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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο χαρακτηρισµός της 

δοµής και της δυναµικής του διπυρηνικού κέντρου καθώς και ο προσδιορισµός των 

δυναµικών αναγωγής των κυτοχρωµικών και κινολικών οξειδασών . 

Σε αυτή την εργασία περιγράφεται η κινητική µελέτη του συµπλόκου cbb3-CO 

µε την τεχνική της step-scan FTIR φασµατοσκοπίας. Το κυτόχρωµα cbb3 είναι η 

µοναδική αιµοχαλκοξειδάση στην οποία η διάσπαση του CuB-CO συµπλόκου 

συνοδεύεται από το σχηµατισµό του Fe-CO συµπλόκου. Τα time-resolved FT-IR 

φάσµατα της φωτοδιάσπασης του CO στη cbb3 κυτοχρωµική οξειδάση δείχνουν ότι η 

ν(CO) δόνηση τάσης του CuB στους 2064 cm-1 είναι ίδια µε εκείνη του κυτοχρώµατος 

αα3 παρόλο που το κυτόχρωµα cbb3 δεν περιέχει το cross-link Ηis-Tyr244 και τη 

φαρνεσυλική αλυσίδα. Οι ταχύτητες που υπολογίσαµε για τη διάσπαση του CO από 

το CuB (t1/2 = 120 µs) και την επαναδέσµευση του στην αίµη b3 (t1/2 = 150 µs)  

δείχνουν ότι το καθοριστικό στάδιο για την  επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3 

είναι ο αποσχηµατισµός του CuB-CO συµπλόκου.  

Σαν ένα πρώτο βήµα για την κατανόηση της αντίδρασης του κυτοχρώµατος 

cbb3 µε το NO είναι ο χαρακτηρισµός του διπυρηνικού κέντρου κατά τη δέσµευση 

του ΝΟ. Γι αυτό το λόγο µελετήσαµε µε φασµατοσκοπία UV-Vis και FTIR τη δοµή 

του υποκατεστηµένου µε ΝΟ κυτοχρώµατος cbb3 και τη συγκρίνουµε µε αυτή των 

ΝΟ-συµπλόκων της αναγωγάσης του ΝΟ (ΝΟR) και της µυοσφαιρίνης. Τα δεδοµένα 

δείχνουν ότι το ΝΟ δεσµεύεται αποκλειστικά στην αίµη b3 και όχι στο CuB. Αυτή 

είναι η πρώτη δονητική µελέτη της δέσµευσης του ΝΟ σε αιµοχαλκοξειδάση που 

βρίσκεται στην οξειδωµένη κατάσταση. Η απελευθέρωση του ΝΟ από την αίµη b3 

του cbb3 δείχνει ότι το περιβάλλον της αίµης b3 στο cbb3 είναι λιγότερο πολικό από 

αυτό της NOR και ότι η ανοιχτή δοµή του διπυρηνικού κέντρου b3/CuB, 

συγκρινόµενη µε τη κλειστή δοµή του διπυρηνικού κέντρου b3/µη-αιµικός Fe του 

NOR, διευκολύνει την θερµική απελευθέρωση του. 

Στην εργασία αυτή αποδεικνύουµε για πρώτη φορά την ύπαρξη µιας µικτού 

σθένους αίµη Fe3+/Cu1+-CO δοµή. Σε αντίθεση µε όλες τις γνωστές 

αιµοχαλκοξειδάσες, παρουσιάζουµε εδώ άµεση απόδειξη ότι προσθήκη του Ο2 στο 

πλήρως ανηγµένο αίµη-Fe2+-CO σύµπλοκο αντικαθιστά το CΟ από την αίµη b Fe2+ 

παράγοντας ένα σταθερό αίµη Fe3+/Cu1+-CO διπυρηνικό σύµπλοκο. Αυτή η 

ανίχνευση του σε ισορροπία Cu1+-CO συµπλόκου, δεν έχει παρατηρηθεί 



 

προηγουµένως σε οποιαδήποτε δοµικά γνωστά αιµοχαλκοξειδάση και µοντέλα αίµης-

Cu. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε την φασµατοσκοπία time-resolved 

step-scan FTIR για τη διερεύνηση της δοµής και της δυναµικής του διπυρηνικού 

κέντρου του κυτοχρώµατος αα3-600 του Bacillus subtilis. Τα αποτελέσµατα δείχνουν 

ότι οι µεταβολές που συµβαίνουν στο εγγύς περιβάλλον της αίµης α3 δεν επηρεάζουν 

την αποδέσµευση του CO από το CuB. Επιπλέον δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενεργειακό 

φράγµα το οποίο εµποδίζει την επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 και ότι η 

απόσπαση του CO από το CuB συµβαίνει µέσω της απελευθέρωσης του στο διαλύτη 

πριν επαναδεσµευθεί στην αίµη α3. Για την ερµηνεία των δεδοµένων µας, προτείνουµε 

ένα µοντέλο για την δυναµική του διπυρηνικού κέντρου a3
2+ /CuB

1+ µετά την 

φωτόλυση του CO 

Με τη φασµατοηλεκτροχηµική τεχνική προσδιορίσαµε τα δυναµικά αναγωγής 

των οξειδοαναγωγικών κέντρων του κυτοχρώµατος cbb3. Στη συνέχεια γίνεται µια 

σύγκριση του δυναµικού αναγωγής της αίµης b3 ανάµεσα στο κυτόχρωµα cbb3 και τη 

νιτρική αναγωγάση έτσι ώστε να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε το περιβάλλον 

της αίµης πριν την αντίδραση µε το ΝΟ. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η πλήρης 

αναγωγή του διπυρηνικού κέντρου στο ένζυµο αυτό είναι θερµοδυναµικά 

ευνοούµενη. Αυτό σηµαίνει ότι ο µηχανισµός ενεργοποίησης του ΝΟ 

πραγµατοποιείται µε ένα πλήρως ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο αίµης b3/CuB. 

Αντίθετα η τιµή του δυναµικού αναγωγής της αίµης b3  της NOR δηλώνει ότι η 

αναγωγή της αίµης του διπυρηνικού κέντρου είναι µη ευνοϊκή από τους 

φυσιολογικούς δότες ηλεκτρονίων.  

Ο µηχανισµός της αναγωγής του ΝΟ σε Ν2Ο που καταλύεται από το 

κυτόχρωµα bα3 δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί  Σαν ένα πρώτο βήµα ως προς τη 

διερεύνηση αυτού του µηχανισµού χρησιµοποιήσαµε τη φασµατοηλεκτροχηµική 

τεχνική για να µελετήσαµε το σύµπλοκο του ανηγµένου κυτοχρώµατος bα3 µε το ΝΟ. 

Γνωρίζοντας τον αριθµό των ηλεκτρόνιων που δίνουµε ή αποσπούµε ηλεκτροχηµικά, 

είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε τις πιθανές καταστάσεις δέσµευσης του 

υποκαταστάτη και την οξειδωτική τους κατάσταση, κατά την ηλεκτροχηµική 

οξείδωση του πλήρως ανηγµένου συµπλόκου bα3
2+-ΝΟ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι το κυτόχρωµα bα3 επιτελεί την καταλυτική ανάγωγη δύο ηλεκτρονίων του ΝΟ σε 

Ν2Ο και η οξείδωση της αίµης b αποτελεί το καθοριστικό στάδιο για την αναγωγή 

του ΝΟ. 



 

ABSTRACT 
The aim of the present dissertation is the characterization of the structural and 

dynamic properties of the binuclear center upon binding of exogenous ligands as well 

as the determination of reduction potentials of cytochrome and quinol oxidases.  

 FTIR and time-resolved step scan FTIR have been applied for the 

investigation of the structure and dynamics of the binuclear site of cytochrome cbb3-

CO complex. The rates for the CuB-CO dissociation (t1/2 = 120 µs) and heme b3-CO 

recombination (t1/2 = 150 µs) we have determined in this study suggest that the rate 

limiting step for the heme b3 recombination of CO is the half-life of the CuB-CO 

complex. The time-resolved FTIR data reveal that in this cbb3-type oxidase the decay 

of the transient CuB-CO complex is concurrent with the formation of the heme b3-CO 

complex, and the ν(CO) of CuB at 2064 cm-1, despite the lack of the cross-link 

tyrosine 280, is similar to that observed in cytochrome aa3. 

As a first step in understanding the cytochrome cbb3/NO reaction is the 

characterization of the binuclear center upon NO binding. In this work we report the 

NO-bound form of oxidized cbb3 by Fourier tranform infrared spectroscopy (FTIR) 

and compare it with that of the heme b3
3+-NO complex of NOR, and the NO complex 

of metmyoglobin. The data reported here demonstrate that NO binding occurs 

exclusively at the heme b3 center and not at CuB. The absence of a negative charge in 

the binuclear center of heme b3-CuB in conjunction with a more open pocket than in 

other heme-copper oxidases, lowers the energy barrier optimizing the efficiency of 

NO escape 

We report the first evidence for the formation of a mixed valence heme b 

Fe3+/Cu1+-CO complex at ambient temperature. This bimetallic center is the catalytic 

site of heme-copper oxidases where the O2, and in some cases, the NO reductions take 

place. We have used cytochrome oxidase cbb3 to demonstrate that addition of O2 to 

the fully reduced CO bound heme b Fe+2 enzyme oxidizes the heme b Fe and forms a 

Cu+1-CO complex. The ν( CO) frequency at 2047 cm-1 of the novel Cu+1-CO species is 

16 cm-1 lower than that of the transient (t1/2=160 ms) heme Fe3+/Cu1+-CO (ν( CO)= 

2063 cm-1) species that is formed upon photodissociaton of CO from heme b Fe+2. 

The formation of such novel equilibrium mixed valence heme b Fe3+/Cu1+-CO 

complex is observed for the first time in any structurally known heme-copper 

oxidases and heme-Cu model compounds. 



 

Τime-resolved step scan FTIR has been applied for the investigation of the 

structure and dynamics of the binuclear site of αα3-600 from Bacillus subtilis. The 

results illustrate that that the dynamics of the heme a3 proximal pocket in not a 

possible explanation for the dissociation of CO from CuB and that distal effects play 

the dominant role in the recombination process. Our results are consistent with an 

activation barrier which prevents CO recombination to heme a3 and ligand removal 

from CuB occurs via escape into the surrounding solvent before binding to the heme 

a3. A model describing the photodissociation/association of ligands in the active site 

of the enzyme has been proposed. 

The spectroelectrochemical  technique has been applied in order to determine 

the potentials of each of the redox centers of cytochrome cbb3. Moreover  a 

comparison of the redox potential of heme b3 is being made between cytochrome cbb3 

and the NO reductase so as to draw conclusions with regard to the heme environment 

before the reaction with the NO. The results show that complete reduction of the 

binuclear center of cytochrome cbb3 is thermodynamically favorable. This means that 

the mechanism of activation of NO occurs with a fully reduced  binuclear center 

b3/CuB. On the contrary the  potential of heme b3 of NOR declares that the reduction 

of the binuclear center b3/FeB is not favorable from the physiologic donors of 

electrons.   

The spectroelectrochemical technique has been applied in order to determine 

the potentials of each of the redox centers of cytochrome ba3. The mechanism  by 

which cytochrome ba3 reduces NO to N2O has not yet been clarified. As a first step in 

investigating this complicated mechanism, we have used the spectroelectrochemical 

technique in order to study the fully reduced ba3-NO complex. Knowing the number 

of electrons that we electrochemically give or extract, we are in a position to monitor 

spectroscopically the possible forms of ferrous heme a3, during the electrochemical 

oxidation of the fully reduced ba3-NO complex. The results indicate that cytochrome 

ba3  catalyzes the two-electron reduction of NO to N2O and that the oxidation of heme 

b is the rate-limiting step for the reduction of NO. These results may help us to 

elucidate the catalytic cycle of NO reduction by cytochrome ba3. 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ 
 
 
Α        Αla                  Αλανίνη 

Β        Asx                  Ασπαραγινικό ή ασπαραγίνη 

C        Cys                  Κυστείνη 

D        Asp                 Ασπαραγινικό 

Ε        Glu                  Γλουταµινικό 

F         Phe                 Φαινυλαλανίνη 

G        Cly                  Γλυκίνη 

H         His                 Ιστιδίνη 

I           Ile                  Ισολευκίνη 

K         Lys                Λυσίνη 

L         Leu                Λευκίνη 

M        Met                Μεθειονίνη 

N        Asn                Ασπαραγίνη 

P          Pro                Προλίνη 

Q         Gln                Γλουταµίνη 

R          Arg               Αργινίνη 

S          Ser                 Σερίνη 

T          Thr                Θρεονίνη 

V          Val                Βαλίνη 

W         Trp                Θρυπτοφάνη 

Y          Tyr                Τυροσίνη 

Z           Clx                Γλουταµινικό ή γλουταµίνη 
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CcO                       cytochrome c oxidase 

aa3                         bovine cytochrome c oxidase 
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ba3                         cytochrome c oxidase from T. thermophilus 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΤΟΧΡΩΜΙΚΗΣ 

ΟΞΕΙ∆ΑΣΗΣ 

1.1 Εισαγωγή 
 
H απαρχή της αερόβιας βιολογίας σηµειώθηκε δύο δισεκατοµµύρια χρόνια πριν, όταν 

τα αρχέγονα κυανοβακτήρια ανέπτυξαν την ικανότητα να φωτοξειδώνουν το νερό. Το 

οξυγόνο απελευθερωνόταν ως προϊόν µε αποτέλεσµα τα επίπεδα του ατµοσφαιρικού 

οξυγόνου να ανεβαίνουν πολύ γρήγορα. Αυτή η απότοµη αλλαγή προς µια 

οξυγονωµένη ατµόσφαιρα οδήγησε σε µια καταστροφική ρύπανση, αλλά οι 

οργανισµοί εξελίχθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκµεταλλευθούν την ικανότητα 

τους ως προς την αναγωγή τού οξυγόνου. Οι ενεργές θέσεις των ενζύµων που ήταν 

ικανές να προσδένουν και να ενεργοποιούν το οξυγόνο εξελίχθηκαν και η 

αποτελεσµατικότητα του µεταβολισµού της τροφής άλλαξε δραµατικά. Για 

παράδειγµα το ποσό του ΑΤP το οποίο παράγεται από την αερόβια µεταβολή της 

γλυκόζης αυξήθηκε κατά 20%. Οι ευκαρυώτικοί οργανισµοί εµφανίστηκαν  λίγο µετά 

την αύξηση των επιπέδων του οξυγόνου στην ατµόσφαιρα και ακολουθήθηκαν από 

τη ποικιλότητα των πολυκυτταρικών οργανισµών που υπάρχουν ως σήµερα. Στο 

τοµέα της αερόβιας βιοχηµείας το Ο2 χρησιµοποιείται σε µια πληθώρα συνθετικών 

αντιδράσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για διαδικασίες όπως, η ανάπτυξη και η 

αναπαραγωγή των κυττάρων 

  Το 95% του οξυγόνου το οποίο καταναλώνουµε  χρησιµοποιείται στην 

αναπνοή. Υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια τα οποία προέρχονται από την τροφή 

διασχίζουν την αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων στα µιτοχόνδρια δηµιουργώντας µια 

σειρά από οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Αυτές οι µεταφορές ηλεκτρονίων 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη χηµειοσµωτικής πρωτονιακής διαβάθµισης η οποία 

µετέπειτα οδηγεί στην σύνθεση του ΑΤP. Το ΑΤΡ, η τριφωσφορική αδενοσίνη, 

αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για την κίνηση, τη βιοσύνθεση και την ενεργό 

µεταφορά των ιόντων και µορίων στα βιολογικά συστήµατα.To οξυγόνο είναι ο τελικός 

αποδέκτης ηλεκτρονίων σε αυτή την αναπνευστική διαδικασία και η αναγωγή του σε 

νερό χρησιµοποιείται σαν µια διαδικασία καταστροφής των χαµηλής ενέργειας 

ηλεκτρονίων από τη µιτοχονδριακή αλυσίδα αναπνοής έτσι ώστε να συµβαίνει συνεχής 
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µεταφορά ηλεκτρονίων και µετατροπή ελεύθερης ενέργειας. Η παραπάνω διαδικασία 

καταλύεται απο µια οικογένεια µεµβρανικών ενζύµων, τις τελικές οξειδάσες (κινολικές 

και κυτοχρωµικές) οι οποίες βρίσκονται σε ορισµένη διάταξη στην εσωτερική 

µιτοχονδριακή µεµβράνη. Χρησιµοποιώντας το οξυγόνο σαν υπόστρωµα η παραγωγή 

ελεύθερης ενέργειας είναι σηµαντική εξαιτίας του υψηλού δυναµικού αναγωγής του 

οξυγόνου (0.815 V σε pH 7) 

Οι κινολικές και κυτοχρωµικές οξειδάσες χρησιµοποιούν την ενέργεια που 

απελευθερώνεται κατά την αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο για να µεταφέρουν τέσσερα Η+ από 

την εσωτερική πλευρά της µεµβράνης έξω στο διαµεµβρανικό χώρο λειτουργώντας έτσι 

ως οξειδοαναγωγικές αντλίες. Έτσι η συνολική αντίδραση που καταλύουν οι τελικές 

οξειδάσες έχει ως εξής  

Ο2 + 4e- + 4H+ + 4H+
in                    2H2O + 4H+

out 

Ο όρος 4H+ αναφέρεται στα H+ που χρησιµοποιούνται για το σχηµατισµό του νερού, 

ενώ οι όροι  4H+
in και 4H+

out
 συµβολίζουν τα H+ που µετατοπίζονται µέσα και εξω απο 

την µεµβράνη αντίστοιχα. Η ταυτόχρονη µετατόπιση 4H+ ανά µόριο Ο2 που ανάγεται, 

αυξάνει ακόµη περισσότερο τη διαµεµβρανική διαβάθµιση των  H+ και του φορτίου και 

διπλασιάζει την ενεργειακή απόδοση της αντίδρασης. Με αυτό το τρόπο οι 

κυτοχρωµικές και κινολικές οξειδάσες συνεισφέρουν µέγιστα στο ηλεκτροχηµικό 

δυναµικό της µεµβράνης και εποµένως στη διατήρηση της ενέργειας στο κύτταρο.   

Η κυτοχρωµική οξειδάση ο τελικός αποδέκτης ηλεκτρονίων στην αναπνευστική 

αλυσίδα προσδένει, ενεργοποιεί και ανάγει µέχρι και 200 µόρια οξυγόνου ανά 

δευτερόλεπτο και συζεύγνει την ενέργεια η οποία απελευθερώνεται από τη παραπάνω 

διαδικασία µε την άντληση των πρωτονίων τα οποία συνεισφέρουν στη χηµειοσµωτική 

διαβάθµιση. 

1.2 Η δοµή της µιτοχονδριακής κυτοχρωµικής οξειδάσης από καρδιά 
βοδιού 

 

Η κυτοχρωµική οξειδάση είναι µια εσωτερική µεµβρανική πρωτείνη η οποία 

διαπερνά απ΄ άκρη σ΄ άκρη τη µεµβράνη , στην οποία είναι βυθισµένη και έρχεται σε 

επαφή µε το διάλυµα µέσα και έξω από τη µεµβράνη.  

 Πρόσφατα προσδιορίστηκε µε ακτίνες Χ η κρυσταλλική δοµή της 

µιτοχονδριακής κυτοχρωµικής οξειδάσης από καρδιά βοδιού1,2,3 η οποία είναι ένα 

σύµπλοκο 13 υποµονάδων. Όταν η δοµή παρατηρείται κάθετα στη µεµβράνη το 

σύνολο των υποµονάδων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ φαίνεται να σχηµατίζει ένα τραπέζιο, ύψους 55 Å 
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και πλάτους 90 Å προς την εσωτερική πλευρά της µεµβράνης και περίπου 75 Å προς 

την εξωτερική πλευρά της µεµβράνης . Η υποµονάδα Ι είναι κυλινδρική και 

καταλαµβάνει το κεντρικό µέρος του ενζύµου. Οι υποµονάδες ΙΙ και ΙΙΙ συνδέονται 

µε την υποµονάδα Ι , αλλά δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. 

  Η υποµονάδα ΙΙΙ υπάρχει σε όλες τις κυτοχρωµικές οξειδάσες, αλλά είναι 

άγνωστη η λειτουργία της. Από όσα γνωρίζουµε δε φαίνεται να σχετίζεται µε τη 

δέσµευση των οξειδοαναγωγικών κέντρων ή το µηχανισµό της µετατόπισης των 

πρωτονίων, εφόσον το υποσύµπλοκο που αποτελείται αποκλειστικά από τις 

υποµονάδες Ι και ΙΙ αποµονώνεται και είναι πλήρως ενεργό. Έχει προταθεί ότι η 

υποµονάδα ΙΙΙ σχηµατίζει την είσοδο ενός καναλιού µεταφοράς του Ο2 στο 

διπυρηνικό κέντρο2. Επίσης είναι πιθανό να έχει και δοµικό ρόλο συµβάλλοντας στη 

συγκρότηση της πρωτείνης. 

 Η υποµονάδα ΙΙ (Σχήµα 1.1) αποτελείται από δυο διαµεµβρανικές έλικες και 

µια µεγάλη σφαιρική υδατοδιαλυτή περιοχή, το καρβοξυτελικό άκρο της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας, το οποίο βρίσκεται πάνω από την υποµονάδα Ι στην 

εξωτερική πλευρά της µεµβράνης2,4. Αυτή η περιοχή συγκρατεί το CuA, ο οποίος 

βρίσκεται µόλις 7 Å µακριά από το κοντινότερο σηµείο της επιφάνειας της 

υδατοδιαλυτής περιοχής. Σε συµφωνία µε προηγούµενες EPR µελέτες, οι δοµές του 

ενζύµου έδειξε ότι ο CuA είναι ουσιαστικά ένα διπυρηνικό κέντρο χαλκού µικτού 

σθένους, της µορφής  CuA
1.5+- CuA

1.5+. Τα δύο ιόντα του χαλκού απέχουν µεταξύ τους 

2.5 Å και συνδέονται µε δύο γέφυρες θείου δύο κυστεινών (Cys200,Cys196). ∆ύο 

επιπλέον υποκαταστάτες υπάρχουν σε κάθε χαλκό, ο CuA1 συνδέεται µε µια ιστιδίνη 

(His 161) και µια µεθειονίνη (Μεt207), ενώ ο CuA2 ενώνεται µε ένα γλουταµινικό οξύ 

(Clu 198) και µια ιστιδίνη (His 204). Κάθε ιόν χαλκού σχηµατίζει ένα 

παραµορφωµένο τετραεδρικό σύµπλοκο, έτσι ώστε τα δύο ιόντα χαλκού και τα δύο 

άτοµα του θείου που τα συνδέουν να βρίσκονται όλα στο ίδιο επίπεδο .   

