ENZIMOLOGIJA
FERMENTŲ VEIKLOS REGULIACIJA LĄSTELĖJE.
GRĮŽTAMO RYŠIO PRINCIPAS. ALOSTERIJA
Svarbus fermentų, kaip biologinių katalizatorių bruožas, yra jų aktyvumo reguliacijos
galimybė. Ši jų savybė ląstelėje panaudojama, derinant daugybę vienu metu vykstančių
reakcijų, kad prisitaikyti prie kintančios aplinkos.
Gyvos sistemos, skirtingai nuo negyvų, sugeba iki tam tikros ribos valdyti vidines sąlygas,
nepaisant pastovių aplinkinės ir vidinės terpės kitimų. Kokie mechanizmai leidžia gyvoms
ląstelėms atsakyti į įvairias perturbacijas, atliekant vidines korekcijas? Dar 19 a. antroje
pusėje C. Bernard teigė, kad fiziko-cheminių vidinės terpės savybių stabilumas leidžia
gyviems organizmams nepriklausyti nuo besikeičiančių aplinkos sąlygų. Tai rodo, kad
egzistuoja fiziologiniai mechanizmai, užtikrinantys santykinį vidinės terpės pastovumą.
1929 m. amerikietis W.B. Cannon pasiūlė homeostazės terminą. Homeostazė
(homeo+stasis- gr. k. nejudri būsena) yra santykinis dinaminis vidinės būsenos pastovumas,
išlaikomas besikeičiant aplinkos sąlygoms. Homeostazė būdinga visiems biologinės
organizacijos lygmenims. Fiziologiniame lygmenyje daugialąsčių organizmų homeostazėje
(pasireiškia kaip izotermija, izovolemija, izoosmija ir t.t ) svarbiausias vaidmuo tenka
centrinei nervų sistemai (CNS), kuri panaudoja humoralinę reguliaciją (endokrininę sistemą)
per sudėtingus signalo perdavimo mechanizmus. Galutinis bet kurio hormono veikimo
rezultatas yra tam tikrų fermentų (dažniausiai atrankiai inhibuojamas tam tikras fermentų
rinkinys, kartu atrankiai stimuliuojant kitą fermentų rinkinį) aktyvumo pokytis. Tačiau jis
perduodamas labai įvairiais būdais hierarchiškai organizuotais lygmenimis. Galima tuos
lygmenis vaizduoti bendra schema (1 pav.). Tolesnės kurso dalies tikslas yra supažindinti jus
su pagrindiniais fermentų aktyvumo reguliacijos būdais ląstelėje.
I. Reguliacija metabolitų ir fermentų lygmenyje. Reguliacijos mechanizmų apžvalgą
pradėsime nuo žemiausio lygmens, nuo atskiro fermento. Kurso “klasikinės
enzimologijos” dalyje jau nagrinėjome veiksnius, nuo kurių priklauso fermentų
katalizuojamos reakcijos greitis: fermento kiekis, substratų, produktų, kofaktorių
koncentracija, temperatūra, pH, slopiklių ar aktyviklių ir kitų veiksnių poveikis. Esant
fiziologinėms sąlygoms, temperatūra ir pH santykinai pastovūs, o substratų ir produktų
koncentracijos gali keistis tik tam tikrose ribose.
II. Metabolinių kelių lygmenyje veikia savi reguliacijos mechanizmai: alosterinė
sąveika, fermentų tarpusavio sąveika, metabolinių kelių erdvėskyros veiksniai.
Fermentai ląstelėje funkciškai organizuoti į nuoseklias sekas, vadinamuosius
metabolinius kelius, kuriuose vieno fermento produktas tampa kito fermento substratu.
Klasikinė enzimologija, nagrinėjanti izoliuotų fermentų savybes in vitro, negali įvertinti
aukštesnės organizacijos lygmens veiksnių įtakos. Metabolitų koncentracijas ląstelėje
paprastai lemia kitų fermentų aktyvumas ir jų katalizuojamų reakcijų greičiai.
Metaboliniai keliai dažnai yra organizuoti erdviškai, nes membraninės struktūros dalina
ląstelę į erdvės skyrius, jungiančius tam tikrų metabolinių kelių fermentus. Metabolinės
Kontrolės Teorija nagrinėja metabolinio srauto (polifermentinės sistemos veikimo
greičio) priklausomybę nuo jį sudarančių fermentų kinetinių savybių ir leidžia
kiekybiškai įvertinti atskirų fermentų svarbą srauto kontrolėje. Skirtingai nuo
enzimologo mėgintuvėlio, ląstelėje yra didelė įvairių baltymų (ir fermentų)
koncentracija, todėl jie fiziškai sąveikauja vieni su kitais, sudaro įvairaus stabilumo
asociatus ir kompleksus, kuriuose vyksta tiesioginis metabolitų perdavimas iš vieno
fermento aktyvaus centro į kitą (tuneliavimas), ir tai suteikia papildomų kinetinių
privalumų. Membraninių fermentų aktyvumas gali priklausyti nuo ganėtinai savitų
veiksnių - pvz., kai kurių membranos lipidų kiekio arba nuo elektrocheminio tam tikrų
jonų (pvz., H+) potencialo.
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III. Genetinis lygmuo. Aukščiau išvardinti reguliacijos mechanizmai nesusiję su
aktyvaus fermento kiekio kitimais. Tačiau ląstelėje tokie reguliacijos būdai labai
svarbūs. Genetinės kontrolės mechanizmai, per kuriuos perduodamas tiek hormonų,
tiek kai kurių metabolitų poveikis, susiję su ženkliais fermentų kiekio ląstelėje
pokyčiais. Prisitaikymui labai svarbūs fermentų indukcijos ir represijos mechanizmai,
izoformų sąstato pokyčiai, pusiausvyra tarp fermentų sintezės ir jų skaidymo greičio
(baltymų skaidymo sistemos reguliacinis vaidmuo dar iki galo neįvertintas), aktyvaus
fermento kiekis tam tikrame erdvės skyriuje priklausyti nuo jo pernašos sistemos ar
molekulinių šaperonų veiklos.
CNS

Hormonai

Genai

Membraninës signalo
perdavimo sistemos

Fermentø ir jø
baltyminiø reguliatoriø kiekio
kontrolë

Kovalentinë fermentø
modifikacija
Konvertavimas

Indukcija/represija;
sintezë/degradacija;
izoformø sàstatas;
modifikacijos fermentai;
molekuliniai ðaperonai;
baltymai-neðikliai
...

