužiteľnú hmotu. Prvý 
membránový proteín, s ktorým pracoval Richard Henderson, 
sa ťažko vyrábal v primeraných množstvách; druhý zase ne-
dokázal kryštalizovať. Po rokoch sklamania sa obrátil na je-
dinú dostupnú alternatívu: elektrónový mikroskop.

Rozlíšenie elektrónového mikroskopu bolo postačujúce na 
účely, ktoré potreboval. Avšak problémom bolo to, že táto 
metóda bola vyvinutá na skúmanie neživého materiálu. In-
tenzívny elektrónový lúč potrebný na získanie obrázkov s vy-
sokým rozlíšením spáli biologický materiál a ak sa použije 
slabší lúč, obraz stráca svoj kontrast a stane sa rozmazaným. 
Navyše elektrónová mikroskopia vyžadovala vákuum, ktoré 
spôsobovalo poškodenie molekúl, pretože sa okolitá voda za-
čala vyparovať. Keď sa biomolekuly vysušili, stratili svoju 
prirodzenú štruktúru, a tak boli získané obrazy nepoužiteľné.

Baktériorodopsín
Baktériorodopsín je fialovo sfarbený proteín, ktorý sa nachá-
dza v membráne fotosyntetizujúceho organizmu, kde zachy-
táva energiu zo slnečných lúčov. Namiesto odstránenia citli-
vého proteínu z membrány Richard Henderson s kolegom 
vzali celú fialovú membránu a vložili ju pod elektrónový 
mikroskop, pričom jej povrch pokryli glukózovým roztokom, 
aby ju ochránili pred vysychaním vo vákuu. Keď proteín zo-
stal obklopený membránou, zachoval si svoju štruktúru.

Nešetrný elektrónový lúč zostal veľkým problémom, ale 
výskumníci využili spôsob, akým sú molekuly baktérioro-
dopsínu zabalené do membrány. Namiesto lúča s maximál-
nou intenzitou použili menej intenzívny. Kontrast obrazu bol 
síce slabší a nemohli vidieť jednotlivé molekuly, ale využili 
skutočnosť, že proteíny boli pravidelne zabalené a orientova-
né rovnakým smerom. Keď všetky proteíny odchyľovali 
elektrónové lúče takmer identickým spôsobom, dokázali vy-
počítať podrobnejší obraz založený na difrakčnom vzore – 
využili podobný matematický prístup, aký sa použil pri rönt-
genovej kryštalografii.
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v pevnom skupenstve, avšak je to v skutočnosti tekutina, pre-
tože má neusporiadané molekuly.

Prvé pokusy sa zamerali na chladenie kvapiek vody v teku-
tom dusíku pri teplote –196 °C, avšak neboli úspešné. Preto 
nahradili dusík etánom, ktorý bol chladený tekutým dusíkom. 
Pod mikroskopom potom uvideli kvapku, ktorá sa nepodoba-
la na nič, čo dovtedy videli. Najprv predpokladali, že je to 
etán, ale keď sa kvapka nepatrne zohriala, molekuly sa zrazu 
preusporiadali a vytvorili známu štruktúru ľadového kryštá-
lu. Bol to triumf, najmä keď viacerí vedci vyhlásili, že to nie 
je možné. V súčasnosti sú vedci presvedčení, že práve toto 
skupenstvo vody je najčastejšie skupenstvo vody vo vesmíre.
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The computer 
calculates how the 
different 2D images 
relate to each other 
and generates a 
high-resolution 
structure in 3D.
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FRANK’S IMAGE ANALYSIS
FOR 3D STRUCTURES

Randomly oriented proteins are 
hit by the electron beam, leaving a 
trace on the image. 

The computer discriminates 
between the traces and the 
fuzzy background, placing 
similar ones in the same group.

Using thousands of 
similar traces, the 
computer generates 
a high-resolution 
2D image 
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V ďalšom kroku výskumníci 
otáčali membránu pod mikrosko-
pom a fotografovali ju z rôznych 
uhlov. Týmto spôsobom dokázali 
v roku 1975 vytvoriť hrubý troj-
rozmerný model štruktúry bakté-
riorodopsínu na obrázku vpravo 
hore (Nature 257: 28-32). Išlo 
o dovtedy najlepší obrázok proteí-
nu vytvorený elektrónovým mik-
roskopom. Jeho rozlíšenie bolo 
7 Ångströmov (0,0000007 mm).

Počas nasledujúcich rokov sa 
elektrónová mikroskopia neustále 
zdokonaľovala, rovnako ako kry-
otechnológie. V roku 1990, po 
15 rokoch od publikovania prvého 
modelu, dosiahol Henderson svoj 
cieľ – zobrazil štruktúru baktério-
rodopsínu na atomárnej úrovni (na 
obrázku vpravo).

Zdokonalenie	obrazovej	analýzy

Na druhej strane Atlantického oceána, v New Yorku, Joachim 
Frank pracoval na probléme vytvorenia trojrozmerného mo-
delu s vysokým rozlíšením na základe dvojrozmerných obra-
zov z elektrónového mikroskopu. S teoretickým konceptom 
prišiel v roku 1975 a trvalo mu viac než desaťročie, kým ho 
dokončil a zrealizoval.

