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Περίληψη 

 

Η αποικοδόμηση των πρωτεϊνών είναι μια διαδικασία απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ομοιόστασης του κυττάρου. Ένας από τους κύριους μηχανισμούς 

αποικοδόμησης των βραχύβιων πρωτεϊνών καθώς και όσων εμφανίζουν 

λανθασμένη αναδίπλωση, χωρεί μέσω του μονοπατιού ουβικιτίνης-

πρωτεασώματος. Η ουβικιτινίωση είναι μια μετα-μεταφραστική διαδικασία, η 

οποία έγκειται στη σηματοδότηση των υποψήφιων για αποικοδόμηση πρωτεϊνών 

με ουβικιτίνη και περιλαμβάνει τρεις ενζυμικές ενεργότητες: Ε1 (εκκινητής 

ουβικτίνης), Ε2(μεταφορέας ουβικτίνης) και Ε3 (λιγάση ουβικτίνης). 

Η πρωτεΐνη Arkadia (Rnf11) είναι μια Ε3 λιγάση ουβικιτίνης με συνολικό 

μήκος 994 αμινοξέα. Σε μοριακό επίπεδο, ενισχύει το TGF-β σηματοδοτικό 

μονοπάτι, διαμεσολαβώντας την εξαρτώμενη από το πρωτεάσωμα αποικοδόμηση 

των αρνητικών ρυθμιστών του, c-Ski και Sno-N. Η δραστικότητα Ε3 λιγάσης 

ουβικιτίνης εδράζεται στον C΄-τελικό RING-H2 τομέα, που σχηματίζεται από τα 

τελευταία 68 αμινοξέα της ακολουθίας. Η δομή και η σταθερότητα του RING τομέα 

εξαρτώνται από την πρόσδεση δύο ιόντων Zn μέσω ενός χαρακτηριστικού μοτίβου, 

που περιλαμβάνει 6 κυστεϊνικά και 2 ιστιδινικά κατάλοιπα.  

Στην προσπάθεια αποσαφήνισης της σχέσης δομής-δράσης της πρωτεΐνης 

Arkadia, ένα από τα κατάλοιπα που συναρμόζονται με Zn -συγκεκριμένα η His965- 

αντικαταστάθηκε από κυστεΐνη μέσω κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης. Η 

μετάλλαξη αυτή, με την οποία, ουσιαστικά, μετατρέψαμε τον RING-H2 σε RING-HC 

τομέα, μελετήθηκε με χρήση πολυπυρηνικής/πολυδιάστατης φασματοσκοπίας 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). H NMR δομή του RING-H2 τομέα της 

Η965C Arkadia επιλύθηκε σε υψηλή διακριτικότητα (tf=0.94±7.53*10
-2

, 

RMSD=0.75±0.20 και RMSD=1.45±0.24 για τα άτομα του πολυπεπτιδικού σκελετού 

και τα βαρέα άτομα αντίστοιχα) και αποκάλυψε μια ββαββ τοπολογία. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε μελέτη κινητικότητας, από την οποία προέκυψε ότι η εν λόγω 

μετάλλαξη υφίσταται ως μονομερές και διαθέτει έναν συμπαγή πυρήνα, που 

περικλείεται μεταξύ δύο ευκίνητων άκρων.  
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Abstract 

 

 Protein degradation is necessary for the maintenance of cell homeostasis. A 

major mechanism for the degradation of short-lived as well as misfolded proteins 

involves the ubiquitin-proteasome pathway. Ubiquitination is a post translational 

modification, which targets the proteins to be degraded through the covalent 

attachment of a ubiquitin tag and consists of three enzyme activities: Ε1 (ubiquitin 

activator), E2 (ubiquitin carrier) and E3 (ubiquitin ligase). 

 Arkadia (Rnf11) is a 994 amino acid protein, which acts as an E3 ubiquitin 

ligase. On a molecular level, Arkadia enhances TGF-β signaling by mediating the 

proteasome-dependent degradation of its negative regulators, c-Ski and Sno-N. Its 

E3 ubiquitin ligase activity lies on a C΄-terminal RING-H2 domain, formed by the last 

68 residues. The structure as well as stability of the RING finger domain depend 

strongly on the binding of two zinc ions in a unique ΄΄cross-brace΄΄ arrangement 

through a defined motif of six cysteines and two histidines. 

 Trying to elucidate the structure-activity relationship in the case of Arkadia, 

one of the amino acid ligands –specifically His965- was replaced by cysteine through 

site-directed mutagenesis. This particular mutation, which, in reality, transformed 

the RING-H2 to a RING-HC domain, was studied with the use of 

multinuclear/multidimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). 

The NMR solution structure of the H965 Arkadia RING-H2 domain was determined in 

high resolution (tf=0.94±7.53*10
-2

, RMSD=0.75±0.20 και RMSD=1.45±0.24 for 

backbone and heavy atoms respectively) and revealed a ββαββ topology. 

Furthermore, a mobility study was conducted with the following results: the mutated 

protein is not expected to form dimers and shows a compact core region including the 

four metal binding motifs flanked by two flexibly disordered termini.  
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Α.1 Ο ποιοτικός έλεγχος των πρωτεϊνών 
 

Εισαγωγικά 
  

Οι πρωτεΐνες είναι τα πιο πολυδύναµα µακροµόρια στους ζώντες οργανισµούς 

κι εξυπηρετούν βασικές λειτουργίες σε όλες σχεδόν τις βιολογικές διεργασίες. 

Λειτουργούν ως καταλύτες, µεταφορείς και αποθηκευτές άλλων µορίων όπως το 

οξυγόνο, παρέχουν µηχανική στήριξη κι ανοσοπροστασία, δηµιουργούν κίνηση, 

διαβιβάζουν νευρικές ώσεις και ρυθµίζουν την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση. 

Αυτή η εκπληκτική ποικιλία λειτουργιών προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν 

χιλιάδες πρωτεΐνες, καθεµιά µε τη δική της ιδιαίτερη διαµόρφωση στο χώρο, η οποία 

καθορίζει και την εξειδικευµένη αλληλεπίδρασή της µε ένα ή περισσότερα µόρια, 

επιλεκτικά, µέσα από ένα ιδιαίτερα ανοµοιογενές σύνολο.1  

Σχεδόν όλες οι πρωτεΐνες των θηλαστικών αποικοδοµούνται συνεχώς και 

αναπληρώνονται µε de novo σύνθεση. Ο χρόνος ζωής των διάφορων πρωτεϊνών 

ποικίλλει σηµαντικά από ορισµένα δευτερόλεπτα (µεταβολικά ένζυµα) έως αρκετά 

χρόνια (πρωτεΐνες οστών). Η αποικοδόµηση των πρωτεϊνών αποτελεί για το κύτταρο 

έναν τρόπο να ρυθµίζει την ποσότητα µιας συγκεκριµένης πρωτεΐνης σε µια δεδοµένη 

χρονική στιγµή.2 Παράλληλα, µέσω αυτής, το κύτταρο αποµακρύνει κατεστραµµένες 

πρωτεΐνες ή πρωτεΐνες µε λανθασµένη διαµόρφωση, οι οποίες αδυνατούν πια να 

εκπληρώσουν το βιολογικό τους ρόλο. 

Εκτιµάται ότι περίπου το 30% των νεοσυντιθέµενων πρωτεϊνών έχουν 

λανθασµένη αναδίπλωση και οδηγούνται προς αποικοδόµηση.3 Κάτω από κανονικές 

συνθήκες, τα κύτταρα κατορθώνουν και διατηρούν την οµοιόστασή τους χάρη στο 

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου των πρωτεϊνών (PQC-Protein Quality Control). Όπως 

φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, το σύστηµα PQC κινείται σε τρεις 

παράλληλους άξονες. 
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Σχήµα 1. Οι πιθανές µεταβολικές τύχες µιας πρωτεΐνης µε λανθασµένη αναδίπλωση 

σύµφωνα µε το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου των πρωτεϊνών (PQC). 

 

Η πρωτεΐνη µε τη λανθασµένη αναδίπλωση µπορεί να επανακτήσει την 

κανονική της διαµόρφωση µε τη βοήθεια συνοδών πρωτεϊνών (chaperones). 

Εναλλακτικά, η πρωτεΐνη σηµατοδοτείται για αποικοδόµηση από το σύστηµα 

ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος (UPS-Ubiquitin Proteasome System) ή τo µονοπάτι  

αυτοφαγοσώµατος-λυσοσώµατος (ALP-Autophagosome Lysosome Pathway). Η 

λυσοσωµική αποικοδόµηση αφορά µόλις στο 10-20% των πρωτεϊνών·  πρόκειται 

κυρίως για πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας, που ενδοκυττάρωνται και κατόπιν 

οδηγούνται στο λυσόσωµα, όπου και υδρολύονται από τα περιεχόµενα ένζυµα. Το 

υπόλοιπο 80-90% αποικοδοµείται µέσω του πρωτεασώµατος έπειτα από την 

προσθήκη µιας αλυσίδας ουβικιτίνης. Σε περίπτωση αποτυχίας των δύο 

προηγούµενων µηχανισµών, αποµένει η λύση της συνάθροισης των πρωτεϊνικών 

µορίων σε ενδοκυττάριους σχηµατισµούς.4  Η παρουσία τέτοιων συσσωµατωµάτων 

αντικατοπτρίζει µια παθολογική κατάσταση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

διαγνωστικός δείκτης. Ωστόσο, σύµφωνα µε νεότερα δεδοµένα, η δηµιουργία 

ενδοσωµατίων συνιστά κυτταροπροστατευτικό παρά παθολογικό µηχανισµό, αφού 

αποτρέπει τη συσσώρευση πρωτεϊνικών ολιγοµερών, που µπορεί να αποβεί τοξική 

για το κύτταρο, καθώς και µη φυσιολογικές αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες ή 

κυτταρικά οργανίδια.5,6 
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Α.1.2 Το σύστηµα ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος  

 

Α.1.2.1 Η ουβικιτίνη 
 

Η ουβικιτινίωση είναι µια µετα-µεταφραστική διαδικασία, που µπορεί να 

επηρεάσει τη σταθερότητα, δραστικότητα και κυτταρική εντόπιση των πρωτεϊνών. 

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διεργασία έχει η ουβικιτίνη, η οποία συνδέεται πάνω σε 

πρωτεΐνες-στόχους µέσω της C΄-τελικής της Gly. Η ουβικιτίνη είναι µια µικρή 

πρωτεΐνη 76 αµινοξέων (8.5kDa), που παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση στους 

ευκαρυώτες και είναι συντηρηµένη σε µεγάλο βαθµό·  η ουβικιτίνη του ζυµοµύκητα 

διαφοροποιείται από την ανθρώπινη σε τρία µόλις αµινοξέα.7 Παράγεται σε ένα 

πρόδροµο στάδιο είτε στη µορφή ευθύγραµµων αλυσίδων είτε ως πρωτεΐνη σύντηξης 

µε ριβοσωµικές πρωτεΐνες. Για την παραγωγή ελεύθερων µορίων ουβικιτίνης, 

απαιτείται η δράση των ενζύµων αποουβικιτινίωσης (DUBs), τα οποία είναι 

επιφορτισµένα µε την ωρίµανση του πρόδροµου µορίου ή την ανακύκλωσή της.8 

Η ουβικιτίνη συνδέεται µε το πρωτεϊνικό υπόστρωµα ως µονοµερές 

(µονοουβικιτινίωση) ή σχηµατίζοντας αλυσίδες µέσω των εσωτερικών καταλοίπων 

Lys. Συνολικά, υπάρχουν εφτά κατάλοιπα λυσίνης στην αλληλουχία της ουβικιτίνης 

(Κ6, Κ11, Κ27, Κ29, Κ33, Κ48 και Κ63).9 Παρότι η διασύνδεση των µορίων της 

ουβικιτίνης είναι δυνατόν να συµβεί µέσω οποιασδήποτε λυσίνης, µόνο  οι πολυ-

ουβικιτινικές αλυσίδες µέσω Κ48 και Κ63 έχουν χαρακτηριστεί αρκετά καλά, µε τις 

πρώτες να είναι οι κατεξοχήν εµπλεκόµενες στην πρωτεασωµική αποικοδόµηση. Ο 

χαρακτηρισµός των αλυσίδων, στις οποίες η σύνδεση των µορίων ουβικιτίνης γίνεται 

µέσω Κ6, Κ27 και Κ33 εκκρεµεί.10 Ορισµένες αλυσίδες Ub, πάντως, επιτελούν πιο 

ειδικές λειτουργίες, που δεν σχετίζονται µε την πρωτεϊνική αποικοδόµηση. Έτσι, οι 

πολυ-ουβικιτινικές αλυσίδες µέσω Κ63 εµπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA, τη 

λειτουργία των ριβοσωµάτων και την ουβικιτινίωση των υποδοχέων της κυτταρικής 

επιφάνειας αλλά όχι των βραχύβιων πρωτεϊνών.11 Επιπλέον, οι αλυσίδες  µέσω Κ63 

και Κ11 χρησιµεύουν στην ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ορισµένων πρωτεϊνών, 

την εντόπισή τους σε συγκεκριµένα υποκυτταρικά οργανίδια και τη συµµετοχή τους 

σε πολυπρωτεϊνικά συµπλέγµατα. Με άλλα λόγια, η ρύθµιση µέσω των Κ63 και Κ11 

πολυ-ουβικιτινικών αλυσίδων έγκειται, πια, σε επίπεδο λειτουργίας κι όχι 

σταθερότητας των πρωτεϊνών.12  
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Α.1.2.2 Το µονοπάτι της ουβικιτίνης 
 

 Η ουβικιτινίωση των πρωτεϊνών είναι µια αλληλοδιαδοχή γεγονότων, στα 

οποία πρωταγωνιστούν τρία ένζυµα: Ε1, Ε2 και Ε3. Αρχικά, το C΄-τελικό κατάλοιπο 

Gly της ουβικιτίνης 

ενεργοποιείται από το ένζυµο Ε1 

(ένζυµο εκκινητής) σε ένα βήµα 

που ωθείται από ATP υδρόλυση. 

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει το 

σχηµατισµό ενός αδενυλικού 

ενδιαµέσου της ουβικιτίνης µε 

απελευθέρωση ενός µορίου 

πυροφωσφορικού. Η αδενυλίωση 

της ουβικιτίνης επάγει αλλαγή 

στη στερεοδιαµόρφωσή της, η 

οποία, τελικά, διευκολύνει το 

σχηµατισµό θειοεστερικού 

δεσµού µεταξύ της C΄-τελικής 

της Gly και ενός κυστεϊνικού 

καταλοίπου του ενζύµου 

Ε1. Στη συνέχεια, η 

ενεργοποιηµένη ουβικιτίνη 

µεταφέρεται στο ένζυµο Ε2 

(ένζυµο φορέας) µέσω 

σύνδεσης, µε θειοεστερικό δεσµό, της C΄-τελικής Gly µε µια Cys του ενεργού 

κέντρου του Ε2. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο καταλύεται 

από το ένζυµο Ε3 (λιγάση ουβικιτίνης), η ουβικιτίνη συνδέεται στο C΄-τελικό της 

άκρο µε την ε-αµινοµάδα ενός καταλοίπου Lys της πρωτεΐνης-στόχου µε 

ισοπεπτιδικό δεσµό. Μετά τη σύνδεσή της στο πρωτεϊνικό υπόστρωµα, 

δηµιουργείται, συνήθως, µια αλυσίδα ουβικιτίνης, στην οποία το C΄-τελικό άκρο 

κάθε ουβικιτινικής µονάδας συνδέεται σε ένα συγκεκριµένο κατάλοιπο Lys (κυρίως 

Lys48) της προηγούµενης. Οι πρωτεΐνες που έχουν σηµανθεί κατ’ αυτό τον τρόπο, 

οδηγούνται προς αποικοδόµηση στο 26S πρωτεάσωµα.13,14  

Σχήµα 2. Ο κύκλος της ουβικιτίνης περιλαµβάνει τρεις 

ενζυµικές ενεργότητες: Ε1, Ε2 και Ε3 και οργανώνεται 

ιεραρχικά µε µια, συνήθως, µοναδική ισοµορφή Ε1 ανά 

κύτταρο, αρκετά Ε2 και πολλά Ε3 ένζυµα ή Ε3 

συµπλέγµατα. 
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 Οι περισσότεροι οργανισµοί διαθέτουν ένα ή δύο ένζυµα Ε1, ενώ υπάρχουν 

πολλά είδη Ε2 και πολύ περισσότερες Ε3 λιγάσες ουβικιτίνης ή πολυπρωτεϊνικά Ε3 

συµπλέγµατα. Η αποικοδόµηση των πρωτεϊνών εξαρτάται από την ειδικότητα της 

αλληλεπίδρασης Ε2 - Ε3 και άρα, θα πρέπει να αναζητηθεί στο επίπεδο αυτών των 

δύο ενζύµων.13  

 

A.1.2.2.1 Ένζυµο Ε1: Ο εκκινητής της ουβικιτίνης 
 

 Το ένζυµο Ε1 είναι το προϊόν ενός µοναδικού γονιδίου και απαντάται σε δύο 

ισοµορφές.15 Ο µηχανισµός ενεργοποίησης του ενζύµου Ε1 είναι πολύπλοκος κι 

εξαρτάται από δύο µόρια ουβικιτίνης. Αρχικά, ένα µόριο ουβικιτίνης αδενυλιώνεται 

µέσω ATP και προσδένεται στη θέση αδενυλίωσης του Ε1. Ακολουθεί η πρόσδεση 

και του δεύτερου µορίου ουβικιτίνης στην ίδια θέση, αφού, πρώτα, το αρχικό 

µετακινηθεί στη θέση εστεροποίησης του Ε1, οπότε και συνδέεται µε το ένζυµο Ε2.16 

Πρόσφατα, επιλύθηκε η δοµή ενός ενεργοποιηµένου συµπλόκου, που σχηµατίζεται 

από το E1 ένζυµο Nedd8, το αντίστοιχο ένζυµο Ε2 και δύο Nedd8 µόρια. Η δοµή 

αυτή αποκάλυψε εντυπωσιακά στοιχεία για τον τρόπο αλληλεπίδρασης του Ε1 µε το 

Ε2. Ειδικότερα, σε αυτό το παγιδευµένο ενδιάµεσο, αναγνωρίστηκαν δύο περιοχές 

αλληλεπίδρασης του Ε2 µε το Ε1, οι οποίες υφίστανται µόνο στο στάδιο του 

θειοεστερικού ενδιαµέσου. Η µία από αυτές, µάλιστα, προϋποθέτει µια µεγάλη 

διαµορφωτική αλλαγή του τοµέα ουβικιτίνης στο ένζυµο Ε1. Βάσει αυτής της δοµής 

µπορεί να υποτεθεί ότι είναι η διαπρωτεϊνική αλληλεπίδραση µε τον Ε1-θειοεστέρα 

(κι όχι µε τον Ε2-θειοεστέρα) που καθορίζει την πρόσδεση του Ε1 στο Ε2, την 

επακόλουθη απελευθέρωση του Ε1 και τη µεταφορά της ενεργοποιηµένης 

ουβικιτίνης στο Ε2.17  

 

Α.1.2.2.2 Ενζυµο  Ε2: Ο µεταφορέας της ουβικιτίνης 
 

 Σε ορισµένα ένζυµα Ε2, οι λειτουργίες είναι δυνατόν να 

αλληλεπικαλύπτονται, ενώ άλλα έχουν πιο εξειδικευµενους ρόλους. Για παράδειγµα, 

το Ε2 ένζυµο UbcD1 της Drosophila, είναι απαραίτητο για τη σωστή αποκόλληση 

των τελοµερών κατά τη µίτωση και µείωση. Τα ένζυµα Ε2 συµµετέχουν στην 

αναγνώριση του πρωτεϊνικού υποστρώµατος είτε απευθείας είτε µε τη συνεπικουρία 

του ενζύµου Ε3. Η φύση της αλληλεπίδρασης Ε2-Ε3 εξαρτάται από το είδος των 
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σχετιζόµενων ενζύµων. Ορισµένα ένζυµα Ε2 µπορεί να αλληλεπιδρούν µε 

περισσότερα από ένα ένζυµα Ε3 και ορισµένα Ε3 µπορεί να δρουν συνδυαστικά µε 

αρκετά Ε2. Πράγµατι, η ουβικιτινίωση των πρωτεϊνών από την HECT Ε3 λιγάση Ε6-

AP, υποβοηθάται από το Ε2 ένζυµο UbcH5, καθώς και από τα συγγενικά ένζυµα 

UbcH5B & UbcH5C και τα λιγότερο συγγενικά UbcH7 & UbcH8. Βέβαια, παρότι 

είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των Ε3 µε αρκετά διαφορετικά Ε2, η ισχύς της 

δέσµευσης είναι κάθε φορά διαφορετική.13  

 

Α.1.2.2.3 Ένζυµο Ε3: Η λιγάση της ουβικιτίνης 
 

 Οι λιγάσες ουβικιτίνης προωθούν τη  σύνδεση της ουβικιτίνης µε την 

πρωτεΐνη-στόχο µέσα από µια ποικιλία µηχανισµών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το 

πρωτεϊνικό υπόστρωµα συνδέεται απευθείας στο ένζυµο Ε3, ενώ σε άλλες, η σύνδεση 

της πρωτεΐνης µε τη λιγάση γίνεται µε την παρέµβαση µιας πρωτεΐνης, που δρα ως 

προσαρµογέας (adaptor).  Ο µηχανισµός µεταφοράς της ενεργοποιηµένης ουβικιτίνης 

στην πρωτεΐνη-στόχο, επίσης ποικίλλει σηµαντικά ανάµεσα στα διάφορα είδη Ε3 

λιγασών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ένζυµο Ε3 δέχεται την ενεργοποιηµένη 

ουβικιτίνη από το ένζυµο Ε2 και σχηµατίζει µε αυτήν θειοεστερικό δεσµό προτού τη 

µεταφέρει στο πρωτεϊνικό υπόστρωµα·  υπάρχουν, όµως, και άλλες, στις οποίες η 

λιγάση διεκπεραιώνει τη µεταφορά της ουβικιτίνης απευθείας από το Ε2 στο 

υπόστρωµα, δεσµευόµενη ισχυρά τόσο στο Ε2 όσο και στην πρωτεΐνη-στόχο.13 

  

A.1.2.3 Το πρωτεάσωµα 
  

Το πρωτεάσωµα είναι ένα µεγάλο πρωτεολυτικό σύµπλοκο, που αποικοδοµεί 

κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες συζευγµένες µε ουβικιτίνη. Ενέχεται τόσο στη γενική 

αποικοδόµηση (την πλήρη µετατροπή µιας πρωτεΐνης σε µικρά πεπτίδια) όσο και σε 

ορισµένες ειδικές αντιδράσεις επεξεργασίας πρωτεϊνών. Τα κύρια υποστρώµατα της 

γενικής αποικοδόµησης είναι οι πρωτεΐνες που έχουν αναδιπλωθεί µε λάθος τρόπο     

-οπότε λειτουργεί ως σύστηµα ποιοτικού ελέγχου- και ορισµένες πρωτεΐνες των 

οποίων η αποικοδόµηση έχει ρυθµιστική σηµασία όπως οι πρωτεΐνες του κυτταρικού 

κύκλου. 

Το πρωτεάσωµα απαντάται σε δύο µορφές: ένα σύµπλοκο 20S ( 700 kD) µε 

ενεργότητα πρωτεάσης και τη µορφή 26S (2000kD), που προκύπτει από το 20S µε 
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την προσθήκη ρυθµιστικών υποµονάδων που προσδίδουν ειδικότητα, π.χ. για την 

πρόσδεση συµπλόκων πρωτεΐνης-ουβικιτίνης.  

To σύµπλοκο 20S έχει µορφή κοίλου κυλίνδρου κι αποτελείται από 7 

διαφορετικές υποµονάδες α και 7 διαφορετικές υποµονάδες β, που παρουσιάζουν τη 

γενική διάταξη α-β-β-α. Οι δακτύλιοι στο κάθε µισό της δοµής είναι οργανωµένοι µε 

αντίθετη φορά. Στο εσωτερικό του δακτυλίου εντοπίζονται τα ενεργά κέντρα της 

πρωτεόλυσης. Το κεντρικό διαµέρισµα παγιδεύει τις πρωτεΐνες έως ότου αυτές 

αποικοδοµηθούν σε πεπτιδικά τµήµατα, συνηθέστερα οκτα- ή εννιαµερή, ελεύθερα ή  

συνδεδεµένα, ακόµα, µε ουβικιτίνη. Τα ολιγοµερή πεπτιδικά τµήµατα µπορούν να 

αποικοδοµηθούν περαιτέρω στα αµινοξέα που τα αποτελούν από πεπτιδάσες του 

κυτοσολίου. Από τη δράση του 26S πρωτεασώµατος µπορούν ακόµα να προκύψουν 

αλυσίδες ουβικιτίνης. Τα ένζυµα αποουβικιτινίωσης δρώντας πάνω στα συζευγµένα 

µε ουβικιτίνη πεπτιδικά προϊόντα καθώς και στις αλυσίδες ουβικιτίνης, 

απελευθερώνουν µονοµερή ουβικιτίνης, που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Τα 

ίδια ένζυµα αποσυνδέουν την ουβικιτίνη από πρωτεϊνικά υποστρώµατα στα οποία 

έχει λανθασµένα συνδεθεί, αποτρέποντας την αποικοδόµησή τους από το 

πρωτεάσωµα.  

Το ευκαρυωτικό πρωτεάσωµα 26S σχηµατίζεται όταν η καλύπτρα 19S 

συνδέεται στο ένα ή και τα δύο άκρα του κεντρικού τµήµατος 20S, δηµιουργώντας 

µια επιµήκη δοµή, που µοιάζει µε αλτήρα κι έχει µήκος 45nm. Οι καλύπτρες 

αναγνωρίζουν τις ουβικιτινιωµένες πρωτεΐνες κι επιτρέπουν την πρόσβασή τους στο 

εσωτερικό 20S διασφαλίζοντας, έτσι, ότι δεν θα αποικοδοµηθούν φυσιολογικές, 

ώριµες πρωτεΐνες. Οι καλύπτρες 19S περιέχουν 18 υποµονάδες, αρκετές από τις 

οποίες είναι ATPάσες. Τόσο η µετατροπή του συµπλόκου 20S σε 26S όσο και η 

διαχείριση των πρωτεϊνικών υποστρωµάτων, ωθούνται από την υδρόλυση ATP.18  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ενότητα Α. Θεωρητικό Μέρος 

 

- 10 - 
 

 
 
Σχήµα 3. Τα πρωτεασώµατα  των ευκαρυωτικών κυττάρων αποικοδοµούν τις βραχύβιες 
κι ανεπιθύµητες πρωτεΐνες. (Α) Κάτοψη του πρωτεασώµατος 26S, όπου φαίνεται ο 
κεντρικός κοίλος κύλινδρος µε τις καλύπτρες (κόκκινο) στα άκρα του.19 (Β) Στην πλευρική 
όψη του πρωτεασώµατος διακρίνονται οι δακτύλιοι των υποµονάδων α και β (ανοιχτό 
πράσινο) και οι ρυθµιστικές υποµονάδες (κόκκινο), ενώ τα ενεργά κέντρα στον εσωτερικό 
θάλαµο επισηµαίνονται µε κόκκινα στίγµατα.20  
 

Α.1.2.4 Κατηγορίες E3 λιγασών ουβικιτίνης 
 

Οι Ε3 λιγάσες ουβικιτίνης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες. 

Στην πρώτη ανήκουν οι Ε3 λιγάσες που υπακούουν στο λεγόµενο ΄΄κανόνα του Ν΄-

τελικού άκρου΄΄. Οι λιγάσες αυτής της κατηγορίας στοχεύουν πρωτεϊνικά 

υποστρώµατα που φέρουν αποσταθεροποιητικά Ν΄-τελικά αµινοξέα όπως Arg, Lys, 

His (τύπος Ι) και Phe, Trp, Leu, Tyr, Ile (τύπος ΙΙ).21  

Η δεύτερη κατηγορία είναι γνωστή ως HECT (homology to E6AP C-

terminus) Ε3 λιγάσες. To πρώτο µέλος αυτής της οικογένειας που αναγνωρίστηκε 

είναι η πρωτεΐνη Ε6-ΑP (Ε6-associated protein), η οποία εµπλέκεται στην 

αποικοδόµηση της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53 σε κύτταρα επιµολυσµένα µε 

τον ιό HPV. Συγκεκριµένα, η Ε6-ΑP σχηµατίζει σύµπλεγµα µε την ιϊκή 

ογκοπρωτεΐνη Ε6 και την p53 επάγοντας την πολυουβικιτινίωση κι αποικοδόµηση 

της τελευταίας.22 Έχει βρεθεί ότι µεταλλάξεις στο γονίδιο Ε6-ΑP προκαλούν την 

εµφάνιση του συνδρόµου Angelman, µιας σοβαρότατης κληρονοµικής νόσου µε 

κύρια σηµεία τη νοητική υστέρηση και τους σπασµούς. Το εύρηµα αυτό δείχνει πόσο 

σηµαντική είναι η εξαρτώµενη από την Ε6-ΑP ουβικιτινίωση των πρωτεϊνών για την 

(Α) (Β) 
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ανάπτυξη του εγκεφάλου.23,24 Το χαρακτηριστικό των HECT-E3 λιγασών είναι µια 

C΄-τελική περιοχή ~350 αµινοξέων, οµόλογη µε την αντίστοιχη της E6-ΑP,  η οποία 

φέρει ένα συντηρηµένο κατάλοιπο κυστεΐνης. Μέσω αυτής, ο HECT τοµέας µπορεί 

και σχηµατίζει θειοεστερικά ενδιάµεσα µε την ουβικιτίνη. Ο υψηλός βαθµός 

συντήρησης που παρουσιάζει η C΄-τελική περιοχή των διάφορων HECT λιγασών 

έρχεται σε αντιπαραβολή µε τον υψηλό βαθµό µεταβλητότητας του Ν΄-τελικού 

τµήµατος. Φαίνεται ότι η Ν΄-τελική περιοχή εµπλέκεται στην αναγνώριση και 

πρόσδεση συγκεκριµένων πρωτεϊνικών υποστρωµάτων.13   

Η τρίτη και µεγαλύτερη κατηγορία είναι οι RING E3 λιγάσες. Η ειδοποιός 

τους διαφορά από τις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι ένα χαρακτηριστικό µοτίβο 

δέσµευσης δύο ιόντων Zn, στο οποίο συµµετέχουν οκτώ ιστιδινικά και κυστεϊνικά 

κατάλοιπα.25 Αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος συναρµογής του Zn προσδίδει στον RING 

τοµέα συγκεκριµένα διαµορφωτικά χαρακτηριστικά: µια κεντρική α-έλικα και 

βρόχους µεταβλητού µήκους, που διαχωρίζονται από µικρούς β-κλώνους.26  Το RING 

µοτίβο περιγράφηκε για πρώτη φορά στο προϊόν του ανθρώπινου γονιδίου RING 

(Really Interesting New Gene), το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή µείζονος 

ιστοσυµβατότητας στο χρωµόσωµα 6. Η σταθερή απόσταση ανάµεσα στο δεύτερο 

και τρίτο ζεύγος Cys/Ηis υποδηλώνει συντήρηση της απόστασης των δύο κέντρων 

ένταξης Zn περίπου στα 14Å.27 Οι RING E3 λιγάσες διαµεσολαβούν την 

αλληλεπίδραση του ενεργοποιηµένου ενζύµου Ε2 µε την πρωτεΐνη-στόχο χωρίς το 

σχηµατισµό θειοεστερικού δεσµού.28 Με κριτήριο τη σύνδεσή τους µε άλλες 

πρωτεΐνες, οι RING E3 λιγάσες διακρίνονται σε δύο µεγάλες τάξεις: αυτές που δρουν 

καθαυτές χωρίς τη συµβολή άλλων πρωτεϊνών π.χ. BRCA-1 κι εκείνες που 

σχηµατίζουν πολυπρωτεϊνικά συµπλέγµατα π.χ. SCF (Skp-Cullin-F-Box). Μια 

διαφορετική κατηγοριοποίηση των RING E3 λιγασών σε RING-C3HC4 (ή RING-HC) 

και RING-C3H2C3 (ή RING-H2) λαµβάνει χώρα ανάλογα µε το αν το µοτίβο 

δέσµευσης  Zn περιέχει Cys ή His στη θέση 5. 
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Σχήµα 4. Ο µοναδικός τρόπος δέσµευσης δύο ιόντων Zn ενός RING finger τοµέα µέσω 
ενός χαρακτηριστικού µοτίβου κυστεϊνικών και ιστιδινικών καταλοίπων. Οι RING E3 

λιγάσες που φέρουν Cys στη θέση 5 ανήκουν στην κατηγορία RING-C3HC4 (ή RING-HC), 

ενώ η παρουσία Ηis στην ίδια θέση καθορίζει την RING-C3H2C3 (ή RING-H2) κατηγορία. 

 

Έχουν, ακόµα, περιγραφεί δύο κατηγορίες Ε3 λιγασών ουβικιτίνης µε µοτίβο 

παρόµοιο µε των RING: οι U-box και PHD (Plant Homeodomain).29,30 O U-box είναι 

ένας τοµέας 70 περίπου αµινοξέων, που απαντάται σε πρωτεΐνες διάφορων 

οργανισµών από το µύκητα έως τον άνθρωπο. Αν και στερείται καταλοίπων που 

συναρµόζονται µε Zn, η αλληλουχία του U-box υιοθετεί µια διαµόρφωση παρόµοια 

µε του RING. Ελλείψει των µεταλλοϊόντων, η σταθερότητα του U-box τοµέα 

καθορίζεται από ένα δίκτυο δισουλφιδικών γεφυρών και δεσµών υδρογόνου. Σε αυτό 

το πλέγµα δεσµών συµµετέχουν, κυρίως, φορτισµένα και πολικά αµινοξέα, που είναι 

ισχυρά συντηρηµένα µεταξύ των U-box πρωτεϊνών.31 Από την άλλη, ο PHD τοµέας 

µπορεί να θεωρηθεί ως µια παραλλαγή του RING µε οκτώ κυστεΐνες και ιστιδίνες 

που απέχουν παρόµοια απόσταση. Οι πρωτεΐνες που διαθέτουν είτε U-box είτε PHD 

επικράτειες δρουν ως Ε3 λιγάσες ουβικιτίνης κι επάγουν την πρωτεϊνική 

αποικοδόµηση.29,30,32,33   

 

Α.1.2.4.1 RING-HC E3 λιγάσες 
 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα RING Ε3 λιγάσης µε τοπολογία C3HC4 είναι 

η αµινοτελική περιοχή της πρωτεΐνης MAT1. H MAT1 είναι µία από τις εννέα 

υποµονάδες του ανθρώπινου µεταγραφικού παράγοντα/παράγοντα επιδιόρθωσης 

DNA, TFIIH. O N΄-τελικός RING τοµέας διασφαλίζει τη µεταγραφική 

δραστηριότητα του TFIIH, αφού η απαλοιφή του αναστέλλει τη βασική µεταγραφή 

καθώς και τη φωσφορυλίωση του C΄-τελικού τµήµατος της RNA-πολυµεράσης ΙΙ, 

διαδικασία απαραίτητη για την πρόσδεσή της στη µεταγραφική µηχανή.  