Dalinë proteolizë;
glikozilinimas;
metilinimas;
acetilinimas ir t.t.

Fosforilinimas;
ADP-ribozilinimas;
adenilinimas
...

Aktyvacija
Ca2+

Kontrolë metaboliniø
keliø lygmenyje:
alosterinë reguliacija;
tuneliavimas

Kontrolë vieno fermento
lygmenyje
metabolitø (substratø, produktø,kofermentø, inhibitoriø)
koncentracija

1 pav. Pagrindiniai fermentų veikimo reguliacijos ląstelėje lygmenis ir būdai
Hormonų veikimo molekuliniai mechanizmai intensyviai aiškinami. Žinoma daug
pagalbinių baltymų ir savitų molekulių (antrinių signalo tarpininkų), kurios sudaro didžiulį
reguliacinį antstatą, kurio veikimas apibrėžiamas sąvoka “signalo perdavimas” (angl. k. –
signal transduction). Persipinančius daugybinius signalo perdavimo procesus katalizuoja
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saviti fermentai, kurių biologinė funkcija ir yra fermentinių kelių reguliavimas. Tai
kaskadiniu principu veikiančios sistemos, kurios galiausiai aktyvina tam tikrus baltymus
modifikuojančius ir taip jų aktyvumą keičiančius fermentus. Kovalentinės modifikacijos
įvairios: dalinė proteolizė (čia galime prisiminti ne tik gerokai įkyrėjusius virškinimo
fermentų ar insulino brendimo aprašymus, bet ir proteolizinės kaspazių aktyvacijos kaskadą),
fosforilinimas, ADP-ribozilinimas ir kt. Šiuo metu žinoma apie 300 kovalentinių modifikacijų
būdų. Individuali baltymo molekulė gali turėti tam tikrą rinkinį jos aktyvumą lemiančių
modifikacijų. Genomas nulemia baltymo aminorūgščių seką, tačiau posttranliacinės
modifikacijos lemia baltymo populiacijos pasiskirstymą į daugybę subpopuliacijų, kurių
molekulinė masė, kitos fizikinės savybės (pvz. krūvis ir elektroforezinis judrumas) bei
funkcijos gali labai skirtis.
Ši įvairovė reguliacijos būdų ląstelėje veikia vieningai ir koordinuotai, nes reguliacijos
mechanizmai sudėtingose biologinėse sistemose yra hierarchinio pobūdžio. Tą tarsi atspindi
schemoje rodyklių kryptis. Tačiau tai ne daugiau nei schema... Kiekvienas struktūrinės
organizacijos lygmuo turi būdingus molekulinius reguliacijos mechanizmus, bet jis siejasi su
kitais lygmenimis ir yra jų veikiamas. Jeigu reguliacijos schemoje vaizduotumėm visas
galimas rodykles iš apačios į viršų ar horizontaliai ir pan., ji teisingiau atspindėtų tuos
sąryšius, tačiau vargu ar taptų žymiai informatyvesnė. Bandykite trūkstamus ryšius nusibrėžti
savo supratime šio kurso bėgyje.
Tačiau pradėti šį darbą neabejotinai reikia nuo visiems reguliacijos lygmenims būdingo
universalaus principo, vadinamo grįžtamo ryšio (angl. k. - feed-back control) principu.
GRĮŽTAMASIS RYŠIS
Grįžtamojo ryšio kontrolė yra universalus biologinių, techninių ir net socialinių sistemų
savireguliacijos principas. Svarbiausias bet kurios sistemos savikontrolės mechanizmas
apibūdina sistemos atliekamo darbo priklausomybę nuo jos sąveikos su aplinka. Bet kuri
sistema darbui naudoja į ją patenkantį medžiagų, energijos ar informacijos srautą (jis
vadinamas sistemos įėjimu, angl. k. - input). Dirbanti sistema įvairiais būdais jį
transformuoja, o jos darbo produktai vėl patenka į aplinką - tai sistemos išėjimas (angl. k. –
out put):

Grįžtamas ryšis reiškia, kad sistemos išėjimas veikia sistemos įėjimą. Daugelis biologinių
sistemų pasižymi neigiamu grįžtamu ryšiu, kuriam esant, ryšis tarp grįžtamo impulso ir
sistemos įėjimo yra atvirkščiai proporcingas, t.y., stiprus grįžtamas impulsas gesina įėjimą, o
silpnas - jį skatina.
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Grįžtamas ryšis veikia pramonėje, socialinėse sistemose. Biologinių grįžtamo ryšio
veikimo pavyzdžių labai daug. Daugelis hormonų palaiko organizme pastovią vidinės terpės
sudėtį neigiamo grįžtamo ryšio kilpų pagalba (angl. k. – negative feed-back loops).
Vienas iš pirmų grįžtamo ryšio įrodymų biochemijoje buvo gautas tiriant aminorūgščių
sintezę E. coli iš radioaktyvia žyme pažymėtos gliukozės. Buvo pastebėta, kad tam tikros
aminorūgšties priedas į terpę sustabdo tos aminorūgšties sintezę (2 pav.).

2 pav. Neigiamas grįžtamas ryšis pasireiškia tuo, kad kiekvienos aminorūgšties
susikaupimas slopina () pirmąją specifinę tos aminorūgšties sintezės reakciją.
Panašus biocheminis pavyzdys - daugelį ATP sintezės kelių fermentų slopina ATP.
Glikolizės reguliacinius fermentus (fosfofruktokinazę ir piruvato kinazę) slopina ATP (2
pav.). Šį poveikį papildo tai, kad tam tikri tarpiniai metabolitai (citratas, acetil-KoA ir
gliukozės-6P) slopina juos “gaminančių” arba metabolinio kelio ankstesnėse stadijose
veikiančius fermentus.