Η υποµονάδα Ι (Σχήµα 1.1) είναι η µεγαλύτερη και η καλύτερα διατηρηµένη 

πολυπεπτιδική αλυσίδα στις τελικές οξειδάσες. Αποτελείται απο 12 διαµεµβρανικές 

έλικες και περιέχει τα υπόλοιπα τρία οξειδοαναγωγικά κέντρα2,4. Όταν παρατηρείται 

από την εξωτερική πλευρά της µεµβράνης, οι 12 έλικες φαίνεται να σχηµατίζουν ανα 

4 ένα ηµικύκλιο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τρεις πόροι, οι Α, Β, C και η 

υποµονάδα Ι να εµφανίζει συµµετρία τρίτης τάξης. Ο πόρος Α φράσσεται απο τα 

υψηλά διατηρηµένα αρωµατικά αµινοξέα. Αντίθετα ο πόρος Β περιέχει την αίµη α3 

και το CuB, ενώ ο πόρος C περικλείει την αίµη α. Τα τρία οξειδοαναγωγικά κέντρα 
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βρίσκονται περίπου περίπου 13 Å κάτω απο την εξωτερική επιφάνεια της µεµβράνης. 

Τα επίπεδα της αίµης α και της α3 σχεδόν κάθετα στην εξωτερική επιφάνεια της 

µεµβράνης, αλλά οι δύο αίµες δεν είναι παράλληλες µεταξύ τους. ∆εσµευµένες στην 

ίδια έλικα και µε τις προπιονικές τους οµάδες να κατευθύνονται προς την εξωτερική 

πλευρά της µεµβράνης, οι δύο αίµες σχηµατίζουν µεταξύ του γωνία 104°. Η 

απόσταση µεταξύ των δύο ιόντων σιδήρου είναι 14 Å, ενώ οι προπιονικές οµάδες 

πλησιάζουν µεταξύ τους µέχρι τα 4.5 Å. 

Η χαµηλού σπιν αίµη α έχει δύο αξονικά ligands ιστιδίνης, τις His 61, His 378 

της υποµονάδας Ι. Η φαρνεσυλική αλυσίδα της αίµης κατευθύνεται προς τη 

µιτοχονδριακή µήτρα (το κυτταροπλασµα) παραµένοντας στον πόρο C. Έτσι, µαζί µε 

τα γειτονικά υδροφοβικά κατάλοιπα, η φαρνεσυλική αλυσίδα εµποδίζει την 

πρόσβαση της αίµης α στη µιτοχονδριακή µήτρα ή το κυτταρόπλασµα. Η αίµη α είναι 

πιθανό να συνδέεται µε το CuA, µέσω ενός δικτύου δεσµών υδρογόνου, το οποίο  

 

Σχήµα 1.1  Η δοµή της υποµονάδων  Ι και ΙΙ της µιτοχονδριακής κυτοχρωµικής οξειδάσης 
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σχηµατίζεται απο την His 240 του CuA, τον πεπτιδικό δεσµό µεταξύ Arg 438 και Arg 

439 της υποµονάδας Ι και µια απο τις προπιονικές οµάδες2. 

Η υψηλού σπιν αίµη α3 (Σχήµα 1.2) έχει ένα µόνο αξονικό υποκαταστάτη 

ιστιδίνης, τη His 376, η οποία  βρίσκεται στην ίδια έλικα µε τη His 378 της αίµης α1-4. 

Η His 376 αναφέρεται ως proximal ιστιδίνη και σχηµατίζει δεσµό υδρογόνου µε την 

πεπτιδική καρβονυλική οµάδα της Cly 3511. Η ισχύς του δεσµού αυτό αναµένεται να 

επηρεάζει τις ιδιότητες της αίµης α3, όσον αφορά τη δέσµευση εξωγενών 

υποκαταστατών σε θέση trans ως προς την His 376. 

Ο σίδηρος είναι περίπου 0.7 Å εκτός του επιπέδου της αίµης, προς το µέρος 

της His 376 (Σχήµα 1.2). Αντίθετα απο την αίµη α, η φαρνεσυλική αλυσίδα της αίµης 

α3 δεν κατευθύνεται προς την εσωτερική επιφάνεια της µεµβράνης, αλλά αφήνει τον 

πόρο Β και τυλίγεται σχηµατίζοντας ενα βραχίονα σχήµατος U, µε αποτέλεσµα ο 

πόρος Β να απελευθερώνεται και η αίµη α3 να µπορεί να επικοινωνεί µε τη 

µιτοχονδριακή µήτρα ή το κυτταρόπλασµα. Ο CuB βρίσκεται 4.9 Å µακριά απο το 

Fea3 και 1.0 Å πάνω από το κύριο άξονα της αίµης α3, προς το µέρος του αζώτου του 

πυρρολικού δακτυλίου που φέρει τη φορµυλοµάδα1 (Σχήµα 1.2). Τρία κατάλοιπα 

ιστιδίνης συναρµόζονται µε το CuB, οι His 240, His 290 και His 291. O CuB δε δίνει 

σήµα EPR. Για την εξήγηση της απουσίας των αναµενόµενων EPR σηµάτων και τη 

µείωση του παραµαγνητισµού στην οξειδωµένη µορφή του ενζύµου, οι Van Gelder at 

al5 πρότειναν πρώτοι την ύπαρξη µιας αντισιδηροµαγνητικής σπιν-σπιν σύζευξης 

µεταξύ του Fea3
3+ και του CuB

2+, η οποία οδηγεί σε ένα σύστηµα ολικού σπιν S=2. 

Μετρήσεις µαγνητικής επιδεικτικότητας δείχνουν καθαρά την παρουσία ενός 

συστήµατος µε S=2 στην οξειδωµένη µορφή της κυτοχρωµική οξειδάσης. Έχει 

προταθεί ότι αυτή η σύζευξη επιτυγχάνεται µέσω ενός υποκαταστάτη γέφυρας µεταξύ 

της αίµης α3 και του CuB και έχουν προταθεί µια σειρά απο πιθανές οµάδες, οι οποίες 

θα µπορούσαν να σχηµατίζουν µια γέφυρα µεταξύ των δύο ιόντων, όπως H2O, OH-, 

COO-, S και Cl. Μελέτες µε EXAFS και ENDOR προτείνουν την ύπαρξη ενός 

τέταρτου ligand στο CuB, πιθανόν ενός µορίου Η2Ο ή ενός ιόντος ΟΗ-.6 Οι δοµές που 

προσδιορίστηκαν µε ακτίνες Χ δείχνουν ηλεκτρονική πυκνότητα µεταξύ των δύο 

οξειδοαναγωγικών κέντρων, ωστόσο η ταυτοποίηση δεν ήταν δυνατή λόγω της 

παρουσίας των βαρέων ιόντων των Fea3
3+ και του CuB

2+. 
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Σχήµα 1.2  Η δοµή του διπυρηνικού κέντρου της κυτοχρωµικής οξειδάσης 

 

Οι Yoshikawa et al3 πρότειναν την ύπαρξη µιας περοξειδικής γέφυρας µεταξύ των 

δύο αυτών κέντρων, για την κυτοχρωµική οξειδάση απο τα µιτοχόνδρια, ενώ για την 

οξειδάση απο το βακτήριο P. denitrificans οι Ostermeier et al4 υποστηρίζουν την 

ύπαρξη ενός ligand Η2Ο στην έκτη θέση συναρµογής της αίµης α3 και ενός ligand 

ΟΗ- στο CuB. 

Τα έξι κατάλοιπα ιστιδίνης, µε τα οποία συναρµόζονται οι δύο οµάδες αίµης 

και ο CuB, διατηρούνται σε υψηλό βαθµό µεταξύ των αιµοχαλκοοξειδασών και 

αποτελούν το δεύτερο κριτήριο ορισµού αυτής της οικογένειας 

Η Tyr 244 (Υ 244) είναι επίσης ένα απο τα πλέον διατηρηµένα αµινοξέα στην 

οικογένεια των αιµοχαλκοοξειδασών και βρίσκεται µόλις 3.2 Å  µακριά από το Fe 

της αίµης α3.1-4 Οι κρυσταλλικές δοµές της κυτοχρωµικής οξειδάσης, δείχνουν ότι η 

Tyr 244  συνδέεται µε τη His240 του CuB
  µέσω ενός οµοιοπολικού δεσµού µεταξύ 

του C της Τyr244 και του Ν της His240 (Σχήµα1.2)3,4. Η ύπαρξη του οµοιοπολικού 

δεσµού µειώνει σηµαντικά το pKa της  Τyr244, η οποία επίσης αλληλεπιδρά µε τη 

φαρνεσυλική αλυσίδα της αίµης α3 σχηµατίζοντας ένα δεσµό υδρογόνου µε την 

υδροξυλική της οµάδα ΟΗ. Η  φαινολική οµάδα της Τyr244 είναι διευθετηµένη µε 

τέτοιο τρόπο ώστε η υδροξυλική οµάδα ΟΗ να κατευθύνεται προς το διπυρηνικό 

κέντρο στο οποίο γίνεται η δέσµευση του Ο2. Εχει προταθεί ότι η Τyr244  είναι ο 

δότης του επιπλέον ηλεκτρονίου για την ενεργοποίηση και την αναγωγή του Ο2 

(διάσπαση του δεσµού Ο-Ο) από την κυτοχρωµική οξειδάση13.    
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1.3 Η διαδροµή των ηλεκτρονίων από το κυτόχρωµα c στο 
διπυρηνικό κέντρο 

 
 Η διευθέτηση των οξειδοαναγωγικών κέντρων, οι αποστάσεις µεταξύ τους και οι 

σχετικοί προσανατολισµοί τους, οι υποκαταστάτες και τα αµινοξέα που τα 

περιβάλλουν, αποτελούν τη βάση για την ταυτοποίηση της διαδροµής των 

ηλεκτρονίων µέσα στην πρωτείνη και την κατανόηση του µηχανισµού ρύθµισης της 

µεταφοράς τους περίπου 70000 s-1. Έχει προταθεί ότι ο σχηµατισµός του συµπλόκου 

του κυτοχρώµατος c µε την κυτοχρωµική οξειδάση είναι το στάδιο που καθορίζει την 

πορεία της αντίδρασης, ανάµεσα στο ανηγµένο κυτόχρωµα c και την κυτοχρωµική 

οξειδάση. 

 Απο το CuA τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται στην αίµη α (Σχήµα 1.3). Σύµφωνα 

µε τις κρυσταλλικές δοµές και των δύο κυτοχρωµικών οξειδασών, υπάρχει ένα 

πιθανό µονοπάτι µεταφοράς ηλεκτρονίων  από το CuA στην αίµη α, το οποίο 

σχηµατίζεται απο 14 οµοιοπολικούς δεσµούς και δύο υδρογονικούς δεσµούς στη 

σειρά3,4. Σε αυτό το µονοπάτι συµµετέχουν ο πεπτιδικός δεσµός µεταξύ των καλά 

διατηρηµένων Arg 438 και Arg439, µια απο τις προπιονικές οµάδες της αίµης α και 

το πλήρως διατηρηµένο ligand του CuA, η His 204. H ταχύτητα µεταφοράς είναι 

20000 s-1, αρκετά υψηλή αν ληφθεί υπόψιν η µεγάλη απόσταση µεταξύ των δύο 

κέντρων (19.5 Å) και η µικρή διαφορά δυναµικού (50 mV)7. Η ενέργεια 

αναδιοργάνωσης για αυτή τη µεταφορά είναι ασυνήθιστα µικρή και αυτό αποδίδεται 

στην ικανότητα του διπυρηνικού κέντρου του CuA να απεντοπίζει τα ηλεκτρόνια σε 

µια µεγάλη περιοχή αλλά και την ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού µονοπατιού 

µεταφοράς των ηλεκτρονίων µεταξύ των δύο κέντρων. Ο διπυρηνικός χαρακτήρας 

του CuA φαίνεται ότι είναι απαραίτητος για την ταχεία µεταφορά των ηλεκτρονίων, 

καθώς µεταβολή της δοµής αυτού του κέντρου έχει ως αποτέλεσµα τη δραστική 

µείωση της ταχύτητας του ολικού turnover του ενζύµου. Όµως ακόµα και αν δεν 

υφίσταται ο διπυρηνικός χαρακτήρας του CuA, η  κυτοχρωµική οξειδάση διατηρεί την 

ικανότητα της να µετατοπίζει πρωτόνια, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

συγκεκριµένη δοµή του CuA δεν είναι απαραίτητη για αυτή τη λειτουργία του 

ενζύµου.9 

 Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια απο την αίµη α µεταφέρονται στην αίµη α3. Η 

µεταφορά αυτή ειναι πιθανό να συµβαίνει µέσω ενός δικτύου δεσµών, απο το Fea στο 

Fea3, επειδή η αξονική His 378 της αίµης α και η εγγύς His 376 της αίµης α3 ανήκουν 

στην ίδια έλικα (Σχήµα 1.3 ).8,9  
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Σχήµα 1.3  Η διαδροµή των ηλεκτρονίων µέσα στην πρωτείνη 

 

1.4 Σύγκριση µεταξύ της δοµής της κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3 και 

του κυτοχρώµατος  cbb3 

  

Οι κυτοχρωµικές οξειδάσεις  έχουν τέσσερα οξειδοαναγωγικά κέντρα :δύο 

κέντρα χαλκού, το CuΑ και CuB και δύο οµάδες αίµης µια χαµηλού spin αίµη α και µια 

υψηλού spin αίµη α3. Η αίµη α3 και ο CuB απέχουν µεταξύ τους 4.9 Åκαι σχηµατίζουν 

ένα spin συζευγµένο διπυρηνικό  κέντρο (σχήµα 1.4) το οποίο αποτελεί τη θέση 

δέσµευσης και αναγωγής του Ο2.1,2,3 Η εισροή των ηλεκτρονίων στο διπυρηνικό κέντρο 

ξεκινά  απο το κυτόχρωµα c, στη συνέχεια µεταφέρονται σε  ένα δεύτερο κέντρο 

χαλκού CuΑ .Τα ηλεκτρόνια από εκεί µεταφέρονται στην αίµη α και στη συνέχεια στο 

διπυρηνικό κέντρο. Η παρουσία του διπυρηνικού κέντρου αίµης –CuB είναι ένα από τα 

κριτήρια συγγένειας µεταξύ των τελικών οξειδασών. Παρά τη µεγάλη απόσταση που 

χωρίζει εξελικτικά τους ευκαρυωτικούς απο τους προκαρυωτικούς οργανισµούς, καθώς 
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και την απλότητα που χαρακτηρίζει τις βακτηριακές τελικές οξειδάσες, η δοµή του 

διπυρηνικού κέντρου διατηρείται πλήρως µέσα στην οικογένεια των τελικών 

οξειδασών.       
Όταν τα βακτήρια αναπτύσσονται κάτω από µικροαερόβιες ή φωτοσυνθετικές  

συνθήκες, τότε έχουµε τη έκφραση µια κυτοχρωµικής οξειδάσης ονοµαζόµενη ως 

cbb3 η οποία ανήκει στην οικογένεια των τελικών οξειδασών ή η  οικογένεια των 

αιµοχαλκοοξειδασών. Το ένζυµο αυτό αποτελείται απο τρεις υποµονάδες (Μαpp 45, 

35 και 29 kDa) έχοντας δύο αίµες c οµοπολικά δεµένες  µε τις υποµονάδες ΙΙ και ΙΙΙ.. 

Το κυτόχρωµα cbb3 δεν παρουσιάζει ενεργότητα κινολικής οξειδάσης αλλά οξειδώνει 

το κυτόχρωµα c. To turnover number του κυτοχρώµατος cbb3 χρησιµοποιώντας το 

κυτόχρωµα c είναι µεγαλύτερος από 900 s-1 γεγονός που το καθιστά ως ένζυµο µε 

υψηλή ενεργότητα. Με βάση τα οπτικά φάσµατα οι Garcia-Horsman et al10 έδειξαν 

ότι το κυτόχρωµα cbb3 περιέχει δύο αίµες  b µια χαµηλού και µια υψηλού σπιν και 

τρεις αίµες c χαµηλού σπιν. Οι συντελεστές µοριακής απορρόφησης έχουν  

υπολογιστεί για τα ακόλουθα ζευγάρια  415 και 436 nm (δέσµευση CO) , ε = 190 

mM-1 cm-1 και 404 και 420 nm (δέσµευση CN- ) ε = 52 mM-1 cm-1. Tο οξειδωµένο 

ένζυµο δεν δίνει σήµα EPR µε τιµή g=2 γεγονός που σηµαίνει ότι δεν περιέχει CuA ο 

οποίος είναι παρών σε όλες τις άλλες τελικές οξειδάσες (οι οποίες δίνουν σήµα EPR 

g = 2). Αυτή η παρατήρηση υποστηρίζεται από οπτικές µελέτες φασµάτων UV-Vis 

που δείχνουν απουσία  ταινίας απορρόφησης στα 820 nm που οφείλεται σε ταινία 

µεταφοράς φορτίου του CuA και από µελέτες ανάλυσης µετάλλων του cbb3 που 

δείχνουν τη παρουσία ενός  µόνο χαλκού ανά µονάδα ενζύµου. Αυτός ο χαλκός 

αποτελεί το CuB του διπυρηνικού κέντρου αίµης –CuΒ στο οποίο λαµβάνει χώρα η 

αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο και η άντληση των πρωτονίων. Ένα κοινό χαρακτηριστικό 

των όλων των αιµοχαλκοοξειδασών είναι ότι η υψηλού σπιν αίµη που βρίσκεται στο 

διπυρηνικό κέντρο είναι αίµη τύπου α ή o έχοντας και οι δύο φαρνεσυλική πλευρική 

αλυσίδα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω το cbb3 είναι «µοναδικό» ένζυµο σε σχέση µε τις 

αα3 οξειδάσες  για τους εξής λόγους 

α) Περιέχει αίµη b ,αντί για αίµη τύπου α ή o, στο διπυρηνικό κέντρο η οποία δεν 

περιέχει φαρνεσυλική πλευρική αλυσίδα πιστοποιώντας ότι η αυτή η πλευρική 

αλυσίδα δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του διπυρηνικού κέντρου. 

Συγκεκριµένα η υδροξυλοµάδα της φαρνεσυλικής πλευρικής αλυσίδας σχηµατίζει 

δεσµό υδρογόνου µε µια από τις His του CuB. Εχει προταθεί ότι µε αυτό το τρόπο η 
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φαρνεσυλική πλευρική αλυσίδα επηρεάζει (έµµεσα) την αναγωγή του οξυγόνου στο 

διπυρηνικό κέντρο αίµη –CuΒ.  

β) ∆εν περιέχει CuA που αποτελεί τον δέκτη ηλεκτρονίων από το κυτόχρωµα c όπως 

συµβαίνει σε όλες τις άλλες κυτοχρωµικές οξειδάσες.  

γ) ∆εν περιέχει το πλέον διατηρηµένο αµινοξύ στην οικογένεια των τελικών 

οξειδασών, την Τyr244 για το οποίο έχει προταθεί ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

σχάση του δεσµού Ο=Ο  παρέχοντας ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο κατά την 

αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο από την κυτοχρωµική οξειδάση αα3. 

Η σύγκριση του  cbb3 µε τις άλλες  κυτοχρωµικές οξειδάσες θα δώσει 

πολύτιµες πληροφορίες ως προς τα διατηρηµένα δοµικά χαρακτηριστικά που  

αφορούν τις κύριες λειτουργίες όλων των αιµοχαλκοοξειδασών.  
 

 

Σχήµα  1.4  Η δοµή του διπυρηνικού κέντρου στην κυτοχρωµική οξειδάση 

1.5 Τα ενδιάµεσα κατά την αναγωγή του Ο2 από την κυτοχρωµική 
οξειδασή  

 

Η αναγωγή του οξυγόνου από την κυτοχρωµική οξειδάση πραγµατοποιείται υπό  

συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η διαδικασία της αναγωγής του Ο2 από την κυτοχρωµική 
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οξειδάση λαµβάνει χώρα σε χαµηλό υπερδυναµικό  ( λιγότερο από 0.3 V),  ο ρυθµός  

παραγωγής  των µερικώς ανηγµένων ενδιαµέσων οξυγόνου (τα οποία σχηµατίζονται 

από την αναγωγή του Ο2 ) ιδιαίτερα τοξικών αν απελευθερωθούν στο κύτταρο, 

µειώνεται και η ενέργεια η οποία απελευθερώνεται από την αναγωγή είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε την µετατόπιση των πρωτονίων διαµέσου της µιτοχονδριακής 

µεµβράνης.9 Το ένζυµο λειτουργεί υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις χρησιµοποιώντας 

το διπυρηνικό του κέντρο, το οποίο αποτελείται από το Fe της υψηλού spin αίµης α3 

(S= 5/2 για το οξειδωµένο ένζυµο και S=2 για το ανηγµένο) και ένα ιόν χαλκού CuB, 

για την δέσµευση και την αναγωγή του Ο2 . 

 Τα ενδιάµεσα της αναγωγής του οξυγόνου από την κυτοχρωµική οξειδάση 

εικονίζονται στο σχήµα 1.5.11 Ο µηχανισµός αυτός αποτελείται από δύο ξεχωριστές 

διαδικασίες.  