Ο RING τοµέας της ΜΑΤ1 παρουσιάζει ββαβ αναδίπλωση µε δύο κέντρα 

δέσµευσης Zn, που απέχουν 14Å. Αξίζει να αναφέρουµε την παρουσία µιας δέσµης 
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υδρόφοβων αµινοξέων κοντά στο 

β1 κλώνο, αρκετά ασυνήθιστη 

στις RING δοµές, που σχετίζεται, 

πιθανά, µε ρύθµιση της ΜΑΤ1 

δραστικότητας. Ένα άλλο 

ενδιαφέρον δοµικό στοιχείο είναι 

µια επιπρόσθετη α-έλικα µίας 

µόνο στροφής, που, ίσως, 

εµπλέκεται στο πακετάρισµα του 

RING τοµέα µε άλλη, άγνωστη 

µέχρι στιγµής, πρωτεΐνη. Στην έλικα 

αυτή απαντάται ένα κατάλοιπο Tyr, 

συντηρηµένο σε όλες τις ΜΑΤ1 

αλληλουχίες, το οποίο αποτελεί 

δυνητική θέση φωσφορυλίωσης µε 

επίδραση στη δραστικότητα της ΜΑΤ1. Τέλος, η ηλεκτροστατική επιφάνεια είναι 

ισχυρά θετικά φορτισµένη λόγω της παρουσίας µιας σειράς βασικών αµινοξέων (Arg, 

Lys). H παρουσία θετικά φορτισµένων αµινοξέων στην πρωτεϊνική επιφάνεια 

αποτελεί κοινό γνώρισµα των RING τοµέων. Ωστόσο, η βασικότητα του RING τοµέα 

της ΜΑΤ1 είναι αξιοπρόσεχτη και µάλλον, εξυπηρετεί την ανάπτυξη 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων µε το φωσφορυλιωµένο C΄-τελικό άκρο της 

RNA-πολυµεράσης, το DNA ή άλλο συστατικό του προµεταγραφικού συµπλόκου.34  

 

Α.1.2.4.2 RING-H2 E3 λιγάσες 
 

 Ένας τυπικός εκπρόσωπος της RING-H2 κατηγορίας είναι η πρωτεΐνη EL5, 

µια πρωτεΐνη του ρυζιού, η οποία παράγεται ως απόκριση του φυτού απέναντι στην 

προσβολή του από µικροοργανισµούς. Ο RING τοµέας της EL5 αποτελείται από µια 

αντιπαράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια, που προηγείται µιας α-έλικας και δύο 

µακριούς, ευκίνητους βρόχους εκατέρωθεν της ββα δοµής. Η EL5 υφίσταται ως 

µονοµερές, αφού, από τα Ν΄- και C΄-τελικά άκρα εκλείπουν οι επιπρόσθετες 

σταθεροποιητικές έλικες, που θα συνδιαµόρφωναν το υπόβαθρο για το σχηµατισµό 

διµερούς.35  

  

Σχήµα 5. Η δοµή του RING-HC τοµέα  της 
πρωτεΐνης ΜΑΤ1. ∆ιακρίνεται  η ββαβ 

τοπολογία του υδρόφοβου πυρήνα καθώς και η 

επιπρόσθετη ελικοειδής στροφή στο Ν΄-τελικό 

άκρο. 
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Α.1.2.4.3 RING-C4C4  E3 λιγάσες 
 

 Εκτός από τις ανωτέρω κατηγορίες, υπάρχουν µοτίβα RING, στα οποία και οι 

δύο ιστιδίνες έχουν αντικατασταθεί από κυστεΐνες µε πιο αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα αυτό της πρωτεΐνης ΝΟΤ4. Η πρωτεΐνη ΝΟΤ4 αποτελεί συστατικό του 

συµπλέγµατος CCR4-NOT4, το οποίο δρα ως αρνητικός ρυθµιστής της µεταγραφής 

από την RNA πολυµεράση ΙΙ. Το αµινοτελικό άκρο της ΝΟΤ4 φέρει µια 

συντηρηµένη περιοχή οχτώ κυστεϊνών, διευθετηµένων σε έναν άτυπο RING τοµέα µε 

διαφοροποιηµένα δοµικά χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα, η δοµή του RING τοµέα 

της ΝΟΤ4 αποτελείται από τρεις µακριές θηλιές, που σταθεροποιούνται µέσω 

συναρµογής µε Zn και µια κεντρική α-έλικα µεταξύ του δεύτερου και τρίτου βρόχου. 

Συγκριτικά µε τον κλασικό RING-HC, η περιοχή που αντιστοιχεί στον τρίτο β-κλώνο 

δεν έχει δοµή στη ΝΟΤ4. Επίσης, η β-πτυχωτή επιφάνεια των δύο πρώτων κλώνων, 

έχει αντικατασταθεί από µια θηλιά. Παρά τη διαφορετική τους διαµόρφωση, οι 

περιοχές αυτές βρίσκονται σε παρόµοιες θέσεις κι έχουν παρόµοιους 

προσανατολισµούς µε τους υπόλοιπους RING τοµείς. Ενδιαφέρον προκαλεί η 

απόσταση των δύο µεταλλοϊόντων (14.9 ± 0.3Å),  ελαφρά µεγαλύτερη από την 

αρκετά συντηρηµένη τιµή των 14Å στις RING-HC δοµές. Μια πιθανή ερµηνεία είναι 

ότι η απόσταση µεταξύ του δεύτερου και τρίτου ζεύγους κυστεϊνών είναι 4 αµινοξέα, 

αντί των 2-3 καταλοίπων, που, συνήθως, διαχωρίζουν τα αντίστοιχα αµινοξέα στους 

περισσότερους RING τοµείς.36  

Σχήµα 6. Η δοµή του RING-H2 τοµέα 

της Ε3 λιγάσης EL5 µε τη 

χαρακτηριστική ββα αναδίπλωση. 
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Α.1.3 Ένζυµα Αποουβικιτινίωσης  

          (DUBs -Deubiquitinating enzymes) 
 

 H σύζευξη της ουβικιτίνης στις πρωτεΐνες-στόχους είναι µια αναστρέψιµη 

διαδικασία. Τα ένζυµα που καταλύουν την αποουβικιτινίωση µπορούν να 

ταξινοµηθούν, µε βάση την οµολογία της αλληλουχίας τους, σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες: i) τις καρβοξυ-τελικές υδρολάσες της ουβικιτίνης (UCH-Ubiquitin 

carboxy-terminal hydrolases) και ii) τις πρωτεάσες επεξεργασίας ουβικιτίνης (UBP-

Ubiquitin processing proteases). Παρά τις διαφορές στην αµινοξική τους αλληλουχία, 

οι δύο τάξεις µοιράζονται κοινές λειτουργίες λόγω της σχετικά πρόσφατης 

εξελικτικής τους απόκλισης. Στο ανθρώπινο γονιδίωµα υπάρχουν τουλάχιστον 4 και 

63 γονίδια που κωδικοποιούν UCHs και UBPs, αντίστοιχα. Κοντά στις 

προαναφερθείσες κατηγορίες, θα πρέπει να προστεθεί µια αναδυόµενη τάξη  

πρωτεϊνών, που έχουν την ικανότητα να αποµακρύνουν ουβικιτίνη. Στη νέα αυτή 

κατηγορία, η οποία αναφέρεται ως οικογένεια JAMM υδρολασών, ανήκουν 

πρωτεΐνες όπως η Νedd8, που προσοµοιάζει την ουβικιτίνη και η Rpn11, µια 

µεταλλοπρωτεάση της ρυθµιστικής υποµονάδας 19S του πρωτεασώµατος 26S.37 

 Τα ένζυµα UCH διαθέτουν τέσσερα συντηρηµένα µοτίβα, τα οποία 

εκτείνονται σε έναν τοµέα περίπου 200 αµινοξέων. Τα δύο από αυτά περιέχουν τα 

κρίσιµα για την αποουβικιτινίωση κατάλοιπα Cys, His και Asp. Τα ένζυµα UBP 

διαθέτουν έξι συντηρηµένα µοτίβα µε τα δύο εξώτερα να περιέχουν τα κατάλοιπα 

Σχήµα 7. Ο άτυπος RING-C4C4 

τοµέας της Ε3 λιγάσης ΝΟΤ4, ο οποίος 

παρουσιάζει διαφοροποιηµένα 

διαµορφωτικά χαρακτηριστικά σε 

σχέση µε τις κλασικές RING-HC 

δοµές. 
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Cys και His, που είναι απαραίτητα για την κατάλυση.38 Σε πολλά UBPs, η Ν΄-τελική 

περιοχή εκτείνεται πέρα από τον κυρίως πυρήνα των ενζύµων. Αντίστοιχες 

προεκτάσεις απαντώνται και στην περίπτωση των UCHs, αυτή τη φορά προς το C΄-

τελικό κι όχι το Ν΄-τελικό άκρο.39 Οι προεκτάσεις αυτές παίζουν πολύ σηµαντικό 

ρόλο στις διαπρωτονιακές αλληλεπιδράσεις των DUBs ή µπορεί να λειτουργούν ως 

σήµατα, που καθορίζουν την εντόπισή τους σε συγκεκριµένες υποκυτταρικές 

δοµές.40,41 Τέλος, τα ένζυµα JAMM διαθέτουν µόνο δύο συντηρηµένες περιοχές, στις 

οποίες εντοπίζονται τα κρίσιµα κατάλοιπα Glu, His και Asp· τα συγκεκριµένα 

αµινοξέα πιστεύεται ότι συναρµόζονται µε ένα µεταλλοϊόν, που είναι απαραίτητο για 

την καταλυτική δράση.42  

 
Σχήµα 8. Σχηµατική αναπαράσταση των συντηρηµένων µοτίβων στις τρεις κατηγορίες των 

ενζύµων αποουβικιτινίωσης.   

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ουβικιτίνη παράγεται ως πρωτεΐνη σύντηξης µε 

άλλα µόρια ουβικιτίνης τυχαία διατεταγµένα ή µε ριβοσωµικές υποµονάδες. Τα 

DUBs αναλαµβάνουν την ωρίµανση του πρόδροµου µορίου σε µια µετα-

µεταφραστική διαδικασία, που, µάλλον, απαιτεί κι άλλους συµπαράγοντες. Επιπλέον, 

τα DUBs εµφανίζουν δράση ισοπεπτιδάσης απέναντι σε µικρού µήκους Κ48 αλυσίδες 

ουβικιτίνης, δράση η οποία διακρίνεται σε ΄΄επεξεργασία΄΄ και ΄΄ανακύκλωση΄΄. Ο 

όρος επεξεργασία αφορά στην ιδιότητα των DUBs να αναστρέφουν την 

ουβικιτινίωση µε ένα τριπλό µηχανισµό δράσης: i) αφαιρώντας, κάθε φορά, από την 

αλυσίδα ένα µόριο ουβικιτίνης, ξεκινώντας από το πιο αποµακρυσµένο, ii) λύοντας 

τον ισοπεπτιδικό δεσµό, που συνδέει την αλυσίδα της ουβικιτίνης µε το υπόστρωµα 

και iii) θραύοντας, εσωτερικά, την αλυσίδα µε αποτέλεσµα την παραγωγή επιµέρους 

αλυσίδων διαφορετικού µήκους. Αντίθετα, ως ανακύκλωση νοείται ο 
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αποπολυµερισµός της πολυουβικιτινικής αλυσίδας και η απελευθέρωση µονοµερών 

ουβικιτίνης, που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν.  

Μια ακόµα βιοχηµική λειτουργία των DUBs είναι η προστασία της 

ουβικιτίνης απέναντι στη νουκλεόφιλη προσβολή από µικρά µόρια, που βρίσκονται 

σε υψηλές συγκεντρώσεις µέσα στο κύτταρο π.χ. γλουταθειόνη, σπερµιδίνη. Η 

συγκεκριµένη λειτουργία των DUBs εξηγείται από τη δραστικότητα 

αµιδάσης/εστεράσης που διαθέτουν και η οποία αποτρέπει την αντίδραση των 

προαναφερθεισών ενδοκυττάριων ενώσεων µε τα υψηλής δραστικότητας 

θειοεστερικά ενδιάµεσα της ουβικιτίνης µε τα ένζυµα Ε1, Ε2 και ορισµένα Ε3. Σε 

τελική ανάλυση, όλες οι λειτουργίες των DUBs έχουν µια κοινή συνισταµένη: τη 

διατήρηση του αποθέµατος ουβικιτίνης του κυττάρου.37 

 Είναι προφανές ότι τα ένζυµα αποουβικιτινίωσης εµπλέκονται στις ίδιες 

βιολογικές διεργασίες, που τελούν υπό τον έλεγχο του συστήµατος ουβικιτίνης-

πρωτεασώµατος π.χ. ρύθµιση κυτταρικού κύκλου, κυτταρική αύξηση, ανάπτυξη, 

µεταγραφική ρύθµιση.43 Τυχόν διαταραχές στη λειτουργία των DUBs αναµένεται να 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε κλινικό επίπεδο. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την 

περίπτωση του UCH BAP1, που, φυσιολογικά, εντείνει τη διαµεσολαβούµενη από 

τον ογκοκαταστολέα BRCA-1 αναστολή της κυτταρικής αύξησης. Μεταλλάξεις του 

γονιδίου που κωδικοποιούν το εν λόγω ένζυµο έχουν βρεθεί σε καρκινικά κύτταρα 

του πνεύµονα.44 Άλλο παράδειγµα αποτελεί το ένζυµο UCH-L1, το οποίο 

υπερεκφράζεται σε ορισµένους όγκους, ιδιαίτερα σε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του 

πνεύµονα.45  

 

 

Α.1.4 Ουβικιτινίωση και συσχέτιση µε νόσο 

 

 Η διαµεσολαβούµενη από την ουβικιτίνη αποικοδόµηση ρυθµιστικών 

πρωτεϊνών παίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο πολλών βιολογικών διεργασιών. 

Ανάµεσα σε αυτές προεξάρχουν η µεταγωγή σήµατος, η ρύθµιση της µεταγραφής, η 

αρνητική ρύθµιση των υποδοχέων και η ενδοκυττάρωσή τους, η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, η απόπτωση, η επεξεργασία των αντιγόνων και η 

ανοσολογική απόκριση, η ογκοκαταστολή/ογκογένεση, η ρύθµιση των κιρκάδιων 

ρυθµών, η διαµεσολάβηση της φλεγµονώδους αντίδρασης και η εξέλιξη του 
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κυτταρικού κύκλου. Οποιαδήποτε εκτροπή του µονοπατιού της ουβικιτίνης από το 

φυσιολογικό του ρου συνδέεται µε την εµφάνιση παθολογικών καταστάσεων όπως 

νευροεκφυλιστικές νόσους, διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήµατος, 

καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ίνωση και κακοήθεις εξαλλαγές.13 

 Πιο συγκεκριµένα, η παθογένεση διάφορων νευροεκφυλιστικών ασθενειών 

(Alzheimer’s, Parkinson’s, Huntington’s) περιλαµβάνει, κατά κανόνα, την ανώµαλη 

συσσώρευση πρωτεϊνών, ειδικών για τις ασθένειες, οι οποίες εναποτίθενται σε 

ενδοκυττάρια σωµάτια ή σχηµατίζουν εξωκυττάρια συσσωµατώµατα σε 

συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου. Οι συναθροιζόµενες πρωτεΐνες έχουν, 

γενικά, λανθασµένη αναδίπλωση και χαρακτηρίζονται από εκτεταµένη β-δοµή, που 

προάγει το σχηµατισµό ινιδίων·  γι’ αυτό, άλλωστε, οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες 

χαρακτηρίζονται και ως ΄΄διαµορφωτικές΄΄.46,47 Αρκετές ΄΄πρωτεΐνες-κλειδιά΄΄ για τη 

λειτουργία του UPS είναι µεταλλαγµένες επί νευροεκφυλιστικής νόσου. Στην 

κληρονοµική νόσο του Parkinson, ένας αριθµός γονιδίων, τα οποία κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη λειτουργία του UPS ή αποικοδοµούνται από αυτό, 

φέρουν µεταλλάξεις. Για παράδειγµα, µεταλλάξεις στο γονίδιο PARKIN, που 

κωδικοποιεί την αντίστοιχη Ε3 λιγάση ουβικιτίνης, οδηγούν σε αυτοσωµικό 

υπολειπόµενο νεανικό παρκινσονισµό.48 Επίσης, γενετικές παραλλαγές του  γονιδίου 

UBQLN1, που κωδικοποεί την ουβικιλλίνη-1* και του οµολόγου του, UBQLN2, 

σχετίζονται µε νόσο Alzheimer και άνοια, αντίστοιχα.49  

 Στη βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλος όγκος πειραµατικών δεδοµένων, που 

συσχετίζουν µεταβολές στη λειτουργία του συστήµατος ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος 

µε ανθρώπινη και πειραµατικά επαγόµενη καρδιακή νόσο. Ενώ η συσσώρευση 

ουβικιτινιωµένων πρωτεϊνών αποτελεί κοινό γνώρισµα των καρδιαγγειακών 

διαταραχών, δεν παρατηρείται αναστολή της λειτουργίας του UPS στα πάσχοντα 

άτοµα. Παρόµοια, η έκφραση των διάφορων συστατικών του συστήµατος UPS όπως  

Ε2 ένζυµα, Ε3 λιγάσες ουβικιτίνης ή υποµονάδες του πρωτεασώµατος µπορεί να 

αυξοµειώνεται ανάλογα µε το είδος της καρδιακής δυσλειτουργίας.  

 

 

 

 

 
* Η ουβικιλλίνη-1 είναι µια πρωτεΐνη που προσοµοιάζει την ουβικιτίνη και 

συνοδεύει τις πολυουβικιτινιωµένες πρωτεΐνες για αποικοδόµηση στο πρωτεάσωµα. 
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Από την άλλη πλευρά, πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι Ε3 λιγάσες 

ειδικές για τα καρδιοµυοκύτταρα εµφανίζουν καρδιοπροστατευτική δράση και 

µετριάζουν τη δριµύτητα της µυοκαρδιακής ισχαιµίας και της καρδιακής 

υπερτροφίας. Οι αλλαγές του συστήµατος UPS στις διάφορες εκφάνσεις της 

καρδιακής νόσου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα.50  

 
Πίνακας Ι: Μεταβολές του συστήµατος ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος στην καρδιακή νόσο. 
 

 

 
 
  

 Πολλές πρωτεΐνες που συνδέονται µε καρκίνο ρυθµίζονται από το σύστηµα 

ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος µε σηµαντικότερες τους ογκοκαταστολείς p53 και p27, 

µεµβρανικούς υποδοχείς (EGFR, TGF-βR), καθώς και διάφορους ρυθµιστές του 

κυτταρικού κύκλου (κυκλίνες, αναστολείς CDKs, αναστολείς ανάφασης) και της 

γονιδιακής έκφρασης. Αναφορικά µε τα επιµέρους συστατικά του συστήµατος UPS, 

τα επίπεδα του Ε2 ενζύµου UbcH10 και διάφορων Ε3 λιγασών ουβικιτίνης 

παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη αύξηση σε διάφορους τύπους καρκίνου.51  
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Α.1.5 Το σύστηµα ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος ως 

θεραπευτικός στόχος 

 

 Το σύστηµα ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος αποτελεί έναν ολοένα και πιο 

ελκυστικό  µοριακό στόχο στη µάχη κατά του καρκίνου, φλεγµονωδών καταστάσεων 

και ασθενειών του ανοσοποιητικού.  

 

Α.1.5.1 Αναστολείς πρωτεασώµατος 

 

∆εδοµένου ότι πολλές από τις πρωτεΐνες που σηµατοδοτούνται για 

αποικοδόµηση από το πρωτεάσωµα εµπλέκονται σε καρκινογένεση, η αναστολή του 

πρωτεασώµατος θα µπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο των καρκινικών κυττάρων.52  

Οι αρχικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο σχεδιασµό µη αναστρέψιµων 

αναστολέων του πρωτεασώµατος 20S/26S. Οι πρώτοι τέτοιοι αναστολείς ήταν η 

λακτακυστίνη, ένας µεταβολίτης του Streptomyces και η εποξοµυκίνη, η οποία 

αποµονώθηκε από τον Actinomycetes. Οι ενώσεις αυτές, παρότι εκλεκτικές για τα 

καρκινικά κύτταρα, χαρακτηρίζονταν από αυξηµένη µεταβολική αστάθεια, η οποία, 

σε συνδυασµό µε τη µη αναστρέψιµη δέσµευσή τους στο πρωτεάσωµα, αποτέλεσε 

περιοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Σαν συνέπεια, σήµερα, οι 

Σχήµα 9. Οι πρωτεΐνες που 
υπόκεινται στον έλεγχο του 
συστήµατος ουβικιτίνης -
πρωτεασώµατος σε ένα 
καρκινικό κύτταρο. Οι RING-

E3 λιγάσες παριστάνονται ως 

εξάγωνα και οι U-box Ε3s ως 

πεντάγωνα. Είναι κατάφωρη η 

πολυπλοκότητα των µηχανισµών 

που εξασφαλίζουν την επακριβή 

ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου. 
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ενώσεις αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως πειραµατικά εργαλεία στην in vitro 

µελέτη της πρωτεασωµικής λειτουργίας.53,54  

Η επόµενη γενιά αναστολέων πρωτεασώµατος σχεδιάστηκε ώστε να 

εµφανίζει αναστρέψιµη ανασταλτική δράση. Ούτε και αυτοί, όµως, διέθεταν τις 

απαιτούµενες ιδιότητες προκειµένου να αναπτυχθούν σε φαρµακευτικά προϊόντα είτε 

λόγω φτωχής φαρµακοδυναµικής όπως η ένωση MG-132 (καρβοβενζοξυλ-λευκινυλ-

λευκινυλ-λευκινάλη), η οποία εµφάνισε µειωµένη εκλεκτικότητα είτε λόγω 

φαρµακοκινητικής π.χ. PSI, που είχε µικρή διαλυτότητα.55  

Ωστόσο, η δεύτερη γενιά αναστρέψιµων αναστολέων πρωτεασώµατος 

συγκέντρωνε πολλά αποδεκτά φαρµακολογικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για 

ανάλογα βορονικού οξέος µε κυριότερο εκπρόσωπο τη βορτεζοµίβη (VelcadeTM),56 η 

οποία πρόσφατα έλαβε έγκριση από τον FDA για θεραπεία πρώτης γραµµής σε 

νεοδιαγνωσµένο πολλαπλό µυέλωµα, πολλαπλό µυέλωµα σε ύφεση και λέµφωµα.57 Η 

βορτεζοµίβη καταστέλλει τη µεταγραφική ρύθµιση από το µεταγραφικό παράγοντα 

ΝF-κΒ µέσω αποικοδόµησης του Iκ-Β.58 Αναστολή του ΝF-κΒ συνδέεται µε 

µειωµένη απόκριση προφλεγµονωδών γονιδίων και θετική ρύθµιση των 

ογκοκαταστολέων p21 και p27.59 Επίσης, η βορτεζοµίβη αυξάνει τα επίπεδα της 

προαποπτωτικής πρωτεΐνης NOXA, συµβάλλοντας και µε αυτό τον τρόπο στην 

παρατηρούµενη αντικαρκινική δράση.60  

 

 

 

Σχήµα 10. 
Αναστολείς 
πρωτεασώµατος.51  
 
(Α) Ο µη 

αναστρέψιµος 

αναστολέας 

λακτακυστίνη, που 

σήµερα 

χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά σε 

πειραµατικό 

επίπεδο.  
 
(Β), (Γ) Οι πρώτης γενιάς αναστρέψιµοι αναστολείς MG-132 και PSI. (∆) O δεύτερης γενιάς 

αναστρέψιµος αναστολέας βορτεζοµίβη, που χρησιµοποιείται µε επιτυχία στην κλινική πράξη 

ως εµπορικό σκεύασµα (VelcadeTM). 

(Β) (Α) 

(Γ) (∆) 
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Η κλινική επιτυχία της βορτεζοµίβης άνοιξε το δρόµο για την ανάπτυξη νέων 

αναστολέων πρωτεασώµατος, που αυτή τη στιγµή βρίσκονται στη φάση των κλινικών 

δοκιµών π.χ. PR-171 (καρφιλζοµίβη), ΝPI-0052 (σαλινοσποραµίδη Α), CEP-18770, 

MLN1708. Σηµαντική πρόοδος έχει σηµειωθεί, ακόµα, στην ανάπτυξη φυσικών 

προϊόντων µε πιθανή ανασταλτική δράση έναντι του πρωτεασώµατος.52,57 

 

Α.1.5.2 Αναστολείς ενζύµου Ε1 

 

Λόγω της ιεραρχικής οργάνωσης του µονοπατιού της ουβικιτίνης, 

διατυπώνονται φόβοι ότι η αναστολή του ενζύµου Ε1 θα έχει γενικευµένη και 

καταστροφική επίδραση σε όλα ανεξαιρέτως τα κύτταρα, καρκινικά ή µη, κάτι που 

όµως δεν επιβεβαιώνεται πειραµατικά. Πράγµατι, η αναστολή του ενζύµου Ε1 

προήγαγε το θάνατο και ταυτόχρονα, ανέστειλε την αύξηση των καρκινικών έναντι 

των υγιών κυττάρων σε πειραµατικό µοντέλο λευχαιµίας.61 Ήδη, έχουν 

χαρακτηριστεί δύο αναστολείς ειδικοί για το ένζυµο Ε1 (PYR-41 και NSC624206), 

που, µελλοντικά, θα µπορούσαν να αποδειχτούν αποτελεσµατικοί στη θεραπεία 

αιµατολογικών κακοηθειών.62,63  

 

Α.1.5.3 Τροποποίηση της δραστικότητας των ενζύµων 

αποουβικιτινίωσης 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η απορρύθµιση των ενζύµων αποουβικιτινίωσης 

συνδέεται µε νεοπλασία. Η εκλεκτική παρέµβαση στο επίπεδο των DUBs, µέσω 

αναστολής ή ενεργοποίησής τους, συνιστά εναλλακτική στρατηγική κατά του 

καρκίνου. Για παράδειγµα, το ένζυµο UBP2a είναι ένας αρνητικός ρυθµιστής της 

αλληλεπίδρασης Mdm2-p53 και η καταστολή του οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της 

Mdm2 κι επανενεργοποίηση της p53.64 Επιπρόσθετα, η αναστολή του ενζύµου CYLD 

καταστέλλει την NF-κΒ σηµατοδότηση και µπορεί να αποδειχτεί ωφέλιµη σε καρκίνο 

και φλεγµονώδεις καταστάσεις.65  
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Α.1.5.4 Αναστολείς Ε3 λιγασών ουβικιτίνης  

 

 Οι αναστολείς των ενζύµων Ε3 αναµένεται να εµφανίζουν αυξηµένη 

εκλεκτικότητα και µειωµένη τοξικότητα σε σχέση µε τους γενικούς αναστολείς 

πρωτεασώµατος. Στη συνέχεια, θα εστιάσουµε σε συγκεκριµένες Ε3 λιγάσες 

ουβικιτίνης, που αντιπροσωπεύουν δυνητικούς αντικαρκινικούς στόχους.  

Γενικά, για να χαρακτηριστεί ένα ενδογενές µόριο ως αντικαρκινικός στόχος 

πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην καρκινογένεση και να απαιτείται για τη 

διατήρηση του καρκινικού φαινοτύπου, να παρέχει προστασία έναντι της απόπτωσης 

και να καθιστά τα καρκινικά κύτταρα ανθεκτικά σ’ αυτή. 

2. Να ενεργοποιείται ή να υπερεκφράζεται σε καρκινικά κύτταρα και η ενεργοποίηση 

ή/και υπερέκφρασή του να συσχετίζεται µε φτωχή πρόγνωση. 

3. Η αναστολή της έκφρασης ή της δραστικότητάς του να καταστέλλει την αύξηση 

και να επάγει την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. 

4. Να έχει ΄΄προφίλ φαρµάκου΄΄, δηλαδή να πρόκειται για ένζυµο ή υποδοχέα 

συζευγµένο µε G πρωτεΐνες ή µόριο της κυτταρικής επιφάνειας, γεγονός που θα 

καθιστά εύκολη τη σάρωσή του µε τεχνικές υψηλής διαλογής. 

5. Να µην εκφράζεται ή να εκφράζεται σε πολύ µικρό ποσοστό σε υγιή κύτταρα και η 

αναστολή του να επηρεάζει ελάχιστα τη φυσιολογική κυτταρική αύξηση και 

λειτουργία.  

H αναστολή τέτοιων µορίων µεγιστοποιεί το θεραπευτικό εύρος µε 

παράλληλη ελαχιστοποίηση της τοξικότητας.66 Οι Ε3 λιγάσες που θα συζητηθούν στη 

συνέχεια, ανταποκρίνονται στα περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια.  

Η Hdm2 είναι µια Ε3 λιγάση ουβικιτίνης, που σηµατοδοτεί προς 

αποικοδόµηση την p53, µια κλασική ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, η οποία  

ενεργοποιείται από διάφορα ερεθίσµατα π.χ. βλάβη DNA και είναι µεταλλαγµένη στο 

50% των ανθρώπινων καρκίνων.67,68,69  Τέσσερις είναι οι βασικές µεθοδολογίες που 

έχουν αναπτυχθεί για την αναστολή της Μdm2 και την ανάκτηση της 

ογκοκατασταλτικής δράσης της p53:  

i) Αναστολή έκφρασης Μdm2 µε αντινοηµατικά ολιγονουκλεοτίδια ή 

siRNA.70,71,72  
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ii) Αναστολή της αλληλεπίδρασης Mdm2-p53 µε µικρά µόρια-µιµητές 

(nutlins, RITA, µη πεπτιδικός αναστολέας MI-17) ή µονοδοντικά αντισώµατα, που 

δεσµεύονται στην κοιλότητα, µέσω της οποίας η Mdm2 αλληλεπιδρά µε την p53.73,74   

iii) Αναστολή της πυρηνικής-κυτταροπλασµατικής µεταφοράς µε λεπτοµυκίνη 

Β.75  

iv) Αναστολή της δραστικότητας Ε3 λιγάσης από σειρά µικροµοριακών 

ενώσεων HLI98 (η αποτελεσµατικότητα των οποίων δεν έχει, ωστόσο, τεκµηριωθεί 

in vivo).76 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Σχήµα 11. ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις για την αναστολή της Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης 
Mdm2 µε δυνητικό αντικαρκινικό όφελος. (Α) Μικρά µόρια-αναστολείς της 

αλληλεπίδρασης Mdm2-p53 (RITA, MI-17, HLI98). (B) Αναστολέας της πυρηνικής-

κυτταροπλασµατικής µεταφοράς της Mdm2. Όλες οι τάξεις των αναστολέων έχουν ως κοινό 

αποτέλεσµα τη συσσώρευση της πρωτεΐνης, ΄΄φύλακα του γονιδιώµατος΄΄, p53 και την 

επαγωγή της απόπτωσης.  

 

Πέρα από την ουβικιτινίωση της p53, ένα διαφορετικό ογκογενετικό µονοπάτι 

χωρεί µέσω αναστολής του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου από τις 

πρωτεΐνες ΙΑP (Inhibitor of Apoptosis Protein). H οικογένεια IAP περιλαµβάνει 

τουλάχιστον οχτώ µέλη µε πιο χαρακτηριστική την πρωτεΐνη XIAP. Όλες οι 

πρωτεΐνες της οικογένειας εµφανίζουν δραστικότητα Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης κι 

αναστέλλουν την απόπτωση επάγοντας την αποικοδόµηση προ-αποπτωτικών 

παραγόντων όπως οι κασπάσες και η µιτοχονδριακή πρωτεΐνη Smac είτε µέσω 

πολλαπλών επαναλήψεων µιας ορισµένης επικράτειας (ΒΙR- Baculoviral Iap Repeat) 

(Β) 

(Α) 
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είτε µέσω ενός C΄-τελικού  RING τοµέα.77,78 Η επαγωγή της απόπτωσης µε αναστολή 

των πρωτεϊνών IAP και η επακόλουθη αύξηση των επιπέδων των κασπασών και του 

παράγοντα Smac αντιπροσωπεύει µια καινοτόµο προσέγγιση κατά του καρκίνου.  Σε 

αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται διάφορες µεθοδολογίες όπως: 

i) Χρήση αντινοηµατικού RNA ή siRNA για την αρνητική ρύθµιση της 

πρωτεΐνης XIAP. 

ii) Αναστολή της δέσµευσης IAP-κασπασών (τριπεπτίδια µη φυσικών 

αµινοξέων, πολυφαινυλ-ουρίες που στοχεύουν τους τοµείς BIR των IAPs, µικρά 

µόρια-µιµητές Smac).79  

Ανάλογες στρατηγικές ακολουθούνται για την αναστολή και άλλων Ε3 

λιγασών ουβικιτίνης, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.80  

 

Πίνακας II: Αναστολή Ε3 λιγασών ουβικιτίνης 
 

 

 

 

 
 
 

Α.1.6 Η RING-H2 E3 λιγάση ουβικιτίνης Arkadia 

 

Α.1.6.1 Το σηµατοδοτικό µονοπάτι TGF-β 

 

 Η οικογένεια TGF-β των κυτταροκινών περιλαµβάνει πρωτεΐνες όπως 

παράγοντες ανάπτυξης και διαφοροποίησης (GDFs), µορφογενετικές πρωτεΐνες των 

οστών (BMPs) και ακτιβίνες·  πρόκειται για πρωτεΐνες µε πολλαπλότητα λειτουργιών, 

που ρυθµίζουν διάφορες κυτταρικές διεργασίες µεταξύ των οποίων τον 

πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση, τη µετανάστευση και την απόπτωση. Η 

µετάδοση σήµατος από τα µέλη της οικογένειας TGF-β γίνεται µέσω ετεροµερών 

συµπλόκων, που αποτελούνται από υποδοχείς µε ενδογενή δράση κινάσης σερίνης-

θρεονίνης τύπου Ι & ΙΙ και ενδοκυττάριες Smad πρωτεΐνες. Γενικά, διακρίνουµε δύο 

κύριες κατηγορίες Smad πρωτεϊνών: τους Smads που ρυθµίζονται από υποδοχείς 
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(Receptor regulated Smads, R-Smads) και τους ανασταλτικούς Smads (Inhibitory 

Smads, I-Smads). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι Smad1, Smad5 & Smad8, που 

χρησιµεύουν ως υποστρώµατα για τους υποδοχείς BMP και οι Smad2 & Smad3, που 

λειτουργούν ως υποστρώµατα για τον TGF-β και την ακτιβίνη. Στους I-Smads 

συγκαταλέγονται οι Smad 7 & Smad8. Υπάρχει ακόµα µια άτυπη κατηγορία, που 

περιλαµβάνει µόνο τον Smad4. Οι R-Smads ρυθµίζουν θετικά το µονοπάτι TGF-β, 

ενώ οι I-Smads ανταγωνίζονται τους R-Smads για πρόσδεση στους υποδοχείς τύπου 

Ι, αναστέλλοντας, έτσι, τη σηµατοδότηση µέσω TGF-β. Ο Smad4 είναι ένα κοινό 

µόριο (co-Smad), που, συνδεόµενο µε τους ενεργοποιηµένους R-Smads, βοηθά στη 

µετανάστευσή τους στον πυρήνα. 

Ο καταρράκτης των αντιδράσεων, που λαµβάνει χώρα κατά τη µεταγωγή 

σήµατος µέσω του TGF-β µονοπατιού έχει ως εξής: Έπειτα από τη δέσµευση του 

προσδέτη ως διµερούς, σχηµατίζεται ένα ετεροτετραµερές σύµπλεγµα των 

υποδοχέων τύπου Ι και ΙΙ. Στη µορφή αυτή, το οµοδιµερές του υποδοχέα τύπου ΙΙ 

φωσφορυλιώνει κι ενεργοποιεί το αντίστοιχο του υποδοχέα τύπου Ι. Αυτός µε τη 

σειρά του φωσφορυλιώνει τους R-Smads στο µοτίβο SXS, που εντοπίζεται στο C΄-

τελικό τους άκρο. Οι ενεργοποιηµένοι R-Smads, µε τη βοήθεια του Smad4, 

µεταναστεύουν από το κυτταρόπλασµα στον πυρήνα, όπου δεσµεύονται (µαζί µε 

άλλες ρυθµιστικές πρωτεΐνες) σε στοιχεία απόκρισης στον TGF-β  (µεταγραφικούς 

παράγοντες, όπως FoxH1, Mixer, Runx-συνδεόµενες πρωτεΐνες, Ε2F, µεταγραφικούς 

συνενεργοποιητές π.χ. p300, CBP και συγκαταστολείς π.χ. TGIF, c-Ski, SnoN). Με 

τον τρόπο αυτό, οι R-Smads ρυθµίζουν τη µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων-

στόχων, µεταξύ των οποίων και αυτών που κωδικοποιούν τους I-Smads.81,82,83   
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Σχήµα 12. Το σηµατοδοτικό µονοπάτι TGF-β. Με τη συγκρότηση του ετεροτετραµερούς 

συµπλέγµατος των υποδοχέων Ι και ΙΙ, ενεργοποιούνται οι R-Smads, οι οποίοι κατόπιν 

σύµπλεξης µε τον συµπαράγοντα Smad4, µεταναστεύουν στον πυρήνα, όπου και µε τη 

συµµετοχή άλλων πρωτεϊνών, ρυθµίζουν τη µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων. 

 

Οι Smurfs (Smurf1 & Smurf2) είναι HECT-E3 λιγάσες ουβικιτίνης, που 

ρυθµίζουν αρνητικά τη σηµατοδότηση µέσω του µονοπατιού TGF-β. Συγκεκριµένα, 

οι Smurfs επάγουν την αποικοδόµηση των R-Smads και διευκολύνουν τις 

ανασταλτικές δράσεις των Ι-Smads. Ο ρόλος της φωσφορυλίωσης του Smad1 είναι 

διττός: αφενός µεν πυροδοτεί την εξαρτώµενη από τον Smurf1 πολυουβικιτινίωση 

του Smad1, αφετέρου αποτρέπει τη µετανάστευσή του στον πυρήνα. Ο Smurf2 

αλληλεπιδρά µε τους Smad1 & Smad2 οδηγώντας τους σε ουβικιτινίωση.84 Οι Smurfs 

δεσµεύονται στον Smad7 µε υψηλότερη συγγένεια απ’ ό,τι στους R-Smads κι 

επάγουν την έξοδό του από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα, επιτρέποντας, έτσι, τη 

σύνδεσή του µε τους ενεργοποιηµένους υποδοχείς τύπου Ι στην πλασµατική 

µεµβράνη και τη διακοπή της σηµατοδότησης.85,86,87  Όµως, η ρύθµιση του Smad7 

από τους Smurfs είναι αµφίδροµη. Κι αυτό γιατί, και ο Smad7 από την πλευρά του, 

δεσµευόµενος στους Smurfs, οδηγεί σε έξοδό τους από τον πυρήνα όπου βρίσκονται 

φυσιολογικά, στην κυτταρική µεµβράνη. Εκεί, οι Smurfs, δρώντας ως Ε3 λιγάσες της 

ουβικιτίνης, αποικοδοµούν τους TGF-β υποδοχείς και τον ίδιο τον Smad7. 

