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Το γάλα, η πηγή τροφής όλων των θηλαστικών, αποτελείται εν μέρει από
μια ποικιλία πρωτεϊνών. Η μελέτη των πρωτεϊνών του γάλακτος που βλέπουμε
στο σχήμα έγινε με την τεχνική φασματομετρίας μάζας MALDI-TOF, που
διαχωρίζει τα μόρια βάσει του λόγου της μάζας προς το φορτίο τους.
[bitt24/Shutterstock.]

Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού θα πρέπει να είστε σε θέση να:
1. Εξηγήσετε τη σημασία του καθαρισμού των πρωτεϊνών και πώς μπορεί να ανιχνευθεί
η ποσότητά τους.
2. Περιγράψετε τους διαθέσιμους τύπους χρωματογραφίας για τον καθαρισμό
των πρωτεϊνών.
3. Περιγράψετε τις μεθόδους που υπάρχουν για τον προσδιορισμό της μάζας
μιας πρωτεΐνης.
4. Εξηγήσετε με ποιον τρόπο μπορούν τα αντισώματα να χρησιμοποιηθούν για τον
προσδιορισμό, τον καθαρισμό και τη μέτρηση των ποσοτήτων των πρωτεϊνών.
5. Περιγράψετε πώς προσδιορίζεται η αλληλουχία των πρωτεϊνών και να εξηγήσετε γιατί
ο προσδιορισμός της αλληλουχίας είναι σημαντικός.
6. Διακρίνετε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της δομής των
πρωτεϊνών και να περιγράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς.

Οι πρωτεΐνες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις βιολογικές

διεργασίες: στην κατάλυση, τη διαβίβαση σημάτων και τη δομική στήριξη.
Αυτή η εκπληκτική ποικιλία λειτουργιών προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες πρωτεΐνες, καθεμία αναδιπλωμένη στη δική της ιδιαίτερη στε
ρεοδιάταξη, η οποία καθορίζει και την εξειδικευμένη αλληλεπίδρασή της με
ένα ή περισσότερα μόρια, μέσα από ένα ιδιαίτερα ανομοιογενές σύνολο. Η βιο
χημεία επιδιώκει κυρίως να προσδιορίσει πώς οι αλληλουχίες των αμινοξέων
καθορίζουν τη στερεοδιάταξη των πρωτεϊνών και, συνεπώς, τη λειτουργία τους.
Επιδιώκει, επίσης, να γνωρίσει πώς οι πρωτεΐνες συνδέονται με ειδικά υποστρώματα και άλλα μόρια, πώς μεσολαβούν στην κατάλυση και πώς μετάγουν
ενέργεια και πληροφορίες.
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Είναι συχνά προτιμότερο να μελετήσουμε μια πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει
αφού έχει διαχωριστεί από άλλες ενώσεις μέσα στο κύτταρο, έτσι ώστε η δομή
και η λειτουργία της να διερευνηθούν χωρίς παρεμβολές από προσμείξεις. Συνεπώς, ο καθαρισμός της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει είναι απαραιτήτως το
πρώτο στάδιο στη σειρά των μελετών που έχουν ως στόχο την εξερεύνηση της
λειτουργίας της. Οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται η μία από τις άλλες βάσει ιδιο
τήτων όπως η διαλυτότητα, το μέγεθος, το φορτίο και η δεσμευτική ικανότητα
για διάφορα μόρια. Όταν η πρωτεΐνη καθαριστεί, μπορούμε να βρούμε την αλληλουχία των αμινοξέων της. Πολλές αλληλουχίες πρωτεϊνών, οι οποίες συχνά
προκύπτουν από τις αντίστοιχες γονιδιωματικές αλληλουχίες, είναι διαθέσιμες
σε τεράστιες βάσεις δεδομένων. Αν η αλληλουχία μια καθαρισμένης πρωτεΐνης
βρίσκεται ήδη καταχωρισμένη σε δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων, το
έργο του ερευνητή γίνεται πολύ πιο εύκολο. Ο ερευνητής χρειάζεται να προσδιορίσει μόνον ένα μικρό τμήμα της αλληλουχίας ώστε να βρει την ταυτόσημή
της στη βάση δεδομένων. Εναλλακτικά, μια τέτοια πρωτεΐνη μπορεί να ταυτοποιηθεί μέσω σύγκρισης του φάσματος της μάζας της με εκείνο των πρωτεϊνών
που είναι στη βάση δεδομένων. Η φασματομετρία μαζών αποτελεί μια πολύ
αξιόπιστη μέθοδο για τον προσδιορισμό της μάζας και της αλληλουχίας μιας
πρωτεΐνης.
Αφού καθαριστεί η πρωτεΐνη και επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της, η πρόκληση
παραμένει ως προς το να κατανοηθεί η λειτουργία της μέσα στα φυσιολογικά
πλαίσια του ζώντος οργανισμού. Ανιχνευτές επιλογής για τον εντοπισμό μιας
πρωτεΐνης in vivo και τη μέτρηση των ποσοτήτων της είναι τα αντισώματα. Μονοκλωνικά αντισώματα που αναγνωρίζουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες είναι δυνατόν να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες και να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την ποσοτική ανίχνευση της πρωτεΐνης είτε μέσα στο κύτταρο είτε
σε απομόνωση. Πεπτίδια και πρωτεΐνες είναι εφικτό να παραχθούν συνθετικά,
γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εργαλεία για έρευνα και, ορισμένες φορές, υψηλής καθαρότητας πρωτεΐνες ως φάρμακα. Τέλος, οι τεχνικές
κρυσταλλογραφίας με ακτίνες Χ, φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και κρυοηλεκτρονιακής μικροσκοπίας (cryo-EM) είναι οι βασικές μεθοδολογίες για την κατανόηση της τριδιάστατης δομής των πρωτεϊνών,
που αποτελεί το «κλειδί» της λειτουργίας τους.
H ανάλυση των πρωτεϊνών μ’ αυτές τις φυσικές και χημικές τεχνικές έχει
διευρύνει τις γνώσεις μας σχετικά με τη μοριακή βάση της ζωής. Οι τεχνικές
αυτές μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε σήμερα μερικές από τις πιο απαιτητικές ερωτήσεις της βιολογίας σε μοριακό επίπεδο.
Το πρωτεΐνωμα είναι η λειτουργική απεικόνιση του γονιδιώματος
Όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 5, είναι πλέον διαθέσιμη η πλήρης αλληλουχία των βάσεων DNA, ή των γονιδιωμάτων, πολλών οργανισμών. Παραδείγματος χάριν, ο νηματώδης σκώληκας Caenorhabditis elegans έχει γονιδίωμα 97 × 106 βάσεων και περίπου 19.000 γονίδια που κωδικεύουν πρωτεΐνες,
ενώ η μύγα των φρούτων Drosophila melanogaster έχει γονιδίωμα που περιέχει 180 × 106 βάσεις και περίπου 14.000 γονίδια. Η πλήρης αλληλουχία του
ανθρώπινου γονιδιώματος αποτελείται από 3 × 109 βάσεις και περίπου 23.000
γονίδια. Ωστόσο, αυτά τα γονιδιώματα είναι απλώς κατάλογοι γονιδίων τα
οποία θα μπορούσαν να εκφραστούν μέσα στο κύτταρο, υπό κατάλληλες συνθήκες. Μόνο ένα υποσύνολο των πρωτεϊνών οι οποίες κωδικεύονται από τα
γονίδια αυτά θα είναι, πράγματι, παρούσες σε κάποια δεδομένη βιολογική κατάσταση. Το πρωτεΐνωμα ή πρωτέωμα –λέξη που προκύπτει από τις πρωτεΐνες
που εκφράζονται από το γονιδίωμα– ενός οργανισμού καταδεικνύει ένα πιο
πολύπλοκο επίπεδο περιεχομένου πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει τα είδη, τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών μέσα σε δεδομένο
βιολογικό περιβάλλον.
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Το πρωτεΐνωμα δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό των κυττάρων. Επειδή
αντιπροσωπεύει τη λειτουργική έκφραση των πληροφοριών, τροποποιείται ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο, το αναπτυξιακό στάδιο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως την παρουσία ορμονών. Το πρωτεΐνωμα είναι πολύ μεγαλύτερο
από το γονιδίωμα λόγω του ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα των γονιδίων είναι πρωτεΐνες οι οποίες τροποποιούνται χημικά με διάφορους τρόπους. Επιπλέον, αυτές
οι πρωτεΐνες δεν υφίστανται σε απομόνωση· αντιθέτως, συχνά αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους για να σχηματίσουν σύμπλοκα με συγκεκριμένες λειτουργικές ιδιότητες. Ενώ το γονιδίωμα είναι καθορισμένο (hard wired), το πρωτεΐνωμα εμφανίζει πολύ δυναμικές μεταβολές. Η κατανόηση του πρωτεϊνώματος αποκτάται με
την εξέταση, τον χαρακτηρισμό και την καταλογογράφηση των πρωτεϊνών. Σε
ορισμένες, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αυτή η διεργασία αρχίζει με την απομόνωση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης από όλα τα άλλα βιομόρια του κυττάρου.

3.1

Ο καθαρισμός των πρωτεϊνών είναι ένα ουσιαστικό
πρώτο βήμα για την κατανόηση της λειτουργίας τους

Υπάρχει μια βιοχημική παροιμία που λέει «Μη σπαταλάς καθαρή σκέψη σε μη
καθαρή πρωτεΐνη». Έχοντας ως αφετηρία καθαρές πρωτεΐνες μπορούμε να καθορίσουμε αλληλουχίες αμινοξέων και να διερευνήσουμε βιοχημικές λειτουρ
γίες. Από τις αλληλουχίες αμινοξέων έχουμε τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε τις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ πρωτεϊνών διάφορων οργανισμών (Κεφάλαιο
6). Χρησιμοποιώντας κρυστάλλους που έχουν προκύψει από την καθαρή πρω
τεΐνη, αποκτάμε πρόσβαση σε στοιχεία από μελέτες με ακτίνες Χ που μας δίνουν
την εικόνα της τριτοταγούς δομής – τη μορφή της πρωτεΐνης η οποία προσδιορίζει τη λειτουργία της.
Η μέτρηση: πώς αναγνωρίζουμε την πρωτεΐνη που ψάχνουμε;
Ο καθαρισμός πρέπει να δώσει ένα δείγμα που θα περιέχει μόνο μία πρωτεΐνη
– την πρωτεΐνη για την οποία ενδιαφέρεται ο βιοχημικός. Το δείγμα μπορεί να
είναι μόνο ένα κλάσμα, π.χ. 1% του αρχικού υλικού, είτε το αρχικό αυτό υλικό
είναι ένας τύπος κυττάρων σε καλλιέργεια είτε ένα συγκεκριμένο όργανο φυτού
ή ζώου. Πώς μπορεί ο βιοχημικός να απομονώσει μια πρωτεΐνη από ένα πολύπλοκο μείγμα πρωτεϊνών;
Μια πρωτεΐνη μπορεί να καθαριστεί με την υποβολή του «ακάθαρτου» μείγματος του αρχικού υλικού σε μια σειρά διαχωρισμών οι οποίοι στηρίζονται στις
φυσικές ιδιότητες της πρωτεΐνης, όπως το μέγεθος και το ηλεκτρικό φορτίο.
Ο βιοχημικός χρειάζεται μια δοκιμασία (τεστ) για να παρακολουθεί την επιτυχία
αυτού του καθαρισμού της πρωτεΐνης, η οποία να βασίζεται σε κάποια μοναδική
της ιδιότητα, και η δοκιμασία αυτή ονομάζεται μέτρηση. Ένα θετικό αποτέλεσμα
της μέτρησης δείχνει ότι η πρωτεΐνη είναι παρούσα. Παρότι ο προσδιορισμός
της κατάλληλης μέτρησης είναι συχνά δύσκολος, όσο πιο εξειδικευμένη είναι η
μέτρηση τόσο πιο αποτελεσματικός γίνεται ο καθαρισμός. Για τα ένζυμα, που
είναι πρωτεϊνικοί καταλύτες (Κεφάλαιο 8), η μέτρηση συνήθως μετρά την ενζυ
μική δραστικότητα, δηλαδή την ικανότητα του ενζύμου να καταλύει μια συγκεκριμένη χημική αντίδραση. Αυτή η δραστικότητα συνήθως μετριέται έμμεσα. Ας
πάρουμε για παράδειγμα το ένζυμο γαλακτική αφυδρογονάση, το οποίο κατα
λύει την ακόλουθη αντίδραση στη σύνθεση γλυκόζης:
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Το ανηγμένο νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (nicotinamide adenine dinu
cleotide, NADH, βλ. Εικόνα 15.13) απορροφά φως στα 340 nm, ενώ το οξειδωμένο νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NAD+) δεν έχει αυτή την ιδιότητα.
Επομένως, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της αντίδρασης εξετάζοντας πόσο φως απορροφά το δείγμα στα 340 nm ανά μονάδα χρόνου – φέρ’
ειπείν, σε ένα λεπτό μετά την προσθήκη του ενζύμου. Έτσι, η μέτρηση της ενζυμικής δραστικότητας κατά την απομόνωση της γαλακτικής αφυδρογονάσης αφορά την αύξηση της απορρόφησης του φωτός στα 340 nm σε ένα λεπτό.
Προκειμένου να αναλύσουμε πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο του καθαρισμού χρειαζόμαστε ακόμα μία πληροφορία: την ποσότητα της πρωτεΐνης που
υπάρχει στο μείγμα το οποίο επεξεργαζόμαστε. Υπάρχουν πολλοί, γρήγοροι και
αρκετά ακριβείς τρόποι για να καθορίσουμε τη συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης.
Έχοντας αυτές τις δύο τιμές που προσδιορίσαμε πειραματικά, δηλαδή την ενζυμική δραστικότητα και τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης, μπορούμε τότε να υπολογίσουμε την ειδική δραστικότητα, που είναι ο λόγος της ενζυμικής δραστικότητας προς την ποσότητα της πρωτεΐνης στο μείγμα. Στην ιδανική περίπτωση, η
ειδική δραστικότητα θα αυξάνεται καθώς ο καθαρισμός συνεχίζεται και το μείγμα των πρωτεϊνών θα περιέχει όλο και περισσότερη από την πρωτεΐνη που μας
ενδιαφέρει. Στην ουσία, όλη η διαδικασία καθαρισμού αφορά την αύξηση της
ειδικής δραστικότητας. Για ένα καθαρό παρασκεύασμα ενζύμου, η ειδική δραστικότητα έχει πάντα σταθερή τιμή.
Για να καθαρίσουμε μια πρωτεΐνη πρέπει να την απελευθερώσουμε
από το κύτταρο
Αφού καταλήξουμε στο είδος της μέτρησης και στην πηγή απομόνωσης της
πρωτεΐνης, διαχωρίζουμε τα κυτταρικά συστατικά και αποφασίζουμε ποιο απ’
αυτά είναι εμπλουτισμένο με την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Στο πρώτο στάδιο σχηματίζεται ένα ομογενοποίημα με την καταστροφή της κυτταρικής μεμβράνης και, στη συνέχεια, το μείγμα κλασματώνεται με φυγοκέντρηση, η οποία
δίνει ένα ίζημα στον πυθμένα του φυγοκεντρικού σωλήνα και ένα χαμηλότερης
πυκνότητας διαλυτό υπερκείμενο, επάνω από το ίζημα (Eικόνα 3.1). Το υπερκείμενο φυγοκεντρείται πάλι σε μεγαλύτερη ταχύτητα και διαχωρίζεται σε νέο
ίζημα και νέο υπερκείμενο. Η διαδικασία αυτή, που ονομάζεται διαφορική φυγο
κέντρηση, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλασμάτων ελαττούμενης πυκνότητας, καθένα από τα οποία περιέχει εκατοντάδες διαφορετικές πρωτεΐνες. Τα
κλάσματα υπόκεινται χωριστά σε μέτρηση για την επιθυμητή δραστικότητα. Συνήθως ένα κλάσμα θα έχει αυξημένη δραστικότητα και αυτό θα χρησιμοποιηθεί
για τον περαιτέρω καθαρισμό με άλλες πιο ευαίσθητες τεχνικές.
Οι πρωτεΐνες είναι δυνατόν να καθαριστούν βάσει της διαλυτότητας,
του μεγέθους, του φορτίου και της δέσμευσης συγγένειας για άλλα μόρια
Αρκετές χιλιάδες πρωτεΐνες έχουν απομονωθεί σε ενεργό μορφή βάσει χαρακτηριστικών όπως η διαλυτότητα, το μέγεθος, το φορτίο και η ειδική συγγένεια δέ
σμευσης. Είθισται τα πρωτεϊνικά μείγματα να υπόκεινται σε μια σειρά διαχωρισμών, καθένας από τους οποίους βασίζεται σε διαφορετική ιδιότητα. Ανά στάδιο
καθαρισμού το παρασκεύασμα υπόκειται σε μέτρηση και καθορίζεται η ειδική
δραστικότητα του μείγματος. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τεχνικών καθαρισμού.
Εξαλάτωση. Οι περισσότερες πρωτεΐνες παρουσιάζουν μικρότερη διαλυτότητα
σε υψηλή συγκέντρωση άλατος, φαινόμενο που ονομάζεται εξαλάτωση. Η συγκέντρωση του άλατος που απαιτείται για να εξαλατωθεί μια πρωτεΐνη διαφέρει από
τη μια στην άλλη. Επομένως, η εξαλάτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος
κλασμάτωσης των πρωτεϊνών. Παραδείγματος χάριν, το ινωδογόνο, μια πρωτεΐνη
που προκαλεί την πήξη του αίματος, καθιζάνει με 0,8 M θειικού αμμωνίου, ενώ
η λευκωματίνη του ορού χρειάζεται 2,4 M θειικού αμμωνίου. Η εξαλάτωση είναι
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Φυγοκέντρηση
στις 500 × g
για 10 λεπτά

Υπερκείμενο
Σχηματισμός
ομογενοποιήματος

EIKONA 3.1 Διαφορική φυγοκέντρηση.
Τα κύτταρα διαρρηγνύονται στον
ομογενοποιητή και το μείγμα που προκύπτει,
το οποίο ονομάζεται ομογενοποίημα,
υπόκειται σταδιακά σε συνεχώς αυξανόμενη
φυγόκεντρο δύναμη. Όσο πυκνότερο είναι
το υλικό τόσο μικρότερη φυγόκεντρος
δύναμη απαιτείται για την καταβύθισή του
ως ιζήματος στον πυθμένα του σωλήνα
φυγοκέντρησης. Διαχωρίζοντας τα
κλάσματα της φυγοκέντρησης μπορούμε
να συνεχίσουμε τον καθαρισμό των μορίων
με άλλες μεθόδους. [Οι φωτογραφίες είναι
ευγενική προσφορά των S. Fleischer και
B. Fleischer.]

10.000 × g
20 λεπτά

Ίζημα:
πυρηνικό κλάσμα

100.000 × g
για 1 ώρα

Ίζημα:
μιτοχονδριακό κλάσμα

Κυτταρόπλασμα
(διαλυτές πρωτεΐνες)
Ίζημα:
μικροσωματικό κλάσμα

επίσης χρήσιμη ως μέθοδος αύξησης της συγκέντρωσης πρωτεϊνών σε αραιά διαλύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από άλλα στάδια καθαρισμού. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της διαπίδυσης προκειμένου να απομακρύνουμε το άλας από ένα διάλυμα, αν αυτό είναι αναγκαίο.
Διαπίδυση. Οι πρωτεΐνες είναι δυνατόν να διαχωριστούν από μικρότερα μόρια
με τη μέθοδο της διαπίδυσης μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη, όπως μια μεμβράνη κυτταρίνης με πόρους (Eικόνα 3.2). Το μείγμα των πρωτεϊνών τοποθετείται μέσα σε μια σακούλα διαπίδυσης, η οποία, αφού δεθεί, βυθίζεται μέσα σε ένα
ρυθμιστικό διάλυμα από το οποίο απουσιάζουν όλα τα μικρά μόρια που πρέπει
να απομακρυνθούν από το μείγμα των πρωτεϊνών. Τα μόρια που έχουν διαστάσεις σημαντικά μεγαλύτερες από τη διάμετρο των πόρων διατηρούνται μέσα στη
σακούλα διαπίδυσης. Τα μικρότερα μόρια και τα ιόντα περνούν από τους πόρους
της μεμβράνης σύμφωνα με τη βαθμίδωση συγκέντρωσης και εμφανίζονται στο
διάλυμα εκτός σακούλας. Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη για την απομάκρυνση
ενός άλατος ή άλλων μικρών μορίων από ένα κυτταρικό κλάσμα, δεν είναι αποτελεσματική όμως για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών.

Σακούλα
διαπίδυσης
Συμπυκνωμένο
διάλυμα
Ρυθμιστικό
διάλυμα

Η διαπίδυση
στην αρχή

Η διαπίδυση
σε ισορροπία

EIKONA 3.2 Διαπίδυση. Τα μόρια της
πρωτεΐνης (κόκκινα) παραμένουν μέσα στη
σακούλα διαπίδυσης, ενώ τα μικρά μόρια
(μπλε) διαχέονται κατά την κατεύθυνση της
βαθμίδωσης συγκέντρωσής τους, προς το
διάλυμα που περιβάλλει τη μεμβράνη.

Χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή. O καλύτερος διαχωρισμός βάσει του
μεγέθους επιτυγχάνεται με την τεχνική της χρωματογραφίας διήθησης σε πη
κτή (Eικόνα 3.3), γνωστής και ως χρωματογραφίας μοριακού αποκλεισμού. Tο
δείγμα τοποθετείται στην κορυφή μιας στήλης με πορώδεις κόκκους από αδιάλυτο πολυμερές, που μπορεί όμως να συγκρατήσει πολύ νερό, όπως η δεξτράνη, η αγαρόζη (υδατάνθρακες) ή το πολυακρυλαμίδιο. Tα ονόματα Sephadex,
Sepharose και Biogel είναι κλασικές εμπορικές ονομασίες αυτών των υλικών,
που έχουν τυπική διάμετρο 100 μm (0,1 mm). Τα μικρά μόρια περνούν μέσα από
τους κόκκους, αλλά τα μεγάλα δεν μπορούν να περάσουν. Το αποτέλεσμα είναι
ότι τα μικρά μόρια κατανέμονται στο υδάτινο περιβάλλον μέσα στους κόκκους
και μεταξύ τους, ενώ τα μεγάλα μόρια βρίσκονται μόνο μεταξύ των κόκκων.
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Κόκκος
υδατανθρακικού
πολυμερούς
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Τα μικρά μόρια
εισέρχονται
στους υδάτινους
χώρους μέσα
στους κόκκους

Δείγμα
πρωτεϊνών

Τα μεγάλα μόρια
δεν μπορούν να
εισέλθουν στους
κόκκους

Πηκτή
μοριακού
αποκλεισμού

Κατεύθυνση ροής

EIKONA 3.3 Χρωματογραφία
διήθησης σε πηκτή. Ένα μείγμα
πρωτεϊνών, σε πολύ μικρό
συγκριτικά όγκο δείγματος,
τοποθετείται σε στήλη με
πορώδεις κόκκους. Οι μεγάλες
πρωτεΐνες εμφανίζονται στην
έξοδο της στήλης πριν από
τις μικρές πρωτεΐνες, διότι δεν
μπορούν να εισχωρήσουν στο
εσωτερικό των κόκκων του
υλικού.

Tα μεγάλα μόρια περνούν πιο εύκολα μέσα από τη στήλη και εμφανίζονται πρώτα
διότι βρίσκονται σε μικρότερο όγκο. Τα μόρια μέσου μεγέθους περνούν περιστασιακά μέσα από τους κόκκους και εκλούζονται (απελευθερώνονται) σε ενδιάμεσο χρόνο, ενώ τα μικρά θα εκλουστούν τελευταία διότι ακολουθούν μια δαιδαλώδη διαδρομή μέσα από τους κόκκους.
Χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής. Ένα μόνον βήμα χρωματογραφίας συνήθως δεν είναι αρκετό για να απομονωθεί μια πρωτεΐνη σε υψηλή καθαρότητα,
επειδή είναι πολύ πιθανόν και άλλες πρωτεΐνες από το μείγμα να βρεθούν στο
ίδιο χρωματογραφικό κλάσμα. Η επιπλέον καθαρότητα μπορεί να προκύψει από
διαδοχικούς διαχωρισμούς οι οποίοι βασίζονται σε διακριτές μοριακές ιδιότητες.
Παραδείγματος χάριν, πέρα από το μέγεθος, οι πρωτεΐνες είναι δυνατόν να διαχωριστούν και βάσει των φορτίων τους με τη χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής.
Aν το καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης σε pH 7 είναι θετικό, αυτή συνήθως θα δεσμευθεί σε στήλη από κόκκους που περιέχουν καρβοξυλικά ιόντα, ενώ μια αρνητικά φορτισμένη πρωτεΐνη δεν θα δεσμευθεί (Eικόνα 3.4). Mια θετικά φορτισμένη πρωτεΐνη που είναι δεσμευμένη σε μια τέτοια στήλη μπορεί στη συνέχεια να
εκλουστεί με αύξηση της συγκέντρωσης του χλωριούχου νατρίου ή άλλου άλατος στο ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης. Tα ιόντα νατρίου συναγωνίζονται με τα
θετικά φορτία της πρωτεΐνης για τη δέσμευση στη στήλη. Oι πρωτεΐνες που έχουν
χαμηλή συγκέντρωση θετικών φορτίων θα εμφανιστούν πρώτες, ακολουθούμενες από εκείνες με υψηλότερη συγκέντρωση θετικών φορτίων. Αυτή η διεργασία
ονομάζεται επίσης κατιοντοανταλλαγή, για να καταδειχθεί ότι θετικά φορτισμένες
ομάδες προσδένονται σε ανιοντικούς κόκκους. Θετικά φορτισμένες πρωτεΐνες
(κατιοντικές πρωτεΐνες) διαχωρίζονται με χρωματογραφία σε στήλη από αρνητικά φορτισμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CM-κυτταρίνη). Αντιθέτως, αρνητικά
φορτισμένες πρωτεΐνες (ανιοντικές πρωτεΐνες) είναι δυνατόν να διαχωριστούν με
χρωματογραφία ανιοντοανταλλαγής σε στήλη από θετικά φορτισμένη διαιθυλοαμινοαιθυλο-κυτταρίνη (DEAE-κυτταρίνη).
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EIKONA 3.4 Χρωματογραφία
ιοντοανταλλαγής. Με την τεχνική αυτή
οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται κυρίως βάσει
του καθαρού φορτίου τους.
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EIKONA 3.5 Χρωματογραφία συγγένειας.
Στο παράδειγμα, η κονκαναβαλίνη Α
(που φαίνεται κίτρινη) διαχωρίζεται λόγω
συγγένειας με τη γλυκόζη (G) που βρίσκεται
ομοιοπολικά δεσμευμένη στη στερεή φάση
της στήλης.

