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Tematika
 A diffrakció mint a mikroszkópos képalkotás analógja.
 Röntgensugárzás, gyakorlati alkalmazások.
 A diffrakciós módszerek általában.
 Szimmetria, nem krisztallográfiai szimmetria, egykristályok, kristályrács,
aszimmetrikus egység, elemi cella.
 Egykristályok növelése.
 Detektorok típusai, diffraktométerek.
 Szerkezet meghatározás menete, adatgyűjtés, adat/paraméter arány, szerkezet
megoldása és finomítása, Rfree.
 Szerkezetmegoldó módszerek, nehéz atom módszer, a fázis probléma
megoldása fehérjék esetén.
 A szerkezetmeghatározás eredménye: kötésszögek, kötéstávolságok.
 Szerkezetek valdálása.
 Krisztallográfiai adatbázisok: CSD és PDB, grafikus programok, ingyenes
fehérjekrisztallográfiai programok.
 Enzimek működése molekuláris szinten.

Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat
 fehérjekrisztallográfia
Bényei Attila
Kémiai Intézet Röntgendiffrakciós
Szerkezetvizsgáló Laboratórium
2009
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• 2. Messerschmidt, Albrecht: Xray Crystallography of
Biomacromolecules. A Practical Guide, Wiley, 2007
• 3. Glusker, Jenny P., Lewis, Mitchell, Rossi, Miriam:
Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists,
Wiley, 1994.
• J. Drenth: Principles of protein Xray crystallography.
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• http://www.sb.fsu.edu/~chapman

Mikroszkóp vs diffrakciós módszerek

2. Előadás: A röntgensugárzás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A mikroszkóp és a diffrakciós módszerek analógiája
Hullámok tulajdonságai
A röntgensugárzás tulajdonságai
Fékezési és karakterisztikus sugárzás
Röntgensugárzás előállítása –laboratóriumi és szinkrotron források
Röntgen optikai eszközök
Biztonsági előírások
XPS, EXAFS
A diffrakció jelensége
Neutron és elektron diffrakció

Javasolt téma:
A röntgenkrisztallográfia nagy alakjai (Dorothy Hodgkin, Max Perutz, Jerome
Karle, Polányi Mihály röntgendiffrakciós munkái)

A fehérjekrisztallográfia
lépései:
- A fehérje előállítása, tisztítása,
kristályosítása, kristályok hűtése
- Röntgendiffrakciós kísérlet (helyben vagy
szinkrotron)
- Nehéz atom (fém, szelenometionin)
származék előállítása
- Kristályosítás, röntgendiffrakció
- Fázisprobléma megoldása, Fouriertranszformáció- Modell építése
-Finomítás, R-faktor, értelmezés ………
-Új származék (módosítot szubsztrát,
köztitermék)
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Az eredmény ..

Protein Data Bank
www.rcsb.org , www.wwpdb.org
2009. aug.
60000 szerkezet
8000 NMR
50000 Xray
Electron diffr, stb
55000 fehérje, vírus
2000 DNS, RNS

Az alap: peptidkötés
C=O : 1.24 Å CN : 1.32 Å
psi (�) -- C� -C
phi (�) -- N-C�
Ramachandran Plot

http://wine1.sb.fsu.edu/bch4053/Lecture08/phi_psi.jpg

�-redő

�-hélix
http://bifi.unizar.es/jsancho/estructuramacromoleculas/5peptidicoyES/RAMACHANDRAN.JPG

Rosalind Franklin

A DNS szerkezete
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A röntgensugárzás, mint analitikai reagens
• Felfedezése (1895, W. C. Röntgen, katódsugárcső, ZnSos
ernyő, X[ismeretlen]sugárzás, Xray, Röntgen
Strahlung)
• Elektromágneses, nagy energiájú és nagy áthatoló
képességű sugárzás
• Energiája: E=h�=hc/�
ekvivalens elektronenergia: E=eUgy (keV)
(0,1 – 1000 keV)
• Hullámhossza és mértékegysége: 0,01100 Å;
1 Å = 0,1 nm

hc
hc
hc 1
1
� ( Angström) �
� �
� �
� 12,393
E e U gy e U gy
U gy ( kV )

• Csoportosítása: folytonos, vonalas, ezek összeadódása,
monokromatikus sugárzás

Wilhelm Conrad Röntgen 18451923

Lénárdféle katódsgárcső

A felfedezés: 1895 november 8, a letakart katódsugárcsőből
sugárzás indult ki.
Korábban is látta Goldstein, Thompson, Lenard, Goodsped