Be neigiamo grįžtamo ryšio, tokiuose keliuose veikia ir teigiami tiesioginiai ryšiai.
Piruvato kinazę stimuliuoja FBP, susidarantis ankstesnėse glikolizės reakcijose (3 pav.).
Todėl tam tikrų metabolitų susikaupimas gali stimuliuoti jų panaudojimą katalizuojančius
fermentus.
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3 pav. Centriniai oksidaciniai keliai (glikolizė ir trikarboninių rūgščių ciklas) reguliuojami
papildant neigiamo grįžtamo ryšio () sąveikas teigiamais tiesioginiais ryšiais ().
Skiriamos dvi biocheminės neigiamo grįžtamo ryšio formos:
1) Grįžtamo ryšio slopinimas - veikia metabolitų lygmenyje;
2) Grižtamo ryšio represija - tiesioginė fermentų sintezės kontrolė genų ekspresijos
lygmenyje.
Grįžtamo ryšio slopinimas yra mechanizmas, kuriam veikiant, fermento tiesioginis ar
tolesnis produktas slopina fermento aktyvumą, nekintant fermento kiekiui.
Savitas fermento slopinimas jo katalizuojamos reakcijos produktu yra paprasčiausias
grįžtamo ryšio reguliacijos (slopinimo) pavyzdys. Tai biologiškai pagrįsta, nes stabdo
reakcijas, kurių produktai ima kauptis ląstelėje. Beveik visi fermentai įeina į nuoseklių
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reakcijų sekas, kuriose vienų fermentų veikimo produktai tampa kitų fermentų substratais.
Tokios fermentų katalizuojamų reakcijų sekos vadinamos metaboliniais keliais.
Pvz., glikolizė yra gliukozės anaerobinės oksidacijos fermentinė seka arba kelias.
Schematiškai tokį kelią galime pavaizduoti:
E1
E2
E3
En
 Xn
Xo  S1  S2  ...Sn-1 
vn
vo

v2

v3

kur Xo - pradinis kelio substratas, S1,...Sn-1 - tarpiniai metabolitai, Xn - galutinis kelio
produktas. Ląstelėje Xo dažniausiai susidaro kaip kito metabolinio kelio produktas, o Xn yra
panaudojamas kituose keliuose substratu. Todėl jų koncentracijos priklauso nuo tų
metabolinių kelių fermentų aktyvumo. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių sutrinka Xn
panaudojimas, o Xo panaudojimas nekinta, Xn ima kauptis ląstelėje. Tai ląstelei nėra
reikalinga, o kartais net žalinga. Todėl efektyviai ir ekonomiškai medžiagų apykaitai
reikalingi mechanizmai, užtikrinantys Xn gamybos lėtėjimą, kai jo koncentracija didėja virš
tam tikros ribos. Efektyviausias būdas sustabdyti gamybą būtų fermento E1 inhibicija
galutiniu kelio produktu Xn:
E1
E2
E3
En

Xo  S1  S2  ...Sn-1 
Xn
vn
vo

v2

v3

Šis reguliacijos būdas vadinamas grįžtamo ryšio inhibicija arba neigiamo grįžtamo ryšio
kilpa (angl. k. - feed-back inhibition, negative feed-back loop). Tai paplitęs būdas reguliuoti
metabolinių kelių veikimo greitį. Galutinio produkto koncentracijai padidėjus iki tam tikros
ribos, mažinama jo gamyba, nes produktas slopina savo sintezės kelią reguliuojantį(čius)
fermentą(us). Kai produkto koncentracija sumažėja (padidėjus skaidymui ar sunaudojimui),
fermentas neslopinamas ir gaminama daugiau produkto. Tai galioja biosintezės keliams.
Pavyzdžiui, cholesterolio biosintezė vyksta daugeliu stadijų:

Jeigu cholesterolio daugiau patenka į organizmą su maistu, jo biosintezė nežymi. Kelias
nuo acetato iki mevalono rūgšties svarbus ne tik cholesterolio sintezei – susidarantys junginiai
panaudojami kituose metaboliniuose keliuose. Cholesterolis slopina tą fermentą, kuris svarbus
tik jo sintezei.
Grįžtamo ryšio slopinimo atmainos (D. Fell, p. 206-213)
Grįžtamo ryšio slopikliai dažniausiai yra mažos molekulės (aminorūgštys, nukleotidai)
kurie veikia biosintezės sekų pirmuosius fermentus, savitus metaboliniam keliui.
Mikroorganizmuose His slopina fosforibozil:ATP pirofosforilazę, Trp - antranilato sintazę,
CTP - asparto transkarbamoilazę. Tai nuoseklių fermentų sekų, turinčių vieną galinį produktą,
pavyzdžiai. Labai įvairios medžiagos organizmuose sintetinamos iš nedidelio skaičiaus
paprastesnių pirmtakų, todėl biosintezės keliai, kaip taisyklė, išsišakoję. Tokių kelių
reguliacija sudėtinga, nes turi patenkinti įvairias galutinių produktų poreikio variacijas.
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Tarkime, jei mikroorganizmo baltymų sintezei būtini abu turinčio dvi šakas kelio produktai
(aminorūgštys), galimi atvejai, kad aplinkoje nėra nei vienos iš aminorūgščių (tuomet turi
veikti abi šakos), arba yra tik viena iš jų (reikia “atjungti” tik viena šaką), arba yra abiejų
aminorūgščių perteklius (reikia stabdyti visą kelią). Ištyrus daugybę reguliacinių grįžtamo
ryšio slopinimo variantų bakterijose, nustatyta, kad yra du funkciškai skirtingi grįžtamo
ryšio slopinimo tipai (Michael Savageau): nuoseklus (A) ir lizdinis (B).

S5

S5

S4
S1

S2

S4

S3

S2

S1

S3

S6

S6
S7

S7

A
B
A atveju galutiniai atskirų šakų produktai gali slopinti tik pirmuosius savo šakos
fermentus. Toks grįžtamo ryšio slopinimas vadinamas paprastu slopinimu:
B
A
S

S

1

S

2

S

3

4

C

S

D
5
Sudėtingesniais atvejais veikia daugybinės grįžtamo ryšio kilpos. Tai reikalinga
papildomai kontrolei. Tarkim, jeigu B perteklius gali sumažinti S2, tuomet B koncentracijai
padidėjus slopinama A,C ir D sintezė:

B
A

S

1

S

S

2

S

3
S

5

4

C
D

Jeigu keleto galutinių produktų poveikis bendram reguliaciniam fermentui sumuojasi (yra
adityvus), grįžtamo ryšio slopinimas vadinamas kumuliatyviu.
Multivalentinio arba sutartinio grįžtamo ryšio slopinimo atveju reguliacinis fermentas
pilnai inhibuojamas tik susidarius visų šakų galutinių produktų pertekliui.
Kooperatyvus (sinergistinis) grįžtamo ryšio slopinimas veikia, kai keleto galutinių
produktų susikaupimo slopinantis efektas yra didesnis nei kumuliatyvios grįžtamo ryšio
slopinimo atveju.
Grįžtamo ryšio slopinimas gali skirtingai veikti fermento izoformas. E.coli ląstelėje yra
trys aspartokinazės izofermentai: AKL, AKT ir AKH.
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Lys
AKx
Asp

Met

Aspartil-Pi
Homoser

Thr

Ile

AKL inhibuoja Lys, AKT - Thr, AKH - homoserinas.
Sudėtingesniais atvejais fermentų aktyvinimas gali būti taip pat naudingas kaip ir slopinimas.
Tarkim pradinis substratas A yra naudojamas dviejuose keliuose ir susidaro du produktai.