Χρωματογραφία συγγένειας. H χρωματογραφία συγγένειας είναι άλλη μία μεγάλης εμβέλειας μέθοδος για τον καθαρισμό πρωτεϊνών, η οποία είναι πολύ επιλεκτική για την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Η τεχνική αυτή αξιοποιεί την
υψηλή συγγένεια πολλών πρωτεϊνών για ειδικές χημικές ομάδες. Παραδείγματος
χάριν, η φυτική πρωτεΐνη κονκαναβαλίνη A, μια λεκτίνη, δηλαδή μια πρωτεΐνη
που προσδένει υδατάνθρακες (Υποκεφάλαιο 11.4), έχει συγγένεια για τη γλυκόζη. Όταν ένα μείγμα που περιέχει αυτή την πρωτεΐνη περάσει από μια στήλη με
κόκκους που περιέχουν ομοιοπολικά δεσμευμένη γλυκόζη, η κονκαναβαλίνη A
δεσμεύεται στους κόκκους της στήλης αυτής διότι έχει συγγένεια με τη γλυκόζη,
ενώ οι περισσότερες πρωτεΐνες δεν έχουν (Eικόνα 3.5). H δεσμευμένη κονκαναβαλίνη A μπορεί να απελευθερωθεί από τη στήλη με προσθήκη γλυκόζης σε
υψηλή συγκέντρωση. H γλυκόζη στο διάλυμα αντικαθιστά τη γλυκόζη της στήλης στις θέσεις όπου αυτή δεσμεύεται στην κονκαναβαλίνη A. Η χρωματογραφία συγγένειας είναι η μέθοδος επιλογής για την απομόνωση μεταγραφικών παραγόντων, ήτοι πρωτεϊνών που ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση δεσμευόμενες
σε ειδικές αλληλουχίες στο DNA. Ένα πρωτεϊνικό μείγμα διηθείται μέσω μιας
στήλης που περιέχει ειδικές αλληλουχίες DNA δεσμευμένες σε αδρανές υλικό·
οι πρωτεΐνες που έχουν υψηλή συγγένεια με την αλληλουχία δεσμεύονται και
παραμένουν στη στήλη. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταγραφικός παράγοντας θα
απελευθερωθεί μέσω της έκπλυσης με διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης άλατος.
Γενικά, η χρωματογραφία συγγένειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην απομόνωση πρωτεϊνών που αναγνωρίζουν μια ομάδα X, με:
(1) ομοιοπολική δέσμευση του X ή παραγώγου του σε στήλη· (2) προσθήκη
μείγματος των πρωτεϊνών στη στήλη, που στη συνέχεια ξεπλένεται με ρυθμιστικό διάλυμα για να απομακρυνθούν οι πρωτεΐνες οι οποίες δεν δεσμεύθηκαν· και
(3) έκλουση της επιθυμητής πρωτεΐνης με προσθήκη υψηλής συγκέντρωσης δια
λυτής μορφής του X, ή με αλλαγή των συνθηκών ώστε να μειωθεί η συγγένεια
της δεσμευμένης πρωτεΐνης. Η χρωματογραφία συγγένειας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν οι αλληλεπιδράσεις τής πρωτεΐνης και του μορίου που χρησιμοποιείται ως δόλωμα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες.
Η χρωματογραφία συγγένειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση
πρωτεϊνών που προκύπτουν από την έκφραση κλωνοποιημένων γονιδίων (Υποκεφάλαιο 5.2). Εισάγονται κωδικόνια για επιπλέον αμινοξέα στο κλωνοποιημένο γονίδιο, τα οποία όταν εκφραστούν στην πρωτεΐνη λειτουργούν ως ετικέτα
συγγένειας η οποία μπορεί να παγιδευθεί άμεσα. Παραδείγματος χάριν, μπορεί
να προστεθούν επαναλήψεις του κωδικονίου για ιστιδίνη έτσι ώστε η συντεθειμένη πρωτεΐνη να περιέχει μια αλληλουχία καταλοίπων ιστιδίνης (ονομάζεται
ετικέτα ιστιδίνης) στο ένα άκρο της. Τα μόρια πρωτεΐνης μ’ αυτή την ετικέτα
διαπερνούν μια στήλη με κόκκους που περιέχουν ομοιοπολικά δεσμευμένο νικέλιο (Ni) ή κάποιο άλλο μεταλλικό ιόν. Η ετικέτα ιστιδίνης προσδένεται πολύ
στέρεα στα ακινητοποιημένα μεταλλικά ιόντα, δεσμεύοντας έτσι στη στήλη την
επιθυμητή πρωτεΐνη, ενώ οι υπόλοιπες πρωτεΐνες τη διαπερνούν. Τα μόρια της
πρωτεΐνης μπορούν στη συνέχεια να εκλουστούν από τη στήλη με την προσθήκη
ιμιδαζολίου ή κάποιου άλλου αντιδραστηρίου το οποίο προσδένεται στα μεταλλικά ιόντα εκτοπίζοντας έτσι την πρωτεΐνη.
Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης. Η τεχνική της υγρής χρωματογραφίας
υψηλής πίεσης (ή υψηλής απόδοσης) [high performance (high-pressure), liquid
chromatography, HPLC] είναι μια βελτιωμένη εκδοχή των μεθόδων χρωματογραφίας στήλης που συζητήσαμε ήδη. Το υλικό της στήλης αυτής είναι πολύ
λεπτό και, επομένως, προσφέρει περισσότερες θέσεις αλληλεπίδρασης, άρα και
μεγαλύτερη διαχωριστική ικανότητα. Επειδή το υλικό είναι τόσο λεπτόκοκκο,
πρέπει να εφαρμοστεί πίεση προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητική ροή. Το
τελικό αποτέλεσμα είναι υψηλή διαχωριστική ικανότητα αλλά και γρήγορος δια
χωρισμός. Σε μια τυπική διάταξη HPLC, τοποθετείται ακριβώς μετά τη στήλη ένας ανιχνευτής ο οποίος καταγράφει την απορροφητικότητα του εκλουσμέ-

νου υλικού σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Στο δείγμα έκλουσης από στήλη
HPLC (Eικόνα 3.6), οι πρωτεΐνες ανιχνεύονται από την απορροφητικότητά τους
στο μήκος κύματος 220 nm (χαρακτηριστική απορροφητικότητα πεπτιδικού δεσμού). Στο σύντομο διάστημα των 10 λεπτών, είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν
άνετα ορισμένες οξείες κορυφές που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πρωτεΐνες.
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0,24

Οι πρωτεΐνες είναι δυνατόν να διαχωριστούν με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
και να εμφανιστούν

Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή. Ένα μόριο με καθαρό φορτίο θα μετακινηθεί σε
ένα ηλεκτρικό πεδίο. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ηλεκτροφόρηση και προσφέρει
έναν αναλυτικό τρόπο για να διαχωριστούν πρωτεΐνες και άλλα μακρομόρια,
όπως DNA και RNA. H ταχύτητα μετακίνησης (υ) της πρωτεΐνης (ή κάθε μορίου) σε ένα ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
(E), το καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης (z) και τον συντελεστή τριβής (f ).
υ =Ez/f

(1)

H ηλεκτροστατική δύναμη Ez που κατευθύνει το φορτισμένο μόριο προς το
αντίθετα φορτισμένο ηλεκτρόδιο είναι αντίθετη της τριβής fυ που εμφανίζεται
μεταξύ του μορίου το οποίο μετακινείται και του μέσου. O συντελεστής τριβής
f εξαρτάται από τη μάζα και το σχήμα του μορίου που μετακινείται, καθώς και
από το ιξώδες (η) του μέσου. Για μια σφαίρα με ακτίνα r,
f = 6πηr

(2)

Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σχεδόν πάντοτε σε πηκτή (ή άλλο σταθερό υπόβαθρο, όπως χαρτί), διότι η πηκτή λειτουργεί ως μοριακός ηθμός που ενισχύει τον
διαχωρισμό (Eικόνα 3.7). Tα μόρια που είναι μικρά σε σχέση με τους πόρους
της πηκτής μετακινούνται εύκολα διαμέσου της πηκτής, ενώ τα μεγάλα μόρια
μένουν σχεδόν αμετακίνητα. Mόρια ενδιάμεσου μεγέθους μετακινούνται μέσα
(A)

(B)
−
Μείγμα
μακρομορίων

+

Κατεύθυνση
ηλεκτροφόρησης

Ηλεκτροφόρηση

Πορώδης πηκτή

EIKONA 3.7 Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου. (Α) Μια συσκευή ηλεκτροφόρησης
σε πηκτή. Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε αρκετά δείγματα συγχρόνως σε μια επίπεδη πηκτή
πολυακρυλαμιδίου. Τα μείγματα των πρωτεϊνών τοποθετούνται στις εσοχές που δημιουργήθηκαν
στην άνω πηκτή με τη χρήση πιπέτας ακρίβειας μικρολίτρων. Μετά την τοποθέτηση του καλύμματος
της συσκευής, το σύστημα συνδέεται στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα, περνώντας μέσα από την
πηκτή, αναγκάζει το σύμπλοκο πρωτεΐνης-SDS (sodium dodecyl sulfate = δωδεκακυλο-θειικό νάτριο)
που έχει αρνητικό φορτίο να μετακινηθεί προς την άνοδο, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της
συσκευής. (Β) Οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται μέσω της πορώδους πηκτής πολυακρυλαμιδίου σύμφωνα
με το μέγεθός τους, με τις μικρότερες να μετακινούνται ταχύτερα προς την άνοδο.

Απορροφητικότητα στα 220 nm

Πώς αποφασίζουμε αν ένα πρωτόκολλο καθαρισμού είναι αποτελεσματικό;
Ένας τρόπος έγκειται στην εξέταση της ειδικής δραστικότητας, η οποία πρέπει
να αυξάνεται καθώς προχωρεί ο καθαρισμός. Ένας άλλος τρόπος έγκειται στο
να προσδιορίσουμε ότι σε κάθε στάδιο ο αριθμός των διαφορετικών πρωτεϊνών
μικραίνει. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνική της ηλεκτροφόρησης.
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EIKONA 3.6 Υγρή χρωματογραφία
υψηλής απόδοσης (HPLC). Η διήθηση
σε πηκτή με την τεχνική HPLC έχει
μεγάλη διαχωριστική ικανότητα και
μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε με
ακρίβεια τις πρωτεΐνες: (1) θυρεοσφαιρίνη
(669 kDa), (2) καταλάση (232 kDa),
(3) βόεια λευκωματίνη ορού (67
kDa), (4) ωολευκωματίνη (43 kDa) και
ριβονουκλεάση (13,4 kDa). [Κατά K. J. Wilson
and T. D. Schlabach, στο: Current Protocols
in Molecular Biology, vol. 2, suppl. 41,
F. M. Ausubel, R. Brent, R. E. Kingston,
D. D. Moore, J. G. Seidman, J. A. Smith, and
K. Struhl, Eds. (Wiley, 1998), p.10.14.1.]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες
και τα πρωτεϊνώματα

στην πηκτή με διαφορετικές ταχύτητες. Το ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται έτσι
ώστε οι πρωτεΐνες να μετατοπίζονται από το αρνητικό στο θετικό ηλεκτρόδιο,
συνήθως από επάνω προς τα κάτω. Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πραγματοποιείται σε μια λεπτή κατακόρυφη πλάκα πολυακρυλαμιδίου. Η πηκτή πολυακρυλαμιδίου προτιμάται διότι το υλικό είναι χημικά ουδέτερο και το ακρυλαμίδιο
πολυμερίζεται με μικρή ποσότητα του διασυνδετή μεθυλενο-δισακρυλαμιδίου
για να σχηματιστεί ένα τριδιάστατο πλέγμα (Εικόνα 3.8). Στην ηλεκτροφόρηση
παρατηρούμε το αντίθετο από ό,τι στη χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή λόγω
του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου, οπότε όλα τα μόρια, ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους, αναγκάζονται να μετακινηθούν μέσω της πηκτής.
O

O
NH2

+

N
H

Ακρυλαμίδιο

2 SO4–

CONH2 CONH2

N
H

(Υπερθειικό)

(Ελεύθερη θειική ρίζα
η οποία πυροδοτεί
τον πολυμερισμό)

CONH2 CONH2

O

EIKONA 3.9 Χρώση των πρωτεϊνών
μετά την ηλεκτροφόρηση. Μείγματα
πρωτεϊνών από κυτταρικά εκχυλίσματα
που διαχωρίστηκαν με ηλεκτροφόρηση σε
πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου εμφανίζονται
με χρώση με κυανούν του Coomassie.
Η πρώτη λωρίδα περιέχει μείγμα πρωτεϊνών
με γνωστά μοριακά βάρη, τα οποία
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του
μεγέθους των ζωνών στα δείγματα. [© Dr.
Robert Farrell.]

O

Μεθυλενο-δισακρυλαμίδιο
S2O82–

EIKONA 3.8 Σχηματισμός πηκτής
πολυακρυλαμιδίου. Ένα τριδιάστατο πλέγμα
σχηματίζεται όταν συμπολυμερίζουμε
ενεργοποιημένο μονομερές (μπλε) και
διασυνδετή (κόκκινο).

H2
C

NH
H2C

CONH2

O
CONH2

NH

CONH2 CONH2

Σε μια ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμιδίου κάτω από συνθήκες αποδιάταξης,
οι πρωτεΐνες είναι δυνατόν να διαχωριστούν κυρίως βάσει της μάζας τους. Tο
μείγμα των πρωτεϊνών διαλύεται πρώτα σε διάλυμα δωδεκακυλο-θειικού να
τρίου (SDS), ενός ανιοντικού απορρυπαντικού που καταστρέφει σχεδόν όλες τις
μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις των φυσικών πρωτεϊνών. Προστίθεται επίσης
β-μερκαπτοαιθανόλη (2-θειοαιθανόλη) ή διθειοθρεϊτόλη, που ανάγουν δισουλφιδικούς δεσμούς. Tα ανιόντα του SDS δεσμεύονται στις κύNa+
ριες αλυσίδες, σε αναλογία ένα ανιόν SDS ανά 2 αμινοξέα.
SO3–
Το αρνητικό φορτίο που προκύπτει από την πρόσδεση του
SDS είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το φυσικό
O
φορτίο της πρωτεΐνης· η συνεισφορά της πρωτεΐνης στο συνολικό φορτίο του συμπλέγματος SDS-πρωτεΐνη καθίσταται έτσι ασήμαντη. Ως αποτέλεσμα, το σύμπλοκο του SDS
με την αποδιατεταγμένη πρωτεΐνη έχει ένα μεγάλο καθαρό
αρνητικό φορτίο, περίπου ανάλογο με τη μάζα της πρωτεΐνης. Tα σύμπλοκα SDS-αποδιατεταγμένης πρωτεΐνης ηλεκτροφορούνται σε πολυακρυλαμίδιο. Στο τέλος, οι πρωτεΐνες στην πηκτή εμφανίζονται ύστερα από χρώση με άργυρο
ή με κυανούν του Coomassie, που αποκαλύπτει μια σειρά
από ζώνες (Eικόνα 3.9). Τα ραδιενεργά σήματα, αν έχουν,
στο μεταξύ, ενσωματωθεί σε πρωτεΐνες, μπορούν να φανούν
με την τοποθέτηση ενός φιλμ ακτινογραφίας επάνω από την
πηκτή. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται αυτοραδιογραφία.
Oι μικρές πρωτεΐνες μετακινούνται γρήγορα διαμέσου της Δωδεκακυλο-θειικό νάτριο
(SDS)
πηκτής, ενώ οι μεγάλες μένουν στην κορυφή, κοντά στο ση

μείο τοποθέτησης του μείγματος. H κινητικότητα των περισσότερων πολυπεπτιδικών αλυσίδων κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι γραμμικώς ανάλογη με τον
λογάριθμο της μάζας τους (Eικόνα 3.10). Ωστόσο, αυτή η εμπειρική σχέση δεν
ακολουθείται από μερικές πρωτεΐνες πλούσιες σε υδατάνθρακες και από τις μεμβρανικές πρωτεΐνες. Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου (συχνά αναφέρεται ως SDS-PAGE) είναι γρήγορη, ευαίσθητη και έχει μεγάλη δια
κριτική ικανότητα. Oι ποσότητες των πρωτεϊνών που απαιτούνται για ανίχνευση
είναι εξαιρετικά μικρές: περίπου 0,1 μg (~2 pmol) πρωτεΐνης για χρώση με κυανούν του Coomassie και ακόμα λιγότερο (0,02 μg) όταν χρησιμοποιούμε χρώση
αργύρου. Είναι δυνατόν να διαχωριστούν εύκολα με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
SDS-πολυακρυλαμιδίου πρωτεΐνες που διαφέρουν στη μάζα τους κατά 2% (π.χ.
50 και 51 kDa, διαφορά περίπου 10 αμινοξέων).
Μπορούμε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, αναλύοντας ένα μικρό δείγμα κάθε σταδίου με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου. Τα αρχικά στάδια θα εμφανίσουν από δεκάδες έως εκατοντάδες
πρωτεΐνες. Καθώς η διαδικασία καθαρισμού συνεχίζεται, ο αριθμός των ζωνών
θα ελαττώνεται, ενώ μια ζώνη θα αυξάνεται σε ένταση. Αυτή θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει.
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3.1 Ο καθαρισμός των πρωτεϊνών
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Ισοηλεκτρική εστίαση. Oι πρωτεΐνες μπορούν επίσης να διαχωριστούν ηλεκτροφορητικά βάσει του σχετικού περιεχομένου τους σε όξινα και βασικά αμινοξέα. Tο ισοηλεκτρικό σημείο (pI) μιας πρωτεΐνης είναι το pH όπου το ολικό
φορτίο της είναι μηδέν. Στο pH αυτό, η δυνατότητα μετατόπισής της σε ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδέν, διότι το z στην εξίσωση (1) είναι ίσο με μηδέν. Παραδείγματος χάριν, το pI του κυτοχρώματος c, μιας πολύ βασικής πρωτεΐνης μεταφοράς ηλεκτρονίων, είναι 10,6, ενώ της λευκωματίνης ορού, μιας όξινης πρωτεΐνης
στο αίμα, είναι 4,8. Aς υποθέσουμε ότι ένα μείγμα πρωτεϊνών ηλεκτροφορείται
σε μια βαθμίδωση pH σε πηκτή χωρίς SDS. Kάθε πρωτεΐνη θα μετακινηθεί μέχρι να συναντήσει μια θέση στην πηκτή όπου το pH ισούται με το pI της. Aυτή
η μέθοδος διαχωρισμού πρωτεϊνών ανάλογα με το ισοηλεκτρικό σημείο τους
λέγεται ισοηλεκτρική εστίαση. H βαθμίδωση pH στην πηκτή σχηματίζεται με ηλεκτροφόρηση πρώτα των πολυαμ
(A)
+
φολυτών (μικρών πολυφορτισμένων πολυμερών) που έχουν
Χαμηλό pH
+
πολλές τιμές pI. Η ισοηλεκτρική εστίαση μπορεί εύκολα να
(+)
±
διαχωρίσει πρωτεΐνες οι οποίες διαφέρουν σε pI ακόμη και
κατά 0,01, πράγμα που σημαίνει ότι διαχωρίζονται πρωτεΐ(B)
νες που διαφέρουν και κατά ένα μόνο αρνητικό φορτίο (EιΧαμηλό
pH
κόνα 3.11).
(+)
Ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων. Η ισοηλεκτρική εστίαση μπορεί να συνδυαστεί με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου
για την επίτευξη διαχωρισμών υψηλής διακριτικής ικανότητας μέσω της ηλε
κτροφόρησης δύο διαστάσεων. Το δείγμα διαχωρίζεται πρώτα με ισοηλεκτρική
εστίαση. Κατόπιν, η προκύπτουσα λωρίδα πηκτής τοποθετείται οριζόντια επάνω
από μια πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου. Επομένως, οι πρωτεΐνες αρχίζουν τη
μετακίνησή τους στη δεύτερη πηκτή από το σημείο που αντιστοιχεί στη μετακίνησή τους μέσω της λωρίδας πηκτής της ισοηλεκτρικής εστίασης. Υπόκεινται
και πάλι σε ηλεκτροφόρηση σε κάθετη (κατακόρυφη) κατεύθυνση ώστε να προκύψει ένα διδιάστατο σχήμα κηλίδων. Σε μια τέτοια πηκτή, πρωτεΐνες που έχουν
διαχωριστεί στην οριζόντια κατεύθυνση βάσει του ισοηλεκτρικού σημείου τους,
διαχωρίζονται κατακόρυφα βάσει της μάζας τους. Είναι εντυπωσιακό ότι με ένα
τέτοιο πείραμα μπορούμε να διαχωρίσουμε περισσότερες από χίλιες πρωτεΐνες
της Escherichia coli (Εικόνα 3.12).
Οι πρωτεΐνες που απομονώνονται από τα κύτταρα κάτω από διαφορετικές
φυσιολογικές συνθήκες μπορούν να διαχωριστούν με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων. Η ένταση των μεμονωμένων κηλίδων στις πηκτές μπορεί να συγκριθεί,
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Σχετική κινητικότητα

EIKONA 3.10 Η ηλεκτροφόρηση μπορεί
να προσδιορίσει τη μάζα των πρωτεϊνών.
Η κινητικότητα πολλών πρωτεϊνών σε πηκτή
SDS-πολυακρυλαμιδίου είναι αντιστρόφως
ανάλογη προς τον λογάριθμο της μάζας τους.
[Κατά K. Weber and M. Osborn, The Proteins,
vol. 1, 3d ed. (Academic Press, 1975), p. 179.]
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EIKONA 3.11 Η αρχή της ισοηλεκτρικής
εστίασης. Στην πηκτή διαμορφώνεται
πρώτα μια βαθμίδωση pH και μετά
τοποθετείται το δείγμα. (Α) Κάθε πρωτεΐνη,
που αντιπροσωπεύεται από τους κύκλους
διαφορετικού χρώματος, διαθέτει καθαρό
θετικό φορτίο στις περιοχές της πηκτής όπου
το pH είναι μικρότερο από την αντίστοιχη
τιμή του pI της και καθαρό αρνητικό φορτίο
όπου το pH είναι μεγαλύτερο από το pI της.
Όταν εφαρμοστεί το ηλεκτρικό πεδίο στην
πηκτή, κάθε πρωτεΐνη θα μετακινηθεί στο
ισοηλεκτρικό σημείο της, τη θέση όπου δεν
έχει φορτίο. (Β) Οι πρωτεΐνες σχηματίζουν
ζώνες οι οποίες μπορούν να αποκοπούν και
να χρησιμοποιηθούν για άλλα πειράματα.

(B)

Στρώμα SDS–πολυακρυλαμιδίου

Χαμηλό pH
(+)

EIKONA 3.12 Ηλεκτροφόρηση δύο
διαστάσεων σε πηκτή. (Α) Ένα πρωτεϊνικό
δείγμα διαχωρίζεται αρχικά στην οριζόντια
κατεύθυνση, ανάλογα με το ισοηλεκτρικό
σημείο των πρωτεϊνών που περιέχει, όπως
περιγράφεται στην Εικόνα 3.11. Η πηκτή
τοποθετείται στη συνέχεια επάνω σε πηκτή
SDS-πολυακρυλαμιδίου και ηλεκτροφορείται
κατακόρυφα, οπότε πρωτεΐνες με το ίδιο
ισοηλεκτρικό σημείο αλλά διαφορετική
μάζα θα διαχωριστούν τώρα βάσει της
μάζας τους. (Β) Οι πρωτεΐνες της E. coli,
όταν διαχωριστούν με ηλεκτροφόρηση δύο
διαστάσεων, δίνουν ένα αποτύπωμα από
χίλιες τουλάχιστον διαφορετικές πρωτεΐνες.
[(Β) Ευγενική προσφορά Dr. Patrick H.
O’Farrell.]

Ισοηλεκτρική εστίαση

Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου

(A)

κάτι που μπορεί να δείξει αύξηση ή ελάττωση της συγκέντρωσης συγκεκριμένων πρωτεϊνών, ως απόκριση στη φυσιολογική κατάσταση (Εικόνα 3.13). Πώς
μπορούμε να αποφανθούμε ποια πρωτεΐνη δείχνει τέτοια απόκριση; Μολονότι
εμφανίζονται πολλές πρωτεΐνες σε πηκτή δύο διαστάσεων, δεν είναι δυνατόν να
ταυτοποιηθούν. Σήμερα, αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί με συνδυασμό της
ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων και των τεχνικών φασματομετρίας μάζας. Θα
αναλύσουμε αυτές τις τεχνικές μεγάλης εμβέλειας σύντομα (Υποκεφάλαιο 3.3).
Ένα πρωτόκολλο καθαρισμού πρωτεΐνης μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά
Για να προσδιοριστεί η επιτυχία του πρωτοκόλλου καθαρισμού μιας πρωτεΐνης,
η διαδικασία παρακολουθείται σε κάθε στάδιο ως προς την ειδική δραστικότητα
και καθαρότητα του πρωτεϊνικού μείγματος με ανάλυση μέσω ηλεκτροφόρησης
σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου. Ας δούμε τα αποτελέσματα για τον καθαρισμό της υποθετικής πρωτεΐνης Χ που συνοψίζονται στον Πίνακα 3.1 και στην
Εικόνα 3.14. Σε κάθε στάδιο μετρήθηκαν οι εξής παράμετροι:
Ολική πρωτεΐνη. Η ποσότητα της πρωτεΐνης σε ένα κλάσμα ισούται με την ποσότητα της πρωτεΐνης που προσδιορίστηκε σε έναν μικρό όγκο του κλάσματος
επί τον συνολικό όγκο του κλάσματος.
Ολική δραστικότητα. Η ενζυμική δραστικότητα για το κλάσμα καθορίζεται με
προσδιορισμό της δραστικότητας του ενζύμου στον όγκο του κλάσματος που
χρησιμοποιήθηκε στη μέτρηση και την αναγωγή της στον συνολικό όγκο του
κλάσματος.

EIKONA 3.13 Αλλαγές στα επίπεδα
πρωτεϊνών όπως ανιχνεύονται με
ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων.
Δείγματα από (Α) φυσιολογικό βλεννογόνο
του παχέος εντέρου και (Β) όγκο του παχέος
εντέρου από το ίδιο άτομο υποβλήθηκαν
σε ανάλυση μέσω ηλεκτροφόρησης δύο
διαστάσεων. Στα τμήματα της πηκτής
που παρουσιάζονται, εμφανίζονται
αλλαγές στις εντάσεις αρκετών σημείων,
συμπεριλαμβανομένης μιας εντυπωσιακής
αύξησης στα επίπεδα της πρωτεΐνης που
δείχνεται με ένα βέλος και αντιστοιχεί στο
ένζυμο αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής
γλυκεραλδεΰδης. [Ευγενική προσφορά Lin
Qinsong. © 2006, The American Society for
Biochemistry and Molecular Biology.]
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(A)

Φυσιολογικός βλεννογόνος του παχέος εντέρου

(B)

Όγκος του παχέος εντέρου
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ΠΊΝΑΚΑΣ 3.1 Ποσοτικοποίηση του πρωτοκόλλου καθαρισμού μιας υποθετικής πρωτεΐνης

Στάδιο
Ομογενοποίηση
Εξαλάτωση
Χρωματογραφία
ιοντοανταλλαγής
Χρωματογραφία
διήθησης
σε πηκτή
Χρωματογραφία
συγγένειας

3.1 Ο καθαρισμός των πρωτεϊνών

Ολική
Ειδική
Ολική
πρωτεΐνη δραστικότητα δραστικότητα Απόδοση
Επίπεδο
(%)
καθαρισμού
(mg)
(μονάδες) (μονάδες mg–1)
15.000
4.600

150.000
138.000

10
30

100
92

1
3

1.278

115.500

90

77

9

75.000

1.100

50

110

52.500

30.000

35

3.000

68,8
1,75

Ειδική δραστικότητα. Η παράμετρος αυτή είναι το κλάσμα
της ολικής δραστικότητας διά της μάζας της ολικής πρωτεΐνης.
Απόδοση. Η παράμετρος αυτή δείχνει τη δραστικότητα που
διατηρήθηκε ύστερα από κάθε στάδιο καθαρισμού ως ποσοστό της αρχικής δραστικότητας. Η ποσότητα της αρχικής
δραστικότητας θεωρείται 100%.

Ομογενοποίηση

Εξαλάτωση

1

2

Χρωματογραφία Χρωματογραφία Χρωματογραφία
ιοντοανταλλαγής
διήθησης
συγγένειας
σε πηκτή
3
4
5

Επίπεδο καθαρισμού. Η παράμετρος αυτή καθορίζει την αύξηση της καθαρότητας του δείγματος, ως προς την πρωτεΐνη
που μας ενδιαφέρει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ισούται
με το πηλίκο της ειδικής δραστικότητας του συγκεκριμένου
σταδίου διά της ειδικής δραστικότητας του αρχικού σταδίου.
Όπως βλέπουμε στον Πίνακα 3.1, το πρώτο στάδιο καθαρισμού, η εξαλάτωση, οδηγεί σε αύξηση της καθαρότητας
μόνο κατά τρεις φορές, αλλά ανακτούμε όλη σχεδόν την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει, αφού η απόδοση είναι 92%. Αφού
ακολουθήσει διαπίδυση για να μειωθεί η υψηλή συγκέντρωση του άλατος που παρέμεινε από την εξαλάτωση, το κλάσμα
αυτό περνά από μια στήλη ιοντοανταλλαγής. H καθαρότητα
τώρα αυξάνεται εννέα φορές σε σχέση με την αρχική και η απόδοση ελαττώνεται στο 77% του αρχικού υλικού. Η χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή δίνει
καθαρότητα 110 φορές μεγαλύτερη της αρχικής, αλλά η απόδοση είναι ήδη στο
50%. Στο τελικό στάδιο, αυτό της χρωματογραφίας συγγένειας, χρησιμοποιούμε
πρόσδεμα ειδικό για το ένζυμο-στόχο που καθαρίζουμε. Το στάδιο αυτό είναι το
πιο εξειδικευμένο από όλα και αποδίδει καθαρότητα 3.000 φορές μεγαλύτερη,
ενώ ελαττώνει την απόδοση σε 35%. Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου στην Εικόνα 3.14 δείχνει ότι, προσθέτοντας σταθερή ποσότητα
πρωτεΐνης έπειτα από κάθε στάδιο καθαρισμού, ο αριθμός των πρωτεϊνών που
εμφανίζονται στην ηλεκτροφόρηση ελαττώνεται όσο η καθαρότητα του δείγματος αυξάνεται, αλλά η πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει αυξάνεται ως ποσοστό της
συνολικής πρωτεΐνης που υπάρχει στο δείγμα.
Ένα επιτυχημένο πρωτόκολλο καθαρισμού πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν και
το επίπεδο καθαρότητας και την απόδοση. Μεγάλη καθαρότητα αλλά μικρή
απόδοση παρέχει μικρή ποσότητα πρωτεΐνης για τα πειράματα. Μεγάλη ποσότητα μικρής καθαρότητας αφήνει πολλές ξένες πρωτεΐνες στο κλάσμα και περιπλέκει την ερμηνεία των πειραμάτων.
Η υπερφυγοκέντρηση είναι πολύτιμη μέθοδος διαχωρισμού βιομορίων
και προσδιορισμού της μάζας τους
Έχουμε ήδη συζητήσει ότι η φυγοκέντρηση είναι ισχυρή και ευρέως εφαρμοζόμενη μέθοδος για τον διαχωρισμό ενός ακατέργαστου μείγματος κυτταρικών συ-

ΕΙΚΟΝΑ 3.14 Ηλεκτροφορητική ανάλυση
του καθαρισμού μιας πρωτεΐνης.
Τα αποτελέσματα του καθαρισμού της
υποθετικής πρωτεΐνης που αναλύθηκε στον
Πίνακα 3.1 ελέγχονται με ηλεκτροφόρηση
σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου. Κάθε
διαδρομή περιέχει 50 μg δείγματος.
Η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η ζώνη
της πρωτεΐνης που καθαρίστηκε είναι πιο
εμφανής σε σχέση με τις άλλες ζώνες.
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ΠΊΝΑΚΑΣ 3.2 Οι τιμές S και τα μοριακά βάρη πρότυπων πρωτεϊνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες
και τα πρωτεϊνώματα

Τιμή S
(μονάδες Svedberg)

Πρωτεΐνη
Παγκρεατικός αναστολέας θρυψίνης
Κυτόχρωμα c
Ριβονουκλεάση A
Μυοσφαιρίνη
Θρυψίνη
Ανθρακική ανυδράση
Κονκαναβαλίνη A
Μηλική αφυδρογονάση
Γαλακτική αφυδρογονάση

1
1,83
1,78
1,97
2,5
3,23
3,8
5,76
7,54

Μοριακό
βάρος
6.520
12.310
13.690
17.800
23.200
28.800
51.260
74.900
146.200

[Από T. Creighton, Proteins, 2nd ed. (W. H. Freeman and Company, 1993), Table 7.1.]