Εκτός από τη δράση των Smurfs, το TGF-β µονοπάτι είναι δυνατό να 

ανασταλεί από τον µεταγραφικό συγκαταστολέα c-Ski και την πρωτεΐνη SnoN. Οι 
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πρωτεΐνες c-Ski και SnoN παρεµβαίνουν στην αλληλεπίδραση των R-Smads µε τους 

µεταγραφικούς συνενεργοποιητές p300 & CBP και προσελκύουν αποακετυλάσες 

ιστονών, διακόπτοντας το σχηµατισµό των Smad συµπλεγµάτων και κατ’ επέκταση, 

τη µεταγωγή σήµατος µέσω TGF-β.82 Οι c-Ski και SnoN ευθύνονται επίσης για την 

καταστολή της µεταγραφής απουσία TGF-β.88  

 

Α.1.6.2 O ρόλος της πρωτεΐνης Arkadia στο σηµατοδοτικό 

µονοπάτι TGF-β 

 

 H πρωτεΐνη Αrkadia (γνωστή και ως Rnf111) είναι µια RING-E3 λιγάση 

ουβικιτίνης µε ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης 994 αµινοξέων, που ρυθµίζει θετικά το 

σηµατοδοτικό µονοπάτι TGF-β. Η Arkadia ταυτοποιήθηκε αρχικά ως µόριο-κλειδί 

για την εµβρυική ανάπτυξη, αφού ενισχύει τη σηµατοδότηση µέσω της πρωτεΐνης 

nodal κι επάγει την ανάπτυξη µεσοδέρµατος.89,90 Η Arkadia εκφράζεται ευρέως στους 

ιστούς των θηλαστικών·  η θέση της είναι, κυρίως, στον πυρήνα αλλά εντοπίζεται και 

στο κυτοσόλιο. Στην πυρηνική της εντόπιση συµβάλλουν οι δύο σηµατοδοτικές 

αλληλουχίες που διαθέτει το Ν΄-τελικό της άκρο. Στο C΄-τελικό άκρο της πρωτεΐνης 

υπάρχει ένα χαρακτηριστικό C3H2C3 RING µοτίβο µε δραστικότητα λιγάσης 

ουβικιτίνης.  

Η Arkadia ρυθµίζει θετικά το µονοπάτι TGF-β σηµατοδοτώντας προς 

αποικοδόµηση τους αρνητικούς ρυθµιστές του. Στα υποστρώµατά της 

περιλαµβάνονται ο ανασταλτικός Smad7 και οι πρωτεΐνες c-Ski & SnoN.91,92 Σε 

αντίθεση µε τους Smurfs, η Arkadia δεν στοχεύει τους TβR-I και δεν προκαλεί την 

αποικοδόµησή τους.  

Σε ό,τι αφορά στην ουβικιτινίωση του Smad7, έχει αναφερθεί ότι η Arkadia 

αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη Axin και σχηµατίζει τριµερές µε τη συµµετοχή και του 

Smad7. Η Axin εµπλέκεται πρωτίστως στο Wnt µονοπάτι, όπου είναι αναγκαία για 

την αποικοδόµηση της β-κατενίνης. Συµµετέχει, όµως, και στο TGF-β µονοπάτι, 

έχοντας ως αποστολή την αποσταθεροποίηση του Smad7, την αποµόνωσή του στο 

κυτταρόπλασµα και τελικά, τη διευκόλυνση του έργου της ουβικιτινίωσης από την 

Arkadia.  Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρωτεΐνη Wnt-1 µετριάζει την εξαρτώµενη από 

την Axin ουβικιτινίωση του Smad7.93 Κατά συνέπεια, η Axin δρα ως εσωτερικός 
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ρυθµιστής τόσο της Wnt όσο και της TGF-β σηµατοδότησης, διαδραµατίζοντας, 

πιθανά, σηµαντικό ρόλο στη διασταυρούµενη επικοινωνία των δύο µονοπατιών.  

Ο δεύτερος τρόπος, µέσω του οποίου η Arkadia ασκεί θετικό έλεγχο στο 

TGF-β µονοπάτι, είναι µέσω της δέσµευσής της στους αρνητικούς ρυθµιστές c-Ski 

και SnoN και της επακόλουθης ουβικιτινο-εξαρτώµενης αποικοδόµησή τους.82 

Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι η ουβικιτινίωση του c-Ski επάγεται από την 

αλληλεπίδραση της Arkadia µε την πρωτεΐνη RB1CC1 (RB1-inducible coiled coil).94  

 

       

 
Σχήµα 13. Θετική ρύθµιση του TGF-β µονοπατιού από την πρωτεΐνη Arkadia. H 

Arkadia σηµατοδοτεί για πρωτεασωµική αποικοδόµηση τους Smad7, c-Ski και SnoN, 

ασκώντας, έτσι, θετική επίδραση στο µονοπάτι. 

 

Παρότι η Arkadia θεωρείται, γενικά, θετικός ρυθµιστής του TGF-β 

µονοπατιού, έχει αποδειχτεί ότι ουβικιτινιώνει και τους φωσφορυλιωµένους R-

Smads2/3. Βέβαια, η αποικοδόµηση των φωσφο-Smads2/3 συµβαίνει µετά την 

έναρξη της µεταγραφής των γονιδίων-στόχων. Εποµένως, η ουβικιτινίωση σε αυτή τη 

φάση χρησιµεύει, πιθανόν, στον τερµατισµό της σηµατοδότησης µετά την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της.95  
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Α.1.6.3 Ο ρόλος της Arkadia σε άλλα σηµατοδοτικά µονοπάτια 
 

 Η βιολογική λειτουργία της Arkadia δεν εξαντλείται στη θετική ρύθµιση του 

TGF-β µονοπατιού. Φαίνεται ότι η πρωτεΐνη αυτή ρυθµίζει και το EGF µονοπάτι 

ελέγχοντας την ενδοκυττάρωση των EGFRs.96 Ο ΕGFR ανήκει στην υπεροικογένεια 

των κινασών τυροσίνης, η οποία περιλαµβάνει κυτταροπλασµατικές και πυρηνικές 

κινάσες τυροσίνης, που συµµετέχουν στη ρύθµιση της φυσιολογικής κυτταρικής 

ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Πολλές κινάσες τυροσίνης έχουν ταυτοποιηθεί ως 

πρωτο-ογκογονίδια, ικανά να επάγουν καρκινικό κυτταρικό φαινότυπο, αν 

υπερεκφραστούν ή υποστούν µετάλλαξη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 

πρωτο-ογκογονίδιο HER2/Νeu, το οποίο ενέχεται σε καρκίνο µαστού και ωοθηκών.97

 H ενδοκυττάρωση από την πλασµατική µεµβράνη µε κυστίδια κλαθρίνης είναι 

ο κυριότερος µηχανισµός, µέσω του οποίου οι υποδοχείς εισέρχονται στο κύτταρο. 

Κοµβικό ρόλο σε αυτή τη διεργασία έχει το σύµπλεγµα του προσαρµογέα κλαθρίνης 

2 (AP2), το οποίο συνδέει τις µεταφερόµενες πρωτεΐνες π.χ. EGFR µε το πλέγµα 

κλαθρίνης. Το ετεροτετραµερές σύµπλοκο αποτελείται από δύο µεγάλες υποµονάδες 

(α & β2, αποκαλούµενες και ανταπτίνες), µια µεσαία υποµονάδα µ2 και µια µικρή 

υποµονάδα σ2. Το Ν΄-τελικό άκρο της µ2 υποµονάδας βρίσκεται στο κέντρο του 

συµπλέγµατος AP2 και σταθεροποιεί τον πυρήνα της δοµής. Στο C΄-τελικό της άκρο 

υπάρχει ένα µοτίβο ΥΧΧΦ (όπου Χ οποιοδήποτε αµινοξύ και Φ υδρόφοβο 

κατάλοιπο), το οποίο αλληλεπιδρά µε ένα αντίστοιχο µοτίβο στην 

κυτταροπλασµατική ουρά των µεταφερόµενων πρωτεϊνών. H Arkadia αλληλεπιδρά 

µε τη µ2 υποµονάδα του AP2 µε σύνδεση του Ν΄-τελικoύ µοτίβου της YALL  στο C΄-

τελικό µοτίβο ΥΧΧΑΦ της δεύτερης. Στην πραγµατικότητα, η µ2 υποµονάδα 

αποτελεί υπόστρωµα για την Arkadia· η Arkadia την ουβικιτινιώνει προσθέτοντας 

αλυσίδες ουβικιτίνης Lys27. H ουβικιτινίωση της AP2µ2 από την Arkadia ευνοεί, 

τελικά, την ενδοκυττάρωση του EGFR. Εποµένως, η Arkadia διαµεσολαβεί, πιθανά,  

σε ένα ευρύ φάσµα σηµατοδοτικών διαδικασιών, εξαρτώµενων από το σύµπλεγµα 

AP2.98  
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Σχήµα 14. Ρύθµιση της ενδοκυττάρωσης των υποδοχέων EGF (EGFRs) από το σύµπλεγµα 

Arkadia-AP2. 

 

Α.1.6.4 Arkadia και νόσος 
 

Γενικά, η υπερδραστηριότητα του TGF-β µονοπατιού έχει συνδεθεί µε  

πολλαπλασιασµό καρκινικών κυττάρων κι ανάπτυξη όγκων, µείωση της 

ανοσολογικής απόκρισης σε ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο λόγω της 

υπερπαραγωγής TGF-β από καρκινικά κύτταρα και ινοβλάστες καθώς και 

δυσλειτουργίες που περιλαµβάνουν ίνωση. Ενώ είναι γνωστή η θετική επίδραση της 

Arkadia στο συγκεκριµένο µονοπάτι, διαφιλονικούµενος παραµένει ο ρόλος της στη 

γένεση κι εξέλιξη των αντίστοιχων ασθενειών. 

Πιο αναλυτικά, τα κύτταρα SEG-1, µια σειρά αδενοκαρκινώµατος οισοφάγου, 

έχουν απωλέσει την ικανότητά τους να εκφράζουν την πρωτεΐνη Arkadia και κατά 

συνέπεια, εµφανίζουν µειωµένη αποικοδόµηση της SnoN ως απόκριση στον 

παράγοντα TGF-β. Η επανεισαγωγή της Arkadia στα κύτταρα αυτά αποκατέστησε 

την εξαρτώµενη από Smad3/4 µεταγραφή και την αποικοδόµηση της SnoN. Τα 

δεδοµένα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η απουσία της Arkadia συµβάλλει 

πιθανά στην ανάπτυξη όγκων µε αύξηση της έκφρασης της SnoN.99 Η δυνητική 

ογκοκατασταλτική λειτουργία της Arkadia ενισχύεται από την έρευνα των Nagano et 

al,100 η οποία έδειξε ότι η υπερέκφρασή της αναστέλλει την αύξηση των καρκινικών 

ηπατοκυττάρων HepG2 µε αρνητική ρύθµιση των επιπέδων της c-Ski. Επιπρόσθετα, 

η σταθερή έκφραση της φυσικού τύπου Arkadia στα κύτταρα NCI-H460, µια σειρά 
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καρκίνου του πνεύµονα που φέρει µια µετάλλαξη στο γονίδιό της, απoκατέστησε την 

εξαρτώµενη από Smad3/4 µεταγραφή και µείωσε σηµαντικά την ικανότητα της in 

vitro αύξησης των κυττάρων σε άγαρ, δράση, που όµως δεν επιβεβαιώθηκε σε in vivo 

µοντέλα.101 Τέλος, έχει βρεθεί ότι η υπερέκφραση της c-Ski αναστέλλει το TGF-β 

µονοπάτι και προκαλεί αύξηση των όγκων σε διάχυτο γαστρικό καρκίνωµα. Η 

υπερέκφραση της c-Ski δηλώνει αδυναµία της Arkadia να την αποικοδοµήσει. Άρα, η 

Arkadia µπορεί να δρα προστατευτικά έναντι της ανάπτυξης διάχυτου γαστρικού 

καρκινώµατος.102 Υπέρ του προστατευτικού ρόλου της Arkadia έναντι του καρκίνου 

τάσσεται και µια πρόσφατη έρευνα, σύµφωνα µε την οποία η Arkadia δρα ως 

ογκοκαταστολέας επί καρκίνου του παχέος εντέρου.103  

Ο πιθανός ογκοκατασταλτικός ρόλος της Arkadia αµφισβείται από σειρά 

άλλων ευρηµάτων. Συγκεκριµένα, η απώλεια της λειτουργίας της Arkadia οδήγησε σε 

αναστολή της µετάστασης καρκινικών κυττάρων του πνεύµονα σε 

ανοσοκατεσταλµένα ποντίκια. Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει ότι η Arkadia είναι 

απαραίτητη στα αρχικά στάδια της καρκινικής µετάστασης. Η συνεισφορά της 

Arkadia στην εξέλιξη του καρκίνου επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι επιταχύνει 

τη µετάσταση  καρκινικών όγκων στο στήθος και τον πνεύµονα ποντικών µε 

αποικοδόµηση της πρωτεΐνης c-Ski.104 Τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία µάλλον υποκρύπτουν διαφορετική επίδραση της 

συγκεκριµένης Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης σε διάφορους τύπους καρκίνου και στάδια της 

νόσου. 

Σε ό,τι αφορά στη συσχέτιση Arkadia και ινωδών καταστάσεων, έχει προταθεί 

ότι η Arkadia παίζει σηµαντικό ρόλο στην επαγωγή της επιθηλιακής-µεσεγχυµατικής 

µετάβασης στα σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα και την επιδείνωση της διάµεσης 

σωληναριακής ίνωσης.105,106   

 

Α.1.6.5 ∆ιαµορφωτικά χαρακτηριστικά του RING-Η2 τοµέα της 

Αrkadia 

 

 Το µοναδικό τµήµα της Arkadia για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

για τη δοµή είναι ο C΄-τελικός RING τοµέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 

δραστικότητα Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης. Η NMR δοµή τoυ RING τοµέα της πρωτεΐνης 

Arkadia παρουσιάζει ένα συµπαγή πυρήνα, που περιλαµβάνει δύο κέντρα δέσµευσης 
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Zn και περικλείεται µεταξύ δύο ευκίνητων και µη δοµηµένων άκρων. Τα δύο ιόντα 

Ζn συναρµόζονται µε τετραεδρική γεωµετρία µε έξι κυστεΐνες και δύο ιστιδίνες, 

όπως, άλλωστε, επιτάσσει η τοπολογία RING-H2. Η απόσταση µεταξύ των δύο 

µεταλλοϊόντων, όπως υπολογίστηκε στα 30 µέλη της οικογένειας των 

υπολογισθέντων NMR µοντέλων, είναι 14.7±0.2Å· βρίσκεται, δηλαδή, σε συµφωνία 

µε τις αντίστοιχες αποστάσεις άλλων RING-H2 τοµέων. Συνολικά, η RING 

επικράτεια της Arkadia έχει σφαιρικό σχήµα και αποτελείται από δύο µικρούς β-

κλώνους, β2 (Val955-Arg957) και β3 (Leu963-His965), που οργανώνονται σε µια 

αντιπαράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια, δύο µεγάλες θηλιές που δεσµεύουν Zn και µια 

α-έλικα τριών στροφών (Gln966-Τhr975). Αυτά τα δοµικά στοιχεία εντάσσονται σε 

µια αναδίπλωση τύπου ββα, που είναι κοινή στους περισσότερους RING τοµείς.  

Πέρα από τα διαµορφωτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν 

δύο µεγάλες συστάδες αρνητικά φορτισµένων αµινοξέων, που βρίσκονται κοντά στη 

β-πτυχωτή επιφάνεια προς την πλευρά του διαλύτη και προσδίδουν στο RING τοµέα 

ένα µάλλον όξινο χαρακτήρα. Η πρώτη από αυτές τις περιοχές  

(Glu935/936/Asp937/Glu939/940) προηγείται του πρώτου µοτίβου δέσµευσης Zn, 

ενώ η δεύτερη (Glu950/951/953/Asp954) εντοπίζεται πριν το δεύτερο µοτίβο. Μόνη 

εξαίρεση σε αυτή την αλληλοδιαδοχή αρνητικών φορτίων αποτελεί η παρουσία δύο 

καταλοίπων αργινίνης (Arg 956/957) στο β2 κλώνο. Σε πολλές RING επικράτειες, η 

β-πτυχωτή επιφάνεια καταλαµβάνεται από αλειφατικά αµινοξέα διαµορφώνοντας το 

κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων και το 

σχηµατισµό οµο- κι ετεροδιµερών. Η απουσία τέτοιων καταλοίπων από το αντίστοιχο 

τµήµα της Arkadia µας προϊδεάζει για το µη σχηµατισµό αντίστοιχων διµερών. H 

ανάλυση της δυναµικής του πολυπεπτιδικού σκελετού επιβεβαίωσε ότι ο RING 

τοµέας της Arkadia υφίσταται ως µονοµερές σε διάλυµα και διαθέτει έναν άκαµπτο 

πυρήνα που οριοθετείται από δύο ευκίνητα άκρα·  πρόσθεσε, όµως, ένα καινούριο 

στοιχείο: έναν επιπλέον β1-κλώνο (Thr938-Ala988). Αν και οι τιµές χηµικής 

µετατόπισης των αµινοξέων δεν είναι χαρακτηριστικές για β δοµή, υπάρχουν 

ορισµένα διαγνωστικά NOEs (ακολουθιακά και µακράς απόστασης), που 

υποδηλώνουν ότι η περιοχή αυτή αποτελεί, ίσως, τον πρώτο κλώνο µιας βββα 

τοπολογίας. Ένας τέτοιος συνδυασµός στοιχείων δευτεροταγούς δοµής έχει την αξία 

του, καθώς συνεισφέρει στη δοµική ποικιλοµορφία των RING τοµέων.107  
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Σχήµα 15. Η δοµή του RING-H2 τοµέα της Arkadia, όπως επιλύθηκε µε 
φασµατοσκοπία ΝΜR. ∆ιακρίνονται τα δύο κέντρα ένταξης Zn, η α-έλικα και οι τρεις β 

κλώνοι. 

 
 
 

Α.2 Φασµατοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισµού (NMR – Nuclear Magnetic 
Resonance)  
 

Εισαγωγικά 
 

 Η φασµατοσκοπία NMR ανακαλύφθηκε το 1946 από τους Felix, Bloch, 

Edward Parcell και τους συνεργάτες τους. Βασίζεται στην απορρόφηση 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων (4-900ΜHz) 

από πυρήνες που βρίσκονται υπό την επίδραση µαγνητικού πεδίου. Στη 

φασµατοσκοπία NMR ενεργοί είναι µόνο οι πυρήνες που έχουν συνισταµένη 

στροφορµή περιττό πολλαπλάσιο του ½ ή, µε άλλα λόγια, όσοι έχουν περιττό µαζικό 

αριθµό π.χ 1Η, 13C, 15N, 31P, 17O. H φασµατοσκοπία NMR αποτελεί ένα εξαιρετικά 

χρήσιµο εργαλείο για την επίλυση της δοµής µακροµορίων και τη µελέτη της 

δυναµικής τους. Το πρώτο βιολογικό µακροµόριο, του οποίου η δοµή επιλύθηκε µε 

NMR, ήταν ο αναστολέας πρωτεϊνάσης ΙΙΑ, µια πρωτεΐνη µήκους 57 αµινοξέων, που 
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αποµονώθηκε από ταύρο. Από τότε µέχρι σήµερα, έχουν κατατεθεί στη βάση 

δεδοµένων PDB (Protein Data Bank) περίπου 9.000 NMR δοµές πρωτεϊνών και 

νουκλεϊνικών οξέων. 

  Η φασµατοσκοπία NMR και η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ αποτελούν τις 

δύο βασικές πειραµατικές µεθόδους για τον προσδιορισµό της δοµής βιοµορίων µε 

την καθεµιά να υπόκειται στους δικούς της τεχνικούς περιορισµούς. Η 

φασµατοσκοπία NMR υστερεί, κυρίως, ως προς το µέγεθος του µορίου που µπορεί να 

µελετηθεί. Σήµερα, το ανώτατο όριο είναι µόρια µε µοριακό βάρος 30-40kDa. Η αιτία 

είναι ότι µε αύξηση του µεγέθους του µορίου, παρατηρείται εκτεταµένη 

αλληλεπικάλυψη των κορυφών καθώς και διεύρυνση των σηµάτων σε τέτοιο βαθµό, 

που µπορεί να καθίστανται ακόµα και µη ανιχνεύσιµα. Η αύξηση του µεγέθους των 

µορίων που µπορούν να προσδιοριστούν µε NMR συνιστά πρόκληση για τους 

ερευνητές που δραστηριοποιούνται στη βελτίωση/ανάπτυξη νέων NMR 

µεθοδολογιών. Επιπλέον, η µέθοδος λαµβάνει χώρα σε διάλυµα, είναι χαµηλής 

ευαισθησίας και απαιτεί υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνικών δειγµάτων της τάξης 

του 1-2mM µε την επιπρόσθετη απαίτηση ότι τα πρωτεϊνικά µόρια δεν σχηµατίζουν 

συσσωµατώµατα σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Παράλληλα, είναι απαραίτητος ο 

εµπλουτισµός των δειγµάτων µε ενεργούς πυρήνες στο NMR, συνηθέστερα 15N και 
13C, ενώ η έκταση και το είδος της επισήµανσης διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της 

πρωτεΐνης. Όταν πρόκειται για πειράµατα NMR πρωτονίων, το pH του διαλύµατος θα 

πρέπει να είναι περίπου 7· κι αυτό, διότι σε υψηλότερες τιµές pH, λαµβάνει χώρα 

ταχεία χηµική ανταλλαγή των αµιδικών υδρογόνων µε τα πρωτόνια του διαλύτη. Ο 

προσδιορισµός της δοµής βιοµορίου µε NMR είναι µια διαδικασία 

ηµιαυτοµατοποιηµένη·  σίγουρα, πάντως, λιγότερο αυτοµατοποιηµένη από ό,τι στην 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι οι NMR δοµές 

εξάγονται, κυρίως, βάσει περιορισµών στις διαπρωτονιακές αποστάσεις κι εποµένως 

τα αντίστοιχα αρχεία PDB περιλαµβάνουν τις συντεταγµένες των υδρογονοατόµων. 

Το µεγαλύτερο, ίσως, πλεονέκτηµα της φασµατοσκοπίας NMR είναι η µελέτη 

δυναµικών διεργασιών σε διάλυµα, στόχος ανέφικτος για την κρυσταλλογραφία 

ακτίνων Χ, όπου τα άτοµα είναι διατεταγµένα σε συγκεκριµένες θέσεις στον 

κρύσταλλο και χαρακτηρίζονται από περιορισµένη έως ελάχιστη κινητικότητα.108  

Από την άλλη πλευρά, η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ προτιµάται για το 

δοµικό χαρακτηρισµό, σε ατοµικό επίπεδο, µεγάλων πρωτεϊνών και µακροµοριακών 

συµπλόκων. Επειδή απαιτεί την κρυστάλλωση του πρωτεϊνικού µορίου, είναι 
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κατάλληλη για δυσδιάλυτες πρωτεΐνες π.χ. µεµβρανικοί υποδοχείς. Στην 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, τα µοτίβα περίθλασης κυριαρχούνται από τα βαρέα 

άτοµα κι όχι από τα υδρογόνα και αυτή είναι η πληροφορία που τελικά εισάγεται σε 

ένα αρχείο PDB. Πάντως, η X-ray δοµή δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τη δοµή που 

κυριαρχεί στο διάλυµα, η οποία είναι, θεωρητικά, πλησιέστερη στην πραγµατική 

κατάσταση των διαλυτών πρωτεϊνών. Για παράδειγµα, στην πρωτεΐνη Ηpr από τον 

Enterococcus faecalis, η διαµόρφωση µιας θηλιάς, όπως προσδιορίστηκε µε 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, είχε, αρχικά, προταθεί ότι παίζει ρόλο στην κατάλυση. 

Εντούτοις, η NMR διαµοφωτική µελέτη της ίδιας πρωτεΐνης αποκάλυψε ότι η 

συγκεκριµένη διαµόρφωση υφίσταται στο διάλυµα σε πολύ µικρό ποσοστό.109  

Σαν κατακλείδα, θα λέγαµε ότι οι δύο µέθοδοι θα πρέπει να θεωρούνται 

συµπληρωµατικές. Η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ παραµένει η µόνη διαθέσιµη 

µέθοδος για τον προσδιορισµό µεγάλων πρωτεϊνικών µορίων. Από την άλλη,  η 

φασµατοσκοπία NMR είναι η µέθοδος επιλογής για τον προσδιορισµό µικρών 

µορίων, τα οποία είναι, ίσως, δύσκολο να κρυσταλλώσουν και τη διερεύνηση της 

δυναµικής των βιοµορίων σε διάλυµα. Τελευταία, κερδίζει ολοένα έδαφος η κρυο-

ηλεκτρονική µικροσκοπία (cryo-EM) για την επίλυση της δοµής εξαιρετικά µεγάλων 

βιολογικών συµπλεγµάτων π.χ. ριβόσωµα, µικροσωληνίσκοι, ιοί. Χάρη στην 

τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων χρόνων, έχει µειωθεί το µέγεθος των µορίων που 

µπορούν να προσδιοριστούν µε cryo-EM στα 200kDa. Σε γενικές γραµµές, οι cryo-

EM δοµές είναι χαµηλότερης ανάλυσης από τις X-ray. Οι τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις –NMR, X-ray, cryo-EM- µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά: 

έτσι, στην περίπτωση ενός πρωτεϊνικού συµπλόκου, οι δοµές των επιµέρους 

συστατικών είναι δυνατόν να επιλυθούν σε ατοµικό επίπεδο µε NMR ή X-ray και 

κατόπιν, µε υπέρθεση σε ένα cryo-EM χάρτη, µπορούµε να αναδηµιουργήσουµε ένα 

αξιόπιστο µοντέλο του συµπλέγµατος στην ολότητά του καθώς και να εντοπίσουµε 

διεπιφάνειες επαφής. 

  

Α.2.1 Στοιχεία θεωρίας110,111  

 

 Γενικά, η κυκλική κίνηση που εκτελεί µια περιστρεφόµενη µάζα περιγράφεται 

ικανοποιητικά από τη στροφορµή Ρ. Σε ατοµικό επίπεδο, η ιδιότητα της στροφορµής 

αφορά, εκτός από τα ηλεκτρόνια, στα πρωτόνια και τα νετρόνια. Η συνισταµένη της 

στροφορµής των τελευταίων δίνει τη στροφορµή του πυρήνα. Καθώς πρόκειται για 
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µέγεθος κβαντισµένο κατά µέτρο και διεύθυνση, οι επιτρεπόµενες τιµές της 

καθορίζονται από τον κβαντικό αριθµό του spin, I. Ως αποτέλεσµα της κβάντισης, ο 

άξονας του περιστρεφόµενου πυρήνα µπορεί να λάβει ορισµένους µόνο 

προσανατολισµούς στο χώρο και συγκεκριµένα 2Ι+1. Καθένας από αυτούς 

αντιστοιχεί και σε διαφορετική ενεργειακή κατάσταση του πυρήνα. Απουσία 

εξωτερικού πεδίου, οι διάφορες αυτές καταστάσεις έχουν την ίδια ενέργεια.. 

 Ένας περιστρεφόµενος πυρήνας συµπεριφέρεται ως ένας στοιχειώδης 

µαγνήτης. Η προκύπτουσα µαγνητική ροπή µ προσανατολίζεται κατά τη διεύθυνση 

του άξονα περιστροφής και είναι ανάλογη προς τη στροφορµή P: 

 

                                                                 µ=γ*P                                                         (1),  

 

όπου γ µια σταθερά αναλογίας, γνωστή ως γυροµαγνητικός λόγος, που είναι 

χαρακτηριστική του πυρήνα.   

 Με την εφαρµογή εξωτερικού µαγνητικού πεδίου, επέρχεται διαχωρισµός των 

µαγνητικών κβαντικών επιπέδων του πυρήνα. Σύµφωνα µε την κατανοµή κατά 

Boltzmann, δεδοµένης της µικρής ενεργειακής τους διαφοράς, οι µαγνητικές 

κβαντικές καταστάσεις καταλαµβάνονται από σχεδόν ισάριθµους πυρήνες µε µια 

σχετική περίσσεια πυρηνικών spin στη χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη. Για πυρήνα 

µε Ι=1/2, υπάρχουν δύο δυνατοί προσανατολισµοί (ή κβαντικές καταστάσεις) και η 

µεταξύ τους ενεργειακή διαφορά δίνεται από τη σχέση: 

 

                                                              ∆Ε=γh/2π*B0                                                (2), 

 

όπου B0 η ένταση του εφαρµοζόµενου µαγνητικού πεδίου και h η σταθερά του 

Planck. 

H µετάπτωση µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων πραγµατοποιείται µε 

απορρόφηση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας συχνότητας ν0: 

 

                                                               ν0=γB0/2π                                                      (3) 
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Σχήµα 16. Η ενεργειακή µετάπτωση ενός πυρήνα που απορροφά ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων.112   

 

Α.2.1.1 Μεταπτωτική κίνηση του πυρήνα 

 

Πέρα από το µαγνητικά επαγόµενο 

διαχωρισµό των ενεργειακών 

καταστάσεων του πυρήνα, η εφαρµογή 

εξωτερικού µαγνητικού πεδίου ευθύνεται 

και για τη µεταπτωτική κίνηση του 

πυρήνα ως προς τη διεύθυνση του πεδίου. 

Η κίνηση αυτή προσοµοιάζει την 

περιστροφή ενός γυροσκοπίου υπό την 

επίδραση του βαρυτικού πεδίου της γης. Η 

µεταπτωτική κίνηση του πυρήνα λαµβάνει 

χώρα σε µια ορισµένη συχνότητα, που 

καλείται συχνότητα Larmor και δίνεται 

από την παρακάτω σχέση:  

 

                                                               ν0=-γB0/2π                                                     (4) 

 

Σχήµα 17. Πυρήνας σε µεταπτωτική 

κίνηση έπειτα από εφαρµογή εξωτερικού 

µαγνητικού πεδίου. 
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Σύγκριση των εξισώσεων 3 µε 4 αποκαλύπτει ότι η συχνότητα Larmor είναι 

ίδια µε τη συχνότητα της απορροφούµενης ακτινοβολίας, η οποία εξάγεται από την 

κβαντοµηχανική.  

 

Α.2.1.2 Συµπεριφορά µεγάλου αριθµού πυρήνων 

 

 Η µαγνητική ροπή ενός αποµονωµένου πυρήνα που εκτελεί µεταπτωτική 

κίνηση µέσα σε µαγνητικό πεδίο Bο, µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες: µz, που 

είναι σταθερή και µχψ, που περιστρέφεται µε συχνότητα Larmor.  

Για ένα πληθυσµό ίδιων πυρήνων, 

οι µz συνιστώσες στις 2 ενεργειακές 

καταστάσεις αλληλοεξουδετερώνονται. 

Ωστόσο, η µικρή περίσσεια spin στη 

χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη, 

δηµιουργεί µια συνολική µαγνήτιση στη 

διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου, η οποία 

αναφέρεται ως Μz. Οι µαγνητικές 

συνιστώσες στο επίπεδο χψ διατάσσονται 

µε τυχαίο τρόπο µε αποτέλεσµα να µην 

εµφανίζεται συνολική µαγνήτιση σε αυτό το 

επίπεδο. 

 

 

Α.2.1.3 Επίδραση παλµού ραδιοσυχνότητας 

 

Η εφαρµογή παλµού ραδιοσυχνότητας Β1 προκαλεί µεταπτώσεις ανάµεσα 

στις επιτρεπόµενες ενεργειακές καταστάσεις του πυρήνα. Επειδή, στατιστικά, 

περισσότεροι πυρήνες (έστω και µε µικρή περίσσεια) βρίσκονται στο χαµηλότερο 

ενεργειακό επίπεδο, θα πραγµατοποιηθούν και περισσότερες µεταπτώσεις από τη 

χαµηλότερη προς την υψηλότερη ενεργειακή στάθµη. Αυτή η επανακατανοµή του 

πληθυσµού των πυρήνων στις δύο ενεργειακές καταστάσεις θα προκαλέσει µείωση ή 

και αναστροφή του ανύσµατος Μz.  

Σχήµα 18.Η προκύπτουσα µαγνήτιση 

Μz ενός αριθµού πυρηνικών spin σε 

κατάσταση ισορροπίας.  
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 Επιπρόσθετα, οι µεταπτώσεις από το ένα ενεργειακό επίπεδο στο άλλο 

εξαναγκάζουν τους πυρήνες σε φάση µε τη ραδιοσυχνότητα Β1 και κατ’ επέκταση, σε 

ταυτόχρονη µεταπτωτική κίνηση. Η ολική µαγνήτιση στο επίπεδο χψ παύει πλέον να 

είναι µηδέν·  αποκτά µια ορισµένη τιµή Μχψ και περιστρέφεται µε συχνότητα Larmor. 

Η ανίχνευση αυτής της µαγνητικής συνιστώσας είναι και ο απώτερος στόχος της 

φασµατοσκοπίας NMR, αφού η εµφάνιση κι απόσβεσή της παρέχουν πολύτιµη 

πληροφορία σε µοριακό επίπεδο.  

Άρα, η εφαρµογή παλµού ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή των 

ραδιοσυχνοτήτων µειώνει (ή και 

αναστρέφει) τη συνιστώσα Mz και εισάγει 

µαγνήτιση Μχψ. H συνισταµένη των δύο 

δίνει τη µαγνήτιση Μ. Η συνολική 

µαγνήτιση Μ µπορεί να θεωρηθεί και ως 

απόκλιση της Mz από τον αξόνα z. Με 

άλλα λόγια, όσο µεγαλύτερη η διάρκεια 

και η ένταση του εφαρµοζόµενου παλµού 

ραδιοσυχνότητας, τόσο µεγαλύτερη και η 

γωνία που σχηµατίζει η  Mz µε τον άξονα 

z. 

 

Α.2.1.4 ∆ιεργασίες αποδιέγερσης σε µαγνητικό πεδίο 

 

Μετά την απορρόφηση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή των 

ραδιοσυχνοτήτων, ορισµένοι πυρήνες παραµένουν για χρονικό διάστηµα της τάξης 

των ms-s σε  διεγερµένη κατάσταση και στη συνέχεια, επανέρχονται στην πρότερη 

κατάσταση ισορροπίας. Κατά τον Bloch, η αποδιέγερση λαµβάνει χώρα εκθετικά και 

ειδικότερα: 

Η συνιστώσα Μz αυξάνει εκθετικά στην αρχική της τιµή µε µια διαδικασία που 

καλείται διαµήκης αποδιέγερση και πραγµατοποιείται σε χρόνο Τ1. 

Η συνιστώσα Μχψ ελαττώνεται εκθετικά στο µηδέν, διαδικασία που περιγράφεται ως 

εγκάρσια αποδιέγερση και συµβαίνει σε χρόνο Τ2.  

 Επειδή η πιθανότητα να λάβει χώρα, αυθόρµητα, µετάπτωση από µια 

ενεργειακή κατάσταση σε άλλη, είναι ανάλογη µε την τρίτη δύναµη της ενέργειας 

           Σχήµα 19. Η επίδραση παλµού     

           ραδιοσυχνότητας στη µαγνήτιση. 
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µετάπτωσης, η αυθόρµητη αποδιέγερση γίνεται σηµαντική µόνο για σχετικά υψηλές 

ενέργειες π.χ. ενεργειακές µεταπτώσεις στην περιοχή του UV-Vis. Για πολύ µικρές 

ενεργειακές µεταβολές, όπως αυτές που µελετώνται µέσω φασµατοσκοπίας NMR, η 

αποδιέγερση δεν µπορεί να συµβεί αυθόρµητα. Εφόσον δεν υπάρχει εξωτερική 

παρέµβαση στο σύστηµα, θα πρέπει να αναζητήσουµε τους µηχανισµούς 

αποδιέγερσης εντός του ίδιου του δείγµατος. Υπάρχουν δύο σηµαντικοί µηχανισµοί 

αποδιέγερσης στη φασµατοσκοπία NMR: 1) αποδιέγερση spin-πλέγµατος ή διαµήκης 

αποδιέγερση, Τ1 και 2) αποδιέγερση spin-spin ή εγκάρσια αποδιέγερση, Τ2. 