ABC

DEFG
KLMN

Kad G ir N pusiausvyroje, didelė produkto G koncentracija gali slopinti CD reakcijos
fermentą ir/arba aktyvinti CK reakcijos fermentą. Taip pat produktas N slopinti CK
reakcijos fermentą ir/arba aktyvinti CD reakcijos fermentą. Galiausiai G ir N gali slopinti A
 B reakcijos fermentą ir užtikrinti bendro srauto reguliaciją. Taip kontroliuojama purinų ir
pirimidinų monomerų sintezė, nes sintezuojant DNR, reikia kad jų būtų daugmaž vienodi
kiekiai.

ALOSTERINIAI FERMENTAI
Labai svarbus fermentų, kaip biologinių katalizatorių bruožas, yra jų aktyvumo reguliacijos
galimybė. Ši savybė padeda ląstelėms tiksliai derinti daugybę jose vykstančių reakcijų
prisitaikant prie kintančios aplinkos. Reguliacija sudėtingose biologinėse sistemose yra
hierarchinio pobūdžio – kiekvienas struktūrinės organizacijos lygmuo turi jam būdingus
molekulinius reguliacijos mechanizmus, tačiau jiems visiems būdingas veikimas grįžtamo
ryšio (feed-back control) principu. Tai yra universalus ir biologinių, ir techninių sistemų
savireguliacijos principas. Vienas iš svarbiausių jo pasireiškimu biologijoje – alosterinė
fermentų reguliacija.
Paprastai nuoseklias reakcijas katalizuojančių fermentų sekose yra keli fermentai, jautrūs
galutiniams kelio produktams. Svarbūs reguliaciniai fermentai, kaip taisyklė, būna jautrūs ne
tik galutinių kelio produktų, bet ir taip vadinamų centrinių metabolitų (ATP/ADP,
NADH/NAD+, acilKoA/KoA) koncentracijoms. Tai svarbu bendram įvairių kelių
koordinavimui, jų integracijai. Tokie fermentai turi ne tik substratų ir kofaktorių, bet kitų
metabolitų (kurie keičia (moduliuoja) jų aktyvumą) jungimo vietas. Fermentų substratai ir
galutiniai fermentinių sekų produktai ar centriniai metabolitai skiriasi chemine struktūra. Todėl
grįžtamam ryšiui nebūdingas konkurentinis slopinimas. Grįžtamą ryšį lemiantis slopikliai (ar
aktyvikliai) jungiami fermento molekulės vietoje, nesutampančioje su aktyviu centru ir
substrato jungimo vieta. Tokie jungimo centrai vadinami alosteriniais (allos steros - gr.k. kita
vieta), pažymint kad jie yra kitoje vietoje nei aktyvus centras. Tokia sąveika vadinama
alosterine sąveika, o slopikliai (aktyvikliai) – alosteriniais slopikliais (aktyvikliais). Bendru
vardu metabolitai, šiuo būdu keičiantys fermentų aktyvumą vadinami moduliatoriais
(teigiamais ar neigiamais) ar efektoriais, o jų veikiami fermentai vadinami alosteriniais
fermentais.
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Tiek fermentų slopinimas, tiek aktyvinimas yra labai svarbūs metabolizmo reguliacijai.
Medžiagų apykaitos valdymui svarbūs fermentai vadinami reguliaciniais arba alosteriniais
fermentais. Jie turi jungimo vietas ne tik substratams ir kofaktoriams, bet kitiems metabolitams,
kurie gali keisti (moduliuoti) jų aktyvumą. Turintys poveikį fermento aktyvumui metabolitai
vadinami moduliatoriais (teigiamais ar neigiamais) ar efektoriais. Jų veikiami fermentai be
aktyvaus centro (AC) turi specifinius centrus, kuriuose jungiami moduliatoriai. Tie centrai
vadinami reguliaciniais centrais (RC) arba alosteriniais (graikų k. “allos” - kitas) centrais.
Alosterinių moduliatorių jungimas AC negalimas, nes jų cheminė struktūra skiriasi nuo
substrato struktūros. Alosterijos terminą įvedė Monod ir Jacob slopikliui apibrėžti, tačiau dabar
šis terminas naudojamas daug plačiau. Daugelis reguliaciniu požiūriu svarbių fermentų yra
oligomeriniai ir gali keisti savo aktyvumą priklausomai nuo specifinių metabolitų
(moduliatorių) koncentracijos.
Bendros reguliacinių fermentų savybės:
1. Alosterinių fermentų slopinimas nėra paprasto slopinimo pavyzdys. Jų slopiklio –
dažniausiai galutinio fermentinės reakcijų sekos produkto struktūra skiriasi ir nuo substrato,
ir nuo produkto struktūros. Todėl jis negali jungtis substrato jungimosi vietoje ir jungiasi
kitoje vietoje. Be aktyvaus centro (AC) alosteriniai fermentai turi reguliacinį centrą (RC).
2. Alosteriniai fermentai gali būti reguliuojami tiek juos slopinant, tiek aktyvinant.
3. Alosteriniai fermentai turi oligomerinę struktūrą. Tai paprastai dideli baltymai sudaryti iš
kelių subvienetų (2 –12 ir daugiau) ir turi daugiau nei vieną AC.
4. Efektoriaus ar moduliatoriaus sąveika su AC ir RC yra grįžtama, ji nėra kovalentinė. Ši
sąveika sukelia fermento molekulės tretinės bei ketvirtinės struktūros pokyčius. Reguliacinį
poveikį lemia konformaciniai baltymo molekulės pokyčiai, kuriuos sukelia efektoriaus
prisijungimas.
5. Priklausomybė tarp pradinio reakcijos greičio (v0) ir [S] (substrato koncentracijos) skiriasi
nuo Michaelis-Menten (M-M) kinetikos. Nors taip pat pasiekiamas prisotinimas substratu,
tačiau prisotinimo kreivės forma ne hiberbolinė, o sigmoidinė. Nors sigmoidinės kreivės
atveju įmanoma nustatyti [S], kuriai esant v0=1/2 Vmax, tačiau neįmanoma taikyti Km
sąvokos, kuri išvesta M.-M. kinetikos atvejui ir tik jai galioja. Vietoje to naudojama [S]0.5 ar
K0.5, kuri parodo S koncentraciją, kuriai esant v0= 1/2Vmax. Šios kreivės pobūdis toks, kad
v0 priklausomybė nuo [S] tam tikroje substrato koncentracijos srityje yra didesnė.
Ligandų susijungimas su vienu iš oligomerinio fermento subvienetu gali įvairiai atsiliepti
ligandų jungimui kituose centruose:
A. Nekooperatyvus jungimas. Galimas ribinis atvejis, kuomet subvienetai yra identiški,
kiekvienas turi katalitinį centrą ir tie centrai nepriklauso vienas nuo kito. Tuomet substrato
prisijungimas viename centre neturi įtakos nei substrato jungimo laisvuose centruose
savybėms, nei katalizinėms jų savybėms. Tarkim, tetramerinio fermento atveju, esant tam
tikram substratui, fermento formos bus pasiskirsčiusios tarp E, ES1, ES2, ES3, ES4, (E –
fermentas, S - substrato molekulė) pradinio reakcijos greičio priklausomybė nuo substrato
koncentracijos bus paprasta hiperbolė (būdinga Michaelis-Menten kinetika), nes vieną centrą
turinčio fermento n molekulių elgiasi kaip viena n-centrinio fermento molekulė. Nors tarp
subvienetų nėra aiškių sąveikų, izoliuoti n centrų (taip pat ir subvienetų) turinčio fermento
monomerai gali būti katalitiškai neaktyvūs. Tačiau jų asociacija į tetramerą sukelia nežymius
tretinės struktūros pokyčius, kurių padarinys yra susiformavę substrato jungimo centrai, ar
susidaręs optimalus substrato surišimo ir katalizinių grupių išsidėstymas. Toks jungimo būdas,
kuomet substratas prijungimas viename centre nekeičia jo jungimo laisvuose centruose,
vadinamas nekooperatyviu. Pvz.: hys sintezės pirmasis fermentas - alosterinis, bet
nekooperatyvus.
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B. Kooperatyvus jungimas – vieno ligando (substrato ar efektoriaus) jungimas specifiniame
centre yra veikiamas kito ligando jungimo kitame (alosteriniame) fermento centre. Jeigu
ligandai identiški, tokia įtaka vadinama homotropiniu efektu (pvz. substrato prisijungimas
pirmame centre keičia substrato prisijungimą kituose centruose, arba produkto susidarymo
greitį kituose centruose - pats substratas veikia kaip efektorius), o jei ligandai skirtingi –
heterotropiniu efektu. Tie efektai gali būti teigiami arba neigiami, priklausomai nuo to, ar
efektorius didina ar mažina fermento sugebėjimą jungti kitus ligandus. Tam tikrais atvejais
fermentams gali būti būdingas tiek homotropinis, tiek ir heterotropinis efektai. Pvz.,
hemoglobinui (Hb) O2 yra teigiamas homotropinis efektorius; CO2, H+, CI-, bifosfogliceratas
(BPG) - neigiami heterotropiniai efektoriai, kurie mažina Hb giminingumą O2. Tokių fermentų
kinetika neatitinka hiperbolinės Michaelis-Menten pradinio reakcijos greičio nuo substrato
priklausomybës ir jie vadinami alosteriniais fermentais. Jiems būdingas sigmoidinis pradinio
reakcijos greičio nuo substrato priklausomybės kreivės pobūdis (4 pav.).