στατικών. Η μέθοδος, όμως, χρησιμοποιείται και για την ανάλυση των ίδιων των
φυσικών ιδιοτήτων των βιομορίων. Με τη φυγοκέντρηση μπορούμε να καθορίσουμε παραμέτρους όπως η μάζα και η πυκνότητα, να πάρουμε πληροφορίες για
το σχήμα του μορίου και να μελετήσουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων.
Για να βγάλουμε τα συμπεράσματα αυτά από τα δεδομένα της φυγοκέντρησης,
χρειαζόμαστε μια μαθηματική εξίσωση σχετική με τη συμπεριφορά ενός σωματιδίου όταν αυτό βρεθεί σε πεδίο άσκησης φυγόκεντρης δύναμης.
Ένα σωματίδιο θα μετακινηθεί μέσα σε ένα υγρό αν βρεθεί σε πεδίο φυγόκεντρης δύναμης. Ένας καλός τρόπος ποσοτικοποίησης της ταχύτητας μετακίνησης είναι ο υπολογισμός του συντελεστή καταβύθισης s ενός σωματιδίου με τη
χρήση της ακόλουθης εξίσωσης:
s = m(1 – ͞νρ)/f
όπου m είναι η μάζα του σωματιδίου, ͞ν ο μερικός ειδικός όγκος του σωματιδίου
(το αντίστροφο της πυκνότητας του σωματιδίου), ρ η πυκνότητα του διαλύματος και f ο συντελεστής τριβής (παράγοντας που εξαρτάται από το σχήμα του
σωματιδίου). Ο όρος (1 – ͞νρ) είναι η δύναμη άνωσης που ασκείται από το υγρό
στο σωματίδιο.
Οι συντελεστές καταβύθισης συνήθως εκφράζονται σε μονάδες Svedberg (S),
που είναι ίσες με 10–13 s. Όσο πιο μικρή είναι η τιμή S, τόσο πιο αργά μετακινείται ένα σωματίδιο μέσα σε ένα φυγοκεντρικό πεδίο. Οι τιμές S για μερικά βιομόρια και κυτταρικά συστατικά φαίνονται στον Πίνακα 3.2 και στην Εικόνα 3.15.
Η προηγούμενη εξίσωση μας οδηγεί σε αρκετά σημαντικά συμπεράσματα:
2,1

1. Η ταχύτητα καταβύθισης ενός σωματιδίου είναι ανάλογη της μάζας του. Ένα σωματίδιο με μεγαλύτερη μάζα καταβυθίζεται ταχύτερα από ένα σωματίδιο ίδιου σχήματος
και πυκνότητας αλλά μικρότερης μάζας.

RNA

Πυκνότητα (g cm–3)

1,9

DNA

1,7

Ριβοσώματα
και πολυσώματα

1,5

Διαλυτές
πρωτεΐνες
1,3

Οι
περισσότεροι
ιοί

Χλωροπλάστες

Μικροσώματα
1,1

1

10

10

2

10

3

Πυρήνες

Μιτοχόνδρια
10

4

10

5

Συντελεστής καταβύθισης (S)

EIKONA 3.15 Πυκνότητα και συντελεστές
καταβύθισης κυτταρικών συστατικών.
[Κατά L. J. Kleinsmith and V. M. Kish, Principles
of Cell and Molecular Biology, 2nd ed. (Harper
Collins, 1995), p. 138.]
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2. Το σχήμα επηρεάζει επίσης την ταχύτητα καταβύθισης,
διότι επηρεάζει το ιξώδες. Ο συντελεστής τριβής f ενός
συμπαγούς σωματιδίου είναι μικρότερος από εκείνον ενός
λιγότερου συμπαγούς σωματιδίου της ίδιας μάζας. Επομένως, τα επιμήκη σωματίδια καθιζάνουν πιο αργά από ό,τι
τα σφαιρικά σωματίδια της ίδιας μάζας.
3. Ένα πυκνό σωματίδιο μετακινείται πιο γρήγορα από
ό,τι ένα λιγότερο πυκνό, διότι η αντίθετη δύναμη της άνωσης (1 – ͞νρ) είναι μικρότερη για το πρώτο.

4. Η ταχύτητα καταβύθισης εξαρτάται επίσης από την πυκνότητα του διαλύματος (ρ). Τα σωματίδια καταβυθίζονται όταν ͞νρ < 1, επιπλέουν όταν ͞νρ > 1 και δεν
μετακινούνται όταν ͞νρ = 1.

Μια τεχνική που ονομάζεται φυγοκέντρηση σε ζώνες ή φυγοκέντρηση σε βαθ
μίδωση πυκνότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών με
διαφορετικούς συντελεστές καταβύθισης. Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία
μιας βαθμίδωσης πυκνότητας σε έναν φυγοκεντρικό σωλήνα. Αναμειγνύοντας
διαφορετικές ποσότητες ενός διαλύματος χαμηλής πυκνότητας (όπως 5% σακχαρόζη) και ενός διαλύματος υψηλής πυκνότητας (όπως 20% σακχαρόζη) επιτυγχάνουμε τη δημιουργία μιας γραμμικής βαθμίδωσης σακχαρόζης από 20%
στον πυθμένα έως 5% στην κορυφή του σωλήνα (Εικόνα 3.16). Ο ρόλος της
βαθμίδωσης πυκνότητας ανάγεται στην παρεμπόδιση της μεταφοράς θερμότητας λόγω ροής. Ένας μικρός όγκος του μείγματος των πρωτεϊνών που θέλουμε να διαχωρίσουμε τοποθετείται επάνω στη βαθμίδωση πυκνότητας. Καθώς
η κεφαλή της φυγοκέντρου περιστρέφεται, οι πρωτεΐνες μετακινούνται μέσω
της βαθμίδωσης και διαχωρίζονται σύμφωνα με τους συντελεστές καταβύθισής
τους. Ο χρόνος και η ταχύτητα της φυγοκέντρησης καθορίζονται εμπειρικά. Οι
ζώνες των πρωτεϊνών που διαχωρίστηκαν συλλέγονται από τον σωλήνα ύστερα
από τρύπημα του πυθμένα του και συλλογή των σταγόνων σε κλάσματα. Τα κλάσματα μετρώνται και καθορίζεται το περιεχόμενό τους σε πρωτεΐνη και καταλυτική δραστικότητα ή κάποια άλλη λειτουργική ιδιότητα. Αυτή η τεχνική ταχύτητας καταβύθισης διαχωρίζει εύκολα πρωτεΐνες που διαφέρουν στον συντελεστή
καταβύθισης κατά έναν παράγοντα του δύο ή περισσότερο.
Η μάζα μιας πρωτεΐνης μπορεί να προσδιοριστεί απόλυτα με καταβύθιση
ισορροπίας, κατά την οποία ένα δείγμα φυγοκεντρείται σε σχετικά χαμηλή ταχύτητα έτσι ώστε να σχηματιστεί βαθμίδωση πυκνότητας του δείγματος. Όμως,
αυτή η καταβύθιση εξισορροπείται από τη διάχυση του δείγματος από περιοχές
υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης. Όταν επιτυγχάνεται ισορροπία, η τελική μορφή της βαθμίδωσης εξαρτάται από τη μάζα (μορια
κό βάρος) του δείγματος. Η τεχνική της καταβύθισης ισορροπίας είναι ιδιαίτε
ρα ακριβής για τον καθορισμό του μοριακού βάρους και εφαρμόζεται κάτω από
μη αποδιατακτικές συνθήκες. Συνεπώς, η φυσική τεταρτοταγής δομή ολιγομερών
πρωτεϊνών διατηρείται. Αντιθέτως, η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου προσφέρει μια εκτίμηση της μάζας των διαχωρισμένων πολυπεπτιδικών
αλυσίδων κάτω από συνθήκες αποδιάταξης. Σημειώνεται ότι, αν γνωρίζουμε τη
μάζα των αποδιατεταγμένων συστατικών μιας ολιγομερούς πρωτεΐνης, διότι την
καθορίσαμε με ανάλυση σε SDS-πολυακρυλαμίδιο, και τη μάζα της ανέπαφης
ολιγομερούς πρωτεΐνης, όπως καθορίστηκε από ανάλυση με καταβύθιση ισορροπίας, μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσα αντίγραφα κάθε πολυπεπτιδικής
αλυσίδας υπάρχουν στην ολιγομερή πρωτεΐνη.
Διάλυμα χαμηλής
πυκνότητας

Διάλυμα υψηλής
πυκνότητας
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3.1 Ο καθαρισμός των πρωτεϊνών

Φυγοκεντρικός διαχωρισμός
βάσει του συντελεστή
καταβύθισης
Τοποθέτηση
δείγματος
Κεφαλή

Σωλήνας φυγοκέντρησης
Βαθμίδωση πυκνότητας
(A)

(B)

(Γ)

EIKONA 3.16 Φυγοκέντρηση σε ζώνες. Τα στάδια στη φυγοκέντρηση αυτή είναι τα εξής:
(Α) σχηματισμός μιας βαθμίδωσης πυκνότητας, (Β) τοποθέτηση του δείγματος επάνω στη
βαθμίδωση, (Γ) τοποθέτηση του σωλήνα σε κεφαλή φυγοκέντρου με εκπτυσσόμενους σωλήνες
και φυγοκέντρηση, (Δ) συλλογή των κλασμάτων. [Κατά D. Freifelder, Physical Biochemistry, 2nd ed.
(W. H. Freeman and Company, 1982), p. 397.]

(Δ)

Κλασμάτωση
ύστερα από τρύπημα
του πυθμένα
του σωλήνα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες
και τα πρωτεϊνώματα

Ο καθαρισμός πρωτεϊνών γίνεται ευκολότερος με την τεχνολογία
του ανασυνδυασμένου DNA
Στο Κεφάλαιο 5 θα εξετάσουμε τις μεγάλης έκτασης και ισχύος αλλαγές που
έφερε η τεχνολογία του ανασυνδυασμένoυ DNA σε όλα τα πεδία της βιοχημείας
και της μοριακής βιολογίας. Η εφαρμογή των μεθόδων ανασυνδυασμένου DNA
για την παραγωγή, σε μεγάλες ποσότητες, διάφορων πρωτεϊνών έχει επιτρέψει
εντυπωσιακά άλματα στην κατανόηση της δομής και της λειτουργίας τους. Πριν
από την εμφάνιση αυτής της τεχνολογίας, οι πρωτεΐνες απομονώνονταν αποκλειστικά από τις φυσικές πηγές τους, διαδικασία που απαιτούσε συχνά μεγάλες
ποσότητες φυσικού ιστού για την απόκτηση επαρκών ποσοτήτων για αναλυτικές μελέτες. Παραδείγματος χάριν, χρειάστηκαν 4,5 κιλά βόειου παγκρέατος, το
1946, για να απομονωθεί 1 γραμμάριο βόειας δεοξυριβονουκλεάσης. Ως αποτέλεσμα, οι βιοχημικές μελέτες σε καθαρές πρωτεΐνες περιορίζονταν σε εκείνες οι
οποίες βρίσκονταν σε μεγάλες ποσότητες σε φυσικές πηγές.
Εφοδιασμένος πλέον με τις μεθόδους του ανασυνδυασμένου DNA, ο βιοχημικός έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει ορισμένα πλεονεκτήματα, σ’ αυτή την
προσπάθεια:
1. Οι πρωτεΐνες μπορούν να εκφραστούν σε μεγάλες ποσότητες. Το ομογενοποίημα ενός ιστού ή συνόλου κυττάρων λειτουργεί ως η αρχική πηγή σε κάθε πρωτόκολλο καθαρισμού μιας πρωτεΐνης. Για την περίπτωση απομόνωσης πρωτεΐνης
από ανασυνδυασμένο οργανισμό, χρησιμοποιείται ως τέτοιος κάποιος ο οποίος
να είναι δεκτικός σε γενετικές τροποποιήσεις, όπως η Escherichia coli ή ο ζυμομύκητας Pichia pastoris. Ο βιοχημικός μπορεί να αξιοποιήσει την ευκολία γενετικών τροποποιήσεων καθώς και τους βραχείς χρόνους κυτταρικού διπλασια
σμού τέτοιων οργανισμών ώστε να παραγάγει μεγάλες ποσότητες πρωτεϊνών
από διαχειρίσιμες ποσότητες καλλιέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρχίζει
η διεργασία καθαρισμού από ένα ομογενοποίημα το οποίο συχνά είναι εμπλουτισμένο με το επιθυμητό μόριο πρωτεΐνης. Επιπλέον, μια πρωτεΐνη μπορεί να
απομονωθεί σε επιθυμητές ποσότητες, ανεξάρτητα από το πόσο σπάνια είναι
στη φύση ή από το είδος οργανισμού από το οποίο προέρχεται.
2. Στις πρωτεΐνες αυτές προστίθενται ετικέτες συγγένειας. Όπως περιγράφηκε
προηγουμένως, η χρωματογραφία συγγένειας μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ
επιλεκτικό βήμα στην όλη διαδικασία καθαρισμού πρωτεϊνών. Η τεχνολογία του
ανασυνδυασμένου DNA επιτρέπει την προσθήκη οποιασδήποτε από μια σειρά
ετικετών συγγένειας στη νεοσυντιθέμενη πρωτεΐνη (όπως η ετικέτα ιστιδίνης
που αναφέρθηκε προηγουμένως). Συνεπώς, οφέλη από τη χρωματογραφία συγγένειας ενδέχεται να προκύψουν ακόμη και για εκείνες τις πρωτεΐνες για τις
οποίες δεν είναι γνωστό –ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ευκολία– κάποιο
μόριο-πρόσδεμα.
3. Μπορούν να παραχθούν εύκολα πρωτεΐνες με τροποποιημένες πρωτοταγείς
δομές. Ένα ισχυρό πλεονέκτημα της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA
όσον αφορά τον καθαρισμό των πρωτεϊνών είναι η μεγάλη ευκολία με την οποία
μπορεί να τροποποιηθεί ένα γονίδιο ώστε να παραχθούν παραλλαγές της φυσικής πρωτεϊνικής αλληλουχίας (Υποκεφάλαιο 5.2). Στο Υποκεφάλαιο 2.4 μάθαμε
ότι πολλές πρωτεΐνες αποτελούνται από συμπαγείς επικράτειες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτες περιοχές σύνδεσης. Με τη χρήση των κατάλληλων στρατηγικών γονιδιακής τροποποίησης μπορούν να παραχθούν τμήματα
μιας πρωτεΐνης τα οποία περιλαμβάνουν μια συγκεκριμένη επικράτεια, ένα μεγάλο πλεονέκτημα όταν η έκφραση ολόκληρης της πρωτεΐνης είναι απαγορευτική λόγω του μεγέθους ή της διαλυτότητάς της. Επιπλέον, όπως θα δούμε στο
Υποκεφάλαιο 9.1, συγκεκριμένα αμινοξέα στο ενεργό κέντρο ενός ενζύμου δύνανται να αντικατασταθούν, ώστε να διερευνηθεί με ακρίβεια ο ρόλος τους στον
καταλυτικό κύκλο του ενζύμου.
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Θέση
δέσμευσης
αντιγόνου
Θέση
δέσμευσης
αντιγόνου

Θέση
δέσμευσης
αντιγόνου
Επικράτεια Fab

Επικράτεια Fab
Επικράτεια Fab

Επικράτεια Fc

3.2

Θέση
δέσμευσης
αντιγόνου

Η ανοσολογία προσφέρει σημαντικές τεχνικές
για τη διερεύνηση των πρωτεϊνών

Ο καθαρισμός μιας πρωτεΐνης επιτρέπει στον βιοχημικό να εξερευνήσει τη λει
τουργία της και τη δομή της σε ένα περιβάλλον που είναι επακριβώς ελεγχόμενο.
Ωστόσο, η απομόνωση μιας πρωτεΐνης την απομακρύνει από το φυσικό της περιβάλλον μέσα στο κύτταρο, όπου η δραστικότητά της έχει τη μεγαλύτερη φυσιολο
γική σημασία. Οι πρόοδοι στο πεδίο της ανοσολογίας (Κεφάλαιο 35 στην ιστο
σελίδα των ΠΕΚ) έχουν επιτρέψει τη χρήση των αντισωμάτων ως κρίσιμων αντι
δραστηρίων για την εξερεύνηση των λειτουργιών των πρωτεϊνών μέσα στο ίδιο το
κυτταρικό περιβάλλον. Η θαυμαστή εξειδίκευση των αντισωμάτων για τις πρω
τεΐνες-στόχους τους μας παρέχουν τα μέσα για να σημάνουμε μια πρωτεΐνη ώστε
να απομονωθεί, να ποσοτικοποιηθεί ή να εμφανιστεί στην κυτταρική της θέση.
Μπορούν να παραχθούν ειδικά αντισώματα για συγκεκριμένες πρωτεΐνες
Οι ανοσολογικές τεχνικές αρχίζουν με τη δημιουργία αντισωμάτων για μια συ
γκεκριμένη πρωτεΐνη. Ένα αντίσωμα (που λέγεται και ανοσοσφαιρίνη, immu
noglobulin = Ig) είναι μια πρωτεΐνη (Εικόνα 3.17) η οποία συντίθεται από τα
σπονδυλωτά ως απόκριση στην παρουσία μιας ξένης ουσίας που λέγεται αντι
γόνο. Tα αντισώματα έχουν μεγάλη και ειδική συγγένεια για τα αντιγόνα που
προκάλεσαν τη σύνθεσή τους. H πρόσδεση του αντισώματος στο αντιγόνο είναι
ένα βήμα στην ανοσοαπόκριση που αφορά την προστασία του ζώου από λοιμώξεις (Κεφάλαιο 35 στην ιστοσελίδα των ΠΕΚ). Αντιγόνα μπορούν να είναι οι
πρωτεΐνες, οι πολυσακχαρίτες και τα νουκλεϊκά οξέα ξένων οργανισμών. Μικρά ξένα μόρια, όπως συνθετικά πεπτίδια, είναι επίσης ικανά να προκαλέσουν
τη σύνθεση αντισωμάτων εφόσον είναι δεσμευμένα σε έναν μακρομοριακό φορέα. H ειδική ομάδα ή συστάδα αμινοξέων του μορίου-στόχου που αναγνωρίζεται από ένα αντίσωμα λέγεται αντιγονικός προσδιοριστής ή επίτοπος. Η εξειδίκευση της αλληλεπίδρασης αντιγόνου και αντισώματος είναι συνέπεια της συμπληρωματικότητας των τριδιάστατων σχημάτων μεταξύ των δύο επιφανειών
(Εικόνα 3.18). Tα ζώα έχουν μεγάλη ποικιλία κυττάρων που παράγουν αντισώματα, και το κάθε κύτταρο παράγει αντίσωμα που έχει μια μοναδική επιφάνεια
για την αναγνώριση αντιγόνου. Όταν ένα αντιγόνο εισαχθεί σε ένα ζώο, τότε
αναγνωρίζεται από τα λίγα επίλεκτα κύτταρα αυτού του πληθυσμού, διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό αυτών των κυττάρων. Αυτή η διεργασία διασφαλίζει
ότι θα παραχθούν περισσότερα αντισώματα της ίδιας εξειδίκευσης.
Οι ανοσολογικές τεχνικές στηρίζονται στην ικανότητά μας να παράγουμε
αντισώματα εναντίον ενός συγκεκριμένου αντιγόνου. Για την παραγωγή αντισω-

Επικράτεια Fab

Επικράτεια Fc

EIKONA 3.17 Δομή αντισώματος.
(Α) Ένα αντίσωμα IgG (ανοσοσφαιρίνη Γ)
αποτελείται από τέσσερις αλυσίδες, δύο
βαριές (μπλε) και δύο ελαφριές (κόκκινες),
που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς.
Η βαριά και η ελαφριά αλυσίδα ενώνονται
και δίνουν την επικράτεια Fab που έχει τις
θέσεις δέσμευσης αντιγόνου στα άκρα της.
Οι δύο βαριές αλυσίδες σχηματίζουν την
επικράτεια Fc. Παρατηρήστε ότι οι επικράτειες
Fab ενώνονται με την επικράτεια Fc με
εύκαμπτες αρθρώσεις. (Β) Το μόριο IgG σε
πιο σχηματική μορφή [Σχεδιασμένο από
1IGT.pdb.]
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Αντιγόνο

Αντίσωμα

EIKONA 3.18 Αλληλεπιδράσεις αντιγόνουαντισώματος. Μια πρωτεΐνη-αντιγόνο, στην
περίπτωση αυτή η λυσοζύμη, δεσμεύεται
στο ένα άκρο της επικράτειας Fab ενός
αντισώματος. Προσέξτε ότι το άκρο του
αντισώματος και του αντιγόνου έχει
συμπληρωματικό σχήμα, επιτρέποντας
την κάλυψη ενός μεγάλου τμήματος της
επιφάνειας και των δύο μορίων μετά τη
δέσμευση. [Σχεδιασμένο από 1YQV.pdb.]

Πολυκλωνικά αντισώματα

Αντιγόνο

Μονοκλωνικά αντισώματα

EIKONA 3.19 Πολυκλωνικά και
μονοκλωνικά αντισώματα. Τα περισσότερα
αντιγόνα έχουν αρκετούς επιτόπους. Τα
πολυκλωνικά αντισώματα είναι ετερογενή
μείγματα αντισωμάτων, το καθένα ειδικό για
έναν από τους επιτόπους ενός αντιγόνου.
Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι όλα
ίδια και παράγονται από κλώνους ενός
μοναδικού αρχικού κυττάρου-παραγωγού.
Αναγνωρίζουν έναν συγκεκριμένο επίτοπο.
[Κατά R. A. Goldsby, T. J. Kindt, and
B. A. Osborne, Kuby Immunology, 4th ed.
(W. H. Freeman and Company, 2000) p. 154.]

μάτων που αναγνωρίζουν μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη κάνουμε ένεση της πρωτεΐνης σε κουνέλι δύο φορές μέσα σε τρεις εβδομάδες. Η ενιέμενη πρωτεΐνη δρα
ως αντιγόνο, ενεργοποιώντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων που παράγουν
αντισώματα τα οποία την αναγνωρίζουν. Αρκετές εβδομάδες αργότερα παίρνουμε
αίμα από το ανοσοποιημένο κουνέλι, το φυγοκεντρούμε και διαχωρίζουμε τα κύτταρα από το υπερκείμενο ή ορό. Ο ορός, που λέγεται αντιορός, περιέχει αντισώματα για όλα τα αντιγόνα στα οποία έχει εκτεθεί το κουνέλι. Μόνο ένα μέρος απ’
αυτά θα αναγνωρίζουν την πρωτεΐνη που ενέθηκε. Επιπλέον, όλα τα αντισώματα
που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο δεν αποτελούν ένα και μόνο μόριο
σε πολλά αντίγραφα. Παραδείγματος χάριν, όταν η 2,4-δινιτροφαινόλη (DNP)
χρησιμοποιήθηκε ως αντιγόνο για τη δημιουργία αντισωμάτων, οι σταθερές διά
στασης ξεχωριστών αντισωμάτων κατά της DNP κυμαίνονταν από 0,1 nM έως
1 μΜ. Αντίστοιχα, πολλές ζώνες εμφανίστηκαν όταν το μείγμα αντισωμάτων κατά
της DNP υποβλήθηκε σε ισοηλεκτρική εστίαση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι τα κύτταρα παράγουν πολλά και διαφορετικά αντισώματα, το καθένα από τα οποία αναγνωρίζει διαφορετικό στοιχείο στην επιφάνεια
του ίδιου αντιγόνου. Τα αντισώματα αυτά ονομάζονται πολυκλωνικά, λόγω του
ότι προκύπτουν από πολλούς πληθυσμούς κυττάρων (Eικόνα 3.19). Η ετερογένεια των πολυκλωνικών αντισωμάτων μπορεί να αποβεί πλεονέκτημα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η ανίχνευση μιας πρωτεΐνης που βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στη φύση, διότι κάθε μόριο πρωτεΐνης δύναται να προσδεθεί σε περισσότερα του ενός αντισώματα σε πολλές και διακριτές μεταξύ τους αντιγονικές θέσεις.
Μπορούν να παραχθούν μονοκλωνικά αντισώματα οποιασδήποτε
επιθυμητής εξειδίκευσης
H ανακάλυψη ενός τρόπου παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων, με όποια
εξειδίκευση επιθυμούμε, αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ανοσολογία, ενισχύοντας σημαντικά την εμβέλεια των ανοσολογικών τεχνικών. Όπως η χρήση μη
καθαρής πρωτεΐνης, έτσι και η χρήση μείγματος αντισωμάτων δυσκολεύει την

ερμηνεία δεδομένων. Θα ήταν ιδανικό να μπορούσαμε να απομονώσουμε έναν
κλώνο κυττάρων που παράγουν μόνο έναν τύπο αντισώματος. Το πρόβλημα είναι πως, όταν τα κύτταρα που παράγουν αντισώματα βρεθούν έξω από τον οργανισμό, πεθαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα.
Ωστόσο, υπάρχουν αθάνατες κυτταρικές σειρές οι οποίες παράγουν μονοκλωνικά αντισώματα. Οι σειρές αυτές προέρχονται από μια μορφή καρκίνου,
το πολλαπλό μυέλωμα, μια κακοήθη διαταραχή των κυττάρων που παράγουν
αντισώματα. Στον καρκίνο αυτό, ένα και μοναδικό μετασχηματισμένο πλασματοκύτταρο πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα την τεράστια παραγωγή ενός μόνον τύπου κυττάρων. Tα κύτταρα αυτά αποτελούν κλώνο διότι προέρχονται από το ίδιο κύτταρο και έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Αυτά τα απολύτως
ίδια κύτταρα του μυελώματος εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες μίας και μόνον ανο
σοσφαιρίνης από γενεά σε γενεά. Τα αντισώματα αυτά αποδείχθηκαν ιδιαίτερα
χρήσιμα για την ανάλυση της δομής τους, αλλά δεν ξέρουμε τίποτε για την εξειδίκευσή τους. Συνεπώς, μικρή χρησιμότητα έχουν για τις μεθόδους που περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.
Οι César Milstein και Georges Köhler ανακάλυψαν ότι μπορούμε να έχουμε
μεγάλες ποσότητες ομοιογενούς αντισώματος οποιασδήποτε επιθυμητής εξειδίκευσης με τη σύντηξη ενός βραχύβιου κυττάρου που παράγει ένα αντίσωμα και
ενός αθάνατου κυττάρου μυελώματος. Εισάγουμε με ένεση το αντιγόνο σε έναν
ποντικό και αρκετές εβδομάδες αργότερα αφαιρούμε τον σπλήνα του (Εικόνα
3.20). Ένα μείγμα πλασματοκυττάρων αυτού του σπλήνα και κυττάρων μυελώματος συντήκονται in vitro. Καθένα από τα υβριδικά κύτταρα που προκύπτουν –
ονομάζονται υβριδιωματικά κύτταρα– παράγει το αντίσωμα που καθορίζεται από
το σπληνικό κύτταρο με το οποίο ενώθηκε, και μάλιστα η παραγωγή συνεχίζεται
επ’ άπειρον και σε μεγάλες ποσότητες. Τα υβριδιωματικά κύτταρα ελέγχονται

Αντιγόνο
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Κυτταροκαλλιέργεια
μυελωματικής σειράς

Σύντηξη σε
πολυαιθυλενογλυκόλη

Σπληνικά κύτταρα

Κύτταρα μυελώματος

Επιλογή και ανάπτυξη υβριδικών κυττάρων

Επιλογή κυττάρων που παράγουν
το αντισώμα με την επιθυμητή εξειδίκευση

Ανάπτυξη
επιθυμητών
κλώνων

Κατάψυξη
Απόψυξη

Ανάπτυξη σε μαζική
καλλιέργεια

Επαγωγή
όγκων

Αντίσωμα

Αντίσωμα

EIKONA 3.20 Παραγωγή μονοκλωνικών
αντισωμάτων. Τα υβριδιωματικά κύτταρα
δημιουργούνται από τη σύντηξη κυττάρων
που παράγουν αντισώματα και κυττάρων
μυελώματος. Τα υβριδικά κύτταρα
αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται σε
υλικό επιλογής. Τελικά ελέγχονται για να
επιλεγούν εκείνα που παράγουν αντισώματα
της ειδικότητας που επιθυμούμε. [Κατά C.
Milstein, Monoclonal antibodies, Copyright
© 1980 by Scientific American, Inc. All rights
reserved.]
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EIKONA 3.21 Φωτομικρογραφία
φθορισμού ενός αναπτυσσόμενου εμβρύου
Drosophila. Το έμβρυο έχει χρωματιστεί με
φθορίζον μονοκλωνικό αντίσωμα για την
πρωτεΐνη του γονιδίου engrailed, που είναι
μια πρωτεΐνη η οποία προσδένεται στο DNA.
Το γονίδιο είναι απαραίτητο για τον
καθορισμό του σχεδιασμού του σώματος.
[Ευγενική προσφορά Dr. Nipam Patel και
Dr. Corey Goodman.]