 

Αποδιέγερση spin-πλέγµατος 

Κάθε µόριο κινείται (ευθύγραµµα και κυκλικά) σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

µόρια του δείγµατος·  εκτελεί δονήσεις και µεταφέρει φορτίο µέσω τροχιακών 

ηλεκτρονίων και πυρήνων σε µεταπτωτική κίνηση. Εποµένως, κάθε µόριο είναι ένας 

εν δυνάµει παράγοντας διακύµανσης του µαγνητικού πεδίου. Κατά συνέπεια, κάθε 

πυρήνας βρίσκεται σε ένα δυναµικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο, σε 

ένα µαγνητικά θορυβώδες περιβάλλον. Μέσα σε ένα τέτοιο πολυσύνθετο µαγνητικό 

πλέγµα, ορισµένες συνιστώσες έχουν συχνότητα ίση µε τη συχνότητα Larmor ενός 

συγκεκριµένου πυρήνα και αλληλεπιδρώντας µε αυτόν, τον εξαναγκάζουν σε 

µετάπτωση από υψηλότερη σε χαµηλότερη ενεργειακή κατάσταση spin. O τυχαίος 

µαγνητικός θόρυβος τείνει, αφενός µεν να αποσυζεύξει τα spin (µείωση Μχψ), 

αφετέρου να αποκαταστήσει την ισορροπία Boltzmann (αύξηση Μz), δηλαδή 

προκαλεί τόσο διαµήκη όσο και εγκάρσια αποδιέγερση. 

Το φάσµα του µαγνητικού θορύβου ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε το 

ρυθµό µε τον οποίο κινούνται τα µόρια στο διάλυµα, ο οποίος, µε τη σειρά του, 

εξαρτάται από το µοριακό µέγεθος και σχήµα, τη θερµοκρασία και το ιξώδες του 

διαλύµατος.  

Γενικά, τα µόρια µε µέσους χρόνους κίνησης, έχουν µικρότερο Τ1 κι 

αποδιεγείρονται πιο αποτελεσµατικά µέσω του µηχανισµού spin-πλέγµατος. 
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Αποδιέγερση spin-spin 

Ο εξεταζόµενος πυρήνας αποδιεγείρεται λόγω σύζευξης µε γειτονικούς 

πυρήνες, που έχουν την ίδια συχνότητα Larmor αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές 

µαγνητικές κβαντικές καταστάσεις. Οι πυρήνες µπορούν τότε να ανταλλάξουν 

ενεργειακές καταστάσεις µε τυχαίο τρόπο·  έτσι ένας πυρήνας που βρίσκεται στη 

χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη διεγείρεται, ενώ ένας διεγερµένος πυρήνας 

επιστρέφει στο χαµηλότερο ενεργειακό επίπεδο. Γίνεται φανερό ότι στην περίπτωση 

της αποδιέγερσης spin-spin, έχουµε απώλεια φάσης, οπότε µειώνονται οι πυρήνες 

που εκτελούν ταυτόχρονη µεταπτωτική κίνηση και κατά συνέπεια και η συνιστώσα 

Μχψ. Την ίδια στιγµή, όµως, οι σχετικοί πληθυσµοί των πυρήνων στις επιµέρους 

ενεργειακές στάθµες παραµένουν αµετάβλητοι. Άρα, ενώ η ανταλλαγή spin 

συνεισφέρει στην εγκάρσια αποδιέγερση, δεν επιδρά καθόλου στο χρόνο Τ1.  

Η ανταλλαγή spin αναδεικνύεται σε κύριο µηχανισµό αποδιέγερσης για 

βραδέως κινούµενα µόρια·  πράγµατι, ο χρόνος Τ2 λαµβάνει µικρότερες τιµές σε 

στερεά. 

Οι χρόνοι αποδιέγερσης T1 και Τ2 είναι πολύ σηµαντικοί για τη µελέτη της 

κινητικότητας των µορίων. Μάλιστα, όπως έδειξε και ο Bloch στην προσέγγισή του, 

το εύρος ενός NMR σήµατος είναι ανάλογο µε 1/Τ2. Έτσι, µόρια που κινούνται αργά 

έχουν µικρό Τ2 και δίνουν ευρείες κορυφές σε ένα φάσµα NMR.  

 

 

Α.2.2 Βασική θεώρηση ενός πειράµατος NMR111  
 

Σύµφωνα µε τα όσα, εισαγωγικά, αναφέρθηκαν, η ανατοµία ενός κλασικού 

NMR πειράµατος έχει ως εξής: Πυρήνας µε στροφορµή P µπορεί να λάβει 2Ι+1 

προσανατολισµούς στο χώρο. Κανονικά, οι προσανατολισµοί αυτοί είναι 

ισοενεργειακοί αλλά η εφαρµογή εξωτερικού µαγνητικού πεδίου Β0 οδηγεί στην 

ενεργειακή τους διάκριση. Στην κατάσταση ισορροπίας, οι πληθυσµοί των διάφορων 

ενεργειακών επιπέδων δεν είναι ίσοι µε ελαφρά περισσότερους πυρήνες να 

καταλαµβάνουν τη χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη. Ως αποτέλεσµα του εξωτερικά 

εφαρµοζόµενου πεδίου, επάγεται µια µικρή µαγνήτιση Μz και κάθε πυρήνας εκτελεί 

µεταπτωτική κίνηση µε µια χαρακτηριστική συχνότητα Larmor. Η ακτινοβόληση των 

πυρήνων µε κατάλληλη ραδιοσυχνότητα προκαλεί µεταπτώσεις από το ένα επίπεδο 

στο άλλο και διαταράσσει τους αντίστοιχους πληθυσµούς των πυρήνων. Η 
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εφαρµοζόµενη ραδιοσυχνότητα Β1 ευθύνεται για την απόκλιση της µαγνήτισης 

µακριά από τον άξονα z προς το επίπεδο χψ. Ακολουθεί αποδιέγερση µε απόσβεση 

της µαγνήτισης Μχψ. Η συνάρτηση απόσβεσης της µαγνήτισης του πυρήνα µε το 

χρόνο απόσβεσης καλείται ΄΄ελεύθερη επαγόµενη απόσβεση΄΄ (Free Induction Decay  

FID) κι έχει τη µορφή φθίνουσας ταλάντωσης. Ο µετασχηµατισµός Fourier της FID 

αποδίδει το κλασικό µονοδιάστατο NMR φάσµα, στο οποίο κάθε κορυφή αντιστοιχεί 

σε διαφορετικό πυρήνα µε το δικό του Τ2 κι άρα το δικό του εύρος σήµατος. 

 

 

Α.2.3 Θεµελιώδεις έννοιες στη φασµατοσκοπία 
NMR110,111 
 

Χηµική µετατόπιση 

 Η συχνότητα Larmor ενός πυρήνα επηρεάζεται έντονα από το χηµικό του 

περιβάλλον, δηλαδή από γειτονικά ηλεκτρόνια και πυρήνες. Αυτή η διαφοροποίηση 

στη συχνότητα συντονισµού καλείται χηµική µετατόπιση δ, είναι αδιάστατη 

ποσότητα κι εκφράζεται σε ppm (parts per million). Επειδή πρόκειται για σχετικό 

µέγεθος, ο υπολογισµός του γίνεται µε τη βοήθεια µιας ουσίας αναφοράς, της οποίας 

η χηµική µετατόπιση παραµένει σταθερή σε διαφορετικές συνθήκες. Ως εσωτερικό 

πρότυπο χρησιµοποιείται συνήθως το τετραµεθυλσιλάνιο (TMS).  

 

                                             δ=[(vsignal-vreference)/vreference]*106                                    (5),   

 

όπου vsignal η συχνότητα συντονισµού του πυρήνα και vreference η συχνότητα 

συντονισµού του σήµατος αναφοράς.  

Η προέλευση της χηµικής µετατόπισης είναι συνάρτηση των ακόλουθων 

παραγόντων: 

1. Τοπικά διαµαγνητικά πεδία, που προκύπτουν από την περιστροφή των δεσµικών 

ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα σε επίπεδο κάθετο στο µαγνητικό πεδίο. Σαν 

συνέπεια, ο πυρήνας εκτίθεται σε µαγνητικό πεδίο κατά τι µικρότερο από το 

εφαρµοζόµενο, φαινόµενο που αναφέρεται ως ΄΄θωράκιση΄΄ του πυρήνα. Η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα ενός πυρήνα σχετίζεται άµεσα µε την 

ηλεκτροθετικότητα/ηλεκτραρνητικότητα των γειτονικών ατόµων. Απουσία άλλων 
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επιδράσεων, όταν αυξάνει η ηλεκτραρνητικότητα των γειτονικών οµάδων, η 

θωράκιση ενός δεδοµένου πυρήνα µειώνεται και η συχνότητα Larmor είναι 

συγκριτικά µεγαλύτερη. 

2. Γειτονικές παραµαγνητικές επιδράσεις, που προέρχονται από ηλεκτρόνια 

παρακείµενων ατόµων και µπορούν είτε να θωρακίζουν είτε να αποθωρακίζουν τον 

υπό µελέτη πυρήνα. Τα παραµαγνητικά φαινόµενα είναι ιδιαίτερα ισχυρά στην 

περίπτωση των πολλαπλών δεσµών, καθώς αυτοί εµφανίζουν ανισότροπες 

µαγνητικές ιδιότητες.  

3.  Άλλοι παράγοντες όπως δεσµοί υδρογόνου (η συχνότητα Larmor ενός πρωτονίου 

που συµµετέχει σε δεσµό υδρογόνου είναι ελαφρά µεγαλύτερη), επίδραση του 

διαλύτη (πολικές οµάδες αλληλεπιδρούν µε πολικούς διαλύτες µεγεθύνοντας τα 

δευτερογενή διαµαγνητικά πεδία που αναλύθηκαν στο 1).  

 

Σχάση spin-spin/ Σταθερά σύζευξης  

 Η πολλαπλότητα των κορυφών χηµικής µετατόπισης ερµηνεύεται από τη 

µαγνητική σύζευξη γειτονικών πυρήνων, οι οποίοι συνδέονται µέσω µικρού αριθµού 

οµοιοπολικών δεσµών. Το µαγνητικό πεδίο που γεννά ο περιστρεφόµενος πυρήνας 

επηρεάζει την κατανοµή των ηλεκτρονίων στους δεσµούς του µε άλλους πυρήνες, 

προκαλεί σχάση στα ενεργειακά τους επίπεδα κι εποµένως δηµιουργεί πολλαπλές 

µεταπτώσεις. Η σταθερά σύζευξης J ορίζεται ως η απόσταση σε Hz µεταξύ των 

συνιστωσών µιας πολλαπλής κορυφής. 

 

Ένταση & Εύρος κορυφής 

 Το εµβαδό που περικλείεται σε ένα σήµα συντονισµού είναι ανάλογο µε τον 

αριθµό των  πυρήνων που συνεισφέρουν στη δηµιουργία του. Το εύρος του σήµατος 

µετράται σε Hz στο ήµισυ του ύψους της κορυφής και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

είναι ενδεικτικό της κινητικότητας του βιοµορίου, αφού συνδέεται αντιστρόφως 

ανάλογα µε το χρόνο αποδιέγερσης Τ2. Σε φάσµατα 2D NOESY αντικατοπτρίζει την 

απόσταση ανάµεσα σε δύο πυρήνες που αλληλεπιδρούν µέσω χώρου. Η διεύρυνση 

του σήµατος εµπεριέχει πληροφορία για δυναµικές διεργασίες π.χ. φαινόµενα χηµικής 

ανταλλαγής είτε µέσω άλλων πυρηνικών spin είτε µέσω ασύζευκτων ηλεκτρονίων 

(ελεύθερες ρίζες, παραµαγνητικά µεταλλικά ιόντα). 
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Α.2.4 Μονοδιάστατη NMR φασµατοσκοπία 
 

Tο πρωταρχικό NMR πείραµα κατά τη µελέτη της δοµής µιας πρωτεΐνης είναι 

το 1Η-1D, στο οποίο κάθε κορυφή αντιστοιχεί σε ένα πρωτόνιο. Παρά την απλότητά 

του, το φάσµα αυτό µας δίνει µια συνολική εικόνα της πρωτεΐνης από πλευράς 

αναδίπλωσης και δυναµικής. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η αµιδική περιοχή ΗΝ 

(6-11ppm), η οποία επικαλύπτεται µε την περιοχή των αρωµατικών υδρογόνων (6-

8ppm). H ευρεία διασπορά των αµιδικών σηµάτων συνηγορεί υπέρ µιας καλά 

αναδιπλωµένης πρωτεΐνης. Η αλειφατική περιοχή παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, 

ιδιαίτερα τα µεθυλικά υδρογόνα µεταξύ 1.5 και -1ppm. Σε µια καλά δοµηµένη 

πρωτεΐνη, η θωράκιση από τα αρωµατικά υδρογόνα οδηγεί σε µετατόπιση των 

µεθυλικών οµάδων σε µικρότερες τιµές δ (0.5–1 ppm). Οι τιµές χηµικής µετατόπισης 

των α υδρογόνων (4.4-4.6 ppm) είναι µια ακόµα ένδειξη της δευτεροταγούς δοµής 

της πρωτεΐνης, καθώς ο συντονισµός των Ηα στα 5.5-6.25ppm υποδηλώνει β 

διαµόρφωση. Σε µια µη αναδιπλωµένη πρωτεΐνη, θα περιµέναµε, γενικά, φτωχή 

διασπορά των αµιδικών, αρωµατικών και α-υδρογόνων, καθώς και απουσία υψηλού 

πεδίου µεθυλικών οµάδων. Οι µη αναδιπλωµένες πρωτεΐνες παρουσιάζουν ακόµα µια 

στενή περιοχή 8-8.5ppm, στην οποία συναθροίζονται όλα τα αµιδικά σήµατα·  

αντίστοιχη περιοχή απαντάται και στις πρωτεΐνες χωρίς δοµή.113  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 20. Ένα τυπικό 1
Η-1D NMR φάσµα. ∆ιαφορετικά είδη υδρογόνων παρουσιάζουν 

διαφορετικές τιµές χηµικής µετατόπισης 
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Α.2.5 ∆ισδιάστατη NMR φασµατοσκοπία 
 

Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του µονοδιάστατου NMR είναι η 

αλληλεπικάλυψη των σηµάτων, που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των συχνοτήτων 

συντονισµού των πυρήνων. Το πρόβληµα της αλληλεπικάλυψης των κορυφών γίνεται 

εντονότερο στην περίπτωση των µεγάλων πρωτεϊνών για δύο λόγους: 

 1. Με αύξηση του ΜΒ της πρωτεΐνης αυξάνει ο συνολικός αριθµός των σηµάτων, 

ενώ το εύρος των χηµικών µετατοπίσεων παραµένει το ίδιο (0-12ppm). 

 2. Οι µεγάλες πρωτεΐνες, ως βραδύτερα κινούµενα µόρια, έχουν µικρότερο Τ2 και 

άρα, µεγαλύτερο εύρος κορυφής. 

 Η λύση στο ζήτηµα 

που ανέκυψε δόθηκε µε την 

εισαγωγή δισδιάστατων 

NMR πειραµάτων COSY, 

TOCSY, NOESY (Richard 

R. Ernst, Βραβείο Nobel 

Χηµείας, 1991, Κurt 

Wüthrich, Βραβείο Νόµπελ 

Χηµείας, 2002), τα οποία 

αποτελούνται από κάποια 

βασικά στάδια. Ειδικότερα, 

κατά την περίοδο της 

προετοιµασίας, 

εγκαθιδρύεται η αρχική 

κατάσταση των spin, όπου 

ένας τύπος πυρήνα µπορεί 

να λαµβάνει τυχαίους 

προσανατολισµούς 

αυτοστροφορµών, ενώ 

άλλοι βρίσκονται σε κατάσταση θερµικής ισορροπίας. Ακολουθεί η περίοδος 

ανάπτυξης t1, κατά την οποία κάθε πυρήνας αρχίζει να εκτελεί µεταπτωτική κίνηση 

µε τη δική του συχνότητα Larmor. Με την εφαρµογή παλµού (ή σειράς παλµών) 

ραδιοσυχνότητας, ένα κλάσµα της µαγνήτισης µεταφέρεται από ένα πυρήνα Α σε ένα 

πυρήνα Β και αντίστροφα. Αυτή η τελευταία περίοδος, όπου πραγµατοποιείται 

F1 
F2 

Σχήµα 21. Η δισδιάστατη NMR φασµατοσκοπία. (Α) 

Η παλµική ακολουθία, όπου το σήµα καταγράφεται 

συναρτήσει δύο µεταβλητών χρόνου. (Β) Στο 

δισδιάστατο χάρτη, κάθε κορυφή διασταύρωσης 

αντιστοιχεί σε σύζευξη δύο πυρήνων. 

(Α) 

(Β) 
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συσχέτιση/αλληλεπίδραση των πυρήνων, ονοµάζεται περίοδος µίξης (TAB). Το 

πείραµα ολοκληρώνεται µε την περίοδο ανίχνευσης (t2). To σύνολο των ανωτέρω 

διεργασιών χαρακτηρίζεται ως παλµική ακολουθία. Σε ένα δισδιάστατο πείραµα, ο 

χρόνος ανάπτυξης t1 αυξάνει σταδιακά, οπότε προκύπτει µια δισδιάστατη µήτρα 

δεδοµένων του τύπου S(t1, t2). Με µετασχηµατισµό Fourier, παίρνουµε το επιθυµητό 

2D φάσµα συχνοτήτων S(ω1, ω2).
114 Σε ένα δισδιάστατο φάσµα οι παρατηρούµενες 

κορυφές διασταύρωσης υποδηλώνουν συσχέτιση δύο πυρηνικών spin.  

Το πιο χαρακτηριστικό και χρήσιµο, ίσως, δισδιάστατο NMR φάσµα είναι το 
15Ν-ΗSQC, στο οποίο κάθε κορυφή διασταύρωσης αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος 

οµοιοπολικά συνδεδεµένων 1H-15Ν. Το 15Ν-ΗSQC φάσµα µιας ΄΄καλώς 

συµπεριφερόµενης΄΄ πρωτεΐνης θα πρέπει να περιέχει: i) µια κορυφή για κάθε αµιδικό 

πρωτόνιο του σκελετού (ένα σήµα για κάθε πεπτιδικό δεσµό εκτός από αυτούς που 

προηγούνται των Pro), ii) µια κορυφή για κάθε ινδολικό HN των Trp και iii) ζεύγη 

κορυφών για τις πλευρικές αµινοµάδες των Asn και Gln (αφού κάθε 15Ν συνδέεται µε 

δύο υδρογόνα). Ιδανικά, σε ένα 15Ν-ΗSQC φάσµα εµφανίζονται ακόµα και οι 

γουανιδοµάδες της Arg. Επειδή, όµως, η χηµική µετατόπιση του Νε της Arg είναι έξω 

από την περιοχή που, συνήθως, καταγράφεται (~87ppm), οι κορυφές αυτές 

εµφανίζονται ως αρνητικά σήµατα. Σε συνθήκες χαµηλού pH, µπορούν να γίνουν 

ορατές, επίσης ως αρνητικές κορυφές, ακόµα και τα ζεύγη Νη-Ηη της Arg και Νζ-Ηζ 

της Lys. Ουσιαστικά, το φάσµα αυτό περιέχει τόσες κορυφές όσα και τα αµινοξέα της 

αλληλουχίας (µε εξαίρεση τις Pro) και συνεπώς, παρέχει ένα µοναδικό και υψηλής 

ανάλυσης ΄΄δακτυλικό αποτύπωµα΄΄ της πρωτεΐνης.115 Συγκεκριµένα αµινοξέα 

εµφανίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές του φάσµατος π.χ. Gly (1H 8-8.5ppm, 15Ν 

100-110ppm), πλευρικές αµινοµάδες Asn/Glu (1H 6.5-8ppm, 15Ν 110-115ppm), 

πλευρικά ινδόλια Trp (1H 10.5ppm, 15Ν 110ppm), ενώ το C΄-τελικό αµινοξύ δίνει, 

συνήθως, µια έντονη κορυφή στο κέντρο περίπου του κάτω µέρους του φάσµατος. 

Η διασπορά των αµιδικών σηµάτων σε ένα 15Ν-ΗSQC φάσµα είναι ενδεικτική 

της αναδίπλωσης της πρωτεΐνης. Σε µια µη αναδιπλωµένη πρωτεΐνη, όλα τα αµιδικά  

πρωτόνια βρίσκονται σε παρόµοιο χηµικό περιβάλλον µε αποτέλεσµα φτωχή 

διασπορά σηµάτων. Επιπλέον, πρωτεΐνες πλούσιες σε β-φύλλα εµφανίζουν 

µεγαλύτερη διασπορά σε σχέση µε α-δοµές, λόγω του πολυποίκιλου χηµικού 

περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζει ένα β-φύλλο. 
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Το 15Ν-HSQC φάσµα αντικατοπτρίζει και τη δυναµική συµπεριφορά της 

πρωτεΐνης σε διάλυµα π.χ. ανταλλαγή διαµορφωτικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τη 

χρονική κλίµακα του NMR, όταν η ανταλλαγή µεταξύ δύο διαµορφώσεων είναι αργή, 

εµφανίζονται δύο σήµατα για το ίδιο αµινοξύ, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί και 

σε διαφορετική διαµορφωτική κατάσταση του αµινοξέος. Καθώς η ταχύτητα 

Σχήµα 22. Το 15
Ν-ΗSQC φάσµα είναι το ΄΄δακτυλικό αποτύπωµα΄΄ της πρωτεΐνης. (Α) 

Συγκεκριµένα αµινοξέα εµφανίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές του φάσµατος. (Β) Η 

διασπορά των αµιδικών σηµάτων ως δείκτης της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης·  µε αύξηση της 

συγκέντρωσης ουρίας (αποδιατακτικό µέσο), τα σήµατα συναθροίζονται σε µια κεντρική 

περιοχή, δείγµα του ότι βρίσκονται σε παρόµοιο χηµικό περιβάλλον.  

(Β) 

(Α) 
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διαµορφωτικής ανταλλαγής αυξάνει, οι δύο κορυφές διευρύνονται και προσεγγίζουν 

η µία την άλλη  έως το ΄΄σηµείο συγχώνευσης΄΄ (ενδιάµεση ανταλλαγή), οπότε οι δύο 

κορυφές εµφανίζονται ως 

µία εξαιρετικά ευρεία 

κορυφή, που µπορεί να 

είναι ακόµα και µη 

ανιχνεύσιµη. Με 

περαιτέρω αύξηση του 

ρυθµού ανταλλαγής, το 

σήµα στενεύει 

καταλήγοντας σε µια 

µοναδική, οξεία κορυφή 

(ταχεία ανταλλαγή), που 

αντιπροσωπεύει το µέσο 

όρο των επιµέρους 

διαµορφώσεων, όπου η 

χηµική της µετατόπιση 

σταθµίζεται ανάλογα µε 

τις συγκεντρώσεις των χηµικών ειδών που βρίσκονται σε ανταλλαγή. Επίσης, στο 

πλαίσιο της διερεύνησης της πρωτεϊνικής δυναµικής σε διάλυµα, είναι δυνατόν, από 

σειρά 15Ν-HSQC φασµάτων, να εξαχθούν οι χρόνοι αποδιέγερσης των πυρήνων Τ1 

και Τ2 και να γίνει αποτίµηση της κινητικότητας της πρωτεΐνης.   

Ένα 15Ν-HSQC φάσµα µπορεί ακόµα και να αποκαλύψει την τάση της 

πρωτεΐνης να σχηµατίζει ή όχι συσσωµατώµατα. Η συσσωµάτωση επιβραδύνει τα 

πρωτεϊνικά µόρια µε συνέπεια ταχύτερη αποδιέγερση των πυρήνων και κατ’ 

επέκταση, διεύρυνση των κορυφών. Αξίζει να τονιστεί ότι, ενώ η ανταλλαγή 

διαµορφωτικών καταστάσεων επηρεάζει µόνο όσους πυρήνες υφίστανται αλλαγή στο 

χηµικό τους περιβάλλον (π.χ. πυρήνες που βρίσκονται στη διεπιφάνεια πρωτεΐνης-

υποστρώµατος), η συσσωµάτωση διευρύνει εξίσου όλες τις κορυφές. Είναι, πάντως, 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γίνει διάκριση των δύο αυτών καταστάσεων µόνο από 

ένα 15Ν-HSQC φάσµα. Γι’ αυτό και συνιστάται η µελέτη της συσσωµάτωσης της 

πρωτεΐνης µε συµπληρωµατικές τεχνικές όπως χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, 

δυναµική σκέδαση φωτός ή υπερφυγοκέντρηση. 

Σχήµα 23. Η αλληλοµετατροπή των διαφορετικών 

διαµορφώσεων της πρωτεΐνης στη χρονική κλίµακα της 

φασµατοσκοπίας NMR. 

θ 
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 Τέλος, στο 15Ν-HSQC φάσµα ανακλάται και η σταθερότητα της υπό µελέτη 

πρωτεΐνης. Με την πάροδο του χρόνου, η εικόνα του φάσµατος αλλάζει·  η εµφάνιση 

νέων σηµάτων στο κάτω δεξιά τµήµα του φάσµατος σηµαίνει ότι λαµβάνει χώρα 

πρωτεόλυση ή αποδίπλωση και ότι χρειάζεται να εφαρµοστεί ένα αυστηρότερο 

πρωτόκολλο καθαρισµού (η παρουσία ακόµα και πολύ µικρών συγκεντρώσεων 

πρωτεασών µπορεί να ευθύνεται για τέτοιου είδους µεταβολές στην εικόνα του 

φάσµατος, δεδοµένου ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη συλλογή των ΝΜR 

δεδοµένων είναι µεγάλος).113,115  

Η ετερογένεια και το πλήθος των εξαγόµενων πληροφοριών από ένα 15Ν-

HSQC φάσµα εξηγεί γιατί είναι το πρώτο, κατά σειρά, ετεροπυρηνικό πείραµα που 

πραγµατοποιείται σε ένα πρωτεϊνικό δείγµα. Με µια πρώτη ανάγνωση του φάσµατος, 

µπορούµε να εξάγουµε κάποια γρήγορα συµπεράσµατα, όπως αν αξίζει να 

προχωρήσουµε σε επόµενα NMR πειράµατα κι επισήµανση της πρωτεΐνης µε 13C ή, 

αν η πρωτεΐνη είναι µεγάλου µεγέθους, σε δευτερίωση.  

 Παρόµοιο φάσµα είναι και το 13C-HSQC, στο οποίο εµφανίζονται σήµατα για 

κάθε ζεύγος οµοιοπολικά συνδεδεµένων 1H-13C. Ωστόσο, το φάσµα αυτό είναι 

χαµηλότερης διακριτικότητας, αφού, σε αντίθεση µε το 15Ν, οι χηµικές µετατοπίσεις 

των  1H και 13C σχετίζονται ισχυρά µε τη δευτεροταγή δοµή. 

 
 

Α.2.6 Πολυδιάστατη NMR φασµατοσκοπία 
 

Παρά την πρόοδο που συντελέστηκε µε τα 2D NMR πειράµατα, το πρόβληµα 

της επικάλυψης των κορυφών παρέµεινε. Η εισαγωγή τρίτης, τέταρτης ή και 

παραπάνω διαστάσεων αύξησε κατά πολύ τη διακριτική ικανότητα των NMR 

φασµάτων. Η αρχή που διέπει την πολυδιάστατη NMR φασµατοσκοπία είναι 

παρόµοια µε εκείνη των 2D πειραµάτων: Στα τρισδιάστατα NMR φάσµατα, έχουµε 

δύο επιπρόσθετους χρόνους ανάπτυξης t1 και t2, που διαχωρίζονται από δύο 

περιόδους µίξης, ενώ στα 4D, έχουµε τρεις περιόδους ανάπτυξης t1, t2 και t3 και τρεις 

περιόδους µίξης. Κατ’ αντιστοιχία µε τα 2D πειράµατα, οι χρόνοι ανάπτυξης 

αυξάνουν σταδιακά καταλήγοντας σε S(t1, t2, t3) ή S(t1, t2, t3, t4) µήτρες δεδοµένων. 

Το τρισδιάστατο φάσµα προκύπτει έπειτα από µετασχηµατισµό Fourrier καθενός από 

τους τρεις ορθογώνιους άξονες και µπορεί να παρασταθεί ως ένας κύβος µε ακµές τις 

συχνότητες συντονισµού των σχετιζόµενων πυρήνων ω1, ω2 και ω3. To 4D φάσµα, 
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που προκύπτει µε µετασχηµατισµό Fourrier των τεσσάρων µεταβλητών χρόνου, έχει 

τέσσερις ορθογώνιους άξονες συχνοτήτων (υπερκύβος) και δεν µπορεί εύκολα να 

οπτικοποιηθεί. Η ανάλυση των τρισδιάστατων φασµάτων γίνεται χρησιµοποιώντας 

τοµές παράλληλες προς έναν από τους τρεις άξονες (2D ΄΄ψευδο-διασπορές΄΄)·  

διατηρώντας σταθερό το επίπεδο που ορίζεται από τους δύο πυρήνες, ταυτοποιούµε 

τις συσχετίσεις µε τον τρίτο πυρήνα στον κάθετο άξονα.114  

 

 
 

 
 
 

Α.3 Στρατηγική επίλυσης 3D δοµών βιοµορίων 

µέσω φασµατοσκοπίας NMR 
  

Η επίλυση δοµών βιοµορίων µέσω φασµατοσκοπίας NMR είναι µια 

πολυεπίπεδη διαδικασία, που µπορεί να αναλυθεί σε επιµέρους στάδια: 

1.  Συλλογή ∆εδοµένων. 

Σχήµα 24. Ανατοµία ενός τρισδιάστατου NMR πειράµατος. (Α) Η παλµική ακολουθία µε 

δύο χρόνους ανάπτυξης και δύο περιόδους µίξης. (Β) Αναπαράσταση ως κύβου µε ακµές τις 

συχνότητες συντονισµού των σχετιζόµενων πυρήνων. (Γ) Ανάλυση µε τη χρήση z-τοµών. 
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2. Αποτίµηση/Ανάλυση NMR φασµάτων (ταυτοποίηση σηµάτων πολυπεπτιδικού 

σκελετού και πλευρικών αλυσίδων, αναγνώριση ακολουθιακών συζεύξεων, 

αποτίµηση διαπρωτονιακών σηµάτων). 

3. Μετατροπή της έντασης των NOE σηµάτων σε ανώτατα όρια διατοµικών 

αποστάσεων. 

4. Εξαγωγή γεωµετρικών πληροφοριών (αποστάσεις Η-Η, δίεδρες γωνίες, δεσµοί 

υδρογόνου). 

5. Υπολογισµός δοµής µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα και µε τη βοήθεια 

κατάλληλου λογισµικού (π.χ. πρόγραµµα DYANA). 

6. Βελτιστοποίηση των τελικών δοµών µέσω Μοριακής ∆υναµικής ή/και Μοριακής 

Μηχανικής (π.χ. πρόγραµµα AMBER) και ποιοτική τους αξιολόγηση (π.χ. 

πρόγραµµα PROCHECK).  

 

 

 

Σχήµα 25. ∆ιαδικασία επίλυσης τρισδιάστατων δοµών βιοµορίων µέσω φασµατοσκοπίας 

NMR.112  

 
 

Α.3.1 Συλλογή  δεδοµένων 
 

 Στο αρχικό αυτό στάδιο, το ζητούµενο είναι η απόκτηση δεδοµένων στις 

καλύτερες συνθήκες ευαισθησίας κι ανάλυσης της µεθόδου. Εποµένως, έχει µεγάλη 

σηµασία η επιλογή της κατάλληλης παλµικής ακολουθίας και των πειραµατικών 



Ενότητα Α. Θεωρητικό Μέρος 

 

- 53 - 
 

παραµέτρων. Οι τελευταίες είναι συνυφασµένες µε το λεγόµενο σχετικό χρόνο 

περιστροφής του µορίου, τc (΄΄correlation time΄΄), -το χρόνο που απαιτείται για την 

περιστροφή του µορίου κατά ένα ακτίνιο (1 radian)- ο οποίος εξάγεται από την 

εξίσωση Stokes-Einstein: 

 

                                                       τc=4πnα3/3ΚΤ1                                                     (6),  

 

όπου n το ιξώδες του διαλύτη, α η ακτίνα του σφαιρικού µορίου, Κ η σταθερά του 

Boltzman και Τ η απόλυτη θερµοκρασία. 

Μικρά µόρια (µικρή τιµή α) περιστρέφονται ταχύτερα, που σηµαίνει ότι έχουν 

µικρότερο τc και µεγαλύτερους χρόνους αποδιέγερσης Τ1. Το αντίστροφο συµβαίνει 

για µεγάλα µόρια (µεγαλύτερες τιµές α, µεγαλύτερο τc και µικρότεροι χρόνοι Τ1). Ο 

σωστός υπολογισµός του παλµού 90º, είναι καθοριστικός για την ανίχνευση του 

σήµατος στη µέγιστή του ένταση. Ο χρόνος µίξης για πεπτίδια µέχρι 40-50 αµινοξέα 

µπορεί να είναι της τάξης των 100-200msec για όργανα µε µαγνήτες έως 600ΜΗz, 

ενώ για βιοµόρια µε >100 αµινοξέα, ο χρόνος µίξης πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 80 

και100msec.116  

Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων απαιτεί, συνήθως, αρκετές εβδοµάδες 

NMR χρόνου. Οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της NMR 

φασµατοσκοπίας και ιδιαίτερα, η χρήση κρυογονικά ψυχόµενων υποδοχέων 

δείγµατος (cryoprobes), µειώνει αισθητά το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση 

δεδοµένων έως και  λιγότερο από δύο εβδοµάδες. Τα καταγραφόµενα φάσµατα 

µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: αυτά που χρησιµοποιούνται για την 

ταυτοποίηση των συχνοτήτων συντονισµού των πυρήνων και αυτά που παρέχουν 

πληροφορίες για τις διαπρωτονιακές αλληλεπιδράσεις µέσω χώρου.117 Όλα τα 

φάσµατα ετεροπυρηνικής συσχέτισης εκµεταλλεύονται µονοπάτια µεταφοράς 

µαγνήτισης κατά µήκος του πεπτιδικού σκελετού, τις πλευρικές αλυσίδες ή µέσω 

χώρου και, µε εξαίρεση το 1Η-15Ν ΗSQC, είναι τρισδιάστατα.  
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Α.3.2 Αποτίµηση/Ανάλυση NMR φασµάτων 
 

Α.3.2.1 Ταυτοποίηση σηµάτων πολυπεπτιδικού σκελετού 
 

Η ταυτοποίηση των σηµάτων συντονισµού είναι προαπαιτούµενο για τον 

υπολογισµό της τρισδιάστατης δοµής µιας πρωτεΐνης. Τρία ζεύγη τρισδιάστατων 

φασµάτων συνήθως επαρκούν για την πλήρη και αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση των 

συχνοτήτων συντονισµού των πυρήνων του πολυπεπτιδικού σκελετού: 

HNCA118,119,120 και HN(CO)CA120,121, HNCO και HN(CA)CO, CBCANH122 και 

CBCA(CO)NH123. Tα φάσµατα αυτά περιέχουν πληροφορία για τις ενδοαµινοξικές 

και αντίστοιχες διαµινοξικές συσχετίσεις των πρωτονίων του πρωτεϊνικού σκελετού·  

ο άξονας x παριστάνει το ΗΝ, ο άξονας ψ το Ν και ο άξονα z ένα άτοµο C (Cα, Cβ ή 

C΄).  

 

 

 

Σχήµα 26. 3D NMR ετεροπυρηνικά φάσµατα συσχέτισης. Ο άξονας x παριστάνει το 

αµιδικό υδρογόνο, ο άξονας ψ το άζωτο και ο άξονας z ένα άτοµο άνθρακα (Cα, Cβ ή C΄). 

 

Η στρατηγική που ακολουθείται είναι παρόµοια σε όλα τα πειράµατα. Ας 

πάρουµε, για παράδειγµα, το φάσµα HNCA, του οποίου οι διαστάσεις ορίζονται από 

ΗΝ, Ν και Cα. 

 



Ενότητα Α. Θεωρητικό Μέρος 

 

- 55 - 
 

 

 
Σχήµα 27. Η µεταφορά µαγνήτισης στο φάσµα HNCA. Η σύζευξη µε τον Cα(i) είναι 

ισχυρότερη οπότε η αντίστοιχη κορυφή συσχέτισης ΗΝ-Cα έχει µεγαλύτερη ένταση.124  

 
Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα, το πείραµα ΗNCA συσχετίζει το 

αµιδικό πρωτόνιο µε τον α-άνθρακα του ίδιου και του προηγούµενου, στην 

ακολουθία, αµινοξέος.  