4 pav. Kooperatyvaus substrato jungimo poveikis fermento kinetikai
Michaelis ir Menten kinetikos atveju, norint pereiti nuo 0,1V iki 0,9V būtina [S] padidinti 81
kartą (nuo Km/9 iki 9Km). Ląstelės aplinkai nėra būdingi tokie dideli metabolitų koncentracijų
pokyčiai. Kooperatyvumas tarsi didina fermento jautrumą metabolitui tam tikroje jo
koncentracijų srityje. Sigmoidinės priklausomybės reguliaciniai privalumai yra tai, kad ji tarsi
suteikia greito įjungimo ir išjungimo galimybę („on-off switch“), nes perėjimas nuo labai mažo
prie didelio greičio, kintant [S] yra labai staigus. Šis perėjimas gali sutapti su fiziologinių
substrato koncentracijos kitimų ribomis. Alosterinis atsakas labai vertingas medžiagų apykaitai
valdyti, nes užtikrina grįžtamo ryšio atsaką tų metabolinių kelių, kurių efektorius yra galutinis
kelio produktas (kurio struktūra skiriasi nuo S struktūros ir kuris veikia kitą centrą).
HEMOGLOBINAS, KAIP KOOPERATYVAUS JUNGIMO MODELIS
Alosterijos reiškinį galima geriau suprasti lyginant hemoglobino (Hb) ir mioglobino (Mb)
savybes. Nors šie baltymai nėra fermentai tačiau jų savybės yra gerai išstudijuotos ir jie gali
būti baltymų struktūros ir funkcijų modeliu.
Mb yra deguonies atsargas saugojantis monomerinis raumenų baltymas. Daug jo yra
griaučių ir širdies raumenyse. Ypatingai daug šio baltymo yra jūros žinduolių (ruonių,
banginių) raumenyse, nes tai yra O2 atsargos gyvūnams ilgai būnant po vandeniu. Mb sudaryta
iš 153 aminorūgščių susijungusių į vieną polipeptidinę grandinę. O2 jungiasi su hemo grupės,
esančios Mb sudėtyje, geležies atomu. Hiperbolinė Mb ir O2 jungimosi kreivės forma yra
būdinga vienintelio ligando (šiuo atveju O2) susijungimui vienintelėje baltymo molekulės
jungimo vietoje (kaip paprastų fermentų atveju).
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Hemoglobinas (Hb) yra O2 jungiantis kraujo baltymas. Jo susijungimas su ligandais (O2 ir
kt.) iš principo nesiskiria nuo fermento-substrato (E-S) jungimosi, nes fermentas negali veikti,
prieš tai nesujungęs substrato. Hb ir O2 susijungimas istoriškai buvo nagrinėjamas kaip
alosterinio jungimosi modelis. Bendras bruožas yra tai, jog alosteriniai efektai aiškinami per
sąveiką tarp oligomerinio baltymo subvienetų.
Hemoglobinas – eritrocituose esantis O2 nešiklis. Stuburinių Hb sudarytas iš 4 subvienetų:
2 ir 2. Tai yra beveik sferinė molekulė, 55 A diametro, kurioje 4 grandinės supakuotos
išlaikant tetraedrinę simetriją. Kiekvienas subvienetas turi po vieną hemo molekulę,
išsidėsčiusią paviršiniame plyšyje. Šie 4 O2 sujungimo centrai yra išsidėstę gana dideliu
atstumu - atstumas tarp Fe atomų ~25A. Kiekviena  grandis nekovalentiškai susijusi su abiem
 grandimis, tuo tarpu tarpusavio  ir  grandžių sąveikos nežymios. Nors Hb  ir 
subvienetų pirminė seka yra identiška tik 24 iš 141 pozicijų su mioglobino (Mb) seka ir jų
erdvinė struktūra labai panaši į Mb (5 pav.). Tačiau Hb oligomeriškumas jam suteikia esminį
skirtumą nuo Mb.