στη συνέχεια με κάποια δοκιμασία αντιγόνου-αντισώματος για να προσδιοριστούν εκείνα που έχουν την επιθυμητή εξειδίκευση. Οι ομάδες των κυττάρων
που φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αντισώματα υποκλωνοποιούνται και
ελέγχεται πάλι η παραγωγή ειδικού αντισώματος. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτύχουμε μια καθαρή καλλιέργεια, δηλαδή έναν κλώνο
που παράγει ένα μόνον αντίσωμα. Τα θετικά κύτταρα που επιλέχθηκαν μπορούν
να αναπτυχθούν σε θρεπτικό υλικό ή να ενεθούν σε ποντικούς και να επάγουν
τη δημιουργία μυελώματος. Εναλλακτικά, τα κύτταρα μπορούν να καταψυχθούν
και έτσι να διατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Η μέθοδος των υβριδιωμάτων, η οποία επιτρέπει την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων, άνοιξε νέους ορίζοντες στη βιολογία και την ιατρική. Με
τη μέθοδο αυτή είναι δυνατόν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες ταυτόσημων
μορίων αντισώματος οποιασδήποτε επιθυμητής εξειδίκευσης. Είναι οι πηγές βαθιάς γνώσης της σχέσης μεταξύ δομής αντισώματος και εξειδίκευσης. Επιπλέον,
τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναλυτικά και
παρασκευαστικά αντιδραστήρια απόλυτης εξειδίκευσης. Πολλές πρωτεΐνες που
καθορίζουν την αναπτυξιακή διεργασία απομονώθηκαν με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων ως ετικετών (Eικόνα 3.21). Μονοκλωνικά αντισώματα συνδεδεμένα σε στερεά υποστρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στήλες συγγένειας για να καθαριστούν σπάνιες πρωτεΐνες. Με τη μεθοδολογία αυτή απομονώθηκε η ιντερφερόνη (μια αντιιική πρωτεΐνη) με απόδοση καθαρότητας 5.000
φορές σε σχέση με το αρχικό εκχύλισμα. Τα κλινικά εργαστήρια χρησιμοποιούν
τα μονοκλωνικά αντισώματα σε πολλές μετρήσεις. Παραδείγματος χάριν, όταν
ισοένζυμα που φυσιολογικά βρίσκονται στην καρδιά ανιχνεύονται στο αίμα, τότε έχουμε ενδείξεις εμφράγματος του μυοκαρδίου (καρδιακής προσβολής). Οι
μεταγγίσεις αίματος έγιναν ασφαλέστερες με τον έλεγχο του αίματος του δότη
για αντισώματα εναντίον των ιών της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), της
ηπατίτιδας και άλλων λοιμωδών νοσημάτων. Μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικά μέσα (Κεφάλαιο 28). Παραδείγματος χάριν, το
φάρμακο τραστουζουμάμπη (Herceptin) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα χρήσιμο για τη θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου του μαστού.
Οι πρωτεΐνες μπορούν να ανιχνεύονται και να ποσοτικοποιούνται
με τη χρήση ενζυμοσύνδετης ανοσοπροσροφητικής μέτρησης
Τα αντισώματα αποτελούν θαυμάσια ειδικά αναλυτικά αντιδραστήρια για τον
προσδιορισμό της ποσότητας μιας πρωτεΐνης σε ένα βιολογικό δείγμα. Η τεχνική της ενζυμοσύνδετης ανοσοπροσροφητικής μέτρησης (enzyme-linked
immunosorbent assay, ELISA), προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση ενός ενζύμου,
όπως η υπεροξειδάση του χρένου ή η αλκαλική φωσφατάση, που αντιδρά με
ένα άχρωμο υπόστρωμα και παράγει ένα έγχρωμο προϊόν. Το ένζυμο συνδέεται
ομοιοπολικά με ένα ειδικό αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει το αντιγόνο-στόχο.
Αν υπάρχει αντιγόνο, τότε το σύμπλοκο αντισώματος-ενζύμου θα δεσμευθεί σ’
αυτό και με την προσθήκη υποστρώματος το ένζυμο θα καταλύσει την αντίδραση παράγοντας το έγχρωμο προϊόν. Επομένως, η παρουσία του έγχρωμου προϊόντος καταδεικνύει την ύπαρξη του αντιγόνου. Γρήγορες και ευαίσθητες μετρήσεις ELISA δύνανται να ανιχνεύσουν ποσότητες πρωτεΐνης μικρότερες από ένα
νανογραμμάριο (10–9g). Η ΕLISA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολυκλωνικά ή
μονοκλωνικά αντισώματα, η χρήση όμως μονοκλωνικών αντισωμάτων παρέχει
πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Θα εξετάσουμε δύο από τα πολλά είδη ELISA. Η έμμεση ELISA χρησιμο
ποιείται για να ανιχνευθεί η παρουσία ενός αντισώματος και είναι η βάση
του διαγνωστικού τεστ για λοίμωξη από HIV. Αυτό ανιχνεύει την παρουσία αντισωμάτων τα οποία αναγνωρίζουν τα πρωτεϊνικά αντιγόνα του ιικού πυρήνα (καψίδιο). Πρωτεΐνες του ιικού πυρήνα προσροφώνται στον πυθμένα ενός πλαστι-
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(A) Έμμεση ELISA

Πλύσιμο

Φρεάτιο καλυμμένο
με αντιγόνο
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Ειδικό αντίσωμα
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Πλύσιμο
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Ενζυμοσύνδετο αντίσωμα
δεσμεύεται στο ειδικό
αντίσωμα

3.2 Τεχνικές
της ανοσολογίας
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Το προστιθέμενο υπόστρωμα
μετατρέπεται από το ένζυμο
σε έγχρωμο προϊόν· η ένταση
του χρώματος είναι ευθέως
ανάλογη της ποσότητας
του ειδικού αντισώματος

(B) Διπλή ELISA
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Φρεάτιο καλυμμένο
με μονοκλωνικό
αντίσωμα

Το αντιγόνο
δεσμεύεται
στο αντίσωμα

Ένα δεύτερο μονοκλωνικό
αντίσωμα, συνδεδεμένο με
ένζυμο, δεσμεύεται στο
ακινητοποιημένο αντιγόνο

Το προστιθέμενο υπόστρωμα
μετατρέπεται από το ένζυμο
σε έγχρωμο προϊόν· η ένταση
του χρώματος είναι ευθέως
ανάλογη της ποσότητας
του αντιγόνου

κού φρεατίου. Στη συνέχεια προστίθεται στο φρεάτιο ορός (που περιέχει αντισώματα) από το υπό εξέταση άτομο. Μόνο άτομα με λοίμωξη από HIV θα έχουν
αντισώματα τα οποία θα προσδεθούν στα αντιγόνα. Τελικά, ενζυμοσύνδετα αντισώματα που αναγνωρίζουν ανθρώπινα αντισώματα (π.χ. ενζυμοσύνδετα αντισώματα αίγας που αναγνωρίζουν ανθρώπινα αντισώματα) επωάζονται στο φρεάτιο
και όσα μένουν ασύνδετα ξεπλένονται. Μετά τοποθετείται το υπόστρωμα. Η ενζυμική αντίδραση που παράγει έγχρωμο προϊόν υποδηλώνει ότι τα ενζυμοσύνδετα αντισώματα δεσμεύθηκαν στα ανθρώπινα αντισώματα και, συνεπώς, ο ασθενής είχε αντισώματα εναντίον των ιικών αντιγόνων (Εικόνα 3.22Α). Επιπλέον, η
μέτρηση είναι ποσοτική: η ένταση του χρώματος είναι ευθέως ανάλογη της ποσότητας του ανθρώπινου αντισώματος που υπήρχε αρχικά στο φρεάτιο.
Η ELISA διπλού αντισώματος ή διπλή ELISA χρησιμοποιείται για την ανίχνευση
αντιγόνου αντί αντισώματος. Αντισώματα για συγκεκριμένο αντιγόνο προσροφώνται στον πυθμένα του φρεατίου. Στη συνέχεια, ένα διάλυμα που περιέχει το αντιγόνο (όπως αίμα ή ούρα σε ιατρικά δείγματα προς ανάλυση) προστίθεται στο φρε
τιο και το αντιγόνο δεσμεύεται στο αντίσωμα. Τελικά, ένα δεύτερο, διαφορετικό
αντίσωμα για το ίδιο αντιγόνο προστίθεται στο φρεάτιο. Προσοχή! Το αντίσωμα
αυτό συνδέεται με το αντιγόνο σε διαφορετική περιοχή απ’ αυτήν όπου συνδέεται
το πρώτο αντίσωμα και έτσι δεν το απομακρύνει. Το δεύτερο αυτό αντίσωμα είναι
συνδεδεμένο με ένζυμο και, επομένως, ακολουθείται η μεθοδολογία που περιγράφηκε για την έμμεση ELISA. Στην περίπτωση αυτή, η ένταση του χρώματος είναι
ευθέως ανάλογη της ποσότητας του υπάρχοντος αντιγόνου. Συνεπώς, η μέθοδος
επιτρέπει τη μέτρηση μικρών ποσοτήτων αντιγόνου (Εικόνα 3.22Β).
Η ανοσοαποτύπωση επιτρέπει την ανίχνευση πρωτεϊνών
που έχουν διαχωριστεί με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
Πολύ μικρές ποσότητες μιας πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει σε ένα κύτταρο ή
σωματικό υγρό μπορούν να ανιχνευθούν με μια τεχνική ανοσοδοκιμασίας που
λέγεται ανοσοαποτύπωση ή αποτύπωση ή ανοσοστύπωμα western (western blotting) (Eικόνα 3.23). Ένα δείγμα ηλεκτροφορείται σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου. Μια μεμβράνη πολυμερούς πιέζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια της πηκτής, μεταφέροντας τις διαχωρισμένες πρωτεΐνες από την πηκτή στη μεμβράνη,
γεγονός που τις κάνει πιο διαθέσιμες για αντίδραση. Στη συνέχεια προστίθεται
στη μεμβράνη ένα αντίσωμα ειδικό για την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει, το

EIKONA 3.22 Ανίχνευση με την
τεχνική έμμεσης ELISA και ELISA διπλού
αντισώματος. (Α) Στην έμμεση ELISA,
το χρώμα οφείλεται στην ύπαρξη του
αντισώματος που αναγνωρίζει ένα ειδικό
αντιγόνο. (Β) Στην ELISA διπλού αντισώματος,
η ένταση του χρώματος είναι ανάλογη
της ποσότητας του αντιγόνου. [Κατά R. A.
Goldsby, T. J. Kindt, and B. A. Osborne, Kuby
Immunology, 4th ed. (W. H. Freeman and
Company, 2000), p. 162.]
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Μεταφορά
πρωτεΐνών

Πηκτή
SDS–πολυακρυλαμιδίου

Προσθήκη
πρωτογενούς
αντισώματος,
έκπλυση

Προσθήκη
δευτερογενούς
αντισώματος,
έκπλυση

Φωτεινή κηλίδα,
μέτρηση
φθορισμού

Μεμβράνη
πολυμερούς

EIKONA 3.23 Ανοσοαποτύπωση.
Οι πρωτεΐνες που διαχωρίστηκαν σε μια
πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου μεταφέρονται
σε μεμβράνη πολυμερούς. Στη μεμβράνη
προστίθεται το πρωτογενές αντίσωμα,
το οποίο είναι ειδικό για την πρωτεΐνη που
ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, η μεμβράνη
ξεπλένεται για να απομακρυνθεί το μη
συνδεδεμένο αντίσωμα. Ακολουθεί
η προσθήκη του δευτερογενούς
αντισώματος, το οποίο αναγνωρίζει το
πρωτογενές αντίσωμα, και νέο πλύσιμο.
Το δεύτερο ένζυμο έχει σημανθεί (εδώ με
φθορίζουσα ετικέτα, η οποία υποδεικνύεται
με τον κίτρινο κύκλο), οπότε η ζώνη στην
οποία περιέχεται η πρωτεΐνη που ενδιαφέρει
μπορεί να προσδιοριστεί.

οποίο ονομάζεται πρωτογενές αντίσωμα και αντιδρά με το αντιγόνο. Tο σύμπλοκο αντισώματος-αντιγόνου στη μεμβράνη μπορεί να ανιχνευθεί με το ξέπλυμα της μεμβράνης με ένα δεύτερο αντίσωμα, το οποίο ονομάζεται δευτερογενές
αντίσωμα και είναι ειδικό για το πρώτο (π.χ. αντίσωμα αίγας που αναγνωρίζει
αντίσωμα ποντικού). Συνήθως το δευτερογενές αντίσωμα είναι συζευγμένο με
ένα ένζυμο που φέρει φθορίζουσα ετικέτα, δημιουργεί χημειοφωταύγεια ή δίνει
ένα έγχρωμο προϊόν, επιτρέποντας την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση
της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει. H αποτύπωση western μάς δίνει τη δυνατότητα να βρούμε μια πρωτεΐνη σε ένα πολύπλοκο μείγμα, όπως τους ψύλλους στα
άχυρα της γνωστής παροιμίας. Αυτή είναι η βάση της τεχνικής ανίχνευσης του
ιού της ηπατίτιδας C, όπου η πρωτεΐνη-στόχος βρίσκεται στον πυρήνα του ιού.
Η συγκεκριμένη τεχνική είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολούθηση του καθαρισμού πρωτεϊνών, καθώς και για την κλωνοποίηση των γονιδίων.
Η συνανοσοκατακρήμνιση επιτρέπει την ταυτοποίηση
των «δεσμευμένων συνεργατών» μιας πρωτεΐνης
Αν διαθέτουμε ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι μιας ειδικής πρωτεΐνης, τότε,
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, είναι δυνατόν να ταυτοποιήσουμε τα μόρια
που αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη αυτή («δεσμευμένοι συνεργάτες», binding
partners). Στη συγκεκριμένη τεχνική, η οποία ονομάζεται συνανοσοκατακρή
μνιση, το δείγμα που μας ενδιαφέρει –ένα κυτταρικό εκχύλισμα από κυτταρική
καλλιέργεια ή απομονωμένο ιστό– επωάζεται μαζί με το ειδικό αντίσωμα. Στη
συνέχεια, στο μείγμα προστίθενται κόκκοι (σφαιρίδια) αγαρόζης επικαλυμμένοι
με μια πρωτεΐνη πρόσδεσης αντισώματος (όπως είναι η Πρωτεΐνη Α από το βακτήριο Staphylococcus aureus). Η Πρωτεΐνη Α αναγνωρίζει ένα τμήμα του αντισώματος διαφορετικό από τη θέση δέσμευσης του αντιγόνου (την επικράτεια
Fc, Εικόνα 3.17) και, άρα, δεν επηρεάζει το σύμπλοκο πρωτεΐνης-αντισώματος.
Ύστερα από φυγοκέντρηση σε χαμηλή ταχύτητα, το αντίσωμα, δεσμευμένο πλέον στους κόκκους, κατακρημνίζεται στον πυθμένα του σωλήνα φυγοκέντρησης.
Κάτω από άριστες συνθήκες ρυθμιστικού διαλύματος, κατά την ανοσοκατακρήμνισή του, το σύμπλοκο αντισώματος-πρωτεΐνης θα συμπαρασύρει οποιαδήποτε
άλλη πρωτεΐνη είναι δεσμευμένη στην αρχική πρωτεΐνη (Εικόνα 3.24). Η περαιτέρω ανάλυση του ανοσοκατακρημνίσματος με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDSπολυακρυλαμιδίου και, κατόπιν, με ανοσοαποτύπωση ή με φασματομετρία μαζών (Υποκεφάλαιο 3.3) επιτρέπει την ταυτοποίηση των μορίων-προσδεμάτων.
Φθορίζοντες δείκτες επιτρέπουν την παρατήρηση
συγκεκριμένων πρωτεϊνών μέσα στα κύτταρα
Η βιοχημεία συνήθως περιλαμβάνει παρατηρήσεις σε δοκιμαστικούς σωλήνες
ή πηκτές πολυακρυλαμιδίου. Οι πρωτεΐνες, όμως, λειτουργούν μέσα σε φυσιολογικό περιβάλλον, όπως μέσα στο κυτταρόπλασμα ενός κυττάρου. Η ύπαρξη

Προσθήκη
αντισώματος

Φυγοκεντρείται
σε χαμηλή
ταχύτητα

Προσθήκη
κόκκων με
Πρωτεΐνη Α
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Απομάκρυνση υπερκειμένου
Συλλογή κατακρημνίσματος
Ανάλυση με SDS-PAGE

Κυτταρικό εκχύλισμα

δεικτών που φθορίζουν μας δίνει την ευκαιρία να μελετήσουμε τις πρωτεΐνες
στο φυσικό περιβάλλον τους. Τα κύτταρα είναι δυνατόν να χρωματιστούν με
αντισώματα που φθορίζουν και να αναλυθούν με μικροσκοπία φθορισμού για να
αποκαλύψουν τη θέση της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει. Παραδείγματος χάριν,
σειρές από παράλληλες δέσμες εμφανίζονται σε κύτταρα που χρωματίζονται με
αντίσωμα ειδικό για την ακτίνη, μια πρωτεΐνη η οποία πολυμερίζεται σε νημάτια (Eικόνα 3.25). Tα νημάτια της ακτίνης είναι συστατικά του κυτταρικού σκελετού, της εσωτερικής σκαλωσιάς που ρυθμίζει το σχήμα και την κίνηση των
κυττάρων. Επίσης, ιχνηθετώντας τη θέση της πρωτεΐνης, οι φθορίζοντες δείκτες
μάς δίνουν και ενδείξεις για τη λειτουργία της πρωτεΐνης. Παραδείγματος χάριν,
ο πρωτεϊνικός υποδοχέας των αλατοκορτικοειδών προσδένει στεροειδείς ορμόνες, συμπεριλαμβανομένης της κορτιζόλης. Ο υποδοχέας μπορεί να συνδεθεί
με μια κίτρινη παραλλαγή της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (green fluorescent protein, GFP), μιας φυσικής πρωτεΐνης που έχει απομονωθεί από τη μέδουσα Aequorea victoria (Υποκεφάλαιο 2.6). Η μικροσκοπία φθορισμού έδειξε ότι,
όταν δεν υπάρχει ορμόνη, ο υποδοχέας εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα (Εικόνα
3.26Α). Με την προσθήκη του στεροειδούς, ο υποδοχέας μετατοπίζεται στον
πυρήνα όπου προσδένεται στο DNA (Εικόνα 3.26Β). Αυτά τα αποτελέσματα
αποτελούν ένδειξη ότι ο πρωτεϊνικός υποδοχέας των αλατοκορτικοειδών είναι
μεταγραφικός παράγοντας και ρυθμίζει τη γονιδιακή έκφραση.
H μέγιστη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου φθορισμού είναι περίπου
0,2 μm (200 nm ή 2.000 Å), δηλαδή σχεδόν ίση με το μήκος κύματος του ορατού φωτός. Aκόμη καλύτερη χωρική ανάλυση επιτυγχάνεται με το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο, με τη χρήση αντισωμάτων σημασμέναων με δείκτες μεγάλης
ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Λόγου χάρη, αντισώματα συνδεδεμένα με συστάδα σωματίων χρυσού ή με φερριτίνη (η οποία περιέχει έναν πυρήνα πλούσιο
(A)

(B)

EIKONA 3.26 Πυρηνική εντόπιση ενός υποδοχέα στεροειδών. (Α) Ο υποδοχέας
αλατοκορτικοειδών, ο οποίος είναι ορατός διότι είναι συνδεδεμένος με μια κίτρινη παραλλαγή της
πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης, βρίσκεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα των καλλιεργούμενων
κυττάρων. (Β) Όταν προσθέσουμε κορτικοστερόνη (γλυκοκορτικοειδές που συνδέεται και αυτό με
τον υποδοχέα αλατοκορτικοειδών), ο υποδοχέας μετακινείται στον πυρήνα. [Αναδημοσίευση με
την άδεια της Society for Neuroscience, από The Journal of Neuroscience, Nishi, M. et al., 24, 21, 2004,
άδεια που μεταβιβάστηκε μέσω της Copyright Clearance Center, Inc.]

EIKONA 3.24 Συνανοσοκατακρήμνιση.
Ένα αντίσωμα ειδικό για συγκεκριμένη
πρωτεΐνη (εδώ κόκκινο ωοειδές) προστίθεται
σε εκχύλισμα από κυτταρική καλλιέργεια
ή απομονωμένο ιστό. Μετά από μια
περίοδο επώασης προστίθενται κόκκοι
αγαρόζης επικαλυμμένοι με Πρωτεΐνη
Α και το μείγμα φυγοκεντρείται σε
χαμηλή ταχύτητα. Οι κόκκοι δεσμεύουν
το σύμπλοκο αντισώματος- πρωτεΐνης
και κατακρημνίζονται. Οποιαδήποτε
άλλη πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με την
πρωτεΐνη-στόχο (εδώ κίτρινο ορθογώνιο)
κατακρημνίζεται κι αυτή, οπότε μπορεί να
ταυτοποιηθεί με SDS-PAGE και στη συνέχεια
με ανοσοαποτύπωση ή με φασματομετρία
μαζών.

EIKONA 3.25 Τα νημάτια της ακτίνης.
Τα νημάτια της ακτίνης, στη
φωτομικρογραφία φθορισμού του κυττάρου,
εμφανίζονται πράσινα λόγω χρώσης με ένα
αντίσωμα ειδικό για την πρωτεΐνη. [David
Becker/Science Source.]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες
και τα πρωτεϊνώματα

σε σίδηρο, άρα με μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρονίων) είναι πολύ εύκολα ορατά
με το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο. H ανοσοηλεκτρονιακή μικροσκοπία μπορεί να
προσδιορίσει τη θέση αντιγόνων με ακρίβεια 10 nm (100 Å) ή και μεγαλύτερη
(Eικόνα 3.27).

3.3

EIKONA 3.27 Ανοσοηλεκτρονιακή
μικροσκοπία. Τα αδιαφανή σωματίδια
(διαμέτρου 150 Å, ή 15 nm) στην
ηλεκτρονιομικρογραφία αυτή είναι
συσσωματώματα ατόμων χρυσού
συνδεδεμένων σε μόρια αντισώματος.
Σημασμένο με χρυσό αντίσωμα έναντι
μιας πρωτεΐνης-διαύλου (Υποκεφάλαιο
13.4) αναγνωρίζει μεμβρανικά κυστίδια
στις συνάψεις των νευρώνων. [Ευγενική
προσφορά Dr. Peter Sargent.]

Η φασματομετρία μαζών είναι μια τεχνική μεγάλης
εμβέλειας για την ταυτοποίηση πεπτιδίων και πρωτεϊνών

Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν πλεονεκτήματα από τη μελέτη μιας συγκεκριμένης βιολογικής διεργασίας στο φυσικό της περιβάλλον. Παραδείγματος χάριν,
αν ενδιαφερόμασταν για μια πορεία η οποία λαμβάνει χώρα στον πυρήνα ενός
κυττάρου, θα μπορούσαμε να διεξαγάγουμε μελέτες σε εκχύλισμα απομονωμένων πυρήνων. Σ’ αυτές τις μελέτες, συχνά έχει κρίσιμη σημασία η ταυτοποίηση
των πρωτεϊνών που είναι παρούσες στο δείγμα. Τεχνικές που βασίζονται σε αντισώματα, όπως η ELISA, που έχει περιγραφεί στο προηγούμενο υποκεφάλαιο,
είναι πολύ χρήσιμες γι’ αυτό τον σκοπό. Ωστόσο, τέτοιες τεχνικές περιορίζονται μόνον στην ταυτοποίηση των πρωτεϊνών για τις οποίες υπάρχει διαθέσιμο
αντίσωμα. Η φασματομετρία μαζών (ή μάζας) επιτρέπει τη μεγάλης ακρίβειας
και ευαισθησίας μέτρηση της ατομικής σύστασης ενός συγκεκριμένου μορίου ή
μιας αναλυόμενης ουσίας, χωρίς προηγούμενη γνώση της ταυτότητάς του. Αρχικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούνταν για τη μελέτη της χημικής σύστασης και
της μοριακής μάζας αερίων ή πτητικών υγρών. Όμως, η τεχνολογική πρόοδος
των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν διευρύνει θεαματικά τη χρησιμότητα της
φασματομετρίας μάζας στη μελέτη πρωτεϊνών, ακόμη και εκείνων οι οποίες βρίσκονται σε πολύ μικρές μόνο συγκεντρώσεις μέσα σε ιδιαίτερα πολύπλοκα μείγματα, όπως είναι εκείνα ενός συγκεκριμένου τύπου κυττάρου.
Η φασματομετρία μαζών επιτρέπει τον προσδιορισμό των μαζών μιας ανα
λυόμενης ουσίας με μεγάλη ακρίβεια και υψηλή ευαισθησία. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό της
χημικής κατάστασης του μορίου που μας ενδιαφέρει. Οι φασματογράφοι μαζών
λειτουργούν μετατρέποντας τα μόρια της αναλυόμενης ουσίας σε αέριες, ηλεκτρικά φορτισμένες μορφές (ιόντα αέριας φάσης). Με την εφαρμογή συγκεκριμένων διαφορών δυναμικού μπορεί να μετρηθεί ο λόγος της μάζας κάθε ιόντος
προς το φορτίο του (λόγος μάζας προς φορτίο, m/z). Παρότι στη σημερινή πρακτική χρησιμοποιείται μια ευρεία ποικιλία τεχνικών για φασματομετρία μαζών,
κάθε μία απ’ αυτές περιλαμβάνει τρεις βασικές συνιστώσες: την πηγή ιόντων,
τον αναλυτή μάζας και τον ανιχνευτή. Ας εξετάσουμε τις δύο πρώτες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, διότι οι βελτιώσεις σε αυτές έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα
στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων.
Η πηγή ιόντων επιτυγχάνει το πρώτο κρίσιμο βήμα στη φασματομετρική ανάλυση μαζών: τη μετατροπή της αναλυόμενης ουσίας σε ιόντα στην αέρια κατάσταση (ιοντισμός). Μέχρι πρόσφατα η τεχνική αυτή δεν είχε καμία χρησιμότητα στη μελέτη των πρωτεϊνών, διότι οι πρωτεΐνες δεν μπορούσαν να ιοντιστούν
εύκολα λόγω του μεγάλου μοριακού τους βάρους και της μικρής τους πτητικότητας. Ωστόσο, η ανάπτυξη μεθοδολογιών όπως ο ιοντισμός με εκρόφηση μέσω
λέιζερ υποβοηθούμενη από μήτρα (matrix-assisted laser desorption-ionization,
MALDI) και ο ιοντισμός με ηλεκτροψεκασμό (electrospray ionization, ESI) επέτρεψε την υπέρβαση αυτού του σημαντικού εμποδίου. Στη MALDI, η αναλυόμενη ουσία εξατμίζεται μέχρι ξηρού, παρουσία μιας πτητικής, αρωματικής ουσίας
(της μήτρας), η οποία απορροφά φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Ένας παλμός από δέσμη λέιζερ σε ένα απ’ αυτά τα μήκη κύματος διεγείρει και εξατμίζει τη
μήτρα, μετατρέποντας έτσι μέρος της αναλυόμενης ουσίας στην αέρια φάση. Οι
επακόλουθες συγκρούσεις στην αέρια κατάσταση επιτρέπουν τη διαμοριακή μεταφορά φορτίου, ιοντίζοντας έτσι την αναλυόμενη ουσία. Στην ESI, ένα διάλυμα
της αναλυόμενης ουσίας περνά διαμέσου ενός ηλεκτρικά φορτισμένου ακροφυ-
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σίου. Από το ακροφύσιο αυτό εξέρχονται φορτισμένες σταγόνες της αναλυόμενης ουσίας, οι οποίες διοχετεύονται σε έναν θάλαμο πολύ χαμηλής πίεσης, ώστε
να εξατμίζεται ο διαλύτης και να παραμένει η ιοντισμένη αναλυόμενη ουσία.
Τα νεοσχηματισθέντα ιόντα της αναλυόμενης ουσίας εισέρχονται στη συνέχεια στον αναλυτή μαζών, όπου διαχωρίζονται ανάλογα με τον λόγο της μάζας
προς το φορτίο του καθενός. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αναλυτών μάζας. Για
τη δική μας συζήτηση, θα εξετάσουμε έναν από τους πιο απλούς, τον αναλυτή
μαζών χρόνου πτήσης (time of flight, TOF, mass analyser), στον οποίο τα ιόντα
πρωτεΐνης επιταχύνονται μέσα σε επιμήκη θάλαμο κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου υπό σταθερή διαφορά δυναμικού. Για δύο ιόντα ίσου καθαρού
φορτίου, το μικρότερο θα απαιτήσει λιγότερο χρόνο για να διασχίσει τον θάλαμο, από ό,τι το μεγαλύτερο. Η μάζα του κάθε ιόντος μπορεί να προσδιοριστεί
με τη μέτρηση του χρόνου που χρειάζεται το συγκεκριμένο ιόν για να διασχίσει
τον θάλαμο.
Η διαδοχική δράση της πηγής ιόντων και του αναλυτή μαζών επιτρέπει την
πολύ υψηλής ευαισθησίας μέτρηση ιόντων δυνητικά μεγάλης μάζας, όπως εκείνων των πρωτεϊνών. Ας εξετάσουμε, π.χ., την πηγή ιόντων MALDI συζευγμένη
με έναν αναλυτή μαζών TOF: φασματόμετρο μαζών MALDI-TOF (Εικόνα 3.28).
Ιόντα στην αέρια φάση που έχουν προκύψει από την πηγή ιόντων MALDI περνούν άμεσα στον αναλυτή TOF, όπου καταγράφονται οι λόγοι μάζας προς φορτίο. Στην Εικόνα 3.29 φαίνεται το φάσμα μαζών MALDI-TOF για το μείγμα των
πρωτεϊνών ινσουλίνη και β-λακτοσφαιρίνη, με 5 pmol από την κάθε μία. Οι μάζες
που προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο MALDI-TOF είναι 5.733,9 και 18.364, αντίστοιχα. Η σύγκριση με τις τιμές 5.733,5 και 18.388 που είχαν υπολογιστεί από
τον μοριακό τύπο κάθε πρωτεΐνης αποκαλύπτει ότι η μέθοδος MALDI-TOF είναι
πράγματι ένας ακριβής τρόπος προσδιορισμού της μάζας μιας πρωτεΐνης.
Στη διαδικασία του ιοντισμού, μια οικογένεια ιόντων, το καθένα με την ίδια
μάζα αλλά διαφορετικό φορτίο, προκύπτει από την ίδια προς ανάλυση ουσία.
Επειδή ο φασματογράφος μαζών ανιχνεύει ιόντα βάσει του λόγου μάζας προς
φορτίο, τα ιόντα αυτά θα εμφανιστούν ως διαφορετικές κορυφές στο φάσμα μάζας. Παραδείγματος χάριν, στο φάσμα μάζας της β-λακτοσφαιρίνης που φαίνεται στην Εικόνα 3.29, οι κορυφές κοντά στο m/z = 18.364 (που αντιστοιχούν στο
φορτίο +1 του ιόντος) και στο m/z = 9.183 (που αντιστοιχούν στο φορτίο +2 του
ιόντος) είναι εμφανείς (δείχνονται με μπλε βέλη). Παρότι οι πολλαπλές κορυφές
του ίδιου ιόντος εκ πρώτης όψεως θα φαίνονταν ως πρόβλημα, στην ουσία επι-
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ραφέ
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EIKONA 3.28 Φασματομετρία μαζών
MALDI-TOF. (1) Το πρωτεϊνικό δείγμα
ενσωματωμένο σε κατάλληλη μήτρα
ιοντίζεται με δέσμη ακτίνων λέιζερ. (2) Ένα
ηλεκτρικό πεδίο επιταχύνει τα ιόντα που
δημιουργούνται στον σωλήνα πτήσης προς
τον ανιχνευτή. (3) Τα ελαφρύτερα ιόντα
φθάνουν πρώτα. (4) Ο παλμός ιοντισμού από
τη δέσμη λέιζερ ενεργοποιεί συγχρόνως ένα
ρολόι που μετρά τον χρόνο πτήσης (TOF)
των ιόντων. [Κατά J. T. Watson, Introduction
to Mass Spectrometry, 3rd ed. (Lippincott –
Raven, 1997), p. 279.]
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Ένταση
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EIKONA 3.29 Φάσμα μαζών MALDI-TOF
της ινσουλίνης και της β-λακτοσφαιρίνης.
Μείγμα ινσουλίνης (I) και β-λακτοσφαιρίνης
(L), 5 pmol από την καθεμία, ιοντίζεται
με MALDI, που παράγει κυρίως μονήρη
φορτισμένα μοριακά ιόντα από πεπτίδια
και πρωτεΐνες –(I + H)+ για την ινσουλίνη
και (L + H)+ για τη λακτοσφαιρίνη. Επίσης,
παράγονται μόρια με πολλαπλά φορτία,
όπως εκείνα της β-λακτοσφαιρίνης που
φαίνονται με μπλε βέλη, καθώς και μικρές
ποσότητες διμερούς ινσουλίνης με ένα
φορτίο (2 I + H)+. [Κατά J. T. Watson,
Introduction to Mass Spectrometry, 3rd ed.
(Lippincott – Raven, 1997), p. 282.]