Η διάκριση ενδοαµινοξικών και διαµινοξικών σηµάτων γίνεται µε τη βοήθεια 

του HN(CO)CA πειράµατος, το οποίο συσχετίζει το αµιδικό πρωτόνιο µε τον α-

άνθρακα του προηγούµενου, στην αλληλουχία, αµινοξέος. Εδώ, η µαγνήτιση 

µεταφέρεται µέσω του καρβονυλικού άνθρακα, γι’ αυτό, άλλωστε, παρατηρούµε 

µόνο κορυφές που αντιστοιχούν σε διαµινοξικές συζεύξεις.  

 

 

 

Σχήµα 28. Η µεταφορά µαγνήτισης µέσω του καρβονυλικού άνθρακα (γαλάζιο) στο φάσµα 

HN(CO)CA.124 
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Με τρόπο ανάλογο, το πείραµα HNCO συσχετίζει το αµιδικό πρωτόνιο µε τον 

καρβονυλικό άνθρακα του ίδιου και του προηγούµενου, στην ακολουθία, αµινοξέος, 

ενώ το HN(CA)CO συνδέει το αµιδικό πρωτόνιο µόνο µε τον ενδοαµινοξικό 

καρβονυλικό άνθρακα. Η ανωτέρω διαδικασία σκιάζεται από ένα σοβαρό 

µειονέκτηµα: το εύρος των Cα σηµάτων είναι σχετικά µικρό µε αποτέλεσµα να 

αυξάνει η πιθανότητα Cα άτοµα διαφορετικών αµινοξέων να συντονίζονται στην ίδια 

συχνότητα ιδιαίτερα στην περιοχή κοντά στα 55ppm. Εγείρονται, εποµένως, σοβαρές 

αµφιβολίες κατά την αποτίµηση των σηµάτων συντονισµού µόνο µε τη χρήση αυτών 

των φασµάτων. Η άρση των αβεβαιοτήτων αυτών επιτυγχάνεται µε τη µεταφορά της 

µαγνήτισης κατά ένα επιπλέον βήµα ώστε να συµπεριληφθεί και ο Cβ. Με το πείραµα 

CBCANH παρατηρούνται συσχετίσεις του αµιδικού αζώτου τόσο µε τους 

ενδοαµινοξικούς Cα και Cβ όσο και µε τους ακολουθιακούς Cα και Cβ του 

προηγούµενου αµινοξέος. Από την άλλη πλευρά, στο φάσµα CBCA(CO)NH 

φαίνονται µόνο διαµινοξικές συσχετίσεις του αµιδικού αζώτου µε τους Cα και Cβ του 

προηγούµενου, στην αλληλουχία, αµινοξέος.  

 

 

 

Σχήµα 29. Η µεταφορά µαγνήτισης στα φάσµατα  (A) CBCANH  και (B) 
CBCA(CO)NH. Σε γαλάζιο κύκλο παριστάνονται τα άτοµα, που διευκολύνουν τη µεταφορά 

της µαγνήτισης αλλά δεν ανιχνεύονται τελικά.124 

 
 
Πέρα από την εύρεση των Cβ χηµικών µετατοπίσεων και την επιβεβαίωση 

των, ήδη ταυτοποιηµένων από HNCA και HN(CO)CA Cα, η χρήση του πειράµατος 

CBCANH έχει έναν απώτερο στόχο: την αναδηµιουργία της πρωτεϊνικής 

αλληλουχίας. Για την ανακατασκευή της αµινοξικής ακολουθίας  επιλέγουµε ένα 

(A) (B) 



Ενότητα Α. Θεωρητικό Μέρος 

 

- 57 - 
 

αµινοξύ, συνήθως µοναδικό στην αλληλουχία ή µε χαρακτηριστικές τιµές Cα και Cβ 

(π.χ. Τ, S, G) κι αναζητούµε το προηγούµενό του. Προφανώς, οι τιµές χηµικής 

µετατόπισης των Cα και Cβ του προηγούµενου αµινοξέος θα πρέπει να ταυτίζονται 

µε τις αντίστοιχες τιµές  Cα(i-1) και Cβ(i-1) του αρχικού. Η διαδικασία αυτή είναι 

γνωστή και ως µέθοδος των ΄΄διαδοχικών αναθέσεων΄΄ και αναπτύχθηκε στο 

εργαστήριο του Kurt Wüthrich στο ΕΤΜ της Ζυρίχης.  

  

 

 

 

Α.3.2.2 Ταυτοποίηση σηµάτων πλευρικών αλυσίδων 
 

 Εκτός από τις συχνότητες συντονισµού των ανθράκων, Cα ,Cβ και C΄, 

είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε και τις συχνότητες συντονισµού των Ηα και Ηβ 

ατόµων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω του τρισδιάστατου πειράµατος ΗΒΗΑ(CO)NH,125 

το οποίο συσχετίζει το αµιδικό πρωτόνιο µε τα Hα και Hβ του προηγούµενου 

αµινοξέος. 

 

Σχήµα 30. Ανακατασκευή της αµινοξικής ακολουθίας µε τη µέθοδο των ΄΄διαδοχικών 

αναθέσεων΄΄.112  
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Σχήµα 31. Η µεταφορά µαγνήτισης στο φάσµα ΗΒΗΑ(CO)NΗ.124 

 

Ο προσδιορισµός των Cα, Cβ, Ηα, Ηβ χηµικών µετατοπίσεων είναι 

απαραίτητος προκειµένου να προχωρήσουµε στην ταυτοποίηση των σηµάτων, που 

αντιστοιχούν στους  πλευρικούς άνθρακες και τα αντίστοιχα πρωτόνια µέσω του 

φάσµατος HCCH-TOCSY.126   

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά, η πρώτη φάση της πορείας υπολογισµού της τρισδιάστατης δοµής 

µιας πρωτεΐνης περιλαµβάνει την ταυτοποίηση των 1Η, 13C, 15N πυρήνων του 

Σχήµα 32. Η πορεία της µαγνήτισης στο φάσµα HCCH-TOCSY. Η µαγνήτιση 

µεταφέρεται από το πλευρικό 1Η στον 13C, µε τον οποίο συνδέεται οµοιοπολικά και 

κατόπιν επιστρέφει στο πλευρικό 1Η για ανίχνευση.124 
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σκελετού και των Ηβ/Ηγ/Cβ/Cγ πυρήνων και µπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω 

σηµεία: 

� καταγραφή τρισδιάστατων πειραµάτων HNCA - HN(CO)CA, HNCO - 

HN(CA)CO, CBCANH - CBCA(CO)NH, ΗΒΗΑ(CO)NH και ταυτοποίηση 

των συχνοτήτων συντονισµού των C΄, Cα, Cβ, Ηα, Ηβ ατόµων. 

� αναγνώριση των αµινοξέων της πολυπεπτιδικής ακολουθίας µε χρήση του 

CBCANH φάσµατος. 

� ταυτοποίηση των πυρήνων των πλευρικών αλυσίδων µέσω του HCCH-

TOCSY πειράµατος. 

 
 
 
Α.3.2.3 Αναγνώριση ακολουθιακών συζεύξεων / Αποτίµηση 

διαπρωτονιακών σηµάτων 
 

Ο κύριος όγκος δοµικών πληροφοριών για τον υπολογισµό της τρισδιάστατης 

δοµής µιας πρωτεΐνης προέρχεται από τα 15Ν-NOESY και 13C-NOESY φάσµατα. Η 

ανάλυση των φασµάτων αυτών είναι µια πορεία ηµιαυτοποιηµένη, που απαιτεί την 

κρίση και την εξωτερική παρέµβαση του χρήστη και συνιστά το πιο χρονοβόρο 

κοµµάτι της όλης διαδικασίας. Τα φάσµατα NOESY έχουν δύο 1Η άξονες κι έναν 

ετεροπυρηνικό άξονα (15N ή 13C). Πρόκειται για φάσµατα πλούσια σε πληροφορία µε 

εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, κορυφές διασταύρωσης ακόµα και στην περίπτωση 

µικρών πρωτεϊνών. Η αρχή, στην οποία στηρίζονται, είναι το Πυρηνικό Φαινόµενο 

Overhauser, σύµφωνα µε το οποίο πρωτόνια που απέχουν έως 6Å, αλληλεπιδρούν 

µέσω χώρου και δίνουν σήµα. Όπως φαίνεται από την ακόλουθη σχέση, υπάρχει 

σηµαντική εξάρτηση της έντασης του φαινοµένου από την απόσταση των 

σχετιζόµενων πρωτονίων. 

 

                                                            ΝΟΕ=(1/r6)f(τc)                                               (7), 

 

όπου r η απόσταση των πυρήνων που προκαλούν το φαινόµενο και τc ο χρόνος 

περιστροφής του µορίου.116 
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Η ανάλυση των NOESY φασµάτων, τυπικά, ξεκινά µε την αναγνώριση των 

ακολουθιακών συζεύξεων, µικρής και µέσης απόστασης. Ο όρος συζεύξεις µέσης 

απόστασης αναφέρεται στην αλληλεπίδραση µέσω χώρου πρωτονίων, που απέχουν 

στην πολυπεπτιδική αλυσίδα έως και πέντε θέσεις. Ορισµένες από τις ακολουθιακές 

συζεύξεις είναι χαρακτηριστικές για τη δευτεροταγή δοµή της πρωτεΐνης. 

Συγκεκριµένα, όταν ο σκελετός της πολυπεπτιδικής αλυσίδας αναδιπλώνεται σε δοµή 

α-έλικας, παρατηρούνται συζεύξεις του τύπου Ηα(i) –NH(i+1,2,3,4), NH(i)-NH(i±1) και 

Hα(i)-Ηβ(i+3). Ισχυρής έντασης συζεύξεις  Ηα(i)-NH(i+1) και ασθενούς έντασης ΝΗ(i)-

ΝΗ(i±1) είναι χαρακτηριστικές για β-πτύχωση.  

Η µεγαλύτερη, όµως, συνεισφορά των φασµάτων NOESY στην επίλυση της 

πρωτεϊνικής δοµής είναι οι 1Η-1Η συζεύξεις µακράς απόστασης. Ως µακράς 

απόστασης νοούνται οι συζεύξεις µεταξύ πρωτονίων που απέχουν στην 

πολυπεπτιδική αλυσίδα πάνω από πέντε θέσεις. Ο αρχικός στόχος είναι η ορθή 

ταυτοποίηση ενός αριθµού NOE σηµάτων µακράς απόστασης, που δεν χωρούν 

αµφιβολίας. Αυτός ο πυρήνας NOE συσχετίσεων θα καθορίσει, σε µεγάλο βαθµό, την 

αναδίπλωση της πρωτεΐνης και θα αποτελέσει την πρώτη ύλη για την επίλυση της 

τρισδιάστατης δοµής. Συζεύξεις, που µπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερα από 

δύο πρωτόνια, ελέγχονται διεξοδικά για να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα και να 

καταλήξουµε σε εκείνα τα δύο πρωτόνια, στα οποία οφείλεται, αποκλειστικά, η 

Σχήµα 33. Η διαδροµή της µαγνήτισης στα 3D φάσµατα 1H-Χ NOESY, όπου Χ 15
Ν ή 13C. (A) 

Στο 15Ν-NOESY, η µαγνήτιση ανταλλάσσεται αρχικά µεταξύ όλων των υδρογόνων που 

συµµετέχουν στο φαινόµενο NOE και στη συνέχεια µεταφέρεται στο γειτονικό 15Ν για να 

καταλήξει στο 1Η για ανίχνευση. (Β) Στο 13C-NOESY, η µαγνήτιση, αφού ακολουθήσει παρόµοια 

πορεία µεταξύ των υδρογόνων, µεταφέρεται στον 13C και τελικά στο 1Η, οπότε και ανιχνεύεται.124 
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κορυφή διασταύρωσης. Αφού υπολογιστεί µια πρώτη οικογένεια δοµών, 

προστίθενται και νέα NOE σήµατα, που δεν έρχονται σε αντιπαράθεση µε τα αρχικά 

εξαγόµενα µοντέλα. Στη φάση αυτή των υπολογισµών, η επιλεκτική επισήµανση 

µεθυλικών οµάδων ή και αρωµατικών αλυσίδων µπορεί να µειώσει σηµαντικά την 

πολυπλοκότητα των φασµάτων. Ο κύκλος των υπολογισµών επαναλαµβάνεται όσες 

φορές χρειαστεί, έως ότου καταλήξουµε σε έναν ικανοποιητικό αριθµό NOE 

συζεύξεων, που συµφωνούν µεταξύ τους και δεν εισάγουν σηµαντικό σφάλµα. 

Λανθασµένα NOE σήµατα εµφανίζονται πολύ νωρίς στη διαδικασία υπολογισµού και 

µπορούν εύκολα να αναγνωριστούν λόγω ασυµφωνίας µε το αρκετά πολύπλοκο 

δίκτυο των NMR δοµικών περιορισµών.115,116,117  

 
 
 

Α.3.3 Μετατροπή έντασης NOE σηµάτων σε ανώτατα όρια 

αποστάσεων 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ένταση του σήµατος που προκαλείται από την 

αλληλεπίδραση µέσω χώρου δύο πρωτονίων, εξαρτάται ισχυρά από τη µεταξύ τους 

απόσταση, r (εξ. 6). 

Τα σήµατα NOE, που ταυτοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο, 

ολοκληρώνονται και στη συνέχεια, ο όγκος που περικλείουν, µεταφράζεται σε όρους 

απόστασης. Πιο αναλυτικά, τα σήµατα βαθµονοµούνται µε βάση γνωστές και 

σταθερές αποστάσεις όπως οι αποστάσεις πρωτονίων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 

σε γνωστή δευτεροταγή δοµή και ταξινοµούνται σε πέντε κύριες τάξεις και ισάριθµες 

υποκατηγορίες. Η βαθµονόµηση της έντασης των σηµάτων και η µετατροπή τους σε 

ανώτατα όρια αποστάσεων υπακούει στην εξίσωση (π.χ. ρουτίνα CALIBA του 

προγράµµατος DΙANA127): 

 

                                                                  V=C/bn                                                      (8), 

 

όπου V η ένταση κορυφής διασταύρωσης, C σταθερά, b το ανώτατο όριο απόστασης 

µε 2.4Å<b<5.5Å και n=6.116 
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Α.3.4 Εξαγωγή γεωµετρικών πληροφοριών 
 

Tα NOE σήµατα, αφ’ εαυτά, περιέχουν δοµική πληροφορία ικανή για τον 

προσδιορισµό µιας πρωτεϊνικής δοµής, που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό  

αξιοπιστίας.  

Υπάρχει, όµως, και µια άλλη κατηγορία δοµικών περιορισµών, που, συχνά, 

συνυπολογίζεται κατά την επίλυση της δοµής. Πρόκειται για τις J συζεύξεις, οι 

οποίες παρατηρούνται µεταξύ πυρήνων, που είναι κοντά στην οµοιοπολική δοµή 

(συνδέονται µε λιγότερους από 3 ή 4 οµοιοπολικούς δεσµούς). Τέτοιου είδους 

αλληλεπιδράσεις βασίζονται στη µεταφορά µαγνήτισης µέσω δεσµών από ένα 

διεγερµένο πυρήνα στο γειτονικό του. Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι οι J συζεύξεις µεταξύ 

Ηα και ΗΝ, που εξάγονται από τα φάσµατα ΗΝΗΑ ή ΗNCA. Οι 3
JHαΗΝ συζεύξεις 

συνδέονται µε τη δίεδρη γωνία φ γύρω από το δεσµό που συνδέει τους σχετιζόµενους 

πυρήνες (C΄-Ν-Cα-C΄) µε µια απλή µαθηµατική σχέση, γνωστή ως εξίσωση Karplus:  

 

                                            
3
JHαΗΝ=6,4cos2θ – 1,4cosθ + 1,9                                    (9), 

 

όπου θ=|φ-60º|, ενώ η φ λαµβάνει τιµές για όλα τα αµινοξέα εκτός της γλυκίνης από -

30º έως 180º.  

Η σχέση ανάµεσα στη δευτεροταγή διαµόρφωση του σκελετού, τη γωνία φ 

και τη 3JHαΗΝ έχει ως εξής: 

α-έλικα (φ=-57º) 3JHαΗΝ=3,9Hz 

310-έλικα (φ=-60º) 3JHαΗΝ=4,2Hz 

Αντιπαράλληλη β-επιφάνεια (φ=-139º) 3JHαΗΝ=8,9Hz 

Παράλληλη β-επιφάνεια (φ=-119º) 3JΗαΗΝ =9,7Hz 

Πέρα από τις δίεδρες γωνίες του σκελετού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

αντίστοιχες τιµές γωνιών για τις πλευρικές αλυσίδες. Η γωνία χ1, που ορίζεται από τα 

άτοµα Ν-Cα-Cβ-Cγ, υπολογίζεται συνήθως µέσω του πειράµατος ΗΝΗΒ·  πρόκειται, 

ωστόσο, για πείραµα χαµηλής ευαισθησίας µε περιορισµένη εφαρµογή σε µεγάλες 

πρωτεΐνες, ενώ η παρεχόµενη πληροφορία εξυπηρετεί, κυρίως, σε δοµές υψηλής 

ανάλυσης. Εναλλακτικά, οι τιµές των δίεδρων γωνιών µπορούν να προβλεφθούν από 

τις τιµές χηµικής µετατόπισης των ατόµων του πολυπεπτιδικού σκελετού µε τη 

βοήθεια του λογισµικού TALOS.128 
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  Οι δεσµοί υδρογόνου αντιπροσωπεύουν µια επιπρόσθετη κατηγορία 

περιορισµών που µπορούν να αξιοποιηθούν σε δοµικούς υπολογισµούς. Η ανίχνευση 

των δεσµών υδρογόνου επιτυγχάνεται µε παρατήρηση των 3
JΝC΄ συζεύξεων σε 

κατάλληλα τροποποιηµένο HNCO φάσµα. To µεγάλο µειονέκτηµα της µεθόδου 

έγκειται στη χαµηλή ευαισθησία λόγω της µικρής έντασης των συζεύξεων αυτών 

(µόλις 0.25 – 0.9 Ηz), που αποθαρρύνει τη µεταφορά µαγνήτισης. Εναλλακτικά, για 

την παρατήρηση των σχηµατιζόµενων υδρογονοδεσµών, καταφεύγουµε στη 

δευτερίωση της πρωτεΐνης ώστε να επέλθει χηµική ανταλλαγή των αµιδικών 

υδρογόνων µε δευτέριο, ακολουθούµενη από επαναδιάλυσή της σε H2O. Αν και η 

δευτερίωση είναι, γενικά, χρήσιµη στην περίπτωση µεγάλων πρωτεϊνών, δεν είναι 

πάντα εύκολο τα δευτέρια να ανταλλαγούν µε υδρογόνα σε ισχυρούς δεσµούς 

υδρογόνου·  έτσι, οι ισχυρότεροι δεσµοί υδρογόνου είναι και οι λιγότερο πιθανοί να 

ανιχνευθούν.116,117 

 

A.3.4.1 Νεότερες προσεγγίσεις 

 

Στο πλαίσιο της αύξησης του αριθµού των ΝΜR δοµικών περιορισµών, τα 

τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µια νέα µεθοδολογία, που αποσκοπεί στον 

προσδιορισµό των δεσµικών ανυσµάτων, γνωστή και ως ΄΄κατάλοιπη διπολική 

αλληλεπίδραση΄΄ (Residual Dipolar Couplings-RDCs). Η αρχή που διέπει τις 

συζεύξεις RDC περιγράφεται σε αδρές γραµµές παρακάτω: Η διπολική 

αλληλεπίδραση δύο πυρήνων εξαρτάται από τον προσανατολισµό της πρωτεΐνης σε 

σχέση µε το µαγνήτη του NMR φασµατόµετρου. Η επίδραση αυτή, µηδενική για 

ταχέως κινούµενο µόριο, ανακτάται έπειτα από στερικό του περιορισµό. Μια µέθοδος 

που χρησιµοποιείται συχνά για τον στερεοχηµικό περιορισµό της πρωτεΐνης είναι η  

ενσωµάτωσή της σε φωσφολιπιδικά µικύλια, οπότε το διάλυµα  καθίσταται 

ανισότροπο. Πάνω από µια ορισµένη θερµοκρασία, η οποία εξαρτάται από τη φύση 

και τη συγκέντρωση των χρησιµοποιούµενων λιπιδίων, τα µικύλια 

προσανατολίζονται στο µαγνητικό πεδίο κι εξαναγκάζουν σε επαναπροσανατολισµό 

την πρωτεΐνη. Κάτω από αυτή την κρίσιµη θερµοκρασία, το διάλυµα γίνεται 

ισότροπο µε τις RDCs να τείνουν στο µηδέν. Εποµένως, παρατηρώντας τις διαφορές 

των RDCs πάνω και κάτω από την κρίσιµη θερµοκρασία, µπορούµε να αντλήσουµε 

πληροφορίες για την κατεύθυνση πολλών δεσµικών ανυσµάτων όπως Ν-ΗΝ από το 
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15Ν-HSQC, Cα-Ηα από το 3D (HA)CA(CO)NH, Cα-C΄ από το 2D H(N)CO και Cα-

Ηα, N-C΄, ΗΝ- C΄, ΗΝ- Cα, Ν- Cα, ΗΝ-C΄(i-1), N- C΄(i-1), Cα-Cβ από τα HNCO-

βασιζόµενα φάσµατα.  Η προσέγγιση αυτή, δυστυχώς, προσκρούει στη µειωµένη 

σταθερότητα των µικυλιακών δειγµάτων, η οποία, εν µέρει, υπερκεράζεται µε την 

αντικατάστασή τους από πηκτή πολυακρυλαµιδίου, διαλύµατα νηµατοειδών φάγων ή 

άλλα αντιδραστήρια.129 Οι συζεύξεις RDC, παρότι µοναδικές στον καθορισµό του 

προσανατολισµού σχετικά αποµακρυσµένων τµηµάτων µιας πρωτεΐνης, δεν 

εµπεριέχουν καµιά πληροφορία για την εγγύτητα των σχετιζόµενων πυρήνων. Ως εκ 

τούτου, από µόνες τους δεν επαρκούν για την επίλυση της πρωτεϊνικής δοµής. 

Μπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν για τον περαιτέρω περιορισµό της δοµής 

µιας πρωτεΐνης µε ήδη γνωστή αναδίπλωση ή τον προσδιορισµό του σχετικού 

προσανατολισµού των επιµέρους τοµέων της130 ή ακόµα και συµπληρωµατικά µε τα 

NOEs σε δοµικούς υπολογισµούς. Πράγµατι, οι RDCs αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

χρήσιµες σε περιπτώσεις έλλειψης NOEs µακράς απόστασης είτε λόγω ταχείας 

αποδιέγερσης των πυρήνων είτε λόγω έλλειψης τεταρτοταγούς δοµής π.χ. µικρά 

οργανικά µόρια, συµπλέγµατα υδρογονανθράκων, DNA και RNA. 

Τέλος, η εισαγωγή µιας παραµαγνητικής οντότητας σε µια πρωτεΐνη έχει δύο 

σηµαντικές επιδράσεις σε ένα φάσµα NMR. Πρώτον, προκαλεί διεύρυνση του 

σήµατος των πυρήνων που βρίσκονται κοντά στο παραµαγνητικό κέντρο, φαινόµενο 

γνωστό ως ενίσχυση παραµαγνητικής αποδιέγερσης. Έτσι, καταγράφοντας το 1Η-15Ν 

HSQC φάσµα πριν και µετά την αναγωγή του παραµαγνητικού κέντρου και 

συγκρίνοντας τους ρυθµούς αποδιέγερσης των πυρήνων στην οξειδωµένη και  

ανηγµένη πρωτεΐνη, µπορούµε, εµµέσως, να συµπεράνουµε για την απόσταση µεταξύ 

των αµιδικών πρωτονίων και του παραµαγνητικού κέντρου.131  ∆εύτερον, ορισµένες 

κατηγορίες παραµαγνητικών ειδών µπορούν να επηρεάσουν τη χηµική µετατόπιση 

παρακείµενων πυρήνων είτε λόγω αλληλεπίδρασης της ασύζευκτης ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας µε τους πυρήνες 1Η µέσω δεσµών (΄΄contact shifts΄΄) είτε µέσω χώρου 

(΄΄pseudocontact shifts΄΄). Σε αντίθεση µε τις συζεύξεις RDC, οι µετατοπίσεις αυτές 

παρέχουν δοµική πληροφορία για πυρήνες, που απέχουν αρκετά µεγάλη απόσταση 

έως και 40Å.132 Το συχνότερα χρησιµοποιούµενο παραµαγνητικό είδος είναι η ρίζα 

νιτροξειδίου, αφενός µεν, λόγω της ιδιότητάς της να ενσωµατώνεται ειδικά σε 

κυστεΐνες, αφετέρου επειδή µπορεί εύκολα να αναχθεί  επιτρέποντας, έτσι, σύγκριση 

φασµάτων επισηµασµένων και µη δειγµάτων. Στα µειονεκτήµατα της εν λόγω 

µεθοδολογίας συγκαταλέγονται η πιθανότητα διατάραξης της δοµής της υπό µελέτη 
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πρωτεΐνης, η αδυναµία εφαρµογής της σε πρωτεΐνες πλούσιες σε κυστεΐνες και η 

ανάγκη προετοιµασίας πολλαπλών δειγµάτων µε πειράµατα κατευθυνόµενης 

µεταλλαξιγένεσης. Παρόλα αυτά, η επισήµανση της πρωτεΐνης µε κάποιο 

παραµαγνητικό είδος (spin labeling) υπόσχεται να επεκτείνει την εφαρµογή της 

φασµατοσκοπίας NMR στον προσδιορισµό της δοµής πρωτεϊνών.115 

 

 

Α.3.5 Υπολογισµός τριτοταγούς δοµής 
 

Ο υπολογισµός της τρισδιάστατης δοµής µέσω Η/Υ βασίζεται στην 

απεικόνιση αποστάσεων, δίεδρων γωνιών κι άλλων δοµικών περιορισµών (structural 

constraints) στο χώρο. Εκτός όµως από τα NMR πειραµατικά δεδοµένα, είναι 

απαραίτητη η γνώση και χρήση εµπειρικών δεδοµένων όπως µήκη και γωνίες δεσµών 

και ατοµικών ιδιοτήτων (ατοµική ακτίνα, ατοµικό βάρος, µερικό φορτίο) των 

οµοιοπολικά συνδεδεµένων ατόµων. Όλα αυτά τα δεδοµένα, πειραµατικά και 

εµπειρικά, οργανώνονται σε ειδικές βιβλιοθήκες (΄΄Force Field Parameters΄΄). Στη 

συνέχεια, το κατάλληλο υπολογιστικό πρόγραµµα προσπαθεί να αναδιπλώσει την 

αρχική δοµή κατά τρόπο ώστε, από τη µια να ικανοποιούνται οι δοµικοί περιορισµοί 

και από την άλλη η συνολική ενέργεια να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

Υπάρχουν διάφορα υπολογιστικά προγράµµατα, που χρησιµοποιούνται στον 

υπολογισµό δοµών βιοµορίων σε διάλυµα. Τα περισσότερα κάνουν χρήση µιας 

βασικής µεθοδολογίας, που αποκαλείται ΄΄προσοµοίωση µοριακής δυναµικής΄΄, 

πάντα σε συνδυασµό µε δοµικούς περιορισµούς, που εξάγονται από τα φάσµατα 

NMR. Ένα από τα πλέον γνωστά υπολογιστικά προγράµµατα στην ΝΜR δοµική 

µελέτη είναι το πρόγραµµα DYANA,133 το οποίο λειτουργεί µε βάση το πρωτόκολλο 

΄΄προσοµοίωσης ανόπτησης΄΄ (simulated annealing).116 

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο προσοµοίωσης ανόπτησης, τα αρχικά στάδια των 

υπολογισµών πραγµατοποιούνται σε υψηλή θερµοκρασία. Τα άτοµα αποκτούν υψηλή 

κινητική ενέργεια και, λόγω της έντονης θερµικής τους κίνησης, καταλαµβάνουν το 

µέγιστο δυνατό διαµορφωτικό χώρο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η 

πιθανότητα η πρωτεΐνη να παγιδευτεί σε κάποιο ενεργειακό ελάχιστο. Στην πορεία 

των υπολογισµών το σύστηµα ψύχεται ώστε η δοµή να αναπτυχθεί προς µία 

ενεργειακά προτιµητέα διαµόρφωση, που αντιστοιχεί στο ολικό ελάχιστο, πάντα µέσα 
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στα όρια του πεδίου δυνάµεων (force field constants) και των πειραµατικών NMR 

διαπρωτονιακών αποστάσεων. 

 

Α.3.5.1 Ανάλυση οικογένειας δοµών 
 

Ακόµα και µετά την κατάρτιση της τελικής λίστας NOEs και  την 

ολοκλήρωση των υπολογισµών, δεν εξάγεται ένα αντιπροσωπευτικό µοντέλο. 

Αντίθετα, συλλέγεται ένας αριθµός δοµών -συνηθέστερα 10 έως 40- µε τη 

χαµηλότερη τιµή συνάρτησης, τη λεγόµενη target function (tf). Η συνάρτηση αυτή 

αποδίδει τη δυναµική ενέργεια του συστήµατος και τη συµφωνία µεταξύ των 

πειραµατικών διατοµικών αποστάσεων και των ίδιων αποστάσεων, όπως µετρώνται 

στις δοµές που υπολογίζονται. Με άλλα λόγια, η tf περιγράφει την απόκλιση των 

υπολογιζόµενων δοµών από την ΄΄πραγµατική΄΄ δοµή κι αποτελεί µέτρο της 

ορθότητας των εξαγόµενων δοµών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα µέλη της ΄΄οικογένειας δοµών΄΄ πληρούν τους 

δοµικούς περιορισµούς και συγκλίνουν προς µία διαµόρφωση·  ωστόσο, καθένα 

αντιπροσωπεύει και διαφορετικό υποσύνολο ατοµικών συντεταγµένων. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι δοµικοί περιορισµοί έχουν ένα φάσµα επιτρεπόµενων τιµών π.χ. 

ανώτατα και κατώτατα όρια διατοµικών αποστάσεων (οι κατώτατες αποστάσεις 

προκύπτουν µε άθροιση των ακτίνων Van der Waals των σχετιζόµενων ατόµων). Η 

ανάγκη χρήσης εύρους, αντί ακριβών τιµών, προκύπτει από το γεγονός ότι τα 

παρατηρούµενα ΝΟΕ σήµατα αντιστοιχούν σε όλες τις διαµορφώσεις, που είναι 

δυνατόν να υιοθετήσει µια πολυπεπτιδική αλυσίδα σε διάλυµα στη χρονική κλίµακα 

των µs. Κατά συνέπεια, κάθε δοµική πληροφορία που εξάγεται από τα πειραµατικά 

δεδοµένα, αντιπροσωπεύει το µέσο όρο των τιµών, που λαµβάνει η υπολογιζόµενη 

δοµική παράµετρος (απόσταση, δίεδρη γωνία), σε κάθε µία από τις διαφορετικές 

διαµορφώσεις της πρωτεΐνης στο διάλυµα.  

  Η ακρίβεια των τελικών δοµών περιγράφεται από τη µέση τυπική απόκλιση 

των συντεταγµένων κάθε µέλους της ΄΄οικογένειας δοµών΄΄ από τη µέση δοµή κι έχει 

την ακόλουθη µαθηµατική έκφραση: 

 

 
(10), 
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όπου xi, ψi, zi οι ατοµικές συντεταγµένες και Ν ο αριθµός των συγκρινόµενων 

ατόµων.  

Στην πράξη το παραπάνω άθροισµα υπολογίζεται πάνω στα βαρέα άτοµα 

όλης της πρωτεΐνης (όλα τα άτοµα εκτός από τα υδρογόνα) ή του πρωτεϊνικού 

σκελετού. Η µέση τυπική απόκλιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µέτρο της 

ακρίβειας σε επίπεδο ατόµων. Σχεδόν πάντα, το RMSD ανά αµινοξύ παρουσιάζει 

έντονη διακύµανση κατά µήκος της πρωτεϊνικής αλληλουχίας µε τοπικά µέγιστα στα 

ευκίνητα τµήµατα της πρωτεΐνης (άκρα & βρόχοι) και τοπικά ελάχιστα στα τµήµατα 

µε καθορισµένη δευτεροταγή δοµή (α-έλικες, β-φύλλα). Στο σηµείο αυτό, πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι υψηλές τιµές RMSD είναι ενδεικτικές για περιοχές µε υψηλή 

κινητικότητα αλλά η ποσοτική αποτίµηση αυτού του φαινοµένου µπορεί να γίνει 

µόνο µε την αναλυτική µέτρηση κι αξιολόγηση των ρυθµών αποδιέγερσης πυρήνων 

όπως Ν15 ή και  C13 σε επισηµασµένα δείγµατα πρωτεϊνών.  

Επειδή τόσο η ολική όσο και η ανά αµινοξύ µέση τυπική απόκλιση 

εξαρτώνται από την υπέρθεση των συγκρινόµενων δοµών, είναι σηµαντικό, κατά τον 

υπολογισµό του RMSD, να συµπεριλάβουµε µόνο όσες περιοχές καθορίζονται 

επαρκώς από NMR δεδοµένα. Στην πράξη είναι επιθυµητή η ένταξη στους 

υπολογισµούς όσο το δυνατόν περισσότερων αµινοξέων και ο αποκλεισµός 

πρωτεϊνικών τµηµάτων, των οποίων η διαµόρφωση απορρέει ως αποτέλεσµα 

αστάθµητων υπολογιστικών παραγόντων. Η επιλογή µπορεί να γίνει είτε µε οπτική 

παρατήρηση των στοιχείων δευτεροταγούς δοµής ή καλώς ορισµένων περιοχών είτε 

µέσω κάποιου από τους πολυάριθµους αλγόριθµους, που είναι διαθέσιµοι στη 

βιβλιογραφία.109,116 

Η αποτίµηση της ποιότητας και της ακρίβειας των τελικών δοµών είναι µια 

πιο πολύπλοκη διαδικασία από ένα απλό υπολογισµό του RMSD. H απόλυτη 

µέτρηση της ακρίβειας µιας NMR δοµής δεν µπορεί να επιτευχθεί ελλείψει 

δεδοµένων για την πραγµατική δοµή·  εποµένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

στατιστικά στοιχεία. Ο πιο αξιόπιστος ποιοτικός δείκτης µιας NMR δοµής είναι το 

στερεοχηµικό της υπόβαθρο, όπως αποτιµάται µε τη βοήθεια προγραµµάτων όπως τα 

PROCHECΚ-NMR, WHATIF και  MOLPROBITY. Τα λογισµικά αυτά υπολογίζουν 

πολλούς στερεοχηµικούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων µήκη και γωνίες δεσµών, 

διαµόρφωση των δίεδρων γωνιών φ και ψ (διάγραµµα Ramachandran) και των 

στοιχείων της δευτεροταγούς δοµής, µη ευνοϊκά στροφοµερή των πλευρικών 

αλυσίδων και µη ευνοϊκές διπολικές αλληλεπιδράσεις. Λαµβάνεται, επίσης, υπόψη η 
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ενέργεια του συστήµατος µετά τη βελτιστοποίησή του µέσω ενός προγράµµατος 

µοριακής µηχανικής ή/και µοριακής δυναµικής π.χ. πρόγραµµα AMBER.116 

 

A.4 Πρωτεϊνική δυναµική 

 

 Οι πρωτεΐνες (όπως και άλλα βιολογικά µακροµόρια) δεν υιοθετούν µια 

µοναδική διαµόρφωση σε διάλυµα αλλά διατρέχουν ένα ευρύ φάσµα διαµορφωτικών 

καταστάσεων, που αντιστοιχούν σε ενεργειακά ελάχιστα. Σε επίπεδο δίεδρων γωνιών, 

η αλλαγή διαµόρφωσης ισοδυναµεί µε µετάβαση από µια επιτρεπόµενη κατάσταση 

σε µια άλλη παρά την εξερεύνηση ενός διαµορφωτικού χώρου. Εποµένως, η 

αλληλοµετροπή των διαµορφώσεων απαιτεί µια ορισµένη ενέργεια ενεργοποίησης 

ώστε το σύστηµα να υπερνικήσει τα ενεργειακά µέγιστα, που διαχωρίζουν τις 

επιτρεπόµενες καταστάσεις. Το ύψος του εκάστοτε ενεργειακού φραγµού ποικίλλει 

σηµαντικά ανάλογα µε την ταχύτητα της αντίστοιχης κινητικής διεργασίας: όσο 

µεγαλύτερη η ενέργεια που πρέπει να προσδώσουµε στο σύστηµα, τόσο βραδύτερη η 

κίνηση.  
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Σχήµα 34. Η ελεύθερη ενέργεια µιας πρωτεΐνης ως συνάρτηση της µονοδιάστατης 
απεικόνισης του διαµορφωτικού χώρου. Οι µεταπτώσεις ανάµεσα στα ενεργειακά ελάχιστα 

απαιτούν την προσφορά στο σύστηµα ορισµένης ενέργειας ενεργοποίησης, το µέγεθος της 

οποίας συνδέεται µε το ρυθµό της κινητικής διεργασίας: όσο µεγαλύτερος ο ενεργειακός 

φραγµός, τόσο πιο αργή η κίνηση. 