Στην πρώτη διαδικασία τη λεγόµενη «γρήγορη» έχουµε δέσµευση του Ο2 και µερική 

αναγωγή του διπυρηνικού κέντρου φτάνοντας στο περόξυ ενδιάµεσο. Στη αρχή 

υποθέτουµε ότι έχουµε ολική και στιγµιαία φωτόλυση του CO από το Feα3
+2 διότι η 

κβαντική απόδοση του CO είναι µονάδα. Με αυτό το τρόπο έχουµε ολική και όχι 

µερική αντικατάσταση του CO από το Ο2. Στη συνέχεια το Ο2 δεσµεύεται στο CuB
+1 

σχηµατίζοντας το σύµπλοκο CuB
+1-Ο2 (k1= 3.5 x 108 s-1 , k-1= 5 x 104 s-1) και στη 

συνέχεια στο Feα3
+2 σχηµατίζοντας το πρώτο ενδιάµεσο της χηµείας οξυγόνου  το 

ονοµαζόµενο ως όξυ ενδιάµεσο ( Feα3
+2-Ο2) (2) µε σταθερά σχηµατισµού  k= 5 x 104 s-

1. Η συχνότητα της ν(Feα3
+2-Ο2)4 στο φάσµα συντονισµού Raman εµφανίζεται στα 572 

cm-1 µε 16Ο2  και µετατοπίζεται στα 546 cm-1 όταν σαν υπόστρωµα χρησιµοποιηθεί 
18Ο2. Η δόνηση  τάσης Feα3

+2-Ο2 είναι παρόµοια µ’ εκείνη που έχει παρατηρηθεί για το 

όξυ προϊόν της Mb και Hb καθώς και για τα  µοντέλα της όξυ-αίµης α µε αριθµό 

συναρµογής 6, γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στο όξυ προϊόν της αντίδρασης  

το Ο2 δεσµεύεται  στην αίµη α3  σε µία end-on διαµόρφωση και ότι δεν αλληλεπιδρά µε 

το CuB.  

Η µετατροπή του όξυ ενδιαµέσου Feα3
+2-Ο-Ο- CuB

+1  στο περόξυ Feα3
+3-Ο--Ο - CuB

+2  

(3) ενδιάµεσο απαιτεί ένα ηλεκτρόνιο. Ακολουθώντας τη στιγµιαία αυτή διαδικασία 

παγίδευσης των ενδιαµέσων που σχετίζεται µε την άντληση των πρωτονίων, το τρίτο 

και το τέταρτο ηλεκτρόνιο µεταφέρονται στα ενδιάµεσα περόξυ (3) και φερύλ (7) 

αντίστοιχα µέσω exergonic αντιδράσεων που οδηγούν την άντληση των πρωτονίων στη 

δεύτερη φάση της διαδικασίας αναγωγής του οξυγόνου. Τα βήµατα άντλησης των 

πρωτονίων φαίνονται µε τα µαύρα βέλη.  Σε flow-flash πειράµατα µε το πλήρως 
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ανηγµένο ένζυµο, εµφανίζεται µια µικρή κυκλική αντίδραση  η οποία ξεκινά µε την 

αναγωγή του ενδιαµέσου 3 από την αίµη α και οδηγεί στο σχηµατισµό Feα3
+3-Ο=  

CuB
+1 (4) µε σταθερά σχηµατισµού  k= 3 x 104 s-1.  Αυτό το κυκλικό µονοπάτι δεν 

σχετίζεται µε την άντληση των πρωτονίων και φαίνεται στο σχήµα 1.5 µε τα 

διακεκοµµένα βέλη. Κάτω υπό αυτές τις συνθήκες, οι σταθερές ταχύτητας για το 

σχηµατισµό και την διάσπαση του ανηγµένου κατά δύο ηλεκτρόνια περόξυ ενδιαµέσου 
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Σχήµα  1.5 Τα ενδιάµεσα κατά την αναγωγή του Ο2 από την κυτοχρωµική οξειδασή κατά Varotsis et αl11 

 

3 είναι τέτοιες που κάνουν το ενδιάµεσο αυτό πληθυσµιακά να µη  φτάνει σε επίπεδα 

ανίχνευσης 

Ωστόσο οι Proshlyakov et al12χρησιµοποιώντας H2O2 στο οξειδωµένο ένζυµο 

κατάφεραν να ανιχνεύσουν το περόξυ ενδιάµεσο µε δοµή ενός όξο-φερύλ   Feα3
+4-Ο-2 

CuB
+2 ↔ Feα3

+4=Ο CuB
+2 στα 804 cm-1 το οποίο απορροφά στα 607 nm. Πειράµατα που 

έγιναν µετέπειτα έδειξαν ότι η ίδια δόνηση παρατηρείται όταν το Ο2 χρησιµοποιηθεί 

σαν υπόστρωµα στο µικτό σθένους (ανηγµένο κατά δύο ηλεκτρόνια) ένζυµο 
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επιβεβαιώνοντας ότι η χηµεία οξυγόνου και η χηµεία υπεροξειδίου στη κυτοχρωµική 

οξειδάση πραγµατοποιούνται µέσο κοινών ενδιαµέσων.13 Το   ενδιάµεσο στα 607 nm 

µε δοµή ενός όξο-φερύλ παρατηρήθηκε από δύο άλλα γκρουπ, Varotsis et al14 και 

Rousseau et al15, όταν πραγµατοποίησαν την αντίδραση του ανηγµένου ένζυµου µε το 

Ο2 σε  δευτεριωµένο  διαλύτη γεγονός που αποδεικνύει ότι το οξυγόνο σχηµατίζει 

δεσµό υδρογόνου στο όξο-φερύλ ενδιάµεσο. Στην απουσία ηλεκτρονιακής µεταφοράς 

από την αίµη α στο α3-CuB κέντρο το επιπλέον ηλεκτρόνιο που χρειάζεται για να πάµε 

από το περόξυ ενδιαµέσο  στο σχηµατισµού του φερύλ  πιθανόν να  προέρχεται από ένα 

αµινοξικό κατάλοιπο το οποίο  µετατρέπεται σε ρίζα13,16 (βλέπε παράγραφος 1.4)   

 Με τη πρωτονείωση του ανηγµένου κατά τρία ηλεκτρόνια περόξυ ενδιαµέσου 

4, σηµειώνεται η έναρξη της διαδικασίας σχάσης του δεσµού Ο-Ο η οποία παράγει το 

φερύλ ενδιάµεσο Feα3
+4=Ο CuB

+2 (7) το οποίο εµφανίζεται στους 786 cm-1 στο φάσµα 

συντονισµού Raman και έχει µέγιστο απορρόφησης στα 580 nm.14 Το φερύλ ενδιάµεσο 

προκύπτει µέσο της µεταφοράς ενός ηλεκτρονίου από το α-CuA  κέντρο  και  ενός  

άλλου ηλεκτρονίου από το CuΒ.  

To τελευταίο ενδιάµεσο που έχει παρατηρηθεί είναι το υδρόξυ ενδιάµεσο Fe-

OH (9) το οποίο εµφανίζεται στα 450 cm-1 στο φάσµα συντονισµού Raman µε 

ταχύτητα σχηµατισµού k = 8 x 10-2 s-1 .9 

1.6 Ο ρόλος της Tyrosine 244 στην ενεργοποίηση και αναγωγή του Ο2 
 

To σηµείο του καταλυτικού κύκλου στο οποίο πραγµατοποιείται η σχάση του 

δεσµού Ο=Ο κατά την αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο από την κυτοχρωµική οξειδάση είναι 

αντικείµενο πολλών αντιπαραθέσεων. Ο στιγµιαίος σχηµατισµός του όξο-φερύλ 

ενδιαµέσου κατά την αντίδραση του µικτού σθένους ενζύµου µε το Ο2 υπογραµµίζει το 

γεγονός ότι η σχάση του δεσµού Ο=Ο λαµβάνει χώρα όταν δύο ηλεκτρόνια 

προστίθενται στο ένζυµο.13 Για να συµβεί το παραπάνω, ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο 

πρέπει να διατίθεται από το ένζυµο. Στις υπεροξιδάσες και στις καταλάσες η πηγή 

αυτού του ηλεκτρονίου είναι  η αίµη κάτι που δεν συµβαίνει στην κυτοχρωµική 

οξειδάση αφού πειράµατα UV και Raman δεν υποστηρίζουν το σχηµατισµό µιας 

πορφυρινικής π-κατιοντικής ρίζας. Μια άλλη πηγή του επιπλέον ηλεκτρονίου µπορεί να 

είναι ο CuB ο οποίος µπορεί να οξειδωθεί στη +3 οξειδωτική κατάσταση. Η ύπαρξη 

ενός  CuB
+3 έχει παρατηρηθεί σε µοντέλα ενώσεων  αλλά όχι σε πρωτείνες που 

περιέχουν χαλκό. Άρα η οξείδωση ενός αµινοξικού κατάλοιπου σε ρίζα είναι η πιο 
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πιθανή περίπτωση της πηγής του επιπλέον ηλεκτρονίου. Η Tyr244 η οποία απέχει 3.2 

Å απο το Fea3 είναι ο πιθανός δότης του επιπλέον ηλεκτρονίου. Κρυσταλλογραφικές 

µελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη µιας οξειδοαναγωγικά ενεργής πλευρικής αλυσίδας.  

Η λειτουργικότητά της Τyr244 ως δότης πρωτονίου κατά την σχάση του δεσµού Ο=Ο 

ισχυροποιείται από το γεγονός ότι οι κρυσταλλικές δοµές δείχνουν ότι συνδέεται µε τη 

His240 του CuB
  µέσω ενός οµοιοπολικού δεσµού µεταξύ του C της Τyr244 και του Ν 

της His240 και ότι η φαινολική οµάδα της Τyr244 είναι διευθετηµένη µε τέτοιο τρόπο 

ώστε η υδροξυλική οµάδα ΟΗ να κατευθύνεται προς το διπυρηνικό κέντρο στο οποίο 

γίνεται η δέσµευση του Ο2.3.4 Με βάση τη προτεινόµενη λειτουργία της Τyr244 ως 

δότης του επιπλέον ηλεκτρονίου για την ενεργοποίηση και την αναγωγή του Ο2 από την 

κυτοχρωµική οξειδάση και την οξείδωση της σε ρίζα κατά την δηµιουργία του P 

ενδιαµέσου, έχει προταθεί ο παρακάτω µηχανισµός (Σχήµα 1.6).13   

Μετά την στιγµιαία δέσµευση στο CuΒ+1 το Ο2 δεσµεύεται στο Fea3
+2 για το 

σχηµατισµό του όξυ ενδιαµέσου Feα3
+2-Ο2.Με ταυτόχρονη µεταφορά ηλεκτρονίου απο 

το CuΒ+1 σχηµατίζεται το περόξυ ενδιάµεσο Feα3
+2-Ο-Ο-CuB

+2 το οποίο είναι 

δεσµευµένο στο θετικά φορτισµένο CuΒ+2  για τη διατήρηση της ηλεκτροουδετερότητας 

και της τάξης των δεσµών. Αυτό το περόξυ ενδιάµεσο λόγω της αστάθειας του δεν 

ανιχνεύεται και αποσπά ακαριαία ένα πρωτόνιο από τη γειτονική Τyr244. Ταυτόχρονα 

ο δεσµός Ο=Ο σχάζεται µε ένα συντονισµένο τρόπο, το αποµακρυσµένο οξυγόνο 

δεσµεύεται στο CuΒ+2 σχηµατίζοντας µια υδρόξη δοµή ΗΟ-CuB
+2-Ηis-Tyr• ενώ το 

πλησιέστερο στο Fe οξυγόνο οξειδώνει το Fea3
+3 προς σχηµατισµό του φερύλ  

ενδιαµέσου Feα3
+4=Ο . ∆ύο δεσµοί Ο-Ο και Η-ΟTyr σχάζονται και δυο δεσµοί Fe=Ο και 

Η-Ο- δηµιουργούνται σε αυτό το στάδιο. Με τη σχάση του δεσµού Ο-Ο σχηµατίζεται 

το σταθερό ενδιάµεσο φερύλ Feα3
+4=Ο µε την χαρακτηριστική δόνηση στα 804 cm-1 

στο Raman φάσµα η οποία ανιχνεύεται κατα την αντίδραση του µικτού σθένους 

ενζύµου µε το Ο2 και του οξειδωµένου ενζύµου µε το Η2Ο2. Η πιο κλασσική µέθοδος 

για το χαρακτηρισµό ενός περόξυ ενδιαµέσου είναι η φασµατοσκοπία Raman 

χρησιµοποιώντας ισότοπα οξυγόνου. Resonance Raman φάσµατα µοντέλων 

κυτοχρωµικής οξειδάσης17 τα οποία αποτελούνται από γέφυρες Ο-Ο µεταξύ Fe και Cu 

(Fe-O-O-Cu) έδειξαν µια ισοτοπικά ευαίσθητη κορυφή στους 804 cm-1 για το 

υποκατεστήµενο µε 16Ο µοντέλο η οποία µετατοπίζεται στους 758 cm-1 όταν 

δεσµεύεται το 18Ο. Η συχνότητα αυτής της δόνησης για το 16Ο σύµπλοκο είναι 

παρόµοια µε ν(Ο-Ο) δόνηση τάσης του Cu-O-O-Cu περόξυ ενδιαµέσου στην 

αιµοκυανίνη. 
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Σχήµα  1.6 Προτεινόµενος µηχανισµός για τη σχάση του δεσµού Ο=Ο κατά Proshlyakov et al13 

 

Tα αποτελέσµατα απο τις µελέτες των µοντέλων δείχνουν ότι η δόνηση στους 

804 cm-1 αποδίδεται στη δοµή γέφυρας Fe-O-O-Cu, ενώ σύµφωνα µε το παραπάνω 

µηχανισµό (Σχήµα 1.6) οι Proshlyakov et al13 αποδίδουν τη δόνηση αυτή στη 

διαµόρφωση του περόξυ Feα3
+4=Ο ενδιαµέσου το οποίο αποροφά στα 607 nm. Κατά 

συνέπεια βλέπουµε ότι δεν έχει ακόµη διευκρυνιστεί σε πιο ενδιάµεσο αντιστοιχεί η 

δόνηση στους 804 cm-1 όταν το πείραµα της αναγωγής του οξυγόνου γίνει υπό 

διαφορετικές συνθήκες. ∆ηλαδή όταν το πειραµα γίνεται χρησιµοποιώντας Ο2 στο 

µικτού σθένους ένζυµο ή  Η2Ο2 στο οξειδωµένο ένζυµο. Σε µια πρόσφατη εργασία οι 

Pinakoulaki et al18 απέδειξαν ότι η αντίδραση  της µικτού σθένους µεταλλαγµένης 

κυτοχρωµικής οξειδάσης  Y280H µε το O2,  εµφανίζει όµοια χαρακτηριστικά µε την 

αντίστοιχη αντίδραση του φυσικού ενζύµου, γεγονός που επιβεβαιώνει τον 

σχηµατισµό της 607 nm µορφής χωρίς την παρουσία του καταλοίπου της τυροσίνης 

280. Τα φάσµατα συντονισµού Raman των 580 και 607 nm ενδιαµέσων από την 

αντίδραση τόσο του φυσικού όσο και του µεταλλαγµένου Υ280Η ενζύµου µε το 
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υπεροξείδιο του υδρογόνου µε την χρήση διέγερσης στα 427 nm είναι όµοια µεταξύ 

τους, αποδεικνύοντας ότι και οι δύο µορφές είναι σύµπλοκα της αίµης α3 αριθµού 

συναρµογής έξι και χαµηλής διαµόρφωσης σπιν, και παράλληλα αποκλείουν τον 

σχηµατισµό ρίζας κατιόντος πορφυρίνης. 

1.7 ∆ιαφορές µεταξύ των περόξυ (P) και φερύλ (F) ενδιαµέσων 
 

Ο µηχανισµός που προτάθηκε παραπάνω για την σχάση του δεσµού Ο-Ο προτείνει οτι 

τα P και F  ενδιάµεσα έχουν τη δοµή φερύλ Feα3
+4=Ο. Παρόλο την οµοιότητα στη 

δοµή, έχουν όµως διαφορετικές οπτικές ιδιότητες. Το P στο φάσµα διαφοράς ως προς 

το οξειδωµένο ένζυµο έχει µέγιστο απορρόφησης στα 607 nm, ενώ το F ενδιάµεσο στο 

αντίστοιχο φάσµα έχει µέγιστο απορρόφησης στα 580 nm.19 Ηλεκτρονιακοί και δοµικοί 

λόγοι συνεισφέρουν στη διαφορετικότητα  των οπτικών ιδιοτήτων των P και F. Η 

επίδραση του µακρινού και εγγυή περιβάλλοντος συνεισφέρουν επίσης στη 

διαφορετικότητα της συχνότητας  δόνησης του δεσµού Feα3
+4=Ο που έχει παρατηρηθεί 

για τα δύο ενδιάµεσα P και F. Για το P ενδιάµεσο η συχνότητα δόνησης είναι 

ν(Fe=O)=804 cm-1 ενώ για το F ενδιάµεσο η συχνότητα δόνησης  είναι ν(Fe=O)=785 

cm-1.Η παρουσία ενός ασθενούς δεσµού υδρογόνου ανάµεσα στο οξυγόνο του όξο-

φερύλ ενδιαµέσου και την υδροξυλική οµάδα του υδρόξυ ΗΟ-CuB
+2 έχει προταθεί για 

το P ενδιάµεσο. Η µείωση της συχνότητας ν(Fe=O) στο F ενδιάµεσο προϋποθέτει την 

δηµιουργία ενός δεύτερου δεσµού υδρογόνου στο  οξυγόνο του όξο-φερύλ καθώς το 

δίκτυο των δεσµών υδρογόνου επαναδιευθετήται κατά την µετάβαση απο το P στο F. Η 

παροχή ενός πρωτονίου από το διαλύτη και η πρωτονίωση της Tyr244 κατά την 

παραπάνω µετάβαση είναι η πηγή γι αυτή την επιπρόσθετη αλληλεπίδραση.13 Σύµφωνο 

µε την παραπάνω ερµηνεία είναι και το γεγονός ότι η συχνότητα ν(Fe=O) στο F 

ενδιάµεσο παρουσιάζει σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε Η2Ο, D2O.14,15 Μελέτες µε 

µοντέλα έχουν δείξει ότι η ισχύς του δεσµού  Feα3
+4=Ο  είναι συνάρτηση της 

βασικότητας του εγγυή υποκαταστάτη. Ο σχηµατισµός δεσµών υδρογόνου στην Fe=O 

δοµή του F ενδιάµεσου σε σχέση µε το P, θα επηρεάσει τις οπτικές ιδιότητες της αίµης 

και τις δονητικές ιδιότητες της His-Fe+4=O δοµής. Επίσης και η αλλαγή στην 

βασικότητα της εγγύς His θα συνεισφέρει στις  διαφορετικές οπτικές και δονητικές 

ιδιότητες ανάµεσα στα δύο ενδιάµεσα. Η δονητική συχνότητα µειώνεται όσο ο εγγυής 

υποκαταστάτης  γίνεται πιο ισχυρός ηλεκτρονιοδότης  προς στο Feα3
+4=Ο σύστηµα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι διαφορές στους 
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δεσµούς  υδρογόνου και η αλλαγή ως προς τη βασικότητα του εγγύ υποκαταστάτη 

συνεισφέρουν στις διαφορετικές οπτικές και δονητικές ιδιότητες ανάµεσα στα P και F  

ενδιάµεσα 

1.8 Μελέτες δυναµικής του διπυρηνικού κέντρου αίµη α3-CuB σε 
χρονική κλιµακα απο picosecond σε kilosecond 

 
Πολλές από τις πληροφορίες που έχουµε για τη δοµή και τη δυναµική του 

διπυρηνικού κέντρου των κυτοχρωµικών οξειδασών προέρχονται από τις µελέτες των 

δεσµευµένων µε CO στο διπυρηνικό κέντρο οξειδασών. Το CO δεσµεύεται στα 

πλήρως  ανηγµένα ένζυµα ως τελικός υποκαταστάτης στην αίµη του διπυρηνικού 

κέντρου. Οι δονήσεις ν(Fe-CO) , δ(Fe-C-O) και ν(C-O) της Fe+2-CO µονάδας  έχουν 

χαρακτηριστεί για αρκετές τελικές οξειδάσες χρησιµοποιώντας φασµατοσκοπιά 

συντονισµoύ Raman και FTIR. Επιπλέον της γεωµετρίας δέσµευσης , οι µελέτες αυτές 

έχουν δώσει σηµαντικές πληροφορίες για τις ιδιότητες της proximal ιστιδίνης και της 

αλληλεπίδρασης του CO µε το γειτονικό περιβάλλον. Επίσης µελέτες της κινητικής της 

φωτοδιάσπασης του δεσµού Fe+2-CO και της επαναδέσµευσης τουCO έχουν δώσει 

πληροφορίες για τη δυναµική του διπυρηνικού κέντρου και τις κινητικές ιδιότητες των 

σχηµατιζόµενων ενδιαµέσων. Στην περίπτωση του  κυτοχρώµατος cbb3 µελέτες  

Raman συντονισµoύ του πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 και του δεσµευµένου 

µε CO ενζύµου έδειξαν ότι το διπυρηνικό κέντρο έχει µια µοναδική ενεργή διάταξη 

που παρουσιάζεται πιο «ανοιχτή» σε σχέση µε τις άλλες κυτοχρωµικές  οξειδάσες20. 

Αρα µελέτες για τη φωτοδυναµική του συµπλόκου-CO του κυτοχρώµατος cbb3
21

  σε 

συνδυασµό µε αυτές της αα3 κυτοχρωµικής οξειδάσης µπορούν να δώσουν 

συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν τις ηλεκτρονιακές και γεωµετρικές ιδιότητες 

του διπυρηνικού κέντρου αίµης/CuB και τις δεσµικές αλληλέπιδρασεις αίµης/CuB µε 

τον αξονικό υποκαταστάτη.   