τρέπουν στον φασματομέτρη να υπολογίσει τη μάζα του κάθε ιόντος της αναλυόμενης ουσίας με περισσότερα του ενός δεδομένα στο ίδιο πείραμα, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική ακρίβεια του υπολογιζόμενου αποτελέσματος.
Η αλληλουχία αμινοξέων σε πεπτίδια μπορεί να προσδιοριστεί
με φασματομετρία μαζών
Η φασματομετρία μαζών είναι ένας από τους πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας αμινοξέων μιας πρωτεΐνης. Όπως θα συζητήσουμε
σύντομα, αυτά τα δεδομένα για την αλληλουχία μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Για πολλά χρόνια οι χημικές μέθοδοι ήταν ο κύριος
τρόπος προσδιορισμού της αλληλουχίας των πεπτιδίων. Στη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη απ’ αυτές, την αποικοδόμηση Edman, το αμινοτελικό αμινοξύ
ενός πολυπεπτιδίου σημαίνεται με ισοθειοκυανικό φαινύλιο. Από τη διάσπαση
που ακολουθεί προκύπτουν φαινυλοθειο-υδαντοϊνο(PTH)-αμινοξύ, που μπορεί
να προσδιοριστεί με χρωματογραφικές μεθόδους, και η πολυπεπτιδική αλυσίδα, μικρότερη κατά ένα κατάλοιπο αμινοξέος (Εικόνα 3.30). Η διαδικασία αυτή
μπορεί να επαναληφθεί μετά στο μικρότερο πεπτίδιο δίνοντας ένα άλλο PTHαμινοξύ, το οποίο μπορεί και πάλι να προσδιοριστεί με χρωματογραφία.
Αν και οι τεχνικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει την ταχύτητα και την ευαισθησία της αποικοδόμησης Edman, αυτές οι παράμετροι έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί από την εφαρμογή των μεθόδων της φασματομετρίας μαζών. Η χρήση
της στον προσδιορισμό της αλληλουχίας των πρωτεϊνών στηρίζεται στο ότι ιόντα
πρωτεϊνών τα οποία έχουν αναλυθεί με φασματομετρία μαζών, τα πρόδρομα ιό
ντα, μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερες πεπτιδικές αλυσίδες με βομβαρδισμό με άτομα κάποιου αδρανούς αερίου, όπως το ήλιο ή το αργό. Αυτά τα νέα
θραύσματα, τα προϊόντα ιόντα, αναλύονται σε έναν δεύτερο φασματογράφο μαζών για περαιτέρω χαρακτηρισμό της μάζας. Η χρήση δύο τέτοιων αναλυτών μαζών σ’ αυτή την επάλληλη διάταξη ονομάζεται επάλληλη φασματομετρία μαζών.
Είναι σημαντικό ότι τα θραύσματα από τα προϊόντα ιόντα σχηματίζονται κατά
χημικά προβλέψιμους τρόπους έτσι ώστε να είναι εύκολο να έχουμε ενδείξεις
για την αλληλουχία αμινοξέων του πρόδρομου ιόντος. Αν τα αναλυόμενα μόρια
είναι πολυπεπτίδια, τότε η διάσπαση μεμονωμένων πεπτιδικών δεσμών θα δώσει
δύο μικρότερα πεπτιδικά ιόντα, τα οποία θα περιέχουν τις αλληλουχίες πριν και
μετά τη θέση διάσπασης. Συνεπώς, μπορεί να ανιχνευθεί μια οικογένεια ιόντων,
όπου το καθένα αντιπροσωπεύει ένα θραύσμα του αρχικού πεπτιδίου από όπου
λείπουν ένα ή περισσότερα αμινοξέα από το ένα άκρο του (Εικόνα 3.31Α). Για
λόγους απλούστευσης, στην εικόνα 3.31Α παρουσιάζονται μόνο τα καρβοξυτελικά πεπτιδικά θραύσματα. Η Εικόνα 3.31Β δείχνει ένα αντιπροσωπευτικό φάσμα
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EIKONA 3.30 Αποικοδόμηση Edman. Ο Pehr Edman επινόησε μια μέθοδο για τη διάσπαση του αμινοτελικού άκρου
ενός πεπτιδίου χωρίς να καταστρέφονται οι πεπτιδικοί δεσμοί μεταξύ των άλλων καταλοίπων αμινοξέων του πεπτιδίου.
Έστω το απλό πεπτίδιο Ala-Gly-Asp-Phe-Arg-Gly. Το αμινοτελικό κατάλοιπο του πεπτιδίου σημαίνεται με ισοθειοκυανικό
φαινύλιο. Το σημασμένο Ν-τελικό κατάλοιπο (PTH-αλανίνη στον πρώτο κύκλο) μπορεί να απελευθερωθεί χωρίς να
υδρολυθεί το υπόλοιπο πεπτίδιο. Επομένως, το νέο αμινοτελικό κατάλοιπο του μικρότερου πεπτιδίου (Gly-Asp-PheArg-Gly) μπορεί να προσδιοριστεί σε έναν δεύτερο ανάλογο κύκλο. Με άλλους τρεις κύκλους αποικοδόμησης Edman
καθορίζεται η πλήρης αλληλουχία του αρχικού πεπτιδίου.
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ΕΙΚΟΝΑ 3.31 Αλληλούχηση πεπτιδίων με επάλληλη φασματομετρία
μαζών. (Α) Μέσα στον φασματομετρητή μαζών, τα εισαγόμενα πεπτίδια
μπορούν να θραυσματοποιηθούν με βομβαρδισμό με αδρανή αέρια
ιόντα ώστε να προκύψει μια οικογένεια προϊόντων ιόντων από τα οποία
έχουν απομακρυνθεί μεμονωμένα αμινοξέα από το ένα άκρο. Σ’ αυτό
το παράδειγμα, ιοντίζεται το καρβοξυλικό άκρο του διασπασμένου
πεπτιδικού δεσμού. (Β) Τα προϊόντα ιόντα αναλύονται από έναν δεύτερο
αναλυτή μάζας. Οι διαφορές μάζας μεταξύ των κορυφών καταδεικνύουν
την αλληλουχία των αμινοξέων στο πρόδρομο ιόν. [Κατά H. Steen and
M. Mann, Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 5:699-711, 2004.]
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ΠΊΝΑΚΑΣ 3.3 Εξειδικευμένες διασπάσεις πολυπεπτιδίων
Αντιδραστήριο
Χημική διάσπαση
Βρωμιούχο κυάνιο
O-Ιωδοσοβενζοϊκό
Υδροξυλαμίνη
2-Νιτρο-5-θειοκυανοβενζοϊκό
Ενζυμική διάσπαση
Θρυψίνη
Κλωστριπαΐνη
Σταφυλοκοκκική πρωτεάση

Θρομβίνη
Χυμοθρυψίνη
Καρβοξυπεπτιδάση Α

Θέση διάσπασης
Καρβοξυτελικό άκρο μεθειονίνης
Καρβοξυτελικό άκρο θρυπτοφάνης
Δεσμοί ασπαραγίνης-γλυκίνης
Αμινοτελικό άκρο κυστεΐνης
Καρβοξυτελικό άκρο λυσίνης και αργινίνης
Καρβοξυτελικό άκρο αργινίνης
Καρβοξυτελικό άκρο ασπαραγινικού και
γλουταμινικού (του τελευταίου μόνον υπό
ορισμένες συνθήκες)
Καρβοξυτελικό άκρο αργινίνης
Καρβοξυτελικό άκρο τυροσίνης, θρυπτοφάνης,
φαινυλαλανίνης, λευκίνης και μεθειονίνης
Αμινοτελικό άκρο του C-τελικού αμινοξέος (εκτός
από αργινίνη, λυσίνη ή προλίνη)

μαζών από ένα θραυσματοποιημένο πεπτίδιο. Οι διαφορές μάζας μεταξύ των κορυφών σ’ αυτό το πείραμα θραυσματοποίησης δείχνουν την αλληλουχία των αμινοξέων του πεπτιδικού πρόδρομου ιόντος.
Οι πρωτεΐνες είναι δυνατόν να υποστούν εξειδικευμένη διάσπαση
σε μικρά πεπτίδια για να διευκολυνθεί η ανάλυση
Θεωρητικά, με τις μεθόδους Edman και φασματομετρίας μαζών μπορεί να αναλυθεί μια ολόκληρη πρωτεΐνη. Πρακτικά, όμως, τα πεπτίδια με περισσότερα από
50 κατάλοιπα δεν μπορούν να αναλυθούν με τη μέθοδο Edman, διότι στην αντίδραση δεν απελευθερώνουν όλα τα πεπτίδια το αμινοτελικό τους αμινοξύ σε κάθε κύκλο. Aν η αποτελεσματικότητα απελευθέρωσης κάθε κύκλου είναι 98%, το
κλάσμα του «σωστού» αμινοξέος που θα απελευθερωθεί ύστερα από 60 κύκλους
θα είναι μόνο (0,9860) ή 0,3, δηλαδή ένα απελπιστικά ακάθαρτο μείγμα. Ομοίως,
η εύρεση της αλληλουχίας πεπτιδίων μεγάλου μήκος με τη φασματομετρία μαζών δίνει φάσμα που μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο να ερμηνευθεί. Η δυσκολία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί με τη διάσπαση μιας πρωτεΐνης σε
πεπτίδια, η αλληλουχία των οποίων να μπορεί να προσδιοριστεί. Η διάσπαση των πρωτεϊνών μπορεί να επιτευχθεί με
(Ala2, Gly, Lys2, Phe, Thr, Trp, Val)
χημικά αντιδραστήρια όπως το βρωμιούχο κυάνιο και με
Πέψη
πρωτεολυτικά ένζυμα όπως η θρυψίνη. Ο Πίνακας 3.3 δείΘρυψίνη
Χυμοθρυψίνη
και προσδιορισμός
χνει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διασπααλληλουχίας
στεί εξειδικευμένα η πολυπεπτιδική αλυσίδα. Σημειώστε ότι
αυτές οι μέθοδοι είναι ειδικές για συγκεκριμένες αλληλου
Ala Ala Trp Gly Lys
Val Lys Ala Ala Trp
χίες: διασπούν τον πρωτεϊνικό κορμό σε συγκεκριμένα κατάThr Phe Val Lys
Gly Lys Thr Phe
λοιπα αμινοξέων και κατά έναν προβλέψιμο τρόπο.
Tα πεπτίδια που προκύπτουν με ειδικές χημικές ή ενζυΔιάταξη
θραυσμάτων
μικές διασπάσεις διαχωρίζονται με κάποιου είδους χρωματογραφία. H αλληλουχία καθενός από τα καθαρά πεπτίδια
προσδιορίζεται στη συνέχεια με τις μεθόδους που προαναΘρυψινοπεπτίδιο
Θρυψινοπεπτίδιο
φέρθηκαν. Στο σημείο αυτό, η αμινοξική αλληλουχία των
Thr Phe Val Lys Ala Ala Trp Gly Lys
τμημάτων της πρωτεΐνης είναι γνωστή, αλλά η σειρά των
Χυμοθρυψινοπεπτίδιο επικάλυψης
τμημάτων αυτών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Πώς μποEIKONA 3.32 Πεπτίδια επικάλυψης.
ρούμε να βάλουμε τα πεπτίδια σε μια σειρά για να επιτύΗ διάσπαση με χυμοθρυψίνη δίνει ένα
χουμε την πρωτοταγή δομή της αρχικής πρωτεΐνης; Oι απαπεπτίδιο που επικαλύπτει εν μέρει δύο
ραίτητες
συμπληρωματικές
πληροφορίες δίνονται από τα πεπτίδια επικάλυψης
πεπτίδια θρυψίνης και έτσι μπορούμε να
(Eικόνα 3.32). Χρησιμοποιείται ένα δεύτερο ένζυμο για να διασπαστεί η πολυ
αποφασίσουμε για τη σειρά τους.

πεπτιδική αλυσίδα σε άλλες θέσεις. Παραδείγματος χάριν, η χυμοθρυψίνη δια
σπά πεπτιδικούς δεσμούς ειδικά στο καρβοξυτελικό άκρο αρωματικών και μερικών άλλων μεγάλων μη πολικών καταλοίπων (Κεφάλαιο 9). Eπειδή τα πεπτίδια
αυτά της χυμοθρυψίνης επικαλύπτουν δύο ή περισσότερα πεπτίδια θρυψίνης,
δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τη σειρά αυτών των πεπτιδίων. Eπομένως, τώρα ολόκληρη η αλληλουχία αμινοξέων της πολυπεπτιδικής
αλυσίδας είναι γνωστή.
Aν στο αρχικό δείγμα μιας πρωτεΐνης υπάρχουν περισσότερες από μία πολυπεπτιδικές αλυσίδες, τότε χρειάζονται συμπληρωματικά βήματα. Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS κάτω από αναγωγικές συνθήκες θα πρέπει να εμφανίσει τον
αριθμό των αλυσίδων. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αριθμός
των διακριτών αμινοτελικών αμινοξέων. Για πρωτεΐνες που έχουν ταυτοποιηθεί
ότι αποτελούνται από δύο ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες οι οποίες
συγκρατούνται από μη ομοιοπολικούς δεσμούς, απαιτούνται ουσίες αποδιάταξης, όπως η ουρία ή η υδροχλωρική γουανιδίνη, για να διαχωριστούν οι αλυσίδες. Oι εν διαστάσει αλυσίδες πρέπει να διαχωριστούν πριν αρχίσει η εύρεση
της αλληλουχίας. Oι πολυπεπτιδικές αλυσίδες που συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς διαχωρίζονται πρώτα με αναγωγή με θειόλες όπως η β-μερκαπτοαιθανόλη ή η διθειοθρεϊτόλη. Για να παρεμποδιστούν οι κυστεΐνες από πιθανή
επανασύνδεση, αλκυλιώνονται με ιωδοξικό σχηματίζοντας σταθερά S-καρβοξυμεθυλο-παράγωγα (Eικόνα 3.33). Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει προσδιορισμός της αλληλουχίας όπως ήδη περιγράφηκε.
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Παρά την τεχνολογική πρόοδο στις μεθόδους προσδιορισμού της αλληλουχίας
των πεπτιδίων, τόσο στις χημικές όσο και στις μεθόδους φασματομετρίας μαζών, ο προσδιορισμός της αλληλουχίας μεγάλων πρωτεϊνών, που έχουν περισσότερα από 1.000 αμινοξέα, χρειάζεται ηρωικές προσπάθειες. Για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας τέτοιων πρωτεϊνών συχνά είναι πιο αποτελεσματική μια
συμπληρωματική πειραματική προσέγγιση που βασίζεται στην τεχνολογία του
ανασυνδυασμένου DNA. Όπως θα αναλυθεί στο Kεφάλαιο 5, μεγάλες περιοχές
του DNA μπορούν να κλωνοποιηθούν και να ταυτοποιηθεί η αλληλουχία τους·
η δε αλληλουχία νουκλεοτιδίων μπορεί να μεταφραστεί και να αποκαλύψει την
αμινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης που κωδικεύεται από το γονίδιο (Eικόνα
3.34). Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA παράγει πληροφορίες για πλήθος αλληλουχιών αμινοξέων σε ελάχιστο χρόνο.
Παρ’ όλο που η τεχνολογία του DNA δίνει την πρωτοταγή δομή, υπάρχει
ακόμη ανάγκη για πειράματα με τις απομονωμένες πρωτεΐνες. Η πρωτοταγής
δομή που συνάγουμε διαβάζοντας το DNA είναι εκείνη της νεοσυντιθέμενης
πρωτεΐνης που μόλις έγινε από τη μηχανή μετάφρασης, δηλαδή τα ριβοσώματα.
Πολλές πρωτεΐνες, όμως, υπόκεινται σε μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις μετά τη σύνθεσή τους. Mερικές έχουν άκρα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί κάποια
αμινοξέα, ενώ άλλες προκύπτουν από τη διάσπαση μεγαλύτερων αρχικών πο-
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EIKONA 3.33 Αναγωγή δισουλφιδικών
δεσμών. Τα πολυπεπτίδια που συνδέονται
με δισουλφιδικούς δεσμούς μπορούν να
διαχωριστούν με αναγωγή των δεσμών
αυτών με το αντιδραστήριο διθειοθρεϊτόλη.
Η αναγωγή πρέπει να ακολουθηθεί από
αλκυλίωση για να αποφευχθεί η επανένωση
των σουλφυδρυλικών ομάδων.
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EIKONA 3.34 Η αλληλουχία αμινοξέων είναι προϊόν της αλληλουχίας του DNA. Η πλήρης
αλληλουχία νουκλεοτιδίων του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1), που είναι το αίτιο
του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (aquired immune deficiency syndrome, AIDS), έγινε
γνωστή μέσα σε έναν χρόνο μετά την απομόνωση του ιού. Εδώ φαίνεται ένα τμήμα της αλληλουχίας
DNA που καθορίστηκε από το γονιδίωμα RNA του ιού. Μαζί φαίνεται η αντίστοιχη αλληλουχία
αμινοξέων (που είναι προϊόν της γνώσης μας για τον γενετικό κώδικα).
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λυπεπτιδικών αλυσίδων. Τα κατάλοιπα κυστεΐνης σε μερικές πρωτεΐνες οξειδώνονται και δημιουργούν δισουλφιδικούς δεσμούς, που συνδέουν τμήματα είτε
της ίδιας αλυσίδας είτε διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων. Συγκεκριμένες
πλευρικές αλυσίδες μερικών πρωτεϊνών επιδέχονται τροποποίηση. Οι αλληλουχίες αμινοξέων που προέρχονται από αλληλουχίες DNA περιέχουν πολλές πληροφορίες, αλλά δεν περιλαμβάνουν τέτοιες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις.
Για να προσδιοριστούν οι αλλαγές αυτές, που είναι ουσιαστικές για τη βιολογική δραστικότητα των περισσότερων πρωτεϊνών, απαιτούνται χημικές αναλύσεις
των πρωτεϊνών στην ώριμη μορφή τους. Eπομένως, η ανάλυση του γονιδιώματος
και του πρωτεϊνώματος είναι συμπληρωματικές αντιμετωπίσεις για τον καθορισμό
της δομικής βάσης της λειτουργίας των πρωτεϊνών.
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Η αλληλουχία αμινοξέων μιας πρωτεΐνης είναι πολύτιμη
πηγή πληροφοριών
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίησή της,
η αλληλουχία αμινοξέων μιας πρωτεΐνης μπορεί να δώσει στον βιοχημικό έναν
θησαυρό πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη δομή, τη λειτουργία και την ιστορία
των πρωτεϊνών.
1. Η αλληλουχία μιας πρωτεΐνης συγκρινόμενη με τις αλληλουχίες όλων των γνω
στών πρωτεϊνών μπορεί να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες
μεταξύ τους. Ο καθορισμός της σχέσης αυτής μεταξύ μιας πρωτεΐνης με μόλις
προσδιορισμένη αλληλουχία και εκατομμύρια άλλων με γνωστές αλληλουχίες
είναι απλώς θέμα λίγων δευτερολέπτων σε έναν προσωπικό υπολογιστή (Κεφάλαιο 6). Αν η πρώτη ανήκει σε γνωστή ομάδα πρωτεϊνών, μπορούμε να συμπεράνουμε πολλά σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της. Η θρυψίνη και η
χυμοθρυψίνη, παραδείγματος χάριν, ανήκουν στην οικογένεια των σερινοπρωτεασών, μιας τάξης πρωτεολυτικών ενζύμων με κοινό καταλυτικό μηχανισμό
που στηρίζεται στην ύπαρξη μιας αντιδραστικής σερίνης στο καταλυτικό κέντρο
τους (Κεφάλαιο 9). Αν, επομένως, η αλληλουχία της νέας πρωτεΐνης μοιάζει με
τις αλληλουχίες της θρυψίνης και της χυμοθρυψίνης, το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι μπορεί να ανήκει στις σερινοπρωτεάσες.
2. Η σύγκριση της αλληλουχίας της ίδιας πρωτεΐνης από διάφορα είδη οργανι
σμών παρέχει πλήθος πληροφοριών σχετικά με τις εξελικτικές πορείες. Γενεαλογικές συγγένειες μεταξύ των ειδών συνάγονται από διαφορές μεταξύ των αλληλουχιών των πρωτεϊνών τους. Αν θεωρήσουμε ότι ο ρυθμός των τυχαίων μεταλλάξεων για μια πρωτεΐνη είναι σταθερός, τότε με προσεκτική σύγκριση των αλληλουχιών συγγενών πρωτεϊνών δύο οργανισμών μπορούμε να εκτιμήσουμε πότε
διαχωρίστηκαν δύο εξελικτικές γραμμές. Φέρ’ ειπείν, η συγκριτική μελέτη για
τις λευκωματίνες ορού που βρέθηκαν στα πρωτεύοντα θηλαστικά δηλώνει ότι οι
άνθρωποι και οι ανθρωποειδείς πίθηκοι της Αφρικής διαχωρίστηκαν πριν από 5
εκατομμύρια και όχι πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια, όπως πιστεύαμε παλαιότερα. Η ανάλυση των αλληλουχιών μάς έδωσε μια νέα αντιμετώπιση του αρχείου
των απολιθωμάτων και της διαδρομής που ακολούθησε η ανθρώπινη εξέλιξη.
N

C

EIKONA 3.35 Επαναλαμβανόμενα
μοτίβα σε μια πρωτεϊνική αλυσίδα.
Η ασβεστιοτροποποιητίνη, ένας αισθητήρας
ασβεστίου, περιέχει τέσσερις παρόμοιες
μονάδες (που φαίνονται με κόκκινο,
κίτρινο, μπλε και πορτοκαλί), σε μία μόνον
πολυπεπτιδική αλυσίδα. Προσέξτε ότι κάθε
μονάδα προσδένει ένα ιόν ασβεστίου (που
φαίνεται με πράσινο). [Σχεδιασμένο από
1CLL.pdb.]

3. Η αλληλουχία των αμινοξέων μπορεί να ελεγχθεί για την παρουσία εσωτερι
κών επαναλήψεων. Οι επαναλήψεις αυτές μας αποκαλύπτουν την ιστορία της
ίδιας της πρωτεΐνης. Πολλές πρωτεΐνες εμφανίστηκαν λόγω του διπλασιασμού
αρχέγονων γονιδίων που τροποποίησαν, στη συνέχεια, τη λειτουργία τους. Παραδείγματος χάριν, η ασβεστιοτροποποιητίνη, που είναι ο καθολικός αισθητήρας
του ασβεστίου στους ευκαρυώτες, περιέχει τέσσερα ίδια δομικά μοτίβα πρόσδεσης ασβεστίου τα οποία προήλθαν από διπλασιασμούς γονιδίων (Eικόνα 3.35).
4. Πολλές πρωτεΐνες περιέχουν αλληλουχίες αμινοξέων που λειτουργούν ως σή
ματα τα οποία δηλώνουν την τύχη ή ρυθμίζουν την επεξεργασία των πρωτεϊνών.