5 pav. Mioglobino ir hemoglobino molekulių struktūra

Hemoglobino savybės:
1) Hb, be O2 perneša H+ ir CO2;
2) Alosteriškumas:
a) O2 susijungimas su Hb molekule padidina kitų O2 molekulių jungimąsi (Mb tokios
savybės neturi);
b) be to Hb giminingumas O2 priklauso nuo pH ir [CO2]. CO2 koncentracijos padidėjimas
pH sumažėjimas sukelia O2 disociaciją nuo Hb ir atvirkščiai;
c) Hb giminingumas O2 reguliuojamas organinių fosfatų – 2,3 difosfogliceratas (BPG) yra
neigiamas moduliatorius – jam veikiant, Hb giminingumas O2 yra mažesnis nei Mb).
Vaisiaus Hb (HbF) blogiau jungia BPG, todėl jo giminingumas O2 didesnis nei motinos
Hb. Viena BPG molekulė jungiasi su Hb tetramero centriniame plyšyje, tarp dviejų 
grandinių, elektrostatinės sąveikos būdu. BPG negali prisijungti prie oksi-Hb, nes
prisijungdamas O2 tarsi “susiuva” 2 subvienetus ir plyšys susiaurėja.
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6 pav. Mb ir Hb deguonies jungimo kinetikos skirtumas (viršuje), CO2 ir BPG įtaka O2
disociacijai nuo Hb. YO2 – Hb prisisotinimo O2 laipsnis (apačioje, apie Y žr. psl. 16)
Atskirų Hb grandžių prisotinimo kreivė labai panaši į Mb, jos nejautrios H+, CO2, BPG. Jei
grandys sudaro tetramerą 4, jam nebūdingos alosterinės savybės, t. y. alosterines savybes
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lemia skirtingų subvienetų  ir  sąveika. Iš skirtingų grandinių 22 sudaryto Hb deguonies
jungimo kinetika skiriasi nuo Mb deguonies jungimo (pav. 6 viršuje).
O2, H+, CO2 ir BPG susijungimas tarpusavyje susijęs. Šios molekulės prijungiamos prie
skirtingų baltymo vietų ir veikia kitų ligandų jungimo vietų savybes, nes sukelia
konformacinius baltymo ketvirtinės struktūros pokyčius (pav. 6 apačioje). Alosterinės baltymo
savybės nėra pastovios ir priklauso nuo specifinių molekulių buvimo aplinkoje.
Taigi, Hb turi keturias polipeptidines grandis. Ketvirtosios O2 molekulės jungimosi
giminingumas yra ~1001000 k didesnis nei pirmosios. Tokio jungimosi pobūdžio neįmanoma
paaiškinti 4 nesąveikaujančiomis tarpusavyje skirtingo giminingumo jungimo vietomis tuomet pirmiausiai būtų užpildyti jungimo centrai, kurių giminingumas didžiausias. Dalį
ligandų prijungusios Hb molekulės giminingumas kitoms ligandų molekulėms būtų mažesnis,
nei laisvo Hb (deoksi Hb).
Lentelėje pateiktos Adair konstantos (mikroskopinės O2 disociacijos konstantos), kurios
skirtingos kiekvienai iš keturių ligando jungimo vietų, taip pat alosterinių Hb moduliatorių (H+,
2,3-bifosfoglicerato (BPG), Cl-) poveikis šioms konstantoms.
k1 (torr)
k2
k3
k4
pH 7.4
8.8
6.1
0.85
0.25
0,1 M NaCl
41.0
13
12
0.14
2 mM BPG
74
112
23
0.24
NaCl+BPG
97
43
119
0.09
Buvo pasiūlyti du modeliai (mechanizmai) paaiškinti alosterinių fermentų savybėms. Abu
remiasi Wyman’o daugybinės pusiausvyros teorija tarp fermento ir jo ligando.
1. Monod-Wyman-Changeaux (MWC) suderintos simetrijos modelis (concerted symmetry).
2. Adair-Koshland- Nemethy- Filmer (KNF) nuoseklios sąveikos modelis
1. MWC
1965 m. Jacques Monod, Jeffrie Wyman, Jean-Pierre Changeaux pasiūlė alosterinio jungimo
modelį, kurio pagrindiniai teiginiai yra šie (7 pav.):
a) Alosterinis baltymas yra oligomeras, sudarytas iš simetriškai susijusių protomerų. (Hb
visi keturi subvienetai funkciškai vienodi).
b) Kiekvienas protomeras gali egzistuoti mažiausiai 2 konformacijose T ir R (T – tense; Rrelaxed), kurių pusiausvyra nepriklauso nuo ligandų sujungimo. T giminingumas
ligandui mažesnis negu R.
c) Ligandai gali prisijungti prie bet kurios protomero konformacijos. Tačiau konformacijos
pokytis sukelia protomero giminingumo ligandui pokytį (nors tam tikros konformacijos
visi jungimo centrai vienodi-simetriški)
d) Baltymo molekulės simetrija išlieka konformacijos pokyčių metu. Protomerai “privalo
keisti” simetriją “sutartinai”, nes kiekvieno protomero konformaciją lemia jo asociacija
su kitais protomerais; negali būti oligomero molekulių, kuriose tuo pačiu metu būtų
skirtingos konformacijos (ir R, ir T) protomerai.
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7 pav. Pradiniu momentu labai maža Hb dalis yra R konformacijos, tačiau ligando
prijungimas prie vieno iš T konformacijos subvienetų dėl “simetrijos” reikalavimo sukelia labai
greitą ligandų prisijungimą kituose subvienetuose, nes pereinama į R konformaciją, kurios
giminingumas S yra didesnis. Tai yra labai staigus ketvirtinės struktūros pokytis.
2. KNF
Koshland - Nemethy - Filmer (KNF) nuoseklusis modelis nesilaiko simetrijos prielaidos.
Perėjimas nuo T į R formą yra pakopinis procesas. Subvienetų konformacija kinta jiems
prisijungus S. Nėra staigių perėjimų iš vienos formos į kitą (8 pav., A).
A.