 

Η χρονική κλίµακα των διάφορων κινήσεων που εκτελεί ένα πρωτεϊνικό 

µόριο σε διάλυµα εκτείνεται από ps (για τοπικές, εντοπισµένες κινήσεις µικρών και 

σχετικά εκτεθειµένων οµάδων) έως αρκετά sec (ή ακόµα ώρες και ηµέρες για 

εκτεταµένες κινήσεις που σχετίζονται µε µεγάλες δοµικές ανακατατάξεις π.χ. 

αποδίπλωση). Κατά σύµβαση, έχουµε ορίσει σαν διαχωριστική γραµµή για τα 

διάφορα είδη πρωτεϊνικής κίνησης το χρόνο περιστροφής τc (βλ εξ.6 ). Κινήσεις που 

πραγµατοποιούνται σε χρόνους µικρότερους από τc χαρακτηρίζονται ως εγγενώς 

γρήγορες·  αντίθετα, κινήσεις που λαµβάνουν χώρα σε χρόνους µεγαλύτερους από τc 

περιγράφονται ως ολικές διαµορφωτικές κινήσεις.109  
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Σχήµα 35. Η χρονική κλίµακα για τους διάφορους τύπους κίνησης ενός πρωτεϊνικού µορίου 

σε διάλυµα. 

 

 Για τη µελέτη της πρωτεϊνικής δυναµικής χρησιµοποιούνται πειράµατα τύπου 

HSQC από τα οποία εξάγονται οι χρόνοι ή οι ρυθµοί αποδιέγερσης (έχουν σχέση 

αντιστρόφου) των  ετεροπυρήνων 15Ν. Πιο συγκεκριµένα, καταγράφεται σειρά 1Η-
15Ν HSQC πειραµάτων, τα οποία διαφέρουν στο µεσοδιάστηµα µεταξύ δύο 

διαδοχικών παλµικών ακολουθιών. Σε ένα τυπικό NMR πείραµα, η εκάστοτε παλµική 

ακολουθία επαναλαµβάνεται αρκετές φορές ώστε να αποκτήσουµε έναν 

ικανοποιητικό λόγο σήµατος προς θόρυβο (S/N). Ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα 

στη µία παλµική ακολουθία και την επόµενη καλείται χρόνος υστέρησης (delay time) 

και όπως είναι φυσικό, έπεται του χρόνου ανίχνευσης του NMR σήµατος. Όσο 

µεγαλύτερος ο χρόνος υστέρησης, τόσο περισσότερα πυρηνικά spin θα έχουν 

επιστρέψει σε κατάσταση ισορροπίας µε συνέπεια εξασθένιση του NMR σήµατος.134  
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Σχήµα 36. Σχηµατική αναπαράσταση ενός κύκλου µιας απλής παλµικής ακολουθίας, που 

περιλαµβάνει την εφαρµογή ενός µόνο παλµού.134  

 

Με βάση τη µεταβολή στην ένταση του σήµατος, µπορούµε να υπολογίσουµε 

τους χρόνους αποδιέγερσης Τ1 και Τ2.  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο χρόνος 

αποδιέγερσης Τ1 (ή ο ρυθµός αποδιέγερσης R1) αφορά στην επαναφορά της 

ισορροπίας κατά µήκος της διεύθυνσης του εφαρµοζόµενου µαγνητικού πεδίου 

(διεύθυνση z), ενώ ο χρόνος αποδιέγερσης Τ2 (ή ο ρυθµός αποδιέγερσης R2) στην 

αποκατάσταση της ισορροπίας σε διεύθυνση κάθετη σε αυτό (επίπεδο xy). Η 

παράµετρος R1 είναι ενδεικτική για κινήσεις της τάξης των ps-ns, ενώ ο ρυθµός R2 

παρέχει πληροφορία για πιο βραδείες διεργασίες µs-ms.135 Από το λόγο των µέσων 

όρων των ρυθµών αποδιέγερσης για όλα τα αµινοξέα, R2/R1, µπορούµε να 

αντλήσουµε µια ακόµα σηµαντική πληροφορία: αν η υπό µελέτη πρωτεΐνη 

πολυµερίζεται ή όχι. Πιο συγκεκριµένα, ο λόγος R2/R1 αντιστοιχεί σε ορισµένο χρόνο 

αυτοπεριστροφής τc, ο οποίος, µε τη σειρά του, αντιστοιχεί σε ορισµένη ακτίνα. 

Θεωρώντας την πρωτεΐνη ως σφαίρα συγκεκριµένης ακτίνας, µπορούµε, τελικά, να 

ανάγουµε το λόγο R2/R1 σε ορισµένο ΜΒ και µε βάση αυτό, να αποφανθούµε αν η 

πρωτεΐνη υφίσταται ως µονοµερές ή σχηµατίζει διµερή, τριµερή κτλ.  
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Σχήµα 37. Η αντιστοιχία χρόνου αυτοπεριστροφής τc και ΜΒ της πρωτεΐνης.112 Όσο 

µεγαλύτερο το πρωτεϊνικό µόριο, τόσο βραδύτερη η περιστροφή του (µεγαλύτερος τc) και 

τόσο ταχύτερη η αποδιέγερση του NMR σήµατος µε αποτέλεσµα µικρότερο λόγο σήµατος 

προς θόρυβο. Επιπλέον, µε αύξηση του ΜΒ της πρωτεΐνης, αυξάνει ο αριθµός των 

παρατηρούµενων σηµάτων µε συνέπεια εκτεταµένη αλληλεπικάλυψη των NMR κορυφών. 

Εξαιτίας των δύο αυτών παραγόντων (µικρός S/N, αλληλεπικάλυψη), η ποιότητα του NMR 

φάσµατος φθίνει από αριστερά προς τα δεξιά.  

 

 Η κινητικότητα µιας πρωτεΐνης µελετάται µε µεγαλύτερη ακρίβεια µέσω του 

δισδιάστατου ετεροπυρηνικού 1Η-15Ν ΝΟΕ πειράµατος (Heteronuclear NOE-

HOESY).136 Στο πείραµα αυτό, η σύζευξη µεταξύ 1Η-15Ν πραγµατοποιείται µέσω του 

φαινοµένου ΝΟΕ. Συγκρίνοντας την ένταση των κορυφών σε ένα 1Η-15Ν HOESY κι 

ένα απλό 1H-15Ν HSQC πείραµα, µπορούµε να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για 

την κίνηση των δεσµικών ανυσµάτων 1Η-15Ν. 

Σε γενικές γραµµές, τα διάφορα είδη πρωτεϊνικής κίνησης είναι πολύ 

σηµαντικά για βιολογικές διαδικασίες όπως κατάλυση, αλλοστερική ρύθµιση, 

πρόσδεση υποστρώµατος, πρωτεϊνική αναδίπλωση. Ειδικά στην περίπτωση των 

ενζύµων (όπως η πρωτεΐνη Arkadia, που µελετάται στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας), η ευκινησία εξυπηρετεί στην ικανότητα αλληλεπίδρασης µε πλήθος 

υποστρωµάτων καθώς και της αποδέσµευσής τους, αφότου διεκπεραιωθεί η 

κατάλυση. 
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B.1 Σκοπός ερευνητικής εργασίας  
 

Η δέσµευση Zn καθορίζει την αναδίπλωση ενός RING τοµέα και κατ’ 

επέκταση, τη λειτουργικότητα και δραστικότητα των αντίστοιχων Ε3 λιγασών 

ουβικιτίνης. Μια κοινή βιοχηµική πρακτική για την αποκρυστάλλωση του δοµικού 

υποβάθρου των RING Ε3 λιγασών ουβικιτίνης είναι οι µεταλλάξεις καταλοίπων που, 

κανονικά, συναρµόζονται µε  Zn. Η αντικατάσταση τέτοιων αµινοξέων από άλλα µε 

χαµηλότερη συγγένεια δέσµευσης για το µεταλλοϊόν οδηγεί είτε σε κατάρρευση της 

δοµής του RING τοµέα είτε σε µερική διαµορφωτική αλλαγή, που αποτρέπει την 

αλληλεπίδραση Ε2-Ε3 κι εποµένως, τη δηµιουργία ενός δραστικού συµπλέγµατος για 

την ουβικιτινίωση. Σε κάθε περίπτωση, οι µεταλλαγµένες πρωτεΐνες αδυνατούν να 

επιτελέσουν το βιολογικό τους ρόλο µε δυσµενείς συνέπειες για την κυτταρική 

λειτουργία ακόµα κι επιβίωση.  

 Από τις πιο καλά µελετηµένες RING E3 λιγάσες ουβικιτίνης είναι η πρωτεΐνη 

BRCA-1, µια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, που δρα ως διµερές µε την πρωτεΐνη 

BARD-1.137 Περίπου το 20% των κλινικά σηµαντικών µεταλλάξεων της πρωτεΐνης 

αφορά στα αµινοξέα του Ν΄-τελικού RING C3HC4 τοµέα της.138 Οι µεταλλάξεις των 

κυστεϊνικών καταλοίπων του RING τοµέα της BRCA-1 συνδέονται, πλέον, ευθέως µε 

την προδιάθεση των ατόµων για ανάπτυξη καρκίνου µαστού και ωοθηκών. Η 

αντικατάσταση των κυστεϊνών του 1ου κέντρου ένταξης Zn οδηγεί σε λανθασµένη 

αναδίπλωση του RING τοµέα. Με µετάλλαξη των κυστεϊνών του 2ου µοτίβου 

δέσµευσης, η πρωτεΐνη εξακολουθεί να δεσµεύει Ζn στο 1ο µοτίβο και να σχηµατίζει 

αυθόρµητα διµερή µε BARD-1, όχι όµως και να δρα ως Ε3 λιγάση ουβικιτίνης.139 

Φαίνεται ότι οι µεταλλάξεις καταλοίπων στο 2ο µεταλλικό κέντρο ασκούν µια τοπική 

επίδραση στη δοµή του RING τοµέα µεταβάλλοντας τη δοµή ή/και τη δυναµική της 

2ης θηλιάς δέσµευσης Zn. Η τελευταία απέχει αρκετά από την περιοχή 

ετεροδιµερισµού µε την BARD-1 αλλά αποτελεί τµήµα της διεπιφάνειας 

αλληλεπίδρασης µε το ένζυµο Ε2 µε αποτέλεσµα την ανεπιτυχή µεταφορά της 

ουβικιτίνης στην πρωτεΐνη-στόχο.140 

Ανάλογα πειράµατα κατευθυνόµενης µεταλλαξιγένεσης έχουν 

πραγµατοποιηθεί στο RING-C2H2C4 τοµέα της πρωτεΐνης Hdm2. H σηµειακή 

µετάλλαξη της Cys462, που εντοπίζεται στο 1ο µοτίβο δέσµευσης Zn, σε Ala 

συνοδεύεται από απώλεια της δραστικότητας Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης.141 Μάλιστα, η 
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µεταλλαγµένη πρωτεΐνη όχι µόνο δεν αναστέλλει την p53 αλλά ενισχύει τη 

µεταγραφή της σε βαθµό µεγαλύτερο από ό,τι η απαλοιφή του αντίστοιχου 

γονιδίου.142 Επιπλέον, οι µεταλλάξεις των ιστιδινών του 2ου µοτίβου δέσµευσης 

(H452A, H457A) οδηγούν σε λανθασµένη αναδίπλωση/συσσωµάτωση της πρωτεΐνης 

καθώς και σε αδυναµία της να δεσµεύσει Zn.143  

 Η επίδραση συγκεκριµένων µεταλλάξεων στη δοµή και λειτουργία του RING 

τοµέα µελετάται και στην περίπτωση της RING-H2 Ε3 λιγάσης Ub Arkadia. Κατόπιν 

αντικατάστασης της Cys955 του δεύτερου µοτίβου δέσµευσης από Arg, η πρωτεΐνη 

υφίσταται δραµατικές δοµικές αναδιατάξεις και αδυνατεί να δεσµεύσει Zn. Σε 

αντίθεση µε τη BRCA-1 (αλλά σε συµφωνία µε την Hdm2), ενώ η µετάλλαξη αφορά 

στο δεύτερο κέντρο ένταξης Zn, η απώλεια της ικανότητας δέσµευσης του µετάλλου 

είναι καθολική.144 

 Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα εγείρονται µια σειρά από ερωτήµατα: Ποιος 

ο ρόλος των κυστεϊνών και ιστιδινών στη δέσµευση του Zn και τη σωστή 

αναδίπλωση του RING τοµέα της Arkadia; Είναι οι κυστεΐνες ισότιµες µε τις 

ιστιδίνες ή ακόµα και οι κυστεΐνες/ιστιδίνες µεταξύ τους ως προς την ικανότητά τους 

να συναρµόζονται µε Zn; Επηρεάζουν τα δύο µοτίβα δέσµευσης εξίσου την 

αναδίπλωση του RING τοµέα  ή µπορούµε να τα διαχωρίσουµε σε ένα ισχυρότερο 

(υψηλότερης συγγένειας για Zn) κι ένα ασθενέστερο (χαµηλότερης συγγένειας για 

Zn); Ποιος ο καθοριστικός παράγοντας της δοµής ενός RING τοµέα: η θέση της  

κυστεΐνης/ιστιδίνης στην αλληλουχία ή η τοπολογία της (δηλαδή ο αριθµός και το 

είδος των παρεµβαλλόµενων καταλοίπων µεταξύ των αµινοξέων που συναρµόζονται 

στον Zn); 

 Στο πλαίσιο της διελεύκανσης της σχέσης δοµής-δράσης του RING τοµέα της  

Arkadia, σχεδιάστηκε η µετάλλαξη της His του πρώτου µοτίβου δέσµευσης σε Cys 

(H965C). H παρούσα ερευνητική εργασία διαρθρώνεται σε δύο άξονες: 

 Τη διαµορφωτική µελέτη της συγκεκριµένης µετάλλαξης, µε την οποία, 

ουσιαστικά, µετατρέψαµε τον RING-H2 τοµέα της Arkadia σε έναν κλασικό RING-

ΗC. Ο δοµικός της χαρακτηρισµός έχει ως απώτερο στόχο την αποκάλυψη τυχόν 

δοµικών διαφορών µε την φυσικού τύπου πρωτεΐνη.  

 Τη διερεύνηση της πρωτεϊνικής δυναµικής του RING-HC τοµέα της H965C 

Arkadia. 

Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε µέσω πολυδιάστατης και πολυπυρηνικής 

φασµατοσκοπίας πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (ΝΜR). Επικουρικά, 
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χρησιµοποιήθηκαν υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία, σε συνδυασµό µε τα NMR 

πειραµατικά δεδοµένα, µπορούν να παράσχουν ασφαλή συµπεράσµατα για τη 

διαµόρφωση βιολογικών µακροµορίων. 
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Γ.1 Το πρόγραµµα TALOS (Torsion Angle 

Likelihood Obtained from chemical shift and 

sequence Similarity) 
 

Οι χηµικές µετατοπίσεις των ατόµων του πολυπεπτιδικού σκελετού 

σχετίζονται άµεσα µε τη δευτεροταγή διαµόρφωση µιας πρωτεΐνης. Οµόλογες 

πρωτεΐνες εµφανίζουν παρόµοια µοτίβα χηµικών µετατοπίσεων στις περιοχές µε 

καθορισµένη δευτεροταγή δοµή. Την ιδιότητα αυτή εκµεταλλεύεται το λογισµικό 

TALOS128 για την πρόβλεψη των τιµών των δίεδρων γωνιών φ και ψ του πρωτεϊνικού 

σκελετού.  Το πρόγραµµα αυτό διατηρεί βάση δεδοµένων µε τις χηµικές µετατοπίσεις 

των ατόµων Cα, Cβ, C΄, Ηα και Ν είκοσι πρωτεΐνών, των οποίων οι  X-ray δοµές 

έχουν επιλυθεί σε υψηλή διακριτικότητα (<2Å). Με βάση την οµοιότητα των 

χηµικών µετατοπίσεων και της αµινοξικής αλληλουχίας, το πρόγραµµα αναζητά το 

βέλτιστο ταίριασµα για κάθε τριπλέτα της  πρωτεΐνης. Αν τα κεντρικά κατάλοιπα στις 

δέκα δοµές µε το υψηλότερο ποσοστό ταύτισης, έχουν παρόµοιες τιµές φ και ψ 

γωνιών, τότε αυτές οι τιµές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως γεωµετρικοί 

περιορισµοί σε δοµικούς υπολογισµούς. Η σχετική τυπική απόκλιση ανάµεσα στις 

τιµές των δίεδρων γωνιών που εξάγονται από το λογισµικό TALOS και τις 

αντίστοιχες από τις X-ray δοµές είναι περίπου 15º. Το σφάλµα της µεθόδου ανέρχεται 

µόλις στο 3%, αναδεικνύοντας το πρόγραµµα TALOS σε αξιόπιστο υπολογιστικό 

εργαλείο για την πρόβλεψη της δευτεροταγούς διαµόρφωσης του πολυπεπτιδικού 

σκελετού.145 

 
 

Γ.2 Το πρόγραµµα DYANA (DYnamics Algorithm 

for Nmr Applications) 
 

Το πρόγραµµα DYANA133 υπολογίζει τρισδιάστατες δοµές πρωτεϊνών και 

νουκλεϊνικών οξέων πραγµατοποιώντας προσοµοίωση µοριακής δυναµικής και 

αξιοποιώντας τη συστροφή των γωνιών στο χώρο. Αυτό είναι και το συγκριτικό του 

πλεονέκτηµα έναντι της παλαιότερης καρτεσιανής προσέγγισης (λογισµικό 

DIANA127). Εδώ, οι παράµετροι που καθορίζουν την οµοιοπολική δοµή (µήκη & 
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γωνίες δεσµών, χειροµορφία, επιπεδότητα), διατηρούνται σταθερές στις βέλτιστες 

τιµές τους, οπότε ελαττώνεται αισθητά η µεταβλητότητα του συστήµατος. Πράγµατι, 

ο αριθµός των βαθµών ελευθερίας είναι µειωµένος περίπου κατά 10 φορές. Εξαιτίας 

της περιορισµένης διαµορφωτικής ελευθερίας, η συνάρτηση της δυναµικής ενέργειας 

είναι απλούστερη και τα βήµατα υπολογισµού έχουν µεγαλύτερη διάρκεια 

οδηγώντας, έτσι, σε αποτελεσµατικότερο δοµικό υπολογισµό.  

Το µόριο µπορεί να θεωρηθεί ως µια ΄΄δενδροειδής΄΄ δοµή, η οποία 

αποτελείται από ένα βασικό σκελετό µε ορισµένη διάταξη στο χώρο και n άκαµπτες 

προεκτάσεις-κλαδιά. Τα ΄΄κλαδιά΄΄ συνδέονται µε τη βάση του δένδρου  µέσω n 

περιστρεφόµενων δεσµών. Οι βαθµοί ελευθερίας είναι αποκλειστικά συνεστραµµένες 

γωνίες, δηλαδή περιστροφές γύρω από απλούς δεσµούς. Η προσοµοίωση µοριακής 

δυναµικής µε συνεστραµµένες γωνίες γίνεται µε επίλυση των εξισώσεων κίνησης 

Lagrange, που, σε αντίθεση µε τη νευτώνεια µηχανική, στηρίζονται στις γενικευµένες 

συντεταγµένες. Κανονικά, η εφαρµογή µοριακής δυναµικής µε συστροφή γωνιών θα 

απαιτούσε την επίλυση n εξισώσεων σε κάθε βήµα υπολογισµού, κάτι που 

µεταφράζεται σε υπολογιστικό χρόνο της τάξης του n3. Είναι προφανές ότι ένας 

τέτοιος αλγόριθµος αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσχρηστος για µεγάλα πρωτεϊνικά 

συστήµατα. Το πρόγραµµα DYANA παρακάµπτει αυτό το πρόβληµα 

χρησιµοποιώντας ένα γρήγορο αναδροµικό αλγόριθµο για την ολοκλήρωση των 

εξισώσεων κίνησης. Η στρατηγική αυτή, που πρωτοεισάχθηκε στην αεροδιαστηµική 

και τη ροµποτική, µειώνει την απαιτούµενη υπολογιστική δύναµη τόσο ώστε να είναι 

ανάλογη του n.  

 Η ποιότητα των υπολογιζόµενων δοµών εξαρτάται από τον αριθµό των 

βηµάτων υπολογισµού της δυναµικής των γωνιών (TAD – Torsion Angle Dynamics 

βήµατα) ανά κύκλο υπολογισµού·  η αύξηση του αριθµού των TAD βηµάτων οδηγεί, 

γενικά, σε χαµηλότερη τιµή συνάρτησης. Το µέγεθος της πρωτεΐνης δεν φαίνεται να 

επιδρά στην ποιότητα των υπολογισµών, αφού η κατανοµή των τιµών συνάρτησης 

για µεγάλες πρωτεΐνες είναι συγκρίσιµη µε την αντίστοιχη πρωτεϊνών µικρού ΜΒ. 

 Το πρωτόκολλο ανόπτησης που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα DYANA µπορεί 

να συνοψιστεί στα παρακάτω σηµεία: 

1. ∆ηµιουργία µιας αρχικής τυχαίας διαµόρφωσης θεωρώντας όλες τις 

συνεστραµµένες γωνίες ως ανεξάρτητες µεταβλητές. 

2. Έλεγχος στερεοχηµικής παρεµπόδισης µε αποκλεισµό όλων των 

υδρογονοατόµων και αύξηση της ατοµικής ακτίνας των βαρέων ατόµων που 
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συνδέονται οµοιοπολικά µε υδρογόνο κατά 0.15Å σε σχέση µε τις τυπικές 

τους τιµές. 

3. Πραγµατοποίηση 100 βηµάτων ελαχιστοποίησης ενέργειας στο επίπεδο 3 

(δηλαδή λαµβάνοντας υπόψη µόνο τους περιορισµούς αποστάσεων µεταξύ 

ατόµων που απέχουν κατά τρία κατάλοιπα στην αλληλουχία)· ακολουθούν  

100 επιπρόσθετα βήµατα ελαχιστοποίησης ενέργειας µε το συνυπολογισµό 

όλων των δοµικών περιορισµών.  

4. Πραγµατοποίηση Ν/5 TAD βηµάτων σε µια υψηλή θερµοκρασία αναφοράς, 

Τhigh, όπου Ν ο συνολικός τους αριθµός, όπως αυτός καθορίζεται από το 

χειριστή. 

5. Πραγµατοποίηση 4Ν/5 TAD βηµάτων µε τιµές αναφοράς για τη θερµοκρασία 

και την ενέργεια σύµφωνα µε τις εξισώσεις: 

 

                                                Τref(s)=(1-s)4Thigh                                                               (11),  

  

                                                εref(s)=0.005*0.02s                                                            (12),  

 

όπου s µια παράµετρος που κυµαίνεται από 0 (στο πρώτο βήµα υπολογισµού) 

έως 1 (στο τελευταίο βήµα). 

6. Στερεοχηµικός έλεγχος µε το συµψηφισµό όλων των υδρογονοατόµων, 

επαναφορά των ατοµικών ακτίνων στις τυπικές τους τιµές και 

πραγµατοποίηση 100 βηµάτων ελαχιστοποίησης ενέργειας. 

7. Πραγµατοποίηση 200 TAD βηµάτων σε µηδενική θερµοκρασία και 

εref=0.0001. Οι αρχικές ταχύτητες αυτών των βηµάτων υπολογισµού είναι 

εκείνες που προέκυψαν µε την ολοκλήρωση του σταδίου 5. 

8. Πραγµατοποίηση 1000 βηµάτων ελαχιστοποίησης ενέργειας λαµβάνοντας 

υπόψη όλους τους περιορισµούς.  

Κατά τη διάρκεια των υπολογισµών, η λίστα των κατώτατων ορίων 

αποστάσεων, που αντιστοιχούν στις VDW (Van der Waals) αλληλεπιδράσεις 

ανανεώνεται κάθε 50 TAD βήµατα ή κατά τη διάρκεια της ελαχιστοποίησης 

ενέργειας, όποτε µια δίεδρη γωνία έχει περιστραφεί περισσότερο από 10º από την 

τελευταία ανανέωση ή έπειτα από 100 βήµατα ελαχιστοποίησης ενέργειας. Συνήθως, 

η αρχική τιµή θερµοκρασίας είναι Τhigh=9600K και ο αριθµός των TAD βηµάτων 

Ν=4000.146      
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Γ.3 Το πρόγραµµα AMBER (Assisted Model 

Building with Energy Refinement) 

 

Πρόκειται για ένα πακέτο λογισµικού, που χρησιµοποιείται για την 

ενεργειακή βελτιστοποίηση των τελικών NMR δοµών πραγµατοποιώντας 

προσοµοίωση µοριακής δυναµικής ή/και µοριακής µηχανικής.  

Γενικά, η προσοµοίωση µοριακής δυναµικής είναι µια τεχνική, που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της κίνησης των ατόµων σε  µοριακό πλέγµα. 

∆εδοµένου ότι οι µακροσκοπικές ιδιότητες καθορίζονται σε επίπεδο µορίου, είναι 

δυνατόν να εξάγουµε πολύτιµες πληροφορίες για τη µακροσκοπική συµπεριφορά 

ενός βιοµορίου προσοµοιώνοντας το σύστηµα σε ατοµικό επίπεδο. Η προσοµοίωση 

µοριακής δυναµικής αποκτά ιδιαίτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι 

πολλά βιολογικά φαινόµενα δεν λαµβάνουν χώρα στο ολικό ενεργειακό ελάχιστο. Η 

µέθοδος βρίσκει πρακτική εφαρµογή στη µελέτη χρονοεξαρτώµενων διαδικασιών 

όπως µοριακές δονήσεις, κινήσεις πρωτεϊνικών επικρατειών, πρωτεϊνική αναδίπλωση 

και θερµοεξαρτώµενων φαινοµένων όπως ελεύθερη ενέργεια του υπό µελέτη 

βιοµορίου. Τα δεδοµένα που προκύπτουν µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά 

στο σχεδιασµό φαρµάκων και βιοκαταλυτών καθώς και στην ανακάλυψη µοριακών 

µονοπατιών. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχία της προσοµοίωσης 

µοριακής δυναµικής εξαρτάται από την αξιοπιστία των παραµέτρων του πεδίου 

δυνάµεων, που, κάθε φορά, χρησιµοποιείται. 

Σύµφωνα µε το πεδίο δυνάµεων του προγράµµατος AMBER, το δυναµικό 

ενέργειας ενός πρωτεϊνικού µορίου µπορεί να θεωρηθεί ως άθροισµα επιµέρους 

ενεργειακών συνιστωσών (ενέργειες δεσµών, γωνιών, δίεδρων γωνιών, VDW & 

ηλεκτροστατικές δυνάµεις).  
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Η ενεργειακή βελτιστοποίηση µέσω του προγράµµατος AMBER 

περιλαµβάνει, καταρχάς, την απόκτηση κι επεξεργασία ενός αρχείου PDB, που 

περιέχει τις συντεταγµένες των ατόµων, όπως αυτές υπολογίστηκαν στην 

΄΄οικογένεια των NMR δοµών΄΄. Σε επόµενο στάδιο, εξάγεται, µέσω διάφορων 

προπαρασκευαστικών προγραµµάτων (π.χ. LEaP), ένα αρχείο µε τοπολογικές 

πληροφορίες (είδος ατόµων, φορτία, συνδεσιµότητα) και άλλες παραµέτρους 

(δυνάµεις πεδίου απαραίτητες για την περιγραφή των δεσµικών και µη 

αλληλεπιδράσεων). Ακολουθεί προσοµοίωση ανόπτησης κάνοντας χρήση 

ενεργειακών περιορισµών, που καθορίζονται από NMR δεδοµένα, σε ορισµένες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, µε τη βοήθεια του προγράµµατος Sander. Στο 

τέταρτο και τελευταίο στάδιο, αφού έχει ολοκληρωθεί η ελαχιστοποίηση ενέργειας, 

το πρόγραµµα Ptraj επεξεργάζεται και αναλύει τις αναδιαµορφωµένες 3D 

συντεταγµένες των ατόµων. Στη φάση αυτή, από την οικογένεια των 20-40 

υπολογισθεισών δοµών, υπολογίζεται και µια εικονική, µέση δοµή, που συγκεντρώνει 

τα καλύτερα χαρακτηριστικά από πλευράς ενέργειας.147,148  

 

 

 

Σχήµα 39. ∆ιάγραµµα ροής του προγράµµατος AMBER. 

΄΄Bonded΄΄ 
terms 

΄΄Non-bonded΄΄ 
terms 

Σχήµα 38. Το πεδίο δυνάµεων, στο οποίο στηρίζεται το πρόγραµµα AMBER. 
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Αν και η διαδικασία ενεργειακής βελτιστοποίησης πραγµατοποιείται, 

συνήθως, υπό κενό, υπάρχει και η δυνατότητα να προσοµοιωθεί η κατάσταση στο 

νερό, η οποία προσεγγίζει τις πραγµατικές συνθήκες. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι 

ενεργειακοί όροι που υπεισέρχονται στο πεδίο δυνάµεων επιδέχονται τροποποίηση 

π.χ. µείωση της έντασης των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων λόγω 

επιδιαλύτωσης µε επίπτωση στον απαιτούµενο υπολογιστικό χρόνο.  
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∆.1 NMR πειράµατα 
  

 Τα NMR πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε κανονικές συνθήκες 

θερµοκρασίας Τ=298Κ και καταγράφηκαν από Bruker Avance φασµατογράφους 400 

MHz, 600 MHz και 1GHz. Ο φασµατογράφος των 400MHz ήταν εξοπλισµένος µε 

Broad Band Inverse probe (BBI), ενώ αυτοί των 600 ΜΗz και 1 GHz µε TCI 

cryoprobes ειδικά σχεδιασµένες για άµεση ανίχνευση των πυρήνων 1Η και 13C. Τα 

πρωτεϊνικά δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν παρασκευάστηκαν βιοτεχνολογικά µε 

τεχνικές ανασυνδυασµένου DNA και επισηµάνθηκαν κατάλληλα µε 15N και 13C ώστε 

να µπορούν να µελετηθούν µε φασµατοσκοπία NMR. Για την αποφυγή 

διακυµάνσεων του µαγνητικού πεδίου, 50µl D2O προστέθηκαν σε 450 µl ρυθµιστικού 

διαλύµατος φωσφορικών, που περιείχε την επισηµασµένη πρωτεΐνη. Ως ουσία 

αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το τετραµεθυλσιλάνιο (TMS). Η συµπίεση του σήµατος 

συντονισµού του νερού επιτεύχθηκε µε την τεχνική του προκορεσµού (presaturation), 

η οποία περιλαµβάνει την εφαρµογή ενός µακράς διάρκειας (sec) και χαµηλής ισχύος 

(mW) παλµού ραδιοσυχνότητας ακολουθούµενου από έναν µη-εκλεκτικό παλµό RF 

90º για τη διέγερση των επιθυµητών πυρήνων.  

Η ταυτοποίηση των σηµάτων συντονισµού των 1Η, 15Ν και 13C πυρήνων 

κατέστη δυνατή µε τη χρήση σειράς δισδιάστατων διπυρηνικών και τρισδιάστατων 

δι/τριπυρηνικών φασµάτων: 2D 1Η-15Ν HSQC, 3D HNCO και ΗΝ(CA)CO, 3D 

HNCA και HN(CO)CA, 3D HNCACB και HN(CO)CACB, 3D  

HBHA(CBCACO)NH, 3D HCCH-TOCSY. Οι διαπρωτονιακοί περιορισµοί 

απόστασης εξήχθησαν από τρισδιάστατα NOESY φάσµατα: 3D 15Ν- και 13C-

NOESY. Τα 2D 15Ν-HSQC πειράµατα καταγράφηκαν σε εύρος φάσµατος 4.80-13.77 

ppm για το 1Η και 102.33 – 132.31 ppm για το 15Ν. Τα 3D NMR πειράµατα HNCO & 

ΗΝ(CA)CO, HNCA & HN(CO)CA, HNCACB & HN(CO)CACB,  καταγράφηκαν σε 

εύρος φάσµατος 6.48 – 10.44 ppm για το 1Η, 108.35 – 130.88 ppm για το 15Ν, ενώ για 

τον 13C το εύρος διέφερε ανάλογα µε το είδος των φασµάτων: 170.79 – 184.71ppm, 

42.89 - 74.63ppm και 13.87 – 73.66ppm αντίστοιχα.  Το 3D HBHA(CBCACO)NH 

πείραµα καταγράφηκε σε εύρος  -4.35 – 10.43ppm για το 1Η και 108.35 – 130.89 για 

το 15Ν, ενώ το 3D HCCH-TOCSY καταγράφηκε σε εύρος  -0.55 – 6.67ppm για το 1Η 

και 6.33 – 79.19ppm για τον 13C. Tέλος, αναφορικά µε τα 15Ν- και 13C-NOESY 

φάσµατα, όταν ελήφθησαν στα 600ΜHz, καταγράφηκαν σε εύρος φάσµατος -1.32 – 
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10.73ppm για το 1Η & 108.35 – 130.89ppm για το 15Ν και -0.82 – 10.41ppm για το 
1Η & 20.99 – 60.84ppm για τον 13C, αντίστοιχα. Τα ίδια φάσµατα στο 1GHz 

καταγράφηκαν σε εύρος φάσµατος -0.28 – 11.85ppm για το 1Η & 107.69 – 

132.31ppm για το 15Ν και -2.22 – 11.86ppm για το 1Η & 3.74 – 77.59ppm για τον 
13C, αντίστοιχα. O χρόνος ανάµιξης για όλα τα φάσµατα κυµάνθηκε µεταξύ 60 και 

300ms.  

 

 

∆.2 Επεξεργασία NMR φασµάτων 

 

 Η επεξεργασία των φασµάτων έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού TOPSPIN 

2.1 της Bruker. ∆ιάφορες υπορουτίνες χρησιµοποιήθηκαν για το χειρισµό 

ακατέργαστων NMR δεδοµένων όπως ο διαχωρισµός των δισδιάστατων µητρών 

δεδοµένων σε δύο ή τέσσερα υποφάσµατα. Ο τελευταίος είναι αναγκαίος, αφενός για 

πιστοποίηση της ποιότητάς τους, αφετέρου για την εύρεση του κατάλληλου 

γραµµικού συνδυασµού των υποφασµάτων, που το πρόγραµµα χρειάζεται σαν 

δεδοµένα εισαγωγής.  

 

 

∆.3 Ανάλυση NMR φασµάτων 

 

 Η ανακατασκευή της αµινοξικής ακολουθίας και η ταυτοποίηση των σηµάτων 

συντονισµού των πυρήνων έγινε µε το πρόγραµµα CARA,149 ενώ η ολοκλήρωση του 

όγκου των κορυφών συσχέτισης κατέστη εφικτή χάρη στο πρόγραµµα ΧΕΑSY.150  

 

 

∆.4 ∆οµικοί υπολογισµοί 

 

 Ο υπολογισµός της τρισδιάστατης δοµής του µεταλλαγµένου RING τοµέα της 

Arkadia πραγµατοποιήθηκε µέσω του προγράµµατος DYANA.133,146 Για τη 
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µετατροπή του όγκου των σηµάτων σε διαπρωτονιακές αποστάσεις χρησιµοποιήθηκε 

η ρουτίνα Caliba του πρότερου προγράµµατος DIANA,127 οπότε προέκυψαν οι 

δοµικοί περιορισµοί υπό µορφή ανώτατων ορίων διατοµικών αποστάσεων (αρχείο 

upl). Εκτός από τους περιορισµούς αποστάσεων, κατά τον υπολογισµό της δοµής του 

βιοµορίου, χρησιµοποιήθηκαν και γεωµετρικοί περιορισµοί και συγκεκριµένα, τιµές 

δίεδρων γωνιών φ, όπως προέκυψαν έπειτα από χρήση του υπολογιστικού εργαλείου 

TALOS.128,145 Στον υπολογισµό συµπεριλήφθηκαν ακόµα δεσµοί υδρογόνου, οι 

οποίοι προβλέφθηκαν από το πρόγραµµα DYANA βάσει του πλέγµατος των ΝΟΕ 

συζεύξεων και των υπολογισθέντων 3D µοντέλων. H ενεργειακή βελτιστοποίηση των 

εξαγόµενων µοντέλων πραγµατοποιήθηκε µε προσοµοίωση µοριακής µηχανικής 

µέσω του προγράµµατος AMBER,147,148 ενώ για την ποιοτική αποτίµηση των τελικών 

δοµών χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό PROCHECK.151   

 

 

∆.5 Μελέτη πρωτεϊνικής δυναµικής 

 

Οι ρυθµοί αποδιέγερσης R1 και R2 προσδιορίστηκαν έπειτα από καταγραφή 

σειράς δισδιάστατων 1Η-15Ν HSQC πειραµάτων µε διαφορετικούς χρόνους 

υστέρησης. Επιπρόσθετα, για τη µελέτη της κινητικότητας των δεσµικών ανυσµάτων 
1Η-15Ν, έγινε χρήση του ετεροπυρηνικού 2D 1Η-15Ν ΝΟΕ πειράµατος,136 στο οποίο οι 

συζεύξεις 1Η-15Ν πραγµατοποιούνται µέσω χώρου.  
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Ε.1 Υπολογισµός δοµής  

 

Η πρωτεΐνη Arkadia αποτελείται, συνολικά, από 994 αµινοξέα, εκ των οποίων 

τα τελευταία 68 συγκροτούν ένα RING-H2 τοµέα, απαραίτητο για τη δραστικότητα 

Ε3 λιγάσης ουβικιτίνης. Τα δύο µοτίβα δέσµευσης Zn σχηµατίζονται από τα αµινοξέα 

Cys942, Cys945, His965, C968 και Cys960, His962, Cys979, Cys982 αντίστοιχα. Στο 

σχήµα που ακολουθεί, απεικονίζεται η αλληλουχία της µεταλλαγµένης πρωτεΐνης, 

που συνιστά και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας. 