Η θερµοδυναµικά επιθυµητή θέση δέσµευση του CO στα πλήρες ανηγµένα και 

µικτού σθένους ένζυµα είναι ο Fe+2. Όµως FTIR µελέτες της φωτόλυσης του 

συµπλόκου  Fe+2-CO έχουν δείξει ότι το CO δεσµεύεται προσωρινά στο CuB
+1 πρίν την 

έξοδο του στο διαλύτη.22,23 Επίσης κινητικές µελέτες της φωτοδιάσπασης και 

επαναδέσµευσης του CO στην αα3 κυτοχρωµική οξειδάση αποδεικνύουν ότι το CO 

δεσµεύεται αρχικά στο CuB
+1 πριν τη δεσµευσή του στο  Fe+2. 22,23 Τα αποτελέσµατα 

αυτά οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο CuB αποτελεί µια ενδιάµεση θέση δέσµευσης κατά 
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την είσοδο και την έξοδο των υποκαταστατών στο διπυρηνικό κέντρο. Αυτή η υπόθεση 

είναι σε συµφωνία µε τα κινητικά δεδοµένα για το όξυ ενδιάµεσο τα οποία προτείνουν 

δέσµευση του Ο2 στο CuB
+1 πριν τη δέσµευση του στο Fe+2.  

Οι Shelvis et al24 οι οποίοι αποδεικνύοντας τη µη σχάση του δεσµού ανάµεσα 

στο Fe της αίµης α3 και της proximal ιστιδίνης, απέκλεισαν την διαδικασία ανταλλαγής 

υποκαταστατών25 στην εγγύς περιοχή και προτείνουν για τις µεταβολές που 

συµβαίνουν στο διπυρηνικό κέντρο, µετά τη φωτόλυση του CO, τον εξής µηχανισµό: 

Μετά τη φωτοδιάσπαση του CO η ν(Fe-His) µετατοπίζεται  απο τους 214 cm-1 σε 

υψηλότερη συχνότητα στους 220-222 cm-1 γεγονός που αντιπροσωπεύει ισχυροποίηση 

του δεσµού Fe-His και το CO επανέρχεται στη συχνότητα ισορροπίας σε χρόνο 

περίπου 1.5 µs. Κατά τον ίδιο χρονικό διάστηµα το CO αποσπάται από το CuB και 

απελευθερώνεται στο διαλύτη µε τον οποίο εξισορροπεί και αργότερα 

επαναδεσµεύεται στην αίµη α3 µέσω της θερµικής διαδικασίας σε χρονική κλίµακα των 

ms. 

Σε µια πρόσφατη µελέτη οι Koutsoupakis  et al26 πρότειναν τον µηχανισµό της 

φωτοδιάσπασης και επαναδέσµευσης του CO στο κυτόχρωµα ba3 o οποίος 

απεικονίζεται στο σχήµα 1.7. 

 • Ο µηχανισµός αυτός αποτελείται από δύο διαδικασίες ως προς τη δυναµική της 

δέσµευσης του CO στην αίµη α3, µία θερµική και µία φωτοχηµική. Η θερµική 

διαδικασία περιγράφει την ισορροπία κινητικής της δέσµευσης/επαναδέσµευσης  και 

απόσπασης του CO προς και από το CuB και την αίµη α3. Παρόλο που δεν έχουµε  

πειραµατικές αποδείξεις για τις φωτοχηµικές ιδιότητες του συµπλόκου CuB
+1-CO 

(complex A), ωστόσο υιοθετούµε τον ισχυρισµό των Einarsdottir et al27  οι οποίοι 

έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές µεταβάσεις που να προέρχονται από το 

µεταβατικό CuB
+1-CO σύµπλoκο του κυτοχρώµατος αα3. Άρα υποθέτουµε ότι δεν 

έχουµε φωτοδιάσπαση του συµπλόκου CuB
+1-CO (complex A) µε διέγερση στα 532 και 

355 nm. Στο µηχανισµό του σχήµατος 1.7 προτείνουµε τη διάκριση ανάµεσα σε δύο 

διαφορετικές CuB
+1-CO δοµές. Η µια δοµή προέρχεται από τη θερµική διαδικασία κατά 

την οποία  η αίµη α3 έχει επανέλθει στην συχνότητα ισορροπίας (state 2) και η άλλη 

από την φωτοχηµική διαδικασία (state 5) στην οποία η αίµη α3 δεν βρίσκεται σε 

θερµική ισορροπία. Μελέτες δυναµικής σε χρονική κλίµακα της τάξης των fs έχουν 

δείξει ότι στη φωτοχηµική διαδικασία το CO αποσπάται από την αίµη α3 µέσα σε 100 

fs (state 4), διεγείρεται και µετέπειτα δεσµεύεται στο CuB
+1 σε λιγότερο από 1 ps (state 
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(1)     CO(sol),  His-Fe,  CuB

(4)     CO*,  [His-Fe]*,  CuB

               K1    104 M-1  
                                                                                                                                        34.5 s-1

                                                                                                                            

70 %                         30 %

hν (532 nm)

(2)     His-Fe,  CuB-CO     His-Fe,  CuB-CO                   (5)     [His-Fe]*,  CuB-CO

                                               Complex A

(3)     His-Fe-CO,  CuB

                       Complex B

k2 = 28.6 s-1          k-2 = 0.8 s-1

Thermal                                                                             Photochemical

≈ 

  1 ps

  140 fs

5) προς σχηµατισµό του µεταβατικού CuB
+1-CO συµπλόκου.23 Τις ίδιες κλίµακες 

χρόνου αναµένουµε και για τα πρώιµα φαινόµενα της φωτοδυναµικής του ba3. 

 

 

 
Σχήµα  1.7 Κινητική µελέτη της φωτοδιάσπασης και επαναδέσµευσης του CO στην bα3 κυτοχρωµική 

οξειδάση κατά Koutsoupakis  et al26 

 

Έτσι στη φωτοχηµική διαδικασία η αίµη α3 βρίσκεται στην αρχή σε µία µη 

εξισορροπηµένη  διαµόρφωση (state 5) µε την εγγύ ιστιδίνη δεσµευµένη σε αυτή, 

έπειτα επανέρχεται στη διαµόρφωση  ισορροπίας και το CO αποσπάται από το CuB και 

απελευθερώνεται στο διαλύτη µε τον οποίο εξισορροπεί (state 1). Απευθείας 

επαναδέσµευση δεν παρατηρείται µετά τη φωτοδιάσπαση του CO, το οποίο σηµαίνει 

ότι οι 4 και 5 δεν αντιπροσωπεύουν τις στιγµιαίες καταστάσεις µετά τη φωτόλυση του 

CO. Στις καταστάσεις αυτές το φωτοδιασπώµενο CO και το διπυρηνικό κέντρο 

εµπεριέχουν επιπλέον ενέργεια η οποία προέρχεται από τη φωτόλυση. Το 

ενεργοποιηµένο CO δεσµεύεται στο CuB πριν επιτευχθεί η θερµική διαδικασία του 

διπυρηνικού κέντρου. Η υψηλή συγγένεια του CO για το CuB (K1> 104 M-1) εµποδίζει 

την στιγµιαία επαναδέσµευση. Μη στιγµιαία επαναδέσµευση του CO συµβαίνει µέσω 
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της θερµικής διαδικασίας από τη κατάσταση 2 µε µια παρατηρούµενη σταθερά 

ταχύτητας k2= 28.6 s-1 ( t1/2 = 24.2 ms).  

 Με βάση τα παραπάνω είναι εµφανές ότι οι µεταβολές που συµβαίνουν στο 

εγγύ περιβάλλον της αίµης α3 δεν επηρεάζουν την επαναδέσµευση του CO στην αίµη 

α3. Το κύριο ρόλο ως προς τη δυναµική του παραπάνω φαινοµένου φαίνεται ότι ασκεί 

το µακρινό περιβάλλον της αίµης α3. Επίσης τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι δεν 

υπάρχει κανένα εµπόδιο στην επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 και ότι η 

απόσπαση του CO από το CuB συµβαίνει µέσω της  απελευθέρωσης του στο διαλύτη 

πριν επαναδεσµευθεί στην αίµη α3. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται εδώ είναι: 

1) Ο χαρακτηρισµός της δοµής και της δυναµικής του διπυρηνικού κέντρου των 

κυτοχρωµικών και κινολικών οξειδασών, κατά τη δέσµευση µικρών µορίων (CO, 

NO) στην οξειδωµένη και πλήρως ανηγµένη µορφή και ο προσδιορισµός των 

γνωρισµάτων του διπυρηνικού κέντρου που καθορίζουν τη δέσµευση των 

εξωγενών υποκαταστατών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιµοποιήθηκε 

φασµατοσκοπία  time-resolved step-scan FT-IR  

2) Ο καθορισµός των δυναµικών αναγωγής Ε0 των κυτοχρωµικών και κινολικών 

οξειδασών ο οποίος είναι απαραίτητος για την κατανόηση του µηχανισµού της 

µεταφοράς ηλεκτρονίων στην οικογένεια αυτών των ενζύµων. Κατά συνέπεια για 

τη διαλεύκανση αυτών των πολύπλοκων συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρονίων 

απαιτείται η κατανόηση των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων των ενζύµων. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού χρησιµοποιήσαµε τη τεχνική της 

φασµατοηλεκτροχηµείας. 

Συγκεκριµένα οι στόχοι της ερευνητικής εργασίας είναι: 

• Μελέτη της δοµής και της δυναµικής του διπυρηνικού κέντρου της κυτοχρωµικής 

οξειδάσης cbb3  από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri µε φασµατοσκοπία time-

resolved step-scan FT-IR για τον προσδιορισµό των ιδιαίτερης κινητικής του 

συµπεριφοράς  σε σχέση µε άλλες κυτοχρωµικές  οξειδάσες (κεφάλαια 4 και 6). 

Επίσης γίνεται µια συγκριτική µελέτη µε την ίδια πειραµατική µεθοδολογία της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3 των µιτοχονδρίων και της κινολικής οξειδάσης αα3-600 

(κεφάλαιο 8) 

• Μελέτη της δοµής του οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το ΝΟ µέσω 

φασµατοσκοπίας FTIR µε στόχο τον χαρακτηρισµό του διπυρηνικού κέντρου κατά τη 

δέσµευση του ΝΟ. Επίσης γίνεται µια συγκριτική µελέτη µε την ίδια πειραµατική 

µεθοδολογία των ΝΟ-συµπλόκων του κυτοχρώµατος cbb3, της αναγωγάσης του ΝΟ 

και της µυοσφαιρίνης (Κεφάλαιο 5).  

• Μελέτη της αντίδρασης του  συµπλόκου του κυτοχρώµατος cbb3 – CO µε τo O2 

µε φασµατοσκοπίες FTIR και UV-Vis. Η µελέτη αυτή παρέχει τη πρώτη  πειραµατική 

απόδειξη για την ύπαρξη µιας µικτού σθένους αίµης Fe3+/Cu1+-CO δοµής (Κεφάλαιο 

7). 
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• Προσδιορισµός των δυναµικών αναγωγής των οξειδοαναγωγικών κέντρων της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης cbb3 και της αναγωγάσης του ΝΟ (Κεφάλαιο 9) καθώς και 

της κινολικής οξειδάσης αα3-600(Κεφάλαιο 11) 

•  Φασµατοηλεκτροχηµική µελέτη του σύµπλοκο του ανηγµένου κυτοχρώµατος bα3 

µε το ΝΟ σαν ένα πρώτο βήµα ως προς τη διερεύνηση του µηχανισµού αναγωγής του 

ΝΟ σε Ν2Ο που καταλύεται από το κυτόχρωµα bα3 (Κεφάλαιο 10). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
  
       ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ IR ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 

 

2.1 Φασµατοσκοπία IR 
 

Ένα µόριο απορροφά IR ακτινοβολία όταν η ενέργεια της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας συµπίπτει µε την ενέργεια µια  µετάβασης του µορίου µεταξύ δύο 

δονητικών επιπέδων της βασικής ηλεκτρονικής κατάστασης. Για να συµβεί 

απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας από ένα µόριο πρέπει να υπάρξει αλλαγή στη 

διπολική ροπή που χαρακτηρίζει ένα συγκεκριµένο τρόπο δόνησης. ∆ηλαδή το µόριο 

πρέπει να περιέχει ένα δίπολο το οποίο να δονείται µε συχνότητα ίση µε τη 

συχνότητα του παλλόµενου ηλεκτρικού πεδίου της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η 

µόνιµη διπολική ροπή δίνεται από τη σχέση  

                                                          µο = e x r                          (2.10) 
                                     

όπου e το φορτίο, και r η απόσταση που χωρίζει τα θετικά από τα αρνητικά φορτία.    

Το ποσό της IR ακτινοβολίας που απορροφάται κατά τη διάρκεια µιας δόνησης 

καθώς και η ένταση της ταινίας στο φάσµα εξαρτάται από την πιθανότητα της 

δονητικής µετάβασης η οποία µε τη σειρά της εξαρτάται από την αλλαγή της 

διπολικής ροπής(µεταβατική διπολική ροπή) που συµβαίνει κατά την µετάβαση. 

Θεωρούµε την περίπτωση ενός ετεροπυρηνικού διατοµικού µορίου που βρίσκεται 

στην θεµελιώδη ηλεκτρονιακή κατάσταση στο n δονητικό επίπεδο. Η διπολική ροπή 

µετάβασης για µετάβαση ηλεκτρικού διπόλου απο το n δονητικό επίπεδο σε 

διαφορετικό δονητικό επίπεδο m της ίδιας ηλεκτρονιακής κατάστασης είναι 

   

 

όπου µ η διπολική ροπή του µορίου στη βασική  ηλεκτρονιακή κατάσταση µε µήκος 

δεσµού r. Η διπολική ροπή εξαρτάται από το µήκος δεσµού, άρα µπορεί να γραφτεί 

σαν άθροισµα όρων  σε σειρά Taylor 

   

 
.....

0
0 +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+= q
q
µµµ

nmRnm µ=

(2.12) 

(2.11) 
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όπου µο η µόνιµη διπολική ροπή όταν q=o και q η δονητική συντεταγµένη η οποία 

δίνεται απο τη σχέση q = r-re όπου r η ενδοπυρηνική απόσταση και re η απόσταση 

στην κατάσταση ισορροπίας. Αντικαθιστώντας το µ στο Rmn έχουµε  

 

 

Ο πρώτος όρος είναι µηδέν λόγω της ορθογωνιότητας  των καταστάσεων m , n. O 

δεύτερος όρος είναι µη µηδενικός εάν η διπολική ροπή εξαρτάται από τη µετατόπιση 

q δηλαδή όταν έχουµε µεταβολή της διπολικής ροπής 0
0

≠⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

q
µ . Αυτό σηµαίνει ότι 

µια δόνηση ενός µορίου είναι ενεργή στο ΙR, όταν η διπολική του ροπήµεταβάλλεται. 

Η ένταση της απορρόφησης στο ΙR είναι ανάλογη του τετραγώνου της µεταβολής της 

διπολικής ροπής.   

 

 

 

ενώ ποσοτικά καθορίζεται από το νόµο του Beer-Lambert: 

 

                           Iν = Ιο 10-εbc 

 

όπου Ιν η ένταση της ακτινοβολίας που εξέρχεται από το δείγµα µήκους b, 

συγκέντρωσης c ,µε συντελεστή µοριακής απορρόφησης ε και Ιο η ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας.    

2.1.1  Η αρχή λειτουργίας του συµβολόµετρου Michelson 
 

Oλα τα φασµατοφωτόµετρα µετασχηµατισµού Fourier χρησιµοποιούν ένα 

συµβολόµετρο τύπου Michelson (σχήµα 2.4). Σε αυτού του είδους τα συµβολόµετρα 

µία δέσµη ακτινοβολίας ΙR που εκπέµπεται από την πηγή προσπίπτει σε ένα 

διαχωριστή δέσµης (beam–splitter) και διαχωρίζεται σε δύο δέσµες (δέσµη 1 και 

δέσµη2). Το beam–splitter που επιτρέπει στο ένα µέρος της δέσµης να περνά ενώ 

αντανακλά το υπόλοιπο µέρος ,τοποθετείται σε γωνία 45  ως προς την προσπίπτουσα 

δέσµη για να µεγιστοποιήσει τις εντάσεις τόσο του µέρους της δέσµης που διαπερνά 

όσο και του µέρους που ανακλάται .Το µέρος της ακτινοβολίας που διαπερνά (δέσµη 

2) προσπίπτει στον κινούµενο καθρέπτη Μ2, ο οποίος µετακινείται µε σταθερή 

nqm
q

nmnmRnm
0

0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+==
µµµ (2.13) 
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+d -d0

M2

M1

Sample

Detector

Beam splitter

Source IR

O

ταχύτητα από -d σε +d και ανακλάται προς τα πίσω προς το beam–splitter.Το 

ανακλώµενο από το beam–splitter µέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (δέσµη 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήµα  2.1 Σχηµατικό διάγραµµα του συµβολόµετρου Michelson 
 

προσπίπτεί στον ακίνητο καθρέπτη Μ1 και ανακλάται και αυτό προς τα πίσω προς το 

beam–splitter. Η διαφορά διαδροµής µεταξύ των δύο δεσµών που προσπίπτουν στον 

κινούµενο Μ2 και ακίνητο Μ1 καθρέπτη είναι δ=2(ΟΜ2-ΟΜ1). Αυτή η διαφορά 

διαδροµής δ είναι γνωστή και ως retardation.Όταν οι δύο παραπάνω ανακλώµενες 

δέσµες συναντιόνται στο beam-splitter, συµβάλουν δηλαδή προστίθενται δίνοντας 

συνεργετική συµβολή ή καταστροφική, ανάλογα µε το αν τα δύο κύµατα είναι σε 

φάση ή εκτός φάσης, το οποίο εξαρτάται από την θέση του κινούµενου καθρέπτη Μ2 

τη στιγµή της ανάκλασης. Το αποτέλεσµα της συµβολής των δύο κυµάτων είναι η 

δηµιουργία κροσσών συµβολής, ενός δηλαδή συµβολογραφήµατος (inteferogram), το 

οποίο καταγράφεται από τον ανιχνευτή ως η εταβολή της έντασης I′(δ) σε συνάρτηση 

µε τη διαφορά διαδροµής δ η οποία δίνεται από τη παρακάτω σχέση 

{ }δνπν
λ
δπν 2cos1)(2cos1)(I(δ +0,5=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +0,5 = ) II                             (2.16) 

H παραπάνω σχέση αποτελείται από δύο όρους, ένα σταθερό (dc) που είναι ίσος µε  



 
 

32

               και ένα µεταβαλλόµενο (ac) o οποίος είναι ίσος µε  { }δνπν 2cos)(I0,5 . 

Μόνο ο ac παράγοντας είναι σηµαντικός για  φασµατοσκοπικές µετρήσεις γι αυτό και 

αναφέρεται σαν  συµβολογράφηµα Ι(δ) το οποίο για µονοχρωµατική πηγή δίνεται 

απο την εξίσωση  

                           δνπνδ 2cos)()( II 0,5=                                                     (2.17) 

Στην πραγµατικότητα, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το µέγεθος του σήµατος που 

φτάνει στον ανιχνευτή. Είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθεί διαχωριστής δέσµης ( 

beam – splitter) που να έχει τα ιδανικά χαρακτηριστικά, 50% αντανάκλαση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και 50% διαπερατότητα στο υπόλοιπο της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επίσης οι περισσότεροι IR ανιχνευτές δεν 

ανταποκρίνονται το ίδιο σε όλες τις συχνότητες. Άρα σύµφωνα µε τα παραπάνω η 

εξίσωση µετατρέπεται στην  

                                              δνπνδ 2cos)()( BI =                                                         (2.18) 

όπου )(νB  είναι µια παράµετρος που δίνει την ένταση της πηγής και είναι ίση µε το 

γινόµενο της έντασης )(νI   της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας και ενός παράγοντα 

διόρθωσης )(νH  για τις αλλαγές του σήµατος (ένταση ακτινοβολίας) που οφείλονται 

στα παραπάνω χαρακτηριστικά του οργάνου. Στα µαθηµατικά η ένταση Ι(δ) 

αναφέρεται ως ο συνηµιτονοειδής µετασχηµατισµός Fourier του  )(νB .  

Στην περίπτωση που η πηγή είναι πολυχρωµατική τότε η ένταση του 

συµβολογραφήµατος δίνεται από το παρακάτω ολοκλήρωµα  

                                             νδνπνδ ∫
+∞

∞−
= d 2cos)()( BI                                                      (2.19) 

 

το οποίο είναι το µισό ενός ζεύγους συνηµιτονοειδούς µετασχηµατισµού Fourier, µε 

το άλλο µισό να είναι  

                                           δδνπδν ∫
+∞

∞−
= d 2cos)()( IB                                                        (2.20) 

Το σήµα του ανιχνευτή είναι συνάρτηση της θέσης του κινούµενος φακού Μ2, της 

φασµατικής πυκνότητας της πηγής καθώς και των ανακλαστικών ιδιοτήτων όλων των 

οπτικών συσκευών του συµβολοµέτρου.H διακριτική ικανότητα της παραπάνω 

οργανολογίας καθορίζεται από την απόσταση d την οποία ο κινούµενος καθρέπτης 

διανύει, ξεκινώντας από το σηµείο 0 (ZPD zero-path-difference) στο οποίο οι δύο 

οπτικοί δρόµοι ΟM και ΟM2 είναι ίσοι. Συγκεκριµένα αν η µέγιστη διαφορά 

)(νI0,5 
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διαδροµής του συµβολοµέτρου είναι ∆max τότε η υψηλότερη διακριτική ικανότητα 

∆(ν )  που µπορεί να επιτευχθεί είναι  

                                    ∆(ν )  = (∆max)-1                                                                                      (2.21) 

2.1.2 Περιγραφή της τεχνικής step-scan   
 

Με  την step-scan φασµατοσκοπία είναι δυνατή η παρακολούθηση πειραµατικών 

διαδικασιών που συµβαίνουν ταυτόχρονα σε µια περιοχή συχνοτήτων (frequency 

domain)και χρόνου (time domain). Η τεχνική της scan-scan FT-IR φασµατοσκοπίας, 

που χρησιµοποιείται για τη µελέτη χρονικά εξαρτηµένων (time domain) πειραµάτων, 

επιτυγχάνεται κρατώντας σταθερό το κινούµενο καθρέπτη του συµβολοµέτρου κατά 

την διάρκεια συλλογής των αποτελεσµάτων. Στην τεχνική αυτή η οποία 

παρουσιάζεται στο σχήµα 2.2 η διαδροµή (από -d σε +d), που διανύει ο κινούµενος 

καθρέπτης, διαχωρίζεται σε πολλά τµήµατα, µε αποτέλεσµα αντί της συνεχούς 

κίνησης του καθρέπτη να έχουµε µία κίνηση βήµα προς βήµα. Σε κάθε βήµα ο 

κινούµενος καθρέπτης σταµατά και το επαγώµενο, από το παλµό ενός laser, σήµα 

προκαλεί µια παροδική αλλαγή στην απορρόφηση του δείγµατος η οποία οδηγεί σε 

µια περαιτέρω αλλαγή της έντασης στο συγκεκριµένο σηµείο του 

συµβολογραφήµατος. Συγκεκριµένα το συνολικό χρονικό προφίλ της φασµατικής 

αλλαγής του δείγµατος, η όποια προέρχεται από την εφαρµογή ενός παλµού, 

συλλέγεται και καταγράφεται ως ο µέσος όρος σε κάθε σηµείο του καθρέπτη και σε 

κάθε χρονική στιγµή. Στη συνέχεια όλα τα δεδοµένα τα οποία αντιστοιχούν  σε κάθε 

σηµείο του καθρέπτη σχηµατίζουν µια σειρά από συµβολογραφήµατα που το κάθε 

ένα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο χρόνο. Το σήµα του συµβολογραφήµατος 

παράγεται µε την ολοκλήρωση του σήµατος του ανιχνευτή κατά την διάρκεια του 

χρόνου στην οποία ο κινούµενος καθρέπτης παραµένει ακίνητος. Ο καθρέπτης 

επιτελεί το επόµενο βήµα και το συνολικά  χρονικά εξαρτώµενο συµβολογραφήµα 

καταγράφεται λαµβάνοντας υπόψη τις  παροδικές αλλαγές που συµβαίνουν σε όλα τα 

βήµατα. Αυτό το σύνολο των δεδοµένων µετασχηµατίζεται σε χρονικά εξαρτώµενο 

φάσµα αφού επεξεργαστούν τα χρονικά εξαρτώµενα συµβολογραφήµατα που 

προέρχονται από τις αλλαγές της έντασης. 

