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Az élő szervezet legsokoldalúbb molekulái a fehérjék. Ha a sejtek alapvető kémiai folyamatait
katalizálják, akkor enzimként, ha a ,,külvilággal” biztosítják a kapcsolatot, akkor receptorként, ha a sejtek állandóan épülő és lebomló szerkezeti anyagaként, akkor sejtvázalkotókként jellemezzük őket. Sokrétű tevékenységük során meghatározzák a sejtek alakját, mozgását, olvassák és másolják a működéshez és utódláshoz szükséges genetikai információt.
A széles körű és sokrétű feladatmegoldás hátterében a fehérjék nagyfokú változatossága áll,
ami az építőelemként használt 20 természetes aminosav variálásával érhető el. Az aminosavakból láncként összefűzhető poliamid rendszerek variációja csillagászati, s a különböző
sorrendek biztosítják e makromolekula adaptivitását, evolúciós sikerét. A klasszikus szerkezeti biológia szerint a fehérjék szekvenciája egyértelműen meghatározza a molekulák
bioaktív téralkatát, tehát térszerkezet és bioaktivitás szorosan összefügg. Ezt a képet, a
belsőleg rendezetlen fehérjék felfedezése, valamint a fehérjék letális aggregációjának megismerése tovább árnyalja. Az élet fogalmának megalkotása során a definíciók az alkotó
elemeket és azok mozgását összekapcsolja. Így van ez a ,,mikrovilág lakói” esetében is.
A fehérjékről is tudjuk, hogy dinamikusak, azaz nem csak merev kőként úsznak, de lüktetve,
rezegve, csavarodva ,,lélegeznek”, netán élnek? Ezért már a legkisebb fehérje is többféle téralkattal jellemzendő, amely tulajdonság drámai módon felfokozódik a belsőleg rendezetlen
fehérjék esetében. Belső mozgásuk egy legalább 14 nagyságrendet felölelő időskála mentén
történik; sok biokémiai folyamat csak a dinamikus téralkat ismeretében értelmezhető.
A fehérjék belső mozgásának atomi szintű feltérképezése az NMR-spektroszkópia fejlődésének köszönhető; előadásomban erre fogok rávilágítani.
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