 

 

 
Σχήµα 40. Η αµινοξική ακολουθία του µεταλλαγµένου RING τοµέα της Arkadia και τα 
δύο κέντρα δέσµευσης Zn. Η αρίθµηση στο κάτω µέρος της αλληλουχίας βασίζεται στο 

µήκος ολόκληρης της πρωτεΐνης, ενώ η µετάλλαξη της Η965 σε C επισηµαίνεται µε κόκκινο 

χρώµα. Οι αριθµοί πάνω από την αλληλουχία αντιστοιχούν µόνο στο τµήµα της πρωτεΐνης 

που εκφράστηκε.  

 

Με βάση την εικόνα του1Η-15Ν HSQC φάσµατος, µπορούµε να αποφανθούµε 

για τα παρακάτω: 

� Οι κορυφές συσχέτισης 1Η-15Ν είναι διασπαρµένες σε αρκετά µεγάλο εύρος 

χηµικών µετατοπίσεων, εποµένως η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη είναι 

αναδιπλωµένη.  

� Τα παρατηρούµενα σήµατα είναι περισσότερα από τα θεωρητικά 

αναµενόµενα. Η περίσσεια των κορυφών µπορεί να υποδηλώνει ισορροπία 

µεταξύ δύο διαφορετικών διαµορφώσεων για συγκεκριµένα αµινοξέα ή/και 

πρωτεόλυση. Πράγµατι, στο κατώτερο κεντρικό τµήµα του φάσµατος 

εµφανίζεται µια συστάδα σηµάτων, χαρακτηριστική για πρωτεΐνες που έχουν 

µερικώς αποικοδοµηθεί. 

Κατόπιν ανάλυσης του 1Η-15Ν HSQC φάσµατος και µε συνδυασµένη χρήση 

των τρισδιάστατων φασµάτων HNCA, HN(CO)CA, HNCACB, HN(CO)CACB 
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ταυτοποιήθηκε το 92.3% των αµινοξέων της ακολουθίας. Εξαίρεση αποτελούν, 

φυσικά, οι τρεις προλίνες της αλληλουχίας (P959, P980 & P991), οι οποίες, εκ των 

πραγµάτων, δεν είναι ορατές στο 1Η-15Ν HSQC φάσµα. Συγκεκριµένα, σε σύνολο 65 

µη προλινικών καταλοίπων, αναγνωρίστηκαν τα 60. ∆εν έγινε δυνατόν να 

ανιχνευθούν τα σήµατα συντονισµού για την εναρκτήρια Μ και τα αµινοξέα Κ927, 

L973, I974, T975 και Ν976.  

 

 

 

Σχήµα 41. Το 1Η-15N HSQC φάσµα του RING τοµέα της Η965C Arkadia. 

 

Ακολούθησε ανάλυση του 3D HCCH-TOCSY φάσµατος µε σκοπό την 

αναγνώριση των ενδοαµινοξικών πλευρικών ανθράκων και των υδρογόνων, µε τα 

οποία είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένοι. Στο στάδιο αυτό επιτεύχθηκε και η 

ταυτοποίηση των σηµάτων συντονισµού για τις τρεις προλίνες της ακολουθίας. 

Γνωρίζοντας τις τιµές των Cα/ Cβ/ Hα /Ηβ των προλινών από τα επόµενα, στην 

ακολουθία, αµινοξέα (πειράµατα HNCACB & ΗΝΗΑΗΒ), ταυτοποιήσαµε τους Cγ 

& Cδ και τα αντίστοιχα υδρογόνα τους.   
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Η cis/trans ισοµερίωση των προλινών επιδρά καθοριστικά στο ρυθµό της 

πρωτεϊνικής αναδίπλωσης. Αν η αλληλοµετατροπή των δύο διαµορφωτικών 

καταστάσεων πραγµατοποιείται αργά, τότε στο HNCACB φάσµα του επόµενου στην 

ακολουθία αµινοξέος, θα εµφανίζονται ξεχωριστά σήµατα για τους Cα και Cβ 

άνθρακες µε ελαφρώς διαφοροποιηµένες τιµές χηµικής µετατόπισης για το κάθε 

ισοµερές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, και για τις τρεις προλίνες, εµφανίζεται µόνο 

ένα σήµα για τον Cα κι ένα για τον Cβ, κάτι που µεταφράζεται σε ταχεία 

διαµορφωτική ανταλλαγή µεταξύ των δύο ισοµερών ή µετατόπιση της χηµικής 

ισορροπίας προς την πλευρά της trans διαµόρφωσης. Επιπρόσθετα, οι τιµές χηµικής 

µετατόπισης των Cγ των προλινών είναι διαγνωστικές για την  cis/trans διαµόρφωσή 

τους·  αν ο Cγ συντονίζεται περίπου στα 24ppm, τότε η προλίνη έχει trans 

διαµόρφωση, ενώ αν η χηµική µετατόπιση του Cγ είναι περίπου 22ppm, τότε η 

διαµόρφωση της προλίνης είναι cis.152 Οι Cγ και των τριών προλινών της ακολουθίας 

συντονίζονται πάνω από τα 24ppm (Cγ(P34): 27.731ppm, Cγ(P55):27.015ppm, 

Cγ(P66):27.266ppm), πράγµα που σηµαίνει ότι όλες είναι διαµόρφωσης trans. Εκτός 

από τη χηµική µετατόπιση των Cγ, υπάρχει κι ένα δεύτερο κριτήριο για τον 

προσδιορισµό της διαµόρφωσης των προλινών, το οποίο, όµως, µπορεί να ελεγχθεί 

µόνο µέσω του 13C-NOESY φάσµατος και θα συζητηθεί παρακάτω.  

Το τελικό και πιο κρίσιµο βήµα κατά τη διαδικασίας ανάλυσης των NMR 

φασµάτων είναι η ταυτοποίηση των διαµινοξικών συζεύξεων, που εµφανίζονται στα 
15Ν- και 13C-NOESY φάσµατα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα φάσµατα NOESY 

περιέχουν τόσο ενδοαµινοξικές όσο και διαµινοξικές συσχετίσεις µε τις δεύτερες, 

ειδικά τις µακράς απόστασης, να είναι καθοριστικές για τον προσδιορισµό της 

τρισδιάστατης δοµής της πρωτεΐνης. Η ανάλυση του HCCH-TOCSY φάσµατος που 

προηγήθηκε, µε τον αποκλεισµό των ενδοαµινοξικών συζεύξεων, µείωσε, ως ένα 

βαθµό, τον όγκο των NOE σηµάτων που έµενε να ταυτοποιηθούν. Γενικά, τα Ν΄-

τελικά και C΄-τελικά αµινοξέα είναι φτωχά σε πληροφορία, ιδιαίτερα όσο αφορά στις  

διαµινοξικές συζεύξεις πρωτονίων. Πρακτικά, αυτή η έλλειψη διαπρωτονιακών 

συζεύξεων σηµαίνει ότι τα αντίστοιχα πεπτιδικά τµήµατα στερούνται δοµής όπως, 

άλλωστε, αναµένεται για τα, συνήθως ευκίνητα, πρωτεϊνικά άκρα. Καθώς 

µετακινούµαστε προς το κέντρο της αλληλουχίας, όπου εντοπίζονται τα κέντρα 

ένταξης Zn και τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής, παρατηρούµε σταδιακή αύξηση 

στον αριθµό των διαµινοξικών σηµάτων, κάτι που υπονοεί τη δηµιουργία ενός καλά 
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δοµηµένου πυρήνα, του οποίου τα αµινοξέα συνδέονται µε ένα σύνθετο πλέγµα 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους και µε τα δύο µεταλλοϊόντα.  

 

 

 
 
Σχήµα 42. Εικόνα 15

Ν-NOESY 600ΜΗz για ένα Ν΄-τελικό (Ε931), ένα C΄-τελικό (L990) 
κι ένα κεντρικό (F964) κατάλοιπο. H πληθώρα ΝΟΕ σηµάτων για το κεντρικό κατάλοιπο 

έρχεται σε αντιδιαστολή µε την ένδεια των ακραίων καταλοίπων.   

 

Έπειτα από διαδοχικούς κύκλους υπολογισµών, που περιελάµβαναν διόρθωση 

σφαλµάτων και προσθήκη νέων NOEs, προέκυψε µια αρχική ΄΄οικογένεια δοµών΄΄ µε 

σχετικά υψηλή τιµή τυπικής απόκλισης και συνάρτησης ενέργειας. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, εξαιτίας του κενού L973-N976, χάνεται ένα σηµαντικό τµήµα της 

δοµικής πληροφορίας, µε αρνητικές συνέπειες στον υπολογισµό της τρισδιάστατης 

δοµής. Η αναγνώριση των συγκεκριµένων αµινοξέων στο 15Ν-NOESY φάσµα 

ΗΝ/Ν Ε931 ΗΝ/Ν F964 HN/N L990 
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αποδείχτηκε δυσχερής·  κι αυτό γιατί οι τιµές χηµικής µετατόπισης των αζώτων και 

των αµιδικών υδρογόνων ειδικά για τα αµινοξέα Leu και Ile είναι παρόµοιες µε 

αποτέλεσµα να εισάγεται σηµαντική αβεβαιότητα κατά την προσπάθεια ταυτοποίησή 

τους.  

 Στη συνέχεια, ακολουθώντας παρόµοια στρατηγική, προχωρήσαµε στην 

ταυτοποίηση των σηµάτων συντονισµού του 13C-NOESY φάσµατος. Όπως και στην 

περίπτωση του 15Ν-NOESY, η ανάλυση του 13C-NOESY φάσµατος γίνεται 

χρησιµοποιώντας κάθετες τοµές του κύβου. Καθεµιά από αυτές αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο που ορίζεται από έναν άνθρακα και το αντίστοιχο υδρογόνο, 

ενώ τα σήµατα που εµφανίζονται στον άξονα z προέρχονται από τη διπολική 

αλληλεπίδραση του αλειφατικού υδρογόνου µε οποιοδήποτε άλλο. Σε αντίθεση, 

λοιπόν, µε το 15Ν-NOESY, οι κάθετες τοµές ενός 13C-NOESY φάσµατος είναι 

περισσότερες από τα αµινοξέα της αλληλουχίας. Με άλλα λόγια, το φάσµα αυτό είναι 

θεωρητικά πιο πλούσιο σε δοµική πληροφορία και η ανάλυσή του συνεισφέρει 

σηµαντικά στον αριθµό των NOE σηµάτων, που θα χρησιµοποιηθούν για τον 

υπολογισµό της πρωτεϊνικής δοµής. Πράγµατι, µε την ολοκλήρωση της ανάλυσης του 

C13-NOESY φάσµατος, o αριθµός των NOE κορυφών παρουσίασε αύξηση. Ακόµα 

όµως και µε την προσθήκη των νέων σηµάτων, οι δείκτες ακρίβειας και ορθότητας 

των υπολογιζόµενων δοµών παρέµειναν σε σχετικά υψηλά επίπεδα.  

 Σε µια προσπάθεια εµπλουτισµού των ΄΄περιορισµών απόστασης΄΄ και 

αντιστάθµισης της σχετικής ένδειας σηµάτων που εµφανίζει το 13C-NOESY φάσµα, 

επαναλάβαµε τα πειράµατα Ν15-NOESY και C13-NOESY σε ισχυρότερο µαγνητικό 

πεδίο (1GΗz). Η ευαισθησία και η διακριτική ικανότητα των φασµατοµέτρων NMR 

εξαρτάται σηµαντικά από την ένταση του µαγνητικού πεδίου και την ποιότητα του 

µαγνήτη, όπως φαίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

                                               Nj/No=1- (γhBo/2πΚT)                                               (13),  

 

όπου Nj ο αριθµός των πρωτονίων στην υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση, Νο ο 

αντίστοιχος αριθµός στη χαµηλότερη ενεργειακή κατάσταση, γ ο γυροµαγνητικός 

λόγος, Κ η σταθερά του Boltzmann και Τ η απόλυτη θερµοκρασία. 

Η εξ.13 δείχνει ότι ο σχετικός αριθµός της περίσσειας πυρήνων χαµηλής ενέργειας 

σχετίζεται γραµµικά µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου·  µε άλλα λόγια, το σήµα 

NMR αυξάνει γραµµικά µε την ένταση του πεδίου.110  Η λήψη των φασµάτων 15Ν-
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NOESY και 13C-NOESY σε συχνότητα 1GHz κατέστησε ορατά σήµατα που 

διέφευγαν της παρατήρησής µας στο ασθενέστερο πεδίο των 600MHz. Πράγµατι, η 

βελτίωση στην εικόνα των δύο φασµάτων, ειδικά στην περίπτωση του 13C-NOESY, 

υπήρξε δραµατική. 

 

 

 
 
Σχήµα 43. Τα επίπεδα CD1/QG1 V969 και CD2/QD2 L958 στο 13C-NOESY  φάσµα όταν 
αυτό λήφθηκε (Α) στα 600ΜHz και (Β) στο 1 GHz. Είναι προφανής η αύξηση του αριθµού 

των παρατηρούµενων ΝΟΕ συζεύξεων σε υψηλότερη ένταση µαγνητικού πεδίου.   

 

Εκτός από τη συµβολή του στην αύξηση των δοµικών περιορισµών, το φάσµα 
13C-NOESY 1GHz επέτρεψε την αναγνώριση των σηµάτων συντονισµού για 

ορισµένα από τα αµινοξέα που εκκρεµούσαν. Εκµεταλλευόµενοι τις στατιστικές τιµές 

CG1/QG1 V969 CG1/QG1 V969 CD2/QD2 L958 CD2/QD2 L958 

(A) (B) 
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χηµικής µετατόπισης, που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων BMRB153 κι 

εξετάζοντας εξονυχιστικά το φάσµα 13C-NOESY για αναξιοποίητα επίπεδα C/H, 

κατορθώσαµε να ταυτοποιήσουµε τα σήµατα συντονισµού για τα άτοµα Cα /Cβ /Cγ 

/Cδ1/Cδ2/Ηα/Ηβ/Ηγ/Qδ1/Qδ2 της L973, Cα/Cβ/Cγ1/Cγ2/Cδ1/Ηα/Ηβ/Qγ1/Qγ2/Qδ1 

της I974, Cα/Cβ/Cγ2/Ηα/Ηβ/Qγ2 της Τ975 και Cα/Cβ/Ηα/Qβ της Ν976. 

Χρησιµοποιώντας ανάλογη τακτική για την αναζήτηση ΄΄ορφανών΄΄ επιπέδων ΗΝ/Ν 

στο φάσµα 15Ν-NOESY 1GHz, καταφέραµε να ταυτοποιήσουµε το άζωτο και  το 

αµιδικό υδρογόνο της Ι974 και, ως εκ τούτου, να της αποδώσουµε µια κορυφή 

διασταύρωσης στο αρχικό 1H-15Ν HSQC φάσµα. Μετά και την Ι974, το ποσοστό των 

(µη προλινικών) αµινοξέων που ταυτοποιήθηκαν µε επιτυχία στο 1H-15Ν HSQC 

φάσµα, ανήλθε από το 92.3% στο 93.8%. Για την Κ927, είναι γνωστές µόνο οι 

χηµικές µετατοπίσεις των Cα και Cβ από το φάσµα HNCACB, ενώ δεν µπορέσαµε να 

εκµαιεύσουµε κάποια πληροφορία για τις συχνότητες συντονισµού των υδρογόνων 

και των ανθράκων της L990. Oι τιµές χηµικής µετατόπισης όλων των ατόµων που 

ταυτοποιήθηκαν κατόπιν ανάλυσης των NMR φασµάτων παρατίθενται σε 

συγκεντρωτικό πίνακα (βλ Ενότητα Ζ).  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκτός από τις τιµές χηµικής µετατόπισης του 

Cγ, υπάρχει ένα δεύτερο κριτήριο, στη βάση του οποίου καθορίζεται η cis/trans 

διαµόρφωση των προλινών. Συγκεκριµένα, µια ισχυρή κορυφή διασταύρωσης Ηα(i)-

Hδ(i+1) υποδηλώνει trans διαµόρφωση της προλίνης, ενώ η ύπαρξη µιας ισχυρής 

κορυφής διασταύρωσης Ηα(i)-Hα(i+1) συνηγορεί υπέρ της cis διαµόρφωσης.154 Ο 

έλεγχος αυτού του δεύτερου κριτηρίου στο 13C-NOESY φάσµα επιβεβαίωσε την trans 

διαµόρφωση των P34 και P55. Όσο για την P66, αρκεστήκαµε στη χηµική 

µετατόπιση του Cγ,  λόγω της µη ταυτοποίησης των υδρογόνων της L990.  

Από την ανάλυση των ασθενών και µέτριας έντασης NOEs, µπορούν να 

προβλεφθούν µία α-έλικα και τέσσερα β-φύλλα. Η α-έλικα χαρακτηρίζεται από 

ικανοποιητικό αριθµό µέτριας έντασης ακολουθιακών συζεύξεων όπως dNN (i, i+1), 

dαΝ (i, i+3), dαΝ (i, i+4) και dαβ (i , i+3) και περιλαµβάνει τα αµινοξέα Gln966 – 

Thr975. Από την άλλη, ισχυρής έντασης συζεύξεις του τύπου Ηα(i) – NH(i+1) και 

ασθενούς έντασης ΝΗ(i)-NH(i±1) είναι, συνήθως, χαρακτηριστικές για β-πτυχωτή 

δοµή.  
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Σχήµα 44. (A) ∆ιάγραµµα ακολουθιακών συζεύξεων. Οι οριζόντιες γραµµές υποδεικνύουν 
συζεύξεις µεταξύ πρωτονίων (ο τύπος της σύζευξης παρουσιάζεται αριστερά). Από τις 

συζεύξεις του τύπου  dαΝ (i, i+3), dαΝ (i, i+4) και dαβ (i , i+3) προκύπτει ξεκάθαρα η 

παρουσία µιας α-έλικας στην περιοχή Q966 – T975. (B) Εκτίµηση δευτεροταγούς 

δοµής βάσει των τελικών 3D δοµών και των δίεδρων γωνιών φ και ψ. Η α-έλικα, 

σε συνδυασµό µε τους τέσσερις β-κλώνους, σχηµατίζει τον πυρήνα του RING τοµέα 

της Η965C Arkadia.  
 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, µετά και την ανάλυση των NOESY 

φασµάτων που ελήφθησαν σε συχνότητα 1GHz, ο συνολικός αριθµός NOESY 

κορυφών διασταύρωσης που ταυτοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν και µετατράπηκαν σε 

ανώτατα όρια διατοµικών αποστάσεων µε το πρόγραµµα CALIBA είναι 1167, από  

τα οποία 901 είναι αποφασιστικής σηµασίας. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν ορισµένα που 

προέρχονται και από τα δύο φάσµατα. Κατά τον υπολογισµό της δοµής λαµβάνονται 

(Α) 

(Β) 
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υπόψη µόνο όσα είναι µοναδικά δηλαδή ανιχνεύονται µόνο στο ένα από τα δύο 

NOESY φάσµατα µε αποτέλεσµα ο τελικός αριθµός των καθοριστικών ΝΟΕ 

σηµάτων να µειώνεται στα 782. Πέρα από τις διατοµικές αποστάσεις, 

χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά 16 γεωµετρικοί περιορισµοί, οι οποίοι 

προέκυψαν µέσω του προγράµµατος TALOS. Πρόκειται εξ’ ολοκλήρου για 

περιορισµούς στρέψης των δίεδρων γωνιών φ, που αφορούν στις περιοχές µε καλά 

καθορισµένη δοµή -κυρίως β3/β4 κλώνους & α-έλικα- και συγκεκριµένα τα 

αµινοξέα: Val955, Arg956, Arg957, Leu958, Phe964, Cys965, Gln966, Val967, 

Cys968, Val969, Asp970, Gln971, Trp972, Ile974 και Thr975. Τέλος, κατά τον 

υπολογισµό της δοµής, προσµετρήθηκαν και δεσµοί υδρογόνου, όπως προβλέπονται 

από το πρόγραµµα DYANA µε βάση το πλέγµα των ΝΟΕ αλληλεπιδράσεων και τα 

υπολογισθέντα 3D µοντέλα. Σε κάθε δεσµό υδρογόνου αντιστοιχούν δύο ανώτατες 

και µια κατώτατη διατοµικές αποστάσεις. Οι πρώτες αφορούν στον περιορισµό του 

αµιδικού υδρογόνου και του αζώτου έναντι του οξυγόνου (2.40Å και 3.30Å 

αντίστοιχα), ενώ το κατώτατο όριο αναφέρεται αποκλειστικά στο άζωτο έναντι του 

οξυγόνου (2.90Å). Τα ζεύγη των καταλοίπων που φέρονται να συνδέονται µε 

δεσµούς υδρογόνου είναι: Cys942-Ser947, Thr943-Lys941, Arg956-Phe964, Phe964-

Arg956, Leu958-His962, Val969-Cys965, Asp970-Gln966, Gln971-Cys968, Trp972-

Cys968 και Ile974-Val969.  

  

Πίνακας ΙΙΙ: Στατιστικά στοιχεία του H965C RING-ΗC τοµέα της Arkadia. 

 

∆οµικοί περιορισµοί 

Συνολικός αριθµός NOE συζεύξεων 782 

     Ενδοαµινοξικές 205 

     Ακολουθιακές (|i-j|=1) 228 

     Μέσης απόστασης (2≤|i-j|≤5) 150 

     Μακράς απόστασης (|i-j|˃5) 199 

Γεωµετρικοί περιορισµοί 16 

∆εσµοί υδρογόνου 30 
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Ο αριθµός των συζεύξεων µεσαίου και µεγάλου εύρους, οι οποίες είναι 

καθοριστικές για τον προσδιορισµό της τρισδιάστατης δοµής της πρωτεΐνης, 

παρουσιάζει σηµαντική αύξηση καθώς µετακινούµαστε προς κεντρικά κατάλοιπα της 

αλληλουχίας (Σχήµα 45Α). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη συγκρότηση ενός καλά 

δοµηµένου πυρήνα, που περιλαµβάνει τα αµινοξέα 11-62 µε συγκεκριµένα στοιχεία 

δευτεροταγούς διαµόρφωσης. Αντίθετα, τα αµινοξικά κατάλοιπα των άκρων (1-10 & 

63-69) εµφανίζουν µόνο ενδοαµινοξικές και διαδοχικές ακολουθιακές συζεύξεις, που 

ελάχιστα επηρεάζουν την τριτοταγή δοµή της πρωτεΐνης. Ο µεταλλαγµένος RING 

τοµέας συνδυάζει στοιχεία α και β δοµής, όπως φαίνεται από το σχετικά υψηλό 

αριθµό (≈40) συζεύξεων µε εύρος |i-j|=3, |i-j|=4 και |i-j|˃4 αντίστοιχα (Σχήµα 45Β). Ο 

υψηλός αριθµός (≈60) συζεύξεων µε εύρος |i-j|=2 µαρτυρά την ύπαρξη αρκετών 

στροφών, που είναι απαραίτητες για τη διευθέτηση της α-έλικας και των 

προβλεπόµενων β-φύλλων σε ένα συµπαγή πυρήνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Α) 

 Μακράς απόστασης   

 Μέσης απόστασης  

 ∆ιαδοχικές 

 Ενδοαµινοξικές 
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Η τελική ΄΄οικογένεια των 30 δοµών΄΄ που υπολογίστηκε από το πρόγραµµα 

DYANA µε βάση τους ΄΄περιορισµούς απόστασης΄΄, τις γωνίες φ και τους δεσµούς 

υδρογόνου, χαρακτηρίζεται από tf=0.94±7.53*10-2 µε διακύµανση 0.74-1.03 από το 

πρώτο έως το τελευταίο µοντέλο. Η µέση τυπική απόκλιση ήταν RMSD=0.76±0.20 

για τα άτοµα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας και RMSD=1.42±0.23 για τα βαρέα άτοµα 

(δηλαδή τα άτοµα του σκελετού και των πλευρικών αλυσίδων εκτός των υδρογόνων). 

Αξίζει να τονισθεί ότι από τον υπολογισµό της µέσης τυπικής απόκλισης εξαιρέθηκαν 

τα πρωτεϊνικά άκρα, τα οποία δίνουν λίγες ΝΟΕ συσχετίσεις και υιοθετούν τυχαία 

διαµόρφωση στο χώρο. Εποµένως, οι τιµές τυπικής απόκλισης αναφέρονται µόνο στα 

επαρκώς καθορισµένα αµινοξέα από Ε936 έως Ε687 (11-62). Η µέση δοµή 

παρουσίαζε τυπική απόκλιση ως προς τα µέλη της οικογένειας RMSD=0.53±0.13 και 

RMSD=1.01±0.16 για τα άτοµα του σκελετού και τα βαρέα άτοµα αντίστοιχα. Μετά 

από ενεργειακή ελαχιστοποίηση µε τη βοήθεια του προγράµµατος AMBER, η µέση 

τυπική απόκλιση για την οικογένεια δοµών ήταν RMSD=0.75±0.20 και 

RMSD=1.45±0.24 για το σκελετό και τα βαρέα άτοµα αντίστοιχα. Υπολογίστηκε, 

(Β) 

Σχήµα 45. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του αριθµού των πειραµατικών αποστάσεων 

(ΝΟΕ σήµατα) σε σχέση µε (Α) την αµινοξική αλληλουχία και (Β) το εύρος της 

σύζευξης που λαµβάνει χώρα.   
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τέλος, µια µέση δοµή, που συγκέντρωνε τα βέλτιστα χαρακτηριστικά από πλευράς 

ενέργειας µε αναδιαµορφωµένες τιµές τυπικής απόκλισης RMSD=0.59±0.14 και 

RMSD=1.20±0.19 για τα άτοµα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας και τα βαρέα άτοµα, 

αντίστοιχα. Το ενεργειακό περιεχόµενο των µοντέλων, όπως αποτιµήθηκε από το 

πρόγραµµα AMBER ήταν -510.86±72.25 Κcal/mol για την ΄΄οικογένεια δοµών΄΄ και 

-459.14±0.00 Κcal/mol για τη µέση δοµή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 46. Η ΄΄οικογένεια δοµών΄΄ µετά την ενεργειακή ελαχιστοποίηση (tf 
=0.94±7.53*10-2, RMSD=0.75±0.20 και RMSD=1.45±0.24 για το σκελετό και τα βαρέα 
άτοµα αντίστοιχα). Όλα τα µοντέλα συγκλίνουν προς µια διαµόρφωση µε εξαίρεση τα 

ευκίνητα πρωτεϊνικά άκρα, τα οποία δεν καθορίζονται από ικανοποιητικό αριθµό NOE 

σηµάτων. (A) Η διαµόρφωση των αµινοξέων του πολυπεπτιδικού σκελετού σε όλα τα µέλη 

της οικογένειας. (Β) Τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής: α-έλικα και β-φύλλα. 

(Α) 
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Η αποτίµηση της στερεοχηµικής ποιότητας της ενεργειακά 

ελαχιστοποιηµένης µέσης δοµής έγινε µε τη βοήθεια του λογισµικού PROCHECK. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα Ramachandran, το οποίο παρέχει έναν εύκολο τρόπο 

οπτικοποίησης της κατανοµής των δίεδρων γωνιών φ και ψ του πολυπεπτιδικού 

σκελετού, το 96.8% των καταλοίπων έχει γενικά επιτρεπόµενη στερεοδιαµόρφωση, 

ενώ µόλις το 3.3% βρίσκεται εκτός των επιτρεπόµενων περιοχών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στατιστικά ∆ιαγράµµατος Ramachandran Μέσης ∆οµής 

Αριθµός καταλοίπων στις πιο ευνοϊκές περιοχές [Α, B, L] 35 57.4% 

Αριθµός καταλοίπων σε επιπρόσθετες επιτρεπόµενες περιοχές [a,b,l,p] 20 32.8% 

Αριθµός καταλοίπων σε γενικά επιτρεπόµενες περιοχές [~a, ~b, ~l, ~p] 4 6.6% 

Αριθµός καταλοίπων σε µη επιτρεπόµενες περιοχές 2 3.3% 

                                                                                                                       -------    ----------  

Αριθµός καταλοίπων εξαιρουµένων γλυκινών και προλινών  61 100.0% 

Αριθµός Ν΄-τελικών καταλοίπων (εκτός γλυκινών και προλινών) 4  

Αριθµός γλυκινικών καταλοίπων 3  

Αριθµός προλινικών καταλοίπων 3  

Συνολικός αριθµός καταλοίπων 71  

Σχήµα 47.  
∆ιάγραµµα 
Ramachandran για 
την ενεργειακά 
ελαχιστοποιηµένη 
µέση δοµή του 
Η965C RING 
finger τοµέα της 
Arkadia. To 

µεγαλύτερο µέρος 

των αµινοξέων 

διαθέτει επιτρεπτούς 

συνδυασµούς φ και 

ψ γωνιών. 
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Ε.2 Μελέτη πρωτεϊνικής δυναµικής 

 

 Ο ρυθµός αποδιέγερσης R1 µετρήθηκε σε σειρά 1H-15Ν HSQC πειραµάτων µε 

χρόνους υστέρησης 7ms, 18ms, 40ms, 85ms, 150ms, 230ms, 350ms, 500ms, 680ms 

και 900ms, ενώ για τον υπολογισµό του R2 καταγράφηκαν 1H-15Ν HSQC πειράµατα 

µε χρόνους υστέρησης 16,99ms, 33,98ms, 50,98ms, 67,97ms, 84,96ms, 101,95ms, 

135,94m, 186,91ms και 220,9ms. Οι ετεροπυρηνικές τιµές ΝΟΕ 1Η-15Ν προέκυψαν 

από το λόγο της έντασης των κορυφών στο κορεσµένο και το µη κορεσµένο φάσµα 

(ΝΟΕ/noNOE). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αποδιέγερσης παριστάνονται 

έναντι του αύξοντα αριθµού του αµινοξέος.  
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Σχήµα 48. Μετρήσεις αποδιέγερσης των αµιδικών πυρήνων του πολυπεπτιδικού 
σκελετού σε πειράµατα 15

Ν αποκατάστασης. (Α) Ρυθµός αποδιέγερσης R1. (B) Ρυθµός 

αποδιέγερσης R2. (Γ) 1Η-15Ν ετεροπυρηνικά ΝΟΕ. Για τα αµινοξέα που δεν απεικονίζονται 

στο διάγραµµα δεν κατέστη δυνατή η αποτίµηση της  15Ν αποδιέγερσης. 
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Στ.1 Ανάλυση δοµής 
 

Η δοµή του RING τοµέα της µεταλλαγµένης Arkadia καθορίζεται από ένα 

σύνολο 782 NOEs και χαρακτηρίζεται από ένα συµπαγή πυρήνα, ο οποίος 

περικλείεται από δύο µη δοµηµένα άκρα µε λίγες µόνο NOE συσχετίσεις. Συνολικά, ο 

RING τοµέας της Η965C Arkadia αποτελείται από δύο βραχείς κλώνους β1 (Val955-

Leu958) και β2 (Leu963-Cys965), που σχηµατίζουν µια αντιπαράλληλη β-πτυχωτή 

επιφάνεια, µια α-έλικα τριών στροφών (Gln966-Thr975) και δύο επιπλέον βραχείς 

κλώνους β3 (Lys977-Pro980), β4 (Arg983-Asp985) οργανωµένους σε µια δεύτερη 

αντιπαράλληλη β-επιφάνεια.  

 

 

 

Σχήµα 49. Ο συµπαγής πυρήνας του RING-ΗC τοµέα της Η965C Arkadia, όπως 
φαίνεται στην ενεργειακά ελαχιστοποιηµένη µέση δοµή. Απεικονίζεται µόνο το τµήµα που 

περιέχει τα στοιχεία δευτεροταγούς διαµόρφωσης καθώς και τα αντίστοιχα αµινοξέα που τα 

οριοθετούν: Val955 (V30),  Leu958 (L33),  Leu963 (L38), Cys965 (C40), Gln966 (Q41), 

Thr975 (T50), Lys977 (K52), Pro980 (P55), Arg983 (R58) και Asp985 (D60).  
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα ακολουθιακών συζεύξεων (σχήµα 45Α), η β-

πτύχωση καθορίζεται από ισχυρής έντασης συζεύξεις του τύπου Ηα(i) – NH(i+1) και 

ασθενούς έντασης ΝΗ(i)-NH(i±1). Ωστόσο, οι συζεύξεις αυτές είναι δυνατόν να 

παρατηρηθούν και κατά µήκος του πολυπεπτιδικού σκελετού ανεξάρτητα αν αυτός 

υιοθετεί ή όχι β-διαµόρφωση. Γενικά, οι β-πτυχωτές επιφάνειες προκύπτουν από ένα 

πυκνό δίκτυο βραχέων διακλωνιακών 1Η-1Η αποστάσεων, που περιλαµβάνουν 

κατάλοιπα αρκετά αποµακρυσµένα στην πρωτοταγή δοµή (i-j˃4) (σχήµα 45Β). Το 

παρακάτω σχήµα απεικονίζει παραστατικά τα NOE σήµατα που προβλέπονται για 

αντιπαράλληλη β-επιφάνεια.  

 

 
 
Σχήµα 50. Αντιπαράλληλη β-πτυχωτή επιφάνεια. Τα αµφίδροµα βέλη αντιπροσωπεύουν 

τις προβλεπόµενες  NOE συζεύξεις dαΝ(i,i+1), dαα(i, j), dαΝ(i, j), dΝΝ(i,j),  ενώ τα σχετιζόµενα 

πρωτόνια παριστάνονται σε µοβ κύκλο. Με τρεις τελείες απεικονίζονται οι δεσµοί 

υδρογόνου, που συνδέουν τις οµάδες ΝΗ και CO ενός αµινοξέος µε τις οµάδες CO και ΝΗ 

του αµινοξέος της γειτονικής β-πτύχωσης, σταθεροποιώντας τη δοµή.  

 

Τα τµήµατα Val955-Leu958 και Leu963-Cys965 του µεταλλαγµένου RING 

τοµέα χαρακτηρίζονται από πλέγµα NOE αλληλεπιδράσεων αντίστοιχο µε αυτό που 

περιγράφεται στο σχήµα , όπως φαίνεται  και στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Πίνακας ΙV: ΝΟΕ σήµατα που ευθύνονται για την αντιπαράλληλη β-επιφάνεια 

Val955-Leu958 & Leu963-Cys965 του H965C RING τοµέα της Arkadia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσο για τους έτερους β-κλώνους (Lys977-Pro980 & Arg983-Asp985), τα 

διαγνωστικά για αντιπαράλληλη β-επιφάνεια ΝΟΕs, επαληθεύτηκαν µόνο µερικώς 

και αφορούσαν, κυρίως, διαδοχικά αµινοξέα: Ηα Κ978 – ΗΝ C979 3.10Å, Hα P980 – 

HN R983 4.70Å, Hα R983 – HN V984 2.70Å, Hα D985 – HN I986 3.10Å. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται, πιθανά, στη γειτνίαση της εν λόγω περιοχής µε το  C΄-τελικό 

άκρο µε συνέπεια ταχεία αποδιέγερση των πυρήνων. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται 

µεσαίου εύρους ΝΟΕ αλληλεπιδράσεις, οι οποίες διαµεσολαβούνται κυρίως από β-

υδρογόνα και φέρονται ως υπεύθυνες για τη προσέγγιση των β3 & β4 κλώνων και τη 

συγκρότηση της δεύτερης αντιπαράλληλης επιφάνειας: Ηα Κ978 – Ηβ V984 5.50Å, 

Hα K978 – Hβ I986 5.50Å, Hβ2 C979 – HN C982 4.80Å, Hβ3 C979 – HN C979 

4.80Å, Qβ C982 – HN I981 5.00Å, Qβ C982 – HN C982 4.62Å.  