Jeho stratégiou bolo pomocou počítačovej analýzy rozlíšiť 
stopy náhodne umiestnených proteínov od šumu pozadia na 
snímke z elektrónového mikroskopu. Vyvinul algoritmus, po-
mocou ktorého počítač identifikoval opakujúce sa vzory 
v obrazoch. Počítač ich potom zoskupil, spojil informácie, 
ktoré sa v nich nachádzali, a vygeneroval ostrejší obraz. 
Takto získal veľké množstvo dvojrozmerných obrazov vo vy-
sokom rozlíšení, ktoré zobrazovali proteín z viacerých uhlov. 
Tento algoritmus dokončil v roku 1981. 

Ďalším krokom bolo určiť, ako tieto dvojrozmerné obrazy 
navzájom súvisia a potom na základe toho vygenerovať troj-
rozmerný obraz. Frank publikoval svoju metódu v polovici 
80. rokov a pomocou nej vygeneroval model povrchu ribozó-
mu. Táto metóda spracovania obrazu sa stala kľúčovou pre 
vývoj kryoelektrónovej mikroskopie.

Ako	vytvoriť	z	ľadu	sklo

Ďalším problémom, ktorý musela kryoelektrónová mikrosko-
pia vyriešiť, bolo to, ako ochrániť biologické vzorky pred vy-
sušením vo vákuu. Metóda, ktorú použil Henderson v roku 
1975, nefungovala pre biomolekuly rozpustné vo vode. Vedci 
sa pokúšali mraziť vzorky, pretože ľad sa odparuje pomalšie 
ako voda, avšak elektrónové lúče narážali na ľadové kryštály 
a rušili ich tak výrazne, že získané obrazy boli nepoužiteľné.

Vyparovanie vody bolo zásadným problémom, avšak 
Jacques Dubochet videl možné riešenie: ochladenie vody ta-
kou rýchlosťou, že skryštalizuje vo forme skleného amorfné-
ho ľadu miesto kryštálov. Toto sklo sa javí ako materiál 

Frankova analýza obrazov trojrozmerných 
štruktúr

Náhodne orientované proteíny sú 
zasahované elektrónovým lúčom 
zanechávajúc stopu na obrázku.

Počítač rozlíši stopy od šumu  
pozadia a zatriedi podobné stopy do 
skupín.

Pomocou tisícok po  -
dobných stôp počítač 
vygeneruje dvojroz-
merný obraz vo vy-
sokom rozlíšení.

Počítač vypočíta, ako 
dvojrozmerné obrazy 
navzájom súvisia 
a vygeneruje trojroz-
mernú štruktúru vo 
vysokom rozlíšení.
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Po prelome v roku 1982 Dubochetova skupina rýchlo vyvi-
nula základ techniky, ktorá sa v kryoelektrónovej mikrosko-
pii používa dodnes. Biologické vzorky – najmä rôzne formy 
vírusov – rozpustia vo vode. Roztok potom natrú na tenkú 
kovovú mriežku a vytvoria tak na nej tenký film. Tú potom 
špeciálnym zariadením vystrelia do tekutého etánu, kde voda 
vitrifikuje – zosklovitie. 

Dubochetov prvý obrázok vírusov z roku 1984 (Nature 308: 32-36)

Od	škvŕn	k	revolúcii

V roku 1991, keď Joachim Frank pripravil ribozómy pomo-
cou Dubochetovej vitrifikačnej metódy a analyzoval obrázky 
svojím vlastným programom, získal trojrozmernú štruktúru 
s rozlíšením 40 Å. Bol to úžasný pokrok pre elektrónovú 
mikroskopiu, avšak zobrazoval len obrysy ribozómu. S roz-
vojom elektrónových mikroskopov sa rozlíšenie metódy po-
stupne zvyšovalo až do súčasnej podoby, keď v roku 2013 za-
čali používať nový elektrónový detektor – rozdiel vidíme na 
obrázku na konci článku.

Martin Hriňák 

Resolution 
before 2013 

Resolution 
at present 
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Rozlíšenie elektrónových mikroskopov sa v posledných rokoch výrazne zlepšilo – od zobrazovania beztvarých škvŕn sa dostalo  
až k vizualizácii proteínov pri atomárnom rozlíšení

Rozlíšenie pred 
rokom 2013

Rozlíšenie
v súčasnosti
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The sample is 
transferred to a metal 
mesh and excess 
material removed.

ETHANE

-196°

LIQUID
NITROGEN

DUBOCHET’S 
VITRIFICATION METHOD

The sample forms a thin 
film across the holes in the 
mesh when it is shot into 
ethane at about -190°C. 

The water vitrifies 
around the sample, 
which then is cooled by 
liquid nitrogen during 
the measurements in 
the electron microscope.
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Vzorka je prenesená na kovovú 
sieťku a prebytočný materiál sa 
odstráni.

Vzorka vytvorí tenký film medzi 
okami siete a ponorí sa do etánu 
pri teplote približne –190 °C.

Voda zosklovitie okolo vzorky, 
tá sa potom schladí tekutým  
dusíkom počas merania  
v elektrónovom mikroskope.

Dubochetova vitrifikačná metóda
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Etán

Tekutý 
dusík
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