Στην step-scan ΤR FT-IR φασµατοσκοπία η αλλαγή απορρόφησης που συµβαίνει  

στο δείγµα πρέπει να καταγράφεται µε βάση ενός δείγµατος  αναφοράς 

(background).Mε αυτό το τρόπο παίρνουµε  τα φάσµατα διαφοράς τα οποία 

υπολογίζονται από την εξής µαθηµατική σχέση 
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Σχήµα  2.2 Απεικόνιση της κίνησης του καθρέπτη κατά την step-scan τεχνική 

 

 

                                  ∆Α = -log(IS/IR)                                           (2.22)                              

όπου IS, IR οι εντάσεις του προς µελέτη δείγµατος και του δείγµατος αναφοράς 

αντίστοιχα.Ο κύριος περιορισµός της time-resolved step-scan FT-IR φασµατοσκοπίας 

είναι η µη δυνατή επίτευξη να έχουµε την µέγιστη  ευαισθησία και  την µέγιστη  

χρονική διακριτική ικανότητα ταυτόχρονα. Αυτό οφείλεται στη χαµηλή ένταση της 

πηγής που έχει σαν συνέπεια τη χαµηλή ροή φωτονίων. Για σχετικά χαµηλές  χρονικές 

διακριτικές ικανότητες της τάξης των µs, είναι απαραίτητοι 16-bit ADC µετατροπείς 

καθώς και ΜCT (Mercury Cadmium Telluride) ανιχνευτές που η µέγιστη απόκριση 

τους φτάνει το παραπάνω χρόνο. Για πολύ υψηλές χρονικές διακριτικές ικανότητες, 

πρέπει να χρησιµοποιούνται 12-bit (50ns) και 8-bit (5ns) ADC µετατροπείς καθώς και 

γρήγοροι φωτοβολταικοί ΜCT ανιχνευτές. 

2.1.3 Περιγραφή της Step-Scan FT-IR πειραµατικής διάταξης  
 

H  ειραµατική συσκευή που παρουσιάζεται στο σχήµα 3 αποτελείται από ένα 

συµβολόµετρο το οποίο περιέχει την λυχνία IR (globar), τον διαχωριστή δέσµης 

(beamsplitter) , τον κινούµενο και ακίνητο καθρέπτη και ένα φωτοβολταικό MCT 

ανιχνευτή.O ανιχνευτής αυτός, σαν ηµιαγωγός, βασίζει τη λειτουργία του στην 
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δηµιουργία ενός ηλεκτρικού ρεύµατος ανάλογου των φωτονίων που προσπίπτουν 

στην επιφάνεια του. Το σήµα του ανιχνευτή ενισχύεται από ένα προενισχυτή, ο 

οποίος διαθέτει δύο εξόδους µια αναλογική (ΑC) και µια ψηφιακή (DC) έξοδος. H 

DC έξοδος παρέχει το στατικό συµβολογράφηµα ( δηλαδή πριν την φωτόλυση του 

δείγµατος από το laser) και η ΑC παρέχει την επαγόµενη από το laser αλλαγή του 

συµβολογραφήµατος. Τα AC και DC σήµατα αφού ενισχυθούν από δύο 

προενισχυτές, ψηφιοποιούνται από ένα 16 bit 200 kHz digitizer. Η φωτόλυση του 

δείγµατος επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας τη δεύτερη αρµονική (532 nm) ενός Q-

switched Nd:YAG laser.Το laser χρησιµοποιείται όχι µόνο για τη φωτόλυση του 

φωτόλυση του δείγµατος αλλά και σαν σηµείο αναφοράς για να ξεκινάει κάθε φορά ο 

κύκλος µέσα στον οποίο γίνεται η µέτρηση. Ο κύκλος της κάθε µέτρησης ορίζεται ως 

το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο παλµών του laser. Η pulse delay generator συνδέεται 

µε το φασµατοφωτόµετρο και το laser µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

πραγµατοποιείται ο χρονικός συντονισµός των δύο οργάνων. Η pulse delay generator 

πραγµατοποιεί ρυθµιζόµενη πυροδότηση του Nd:YAG laser και ταυτόχρονα 

προγραµµατίζει το χρόνο καταγραφής του φάσµατος ΙR στέλνοντας τις απαραίτητες 

εντολές στο φασµατοφωτόµετρο. To χρονικό διάστηµα στο οποίο παρατηρούµε την 

εξέλιξη της φωτοεπαγώµενης αντίδρασης οριοθετείται από το χρησιµοποιούµενο 

ρυθµό επανάληψης των παλµών του laser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

Σχήµα  2.3 Step-Scan FT-IR πειραµατική διάταξη 
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2.2 Βασικές έννοιες φασµατοηλεκτροχηµείας 
 

Ο όρος φασµατοηλεκτροχηµεία εµπεριέχει το συνδυασµό µιας ηλεκτροχηµικής 

τεχνικής µε µια φασµατοσκοπική , έτσι ώστε οι δυο αυτές µετρήσεις να µπορούν να 

λαµβάνονται ταυτόχρονα σε ένα ηλεκτροχηµικό κελί. Σε ένα τυπικό 

φασµατοηλεκτοχηµικό πείραµα η ηλεκτροχηµική τεχνική χρησιµοποιείται ως ένα 

σύστηµα το οποίο επάγει τη διαταραχή και η αντίδραση του συστήµατος ανιχνεύεται 

φασµατοσκοπικά. Με αυτό το τρόπο η ηλεκτροχηµική τεχνική ελέγχει την 

οξειδωτική ή αναγωγική κατάσταση του διαλύµατος (δηλαδή τις οξειδοαναγωγικές 

ουσίες) και οι οπτικές αλλαγές οι οποίες οφείλονται στην αναγωγή ή την οξείδωση 

ανιχνεύονται φασµατοσκοπικά. Γενικά περισσότερες πληροφορίες αποκτά κανείς εάν 

παρακολουθείται ταυτόχρονα η οπτική και η ηλεκτροχηµική αντίδραση του 

συστήµατος. Ο συνδυασµός αυτών των δύο διαφορετικών τεχνικών παρέχει µια 

σηµαντικά χρήσιµη µεθοδολογία για τη µελέτη µηχανισµού των αντιδράσεων οι 

οποίες συµβαίνουν στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Οι φασµατοηλεκτροχηµικές 

τιτλοδοτήσεις έχουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις χηµικές 

τιτλοδοτήσεις οι οποίες χρησιµοποιούν χηµικές ουσίες οι οποίες είναι αναγωγικές ή 

οξειδωτικές. Ένα από αυτά είναι η ακρίβεια που παρέχει η φασµατοηλεκτροχηµική 

τεχνική στον έλεγχο της ποσότητας οξειδωτικού ή αναγωγικού φορτίου. 

Πολλές φασµατοηλεκτροχηµικές τεχνικές βασίζονται στο ότι µια οπτική δέσµη 

διαπερνά ένα ηλεκτρόδιο το οποίο είναι διαπερατό στην φασµατική περιοχή του 

ενδιαφέροντος µας. Γι αυτό και τα ηλεκτρόδια αυτού του είδους ονοµάζονται οπτικά 

διαπερατά ηλεκτρόδια (optical transparent electrodes O.T.E).H φασµατο- 

ηλεκτροχηµική τεχνική προσφέρει ένα απίστευτα απλό τρόπο γρήγορου και ακριβή 

έλεγχου της οξειδοαναγωγικής κατάστασης µιας ουσίας σε ένα µικρό όγκο µε 

ταυτόχρονη οπτική ανίχνευση. H τεχνική αυτή χρησιµοποιεί συνθήκες ελεγχόµενου 

δυναµικού (και όχι ελεγχόµενο ρεύµα) το οποίο είναι στην ουσία το σήµα που 

προκαλεί τη διαταραχή. Ο έλεγχος του δυναµικού παρέχει τη δυνατότητα της 

ακριβούς µελέτης του οξειδοαναγωγικού δυναµικού µιας χηµικής ουσίας όπως αυτό 

ορίζεται από την εξίσωση του Nernst για αντιστρεπτά συστήµατα 

[ ]
[ ]   + Ε  = Ε
R
O

nF
RT ln0

νοεφαρµοζόµε                                         (2.23)                             
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όπου [Ο] και [R] είναι οι συγκεντρώσεις της οξειδωµένης και ανηγµένης κατάστασης 

της χηµικής ουσίας. Παρόλο που το εφαρµοζόµενο δυναµικό Ε ελέγχει το ποσοστό 

([Ο]/[R])επιφάνεια στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, η αναλογία ([Ο]/[R])διάλυµα στο 

διάλυµα προσαρµόζεται στην ίδια αναλογία µε αυτή στην επιφάνεια του ηλεκτρόδιου. 

Έτσι στο σηµείο εξισορρόπησης ισχύει  

([Ο]/[Ρ])επιφάνεια =([Ο]/[Ρ])δίαλυµα 

Η φασµατοηλεκτροχηµική τεχνική η οποία χρησιµοποιεί τον ποτενσιοστάτη 

σαν πηγή ελεγχόµενου δυναµικού για τη µελέτη οξειδοαναγωγικών ουσιών, 

αναπτύχθηκε για τρεις κυρίως λόγους 

1) τη λήψη οπτικών  φασµάτων της χηµικής ουσίας κατά την οξειδοαναγωγική 

διαδικασία  

2) τη µέτρηση αναγωγικών δυναµικών( Ε0) της ουσίας 

3) το στοιχειοµετρικό προσδιορισµό ηλεκτρονίων ( n τιµές)  

Σε συµβατικά ηλεκτροχηµικά κελιά τα οποία διαθέτουν µεγάλο όγκο ο χρόνος 

που απαιτείται για την εξισορρόπηση του λόγου [O]/[R] είναι µεγάλος διότι η 

εξισορρόπηση εξαρτάται από την διάχυση των ηλεκτρόνιων διαµέσου του 

διαλύµατος. Ωστόσο η φασµατοηλεκτροχηµική µέθοδος είναι πρακτική σε 

συνδυασµό µε φασµατοσκοπικά κελιά λεπτού πάχους στο οποίο η εξισορρόπηση 

επιτυγχάνεται γρήγορα λόγο του ότι το µονοπάτι διάχυσης στο διάλυµα είναι µικρό 

Η αρχή της φασµατοηλεκτροχηµικής τεχνικής αυτής έγκειται στον έλεγχο της 

αναλογίας ([Ο]/[R]) (οξειδωµένη ουσία / ανηγµένη ουσία) της οξειδοααναγωγικής 

ουσίας που βρίσκεται στο διάλυµα από το δυναµικό το όποιο εφαρµόζεται στο 

φασµατοηλεκτροχηµικό κελί από ένα ποτενσιοστάτη. Η προς µελέτη ουσία 

µετατρέπεται από τη µια οξειδωτική κατάσταση σε µια άλλη µε εφαρµογή µιας 

σειράς δυναµικών που το κάθε δυναµικό αντιστοιχεί σε µια τιµή ([Ο]/[R]) 

(οξειδωµένη ουσία/ανηγµένη ουσία) η οποία ανιχνεύεται φασµατοσκοπικά. Κάθε 

δυναµικό που παρέχει ο ποτενσιοστάτης εφαρµόζεται έως ότου το ρεύµα σταµατήσει 

να φθίνει και φτάσει σε ένα πλατό. Τότε έχει επέλθει ισορροπία και η τιµή του 

πηλίκου ([Ο]/[R]) γίνεται ίση µε τη µονάδα, (ή αλλιώς ([Ο]/[R])επιφάνεια = 

([Ο]/[R])διάλυµα) όπως αυτή καθορίζεται από την εξίσωση του Nernst. Ένα διάγραµµα  

Nernst ( Nernst plot) µπορεί να γίνει από τις τιµές του Ε και τις αντίστοιχες τιµές του 

πηλίκου ([Ο]/[R]) το οποίο ανιχνεύεται φασµατοσκοπικά. 
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2.2.1 Η τεχνική ελεγχόµενου δυναµικού σε σύστηµα τριών 
ηλεκτροδίων 

 
Ένας µεγάλος αριθµός ανόργανων ή οργανικών, ουδέτερων η ιονικών ουσιών 

µπορούν να οξειδώνονται ή να ανάγονται στην επιφάνεια ενός ηλεκτροδίου σύµφωνα 

µε τη γενική αντίδραση:  

 Οx+ne                Red                      

Για ορισµένο ηλεκτροδιακό υλικό και θερµοκρασία το δυναµικό, στο οποίο 

συµβαίνει η οξείδωση ή η αναγωγή µιας ηλεκτρενεργής ουσίας, είναι χαρακτηριστικό 

της φύσης της. Για να διεξαχθεί όµως η αντίστοιχη αντίδραση µεταφοράς φορτίου 

πρέπει το σύστηµα να διεγερθεί, δηλαδή να αποµακρυνθεί από το δυναµικό 

ισορροπίας του. Στις τεχνικές ελεγχόµενου δυναµικού ή ποτενσιοστατικές τεχνικές 

αυτό γίνεται µε την εφαρµογή ενός δυναµικού, διαφορετικού από το Ε0 και 

παρακολουθείται η απόκριση του συστήµατος σε αυτή τη διατάραξη της ισορροπίας 

του. Στην ποτενσιοστατική τεχνική το δυναµικό του ηλεκτρόδιου εργασίας (το 

ηλεκτρόδιο στο οποίο πραγµατοποιείται η αναλυτική αντίδραση) διατηρείται σε µια 

σταθερή τιµή, στην οποία πραγµατοποιείται ποσοτική οξείδωση ή αναγωγή του 

αναλύτη, χωρίς να αντιδράσουν άλλα λιγότερο δραστικά συστατικά του δείγµατος ή 

ο ίδιος ο διαλύτης. Η παρακολούθηση του συστήµατος γίνεται µε τη καταγραφή 

καµπυλών Ι-t κάτω από στατικές συνθήκες (όταν δηλαδή το εφαρµοζόµενο δυναµικό 

µένει µόνιµα σταθερό ) ή µε την καταγραφή καµπυλών Ι-Ε κάτω από µη στατικές 

συνθήκες (όταν δηλαδή το εφαρµοζόµενο δυναµικό µεταβάλλεται ελεγχόµενα κατά 

βήµατα ή συνεχώς µε ορισµένο ρυθµό). Αυτό συµβαίνει, διότι το σύστηµα αντιδρά 

στη διατάραξη της ισορροπίας του, κινητοποιώντας την αντίδραση προς την 

αναγωγική ή την οξειδωτική κατεύθυνση, αν το εφαρµοζόµενο δυναµικό είναι 

κατάλληλα πιο αρνητικό ή ποιο θετικό από το Ε0 αντίστοιχα. Το ρεύµα που 

συνοδεύει την αντίδραση µεταφοράς φορτίου είναι µέτρο της ταχύτητας µε την οποία 

η ηλεκτρενεργή ουσία ανταλλάσσει ηλεκτρόνια µε το ηλεκτρόδιο.   

Στις ποτενσιοστατικές τεχνικές σταθερού βήµατος (στατικές συνθήκες) και 

σάρωσης δυναµικού (µη στατικές συνθήκες) το εφαρµοζόµενο δυναµικό ελέγχεται 

από µια ηλεκτρονική διάταξη που λέγεται ποτενσιοστάτης. Ο ποτενσιοστάτης είναι 

ένα ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο διατηρεί το δυναµικό ενός ηλεκτρόδιου εργασίας 

σταθερό ως προς το δυναµικό ενός ηλεκτρόδιου αναφοράς. Το δυναµικό που 

εφαρµόζεται ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο εργασίας και στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο 
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παράγεται σε µια κατάλληλη πηγή  δυναµικού που συνδέεται στην είσοδο ενός 

τελεστικού ενισχυτή ακολουθητή τάσης ο οποίος αποτελεί το βασικό στοιχείο του 

ποτενσιοστάτη. Το στοιχείο αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια βυθισµένα σε διάλυµα, 

το οποίο περιέχει τον αναλυτή (ένζυµο) και µια περίσσια ενός αδρανού ηλεκτρολύτη, 

ο οποίος θα αναφέρεται ως φέρων ηλεκτρολύτης (supportimg electrolyte).Ένα από τα 

τρία ηλεκτρόδια είναι το ηλεκτρόδιο εργασίας του οποίου το δυναµικό διατηρείται σε 

µια σταθερή τιµή και µεταβάλλεται κατά βήµατα. Το δεύτερο ηλεκτρόδιο είναι ένα 

ηλεκτρόδιο αναφοράς (ηλεκτρόδιο αργύρου/χλωριούχου αργύρου), του οποίου το 

δυναµικό παραµένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος. Το τρίτο 

ηλεκτρόδιο είναι ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο (counter electrode) το οποίο είναι ένα 

σπείραµα σύρµατος λευκοχρύσου και εξυπηρετεί στην αγωγή του ηλεκτρισµού, από 

την πηγή µέσω του διαλύµατος προς το ηλεκτρόδιο εργασίας. Για να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του ποτενσιοστάτη θα πρέπει να εξετάσουµε το 

ισοδύναµο κύκλωµα το οποίο φαίνεται στο σχήµα 2.4Α. Οι δύο αντιστάσεις του 

κυκλώµατος αντιστοιχούν στις αντιστάσεις των δυο τµηµάτων του ηλεκτροχηµικού 

στοιχείου του σχήµατος 2.4B. Rs είναι η αντίσταση του στοιχείου µεταξύ του 

αντιηλεκτροδίου και του άκρου P του ηλεκτροδίου αναφοράς και Ru είναι η 

αποκαλούµενη µη-αντισταθµισµένη αντίσταση του στοιχείου, η οποία είναι ίση µε 

την αντίσταση του στοιχείου µεταξύ του Ρ και του ηλεκτροδίου εργασίας (Σχήµα 

2.4Β). Λόγω της  εξαιρετικά µεγάλης ηλεκτρικής αντίστασης στις δύο εισόδους του 

τελεστικού ενισχυτή το ρεύµα  Ι2 της εισόδου Ε2 (αναστρέφουσα είσοδος)  είναι 

µηδενικό και η διαφορά δυναµικού µεταξύ του άκρου Ρ και της εισόδου Ε2 του 

τελεστικού ενισχυτή θα ισούται απλά µε το δυναµικού του ηλεκτρόδιου αναφοράς. 