Röntgensugárzás keltése, ill. keletkezése
• Alapelvei:
– 1.) igen nagy sebességre gyorsított töltött részecskék (pl.
elektronok) mozgásállapotának megváltoztatásával (lassításával,
körpályára kényszerítésével). A klasszikus fizika (Maxwell) szerint
sugároz.
– 2.) ugyancsak igen nagy sebességre gyorsított bombázó
részecskékkel előidézett belső ionizációt követő stabilizálódás
során előálló karakterisztikus sugárzásként.
• Megvalósításai:
• 1a) Szinkrotronban körpályán tartva (Syncrotron Radiation) :
– Koharens, diszkrét monokromatikus sugárzás vagy
– Folytonos, ill. különböző tartományokban generálható
– Nagy és változtatható intenzitású sugárzás
• 1b) Röntgencsőben (hagyományos katódsugárcsőben)
– Folytonos fékezési sugárzás (Bremsstrahlung)
• 2) Hagyományosan röntgencsőben (katódsugárcsőben)
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A röntgencsövek spektruma

A röntgencső felépítése

• Moanódú cső; Ugy = 525,
• �min(Å)=12,393/Ugy(kV)
• Intfolyt,max ~ Ugy2 Icső Zanód

• Anód (tiszta fém) szerint; Ugy = 5100 kV

Synchrotron radiation

35 kV

Szinkrotronnál…

• Force required to keep e /e+ on circular path
– Magnets

• Energy emitted as radiation
• Xrays, if e /e+ near speed of light
– Narrow tangential cone
– Intense, polarized Xrays.
– Broad spectrum

Nem jeleníthető meg a csatolt k ép. Lehet, hogy a fájlt áthely ezték , átnev ezték v agy
törölték . Gy őződjön meg arról, hogy a csatolás a megfelelő fájlra és hely re mutat.

• No characteristic lines.

4/12/2011

BCH5886/7: Xrays (c) M.S.Chapman
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Advantages of Synchrotrons.

Nem jeleníthető meg a csatolt k ép.
Lehet, hogy a fájlt áthely ezték ,
átnev ezték v agy törölték . Gy őződjön
meg arról, hogy a csatolás a megfelelő
fájlra és hely re mutat.

A módszer:
röntgendiffrakció
F(s): Szerkezeti tényező, szórási
kép

Bragg-egyenlet

• High Intensity
– White radiation – x 106
– Monochromatic – x 1025

n�=2dsin
=2dsin�
�

�(r): Szórási tényező,
elektronsűrűség

• More data from radiation sensitive crystals

Y

– Sample damage depends on both

x

• Total irradiation – the same
• Time that free radicals roam

�

– Less w/ short intense exposures

�
�

• Resolve finely spaced diffraction spots
– Larger molecules � finer spots

d

• Viruses, ribosomes…

• Tunable � � "MAD" phase determination.
4/12/2011

BCH5886/7: Xrays (c) M.S.Chapman
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Röntgensugarak diffrakciója kristályporon

A pordiffrakció alapjai
Három egyszerű kristályszerkezet pordiffrakciós felvétele
(a) Lapon centrált köbös, (b) tércentrált köbös, (c) hexagonális.

Porröntgendiffrakció (XRD), diffrakciós kép

Bragg-egyenlet:
λ = 2 d sinθ

di ,hkl �

( n )�
2sin �i ,hkl

�

i , hkl
I rel
� 100

Ii ,hkl
I max

Egyéb, röntgendiffrakcióval nyerhető információk
• Amorf, rendezetlen, üveges anyagoknak nincs specifikus éles
csúcsos diffrakciós képe. Pl. generikus gyógyszerek „amorf”
módosulatai.
• Kiszélesedett csúcshalmok, pl. mikrokristályos anyagok (pl. cellulóz,
keményítő), részlegesen kristályos polimerek (pl. szindiotaktikus
polipropilének) körében.
• A kristályosság (kristály/krisztallit méret) csökkenésével nő a
diffrakciós csúcsok félértékszélessége, csökken a csúcsmagassága.
• Jellegzetes ismétlődő távolságok, ill. azok eloszlása, pl.
rétegszilikátok és duzzadóképességük, nano, ill. mezopórusos
anyagok jellemző méretei kis szögű röntgenszórás alapján.
• Mennyiségi elemzések, általában 5% felett, kalibrációs
mintasorazattal, RIRértékek alapján (Reference Intensity Ratio,
Al2O3ra vonatkoztatva), Rietveldféle teljes diffrakciós képanalízissel
• Módosulat(fázis)változások magashőmérsékleten, opközelében,
kristályvízvesztés, ill. újrafelvétel különböző páratartalmú terekben
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EXAFS, SAXS, neutron diffrakció
•
•
•
•

Szinkrotron/neutron forrás kell
EXAFS: első koordinációs szféra
SAXS: a molekula alakja (fehérjék)
Neutron: hidrogének helye, mágneses
anyagok

A SAXS
• Kis szögű röntgen szórás (0,110o)
• A molekula alakját és méretét modellezzük
• Folyadék, szilárd és diszperz (oldat!) mintákra
is
• Távolság eloszlási függvény:
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