Stačiakampiai – žemo gimingumo konformacija
Apskritimai – aukšto giminingumo konformacija
Pusiau apskritimai – pereinamosios būsenos
B.

14

1. Nėra prijungto O2. Beveik visi subvienetai Hb molekulėse yra mažo giminingumo
konformacijos.
2. Dalis deguonies prijungta. Kiekvienas deguonies molekulės prijungimas sukelia
gretimo subvieneto konformacijos perėjimą į aukšto giminingumo konformaciją.
3. Kuo daugiau deguonies tuo daugiau subvienetų pereina į aukšto giminingumo būseną.
4. Beveik visos deguonies jungimo vietos užpildytos.
8 pav. KNF modelio aiškinimas
Pagal MWC - su ligando prisijungimu susijęs ketvirtinės struktūros pokytis, KNF aiškinimu tai
yra eilė tretinės struktūros pokyčių. (a) nesant ligandų, baltymas yra vienos konformacijos; (b)
ligando susijungimas sukelia to subvieneto, prie kurio jis jungiasi konformacinį pokytį.
Pokytis gali būti perduodamas kaimyniniams laisviems subvienetams per subvienetų paviršių.
Koshlando idėja apie indukuotą atitikimą čia vystoma sekančiai: kooperatyvios sąveikos kyla
dėl prijungusio ligandą subvieneto įtakos kitiems subvienetams. Pvz.: didėja jų giminingumas
ligandui, teigiamas kooperatyvumas Tokios įtakos stiprumas priklauso nuo mechaninio
subvienetų apjungimo - ribiniu atveju, kai toks apjungimas labai stiprus, konformaciniai
pokyčiai vyksta suderintai tarp subvienetų ir oligomeras atitinka MWC simetrijos modelį.
Tačiau tie pokyčiai gali vykti tolygiai jungiant ligandą vis didesniam subvienetų skaičiui – t. y.,
baltymo giminingumas ligandui kinta didėjant prijungtų ligando molekulių skaičiui, tuo tarpu
MWC jis priklauso nuo ketvirtinės struktūros.
Šis modelis bendresnis ir geriau aprašo kai kuriuos baltymus nei MWC. Naudoja
(“mikroskopines”) jungimo konstantas, kurios priklauso nuo kiekvieno prijungto ligando
skaičiaus. Tačiau dažniausiai realių reiškinių aiškinimas dar sudėtingesnis, nei aprašo KNF.
Eigenas pasiūlė bendrą schemą, apjungiančią abu modelius.
I. Alosterinis aktyvinimas substratu
Fermentas gali turėti S jungimo vietą, pasižyminčią reguliacine įtaka. Galimi keli atvejai:
A. nuoseklus (tvarkingas jungimas)- katalizinis centras tampa prieinamas tik kai S molekulė jau
prisijungusi prie alosterinio centro. Tai yra ribinis kooperatyvumo pavyzdys, nes nesant užimtai
efektoriaus vietai, katalizinis centras nepasižymi giminingumu S:
KS1=KS
KS2=KS
E + S  SE +S  SES  SE +P
greičio kreivė sigmoidinė net kai = 1.
B. atsitiktinis jungimas - S jungiasi bet kuria tvarka:
E + S  ESef
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+
+
S
S
KS2=KS  KS1=KS  KS2=KS
kat SE + S  SES  SE + P
Tai taip pat sigmoidinė kreivė, bet sigmoidiškumas mažas.
II. Neigiamas kooperatyvumas ir “pusės vietų reaktyvumas”
Kai kurie fermentai jungia sekančias ligandų molekules su mažėjančiu giminingumu. Tai galėtų
būti aiškinama jungimo vietų su skirtingu giminingumu buvimu, kai pirmiausiai užimamos
didesnio giminingumo vietos. Tai būdinga oligomeriniams baltymams, kurių subvienetai
vienodi. Dimerinė Tyr-tRNR sintetazė (Bac. stearo thermophilus) 1mol Tyr jungia tvirtai, o
sekančio molio jungimas labai mažas.
Triušio raumenų glicerolaldehido- 3Pi DH prijungia 4 mol NAD+, disociacijos konstanta: <1011
<10-9, 3x10-7 ir 3x10-5 M
Neigiamą kooperatyvumą paaiškina KNF modelis (bet ne MWC), ir jo buvimas yra tarsi tokio
mechanizmo įrodymas.
Pirmojo ligando prijungimas sukelia konformacinį pokytį, perduodamą tuščiam subvienetui,
kurio giminingumas žemas. Fiziologine prasme - fermentų kinetinė reguliacija - esant žemai S,
fermentas aktyvinamas, o didesnei - slopinamas  siauresnis greičių diapozonas. ICDH, GDH,
LDHh
Panašus reiškinys – pusės vietų reaktyvumas, kuomet fermentas, turintis 2n jungimo vietų,
didėjant [S], gali reaguoti taip, tarsi teturėtų jų n.
Pvz.: Tyr - tRNR sintetazė - antroji jungimo vieta reaguoja 104 kartų lėčiau, nei pirmoji (1g s-1).
To taip pat nepaaiškina MWC, kadangi vietos nėra ekvivalentiškos (simetrinės). GA3PiDH,
Aldolazė, Acetoacetatdekarboksilazė (12subv.), Glutaminsintetazė.