Έτσι όλο το ρεύµα από την πηγή µεταφέρεται από το αντιηλεκτρόδιο προς το 

ηλεκτρόδιο εργασίας. ∆ηλαδή από τον ποτενσιοστάτη τροφοδοτείται το 

ηλεκτροχηµικό κελί µε ρεύµα, ώστε από τη µια µεριά η διαφορά δυναµικού ανάµεσα 

στο ηλεκτρόδιο εργασίας και στο αντιηλεκτρόδιο να είναι σταθερή ή ελεγχόµενη 

επιθυµητά και από την άλλη να µη διέρχεται ρεύµα ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας και στο ηλεκτρόδιο αναφοράς 

 Ο τελεστικός ενισχυτής έχει δύο εισόδους πολύ µεγάλης  αντίστασης , ενώ η τάση 

εξόδου που έχει πολύ µικρή αντίσταση , είναι ανάλογη της διαφοράς τάσης στις δύο 

εισόδους και ενισχύεται σε µεγάλο βαθµό. Ο τελεστικός ενισχυτής λειτουργεί έτσι 

ώστε να εξισώνει τη διάφορα τάσης εισόδου εξόδου (Ε1=Ε2) , ώστε η τάση εξόδου να 

έχει σταθερή τιµή. Εποµένως το ρεύµα Ιc του στοιχείου το οποίο παρέχεται από τον  
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Σχήµα 2.4: (Α) το ισοδύναµο κύκλωµα  (Β) στοιχείο που αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια (C) το 

πρακτικό κύκλωµα ποτενσιοστάτη-σύστηµα τριών ηλεκτροδίων 

 

τελεστικό ενισχυτή θα πρέπει να έχει τιµή  µε την οποία πληρούται η παραπάνω 

συνθήκη. Εάν εξετάσουµε το κύκλωµα του σχήµατος 2.4C µεταξύ της εισόδου Ε2 κα 

του κυκλώµατος στην έξοδο, βλέπουµε ότι  

Ε2 = Ε1= ΕSCE + IcRu = ΕSCE + Εκαθ                                                            (2.24)                              

όπου Εκαθ είναι ίσο προς τη διαφορά δυναµικού µεταξύ του Ρ και του ηλεκτροδίου 

εργασίας. Επηδειτα Ε1 και Ε2 είναι σταθερά, θα πρέπει να είναι σταθερό και το 

γινόµενο IcRu. Εαν η Ru ή η Rs µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης , η 

τάση εξόδου του τελεστικού ενισχυτή θα µεταβληθεί έτσι ώστε να διατηρηθεί 

σταθερό το Εκαθ = IcRu. Εάν πχ η Ru αυξηθεί ως αποτέλεσµα της αύξησης της 

αντίστασης του στοιχείου, η τάση εξόδου του τελεστικού ενισχυτή θα µειωθεί, 

γεγονός που θα οδηγήσει σε µείωση του Ic.Αντίστοιχα αν η Ru µειωθεί, η τάση 

εξόδου του τελεστικού ενισχυτή θα αυξηθεί,  ώστε να διατηρηθεί σταθερή η τιµή του 

Εκαθ. Εποµένως η διαφορά δυναµικού που εφαρµόζεται µεταξύ του ηλεκτροδίου 

εργασίας και του αντιηλεκτροδίου ελέγχεται από ένα τελεστικό ενισχυτή έτσι, ώστε 

το δυναµικό της καθόδου να διατηρείται σε τιµή κατάλληλη για την επίτευξη του 

διαχωρισµού 
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2.2.2 Συµπεριφορά µιας οξειδοαναγωγικής ουσίας κατά τη διάχυση  
 

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης στο πείραµα της φασµατοηλεκτροχηµείας η 

αντιδρώντα ουσία µεταφέρεται στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου µε διάχυση λόγω 

των διαφορών συγκέντρωσης µεταξύ του λεπτού στρώµατος υγρού στην επιφάνεια 

του ηλεκτροδίου και της κύριας µάζας του διαλύµατος. Η διάχυση αυτή καθορίζει και 

το χρόνο που χρειάζεται η ουσία για να ισορροπήσει στο εφαρµοζόµενο δυναµικό του 

ηλεκτρόδιου. Εποµένως είναι απαραίτητο να εξετάσουµε τη συµπεριφορά της 

αντιδρώντας ουσίας σε µη αναδευόµενο διάλυµα. Θεωρούµε την παρακάτω 

αντίδραση αναγωγής που συµβαίνει στο ηλεκτρόδιο εργασίας σε ένα διάλυµα του 

αναλύτη Α που περιέχει περίσσεια φέροντος ηλεκτρολύτη. Θα υποθέσουµε ότι η 

αρχική συγκέντρωση του Α είναι CA , ενώ του Ρ είναι µηδενική. Υποθέτουµε επίσης 

ότι η αντίδραση αναγωγής είναι ταχεία και αντιστρεπτή, .ώστε οι συγκεντρώσεις των 

Α και Ρ στο λεπτό στρώµα του διαλύµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το ηλεκτρόδιο 

εργασίας , παρέχονται κάθε χρονική στιγµή από την εξίσωση Nernst 

Α + ne-               Ρ 

       − − Ε  = Ε αναφE
C
C

n A

P
A 0

0
0

εφα log00592.0                             (2.25) 

όπου Εεφα είναι το δυναµικό το οποίο εφαρµόζεται µεταξύ του ηλεκτρόδιου εργασίας 

και του ηλεκτροδίου αναφοράς και CA
0 και CΡ

0 είναι οι µοριακές συγκεντρώσεις των 

Α και Ρ σε ένα λεπτό στρώµα διαλύµατος στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου και µόνο. 

Εφαρµόζουµε ένα δυναµικό στο ηλεκτρόδιο εργασίας σε συνθήκες όπου δεν υπάρχει 

µηχανική µεταφορά, δηλαδή σε µη αναδευόµενο διάλυµα. Κάτω από τις συνθήκες 

αυτές  η µεταφορά µάζας αναλύτη προς την επιφάνεια του ηλεκτροδίου µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε διάχυση. Η απόκριση του ρεύµατος στη εφαρµογή του 

δυναµικού απεικονίζεται στο σχήµα 2.5. Αρχικά όλο το ρεύµα ανέρχεται απότοµα σε 

µια οριακή τιµή, η οποία απαιτείται για να µετατραπεί ουσιαστικά όλο το Α της 

επιφανειακής στοιβάδας του διαλύµατος σε Ρ. Στη συνεχεία, µε διάχυση από την 

κύρια µάζα του διαλύµατος προσέρχεται επιπλέον ποσότητα Α στην επιφανειακή 

στοιβάδα, όπου ανάγεται. Το ρεύµα το οποίο απαιτείται για αν διατηρηθεί η 

συγκέντρωση του Α στα επίπεδα που προβλέπονται από την εξίσωση 1, µειώνεται 

γρήγορα µε το χρόνο, επειδή το Α  πρέπει να διανύει συνεχώς αυξανόµενη απόσταση 

για να φτάσει στην επιφανειακή στοιβάδα όπου θα αναχθεί. Έτσι, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 2.5 το ρεύµα µειώνεται ταχύτητα µετά την αρχική απότοµη αύξησή του.  
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Σχήµα 2.5:  Η απόκριση του ρεύµατος στη εφαρµογή του δυναµικού κάτω από συνθήκες διάχυσης. 

 

Στο σχήµα 2.6 παρουσιάζονται οι κατατοµές συγκεντρώσεων για τα Α και Ρ µετά από 

0, 1, 5 και 10 ms από την έναρξη της ηλεκτρόλυσης. Στο διάγραµµα η συγκέντρωση 

του Α (συνεχής γραµµή) και του Ρ (διακεκοµµένη γραµµή) απεικονίζονται σε 

συνάρτηση µε την απόσταση από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Το διάγραµµα 

δείχνει ότι το διάλυµα, πριν την εφαρµογή δυναµικού είναι οµογενές και η 

συγκέντρωση του Α(CA) στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου είναι ίση µε εκείνη της 

κύρια µάζας του διαλύµατος. Η συγκέντρωση του Ρ είναι µηδενική και στις δύο αυτές 

περιοχές. Μόλις 1 ms µετά την εφαρµογή δυναµικού, οι κατατοµές έχουν αλλάξει 

δραµατικά. Στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου η συγκέντρωση του Α έχει ουσιαστικά 

µηδενισθεί, ενώ η συγκέντρωση του Ρ έχει αυξηθεί κα έχει γίνει ίση µε την αρχική 

συγκέντρωση του Α, δηλαδή είναι CΡ
0

 = CA. Καθώς αποµακρυνόµαστε από την 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου η συγκέντρωση του Α αυξάνει γραµµικά µε την 

απόσταση και πλησιάζει την τιµή CA σε απόσταση περίπου 0,01 mm από την 

επιφάνεια. Αντίστοιχη είναι η γραµµική µείωση στη συγκέντρωση του Ρ στην ίδια 

περιοχή. Όπως φαίνεται στο σχήµα µε το πέρασµα του χρόνου αυτές οι βαθµιδώσεις 

συγκεντρώσεων επεκτείνονται συνεχώς και περισσότερο προς την κύρια µάζα του 

διαλύµατος. 

 

 

τ0 0 

Ρε
ύµ
α 

µA

Χρόνος  
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Σχήµα 2.6: ∆ιάγραµµα συγκεντρώσεων σε συνάρτηση µε την απόσταση από την επιφάνεια του 
ηλεκτροδίου πριν (Α) και µετά την εφαρµογή δυναµικού (Β) 
 

2.2.3 Η εφαρµογή της φασµατοηλεκτροχηµείας στα βιολογικά 
συστήµατα 

 

Ο καθορισµός των οξειδοαναγωγικών δυναµικών Ε0 για οξειδοαναγωγικά 

ένζυµα σε ζωντανούς οργανισµούς είναι απαραίτητο για την κατανόηση του 

µηχανισµού της µεταφοράς ηλεκτρονίων στις φυσιολογικές διαδικασίες της 

οξειδωτικής φωσφοριλίωσης και της φωτοσύνθεσης. Τα Ε0 είναι χρήσιµα στο 

προσδιορισµό της αλληλουχίας των µεταφορέων ηλεκτρονίων οι οποίοι βρίσκονται 

στα ένζυµα σε µια συγκεκριµένη αλυσίδα µεταφοράς αφού ηλεκτρόνια µεταφέρονται 

επιτυχώς σε ένζυµα µε αυξηµένα θετικά οξειδοαναγωγικά δυναµικά. Ο 

προσδιορισµός του Ε0 παρέχει πληροφορίες ως προς τις διαµοριακές 

αλληλεπιδράσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στα ένζυµα, τις ενδοµοριακές 

αλληλεπιδράσεις διαφορετικών οξειδοαναγωγικών κέντρων µέσα στα ένζυµα καθώς 

και τις συνέπειες των δοµικών αλλαγών µέσα στο ένζυµο. Κατά συνέπεια για τη 

διαλεύκανση αυτών των πολύπλοκων συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρονίων 

απαιτείται η κατανόηση των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων των ενζύµων . 

Τα δυναµικά Ε0 των ενζύµων προσδιορίζονται κυρίως από ποτενσιοµετρικές 

τιτλοδοτήσεις µε οξειδοαναγωγικές ουσίες. Ωστόσο οι µετρήσεις που γίνονται µε τη 

ποτενσιοµετρική τεχνική είναι πολύπλοκες εξαιτίας της χαµηλής ηλεκτρονιακής 

ανταλλαγής που παρουσιάζουν πολλά ένζυµα µε ηλεκτρόδια πλατίνας. Τέτοια 

Α. Β. 
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χαµηλά ρεύµατα ανταλλαγής εµποδίζουν τη σύζευξη του ηλεκτροδίου µε το δυναµικό 

της βιολογικής ουσίας. µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µια αστάθεια στο δυναµικό. 

Η κατάσταση αυτή καλυτερεύει προσθέτοντας µια οξειδοαναγωγική ουσία (mediator 

= µεταφορεας ηλεκτρονίων) η οποία έµµεσα παρέχει ηλεκτρονιακή σύζευξη µεταξύ 

της βιολογικής ουσίας και του ηλεκτροδίου δηλαδή ανταλλαγή ηλεκτρονίων µεταξύ 

της βιολογικής ουσίας και του ηλεκτροδίου. Ωστόσο αστάθεια στο δυναµικό µπορεί 

να υπάρξει ακόµα και µε τη παρουσία µεταφορέα ηλεκτρονιών. 

Εµείς αναπτύξαµε µια τεχνική η οποία είναι κατάλληλη για το προσδιορισµό 

των Ε0 τιµών η οποία ταιριάζει απόλυτα σε ένζυµα τα οποία παρουσιάζουν χαµηλά 

ρεύµατα ανταλλαγής µε τα ηλεκτρόδια και συνεπών είναι δύσκολη η µελέτη τους µε 

τις συµβατικές ποτενσιοµετρικές µεθόδους. Η µέθοδος που εφαρµόσαµε είναι 

«ποτενσιοστατική» ως προς τη φύση της το οποίο σηµαίνει ότι η οξειδοαναγωγική 

συµπεριφορά της ουσίας ελέγχέται µέσω σύζευξης από το δυναµικό το οποίο 

εφαρµόζουµε στο ηλεκτρόδιο. Η αλλαγή των δυναµικών του ενζύµου επιτυγχάνεται 

µε αλλαγή του εφαρµοζόµενου δυναµικού το οποίο ξεκινάει την ηλεκτρόλυση έως 

ότου να επέλθει εξισορρόπηση ανάµεσα στο δυναµικό του ενζύµου και στο δυναµικό 

του ηλεκτροδίου ([Ο]/[R] =1 ) όπως αυτή καθορίζεται από την εξίσωση του Nernst 

Με την φασµατοηλεκτροχηµική τεχνική ο προσδιορισµός των Ε0 του ενζύµου 

(οξειδοαναγωγική ουσία) πραγµατοποιήθηκε εφαρµόζοντας διαδοχικά µια σειρά από 

δυναµικά Εεφαρµοζόµενο κατά µήκος του ηλεκτροδίου εργασίας το οποίο βρίσκεται σε 

επαφή µε το ενζυµικό διάλυµα. Σε κάθε εφαρµοζόµενο δυναµικό ο λόγος των 

συγκεντρώσεων της οξειδωµένης κατάστασης του ένζυµου προς την ανηγµένη  

[Ο]/[R] διαφοροποιείται µέσω της µεταφοράς ηλεκτρονίων  από το ηλεκτροδίου 

εργασίας στο ένζυµο. Η τιµή του λόγου [Ο]/[R] διαφοροποιείται σε κάθε δυναµικό 

έτσι ώστε να ικανοποιείται η εξίσωση του Nernst 

 
[ ]
[ ]   + Ε  = Ε
R
O

nF
RT ln0

νοεφαρµοζόµε                                      (2.26) 

 

όπου Ε0 είναι το κανονικό δυναµικό αναγωγής. Κάθε εφαρµοζόµενο δυναµικό 

εφαρµόζεται µέχρι να επιτευχθεί η εξισορρόπηση, µέσω ηλεκτρόλυσης και διάχυσης, 

του λόγου [O]/[R] στο όγκο του ενζυµικού διαλύµατος στον οποίο βρίσκεται το 

ηλεκτρόδιο εργασίας. Η οπτική διαπερατότητα του ηλεκτροδίου εργασίας επιτρέπει 

το προσδιορισµό του λόγου [O]/[R] (που αντιστοιχεί σε κάθε εφαρµοζόµενο 
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δυναµικό) από τις αλλαγές στην απορρόφηση του φάσµατος οι οποίες λαµβάνουν 

χώρα στο διαπερατό ηλεκτρόδιο εργασίας µε την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί η 

εξισορρόπηση σε κάθε δυναµικό. Το εύρος των εφαρµοζόµενων δυναµικών 

επιλέγεται έτσι ώστε να καταγραφούν τα φάσµατα του οξειδωµένου και του 

ανηγµένου ενζύµου καθώς και τα φάσµατα ενδιάµεσων τιµών [O]/[R]. 

Σε πολλές περιπτώσεις η τιµή του λόγου της βιολογικής ουσίας δεν 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο δυναµικό. Αυτό παρατηρείται µε 

ένζυµα όπως τα κυτοχρώµατα στα οποία η ταχύτητα ανταλλαγής των ηλεκτρόνιων  

µε το ηλεκτρόδια είναι υπερβολικά αργή διότι το οξειδοαναγωγικό ενεργό τους 

κέντρο (στο οποίο γίνεται η µεταφορά των ηλεκτρονίων ) είναι «µονωµένο» από την 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου εξαιτίας της πρωτεϊνικής δοµής που το περιβάλλει Αυτά 

τα βιολογικά µόρια είναι δύσκολο να µελετηθούν από τις συµβατικές ηλεκτροχηµικές 

µεθόδους όπως είναι η κυκλική βολταµετρία. Στις περιπτώσεις αυτές µια 

οξειδοαναγωγική ουσία µπορεί να προστεθεί η οποία έχει τη δυνατότητα να 

µεταφέρει ηλεκτρόνια ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο και τη βιολογική οξειδοαναγωγική 

ουσία. Αυτή η χηµική ουσία η οποία είναι µεταφορέας ηλεκτρονίων  φτάνει στη 

κατάσταση εξισορρόπησης του λόγου [O]/[R]M µε απευθείας ηλεκτρόλυση στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Στη συνέχεια τιτλοδοτεί, (µεταφέρει) µέσω ανταλλαγής 

ηλεκτρονίων, τη βιολογική ουσία έως ότου επέλθει ισορροπία ανάµεσα στο 

εφαρµοζόµενο δυναµικό του ηλεκτρόδιου και το δυναµικό του βιολογικού µορίου. 

Εποµένως η οξείδωση /αναγωγή του βιολογικού µορίου είναι έµµεση διότι γίνεται 

µέσω του µεταφορέα ηλεκτρονίων M όπως φαίνεται στο σχήµα  2.7 

 

Σχήµα 2.7: Ποιοτική απεικόνιση της έµµεσης οξείδωσης/αναγωγής του βιολογικού µορίου 

χρησιµοποιώντας mediator 

electrode 

e- 
Mox 

Mred 

Enzox 

Enzred 

e-hν 
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H εξίσωση του Νernst για το µεταφορέα ηλεκτρονίων και το βιολογικό µόριο είναι: 

  

[ ]
[ ]   + Ε  = Ε

M

M

M
M R

O
Fn

RT ln0
νοεφαρµοζόµε = 

[ ]
[ ]   + Ε  = Ε

Enz

Enz

Enz
nz R

O
Fn

RT ln0              (2.27) 

 

 Οι τιµές Ε0 και n προσδιορίζονται από το διάγραµµα Nernst.( Nernst plot) το οποίο 

αποτελείται από τις τιµές του Ε και τις αντίστοιχες τιµές του πηλίκου ([Ο]/[R]) το 

οποίο ανιχνεύεται φασµατοσκοπικά σε κάθε δυναµικό. Οι τιµές του λόγου ([Ο]/[R]) 

υπολογίζονται από τα φάσµατα απορρόφησης όπως φαίνεται στη παρακάτω σχέση 

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]  

−
−

=
−

−

    = 
ox

red

ox

red

AA
AA

b
AA

b
AA

R
O

ε

ε                                      (2.28) 

όπου Α είναι η απορρόφηση ενός ενδιάµεσου φάσµατος το οποίο αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριµένο δυναµικό Ε, Αox είναι η απορρόφηση της οξειδωµένης µορφής του 

ενζύµου, Αred είναι η απορρόφηση της ανηγµένης  µορφής του ενζύµου, ε ο 

συντελεστής µοριακής απορροφητικότητας και b το πάχος του 

φασµατοηλεκτροχηµικού κελιού  

Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της αναγωγής είναι 

όπου Μ είναι ο mediator και ENZ το οξειδοαναγωγικό ένζυµο ή άλλο βιολογικό 

µόριο το οποίο δεν αντιδρά µε την επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Η τιµή του λόγου 

στην ισορροπία προσδιορίζεται και από τις δύο οξειδοαναγωγικές ουσίες 

(µεταφορέας ηλεκτρονίων, ένζυµο) µέσω των διαφορετικών Ε0 και Εεφαρµοζόµενο όπως 

αυτά σχετίζονται µέσω της εξίσωσης του Nernst. Απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι 

ώστε ο µεταφορέας ηλεκτρονίων να είναι λειτουργικός είναι:  

1) Η ικανότητα του να ανταλλάσσει ηλεκτρόνια γρήγορα και αντιστρεπτά µε το 

ηλεκτρόδιο και µε το ένζυµο έτσι ώστε να επιτελεί τη σύζευξη µεταξύ της οξείδωσης 

ή αναγωγής του ενζύµου στο διάλυµα και του δυναµικού το οποίο εφαρµόζεται από 

το ηλεκτρόδιο. Η χρησιµοποίηση µεταφορέα ηλεκτρονίων του οποίου το δυναµικό Ε0 

είναι κοντά σε αυτό του ενζύµου ενισχύει σηµαντικά τη παραπάνω διαδικασία 

σύζευξης. 

                               Ηλεκτρόδιο:       Μ0 + e-   MR 
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                                ∆ιάλυµα :     ΜR + ENZ0
                   M0 + ENZR  

 

2) Η σταθερότητα του και στις δύο οξειδωτικές καταστάσεις (ανηγµένη και 

οξειδωµένη) 

3) Η µη φασµατική αλληλεπικάλυψη του µε τις οπτικές απορροφήσεις της βιολογικής 

ουσίας. 

4) Η µη συναρµογή του στην βιολογική ουσία διότι η συναρµογή θα έχει ως 

αποτέλεσµα τη µετατόπιση του δυναµικού Ε0 της βιολογικής ουσίας. 

Ένας µεταφορέας ηλεκτρονίων µπορεί να ελέγξει το δυναµικό του διαλύµατος σε ένα 

εύρος ± 50 mV. Για τον έλεγχο του δυναµικού του διαλύµατος σε ένα µεγάλο εύρος 

δυναµικών (πχ από –0.5 V σε + 0.5 V) πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα κοκτέιλ από 

mediators των οποίων τα δυναµικά Ε0 να καλύπτουν το παραπάνω εύρος.     

 

2.2.4 Πειραµατική διαδικασία φασµατοηλεκτροχηµείας 

 
Περιγραφή του φασµατοηλεκτροχηµικού κελιού 

Το οπτικά διαπερατό φασµατοηλεκτροχηµικό κελί (Σχήµα 2.8) έχει κατασκευαστεί 

µέσα σε µια κυψελίδα από χαλαζία πάχους 1 cm. Το ύψος του ηλεκτροδίου εργασίας 

µέσα στη κυψελίδα είναι περίπου 0.3 cm καταλαµβάνοντας έναν όγκο εργασίας 250 

µl.διαλύµατος. Το ηλεκτρόδιο εργασίας αποτελείται από ένα τετραγωνικά 

διαµορφωµένο λεπτό φύλλο λευκοχρύσου, έτσι ώστε να καλύπτει την µέγιστη 

περιοχή επιφάνειας. Ένα πλέγµα λευκόχρυσου χρησιµοποιείται ως το βοηθητικό 

ηλεκτρόδιο, και τοποθετείται επάνω από το ηλεκτροδίου εργασίας. Ως ηλεκτρόδιο 

αναφοράς χρησιµοποιήθηκε ένα ηλεκτρόδιο Ag/AgCl δικής µας κατασκευής, µε 

διάµετρο 1,5 mm, τοποθετηµένο µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του 

βοηθητικού ηλεκτρόδίου, προκειµένου να ελέγχει το δυναµικό του ηλεκτροδίου 

εργασίας. Το ηλεκτρόδιο εργασίας τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 

βοηθητικό ηλεκτρόδιο προκειµένου να υπάρξει η µικρότερη πιθανή πτώση IR. 