 

β1-β2 κλώνοι 

Σχετιζόµενα άτοµα ΝΟΕ απόσταση / Å 

Hα V955 – Hα C965 3.50 

Hα V955 – HN R956 2.70 

Hα V955 – HN Q966 4.30 

HN R956 – Hα C965 3.90 

Hα R956 – HN R957 2.50 

Hα R957 – HN F964 3.90 

Hα R957 – HN L958 2.60 

HN L958 – Hα L963 4.10 

HN F964 – Hα L963 2.40 

Hα F964 – HN C965 2.80 
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Στ.2 Σύγκριση µεταλλαγµένου - αγρίου τύπου 

RING τοµέα 

 
Συγκρίνοντας τη δοµή του RING τοµέα της µεταλλαγµένης και της αγρίου 

τύπου πρωτεΐνης, αξίζει να επισηµάνουµε τις ακόλουθες διαφορές: 

Ο Η965C RING τοµέας της Arkadia εµφανίζει µια ββαββ τοπολογία, σε 

αντίθεση µε τη (β)ββα αναδίπλωση της αγρίου τύπου πρωτεΐνης. Αναλυτικότερα, σε 

σύνολο τριάντα µοντέλων, τα είκοσι έξι υιοθετούν ββαββ αναδίπλωση, δύο 

παρουσιάζουν ββββα τοπολογία, ένα εµφανίζει ββββαββ τοπολογία και ένα υιοθετεί 

την κλασική ββα αναδίπλωση των RING δοµών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 

θεωρητικό µέρος, στην αγρίου τύπου πρωτεΐνη υπάρχει µια περιοχή (Thr938-

Glu940), που προηγείται της β-πτυχωτής επιφάνειας και θα µπορούσε να περιγραφεί 

ως ένας επιπρόσθετος β1 κλώνος. Προς τούτο συνηγορούν ένας αριθµός διαδοχικών 

και µακράς απόστασης NOEs. ∆ιαγνωστικά για β-επιφάνεια NOEs απαντώνται και 

στη µεταλλαγµένη πρωτεΐνη κοντά στην ίδια περιοχή: ΗΝ C942 - ΗΝ Τ943 2.90Å, 

Ηα Τ943 - ΗΝ Ι944 3.60Å, Ηα Τ943 - ΗΝ L946 5.90Å, ΗΝ I944 - ΗN C945 3.10Å, 

Hα L946 – HN S947 3.10Å. Τα ΝΟΕs αυτά θα µπορούσαν να στηρίξουν την 

παρουσία µιας επιπλέον αντιπαράλληλης β-επιφάνειας και στη µεταλλαγµένη 

πρωτεΐνη. Παρόλα αυτά, η ββββ τοπολογία του Ν΄-τελικού τµήµατος του Η965C 

RING τοµέα είναι µειοψηφική, αφού αντιπροσωπεύεται από µόλις τρεις δοµές στο 

σύνολο των 30 καλύτερων µοντέλων, τα οποία προέκυψαν από τους υπολογισµούς µε 

το πρόγραµµα DYANA. Το γεγονός ότι τα παρατηρούµενα ΝΟΕς δεν επαρκούν για 

την  επαλήθευση της Ν΄-τελικής ββββ τοπολογίας στο σύνολο των εξαγόµενων 

δοµών οφείλεται, πιθανά, στη χωροταξία ή/και την ευκινησία της συγκεκριµένης 

περιοχής. Τα αµινοξέα C942-L946 βρίσκονται πάνω σε µια θηλιά, καθώς ο 

πολυπεπτιδικός σκελετός στρέφεται ώστε να µπορέσει να σχηµατίσει την επόµενη β-

πτύχωση µετά από δεκαπέντε µόλις κατάλοιπα. Άλλωστε, τα παρατηρούµενα NOEs 

αντιστοιχούν αποκλειστικά σε συζεύξεις διαδοχικών καταλοίπων, ενώ εκλείπουν οι 

διακλωνιακές, µεσαίας απόστασης, ΝΟΕ συσχετίσεις.  

Με την αντικατάσταση της Η965 από κυστεΐνη, η µεταλλαγµένη Arkadia 

συγκαταλέγεται, πια, µεταξύ των RING-ΗC Ε3 λιγασών.  Η παρουσία β-κλώνου µετά 

την α-έλικα δεν είναι µοναδικό χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης µετάλλαξης αλλά 
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αποτελεί κοινό γνώρισµα µεταξύ των RING-HC λιγασών, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήµα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Σχήµα 51. Η ββαβ αναδίπλωση είναι συνηθισµένη µεταξύ των RING-HC λιγασών 
ουβικιτίνης. (Α) Η NMR δοµή της ΜΑΤ-1.34  (Β)Η τεταρτοταγής δοµή του συµπλέγµατος c-

Cbl, UbHC7, P-ZAP όπως επιλύθηκε µε κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ.155 (Γ) Η κρυσταλλική 

δοµή του τοµέα διµερισµού της RAG-1.156 (∆) Η NMR δοµή της πρωτεΐνης ICP0 του ιού 

HSV.157 

 

Η µέση απόσταση µεταξύ των δύο µεταλλικών κέντρων στην τελική 

οικογένεια των NMR δοµών είναι 15.35±0.55Å, πολύ κοντά στην αντίστοιχη 

απόσταση της αγρίου τύπου Arkadia (14.7 ±0.2 Å) αλλά ελαφρά µεγαλύτερη από την 

αρκετά συντηρηµένη τιµή των 14Å, που συναντάται στους περισσότερους RING 

τοµείς. Αυτή η διαφοροποίηση από τη θεωρητικά αναµενόµενη απόσταση µάλλον 

συνδέεται µε τη δευτεροταγή διαµόρφωση του RING τοµέα και συγκεκριµένα µε τις 

δύο αντιπαράλληλες β-πτυχωτές επιφάνειες. Όπως γίνεται εµφανές από το σχήµα 52, 

το δεύτερο µοτίβο δέσµευσης Zn σχηµατίζεται ανάµεσα στις δύο θηλιές, που 

συνδέουν τους κλώνους των δύο αντιπαράλληλων β-πτυχωτών επιφανειών.  

(Β) 

(Γ) 
(∆) 

(Α) 
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Σχήµα 52. Το δεύτερο κέντρο δέσµευσης Ζn εντοπίζεται µεταξύ των δύο θηλιών, που 
συνδέουν τους κλώνους β1-β2 και β3-β4 της πρώτης και δεύτερης αντιπαράλληλης β-
επιφάνειας αντίστοιχα. Στην πάνω πλευρά της εικόνας τα ιόντα Zn επισηµαίνονται ως µπλε 

σφαίρες, ενώ κάτω, απεικονίζονται µε πράσινο χρώµα. 

 

Φαίνεται ότι η β-διαµόρφωση συγκρατεί το δεύτερο και τέταρτο ζεύγος 

καταλοίπων που συναρµόζονται µε Zn σε συγκεκριµένες θέσεις κι αποτρέπει την 

προσέγγιση µε το πρώτο µεταλλοϊόν. Εκτός από τη δευτεροταγή δοµή, µπορούµε να 

επισηµάνουµε έναν επιπλέον παράγοντα που, πιθανόν, συνεισφέρει στην απόσταση 

των 15.35±0.55Å µεταξύ των δύο ιόντων Zn: τη διαµόρφωση της Phe964, η οποία 

τοποθετείται στο κέντρο του υδρόφοβου πυρήνα του RING τοµέα και φαίνεται ότι 
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είναι κλειδί για τη διατήρησή του. Χάρη στα αρωµατικά της υδρογόνα, η Phe964 

δίνει πολλές NOE συσχετίσεις µε αµινοξέα τόσο της α-έλικας όσο και των β-φύλλων, 

συγκρατώντας τα διάφορα δευτεροταγή στοιχεία σε µια σφαιρική, συµπαγή δοµή. 

Στη µεταλλαγµένη πρωτεΐνη, ο αρωµατικός δακτύλιος της Phe εµφανίζει µια µικρή 

τάση στρέψης. Εξαιτίας της διαφορετικής στερεοδιάταξης, αλληλεπιδρά ισχυρά µε τα 

κατάλοιπα που σχηµατίζουν τα κέντρα ένταξης του Ζn. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε 

τις παρακάτω αποστάσεις, όπως υπολογίστηκαν πάνω στην NMR δοµή του 

µεταλλαγµένου RING τοµέα: Ηε2 F964 - Ηα C979 2.68Å, Ηε1 F964 – Ηβ2 H962 

2.52Å, Ηβ3 F964 – Ηβ3 C968 2.30Å, Ηα F964 - Ηα C942 2.57Å έναντι 4.51Å, 

5.43Å, 2.68Å και 3.85Å στην αγρίου τύπου Arkadia, αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η 

παρεµβολή του άκαµπτου, αρωµατικού δακτυλίου µεταξύ των δύο θηλιών δέσµευσης 

Zn και οι ισχυρές NOE αλληλεπιδράσεις µε τα αντίστοιχα αµινοξέα, ίσως, συµβάλλει 

στο µερικό διαχωρισµό των δύο µεταλλικών κέντρων. 

 

 

 

Σχήµα 53. Η Phe964 ως  ΄΄ ακρογωνιαίος λίθος ΄΄, που συγκρατεί τα διάφορα στοιχεία 
της δευτεροταγούς δοµής σε ένα σφαιρικό, συµπαγή πυρήνα και η συµβολή της στην 
απόσταση των 15.35±0.55Å ανάµεσα στα δύο ιόντα Zn. ∆ιακρίνονται οι ισχυρές ΝΟΕ 

αλληλεπιδράσεις µε τα κατάλοιπα που συναρµόζονται µε Zn στα δύο µοτίβα δέσµευσης.  
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Ένα ακόµα σηµείο διαφοροποίησης ανάµεσα στην αγρίου τύπου και τη 

µεταλλαγµένη πρωτεΐνη έγκειται στη διαµόρφωση του πρώτου µοτίβου δέσµευσης 

Zn. Στην αγρίου τύπου Arkadia, η πρώτη θηλιά δέσµευσης παρουσιάζει µια σχετική 

αποµάκρυνση από την α-έλικα, ενώ στον τροποποιηµένο RING, η ίδια θηλιά 

βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτή. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στη 

στερεοχηµική παρεµπόδιση που εισάγει ο ογκώδης αρωµατικός δακτύλιος της H965 

στη µη µεταλλαγµένη πρωτεΐνη. Αντίθετα απ’ ό,τι στον αγρίου τύπου, στον 

τροποποιηµένο RING τοµέα, ο διαµορφωτικός χώρος, που πριν καταλάµβανε η 

ιστιδίνη είναι, τώρα, ελεύθερος δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο ζεύγος 

κυστεϊνικών καταλοίπων να προσεγγίσει το τρίτο. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, 

παραθέτουµε ορισµένες ενδεικτικές αποστάσεις, όπως προέκυψαν έπειτα από 

ανάλυση της δοµής της αγρίου τύπου·  HN C945 - HN H965 5.84Å, HN C945 - Hε1 

H965 5.47Å και της µεταλλαγµένης πρωτεΐνης HN C945 - HN C965 4.66Å, HN 

C945 – Hα C968 4.82Å, HN C965 – Hα C942 2.80Å. 

 

 

 

Σχήµα 54. Η πρώτη θηλιά δέσµευσης Zn, που σχηµατίζεται από τα αµινοξέα C942, 
C945, C965 και C968. Το πρώτο ζεύγος κυστεϊνικών καταλοίπων προσεγγίζει το τρίτο λόγω 

της έλλειψης του στερικού περιορισµού, που εισάγει ο ογκώδης κι άκαµπτος αρωµατικός 

δακτύλιος της H965 στην αγρίου τύπου πρωτεΐνη.    

 

Ως ύστατη διαφορά ανάµεσα στις δύο δοµές, αναφέρουµε το µήκος της α-

έλικας. Ενώ στην αγρίου τύπου πρωτεΐνη, η έλικα αποτελείται από τρεις στροφές, στη 

µεταλλαγµένη περιλαµβάνει 2,5 πλήρεις περιστροφές. Το υπόλοιπο τµήµα, αν και 

ελικοειδούς διαµόρφωσης, είναι ατελές. Πράγµατι, τα διαγνωστικά για α-έλικα NOEs 
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- dαΝ (i, i+4), dαΝ (i, i+3), dNΝ (i, i+2), dαβ (i, i+3) - επαληθεύονται σχεδόν πλήρως στην 

περίπτωση των αµινοξέων από Gln966 έως και Trp972. Για τα εναποµείναντα 

αµινοξέα Leu973-Τhr975, υπάρχουν µόλις τρία, σποραδικά NOEs, που τείνουν να 

στρέψουν τον πολυπεπτιδικό σκελετό κατά ένα ακόµα τόξο: dαΝ (Asp970, Ile974), 

dαΝ (Gln971, Ile974) και dαβ (Trp972, Τhr975).  

 

Πίνακας V: ΝΟΕ σήµατα που ευθύνονται για την α-έλικα Gln966-Thr975. 

 

α-έλικα 

Σχετιζόµενα άτοµα ΝΟΕ απόσταση / Å 

HN Q966 – HN C968 4.30 

Hα V967 – HN D970 4.50 

Hα V967 – Hβ2 D970 4.00 

Hα V967 – Hβ3 D970 4.00 

Hα C968 – HN Q971 4.00 

Hα C968 – Hβ2 Q971 3.30 

Hα C968 – Hβ3 Q971 3.30 

Hα C968 – HN W972 4.10 

Hα V969 – HN W972 5.00 

Hα D970 – HN I974 4.50 

Hα Q971 – HN I974 4.70 

Hα W972 – Hβ T975 3.80 

 

 

Η σχετική έλλειψη NOEs για την περιοχή Leu973-Asn976 σε συνδυασµό µε 

την αδυναµία ταυτοποίησης των αµιδικών υδρογόνων για τα αµινοξέα Leu973, 

Τhr975 και Asn976 θα µπορούσε να συσχετίζεται µε την αλληλεπίδραση µε το 

ένζυµο Ε2. Πράγµατι, κατά την NMR µελέτη της αλληλεπίδρασης του αγρίου τύπου 

RING µε το Ε2 ένζυµο, UbcH5b, οι µεγαλύτερες µεταβολές χηµικής µετατόπισης 
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καταγράφηκαν για τα αµινοξέα που συγκροτούν το πρώτο και τρίτο µοτίβο ένταξης 

Zn, καθώς και τα κατάλοιπα που σχηµατίζουν την τελευταία στροφή της α-έλικας.106 

Γενικά, οι περιοχές που εµπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες 

χαρακτηρίζονται από αυξηµένη ευελιξία, ενώ µε την πρόσδεση του υποστρώµατος 

µειώνεται σηµαντικά η κινητικότητά τους. Η ταχεία περιστροφή των πυρήνων οδηγεί 

σε γρήγορη αποδιέγερση και, τελικά, απόσβεση του NMR σήµατος. Με άλλα λόγια, 

τα αµινοξέα του τροποποιηµένου RING τοµέα, των οποίων οι συσχετίσεις λείπουν, 

ανήκουν σε µια περιοχή που αναµένεται να συµµετέχει στην αλληλεπίδραση µε το 

Ε2. ∆εδοµένου ότι δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµα πειράµατα αλληλεπίδρασης για 

το RING τοµέα της Η965C Arkadia, πρόκειται µόνο για υποθετική πρόταση, που 

στηρίζεται στα υπάρχοντα δεδοµένα για την αγρίου τύπου πρωτεΐνη.  

 

Στ.3 Μελέτη πρωτεϊνικής δυναµικής 

 
Σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα (σχήµα 48Γ), κατά µήκος της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας λαµβάνουν χώρα διαφορετικές κινήσεις. Τα Ν΄-τελικά (1-

12) και C΄-τελικά αµινοξέα (63-69) είναι ιδιαίτερα ευκίνητα, όπως προκύπτει από τις 

παρατηρούµενες αρνητικές τιµές ΝΟΕ. Αντίθετα, τα κατάλοιπα 13-62 παρουσιάζουν 

θετικές τιµές ΝΟΕ, πράγµα που σηµαίνει ότι χαρακτηρίζονται από περιορισµένη 

κινητικότητα και συγκροτούν ένα σχετικά άκαµπτο πυρήνα.  

Τα αποτελέσµατα από το πείραµα {1Η-15Ν}-Ηetero-NOE επαληθεύονται και 

από τη µέτρηση του ρυθµού αποδιέγερσης R2 (σχήµα 48Β). Αναλυτικότερα, οι τιµές 

R2 για τα αρχικά αµινοξέα (1-12) είναι ιδιαίτερα χαµηλές. Στη συνέχεια, ο ρυθµός 

αποδιέγερσης R2 παρουσιάζει αυξητική τάση και παραµένει σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα έως και το αµινοξύ 63, οπότε και µειώνεται αισθητά έως το τέλος της 

αλληλουχίας. Εποµένως, τα αµινοξέα των άκρων εµφανίζουν αυξηµένη κινητικότητα 

σε αντίθεση µε τον πυρήνα της ακολουθίας, ο οποίος είναι σαφώς περιορισµένος από 

κινητικής πλευράς. Οι µεγαλύτερες τιµές R2 παρατηρούνται για τα αµινοξέα 43 

(C968), 44 (V969), 45 (D970) 46 (Q971), 47 (W972), 52 (K977), 53 (K978), 54 

(C979), 56 (Ι981) και 57 (C982). Από αυτά, τα αµινοξέα C968, V969, D970, Q971 

και W972 ανήκουν στην α-έλικα, τα K977, K978, C979 βρίσκονται στον β3 κλώνο 

και τα Ι981 και C982 στο συνδετικό βρόχο µεταξύ των κλώνων β3 και β4. Εποµένως, 
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όλα εντοπίζονται σε περιοχές µε καλά καθορισµένη διαµόρφωση, οι οποίες είναι 

αναµενόµενο να παρουσιάζουν µειωµένη κινητικότητα.  

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει για την περιοχή, όπου πραγµατοποιήθηκε η 

µετάλλαξη, της οποίας η κινητικότητα δεν διαταράχθηκε. Όπως γίνεται εµφανές από 

τα πειράµατα 15Ν αποκατάστασης, τόσο η C965 όσο και τα γειτονικά της αµινοξέα 

εµφανίζουν µειωµένη κινητικότητα (σχετικά υψηλή τιµή R2 και ένταση 

ΝΟΕ/noNOE). Πράγµατι, η κινητικότητα της συγκεκριµένης περιοχής δεν 

αναµένεται να αλλάζει σηµαντικά, γιατί η συναρµογή µε τον Zn διατηρεί τη µικρή 

ευελιξία και την τοπική διαµόρφωση του σκελετού του πολυπεπτιδίου. 

Ο λόγος των µέσων όρων των ρυθµών αποδιέγερσης R2/R1 βρέθηκε ίσος µε 

3,73. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί σε χρόνο αυτοπεριστροφής τc=5,5ns, ο οποίος, µε τη 

σειρά του, αντιστοιχεί σε ΜΒ=9-10ΚDa. ∆εδοµένου ότι το ΜΒ του RING τοµέα της 

Η965C Arkadia είναι περίπου 8ΚDa, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι o 

τροποποιηµένος RING-HC τοµέας  υφίσταται ως µονοµερές.  
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Ζ.1 Πίνακες χηµικών µετατοπίσεων  

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι τιµές χηµικής 

µετατόπισης για όλα τα άτοµα που ταυτοποιήθηκαν κατόπιν ανάλυσης των NMR 

φασµάτων.  

 

Πίνακας VΙ: Χηµικές µετατοπίσεις (ppm) των πυρήνων της αµινοµάδας των 

αµινοξέων του Η965C RING τοµέα της Arkadia (298K, 90%H2O, 10%D2O, pH=7.3). 

 

 Άτομο 

Αμινοξύ 15
N HN 

926 Met ---------- -------- 

927 Lys ---------- -------- 

928 Gln 122.167 8.569 

929 Asp 121.485 8.443 

930 Gly 109.501 8.391 

931 Glu 120.384 8.201 

932 Glu 122.142 8.621 

933 Gly 110.268 8.525 

934 Thr 113.261 8.103 

935 Glu 123.330 8.604 

936 Glu 120.511 8.317 

937 Asp 121.291 8.285 

938 Thr 114.310 8.197 

939 Glu 123.379 8.334 

940 Glu 123.657 8.700 
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941 Lys 120.127 8.009 

942 Cys 122.674 8.584 

943 Thr 126.554 9.156 

944 Ile 120.043 8.614 

945 Cys 117.883 8.106 

946 Leu 118.046 7.774 

947 Ser 117.550 8.464 

948 Ile 123.956 8.499 

949 Leu 129.044 8.288 

950 Glu 124.188 8.847 

951 Glu 122.799 8.681 

952 Gly 112.874 8.743 

953 Glu 120.146 7.902 

954 Asp 122.682 8.802 

955 Val 119.398 7.641 

956 Arg 124.820 8.602 

957 Arg 125.937 8.753 

958 Leu 125.405 8.330 

959 Pro ----------- --------- 

960 Cys 113.851 7.449 

961 Met 112.787 8.179 

962 His 122.014 7.998 

963 Leu 122.005 7.858 

964 Phe 118.282 8.613 
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965 Cys 123.752 9.551 

966 Gln 118.968 9.082 

967 Val 120.776 7.955 

968 Cys 125.097 8.784 

969 Val 120.943 8.783 

970 Asp 118.474 7.819 

971 Gln 117.896 8.177 

972 Trp 116.063 8.361 

973 Leu ----------- --------- 

974 Ile 118.470 7.920 

975 Thr ----------- 8.765 

976 Asn ----------- --------- 

977 Lys 116.641 8.161 

978 Lys 116.641 7.451 

979 Cys 126.467 8.722 

980 Pro ----------- --------- 

981 Ile 122.378 8.914 

982 Cys 123.038 8.902 

983 Arg 116.541 8.045 

984 Val 118.316 7.673 

985 Asp 124.312 8.467 

986 Ile 121.145 8.093 

987 Glu 123.371 8.416 

988 Ala 125.656 8.209 
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Πίνακας VΙΙ: Χηµικές µετατοπίσεις (ppm) των υδρογονοατόµων των αµινοξέων του 

H965C RING τοµέα της Arkadia (298K, 90%H2O, 10%D2O, pH=7.3). 

 

 Υδρογονοάτομο 

Αμινοξύ Hα Ηβ Άλλα 

926 Met -------- --------- ------------- 

927 Lys -------- --------- -------------------- 

928 Gln 4.374 2.110 Ηγ 2.337 

929 Asp 4.439 2.557 ------------- 

930 Gly 3.896 --------- ------------- 

931 Glu 4.353 2.078 Ηγ 2.274 

932 Glu 4.456 2.550 Ηγ 2.673 

933 Gly 4.061 --------- ------------- 

934 Thr 4.414 4.256 γCH3 1.183 

935 Glu 4.283 2.064 , 1.935 Ηγ 2.270 

936 Glu 4.275 1.908 Ηγ 2.260 

937 Asp 4.669 2.748 , 2.644 ------------ 

989 Gln 119.411 8.251 

990 Leu 125.692 8.464 

991 Pro ----------- --------- 

992 Ser 115.354 8.306 

993 Glu 123.198 8.455 

994 Ser 122.039 7.981 
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938 Thr 4.329 4.259 γCH3 1.170 

939 Glu 4.344 1.918 Ηγ 2.115 , 2.277 

940 Glu 4.342 1.896 Ηγ 2.216 

941 Lys 5.016 1.347 Ηγ 1.120 , Ηδ 1.545 , Ηε 2.895 

942 Cys 3.905 3.328 , 2.804 ------------ 

943 Thr 3.831 3.567 γCH3 1.051 

944 Ile 3.972 2.610 Ηγ 0.895 , γCH3 0.780 , δCH3 0.393 

945 Cys 4.768 3.348 , 2.628 ------------ 

946 Leu 4.218 2.158 , 1.679 Ηγ 1.428 , δCH3 0.878 , 0.816 

947 Ser 4.381 3.846 ------------ 

948 Ile 4.070 1.795 Hγ 1.643 , 1.153 , γCH3 0.909 , δCH3 0.876 

949 Leu 4.386 1.565 , 1.256 Ηγ 1.527 , δCH3 0.679 

950 Glu 4.380 2.116 , 1.891 Ηγ 2.287 

951 Glu 4.120 1.998 Ηγ 2.270 

952 Gly 4.228 , 3.820 --------- ------------ 

953 Glu 4.374 2.070 Ηγ 2.283 

954 Asp 4.666 2.638 , 2.742 ------------ 

955 Val 4.345 2.068 γCH3 0.884 , 0.881 

956 Arg 4.658 1.777 Ηγ 1.604 , Ηδ 3.257 , 3.149 , Ηε 7.681 

957 Arg 4.560 1.793 Ηγ 1.516 , Ηδ 3.165 , 3.120 , Ηε7.967 

958 Leu 4.897 2.372 , 2.074 Ηγ 1.933 , δCH3 1.124 , 0.984 

959 Pro 4.392 2.435 , 2.025 Ηγ 2.220 , 2.116 ,  Ηδ 3.935 

960 Cys 4.436 3.000 , 2.795 ------------ 

961 Met 4.070 2.400 , 2.286 Ηγ 2.568 
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962 His 4.398 3.410 , 2.816 Ηδ2 7.218 , Ηε1 7.886 

963 Leu 5.014 1.558 , 1.282 Ηγ 1.543 , δCH3 0.761 , 0.677 

964 Phe 6.110 3.111 , 2.638 Ηδ 7.491 , Ηε 7.120 , Ηζ 7.212 

965 Cys 4.750 3.643 , 2.846 ------------ 

966 Gln 3.940 2.255 , 2.139 Ηγ 2.512 , δΝΗ2 7.740 , 6.810 

967 Val 3.856 2.428 γCH3 1.132 , 1.011 

968 Cys 4.191 3.125 , 3.284 ------------- 

969 Val 3.446 2.232 γCH3 0.995 , 0.959 

970 Asp 4.486 2.817 , 2.671 ------------ 

971 Gln 3.947 1.992 , 1.663 Ηγ 2.512 , δΝΗ2 7.753 , 6.814 

972 Trp 4.626 3.348 , 2.995 Ηδ1 7.482 , Ηε3 7.334, Ηε1 10.206 

973 Leu 4.325 1.840 Ηγ 1.520 , δCH3 0.762 , 0.720 

974 Ile 3.658 1.970 Ηγ 1.258 , γCH3 1.005 , δCH3 0.934 

975 Thr 4.380 4.300 γCH3 1.231 

976 Asn 4.603 2.772 ------------ 

977 Lys 4.063 2.288 Ηγ 1.686 , Ηδ 2.079 , 2.036 , Ηε 3.195 

978 Lys 4.379 1.626 Ηγ 1.547 , Ηδ 1.249 , Ηε 2.937 

979 Cys 4.410 3.143 , 3.103 ------------ 

980 Pro 4.391 2.126 , 1.706 Ηγ 1.495 , Ηδ 3.936 , 3.584 

981 Ile 3.974 1.512 Ηγ 1.193 , 1.045 , γCH3 0.582 , δCH3 0.456 

982 Cys 4.300 3.015 ------------- 

983 Arg 4.139 1.682 Ηγ 1.374 , Ηδ 3.001 

984 Val 4.224 2.112 γCH3 0.977 

985 Asp 4.586 2.746 , 2.574 ------------- 
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986 Ile 4.192 1.868 Ηγ 1.464 , γCH3 0.929 , δCH3 0.830 

987 Glu 4.278 2.056 , 1.943 Ηγ 2.264 

988 Ala 4.308 1.394 ------------- 

989 Gln 4.379 2.086 Ηγ 2.370 

990 Leu -------- --------- ------------- 

991 Pro 4.463 2.334 , 1.958 Ηγ 2.039 , Ηδ 3.866 , 3.684 

992 Ser 4.437 3.890 ------------- 

993 Glu 4.289 2.081 , 1.953 ------------ 

994 Ser -------- --------- ------------ 

 

 

Πίνακας VΙΙΙ: Χηµικές µετατοπίσεις (ppm) των ετεροατόµων των αµινοξέων του 

H965C RING τοµέα της Arkadia (298K, 90%H2O, 10%D2O, pH=7.3). 

 

 Ετεροάτομο 

Αμινοξύ Cα Cβ Άλλα 

926 Met --------- -------- ---------- 

927 Lys 55.687 32.909 ---------- 

928 Gln 55.687 29.513 Cγ 33.757 

929 Asp 54.733 41.122 ---------- 

930 Gly 45.368 ---------- ---------- 

931 Glu 56.323 30.445 Cγ 36.353 

932 Glu 56.889 30.312 Cγ 40.653 

933 Gly 45.297 ---------- ---------- 

934 Thr 61.589 69.995 Cγ 21.425 
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935 Glu 56.606 30.181 Cγ 36.191 

936 Glu 56.712 30.245 Cγ 36.272 

937 Asp 54.485 41.034 ---------- 

938 Thr 61.695 69.662 Cγ 21.522 

939 Glu 56.323 30.645 Cγ 36.461 

940 Glu 56.201 31.244 Cγ 36.434 

941 Lys 53.885 36.571 Cγ 24.898 , Cδ 29.376 , Cε 41.951 

942 Cys 59.680 31.311 ---------- 

943 Thr 66.678 69.862 Cγ 22.804 

944 Ile 64.133 37.902 Cγ 28.321 , 17.206 , Cδ 12.581 

945 Cys 59.468 31.580 ---------- 

946 Leu 57.001 38.502 Cγ 27.266 , Cδ 24.995 , 22.885 

947 Ser 60.069 63.403 ---------- 

948 Ile 61.977 37.636 Cγ 28.526 , 17.356 ,  Cδ 12.533 

949 Leu 54.238 41.032 Cγ 26.780 , Cδ 23.130 

950 Glu 55.475 31.111 Cγ 36.310 

951 Glu 58.055 29.446 Cγ 36.353 

952 Gly 45.226 ---------- ---------- 

953 Glu 56.358 30.778 Cγ 35.763 

954 Asp 54.312 40.033 ---------- 

955 Val 60.917 33.907 Cγ 21.933 , 20.613 

956 Arg 54.697 31.044 Cγ 27.032 , Cδ 42.658 

957 Arg 55.122 31.044 Cγ 27.142 , Cδ 43.135 

958 Leu 53.673 43.096 Cγ 28.431 , Cδ 25.631 , 22.967 
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959 Pro 65.299 31.577 Cγ 27.731 , Cδ 51.014 

960 Cys 57.489 31.510 ---------- 

961 Met 56.818 32.378 Cγ 31.891 

962 His 59.808 30.765 ---------- 

963 Leu 53.673 45.027 Cγ 26.212 , Cδ 24.597 

964 Phe 56.040 44.627 ---------- 

965 Cys 57.493 31.313 ---------- 

966 Gln 59.044 28.847 Cγ 33.843 , Νε 113.851 

967 Val 66.536 31.910 Cγ 22.551 , 21.651 

968 Cys 65.971 29.182 ---------- 

969 Val 66.713 31.510 Cγ 24.264 , 21.181 

970 Asp 56.889 40.765 ---------- 

971 Gln 58.019 29.113 Cγ 33.161  

972 Trp 57.772 29.351 Νε 129.088 

973 Leu 55.899 40.099 Cγ 27.020 , Cδ 25.220 , 23.520 

974 Ile 62.323 38.575 Cγ 26.911 , 17.138 , Cδ 13.652 

975 Thr 62.220 69.699 Cγ 21.668 

976 Asn 54.132 38.864 ---------- 

977 Lys 56.570 32.399 Cγ 30.998 , Cδ 27.131 , Cε 43.194 

978 Lys 55.192 34.507 Cγ 29.149 , Cδ 24.565 , Cε 42.000 

979 Cys 56.606 30.978 ---------- 

980 Pro 64.063 31.710 Cγ 27.015 , Cδ 50.676 

981 Ile 61.624 37.569 Cγ 27.266 , 16.881 , Cδ 9.985 

982 Cys 62.614 30.312 ---------- 
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983 Arg 56.853 28.647 Cγ 24.671 , Cδ 42.033 

984 Val 61.920 32.975 Cγ 20.938 

985 Asp 54.803 41.230 ---------- 

986 Ile 61.801 38.635 Cγ 27.104 , 17.693 , Cδ 13.393 

987 Glu 56.500 30.192 Cγ 36.153 

988 Ala 52.506 19.259 ---------- 

989 Gln 55.369 29.446 Cγ 33.757 

990 Leu 53.001 41.697 ---------- 

991 Pro 63.320 31.910 Cγ 27.266 , Cδ 50.633 

992 Ser 58.337 63.869 ---------- 

993 Glu 56.570 30.445 Cγ 36.236 

994 Ser 59.928 64.802 ---------- 

 

 

Ζ.2 Συντµήσεις  

 
Αµινοξέα 

Ala     A     Αλανίνη                                                             Leu      L      Λευκίνη  

Arg     R     Αργινίνη                                                            Lys      K      Λυσίνη                                                                       

Asn     N     Ασπαραγίνη                                                      Met     M     Μεθεϊονίνη 

Asp     D     Ασπαρτικό οξύ                                                 Phe      F      Φαινυλαλανίνη 

Cys     C      Κυστεΐνη                                                          Pro      P      Προλίνη 

Gln     Q      Γλουταµίνη                                                      Ser       S      Σερίνη  

Glu     E       Γλουταµινικό οξύ                                            Thr      T      Θρεονίνη 

Gly     G      Γλυκίνη                                                            Trp      W    Τρυπτοφάνη 

His      H     Ιστιδίνη                                                             Tyr      Y     Τυροσίνη 

Ile        I      Ισολευκίνη                                                        Val      V     Βαλίνη          
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Αρκτικόλεξα  

PQC: Protein Quality Control 

UPS: Ubiquitin Proteasome System 

ALP: Autophagosome Lysosome Pathway 

DUBs: DeUBiquitinating enzymes 

HECT: Homology to E6AP C-Terminus 

Ε6-ΑP: Ε6-Associated Protein 

RING: Really Interesting New Gene 

BRCA-1: BReast CAncer 1 

PHD: Plant HomeoDomain  

MAT1: Ménage À Trois 1 

EL5: ELicitor 5 

CCR4: Chemokine C-C Receptor type 4 

UCHs: Ubiquitin Carboxy-terminal Hydrolases 

UBPs: UBiquitin processing Proteases 

CDKs: Cyclin Dependent Kinases 

MDM2: Mouse Double Minute 2  

ΙΑP: Inhibitor of Apoptosis Protein 

TGF-β: Transforming Growth Factor β 

GDFs: Growth Differentiation Factors 

BMPs: Bone Morphogenetic Proteins 

ΤβR-I:Transforming Growth Factor β Receptor type I 

EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor 

c-Cbl: Casitas b-lineage lymphoma 

RAG1: Recombinant Activating Gene 1 

ICP0: Infected Cell Protein 0 

HSV: Herpes Simplex Virus 

NMR: Nuclear Magnetic Resonance 

NOE: Nuclear Overhauser Enhancement/Nuclear Overhauser Effect 

PDB: Protein Data Bank 

cryo-EM: cryo Electron Microscopy  

FID: Free Induction Decay 

1D NMR: One-dimensional Nuclear Magnetic Resonance 
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2D NMR: Two-dimensional Nuclear Magnetic Resonance 

3D NMR: Three-dimensional Nuclear Magnetic Resonance 

HSQC: Heteronuclear Single Quantum Correlation 

COSY: COrrelated SpectroscopY 

TOCSY: TOtal Correlation SpectroscopY 

NOESY: Nuclear Overhauser Enhancement SpectroscopY 

RMSD: Root Mean Square Deviation 

DYANA: DYnamics Algorithms for NMR Applications 

TALOS: Torsion Angle Likelihood Obtained from chemical shift and sequence 

Similarity 

RDCs: Residual Dipolar Couplings 

XEASY: Automated Spectroscopy for X-Windows Systems 

CARA: Computer Aided Resonance Assignment 

CALIBA: CALIBrAtion of NOE distance constraints 

AMBER:  Assisted Model Building with Energy Refinement 

 
 
Μεγέθη/Σταθερές 

Στροφορµή P: Kg*m2/s 

 Μαγνητική ροπή µ: µΒ/άτοµο 

 Γυροµαγνητικός λόγος γ: radian T-1 s-1 

 Ένταση µαγνητικού πεδίου B: T 

 Ενέργεια µετάπτωσης ∆Ε: eV 

 Σταθερά του Planck: h=6.58*10-16 eV*s 

 Συχνότητα ν: MHz/GHz 

 Χηµική µετατόπιση δ: ppm 

Χρόνος περιστροφής τc:ns 

Iξώδες n: g*cm-1*sec-1 

Ακτίνα α: Å 

 Θερµοκρασία Τ: Κ 

 Σταθερά Boltzmann: Κ=1,38*10-23 J/K 

Χρόνος αποδιέγερσης Τ1: ps-ns 

Χρόνος αποδιέγερσης Τ2: µs-ms 

Ρυθµός αποδιέγερσης R1: s
-1 
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Ρυθµός αποδιέγερσης R2: s
-1 

Χρόνος µίξης tmix: ms 

Χρόνος υστέρησης d1: ms 

Απόσταση r: Å 

Γωνία θ: º 
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