Μια εκκρινόμενη πρωτεΐνη ή μια μεμβρανική πρωτεΐνη, παραδείγματος χάριν,
περιέχει μια σηματοδοτική αλληλουχία αποτελούμενη από περίπου 20 υδρόφοβα
αμινοξέα κοντά στο αμινοτελικό άκρο η οποία κατευθύνει την πρωτεΐνη στην
κατάλληλη μεμβράνη. Μια άλλη πρωτεΐνη μπορεί να περιέχει μια αλληλουχία
αμινοξέων που λειτουργεί ως σήμα πυρηνικού εντοπισμού, το οποίο κατευθύνει
την πρωτεΐνη στον πυρήνα.
5. Η γνώση της αλληλουχίας παρέχει τη βάση για την παρασκευή αντισωμά
των ειδικών για την πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Ένα ή περισσότερα τμήματα
της αλληλουχίας αμινοξέων μιας πρωτεΐνης θα προκαλέσουν την παραγωγή
αντισωμάτων όταν ενεθούν σε έναν ποντικό ή σε ένα κουνέλι. Αυτά τα ειδικά
αντισώματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τον προσδιορισμό της ποσότητας της
πρωτεΐνης που υπάρχει σε ένα διάλυμα ή στο αίμα, την εξακρίβωση της κατανομής της σε ένα κύτταρο ή την κλωνοποίηση του αντίστοιχου γονιδίου της
(Υποκεφάλαιο 3.2).
6. Οι αλληλουχίες αμινοξέων είναι χρήσιμες για τη δημιουργία ανιχνευτών DNA
εξειδικευμένων για τα γονίδια που κωδικεύουν τις αντίστοιχες πρωτεΐνες. Γνωρίζοντας την πρωτοταγή δομή μιας πρωτεΐνης μπορούμε να λειτουργήσουμε με τη
συλλογιστική της αντίστροφης γενετικής. Συντίθενται, με βάση τον γενετικό κώδικα, αλληλουχίες DNA οι οποίες αντιστοιχούν σε τμήματα γνωστής αλληλουχίας αμινοξέων. Αυτές οι αλληλουχίες DNA χρησιμοποιούνται ως ανιχνευτές
για την απομόνωση του γονιδίου της πρωτεΐνης και τον προσδιορισμό ολόκληρης της αλληλουχίας της. Γνωρίζοντας τώρα το γονίδιο, μπορούμε να βγάλουμε
πολύτιμα συμπεράσματα για τη φυσιολογική ρύθμιση της πρωτεΐνης. Έτσι, ο
προσδιορισμός της αλληλουχίας μιας πρωτεΐνης είναι αναπόσπαστο μέρος της
μοριακής γενετικής, όπως ακριβώς η κλωνοποίηση DNA είναι κομβικό σημείο
στην ανάλυση της πρωτεϊνικής δομής και λειτουργίας. Θα αναφερθούμε ξανά σε
ορισμένα από τα θέματα αυτά λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 5.
Συγκεκριμένες πρωτεΐνες μπορούν να ταυτοποιηθούν
με φασματομετρία μαζών
Ο συνδυασμός της φασματομετρίας μαζών με τεχνικές χρωματογραφίας και διά
σπασης πρωτεϊνών σε πεπτίδια επιτρέπει την ταυτοποίηση, με μεγάλη ευαισθησία, πρωτεϊνών από πολύπλοκα βιολογικά μείγματα. Όταν μια πρωτεΐνη διασπάται με χημικά ή ενζυμικά μέσα (βλ. Πίνακα 3.3), τότε προκύπτει μια συγκεκριμέ
νη και προβλέψιμη οικογένεια πεπτιδικών θραυσμάτων. Μάθαμε στο Κεφάλαιο 2
ότι κάθε πρωτεΐνη έχει μια μοναδική, επακριβώς καθορισμένη αλληλουχία αμινοξέων. Συνεπώς, η ταυτότητα καθενός από τα πεπτίδια που προκύπτουν απ’ αυτή
την αντίδραση διάσπασης –και, πολύ σημαντικό, η αντιστοιχούσα μάζα– αποτελούν ένα μοναδικό γνώρισμα της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Η διάσπαση μιας
πρωτεΐνης, ακολουθούμενη από χρωματογραφικό διαχωρισμό των πεπτιδίων που
προκύπτουν και φασματομετρία μάζας, επιτρέπει τη γρήγορη ταυτοποίηση και
την ποσοτικοποίηση αυτών των μοναδικών γνωρισμάτων, ακόμα και αν η πρωτεΐ
νη υπάρχει σε πολύ μικρές ποσότητες. Αυτή η τεχνική ταυτοποίησης πρωτεϊνών
αναφέρεται ως αποτύπωση πεπτιδικών μαζών (peptide mass fingerprinting).
Η ταχύτητα και η ευαισθησία της φασματομετρίας μάζας καθιστούν την τεχνική αυτή καθοριστικής σημασίας για τη μελέτη της πρωτεϊνωματικής. Ας εξετάσουμε την ανάλυση του συμπλέγματος του πυρηνικού πόρου των ζυμομυκήτων, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά μεγάλων μορίων μέσα και έξω από τον
πυρήνα. Αυτό το τεράστιο μακρομοριακό σύμπλεγμα καθαρίστηκε από κύτταρα ζύμης, μετά το καθαρισμένο σύμπλεγμα κλασματώθηκε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) και, στη συνέχεια, έγινε ηλεκτροφόρηση σε
πηκτή. Αποκόπηκαν διακριτές ζώνες από την πηκτή, διασπάστηκαν με θρυψίνη
και έγινε ανάλυση των θραυσμάτων με φασματομετρία μαζών MALDI-TOF.
Τα θραύσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν με τις αλληλουχίες αμινοξέων που
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Nup120p
Kap122p

ΕΙΚΟΝΑ 3.36 Πρωτεϊνωματική ανάλυση
με φασματομετρία μαζών. Αυτό το φάσμα
μαζών έχει προκύψει με ανάλυση μιας
θρυψινοποιημένης πρωτεϊνικής ζώνης έπειτα
από ηλεκτροφόρηση δείγματος πυρηνικών
πόρων από ζυμομύκητες. Πολλές από τις
κορυφές βρέθηκαν να έχουν ταυτόσημες
μάζες με εκείνες που προβλεπόταν για
πεπτίδια τριών πρωτεϊνών (Nup120p,
Kap122p και Kap120p) του γονιδιώματος των
ζυμομυκήτων. Η ζώνη στην ηλεκτροφόρηση
αντιστοιχούσε σε μοριακό βάρος 100 kDa.
[Από M. P. Rout, J. D. Aitchison, A. Suprapto,
K. Hjertaas, Y. Zhao and B. T. Chait. J. Cell Biol.
148:635-651, 2000.]
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ήταν ήδη γνωστές, από την αλληλουχία ολόκληρου του γονιδιώματος της ζύμης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.36. Μ’ αυτόν τον τρόπο ταυτοποιήθηκε ένα
σύνολο 174 πρωτεϊνών του πυρηνικού πόρου. Πολλές απ’ αυτές τις πρωτεΐνες
δεν είχαν καν θεωρηθεί μέρος του συμπλέγματος του πυρηνικού πόρου, παρά
την προσεκτική μελέτη πολλών χρόνων. Επιπλέον, οι μέθοδοι φασματομετρίας
μάζας είναι αρκετά ευαίσθητες, ώστε να ανιχνεύουν ουσιαστικά όλες τις συνιστώσες του πόρου, αν αυτές υπάρχουν στο δείγμα. Συνεπώς, καταρτίστηκε με
σαφή τρόπο ένας πλήρης κατάλογος όλων των συνιστωσών οι οποίες αποτελούν
αυτό το μακρομοριακό σύμπλεγμα. Η πρωτεϊνωματική ανάλυση αυτού του τύπου αυξάνει σε εμβέλεια όσο βελτιώνονται οι μέθοδοι φασματομετρίας μάζας
και βιοχημικής κλασμάτωσης.

3.4 Μπορούμε να συνθέτουμε πεπτίδια
με αυτοματοποιημένες μεθόδους στερεάς φάσης
Μπορούν να συντεθούν πεπτίδια με καθορισμένη αλληλουχία, κάτι που βοηθάει
αποτελεσματικά τη βιοχημική ανάλυση. Αυτά τα πεπτίδια είναι πολύτιμα εργαλεία για πολλούς σκοπούς.
1. Τα συνθετικά πεπτίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιγόνα και να ενερ
γοποιήσουν τη σύνθεση ειδικών αντισωμάτων. Έστω ότι θέλουμε να απομονώσουμε την πρωτεΐνη που κωδικεύεται από ένα συγκεκριμένο γονίδιο. Είναι δυνατόν να συντεθούν πεπτίδια με βάση ένα τμήμα από τη μεταφρασμένη αλληλουχία του νουκλεϊκού οξέος του γονιδίου και, στη συνέχεια, να παραχθούν
αντισώματα που να έχουν στόχο τα πεπτίδια αυτά. Τα συγκεκριμένα αντισώματα
χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την απομόνωση της ανέπαφης πρωτεΐνης
από το κύτταρο, καθώς και για τον εντοπισμό της μέσα σε αυτό.
CH3
S

O
H

C

H
N
H

C
O

Πεπτίδιο fMet

R

2. Τα συνθετικά πεπτίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απομονωθούν υπο
δοχείς πολλών ορμονών και άλλων σηματοδοτικών μορίων. Παραδείγματος χάριν, τα λευκά αιμοσφαίρια έλκονται από τα βακτήρια λόγω των φορμυλομεθειονυλο-πεπτιδίων (πεπτιδίων fMet) που απελευθερώνονται από τη διάσπαση των
βακτηριακών πρωτεϊνών. Συνθετικά φορμυλομεθειονυλο-πεπτίδια χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των μεμβρανικών υποδοχέων των λευκοκυττάρων
γι’ αυτή την τάξη των πεπτιδίων. Επιπλέον, συνθετικά πεπτίδια είναι δυνατόν να
προσδεθούν σε κόκκους αγαρόζης και, έτσι, να δημιουργηθούν στήλες χρωμα-
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8-Αργινινο-αγγειοπιεσίνη
(αντιδιουρητική ορμόνη, ADH)
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1-Δεσαμινο-8-D-αργινινο-αγγειοπιεσίνη

EIKONA 3.37 Αγγειοπιεσίνη και ένα
συνθετικό ανάλογο αγγειοπιεσίνης.
Συντακτικοί τύποι της (Α) αγγειοπιεσίνης,
μιας πεπτιδικής ορμόνης που ενεργοποιεί
την επαναπορρόφηση του νερού, και (Β) της
1-δεσαμινο-8-D-αργινινο-αγγειοπιεσίνης,
ενός πιο σταθερού συνθετικού αναλόγου
αυτής της αντιδιουρητικής ορμόνης.

τογραφίας συγγένειας για τον καθαρισμό των πρωτεϊνικών υποδοχέων που αναγνωρίζουν ειδικά τα συγκεκριμένα πεπτίδια.
3. Τα συνθετικά πεπτίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως φάρμακα. Η αγγειοπιεσίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη η οποία διεγείρει την επαναρρόφηση νερού από τα άπω σωληνάρια των νεφρών, οδηγώντας στον σχηματισμό
πιο πυκνών ούρων. Ασθενείς με άποιο διαβήτη έχουν ανεπάρκεια αγγειοπιεσίνης (που ονομάζεται επίσης αντιδιουρητική ορμόνη), οπότε αποβάλλουν μεγάλους όγκους αραιών ούρων (περισσότερα από 5 λίτρα την ημέρα) και αισθάνονται συνεχώς διψασμένοι. Aυτή η ανεπάρκεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη
χορήγηση 1-δεσαμινο-8-D-αργινινο-αγγειοπιεσίνης, ενός συνθετικού αναλόγου
της ορμόνης που λείπει (Eικόνα 3.37). Aυτό το συνθετικό πεπτίδιο διασπάται in
vivo πολύ πιο αργά από την αγγειοπιεσίνη και, επιπλέον, δεν αυξάνει την πίεση
του αίματος.
4. Τέλος, η μελέτη των συνθετικών πεπτιδίων μπορεί να βοηθήσει στον καθορι
σμό των κανόνων που διέπουν την τριδιάστατη δομή των πρωτεϊνών. Mπορούμε
να ερευνήσουμε αν μια αλληλουχία διαμορφώνεται από μόνη της σε α-έλικα,
β-πτύχωση ή στροφή φουρκέτας, ή αν συμπεριφέρεται σαν τυχαίο σπείραμα.
Τα πεπτίδια που παράγονται για τέτοιου είδους μελέτες περιέχουν και αμινοξέα
τα οποία δεν υπάρχουν συνήθως στις πρωτεΐνες, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ποικιλία στη δομή από ό,τι συναντάμε με τη χρήση μόνο των γνωστών 20
αμινοξέων.
Πώς συντίθενται τα πεπτίδια αυτά; Η αμινική ομάδα του ενός αμινοξέος πρέπει να αντιδράσει με την καρβοξυλική ομάδα του άλλου. Για να δημιουργηθεί
όμως, μόνο ένα προϊόν πρέπει να υπάρχει μια μοναδική ελεύθερη αμινική ομάδα από το πρώτο αμινοξύ και μια μοναδική ελεύθερη καρβοξυλική ομάδα από
το δεύτερο αμινοξύ. Επομένως, μερικές ομάδες πρέπει να προστατευθούν, ενώ
άλλες να ενεργοποιηθούν, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις.
Πρώτον, η καρβοξυλική του καρβοξυτελικού αμινοξέος προσδένεται σε μια
αδιάλυτη ρητίνη, προκειμένου να προστατεύεται από οποιεσδήποτε αντιδράσεις
σχηματισμού πεπτιδικού δεσμού (Εικόνα 3.38). Η α-αμινική ομάδα αυτού του
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αμινοξέος προστατεύεται με tert-βουτυλοξυκαρβονυλική (t-Boc) ομάδα. Αυτή
η προστατευτική ομάδα t-Boc αφαιρείται στη συνέχεια με τριφθοροοξικό οξύ.
Το επόμενο αμινοξύ (στην προστατευμένη μορφή t-Boc) προστίθεται μαζί
με δικυκλοεξυλο-καρβοδιιμίδιο (DCC). Σ’ αυτό το στάδιο μόνον η καρβοξυλομάδα του προστιθέμενου αμινοξέος και η αμινομάδα του προσδεμένου στη ρητίνη αμινοξέος είναι ελεύθερες να αντιδράσουν για τον σχηματισμό πεπτιδικού
δεσμού. Το DCC αντιδρά με την καρβοξυλομάδα του εισερχόμενου αμινοξέος
ενεργοποιώντας την αντίδραση σχηματισμού του πεπτιδικού δεσμού. Μετά τον
σχηματισμό του τελευταίου η περίσσεια αντιδραστηρίων ξεπλένεται, ενώ το επιθυμητό διπεπτίδιο παραμένει προσδεμένο στη ρητίνη. Επιπλέον αμινοξέα προστίθενται με την ίδια ακριβώς αλληλουχία αντιδράσεων. Στο τέλος της σύνθεσης, το πεπτίδιο απελευθερώνεται από τη ρητίνη με την προσθήκη υδροφθορικού οξέος (HF), το οποίο διασπά την άγκυρα του καρβοξυλικού εστέρα χωρίς να
διαταράσσει κανέναν από τους πεπτιδικούς δεσμούς. Οι προστατευτικές ομάδες
σε δυνητικά αντιδραστικές πλευρικές αλυσίδες, όπως εκείνη της λυσίνης, απομακρύνονται επίσης σ’ αυτό το στάδιο.
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EIKONA 3.38 Πεπτιδική σύνθεση στερεάς
φάσης. Η σειρά των σταδίων στη σύνθεση
στερεάς φάσης είναι: (1) δέσμευση του
καρβοξυτελικού αμινοξέος σε στερεά
ρητίνη, (2) αποπροστασία του αμινοτελικού
άκρου και (3) σύζευξη της ελεύθερης
αμινομάδας με την ενεργοποιημένη
μέσω DCC καρβοξυλομάδα του
επόμενου αμινοξέος. Τα στάδια 2 και 3
επαναλαμβάνονται για κάθε προσθήκη
αμινοξέος. Τελικά, στο στάδιο (4) όλο το
πεπτίδιο απελευθερώνεται από τη ρητίνη.
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Tο κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς φά
σης, που πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον R. Bruce Merrifield, είναι ότι το επιθυμητό προϊόν σε κάθε στάδιο είναι δεσμευμένο σε κόκκους οι οποίοι μπορούν
να διηθηθούν και να ξεπλυθούν· έτσι δεν υπάρχει ανάγκη να καθαριστούν τα ενδιάμεσα προϊόντα. Όλες οι αντιδράσεις γίνονται σε ένα μόνον δοχείο, επομένως
δεν απαιτείται ενδιάμεση μεταφορά προϊόντων, με τις όποιες επακόλουθες απώ
λειες. Aυτός ο κύκλος των αντιδράσεων μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί,
πράγμα που καθιστά δυνατή τη σύνθεση πεπτιδίων που περιέχουν 50 κατάλοιπα με καλή απόδοση και καθαρότητα σε βάση ρουτίνας. Στην πραγματικότητα,
αυτή η μέθοδος στερεής φάσης χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση ιντερφερονών
(155 κατάλοιπα) με αντιιική δράση, και ριβονουκλεάσης (124 κατάλοιπα) με
καταλυτική δραστικότητα. Οι προστατευτικές ομάδες και τα αντιδραστήρια διάσπασης ποικίλλουν για περισσότερη ευελιξία ή άνεση.
Συνθετικά πεπτίδια συνδέονται μεταξύ τους για τον σχηματισμό ακόμη μεγαλύτερων μορίων. Με τη χρήση ειδικών μεθόδων σύνδεσης πεπτιδίων, είναι
δυνατόν να συντεθούν πρωτεΐνες που έχουν περισσότερα από 100 αμινοξέα,
σε πολύ καθαρή μορφή. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν την παραγωγή εργαλείων
ακόμη μεγαλύτερης ακρίβειας για την εξέταση της δομής και της λειτουργίας
των πρωτεϊνών.
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3.5 Κρυσταλλογραφία και φασματοσκοπία
NMR

3.5 Η τριδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης μπορεί να καθοριστεί
με κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ, φασματοσκοπία
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)
και κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία
Η διακρίβωση της τριδιάστατης δομής μιας πρωτεΐνης αποτελεί πάρα πολλές
φορές πηγή βαθιάς γνώσης για την αντίστοιχη λειτουργία της, στο μέτρο που η
εξειδίκευση των ενεργών κέντρων και των θέσεων πρόσδεσης καθορίζεται από
τις διατάξεις των ατόμων σ’ αυτές τις περιοχές. Παραδείγματος χάριν, η γνώση
της δομής μιας πρωτεΐνης επιτρέπει σε έναν βιοχημικό να προβλέψει τον μηχανισμό δράσης της, τις επιπτώσεις συγκεκριμένων μεταλλάξεων στη λειτουργία
της, καθώς και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά φαρμάκων τα οποία θα μπορούσαν
να αναστείλουν ή να επαυξήσουν τη δραστικότητά της. Οι σημαντικότερες τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας για την αποκάλυψη της στερεοδιάταξης των
πρωτεϊνών είναι η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ, η φασματοσκοπία πυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού και η κρυο-ηλεκτρονιακή μικροσκοπία.

Πηγή
ακτίνων X

Η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ αποκαλύπτει την τριδιάστατη δομή
σε ατομικό επίπεδο
Η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ ήταν η πρώτη τεχνική που αναπτύχθηκε για τον
προσδιορισμό της πρωτεϊνικής δομής σε επίπεδο ατόμων. Με την τεχνική αυτή
επιτυγχάνουμε τον ευκρινέστερο τρόπο εμφάνισης των επακριβών θέσεων στον
χώρο της πλειονότητας των ατόμων μιας πρωτεΐνης. Από όλα τα είδη ακτινοβολιών, οι ακτίνες Χ παρέχουν την μεγαλύτερη ευκρίνεια για τον προσδιορισμό
μοριακών δομών, διότι το μήκος κύματος των ακτίνων βρίσκεται περίπου στο
επίπεδο του μήκους του ομοιοπολικού δεσμού. Τα τρία βασικά συστατικά της
ανάλυσης με ακτίνες Χ είναι: ένας πρωτεϊνικός κρύσταλλος, μια πηγή ακτίνων Χ
και ένας ανιχνευτής (Εικόνα 3.39).
Αρχικά απαιτείται η παρασκευή της πρωτεΐνης ή του πρωτεϊνικού συμπλόκου σε κρυσταλλική μορφή, στην οποία όλα τα μόρια της πρωτεΐνης έχουν τον
ίδιο προσανατολισμό, το ένα ως προς τα άλλα και βρίσκονται σε μια σταθερή
επαναλαμβανόμενη διάταξη στον χώρο. Η αργή, σταδιακή προσθήκη θειικού
αμμωνίου ή άλλων αλάτων σε πυκνό διάλυμα της πρωτεΐνης, έτσι ώστε να
ελαττωθεί η διαλυτότητά της, προάγει τη διεργασία της κρυστάλλωσής της – η

Δέσμη
ακτίνων Χ
Κρύσταλλος

Ανιχνευτής
(π.χ. φιλμ)

Περιθλώμενες
ακτίνες

EIKONA 3.39 Ένα πείραμα
κρυσταλλογραφίας με ακτίνες Χ. Μια πηγή
ακτίνων Χ παράγει την αντίστοιχη δέσμη,
η οποία περιθλάται από έναν κρύσταλλο.
Το προκύπτον σχήμα περίθλασης συλλέγεται
από έναν ανιχνευτή.
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διεργασία της εξαλάτωσης περιγράφεται στη σελίδα 73. Παραδείγματος χάριν,
η μυοσφαιρίνη κρυσταλλώνεται σε 3 M θειικού αμμωνίου. Η κρυστάλλωση
μιας πρωτεΐνης μπορεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση: απαιτείται υψηλή συγκέντρωση υλικού πολύ υψηλής καθαρότητας και είναι συχνά πολύ δύσκολο
να προβλέψει κανείς ποιες πειραματικές συνθήκες θα δώσουν τους καλύτερους
κρυστάλλους. Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι μέσω των οποίων ελέγχεται πληθώρα συνθηκών κρυστάλλωσης, ενώ δαπανάται μικρή μόνον ποσότητα του πρωτεϊνικού δείγματος. Συνήθως ελέγχονται εκατοντάδες διαφορετικές συνθήκες
κρυστάλλωσης μέχρι να βρεθεί εκείνη που θα δώσει κρυστάλλους κατάλληλους για κρυσταλλογραφική ανάλυση. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα κρυσταλλώνονται ολοένα μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες πρωτεΐνες. Φέρ’ ειπείν, ο ιός της
πολιομυελίτιδας, ένα σύμπλοκο 8.500 kDa που αποτελείται από 240 υπομονάδες πρωτεΐνης γύρω από έναν πυρήνα RNA, έχει κρυσταλλωθεί και η δομή
του έχει αναλυθεί με ακτίνες X. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι
πρωτεΐνες συχνά κρυσταλλώνονται στη βιολογικά ενεργή μορφή τους. Οι κρύσταλλοι του ενζύμου μπορεί να είναι καταλυτικά ενεργοί αν επικαλυφθούν με
υπόστρωμα.
Αφού ανακτηθεί ένας επαρκώς καθαρός κρύσταλλος της πρωτεΐνης, απαιτείται μια πηγή ακτίνων Χ. Μια δέσμη ακτίνων X μήκους κύματος 1,54 Å παράγεται από ηλεκτρόνια που επιταχύνονται προς έναν στόχο χαλκού. Πολλά εργαστήρια έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για παραγωγή τέτοιας δέσμης ακτίνων Χ. Διαφορετικά, ακτίνες Χ παράγονται μέσω ακτινοβολίας από σύχνοτρο,
δηλαδή από την επιτάχυνση ηλεκτρονίων σε κυκλικές τροχιές σε ταχύτητες
πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Οι δέσμες ακτίνων Χ που προκύπτουν
από ακτινοβολία συχνότρου είναι πολύ πιο μεγάλης έντασης από εκείνες που
προκύπτουν με την πρόσκρουση ηλεκτρονίων σε φύλλο χαλκού. Η μεγαλύτερη
ένταση επιτρέπει την απόκτηση υψηλής ποιότητας δεδομένων από μικρότερους
κρυστάλλους με συντομότερο χρόνο έκθεσης. Υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις συχνότρου σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες παράγουν τέτοια ακτινοβολία,
όπως το Advanced Light Source του Εθνικού Εργαστηρίου Argonne, έξω από το
Σικάγο, και το Photon Factory, στην πόλη Τσουκούμπα της Ιαπωνίας.
Όταν μια στενή δέσμη ακτίνων X προσκρούει στον πρωτεϊνικό κρύσταλλο,
το μεγαλύτερο μέρος της τον διαπερνά, ενώ το υπόλοιπο σκεδάζεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Αυτές οι ακτίνες Χ που σκεδάζονται, ή περιθλώνται, μπορούν
να ανιχνευθούν σε ακτινογραφικό φιλμ ή από έναν ηλεκτρονιακό ανιχνευτή στερεής κατάστασης. Η σχηματομορφή της περίθλασης προσφέρει πολλές πληροφορίες για τον προσδιορισμό της δομής της πρωτεΐνης. Οι βασικές φυσικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η τεχνική είναι:
1. Tα ηλεκτρόνια σκεδάζουν τις ακτίνες X. Tο πλάτος του κύματος που σκεδάζεται από ένα άτομο είναι ανάλογο του αριθμού των ηλεκτρονίων του. Έτσι, ένα
άτομο άνθρακα σκεδάζει έξι φορές πιο έντονα από ένα άτομο υδρογόνου.
2. Tα σκεδαζόμενα κύματα ανασυνδυάζονται. Κάθε περιθλώμενη δέσμη περιλαμβάνει κύματα που σκεδάζονται από κάθε άτομο στον κρύσταλλο. Tα σκεδαζόμενα κύματα ενισχύουν το ένα το άλλο στο φιλμ ή στον ανιχνευτή εάν βρίσκονται στην ίδια φάση και αλληλοαναιρούνται εάν βρίσκονται σε διαφορά φάσης.
3. O τρόπος ανασυνδυασμού των σκεδαζόμενων κυμάτων εξαρτάται μόνον από
τη διάταξη των ατόμων στα μόρια του κρυστάλλου. O κρύσταλλος της πρωτεΐνης τοποθετείται κατά συγκεκριμένο προσανατολισμό σε σχέση με τη δέσμη
των ακτίνων X και το φιλμ. O κρύσταλλος περιστρέφεται έτσι ώστε η δέσμη
να προσκρούει στον κρύσταλλο από πολλές διευθύνσεις. H περιστροφική αυτή
κίνηση του κρυστάλλου έχει ως αποτέλεσμα μια φωτογραφία ακτίνων X που
αποτελείται από επαναλαμβανόμενες σειρές σημείων που λέγονται ανακλάσεις.
H φωτογραφία ακτίνων X που φαίνεται στην Εικόνα 3.40 είναι μια τομή δύο
διαστάσεων μέσα από ένα τριδιάστατο πλέγμα 72.000 ανακλάσεων. Οι εντάσεις

και οι θέσεις των ανακλάσεων αυτών είναι τα βασικά πειραματικά δεδομένα
μιας κρυσταλλογραφικής ανάλυσης με ακτίνες X. Κάθε ανάκλαση προκύπτει
από ένα κύμα με πλάτος ευθέως ανάλογο της τετραγωνικής ρίζας της παρατηρούμενης έντασης του σημείου. Kάθε κύμα έχει επίσης μια φάση, δηλαδή το πότε εμφανίζονται οι κορυφές και οι κοιλότητές του σε σχέση με τα άλλα κύματα.
Απαιτούνται επιπλέον πειράματα και υπολογισμοί ώστε να προσδιοριστούν οι
φάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ανάκλαση.
Tο επόμενο βήμα είναι η ανασύνθεση της εικόνας
της πρωτεΐνης από τις παρατηρούμενες ανακλάσεις.
Στο οπτικό ή το ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο, οι περιθλώμενες ακτίνες εστιάζονται από φακούς που δίνουν
απευθείας μια εικόνα. Ωστόσο, για τις ακτίνες X δεν
υπάρχουν φακοί για την εστίασή τους. Οπότε, η εικόνα σχηματίζεται μετά από μια μαθηματική ανάλυση
που λέγεται μετασχηματισμός Fourier, ο οποίος εφαρμόζεται στο μετρούμενο πλάτος αιώρησης και την
υπολογιζόμενη φάση κάθε αντανάκλασης. Η εικόνα
που προκύπτει αναφέρεται ως χάρτης ηλεκτρονιακής
πυκνότητας. Αποτελεί μια τριδιάστατη αναπαράσταση
για το πού είναι μεγαλύτερη η πυκνότητα των ηλεκτρονίων στον χώρο της πρωτεΐνης και χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν οι θέσεις των ατόμων του
κρυσταλλωμένου μορίου (Εικόνα 3.41). Για τη σωστή ερμηνεία του χάρτη είναι
κρίσιμη η διακριτική ικανότητά του, η οποία προκύπτει από τον αριθμό των ανακλάσεων που χρησιμοποιούνται για τον μετασχηματισμό Fourier. Η πιστότητα
της εικόνας εξαρτάται από αυτήν τη διακριτική ικανότητα. Διακριτική ικανότητα 6 Å δίνει την κατεύθυνση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας με λίγες όμως άλλες
δομικές λεπτομέρειες. O λόγος είναι ότι οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες, στις πρωτεΐνες τοποθετούνται έτσι ώστε τα κέντρα τους να απέχουν μεταξύ τους από 5
Å έως 10 Å. Για να καθοριστούν ομάδες ατόμων που απέχουν μεταξύ τους από
2,8 Å έως 4,0 Å και ξεχωριστά άτομα που είναι από 1,0 Å έως 1,5 Å μακριά το
ένα από το άλλο απαιτούνται χάρτες υψηλότερης διακριτικής ικανότητας (Εικό-
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EIKONA 3.40 Σχηματομορφή περίθλασης
ακτίνων Χ. Ένας πρωτεϊνικός κρύσταλλος
σκεδάζει τις ακτίνες Χ δημιουργώντας ένα
σχήμα από σημεία, ή ανακλάσεις, στην
επιφάνεια του ανιχνευτή. Η λευκή περιοχή
στο κέντρο της εικόνας οφείλεται σε ένα
εμπόδιο που προστατεύει τον ανιχνευτή από
τις ισχυρές μη σκεδασμένες ακτίνες Χ. [S.
Lansky et al., Acta Cryst, F69: 430-434, 2013,
Fig. 2. © 2013 IUCr.]