Ωστόσο οι οπτικές µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στην άλλη πλευρά του 

ηλεκτροδίου εργασίας, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία µίξη του ποσοστού της 

ουσίας που ανάγεται ή οξειδώνεται στο ηλεκτρόδιο εργασίας µε το ποσοστό της 

ουσίας που ανάγεται ή οξειδώνεται στο βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Ο έλεγχος του 

εφαρµοζόµενου δυναµικό επιτεύχθηκε χρησιµοποιώντας ένα ποτενσιοστάτη 
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UNISCAN 485. Τα οπτικά φάσµατα απορροφητικότητας καταγράφηκαν µε ένα 

Perkin-Elmer Lamda 20 UV-visible φασµατοφωτόµετρο, µε το φως να περνά κάτω 

από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου εργασίας. 

 

 

 

Σχήµα 2.8: Τρισδιάστατη απεικόνιση (αριστερά) και µπροστινή όψη (δεξιά) του διαπερατού 
φασµατοηλεκτροχηµικού κελιού 

 

Πειραµατική ∆ιαδικασία  

Η κυψελίδα καλύφθηκε µε µια κάλυψη διαφραγµάτων (septum), που επιτρέπει την 

εύκολη πρόσβαση σε µια γραµµή κενού για την εξαέρωση, έτσι ώστε όλες οι 

οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις να µπορούν να πραγµατοποιηθούν υπό  αναερόβιες 

συνθήκες. Πέντε κύκλοι κενού/Ar εκτελέσθηκαν, ενώ στο τέλος το 

φασµατοηλεκτροχηµικού κελί κρατήθηκε κάτω από το αργό για την παραµονή του 

πειράµατος. 

Για τις οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις UV- Vis, το ένζυµο διαλύθηκε  σε 

25mM Tris pH 7,5 περιέχοντας dodecyl maltoside 0,05% και 250 mM KCl. Η 

ενζυµική συγκέντρωση για τα ηλεκτροχηµικά πειράµατα ήταν 3 µM. Προκειµένου να 

επιτευχθεί η γρήγορη εξισορρόπηση µεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας και του 
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ενζύµου, ένα κοκτέιλ από οξειδοαναγωγικούς µεταφορείς ηλεκτρονίων προστέθηκε 

σε µια συνολική συγκέντρωση 3µM ο καθένας. Οι µεταφορείς ηλεκτρονίων που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν 1.1-dicarboxylferrocene, 1.1-dimethylferrocene, 1.2-

naphthoquinone, 2-methyl-1.4- naphthoquinone, 2-OH-1,4-naphthoquinone, 

tetramethylparaphenylendiamine (TMPPD), και methyl viologen που καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσµα των οξειδοαναγωγικών δυναµικών.  

Το διάλυµα  που περιέχει την πρωτεΐνη και τους mediators εξαερώθηκε 

χρησιµοποιώντας πάλι µια γραµµή κενού, και απαέρωθηκε µε αργό τουλάχιστον 5 

φορές. Το ενζυµικό διάλυµα στη συνεχεία τοποθετήθηκε στο φασµατο-

ηλεκτροχηµικό κελί χρησιµοποιώντας µια gas- tight σύριγγα από γυαλί. Μετά την 

προσθήκη του ενζυµικού διαλύµατος, το φασµατοηλεκτροχηµικό κελί 

επανασυνδέθηκε πάλι στην κενή γραµµή, και τρεις κύκλοι κενού/Ar εκτελέσθηκαν. 

Αυτή η διαδικασία χρησίµευσε στο να ελαχιστοποιήσουµε την ποσότητα οξυγόνου 

που µπορεί να είχε εισαχθεί στο κελί κατά την εισαγωγή του πρωτεϊνικού 

διαλύµατος. Στη συνέχεια συνδέουµε το ποτενσιοστάτη µε το φασµατοηλεκτρο- 

χηµικό κελί  και εφαρµόσαµε ένα δυναµικό έτσι ώστε να ανάχθεί το ένζυµο 

ηλεκτροχηµικά. Περίπου δύο ώρες χρειάζεσαι έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

εξισορρόπηση µεταξύ του εφαρµοζόµενου δυναµικού από το ηλεκτρόδιο εργασίας 

και του ενζύµου,. Το φάσµα του πλήρως ανηγµένου ένζυµου λαµβάνεται ως 

background και το εφαρµοζόµενο δυναµικό µεταβάλλεται ελεγχόµενα κατά βήµατα 

των 50 mV. Σε κάθε βήµα δυναµικού καταγράφουµε το φάσµα αφότου πρώτα  

επιτευχθεί η εξισορρόπηση, όπως αυτή ελέγχεται από την µείωση των φασµατικών 

αλλαγών. Ο χρόνος εξισορρόπησης κυµαίνεται γύρω στα 90 min για κάθε βήµα, 

ανάλογα µε τη συγκέντρωση της πρωτείνης και των οξειδοαναγωγικών mediators . 

 Τα δυναµικά αναγωγής του ενζύµου και ο αριθµός ηλεκτρονίων n 

προσδιορίζονται µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων (Η αλλαγή 

απορρόφησης σε ένα µήκος κύµατος σε σχέση µε το εφαρµοζόµενο δυναµικό) σε µια 

εξίσωση Nernst  

 

Σταθερότητα του ηλεκτροδίου αναφοράς Ag/AgCl 

Η σταθερότητα του δυναµικού του ηλεκτροδίου αναφοράς είναι πολύ σηµαντική  για 

τη µέτρηση των δυναµικών του ενζύµου στα φασµατοηλεκτροχηµικά. Το δυναµικό 

του ηλεκτροδίου αναφοράς Ag/AgCl βρέθηκε να ποικίλλει από -20 έως -70 mV σε 

σχέση µε το δυναµικό του ηλεκτροδίου Ag/AgCl της ORION παρόλο που το 
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δυναµικό του ηλεκτροδίου αναφοράς άλλαζε από πείραµα σε πείραµα, η αλλαγή  

κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 24 ωρών ήταν 10 mV. Το πρόβληµα µπορεί  να 

αποφευχθεί µε τη µέτρηση το δυναµικού του ηλεκτροδίου αναφοράς Ag/AgCl σε 

σχέση µε  αυτό του ηλεκτροδίου Ag/AgCl της ORION στο τέλος κάθε πειράµατος. 

Εποµένως πιθανές αλλαγές του δυναµικού µπορούν µε αυτό το τρόπο να 

διορθώνονται. Τα δυναµικά που προσδιορίζουµε διορθώνονται σε σχέση µε το 

δυναµικό του ηλεκτροδίου Ag/AgCl της ORION µε τον παραπάνω τρόπο  

Για να πιστοποιοιήσουµε ότι το φαµατοηλεκτροχηµικό κελί λειτουργεί 

σωστά, προσδιορίσαµε το δυναµικό αναγωγής του κυτοχρώµατος c το οποίο είναι 

γνωστό από τη βιβλιογραφία. Η προσθήκη ενός κοκτέιλ από µεταφορείς ηλεκτρονίων 

αυξάνει σηµαντικά τη ταχύτητα µεταφοράς ηλεκτρονίων (οξείδωση/αναγωγή) από το 

ηλεκτρόδιο πλατίνας στο ένζυµο µέσω της διαδικασίας που έχει αναφερθεί 

παραπάνω. 

 

                           Ηλεκτρόδιο:       Μ0 + e-   MR 

                                       ∆ιάλυµα :  ΜR + cyt c(III)                    M0 + cyt c(II) 

 

 Τα φάσµατα του κυτοχρώµατος c συναρτήσει του εφαρµοζόµενου δυναµικού 

παρουσιάζονται στο σχήµα. 2.9.Το κυτόχρωµα c οξειδώνεται και ανάγεται πλήρως 

στα 200 και –100 mV vs Ag/AgCl αντίστοιχα. Οι θετικές κορυφές αντιστοιχούν στο 

ανηγµένο ένζυµο και οι αρνητικές κορυφές στο οξειδωµένο ένζυµο. Σε αυτό το εύρος 

δυναµικών το κυτόχρωµα c ανάγεται δεδοµένου ότι στο τέλος αυτής της  µετάβασης 

του δυναµικού οι αλλαγές στην απορρόφηση του οξειδοαναγωγικού φάσµατος 

εµφανίζουν µια ταινία απορρόφησης της Soret περιοχής στα 417 nm, µια α ταινία 

απορρόφησης στα 550 nm και µια β ταινία απορρόφησης στα 521 nm. Tα φάσµατα 

καταγράφηκαν κάτω από συνθήκες ισορροπίας. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε 

εφαρµοζόµενο δυναµικό το ρεύµα που διέρχεται από το διάλυµα φτάνει (τείνει προς 

το µηδέν) σε µηδενικά επίπεδα και ταυτόχρονα οι φασµατικές αλλαγές µένουν 

αναλλοίωτες Ένα χρονικό διάστηµα της τάξης των 30–40 min απαιτείται για την 

εξισορρόπηση ανάµεσα στο εφαρµοζόµενο δυναµικό του ηλεκτρόδιου και το 

δυναµικό του βιολογικού µορίου. Η εξισορρόπηση εξαρτάται από τη συγκέντρωση 

του ενζύµου, των mediator αλλά και από την κατασκευή του φαµατοηλεκτροχηµικού 

κελιού. Από τα φάσµατα που περιλαµβάνονται στο Σχήµα 2.9 µετρήθηκαν οι 

συνολικές εντάσεις των κορυφών στην ορατή περιοχή σε συνάρτηση µε το δυναµικό 
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για να προσδιοριστούν τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά µεσαίου σηµείου του 

κυτοχρώµατος c στο εύρος δυναµικών από -100 έως 200  mV (vs Ag/AgCl). Η  

 
Σχήµα 2.9 A) Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον ανηγµένου κυτοχρώµατος c στo εύρος -120 µε 

200 mV (vs Ag/AgCl)  Β) Η µεταβολή της α  ταινίας στα 550 nm συναρτήσει του δυναµικού. Τα σηµεία 

(µαύρα τετράγωνα) αντιστοιχούν σε οξειδωτική τιτλοδότηση και η προσοµοίωση των πειραµατικών 

δεδοµένων έγινε µε µια εξισώση Nernst για n=1. Από την προσοµοίωση  προσδιορίστηκε το δυναµικό 

µεσαίου σηµείου Em = 10 mV.  
 

µεταβολή της απορρόφησης στα 550 nm συναρτήσει του δυναµικού  παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο σχήµα 2.9 B, και µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων 

σε µια υπολογισµένη εξίσωση Nernst µε n=1 προσδιορίσαµε το δυναµικό µεσαίου 

σηµείου Em = 10 mV(vs Ag/AgCl) για το κυτόχρωµα c. Τα δυναµικό του 

κυτοχρώµατος c που προσδιορίσαµε ήταν το ίδιο ανεξάρτητα αν η µετάβαση του 

δυναµικού γινόταν από την οξειδωτική στην αναγωγική κατάσταση ή αντίστροφα. 

Αυτό δηλώνει ότι οι µεταφορείς ηλεκτρονίων ανταλλάσσουν ηλεκτρόνια αντιστρεπτά 

µε το ηλεκτρόδιο και µε το ένζυµο έτσι ώστε να επιτελούν τη σύζευξη µεταξύ της 

οξείδωσης ή αναγωγής του ενζύµου στο διάλυµα και του δυναµικού το οποίο 

εφαρµόζεται από το ηλεκτρόδιο.  

Το δυναµικό του κυτοχρώµατος c µε βάση τη βιβλιογραφία κυµαίνεται γύρω στα 40 

mV (vs Ag/AgCl). Εποµένως η διαφορά ανάµεσα στο δυναµικό των 40 mV και στο 

Α. 

Β. 
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δυναµικό που προσδιορίζουµε µε το φαµατοηλεκτροχηµικό κελί είναι το ποσό που 

προστίθεται στο εφαρµοζόµενο δυναµικό κατά τη διάρκεια της τιτλοδότησης. Για 

παράδειγµα αν η τιµή που προσδιορίζουµε για το δυναµικό αναγωγής του 

κυτοχρώµατος c είναι 10 mV, τότε σε κάθε τιµή εφαρµοζόµενου δυναµικού πρέπει να 

προσθέτουµε 30 mV έτσι ώστε να σταντάρουµε το σύστηµα µας ως προς το δυναµικό 

του κυτοχρώµατος c µε βάση το ηλεκτρόδιο αναφοράς  Ag/AgCl. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

3.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ cbb3 

3.1.1 Καλλιέργεια των βακτηρίων και προετοιµασία µεµβρανών 
   

Για την καλλιέργεια του βακτηρίου P. Stutzeri χρησιµοποιήθηκε το strain 

ZoBell. H προ-καλλιέργεια 0.5 lt αναπτύχθηκε µε ολονύχτια επώαση κάτω από 

µικροαερόβιες συνθήκες στους 32ºC σε Lucia-Bertani θρεπτικό µέσο. H καλλιέργεια 

των βακτηρίων συνεχίστηκε µε την προσθήκη 50 ml της προ-καλλιέργειας σε οκτώ 

φλάσκες οι οποίες περιέχουν 800 ml H2O και 200 ml από το παρακάτω θρεπτικό 

υλικό: L-asparagine 2.0 g/l, Na3citrate.2H2O 7 g/l, KH2PO4 2.0 g/l, MgSO4
.7H2O, 

CaCl2
.2H2O 0.1 g/l, NaCl 10 g/l, FeCl3

.6H2O 25 mg/l, CuCl2
.2H2O 0.17 mg/l, σε pH 

8.0. Έπειτα οι οκτώ φλάσκες (κλεισµένες µε πώµα) που περιέχουν την προ-

καλλιέργεια επωάστηκαν υπό ανάδευση κάτω από µικροαερόβιες συνθήκες στους 32 

ºC για 30 ώρες. Μετά τη πάροδο αυτού του χρονικού διαστήµατος, η επώαση των 

βακτηρίων σταµάτησε και τα κύτταρα συλλέχθηκαν (5-6 gr υγρά κύτταρα) µε 

φυγοκέντρηση στις 4500 rpm για 30 min στους 4ºC. Πριν τη φύλαξη τους στους -80 

ºC, πλύθηκαν µε ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM Τris-HCl pH 7.5.  

Για τη διαδικασία διάσπασης των κυττάρων τα 5-6 gr υγρών κυττάρων αρχικά 

διαλυτοποιήθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα  20 mM Τris-HCl, 2 mM MgCl2, 500 mM 

NaCl pH 7.5, 1 mM AEBSF µέχρι τελικού όγκου 200 ml και πρoστέθηκαν µερικοί 

κόκκοι DNAase I ώστε να παρεµποδιστεί πιθανή πρωτεόλυση.Το διαλυµα 

οµογενοποιήθηκε για 1 min και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η διάρρηξη των 

κυτταρικών µεµβρανών µε την βοήθεια υψηλών πιέσεων σε French press. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της διάσπασης των κυττάρων προστέθηκε στο διάλυµα 

που περιέχει πλέον τις µεµβράνες, EDTA τελικής συγκέντρωσης 5 mM για τη 

συµπλοκοποίηση ελεύθερων µετάλλων. Το διάλυµα επωάστηκε για 5 min και στη 

συνέχεια ακολούθησε υπερφυγοκέντρηση του, στις 42000 rpm για 2:30 ώρες4ºC. 

Μετά την υπερφυγοκέντρηση συλλέχθηκαν οι µεµβράνες που αποτελούν το µαλακό 

µέρος και βρίσκονται εξωτερικά του διηθήµατος, ενώ οι διασπασµένες κυτταρικές 

µεµβράνες που αποτελούν το σκληρό µέρος και βρίσκονται εσωτερικά του 

διηθήµατος απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια οι µεµβράνες οµογενοποιήθηκαν και 
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αποθηκεύτηκαν στους – 80 ºC. Η συγκέντρωση της πρωτείνης στις µεµβράνες 

προσδιορίστηκε µε τη BCA µέθοδο και υπολογίστηκε γύρω στα 300-500 mg. 

3.1.2 ∆ιαλυτοποίηση των µεµβρανών και αποµόνωση του 
κυτοχρώµατος cbb3 

 
Η αποµόνωση της πρωτείνης πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του συστήµατος 

FPLC P-50 Gradifac της Pharmacia, σε συνδυασµό µε κολώνες πακεταρίσµατος 

Tosohaas. Η εισαγωγή του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε την αντλία του 

συστήµατος P-50 Gradifac, και η έκλουση της πρωτείνης µε την υγρή 

χρωµατογραφία παρακολουθήθηκε µε ανιχνευτή ορατού/υπεριώδους ρυθµισµένο στα 

280/405 nm αντίστοιχα. 

Για τη διαλυτοποίηση της πρωτείνης χρησιµοποιήθηκαν µεµβράνες 

συγκέντρωσης περίπου 9mg/ml µε περιεκτικότητα 300-500 mg πρωτείνης. Αρχικά το 

διάλυµα των µεµβρανών διαλυτοποιήθηκε σε αναλογία 1:3 µε ρυθµιστικό διάλυµα 20 

mM Τris-HCl, 50 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 10% w/v glycerol και 1 mM AEBSF pH 

7.5 (ώστε να παρεµποδιστεί πιθανή πρωτεόλυση) έτσι ώστε η τελική συγκέντωση της 

πρωτείνης να κυµανθεί περίπου στα 3 mg/ml .Για τη διαλυτοποίηση της πρωτείνης 

στη µεµβράνη προστέθηκε το απορριπαντικό n-dοdecyl β-D-maltoside (DM) σε 

αναλογία 2.5:1 ως προς τη συγκέντρωση της πρωτείνης. Μετά απο ανάδευση και 

επώαση 5 min το διάλυµα των µεµβράνων φυγοκεντρήθηκε στις 40.000 rpm για µια 1 

ώρα στους 4 ºC. 

Το υπερκείµενο διάλυµα από τη φυγοκέντρηση φορτώθηκε σε 

ανιοανταλλακτική στήλη 48 ml DEAE Toyopearl (Tosohaas) 650C  η οποία είχε 

εξισορροπηθεί µε το ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM Τris-HCl, 50 mM NaCl, 0.05 mM 

EDTA, 10% w/v glycerol, 0.02% DM, pH 7.5. H έκλουση απο τη στήλη 

πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή γραµµικής διαβάθµισης 0-25% 290 ml του 

ρυθµιστικού διάλυµατος 20 mM Τris-HCl, 1 mM NaCl, 10% w/v glycerol , 0.02% 

DM, pH 7.5 µε ταχύτητα ροής 7 ml/min. Tα κλάσµατα που περιείχαν αίµες b και c, 

αφού  εκλούσθηκαν στο εύρος συγκέντρωσης 100-160 mM NaCl , συγκεντρώθηκαν 

προκειµένου να εισαχθούν στη δεύτερη χρωµατογραφική στήλη. Σε αυτή τη στήλη 

(Fast Flow Chelating Sepharose, Pharmacia) των 40 ml είχε πραγµατοποιηθεί 

κορεσµός της µε CuSO4, έτσι ώστε να δεσµευτεί ο Cu2+ στο πληρωτικό υλικό της 

στήλης, και εξισορρόπηση της µε το ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM Τris-HCl pH 7.5, 
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200 mM NaCl, 10% w/v glycerol, 0.02% DM. Oι δεσµευµένες στο Cu2+ πρωτείνες 

εκλούονται µε την εφαρµογή γραµµικής διαβάθµισης 0-8 mM imidazole για  440 ml 

του ρυθµιστικού διάλυµατος 20 mM Τris-HCl pH 7.5, 200 mM NaCl, 10% w/v 

glycerol ,8 mM imidazole, 0.02% DM, µε ταχύτητα ροής 8 ml/min. Το προφίλ της 

έκλουσης παρακολουθήθηκε στα 280 και 405 nm και τα κλάσµατα  που εκλούστηκαν 

κατα το τέλος της γραµµικής διαβάθµισης του imidazole, συλλέχθηκαν και 

αραιώθηκαν σε αναλογία 1:4 µε το ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM Τris-HCl pH 7.5, 

10% w/v glycerol, 0.02% DM για την αποµάκρυνση του imidazole. Στη συνέχεια το 

αραιωµένο διάλυµα µεταφέρθηκε στη τρίτη χρωµατογραφική στήλη των 20 ml             

(ανιοανταλλακτική DEAE Toyopearl 650C) η οποία είχε εξισορροπηθεί µε 

ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM Τris-HCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% DM, pH 7.5. Η 

έκλουση της πρωτείνης cbb3 επιτεύχθηκε µε διαβάθµιση 0-30% 470 ml του 

ρυθµιστικού διάλυµατος 20 mM Τris-HCl, 1 M NaCl, 0.5 mM EDTA 0.02% DM, pH 

7.5 µε ταχύτητα ροής 10 ml/min. Τα κλάσµατα που περιείχαν το cbb3 συλλέχθηκαν, 

συγκεντρώθηκαν σε pressure cell µε φίλτρα που έχουν cut off 50 kDa και 

αποθηκεύτηκαν σε υγρό άζωτο. 