9 pav. Teigiamas ir neigiamas homotropinis efektas
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ALOSTERINIŲ FERMENTŲ GREIČIO LYGTIS. KIEKYBINIS KOOPERATYVIOS
SĄVEIKOS ĮVERTINIMAS - Hill’o koeficientas.
Paprasto monomerinio baltymo ligando surišimas vaizduojamas lygtimi:
K
E + X  EX;
K - asociacijos konstanta.
Pusiausvyros sąlygomis komplekso koncentracija:
[EX] = K[E] [X];
Baltymo prisotinimo ligandu laipsnis Y = užimtų sujungiančių centrų skaičius/bendras
jungiančių vietų skaičius
[ EX ]
K[ E ][ X ]
K[ X ]
Y=
;
Y=
;

[ E ]  [ EX ]
[ E ]  K[ E ][ X ] 1  K[ X ]
K[ X ]
Y=
Lygties pavidalas labai panašus į Michaelis - Menten
1 K[ X ]
1910 m. Hill’as pasiūlė, jog Hb subvienetai gali asocijuotis į oligomerą ir asociacijos laipsnis
lemia O2 jungimą. Baltymo polimeras Eh gali jungti h ligando molekulių ir reakcija vyksta
viena stadija:
Eh +hX  EhXh;
Komplekso koncentracija pusiausvyros sąlygomis:
[EhXh] = Kh[Eh][X]h, kur Kh - atitinkama asociacijos konstanta.
Hill’as pasiūlė eksperimentinių duomenų aprašymui empirinę formulę:

K h [ X ]h
Y=
;
Hill’o lygtis
1  K h [ X ]h
Hill’o lygtis gali būti transformuojama:
Y
 Kh [ X ]h
1 Y
Y
)  lg K h  h lg[ X ] ;
lg (
1 Y

10 pav. Hill’o grafikas
Jei ligando jungimas nekooperatyvus, Hill’o grafikas tiesė, kurios polinkis = 1 (tai būtų
mioglobino atveju). Koperatyvaus (hemoglobino pavyzdys) jungimo atveju, kai hemoglobinas
prijungia deguonį esant mažam deguonies slėgiui PO2, Hill’o grafikas yra tiesė, jos polinkio
kampas 1, tai atitinka žemo giminingumo būseną. Didėjant O2 koncentracijai, Hill’o kreivė
pereina į kitą lygiagrečią tiesę, kuri abibūdina aukšto giminingumo būseną. Hill’o grafike yra
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ryškus perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Perėjimo būsenos tiesės polinkis yra vadinamas
Hill’o koeficientu.
Hill’o lygtis aprašo ligandų susirišimą su alosteriniais baltymais 50% prisotinimo srityje
(~K0.5). Hill’as buvo atsargus su parametrų Kh ir h interpretacija ir fizinės prasmės suteikimu.
Tačiau šiuolaikiniai tyrinėtojai mano, kad h yra subvienetų skaičius pilnai asocijuotoje
fermento formoje ir dažniausiai kyla nesusipratimai dėl to, kad h nėra sveikas skaičius - iš tiesų
jis retai sutampa su n reikšme. Tačiau h negali viršyti n, tai yra n - viršutinė h riba. h yra
vadinamas Hill’o koeficientu ir šis parametras naudojamas kaip kiekybinė kooperatyvumo
išraiška - kuo h aukštesnis, tuo kooperatyvumas didesnis. Hill’o koeficientas parodo
prisotinimo kreivės staigumą.
Nustatytos h ir n reikšmės:

Hb
PK
GA3PiDH
Fosfofruktokinazė
hiperbolinės kinetikos atv.
neigiamas kooperatyvumas

h
2.8
2.8
2.3
3.8
1
<0

n
4
4
4
+ADP1.4

Jei S susijungimas su E, kai n=4 vyksta taip, kad 10-90% srityje vyrauja formos ES3 ir ES4,
h=pvz.3.6
Alosterinės fermentų veikimo reguliacijos pavyzdžiu galėtų būti glikolizės fermento
fosfofruktokinazės (PFK) reguliacija. PFK katalizuoja fruktozės-6-fosfato virtimą fruktozės1,6-bifosfatu glikolizės reakcijų sekoje. PFK yra tetramerinis fermentas, jo dvi konformacijos R
ir T yra pusiausvyroje. ATP yra vienas iš substratų ir kartu alosterinis PFK slopiklis. ADP,
AMP ir fruktozės-2,6-fosfatas panaikina slopinantį ATP poveikį ir yra PFK aktyvikiai.
kiekvienas PFK subvienetas turi dvi ATP sujungimo vietas: substrato sujungimo vieta ir
slopiklio sujungimo vieta. Substrato sujungimo vietoje ATP jungiamas maždaug vienodai
abiejose konformacijose, tačiau slopiklio jungimo vietoje ATP jungiamas praktiškai tik T
konformacijos subvienetų. Kitas PFK substratas – fruktozės-6-fosfatas (F6P) išskirtinai jungiasi
tik R konformacijoje. Taigi, kai ATP koncentracija didelė, ATP jungiasi prie T konformacijos
fermento, TR konformacijų pusiausvyra pasislenka T konformacijos pusėn, taip mažinamas
fermento giminingumas pagrindiniam substratui F6P, o ATP veikia kaip alosterinis PFK
slopiklis (veikimas panašus kaip 2,3-bifosfoglicerato poveikis hemoglobinui, kuris mažina
hemoglobino giminingumą deguoniui).
Grafiškai pavaizdavus, esant didelei ATP koncentracijai, ATP sukelia PFK aktyvumo nuo F6P
koncentracijos priklausomybės poslinkį „į dešinę pusę“, be to, ši priklausomybė įgauna
stipresnį sigmoidinį pavidalą (11 pav.):

18

11 pav. PFK aktyvumo priklausomybė nuo F6P koncentracijos ir nuo ATP.
Atlikus rentgeno struktūrinę iš keletos organizmų išskirtos PFK analizę, nustatyta, kad
audiniuose fermentas yra abiejų – tiek R, tiek T konformacijų. R konformacija stabilizuojama
F6P prijungimu. Bacillus stearothermophilus PFK R konformacijoje šoninis 162 Arg radikalas
sudaro jonų porą su F6P, kuris yra sujungtas kito subvieneto aktyviame centre, fosforilo grupe,
9 pav. Arg 162 yra alfa spiralės linkio gale. Fermentui pereinant į T konformaciją Arg162
pasislenka ir jo vietą užima neigiamai įkrautas Glu 161. F6P fosforilo grupė taip pat turi
dvigubą neigiamą krūvį todėl sąveika su su fermentu yra apsunkinta ir giminingumas substratui
mažėja. Šį poslinkį apsunkina fermento aktyvikio - ADP molekulės prijungimas alosteriniame
centre.

9 pav. PFK struktūros pasikeitimai. Mėlyna spalva – T konformacija, rožinė – R konformacija.
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