(A)

(B)

EIKONA 3.41 Ερμηνεία ενός χάρτη
ηλεκτρονιακής πυκνότητας. (Α) Τμήμα
ενός χάρτη ηλεκτρονιακής πυκνότητας
το οποίο σχεδιάζεται ως τριδιάστατος
χάρτης με ισοϋψείς γραμμές, όπου οι
περιοχές μέσα στον διαφαινόμενο «κλωβό»
αντιπροσωπεύουν τις περιοχές της πιο
υψηλής ηλεκτρονιακής πυκνότητας.
(Β) Επάνω στον χάρτη αυτό χτίζεται ένα
προσομοίωμα της πρωτεΐνης ώστε να
μεγιστοποιηθεί η τοποθέτηση των ατόμων
εκεί όπου η πυκνότητα είναι μέγιστη.
[Σχεδιασμένο από 1FCH-pdb.]
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EIKONA 3.42 Η διακριτική ικανότητα
επηρεάζει την ποιότητα του χάρτη
ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Χάρτες
ηλεκτρονιακής πυκνότητας καταλοίπου
τυροσίνης σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα
διακριτικής ικανότητας (1,0 Å, 2,0 Å, 2,7 Å και
3,0 Å). Στα χαμηλότερα επίπεδα διακριτικής
ικανότητας (2,7 Å και 3,0 Å) διακρίνεται
μόνο μια ομάδα ατόμων που αντιστοιχεί
στην πλευρική αλυσίδα, ενώ στην ύψιστη
διακριτική ικανότητα (1,0 Å) διακρίνονται
μεμονωμένα άτομα μέσα στην πλευρική
αλυσίδα. [Δεδομένα από www.rcsb.org/
pdb/101/static101.do?p=education_
discussion/Looking-at-Structures/resolution.
html.]

ΠΊΝΑΚΑΣ 3.4 Βιολογικά σημαντικοί
πυρήνες που δίνουν σήμα NMR

Πυρήνας

Φυσική αφθονία
(% κατά μάζα του
στοιχείου)

H
H
13
C
14
N
15
N
17
O
23
Na
25
Mg
31
P
35
Cl
39
K

99,984
0,016
1,108
99,635
0,365
0,037
100,0
10,05
100,0
75,4
93,1

1

2

Ενέργεια

Ιδιοστροφορμή β
Διαφορά
ενέργειας
(E )

Η μετάπτωση μεταξύ
δύο καταστάσεων
της ιδιοστροφορμής
δίνει την ένδειξη
στον NMR

Ιδιοστροφορμή α
Ακτινοβολία
Ένταση μαγνητικού πεδίου

EIKONA 3.43 Η βασική θεώρηση της
φασματοσκοπίας NMR. Η ενέργεια των
δύο προσανατολισμών ενός πυρήνα με
τιμή ιδιοστροφορμής 1/2 (όπως 31P και 1H)
εξαρτάται από την ένταση του μαγνητικού
πεδίου που εφαρμόζεται. Η απορρόφηση
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που
εκπέμπεται στην κατάλληλη συχνότητα
επάγει τη μετάπτωση από το κάτω επίπεδο
στο επάνω.

να 3.42). H απόλυτη διακριτική ικανότητα μιας ανάλυσης με ακτίνες X καθορίζεται από τον βαθμό τελειότητας ενός κρυστάλλου. Για τις πρωτεΐνες, το όριο
ανάλυσης συνήθως είναι περίπου 2 Å. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχει
ληφθεί διακριτική ικανότητα 1,0 Å.
Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού
μπορεί να αποκαλύψει τις δομές των πρωτεϊνών σε διάλυμα
Η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ είναι η πιο ισχυρή τεχνική για τον προσδιο
ρισμό πρωτεϊνικών δομών. Εντούτοις, ορισμένες πρωτεΐνες δεν σχηματίζουν
εύκολα κρυστάλλους. Επιπλέον, η επιτυχής κρυστάλλωση συχνά απαιτεί μη
φυσιολογικές συνθήκες (όπως pH και προσθήκης αλάτων). Επιπρόσθετα, οι
κρυσταλλωμένες πρωτεΐνες υιοθετούν στερεοδιατάξεις που μπορεί να επηρεά
ζονται από περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει το κρυσταλλικό περιβάλλον.
Όμως, καθώς οι περισσότερες πρωτεΐνες κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργούν σε διάλυμα, πηγή πρόσθετων γνώσεων για τη λειτουργία τους μπορεί
να αποτελέσει ο προσδιορισμός των δομών των πρωτεϊνών που είναι ελεύθερες
από τους περιορισμούς του κρυσταλλικού περιβάλλοντος. Η φασματοσκοπία
πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) είναι μοναδική στον καθορισμό της
ατομικής δομής μακρομορίων σε διάλυμα, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουμε
διαλύματα υψηλής συγκέντρωσης (~ 1 mM, ή 15 mg ml–1 για μια πρωτεΐνη 15
kDa). Η τεχνική στηρίζεται στη φυσική ιδιότητα των πυρήνων συγκεκριμένων
ατόμων να συμπεριφέρονται σαν μαγνήτες. Mόνο ένας περιορισμένος αριθμός ισοτόπων εμφανίζει την ιδιότητα αυτή, η οποία ονομάζεται ιδιοστροφορμή
(spin), και τα πιο σημαντικά από αυτά τα ισότοπα αναγράφονται στον Πίνακα
3.4. Το απλούστερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του πυρήνα του υδρογόνου
(1H), που είναι ένα πρωτόνιο. Το συγκεκριμένο πρωτόνιο έχει ενδογενή μαγνητική ροπή. Η ροπή αυτή μπορεί να πάρει έναν από τους δύο πιθανούς διαφορετικούς προσανατολισμούς ή καταστάσεις ιδιοστροφορμής, που λέγονται α
και β, όταν βρεθεί υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (Εικόνα
3.43). Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων είναι ανάλογη με
την ένταση του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου. Η κατάσταση α έχει ελαφρώς χαμηλότερη ενέργεια, διότι ευθυγραμμίζεται με το πεδίο και επομένως
είναι πιο πιθανή (κατά έναν παράγοντα 1,00001 σε ένα τυπικό πείραμα). Ένα
πρωτόνιο στην κατάσταση α μπορεί να βρεθεί στη διεγερμένη κατάσταση (κατάσταση β) όταν εφαρμόσουμε έναν παλμό ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

(παλμό ραδιοσυχνότητας, RF), με την προϋπόθεση ότι η συχνότητα αντιστοιχεί
στην ενεργειακή διαφορά μεταξύ των α και β. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η
ιδιοστροφορμή θα μεταπέσει από την κατάσταση α στην κατάσταση β, δηλαδή
θα έχουμε συντονισμό.
Τις ιδιότητες αυτές του πυρήνα του υδρογόνου μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε για να ερευνήσουμε το χημικό του περιβάλλον. Η ροή των ηλεκτρονίων
γύρω από τον μαγνητικό πυρήνα δημιουργεί ένα μικρό τοπικό μαγνητικό πεδίο
που είναι αντίθετο προς το εξωτερικά εφαρμοζόμενο πεδίο (θωράκιση). Ο βαθμός της θωράκισης εξαρτάται από την περιβάλλουσα ηλεκτρονιακή πυκνότητα.
Επομένως, οι πυρήνες θα αλλάζουν καταστάσεις ή θα συντονίζονται σε ελαφρώς διαφορετικές εντάσεις πεδίου ή συχνότητες, ανάλογα με το περιβάλλον
στο οποίο βρίσκονται. Το φάσμα συντονισμού ενός μορίου καθορίζεται από τη
διατήρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου σταθερής και τη μεταβολή της
συχνότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Οι πυρήνες του διαταραγμένου δείγματος απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μια συχνότητα
που μπορεί να μετρηθεί. Οι διαφορετικές συχνότητες, που ονομάζονται χημικές
μετατοπίσεις, εκφράζονται σε κλασματικές μονάδες δ (μέρη ανά εκατομμύριο,
ppm) σε σχέση με τις μετατοπίσεις ενός στοιχείου αναφοράς, όπως το υδατοδια
λυτό παράγωγο του τετραμεθυλοσιλανίου (Si(CH3)4), που προσθέτουμε μαζί με
το δείγμα. Παραδείγματος χάριν, ένα πρωτόνιο της ομάδας – CH3 έχει τυπικά
χαρακτηριστική χημική μετατόπιση (δ) ίση με 1 ppm, ενώ ένα πρωτόνιο αρωμα
τικής ομάδας έχει δ = 7 ppm. Οι περισσότερες τιμές για χημική μετατόπιση πρωτονίων στις πρωτεΐνες βρίσκονται μεταξύ 0 και 9 ppm (Εικόνα 3.44). Μ’ αυτή
την τεχνική της μονοδιάστατης NMR μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα περισσότερα
πρωτόνια στις πιο πολλές πρωτεΐνες. Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη πληροφορία μπορούμε, στη συνέχεια, να συμπεράνουμε αλλαγές για μια χημική
ομάδα όταν αυτή βρεθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η αλλαγή στη στερεοδιάταξη μιας πρωτεΐνης από τυχαίο σπείραμα σε α-έλικα αν αλλάξουμε το pH του διαλύματος.
Ακόμα περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε εξετάζοντας
τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοστροφορμές διάφορων πρωτονίων επηρεάζουν τα
γειτονικά τους πρωτόνια. Στις μελέτες αυτές επάγουμε τον προσωρινό μαγνητισμό ενός δείγματος εφαρμόζοντας παλμό συγκεκριμένης ραδιοσυχνότητας με
αποτέλεσμα την αλλαγή της ιδιοστροφορμής ενός πυρήνα, ώστε να εξετάσουμε
την επίδρασή της στην ιδιοστροφορμή ενός γειτονικού πυρήνα. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ένα διδιάστατο φάσμα, που επιτυγχάνεται με την ενισχυμένη φα
σματοσκοπία πυρήνων κατά Overhauser (nuclear Overhauser enhancement spectroscopy – NOESY), η οποία δίνει μια γραφική παράσταση ζευγών πρωτονίων που
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EIKONA 3.44 Μονοδιάστατα φάσματα NMR. (Α) Το φάσμα 1H-NMR της αιθανόλης (CH3CH2OH)
παρουσιάζει σαφή διαχωρισμό των χημικών μετατοπίσεων των υδρογόνων. (Β) Το φάσμα 1H-NMR
για το θραύσμα μιας πρωτεΐνης 55 αμινοξέων που συμμετέχει στη συρραφή του RNA εμφανίζει
μια πιο πολύπλοκη εικόνα. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κορυφών και πολλές από αυτές
αλληλεπικαλύπτονται. [(Α) Κατά C. Branden and J. Tooze, Introduction to Protein Structure (Garland,
1991), p. 280. (Β) Ευγενική προσφορά Dr. Barbara Amann and Dr. Wesley McDermott.]
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EIKONA 3.45 Το πυρηνικό φαινόμενο
Overhauser. Το πυρηνικό φαινόμενο
Overhauser (NOE) ταυτοποιεί ζεύγη
πρωτονίων που βρίσκονται το ένα κοντά
στο άλλο. (Α) Σχηματική απεικόνιση μιας
πολυπεπτιδικής αλυσίδας που χαρακτηρίζει
πέντε συγκεκριμένα πρωτόνια. Τα πρωτόνια
2 και 5 βρίσκονται πολύ κοντά το ένα
στο άλλο (~4 Å απόσταση), ενώ τα
άλλα πρωτόνια είναι σε μεγαλύτερη
απόσταση το ένα από το άλλο. (Β) Ένα
υπεραπλουστευμένο φάσμα NOESY.
Τα πρωτόνια που είδαμε στο μέρος Α
εμφανίζονται ως οι πέντε κορυφές που
σχηματίζουν μια διαγώνιο γραμμή. Οι άλλες
δύο κορυφές, συμμετρικά επάνω και κάτω
από τη διαγώνιο, αποκαλύπτουν ότι τα
πρωτόνια 2 και 5 βρίσκονται κοντά το ένα
στο άλλο.

H

1
2

H

H

Χημική μετατόπιση
πρωτονίων (ppm)
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5.2
2
3

5
5

2.5

1
5Å

Χημική μετατόπιση πρωτονίων (ppm)

Χημική μετατόπιση πρωτονίων (ppm)

γειτονεύουν στον χώρο, παρά το ότι μπορεί να βρίσκονται μακριά στην πρωτοταγή δομή. Βάση της τεχνικής αυτής αποτελεί το πυρηνικό φαινόμενο Overhauser,
μια αλληλεπίδραση μεταξύ πυρήνων που είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκτης
δύναμης της μεταξύ τους απόστασης. Έτσι, ο μαγνητισμός μεταφέρεται από τον
διεγερμένο πυρήνα σε έναν άλλο μη διεγερμένο, όταν η μεταξύ τους απόσταση
είναι μικρότερη από 5 Å (Εικόνα 3.45A). Με άλλα λόγια, το φαινόμενο παρέχει τον τρόπο καθορισμού της σχετικής θέσης των ατόμων στην τριδιάστατη
δομή μιας πρωτεΐνης. Οι κορυφές που είναι επάνω στη διαγώνιο του φάσματος
NOESY (οι οποίες φαίνονται με άσπρο στην Εικόνα 3.45Β) αντιστοιχούν σε ένα
μονοδιάστατο φάσμα NMR. Οι κορυφές που βρίσκονται εκτός διαγωνίου (φαίνονται με κόκκινο στην Εικόνα 3.45Β), οι οποίες ονομάζονται διασταυρούμε
νες κορυφές, παρέχουν σημαντικές νέες πληροφορίες: καθορίζουν τα ζεύγη των
πρωτονίων που απέχουν λιγότερο από 5 Å. Στην Εικόνα 3.46
βλέπουμε το διδιάστατο φάσμα NOESY για μια πρωτεΐνη 55
αμινοξέων. Ο μεγάλος αριθμός των διασταυρούμενων κορυ1
φών αποκαλύπτει γειτονικά πρωτόνια με μικρές μεταξύ τους
αποστάσεις. Ο προσδιορισμός της τριδιάστατης δομής μιας
πρωτεΐνης μπορεί να γίνει με τη χρήση τέτοιων σχέσεων γει3
τονίας. Οι δομές στον χώρο υπολογίζονται έτσι ώστε ζεύγη
πρωτονίων που προσδιορίζονται από τις διασταυρούμενες κορυφές της NOESY να απέχουν λιγότερο από 5 Å στην τριδιά
5
στατη δομή (Eικόνα 3.47). Αν ο αριθμός των περιοριστικών
συνθηκών είναι ικανοποιητικός, τότε η τριδιάστατη δομή που
θα καθοριστεί θα είναι μοναδική.
7
Στην πράξη, από τη φασματοσκοπία NMR προκύπτει μια
οικογένεια σχετικών δομών για τρεις λόγους (Εικόνα 3.48).
Πρώτον, ο αριθμός των περιοριστικών συνθηκών που προέ9
κυψαν πειραματικά μπορεί να μην είναι αρκετός για να μας
επιτρέψει να καθορίσουμε την τριδιάστατη δομή μόνον από
τα δεδομένα αυτά. Δεύτερον, οι αποστάσεις που καθορίζονται
9
7
5
3
1
από το φάσμα NOESY είναι συνήθως κατ’ εκτίμηση. Τρίτον,
Χημική μετατόπιση πρωτονίων (ppm)
οι πειραματικές παρατηρήσεις δεν γίνονται σε ένα μόριο αλλά
EIKONA 3.46 Ανιχνεύοντας μικρές
σε μεγάλο αριθμό μορίων στο διάλυμα τα οποία είναι δυνατόν σε μια δεδομένη
αποστάσεις μεταξύ πρωτονίων. Φάσμα
στιγμή να έχουν μικρές διαφορές στη δομή τους. Επομένως, η οικογένεια δομών
NOESY για την επικράτεια μιας πρωτεΐνης
της συρραφής RNA (55 αμινοξέα). Κάθε
που δημιουργούνται από την ανάλυση της δομής με NMR αντιπροσωπεύει το
κορυφή που βλέπουμε εκτός της διαγωνίου
φάσμα των στερεοδιατάξεων της πρωτεΐνης όταν βρίσκεται σε διάλυμα. Προς
αντιπροσωπεύει μια κοντινή απόσταση
το παρόν η φασματοσκοπία NMR μπορεί να προσδιορίσει τις δομές σχετικά μιμεταξύ δύο πρωτονίων. Το φάσμα αυτό
κρών πρωτεϊνών (< 50 kDa), όμως η ευαισθησία της μεθόδου σίγουρα θα αυαποκαλύπτει εκατοντάδες τέτοιες κοντινές
αποστάσεις μεταξύ πρωτονίων, που
ξηθεί. Η ισχύς της μεθόδου NMR έχει αυξηθεί θεαματικά λόγω της χρήσης της
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να
τεχνολογίας
του ανασυνδυασμένου DNA, η οποία μας παρέχει την ικανότητα να
καθορίσουμε την τριδιάστατη δομή αυτής
παράγουμε
πρωτεΐνες
σημασμένες ομοιόμορφα ή σε συγκεκριμένες θέσεις με
της επικράτειας. [Ευγενική προσφορά Dr.
13
15
2
Barbara Amann και Dr. Wesley McDermott.]
C, N και H.
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(A)

(B)

Υπολογισθείσα δομή

EIKONA 3.47 Δομές που υπολογίζονται με βάση τους
περιορισμούς των φασμάτων NMR. (Α) Οι παρατηρήσεις
NOESY δείχνουν ότι τα πρωτόνια (που συνδέονται με
διακεκομμένες κόκκινες γραμμές) βρίσκονται το ένα κοντά
στο άλλο. (Β) Η τριδιάστατη δομή υπολογίστηκε έτσι ώστε τα
συγκεκριμένα ζεύγη πρωτονίων να βρίσκονται το ένα κοντά
στο άλλο.

Η κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία είναι μια ανερχόμενη τεχνική
προσδιορισμού της δομής των πρωτεϊνών
Όπως θα δούμε σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου, οι δομές που προσδιο
ρίστηκαν με κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ και με φασματοσκοπία NMR
εμπλούτισαν σε μεγάλο βαθμό την κατανόησή μας για τη λειτουργία των πρωτεϊνών. Ορισμένες πρωτεΐνες, ωστόσο, ιδιαίτερα αυτές που σχηματίζουν μεγάλα μακρομοριακά σύμπλοκα ή είναι ενσωματωμένες στη λιπιδική διπλοστιβάδα των μεμβρανών, αντιπροσωπεύουν μοναδική πρόκληση. Αν και οι μέθοδοι κρυσταλλογραφίας αναπτύχθηκαν για τον προσδιορισμό της δομής τέτοιων
πρωτεϊνών, οι τεχνικές αυτές μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκες, ενώ δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Μια νέα μέθοδος προσδιορισμού της δομής των πρωτεϊ
νών εμφανίστηκε ως καλή εναλλακτική λύση: είναι η κρυοηλεκτρονιακή μικρο
σκοπία (cryo-EM).
Για να πραγματοποιηθεί η κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία, μικρή ποσότητα πρωτεϊνικού διαλύματος τοποθετείται σε λεπτό πλέγμα (η «αντικειμενοφόρος» πλάκα του ηλεκτρονιακού μικροσκοπίου) έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα
λεπτό υδατικό υμένιο και καταψύχεται πολύ γρήγορα, παγιδεύοντας τα μόρια
σε διάφορους προσανατολισμούς. Το δείγμα τοποθετείται, στη συνέχεια, σε
ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο διέλευσης σε συνθήκες κενού και εκτίθεται σε προσπίπτουσα δέσμη ηλεκτρονίων. Κάθε πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με τη δέσμη και
παράγει μια διδιάστατη προβολή στη διάταξη καταγραφής εικόνας ή ανιχνευτή. Ανιχνεύονται πολλές προβολές, καθεμία από τις οποίες παρουσιάζει ένα
μόριο με διαφορετικό προσανατολισμό (Εικόνα 3.49Α). Με μια διεργασία που
ονομάζεται ανάλυση μονού σωματιδίου, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν αυτές τις προβολές για να συνθέσουν μια τριδιάστατη αναπαράσταση της πρωτεΐνης (Εικόνα 3.49Β).

EIKONA 3.48 Μια οικογένεια δομών.
Σύνολο 25 δομών για μια επικράτεια 28
αμινοξέων που ανήκει σε πρωτεΐνη δακτύλου
ψευδαργύρου η οποία δεσμεύεται στο
DNA. Η κόκκινη γραμμή απεικονίζει τον
μέσο όρο των θέσεων του πολυπεπτιδικού
κορμού της πρωτεΐνης. Κάθε δομή ταιριάζει
με εκατοντάδες περιοριστικές συνθήκες
που προέκυψαν από τα πειράματα NMR.
Οι διαφορές στις δομές οφείλονται σε
συνδυασμό δύο παραγόντων, όπως οι
ατέλειες στα πειραματικά δεδομένα και η
δυναμική φύση των πρωτεϊνών σε διάλυμα.
[Ευγενική προσφορά Dr. Barbara Amann.]

(A)

(B)

EIKONA 3.49 Προβολές μιας πολυμερούς
πρωτεΐνης που κατέγραψε η cryo-EM.
Οι προβολές που ανιχνεύτηκαν σε ένα
πείραμα κρυοηλεκτρονιακής μικροσκοπίας
αντιπροσωπεύουν διδιάστατες εικόνες
της πρωτεΐνης που παγιδεύτηκε σε
διαφορετικούς προσανατολισμούς. Τρεις
τέτοιες προβολές της τετραμερούς πρωτεΐνης
TRPV1 παρουσιάζονται στην (Α). Συλλογή
πολλών τέτοιων προβολών επιτρέπει την
ανακατασκευή ενός τριδιάστατου μοντέλου
για την πρωτεΐνη, όπως αυτά απεικονίζονται
στη (Β). [(Α) Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας
από Macmillan Publishers Ltd. Images from
M. Liao, et al. Nature, 504, 107-112, 2013,
Fig. 1c· (B) Σχεδιασμένο από 3J5P.pdb.]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες
και τα πρωτεϊνώματα

Χάρη σε βελτιώσεις στην ποιότητα των εικόνων και την προετοιμασία των
δειγμάτων, η κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία απεικονίζει πρωτεϊνικές δομές με
διακριτική ικανότητα 3 Å ή και καλύτερη. Σε τέτοιο επίπεδο ευκρίνειας εμφανίζονται λεπτομέρειες των ομάδων ατόμων. Παραδείγματος χάριν, η κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της δομής της
TRPV1, της τετραμερούς διαμεμβρανικής πρωτεΐνης που απεικονίζεται στην
Εικόνα 3.49, παρουσία μικρών μορίων που ως ρόλο έχουν να ενεργοποιήσουν
την πρωτεΐνη. Η ευκρίνεια αυτής της δομής ήταν αρκετή ώστε να γίνει δυνατός ο προσδιορισμός των θέσεων πρόσδεσης για τις ενώσεις αυτές. Επιπλέον,
η κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία επιτρέπει την οπτικοποίηση πολύ μεγάλων
μοριακών συμπλόκων. Ας σκεφτούμε το σωμάτιο συρραφής, ένα σύμπλοκο από
4 ολιγονουκλεοτιδικές αλυσίδες και περισσότερες από 30 πρωτεϊνικές υπομονάδες, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία του αγγελιαφόρου
RNA των ευκαρυωτών (Κεφάλαιο 30). Ο δομικός προσδιορισμός αυτού του
ογκώδους συμπλόκου, που δεν έγινε δυνατός μέσω των μεθόδων της κρυσταλλογραφίας με ακτίνες Χ, επιτεύχθηκε με την κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία,
με διακριτική ικανότητα σχεδόν 3,5 Å.
Μέχρι το τέλος του 2017 διευκρινίστηκαν οι δομές περισσότερων των
135.000 πρωτεϊνών με φασματοσκοπία NMR, κρυσταλλογραφία με ακτίνες
Χ και κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία, ενώ καθημερινά διευκρινίζονται αρκετές νέες δομές. Τα δεδομένα δομών βιολογικών μακρομορίων συγκεντρώνονται στην Τράπεζα Δεδομένων Πρωτεϊνών (www.pdb.org) και η πρόσβαση
στις δομές για οπτικοποίηση και ανάλυση είναι ελεύθερη. Η λεπτομερής μοριακή αρχιτεκτονική των πρωτεϊνών αποτελεί πηγή βαθιάς γνώσης για το πώς
οι πρωτεΐνες αναγνωρίζουν και δεσμεύουν άλλα μόρια, πώς λειτουργούν ως
ένζυμα, πώς αναδιπλώνονται και πώς εξελίχθηκαν. Αυτή η εξαιρετικά πλούσια
συλλογή συνεχίζει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς επηρεάζοντας σε μεγάλο
βαθμό ολόκληρο το πεδίο της βιοχημείας καθώς και τα αντίστοιχα πεδία άλλων
βιολογικών και φυσικών επιστημών.

Π Ε Ρ Ί Λ Η Ψ Η
Η εντυπωσιακή πρόοδος στην ταχύτητα προσδιορισμού της αλληλουχίας των γονιδίων προώθησε έναν ακόμη στόχο της βιοχημείας – την αποκάλυψη του πρωτεϊνώματος. Το πρωτεΐνωμα είναι το πλήρες φάσμα των πρωτεϊνών που εκφράζονται και
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίησή τους, τον τρόπο λειτουργίας
τους και το πώς αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια.
3.1 Ο καθαρισμός των πρωτεϊνών είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα

για την κατανόηση της λειτουργίας τους

Oι πρωτεΐνες μπορούν να απομονωθούν από άλλες πρωτεΐνες και άλλα μόρια
γενικότερα, βάσει χαρακτηριστικών τους όπως η διαλυτότητα, το μέγεθος, το φορτίο
και η συγγένεια δέσμευσης. H ηλεκτροφόρηση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου
διαχωρίζει τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες πρωτεϊνών που έχουν αποδιαταχθεί, κυρίως
βάσει της μάζας τους. Oι πρωτεΐνες μπορούν επίσης να διαχωριστούν ηλεκτροφορητικά βάσει του καθαρού φορτίου τους με ισοηλεκτρική εστίαση σε μια βαθμίδωση
pH. H υπερφυγοκέντρηση και η χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή διαχωρίζουν
τις πρωτεΐνες βάσει μεγέθους, ενώ η χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής τις διαχωρίζει κυρίως βάσει του καθαρού φορτίου τους. Aυτό που αξιοποιούμε στη χρωματογραφία συγγένειας είναι η υψηλή συγγένεια πολλών πρωτεϊνών για ειδικές χημικές
ομάδες. Στην τεχνική αυτή, οι πρωτεΐνες δεσμεύονται στη στήλη που περιέχει κόκκους συνδεδεμένους ομοιοπολικά με υπόστρωμα, αναστολέα ή άλλες ομάδες που
αναγνωρίζονται ειδικά από τις πρωτεΐνες. Η μάζα της πρωτεΐνης είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί με μετρήσεις σε πειράματα καταβύθισης ισορροπίας.

3.2 Η ανοσολογία προσφέρει σημαντικές τεχνικές για τη διερεύνηση

των πρωτεϊνών
Οι πρωτεΐνες μπορούν να ανιχνευθούν και να ποσοτικοποιηθούν με αντισώματα υψηλής εξειδίκευσης· ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα διότι είναι
ομοιογενή. Η ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση (ELISA) και η ανοσοαποτύπωση western από πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Οι πρωτεΐνες μπορούν ακόμη να εντοπιστούν μέσα στο κύτταρο με μικροσκοπία ανοσοφθορισμού και ανοσοηλεκτρονιακή μικροσκοπία.
3.3 Η φασματομετρία μάζας είναι μια τεχνική μεγάλης εμβέλειας

για την ταυτοποίηση πεπτιδίων και πρωτεϊνών
Τεχνικές όπως ο ιοντισμός με εκρόφηση μέσω λέιζερ υποβοηθούμενη από μήτρα
(MALDI) και ο ιοντισμός με ηλεκτροψεκασμό (ESI) επιτρέπουν τη δημιουργία
ιόντων από πεπτίδια και πρωτεΐνες στην αέρια φάση. Η μάζα τέτοιων πρωτεϊνικών
ιόντων μπορεί να προσδιοριστεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία. Οι μάζες
που προσδιορίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο αποτελούν ουσιαστικά το «ονοματεπώνυμο» κάθε πρωτεΐνης ή πεπτιδίου, διότι αυτές οι μάζες προκύπτουν με αξιόπιστο τρόπο από την αντίστοιχη σύσταση αμινοξέων και συνεπώς τις αντίστοιχες αλληλουχίες
αμινοξέων. Πέρα από τις χημικές μεθόδους, όπως η αποικοδόμηση Edman, η επάλληλη φασματομετρία μαζών είναι ένας ταχύς και υψηλής ακρίβειας τρόπος προσδιορισμού της αλληλουχίας πεπτιδίων. Αυτές οι αλληλουχίες είναι πλούσιες σε πληροφορίες σχετικά με τη συγγένεια των πρωτεϊνών, τις εξελικτικές σχέσεις τους και ασθένειες που προκύπτουν από μεταλλάξεις. Η γνώση της αλληλουχίας παρέχει πολύτιμα
στοιχεία για τη στερεοδιάταξη και τη λειτουργία. Οι τεχνικές φασματομετρίας μάζας
είναι κρίσιμης σημασίας για την πρωτεϊνωμική, διότι καθιστούν εφικτή την ανάλυση
των συστατικών μεγάλων μακρομοριακών συγκροτημάτων ή συλλογών πρωτεϊνών.
3.4 Μπορούμε να συνθέτουμε πεπτίδια με αυτοματοποιημένες μεθόδους

στερεής φάσης
Oι πολυπεπτιδικές αλυσίδες μπορούν να συντεθούν με αυτοματοποιημένες μεθόδους σύνθεσης σε στερεά φάση όπου το καρβοξυτελικό άκρο μιας επιμηκυνόμενης αλυσίδας δεσμεύεται σε ένα αδιάλυτο υπόστρωμα. H καρβοξυλική ομάδα του
επόμενου αμινοξέος ενεργοποιείται με δικυκλοεξυλο-καρβοδιιμίδιο και ενώνεται με
την αμινική ομάδα της αλυσίδας που αυξάνεται. Tα συνθετικά πεπτίδια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα και ως αντιγόνα για την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων. Eπίσης, μας παρέχουν τρόπους ανάλυσης της σχέσης της αλληλουχίας αμινοξέων και της στερεοδιάταξης της πρωτεΐνης.
3.5 Η τριδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης μπορεί να καθοριστεί

με κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ, φασματοσκοπία πυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού (NMR) και κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία
Η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ και η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού εμπλούτισαν τους τρόπους που διαθέτουμε για να κατανοήσουμε το πώς
αναδιπλώνονται οι πρωτεΐνες, πώς αναγνωρίζουν άλλα μόρια και πώς καταλύουν
χημικές αντιδράσεις. Η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ βασίζεται στο ότι τα ηλεκτρόνια σκεδάζουν ακτίνες Χ. Το προκύπτον σχήμα περίθλασης μπορεί να αναλυθεί
ώστε να προκύψει η διάταξη των ατόμων σε μια πρωτεΐνη. Η τριδιάστατη δομή δεκάδων χιλιάδων πρωτεϊνών είναι σήμερα γνωστή σε ατομικό επίπεδο. Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού αποκαλύπτει τη δομή και τη δυναμική
των πρωτεϊνών σε διάλυμα. Η χημική μετατόπιση των πυρήνων εξαρτάται από το
μικροπεριβάλλον. Επιπροσθέτως, οι ιδιοστροφορμές γειτονικών πυρήνων αλληλεπιδρούν έτσι ώστε να μας παρέχουν ακριβέστατες πληροφορίες για τη δομή. Αυτές,
με τη σειρά τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσδιοριστούν οι πλήρεις
τριδιάστατες δομές των πρωτεϊνών. Η κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία εμφανίστηκε
ως τρίτη μέθοδος προσδιορισμού της δομής των πρωτεϊνών, ιδίως των πολύ μεγάλων πρωτεϊνικών συμπλόκων.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Η κριτική σκέψη και η λύση ασκήσεων αποτελούν θεμελιώδεις
διεργασίες προκειμένου οι φοιτητές να κατανοήσουν πλήρως
και να κάνουν κτήμα τους τη βιοχημεία. Στα Παραρτήματα με
τις Στρατηγικές λύσης ασκήσεων παρουσιάζουμε διαφορετικούς τρόπους να σκεφτούμε τις ασκήσεις και να βρούμε λύσεις.
Όπως ακριβώς οι έννοιες της βιοχημείας απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να γίνουν κατανοητές, έτσι και τα διαφορετικά είδη ασκήσεων απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές.

Στρατηγικές λύσης ασκήσεων
ΆΣΚΗΣΗ: Eκτίμηση του μεγέθους. Η σχετική ηλεκτροφορητική κινητικότητα σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμιδίου μιας πρωτεΐνης 30-kDa και μιας πρωτεΐνης 92-kDa που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες είναι 0,80 και 0,41 αντίστοιχα. Ποια είναι η
φαινομενική μάζα μιας πρωτεΐνης που έχει κινητικότητα 0,62
σε αυτή την πηκτή;
ΛΎΣΗ: Θυμηθείτε από τη σελ. 75 και την Εικόνα 3.10 ότι η
σχετική ηλεκτροφορητική κινητικότητα των πρωτεϊνών είναι
ανάλογη της μάζας τους.
Για την πρωτεΐνη Α (τη μικρότερη πρωτεΐνη): log(Μάζας)
 log(30kDa)  1,48 και κινητικότητα 0,80
Για την πρωτεΐνη Β (τη μεγαλύτερη πρωτεΐνη): log(Μάζας)
 log(92kDa)  1,96 και κινητικότητα 0,41

Με τον προσδιορισμό δύο σημείων μπορούμε να βρούμε την
εξίσωση της ευθείας που συνδέει αυτά τα δύο σημεία. Η κλίση της ευθείας που προκύπτει από αυτά τα δεδομένα θα είναι:
1,48 – 1,96
y1 – y2
m  
   –1,23
0,80 – 0,41
x1 – x2
Για τον προσδιορισμό της γενικής εξίσωσης πρέπει απλώς να
συμπληρώσουμε την εξίσωση μ’ αυτή την κλίση και με τα δεδομένα ενός από τα σημεία.
y – y1
m  
x – x1
y – 1,48
–1,23  
x – 0,80
y  –1,23x + 2,46
Τώρα μπορούμε να βάλουμε στην εξίσωση της ευθείας μας την
ηλεκτροφορητική κινητικότητα, 0,62, της πρωτεΐνης που μας
ενδιαφέρει:
y  –1,23(0,62) + 2,46
y  1,70
Θυμηθείτε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει τον log(Μάζας)
της πρωτεΐνης μας! Πρέπει απλώς να βρούμε τον αντίστροφο
λογάριθμο του 1,70, δηλαδή 10(1,70), για να προσδιορίσουμε τη
μάζα της πρωτεΐνης μας: 50 kDa.

Ο Ρ Ο Ι - Κ Λ Ε Ι Δ Ι Α
πρωτεΐνωμα, σελ. 71
μέτρηση, σελ. 72
ειδική δραστικότητα, σελ. 73
ομογενοποίημα, σελ. 703
εξαλάτωση, σελ. 73
διαπίδυση, σελ. 74
χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή,
σελ. 74
χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής,
σελ. 75
κατιοντοανταλλαγή, σελ. 75
ανιοντοανταλλαγή, σελ. 75
χρωματογραφία συγγένειας, σελ. 76
υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
(HPLC), σελ. 76
ηλεκτροφόρηση σε πηκτή, σελ. 77
ισοηλεκτρικό σημείο, σελ. 79
ισοηλεκτρική εστίαση, σελ. 79
ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων,
σελ. 79

συντελεστής καταβύθισης (μονάδες
Svedberg, S), σελ. 82
αντίσωμα, σελ. 85
αντιγόνο, σελ. 85
αντιγονικός προσδιοριστής (επίτοπος),
σελ. 85
πολυκλωνικά αντισώματα, σελ. 86
μονοκλωνικά αντισώματα, σελ. 86
υβριδιωματικός, σελ. 87
ενζυμοσύνδετη ανοσοπροσροφητική μέτρηση (ELISA), σελ. 88
ανοσοαποτύπωση (αποτύπωση ή ανοσοστύπωμα western), σελ. 89
συν-ανοσοκατακρήμνιση, σελ. 90
μικροσκοπία φθορισμού, σελ. 91
πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP),
σελ. 91
ιοντισμός με εκρόφηση μέσω λέιζερ υποβοηθούμενη από μήτρα
(MALDI), σελ. 92

ιοντισμός με ηλεκτροψεκασμό (ESI),
σελ. 92
αναλυτής μάζας χρόνου πτήσης (TOF),
σελ. 93
αποικοδόμηση Edman, σελ. 94
ισοθειοκυανικό φαινύλιο, σελ. 94
επάλληλη φασματομετρία μάζας, σελ. 94
πεπτίδια επικάλυψης, σελ. 96
αποτύπωση πεπτιδίων μαζών, σελ. 96
μέθοδος πεπτιδικής σύνθεσης σε στερεά
φάση, σελ. 103
κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ,
σελ. 103
μετασχηματισμός Fourier, σελ. 105
χάρτης ηλεκτρονιακής πυκνότητας,
σελ. 105
φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού
συντονισμού (NMR), σελ. 106
χημική μετατόπιση, σελ. 107
κρυοηλεκτρονιακή μικροσκοπία, σελ. 109
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Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ
1. Πολύτιμα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια που ακολουθούν χρησιμοποιούνται συχνά στη χημεία των πρωτεϊνών:
CNBr
ουρία
μερκαπτοαιθανόλη

θρυψίνη
υπερμυρμηκικό φαινυλοϊσοθειοκυανικό
6 N HCl
χυμοθρυψίνη

Ποιο αντιδραστήριο είναι το καταλληλότερο για καθένα από
τους ακόλουθους στόχους;
(α) Προσδιορισμός της αλληλουχίας αμινοξέων ενός μικρού
πεπτιδίου
(β) Αντιστρεπτή αποδιάταξη πρωτεΐνης χωρίς δισουλφιδικούς
δεσμούς. Ποιο άλλο αντιδραστήριο θα χρειαζόσασταν αν
υπήρχαν δισουλφιδικοί δεσμοί;
(γ) Υδρόλυση πεπτιδικών δεσμών στην καρβοξυτελική πλευρά
αρωματικών καταλοίπων
(δ) Διάσπαση πεπτιδικών δεσμών στην καρβοξυτελική πλευρά
μεθειονίνης
(ε) Υδρόλυση πεπτιδικών δεσμών στην καρβοξυτελική πλευρά
λυσίνης και αργινίνης
2. Η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή. Να εξηγήσετε πώς δύο διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι από τον ίδιο οργανισμό γίνεται να
έχουν ταυτόσημα γονιδιώματα αλλά πιθανώς εξαιρετικά αποκλίνοντα πρωτεϊνώματα.
3. Κατασκευάζοντας νέα σημεία διάσπασης. H αιθυλενοϊμίνη
αντιδρά με πλευρικές αλυσίδες κυστεΐνης στις πρωτεΐνες σχηματίζοντας S-αμινοαιθυλο-παράγωγα. Oι πεπτιδικοί δεσμοί
στα καρβοξυτελικά άκρα αυτών των τροποποιημένων κυστεϊ
νικών παραγώγων είναι ευαίσθητοι σε υδρόλυση με θρυψίνη.
Γιατί;
4. Φασματομετρία. H απορροφητικότητα A ενός διαλύματος
μέσα σε μια κυψελίδα προσδιορίζεται ως
A = log10(I0/I)

όπου I0 είναι η ένταση του προσπίπτοντος φωτός και I η ένταση
του εξερχόμενου φωτός. H απορροφητικότητα εξαρτάται από
τον συντελεστή γραμμομοριακής απορρόφησης (ή απόσβεσης), ε (σε cm–1M–1), τη συγκέντρωση c (σε M) και το μήκος
της κυψελίδας l (σε cm) σύμφωνα με τον τύπο
A = εlc
O συντελεστής απορρόφησης της μυοσφαιρίνης στα 580 nm
είναι 15.000 cm–1M–1. Ποια είναι η απορρόφηση ενός διαλύματος 1 mg/ml σε κυψελίδα μήκους 1 cm; Tι ποσοστό φωτός
εξέρχεται από το διάλυμα αυτό;
5. Είναι σίγουρο! Ας υποθέσουμε ότι καθιζάνετε μια πρωτεΐνη
με διάλυμα 1 Μ (ΝΗ4)2SO4 και επιθυμείτε να μειώσετε τη συγκέντρωση του θειικού αμμωνίου στο διάλυμα επανάκτησης
της πρωτεΐνης. Παίρνετε 1 ml από το διάλυμα του δείγματός
σας και το υποβάλλετε σε διαπίδυση έναντι 1.000 ml ρυθμιστικού διαλύματος. Στο τέλος της διεργασίας αυτής, ποια είναι η συγκέντρωση (ΝΗ4)2SO4 στο διάλυμά σας; Πώς θα μπορούσατε να μειώσετε ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση
(ΝΗ4)2SO4;

6. Πάρα πολύ, ή λιγότερο από ό,τι χρειάζεται. Γιατί οι πρωτεΐ
νες καθιζάνουν σε διάλυμα υψηλής αλατότητας; Ενώ πολλές
πρωτεΐνες καθιζάνουν σε τέτοιο διάλυμα, ορισμένες απαιτούν
διάλυμα υψηλής αλατότητας για να διαλυθούν στο νερό. Εξηγήστε γιατί ορισμένες πρωτεΐνες απαιτούν υψηλή συγκέντρωση άλατος για να διαλυθούν.
7. Σε αργή κίνηση. H τροπομυοσίνη, μια πρωτεΐνη των μυών
με μοριακή μάζα 70 kDa, καταβυθίζεται πιο αργά από ό,τι η
αιμοσφαιρίνη (65 kDa). Oι συντελεστές καταβύθισης των δύο
πρωτεϊνών είναι 2,6S και 4,31S, αντίστοιχα. Ποιο δομικό στοιχείο της τροπομυοσίνης είναι υπεύθυνο για την αργή αυτή καταβύθιση;
8. Καταβυθιζόμενες σφαίρες. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του
συντελεστή καταβύθισης s μιας σφαιρικής πρωτεΐνης και της
μάζας της; Πόσο πιο γρήγορα θα καταβυθιστεί μια πρωτεΐνη
80 kDa από μια πρωτεΐνη 40 kDa;
3
9. Χρησιμοποιείται συχνά στα σαμπουάν. Το απορρυπαντικό
δωδεκακυλο-θειικό νάτριο (SDS) αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες.
Προτείνετε με ποιον τρόπο το SDS καταστρέφει την πρωτεϊνική δομή.
10. Μη αναμενόμενη μετατόπιση. Ορισμένες πρωτεΐνες εμφανίζουν ανώμαλη μετατόπιση σε πηκτή SDS-πολυακρυλαμι
δίου. Παραδείγματος χάριν, το μοριακό βάρος που προκύπτει
για ορισμένες πρωτεΐνες, μετά από ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
SDS-πολυακρυλαμιδίου, είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο
που προκύπτει από την αλληλουχία των αμινοξέων τους. Να
δώσετε μια εξήγηση γι’ αυτήν τη διαφορά.
3
11. Διαχωρισμός κυττάρων. O φθορισμοενεργούμενος διαχωρισμός κυττάρων (fluorescence activated cell sorting = FACS)
είναι μια τεχνική με πολύ μεγάλες δυνατότητες διαχωρισμού
των κυττάρων σύμφωνα με το περιεχόμενό τους σε συγκεκριμένα μόρια. Παραδείγματος χάριν, ένα αντίσωμα σημασμένο
με φθορίζουσα ουσία, ειδικό για μια πρωτεΐνη της μεμβράνης,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωριστούν κύτταρα που
περιέχουν αυτό το μόριο. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να διαχωρίσετε κύτταρα που έχουν έναν υποδοχέα που τους επιτρέπει
να αναγνωρίζουν προϊόντα βακτηριακής διάσπασης. Ωστόσο,
δεν έχετε ακόμη ένα αντίσωμα που να κατευθύνεται εναντίον
αυτού του υποδοχέα. Ποιο φθορίζον μόριο θα παρασκευάσετε
για να ταυτοποιήσετε τέτοια κύτταρα;
12. Επιλογή στήλης. (α) Το οκταπεπτίδιο AVGWRVKS επωάζεται με το ένζυμο θρυψίνη έως ότου διασπαστεί. Να εξηγήσετε ποια είναι η προφανής επιλογή χρωματογραφικής μεθοδολογίας για τον διαχωρισμό των θραυσμάτων και γιατί θα επιλέξετε ιοντοανταλλαγή ή χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή.
(β) Ας υποθέσουμε ότι το πεπτίδιο επωάζεται με χυμοθρυψίνη.
Ποια θα είναι η καλύτερη μέθοδος διαχωρισμού των θραυσμάτων; Να εξηγήσετε την επιλογή σας.
2
13. Ισχυρά εργαλεία. Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν
να συζευχθούν με αδιάλυτα μέσα στήριξης μέσω χημικών
μεθόδων. Να εξηγήσετε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιο-

114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Εξερευνώντας τις πρωτεΐνες και τα πρωτεϊνώματα

ποιήσουμε τέτοιες κατασκευές για τον καθαρισμό πρωτεϊνών.
4

14. Ανάπτυξη δοκιμασίας. Επιθυμείτε να απομονώσετε ένα ένζυμο από τη φυσική πηγή του και πρέπει να έχετε διαθέσιμη
μια μέθοδο μἐτρησης της δραστικότητάς του καθ’ όλη τη διαδικασία της απομόνωσής του. Όμως, ούτε το υπόστρωμα αλλά
ούτε και το προϊόν της ενζυμοκαταλυόμενης αντίδρασης μπορούν να ανιχνευθούν φασματοσκοπικά. Ανακαλύπτετε ότι το
προϊόν της αντίδρασης είναι ιδιαίτερα αντιγονικό στους ποντικούς. Να προτείνετε μια στρατηγική ώστε να έχετε την κατάλληλη δοκιμασία για το συγκεκριμένο ένζυμο.
1
15. Δημιουργήσαμε και άλλο ένζυμο; Ένας ερευνητής, καθώς
απομονώνει ένα ένζυμο, βρίσκει αύξηση της συνολικής δραστικότητας του ενζύμου, μετά από ένα συγκεκριμένο στάδιο καθαρισμού και μάλιστα πέραν της αρχικά καθορισμένης δραστικότητας. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να εξηγήσετε την αύξηση
αυτή της συνολικής δραστικότητας;
1
16. Διαίρει και βασίλευε. Ο προσδιορισμός της μάζας μιας
πρωτεΐνης με φασματομετρία μάζας συχνά δεν επιτρέπει την
επακριβή ταυτοποίηση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης, μέσα
από ολόκληρο το πρωτεΐνωμα. Όμως, αν προχωρήσουμε σε
ταυτοποίηση μέσω των πρωτεολυτικών θραυσμάτων που προκύπτουν μετά από πέψη με θρυψίνη, σχεδόν πάντα θα έχουμε
μοναδική ταυτοποίηση. Εξηγήστε το γιατί.
3
17. Να γνωρίζετε τα όριά σας. Ποια δύο αμινοξέα δεν μπορούν
να διαχωριστούν στον προσδιορισμό αλληλουχιών πεπτιδίων
μέσω μεθόδων επάλληλης φασματογραφίας μάζας, όπως περιγράφηκε σε αυτό το κεφάλαιο;
5
18. Άσκηση για τον καθαρισμό πρωτεΐνης. Να συμπληρώσετε
τον επόμενο πίνακα.
1

Διαδικασία
καθα
ρισμού

Ειδική
δραστικόΟλική
Ολική δραστικό- τητα (μο- Επίπεδο Από
νάδες
τητα
πρωτεΐκαθαρι- δοση
mg–1)
νη (mg) (μονάδες)
σμού
%

Αδρό
20.000
εκχύλισμα
Καθίζηση σε
5.000
(ΝΗ4)2SO4
Χρωματο
γραφία σε
1.500
στήλη DEAEκυτταρίνης
Χρωματο
γραφία
500
διήθησης σε
πηκτή
Χρωματο
γραφία
45
συγγένειας

4.000.000

1

100

3.000.000

1.000.000

750.000

675.000

19. Τμήμα του μείγματος. Ένας απογοητευμένος συνάδελφός
σας σας δίνει ένα μείγμα τεσσάρων πρωτεϊνών με τις παρακάτω ιδιότητες:

Πρωτεΐνη Α
Πρωτεΐνη Β
Πρωτεΐνη Γ
Πρωτεΐνη Δ

Ισοηλεκτρικό
σημείο (pI)

Μοριακό βάρος
(σε kDa)

4,1
9,0
8,8
3,9

80
81
37
172

(α) Προτείνετε μια μέθοδο απομόνωσης της Πρωτεΐνης Β από
τις άλλες πρωτεΐνες. (β) Εάν η Πρωτεΐνη Β έφερε και μια ετικέτα ιστιδίνης στο Ν-τελικό άκρο της, πώς θα τροποποιούσατε
τη μέθοδό σας;
2
20. Η πρόκληση της ευελιξίας. Οι δομές πρωτεϊνών που αποτελούνται από δομικές περιοχές οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους
με ευέλικτες περιοχές σύνδεσης, παρουσιάζουν πολύ μεγάλη
δυσκολία στην επίλυσή τους με κρυσταλλογραφικές μεθόδους
με ακτίνες Χ. Γιατί συμβαίνει αυτό; Με ποιες πειραματικές
προσεγγίσεις θα μπορούσε να υπερκεραστεί;
6

Ασκήσεις συνδυασμού ύλης από διάφορα κεφάλαια
21. Τεταρτοταγής δομή. Απομονώσαμε μια πρωτεΐνη μέχρι
ομοιογένειας. Καθορίζοντας το μοριακό βάρος της με χρωμα
τογραφία διήθησης σε πηκτή πήραμε την τιμή 60 kDa. Με χρωματογραφία παρουσία 6 Μ ουρίας πήραμε ένα μόριο με τιμή
30 kDa. Επαναλαμβάνοντας τη χρωματογραφία παρουσία 6 M
ουρίας και 10 mΜ β-μερκαπτοαιθανόλης λαμβάνεται ένας μόνο τύπος μορίου, με τιμή 15 kDa. Να περιγράψετε τη δομή του
μορίου.
22. Μεταπτώσεις μεταξύ έλικας και σπειράματος. (α) Η μέθοδος NMR έδειξε ότι η πολυ-L-λυσίνη είναι τυχαίο σπείραμα σε
pH 7 αλλά αν ανεβάσουμε το pH επάνω από 10, η δομή γίνεται
α-έλικα. Να εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει με την εξάρτηση
της δομής από το pH. (β) Να εκτιμήσετε την αλλαγή στη δομή
του πολυ-L-γλουταμινικού σε αντίστοιχες αλλαγές pH.
23. Προσδιορισμός μάζας πεπτιδίου. Έχετε απομονώσει μια
πρωτεΐνη από την E. coli και επιδιώκετε να επιβεβαιώσετε την
ταυτοποίησή της με πέψη με θρυψίνη και φασματομετρία μάζας. Ο προσδιορισμός των μαζών αρκετών πεπτιδίων σάς έχει
επιτρέψει να ταυτοποιήσετε την πρωτεΐνη. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά σχετικά με ένα πεπτίδιο, το οποίο πιστεύετε
ότι έπρεπε να είχε αλληλουχία MLNSFK και τιμή (Μ + Η)+ =
739,38. Στα πειράματά σας κατ’ επανάληψη η τιμή (Μ + Η)+
είναι 767,38. Ποιος είναι ο λόγος γι’ αυτήν τη διαφορά και τι
σας λέει για την περιοχή της πρωτεΐνης απ’ όπου έχει προέλθει
το συγκεκριμένο πεπτίδιο;
24. Πεπτίδια σε μικροσυστοιχίες (τσιπ). Μεγάλος αριθμός δια
φορετικών πεπτιδίων μπορούν να συντεθούν σε μικρή επιφάνεια στερεού υποστρώματος. Αυτή η μικροσυστοιχία των πυκνά τοποθετημένων αλληλουχιών επωάζεται με ανιχνευτές
πρωτεΐνης σημασμένους με φθορισμό για να βρούμε ποια πεπτίδια αναγνωρίζονται από την πρωτεΐνη. Στην εικόνα βλέπετε
τη δέσμευση αντισώματος σε μικροσυστοιχία 1.024 διαφορετικών πεπτιδίων που καλύπτουν συνολική επιφάνεια μικρότερη
από το νύχι μας. Πώς θα μπορούσατε να συνθέσετε αυτή τη μικροσυστοιχία των πεπτιδίων; [Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε
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το φως, αντί του οξέος, για να απελευθερώσετε τις προστατευμένες τελικές αμινικές ομάδες κάθε κύκλου σύνθεσης].

Διάσπαση θρυψίνης: (R, A, V) και (R, S, Y)
Πέψη με καρβοξυπεπτιδάση: Δεν διασπά το πεπτίδιο
Πέψη με χυμοθρυψίνη: (A, R, V, Y) και (R, S)
27. Προσδιορισμός αλληλουχίας πρωτεϊνών 2. Να καθορίσετε
την αλληλουχία ενός πεπτιδίου 14 αμινοξέων βάσει των κατωτέρω δεδομένων:
Σύσταση αμινοξέων: (4S, 2L, F, G, I, K, M, T, W, Y)
Αμινοτελική ανάλυση: S
Πέψη με καρβοξυπεπτιδάση: L
Πέψη με θρυψίνη: (3S, 2L, F, I, M, T, W) (G, K, S, Y)
Πέψη με χυμοθρυψίνη: (F, I, S) (G, K, L) (L, S) (M, T) (S,
W) (S, Y)
Αμινοτελική ανάλυση του πεπτιδίου (F, I, S): (S)

Σάρωση φθορισμού συστοιχίας 1.024 πεπτιδίων σε επιφάνεια
1,6 cm2. Κάθε σύνθεση καλύπτει ένα τετράγωνο πλευράς 400 μm.
Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα σημασμένο με φθορίζουσα ουσία
προστίθεται στο πλακίδιο για να προσδιοριστούν τα πεπτίδια που
αναγνωρίζονται. Το ύψος και το χρώμα κάθε τετραγώνου είναι
ενδεικτικά της έντασης φθορισμού. [Κατά S.P.A. Fodor et al., Science
251(1991): 767.]

25. Ταχύτητα ανταλλαγής. Τα αμιδικά άτομα υδρογόνου των
πεπτιδικών δεσμών στις πρωτεΐνες μπορούν να ανταλλαχθούν
με άτομα υδρογόνου από μόρια ύδατος στο διάλυμα. Γενικά,
τα αμιδικά άτομα υδρογόνου στον πυρήνα πρωτεϊνών ή συμπλόκων πρωτεϊνών ανταλλάσσονται πολύ πιο αργά από τα
αντίστοιχα στην επιφάνεια των πρωτεϊνών. Ο προσδιορισμός
αυτών των ταχυτήτων ανταλλαγής μπορεί να βοηθήσει την
εξερεύνηση της διεργασίας αναδίπλωσης των πρωτεϊνών, τη
διερεύνηση της τριδιάστατης δομής τους, καθώς και να ταυτοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών. Αυτές
οι αντιδράσεις ανταλλαγής μπορούν να παρατηρηθούν μελετώντας τη συμπεριφορά της πρωτεΐνης σε διαλύτη ο οποίος έχει
σημανθεί με δευτέριο (2Η), ένα σταθερό ισότοπο του υδρογόνου. Ποιες είναι οι δύο μέθοδοι που έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο αυτό και οι οποίες θα μπορούσαν άμεσα να εφαρμοστούν στη μελέτη των ταχυτήτων ανταλλαγής υδρογόνου-δευτερίου στις πρωτεΐνες;

Επίδραση βρωμιούχου κυανίου: (2S, F, G, I, K, L, M*, T,
Y) (2S, L, W)
M* = η μεθειονίνη ανιχνεύεται ως ομοσερίνη
28. Εφαρμογή ηλεκτροφόρησης δύο διαστάσεων. Το υπερμυρμηκικό οξύ διασπά τον δισουλφιδικό δεσμό κυστίνης μετατρέποντας τις σουλφυδρυλικές ομάδες σε κατάλοιπα κυστεϊκού
οξέος, τα οποία δεν μπορούν να σχηματίσουν δισουλφιδικούς
δεσμούς.
Θεωρήστε το παρακάτω πείραμα: υποψιάζεστε ότι μια
πρωτεΐνη με τρία κατάλοιπα κυστεΐνης περιέχει έναν δισουλφιδικό δεσμό. Υδρολύετε την πρωτεΐνη με θρυψίνη και υποβάλλετε το υδρόλυμα σε ηλεκτροφόρηση κατά μήκος της μιας
άκρης ενός κομματιού χαρτιού. Ύστερα από εμβάπτιση του
χαρτιού σε υπερμυρμηκικό οξύ υποβάλλετε το χαρτί σε ηλεκτροφόρηση, σε κατεύθυνση κάθετη της προηγούμενης, και το
χρωματίζετε με αντιδραστήριο που ανιχνεύει πρωτεΐνες. Πώς
θα εμφανιζόταν το χαρτί αν η πρωτεΐνη δεν είχε δισουλφιδικούς δεσμούς; Αν η πρωτεΐνη είχε έναν δισουλφιδικό δεσμό;
Προτείνετε ένα πείραμα για να διαπιστώσετε ποια κατάλοιπα
κυστεΐνης σχηματίζουν τον δισουλφιδικό δεσμό.
O
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Σύσταση αμινοξέων: (2R, A, S, V, Y)
Αμινοτελική ανάλυση του εξαπεπτιδίου: (A)
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Ασκήσεις ερμηνείας δεδομένων
26. Προσδιορισμός αλληλουχίας πρωτεϊνών 1. Να καθορίσετε
την αλληλουχία ενός εξαπεπτιδίου όταν σας δίνονται τα παρακάτω στοιχεία. Σημείωση: Όταν η αλληλουχία δεν είναι γνωστή, τότε τα αμινοξέα χωρίζονται με κόμματα (βλ. Πίνακα 3.3).
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