 

3.1.3 Ηλεκτροφόρηση gel πολυακριλαµιδίου 

 
Η ηλεκτροφόρηση gel πολυακριλαµιδίου παρουσία SDS-PAGE 

πραγµατοποιήθηκε σε 12.5% πολυακρυλαµιδίου. Τα δείγµατα της πρωτείνης που 

χρησιµοποιήθηκαν στην ηλεκτροφόρηση αποδιατάχθηκαν µε την προσθήκη σταθερή 

ποσότητας ρυθµιστικού διαλύµατος (loading buffer) που περιείχε 16% SDS,στους 

23°C, για 5 min. To αποµονωµένο κυτόχρωµα cbb3 αποτελείται απο τρεις 

υποµονάδες µε µοριακά βάρη 41, 35 και 26 kDa, όπως φαίνεται στο SDS-PAGE gel 

στη στήλη 5. Μια επιπλέον µπάντα εµφανίζεται περίπου στα 90 kDa η οποία 

οφείλεται πιθανώς σε πολυµερισµό των αποδιαταγµένων υποµονάδων και η αλλαγή 

στην ένταση της εξαρτάται από τη θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της 

ηλεκτροφόρησης. Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζονται τα τρία κύρια στάδια της 

αποµόνωσης του cbb3.  
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Μ       1         2         3         4          5 

 Σχήµα 3.1 Στήλη 1: Οι υποµονάδες από τις µεµβράνες. Στήλη 2 : διαλυτοποιηµένες µεµβράνες. Στήλη 3 
:∆είγµα απο τη πρώτη ανιοανταλλακτική DEAE κολώνα. Στήλη 4 : ∆είγµα από τη Fast Flow Chelating 
Sepharose κολώνα Στήλη 5 : ∆είγµα απο τη τρίτη (τελευταία) ανιοανταλλακτική DEAE κολώνα         

 

 3.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

3.2.1 Καλλιέργεια των βακτηρίων και προετοιµασία µεµβρανών 
 

Για την καλλιέργεια των βακτηρίων χρησιµοποιήθηκε το strain Pd27.21 

(∆cbb3), στο οποίο απουσιάζει η κυτοχρωµική οξειδάση cbb3 λόγω της 

αντικατάστασης µε γονίδιο ανθεκτικό στην καναµυκίνη. Το stain Pd21.27 (∆cbb3) 

επιλέχθηκε ως αρχικό υλικό διότι µειώνει τις πιθανότητες η αποµονωµένη πρωτείνη 

να περιέχει την κυτοχρωµική οξειδάση cbb3, που είναι επίσης ένα bc σύµπλοκο και 

δύσκολο να διαχωριστεί από την NOR. Η αποµόνωση βασίστηκε στις µεθόδους 

υγρής χρωµατογραφίας ανιοανταλλαγής και συγγένειας µετάλλου-ιόντος. Η 

παρακολούθηση της έκλουσης της πρωτείνης παρακολουθήθηκε µε φασµατοσκοπία 

ορατού/υπεριώδους στα 280 nm και µε βάση την ενεργότητα της NOR. 

Για την διαδικασία διάσπασης των κύτταρων τα 60 gr υγρών κύτταρων αρχικά 

διαλυτοποιήθηκαν µε ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM TRIS-HCl pH=7.5 µέχρι τελικού 

όγκου 300 ml και προστέθηκαν µερικοί κόκκοι pefabloc, 0.5 mM MgCl2 και κόκκοι 

DNAase I ώστε να παρεµποδιστεί πιθανή πρωτεόλυση. Στην συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε η διάρρηξη των κυτταρικών µεµβρανών µε την βοήθεια υψηλών 

πιέσεων σε French Press.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία της διάσπασης των 

κύτταρων προστέθηκε στο διάλυµα, που περιέχει πλέον τις µεµβράνες, EDTA τελικής 

συγκέντρωσης 1 mM για την συµπλοκοποίηση ελεύθερων µετάλλων. Ακολούθησε 
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φυγοκέντρηση του υλικού στις 40000 rpm, στους 4 οC για δύο ώρες για να 

συλλεχθούν οι µεµβράνες που αποτελούν το µαλακό µέρος του ιζήµατος, ενώ οι 

διασπασµένες κυτταρικές µεµβράνες που αποτελούν το σκληρό µέρος του ιζήµατος 

απορρίφθηκαν. Οι µεµβράνες που συλλέχθηκαν διαλυτοποιήθηκαν σε ρυθµιστικό 

διάλυµα 20 mM TRIS-HCl pH=7.5 που περιείχε 0.5 M NaCl και 0.5 mM ΕDTA σε 

τελικό όγκο 300 ml. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε προσθήκη 0.2% Deoxycholate 

και µετά την πάροδο 5 λεπτών οµογενοποίηση του διαλύµατος. Το διάλυµα 

φυγοκεντρήθηκε και πάλι στις 40000 rpm, στους 4 οC για δύο ώρες και συλλέχθηκαν 

οι µεµβράνες ως ίζηµα. Η διαλυτοποίηση των µεµβρανών πραγµατοποιήθηκε µε 

ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM TRIS-HCl pH=7.5, 1 mM EDTA σε τελικό όγκο 100 ml 

µε ακόλουθη οµογενοποίηση. Η πρωτεϊνική συγκέντρωσης στις µεµβράνες µετά την 

προετοιµασία τους κυµάνθηκε σε 500-700 mg.  
 

3.2.2 ∆ιαλυτοποίηση µεµβρανών και αποµόνωση της νιτρικής 

αναγωγάσης 
 

 Η αποµόνωση της πρωτείνης πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση του 

συστήµατος Ρ-50 Gradifac της Pharmacia τοποθετηµένο σε δωµάτιο µε θερµοκρασία 

4 οC, σε συνδυασµό µε κολώνες της Pharmacia. Η εισαγωγή του δείγµατος 

πραγµατοποιήθηκε µε την αντλία του συστήµατος Ρ-50 Gradifac, και η έκλουση της 

πρωτείνης µε την υγρή χρωµατογραφία παρακολουθήθηκε µε το 

φασµατοτοφωτόµετρο ορατου/υπεριώδους του συστήµατος ρυθµισµένο στα 280 nm. 

Για την διαλυτοποίηση της πρωτεΐνης χρησιµοποιήθηκαν µεµβράνες µε 

περιεκτικότητα 500-700 mg πρωτείνης. Αρχικά το διάλυµα των µεµβρανών (100 ml 

σε ρυθµιστικό διάλυµα 20 mM TRIS-HCl pH=7.5, 1 mM EDTA) διαλυτοποιήθηκε 

µε 20 mM TRIS-HCl pH=7.5, 1 mM EDTA, 250 mM NaCl ώστε η τελική 

συγκέντρωση πρωτείνης να κυµανθεί περίπου σε 3 mg/ml. Στο διάλυµα προστέθηκαν 

κόκκοι Pefabloc ως αναστολέας πρωτεόλυσης ενώ για την διαλυτοποίηση της 

πρωτείνης προστέθηκε το απορρυπαντικό n-dodecyl β-D-maltoside (DM) σε 

αναλογία 2:1 ως προς την συγκέντρωση πρωτείνης. Μετά από ανάδευση για 5 λεπτά 

το διάλυµα φυγοκεντρήθηκε στις 40000 rpm, στους 4 οC για µία ώρα. Το 

υπερκείµενο διάλυµα από την φυγοκέντρηση φορτώθηκε σε ανιοανταλλακτική στήλη 

150 ml (διαµέτρου 5 cm) Q-Sepharose υψηλής απόδοσης (QSHP) η οποία είχε ήδη 

εξισορροπηθεί µε το ρυθµιστικό διάλυµα (Α). Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν 



 
 

58

στην ανιοανταλλακτική στήλη ήταν : (A) 20 mM TRIS-HCl pH=7.5, 0.1 mM EDTA, 

0.02% DM και (Β) 20 mM TRIS-HCl pH=7.5, 1 M NaCl, 0.02% DM. Σε αυτό το 

χρωµατογραφικό στάδιο το EDTA προστέθηκε µόνο στο ρυθµιστικό διάλυµα (Α) για 

την αποφυγή παρεµβολής του στο δεύτερο στάδιο, που περιλαµβάνει χρωµατογραφία 

συγγένειας µετάλλου-ιόντος (IMAC: Immobilized Metal Affinity Chromatography). 

Η έκλουση από την στήλη QSHP πραγµατοποιήθηκε  αρχικά µε την εφαρµογή 

διαβάθµισης 0-5% του διαλύµατος (Β) για 150 ml και στην συνέχεια 5-60% (Β) για 

800 ml µε ροή 10 ml/min.  Τα κλάσµατα που περιείχαν την αναγωγάση του 

µονοξειδίου του αζώτου εκλούσθηκαν σε συγκέντρωση NaCl 450 mM, µετά την 

έκλουση της κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3. Η καθαρότητα της NOR µετά την πρώτη 

στήλη είναι ~60%.   

Ακολούθησε η συγκέντρωση των κλασµάτων και η εισαγωγή τους στην 

δεύτερη χρωµατογραφική στήλη (Chelating Sepharose Fast Flow) 40 ml (διαµέτρου 

2.6 cm), στην οποία είχε πραγµατοποιηθεί δέσµευση Cu2+ και είχε εξισορροπηθεί µε 

το ρυθµιστικό διάλυµα (Γ), (20 mM TRIS-HCl pH=7.5, 0.5 M NaCl, 0.1 mM 

imidazole, 0.02% DM). Το δεύτερο διάλυµα για την στήλη IMAC (∆) ήταν το ίδιο µε 

το (Γ) αλλά µε συγκέντρωση imidazole 50 mM. Η αρχική διαβάθµιση που 

εφαρµόστηκε στην στήλη ήταν 0-5% (∆) για 80 ml, στην συνέχεια κρατήθηκε 

σταθερό το ποσοστό του (∆) στο 5% για 400 ml και τέλος εφαρµόστηκε διαβάθµιση 

5-50% (∆) για 200 ml ώστε να εκλουσθεί η πρωτείνη NOR. Η ροή της στήλης είχε 

ρυθµιστεί στα 4 ml/min. Οι περισσότερες πρωτείνες εκλούσθηκαν µε την αρχική 

συγκέντρωση 2.5 mM ιµιδαζολίου, ενώ η NOR εκλούσθηκε µε την διαβάθµιση της 

συγκέντρωσης ιµιδαζολίου ως τα 50 mM. Η καθαρότητα της NOR στο στάδιο αυτό 

φτάνει το 80% µε κύρια πρόσµιξη την οξειδάση αα3. Τα κλάσµατα που περιείχαν την 

NOR συγκεντρώθηκαν και αραιώθηκαν 1:1 µε το διάλυµα (Α) για την άµµεση 

µείωση της συγκέντρωσης του ιµιδαζολίου µεταφέρεται στην τρίτη στήλη. 

  Η τρίτη χρωµατογραφική στήλη µε την οποία συνεχίστηκε η αποµόνωση της 

πρωτείνης ήταν µία QSHP 20 ml (διαµέτρου 1.6 cm) και τα διαλύµατα τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα ίδια µε τα (Α) και (Β) µε την διαφορά ότι και τα δύο 

περιείχαν 0.5 mM EDTA. Αφού το δείγµα φορτώθηκε στην στήλη εφαρµόστηκε 

διαβάθµιση 0-25% (Β) για 20 ml και ακολούθησε διαβάθµιση 25-60% (Β) για 200 ml 

µε ροή 4 ml/min. Η NOR εκλούσθηκε καθαρή σε συγκέντρωση NaCl 400-450 mM. 

Από την τελευταία ανιοανταλλακτική στήλη Q-Sepharose, η NOR εκλούεται σε 
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καθαρότητα 99% . Η τυπική απόδοση καθαρής πρωτείνης είναι περίπου 15 mg από1 

g µεµβρανικής πρωτείνης. 

Η NOR συγκεντρώθηκε µε φίλτρα 50 kDa σε τελική συγκέντρωση 20 mg/ml 

και αποθηκεύτηκε σε υγρό άζωτο. 

  

3.2.3 Ηλεκτροφόρηση gel πολυακριλαµιδίου 
 

Η ηλεκτροφόρηση gel πολυακριλαµιδίου παρουσία (SDS-PAGE) 

πραγµατοποιήθηκε σε 13.5 % gel πολυακριλαµιδίου στους 6 οC (Laemmli). Τα 

δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην ηλεκτροφόρηση προετοιµάστηκαν µε την 

πρόσθεση σταθερής ποσότητας ρυθµιστικού διαλύµατος (50 mM TRIS-HCl pH=6.8, 

9 % glycerol, 0.05 % bromophenol blue) που περιείχε 16 % SDS χωρίς αναγωγικό.  

Η αποµονωµένη NOR αποτελείται από δύο υποµονάδες µε µοριακά βάρη 38 

(NorB) και 17kDa (NorC), όπως φαίνεται στο gel ακρυλαµιδίου όπου στη στήλη Α 

και Β αντιστοιχούν σε αποµονωµένη NOR και η Γ σε πρωτεΐνες µε γνωστό µορικό 

βάρος. ∆εν εµφανίζονται άλλες µπάντες εκτός µίας ασθενώς ορατής στα περίπου 70 

kDa, η οποία πιθανώς οφείλεται σε διµερές της υποµονάδας NorB και γίνεται 

εντονότερη όταν τα δείγµατα θερµανθούν πριν την ηλεκτροφόρηση. 

   1        2       Μ 

 

 

  

 

 

Σχήµα 3.2: Στις στήλες 1 και 2 φαίνονται οι δύο υποµονάδες  µε µοριακά βάρη 38 (NorC) και 17 kDa 

(ΝοrB), ενώ η ασθενώς ορατή µπάντα περίπου στα 70 kDa, πιθανώς οφείλεται σε διµερές της 

υποµονάδας NorB. Στην στήλη Μ φαίνονται οι πρωτεΐνες µε γνωστό µοριακό  βάρος . 

 

38 kDa (NorB) 

17 kDa (NorC)
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3.3 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΚΥΤΟΧΡΩΜΙΚΉΣ ΟΞΕΙ∆ΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΩΝ 
 
Υλικά 
 
∆ιάλυµα ΝαΡi 200mM: παρασκευάζεται µε ανάµιξη διαλύµατος Να2ΗΡΟ4, 200 mM 

και διαλύµατος ΝαΗ2ΡΟ4, 200 mM. Το pH του τελικού διαλύµατος ρυθµίζεται στο 

7.4 

∆ιάλυµα σουκρόζης-Tris: 250 mM σουκρόζη, 10 mM Tris pH 7.5 

∆ιάλυµα HET: 1mM L-ιστιδίνη, 10 mM EDTA, 20 mM Tris, pH 7.4 

∆ιάλυµα ET: 10 mM EDTA, 20 mM Tris, pH 7.4 

∆ιάλυµα Triton: διάλυµα Triton-TX 114 συγκέντρωσης 20% v/v 
 
∆ιάλυµα χολικού νατρίου: διάλυµα χολικού νατρίου συγκέντρωσης 20% w/v, pH 8.0 
 
∆ιάλυµα Hepes-maltoside: 50 mM Hepes, 0.3 % w/v lauryl maltoside, pH 7.4.     
 
 

3.3.1 Αποµόνωση των µιτοχονδρίων 

Η αποµόνωση των µιτοχονδρίων έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο των Yoshikawa et al3. 

Χρησιµοποιούνται φρέσκιες βοδινές καρδιές , οι οποίες διατηρούνται συνεχώς στο 

πάγο. Αφού αφαιρεθούν τα λίπη, οι µεµβράνες και τα διάφορα αγγεία, το κρέας 

πλένεται µε άφθονο κρύο νερό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αµέσως ή να διατηρηθεί 

στους -20°C. Για τη συνέχιση της διαδικασίας, το κρέας αλέθεται σε µηχανή κρέατος. 

800-900 gr αλεσµένου κρέατος αναµιγνύονται µε 2 lt κρύου απιονισµένου Η2Ο και το 

µίγµα διηθείται από 12 φύλλα γάζας. Στη συνεχεία 225 gr αλεσµένου κρέατος 

αναµιγνύονται µε 1.15 lt  κρύου απιονισµένου Η2Ο και 150 ml διαλύµατος ΝαΡi 

200mM. Το µείγµα αναδεύεται σε µπλέντερ για 10 min στους 4°C και στη συνέχεια 

φυγοκεντρείται στα 860 g για 20 min. To υπερκείµενο διηθείται από 20 φύλλα γάζας 

και διατηρείται στους4°C. Το ίζηµα επανααιωρείται µε την προσθήκη 675 ml κρύου 

απιονισµένου Η2Ο και 75 ml διαλύµατος ΝαΡi 200mM και  αναδεύεται στο µπλέντερ 

για 10 min στους 4°C. Το µείγµα φυγοκεντρείται στα 860 g για 15-20 min.και τo 

υπερκείµενο διηθείται όπως πριν. Με την προσθήκη µικρού όγκου διαλύµατος 

CH3COOH 30% v/v ρυθµίζεται το pH του υπερκείµενου στο 5.15 και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση στα 860 g για 15 min. Το ίζηµα το οποίο καταβυθίζεται είναι τα 

µιτοχόνδρια. Αποµακρύνεται το υπερκείµενο και το ίζηµα πλένεται προσεχτικά µε 

κρύο απιονισµένο Η2Ο και διαλυτοποιείται σε όσο το δυνατό µικρότερο όγκο 
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διαλύµατος σουκρόζης-Tris. Αφού το µείγµα οµογενοποιηθεί µε µηχανικό 

οµογενοποιητή, προσδιορίζεται η συγκέντρωση του σε πρωτείνη και αποθηκεύεται 

στους -40°C. 

 

3.3.2 Αποµόνωση της κυτοχρωµικής οξειδάσης 
 
Η αποµόνωση της κυτοχρωµικής οξειδάσης γίνεται σε δύο στάδια σύµφωνα µε τη 

µέθοδο των Hartzell et al4. Στο πρώτο στάδιο αποµακρύνονται τα ανεπιθύµητα 

κυτοχρώµατα b,c,c1 από τις µεµβράνες των µιτοχονδρίων προσθέτοντας το 

απορρυπαντικό Triton TX-114. Επειδή το Triton TX-114 αλληλεπιδρά µε το χολικό 

νάτριο που χρησιµοποιείται στο δεύτερο στάδιο της αποµόνωσης, δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην αποµάκρυνση του Triton. Για αυτό το λόγο γίνονται εκπλύσεις µε 

ρυθµιστικό διάλυµα ΗΕΤ και επώαση µε αιθανόλη. Τέλος το δείγµα ψύχεται σε υγρό 

άζωτο, επειδή αυτή η διαδικασία διευκολύνει το σπάσιµο των λιπιδίων και την 

εξαγωγή της κυτοχρωµικής οξειδάσης απο τις µεµβράνες. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται 

η εξαγωγή της κυτοχρωµικής οξειδάσης και άλλων πρωτεϊνών µε τη χρήση του 

χολικού νατρίου. Στη συνέχεια µε ένα συνδυασµό σταδίων εναλάτωσης-

κατακρήµνισης µε (NH4)2SO4 και φυγοκεντρήσεων λαµβάνεται η κυτοχρωµική 

οξειδάση ως ίζηµα, το οποίο επαναδιαλύεται σε 50 mM Hepes, 0.3 % w/v lauryl 

maltoside, pH 7.4.     

 

1ο στάδιο αποµόνωσης 

Στο διάλυµα των µιτοχονδρίων προστίθεται αργά και υπό συνεχή ανάδευση διάλυµα 

Triton σε αναλογία 6.4 ml διαλύµατος απορρυπαντικού ανά gr πρωτείνης. Στο 

διάλυµα που προκύπτει προστίθεται στερεό ΚCl µέχρι τελική συγκέντρωση 0.2Μ. Το 

µείγµα επωάζεται για µια ώρα, υπό συνεχή ανάδευση στον πάγο. Καθώς τα 

κυτοχρώµατα  b,c,c1 διαλυτοποιούνται το χρώµα του µείγµατος αλλάζει από καφέ σε 

κόκκινο. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 48000 g για 90 min και λαµβάνεται το ίζηµα 

το οποίο στη συνέχεια το ίζηµα εκπλένεται αρκετές φορές µε ρυθµιστικό διάλυµα 

ΗΕΤ. Το ίζηµα επαναδιαλύεται σε όσο το δυνατό µικρότερο όγκο διαλύµατος ΗΕΤ 

και οµογενοποιείται µε µηχανικό οµογενοποιητή. Ο συνολικός όγκος  του µείγµατος 

ρυθµίζεται στο ¼ του αρχικού όγκου διαλύµατος των µιτοχονδρίων. Κατόπιν, 

προστίθεται, αργά και υπό συνεχή ανάδευση, CH3COOH 95% v/v ώστε η τελική 

συγκέντρωση της στο δείγµα να είναι 10% v/v. Το µείγµα επωάζεται για 1 ώρα, υπο 
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συνεχή ανάδευση στον πάγο και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στα 48000 g για 90-

120 min. Το ίζηµα που προκύπτει εκπλένεται µε ρυθµιστικό διάλυµα ΗΕΤ πολλές 

φορές για τη πλήρη αποµάκρυνση του Triton και κατόπιν επαναδιαλύεται µε τη 

προσθήκη µικρού όγκου διαλύµατος ΗΕΤ. Το µείγµα οµογενοποιείται και ρυθµίζεται 

ο όγκος του στο 1/7 του αρχικού όγκου του διαλύµατος των µιτοχονδρίων. 

Προσδιορίζεται η συγκέντρωση σε πρωτείνη και το δείγµα ψύχεται σε υγρό άζωτο.    

 

   2ο στάδιο αποµόνωσης 

Στο πρωτεϊνικό διάλυµα που λαµβάνεται από το πρώτο στάδιο προστίθεται υπο 

συνεχή ανάδευση στον πάγο διάλυµα χολικού νατρίου 20% v/v , µέχρι τελικής 

συγκέντρωσης 1.5 mg χολικού νατρίου ανά mg πρωτείνης. Στο διάλυµα που 

προκύπτει προστίθεται, υπό ανάδευση, στερεό (NH4)2SO4 µέχρι κορεσµού 10% v/v 

και το pH του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 7.4. Το µείγµα επωάζεται για 90 min, υπό 

συνεχή ανάδευση στον πάγο και κατόπιν φυγοκεντρείται στα 48000 g για 20 min. Στο 

υπερκείµενο (διαυγές σκούρο πράσινο) προστίθεται  στερεό (NH4)2SO4 µέχρι ολικού 

κορεσµού 35% v/v και το pH του διαλύµατος ρυθµίζεται στο 7.4. Το µείγµα 

επωάζεται για 30 min και ακολουθεί φυγοκέντρηση όπως πριν και λαµβάνεται το 

υπερκείµενο. Με νέα προσθήκη στερεού (NH4)2SO4 µέχρι ολικού κορεσµού 43% v/v 

πραγµατοποιείται η κατακρήµνιση της κυτοχρωµικής οξειδάσης. Ρυθµίζεται το pH 

στο 7.4 και το µείγµα επωάζεται όπως πριν. Στη συνέχεια, µε φυγοκέντρηση  στα 

48000 g για 30 min, λαµβάνεται η κυτοχρωµική οξειδάση στο ίζηµα, το οποίο 

επαναδιαλύεται πλήρως µε 10 ml διαλύµατος ΕΤ. Με επιπλέον προσθήκη διαλύµατος 

ΕΤ, το διάλυµα αραιώνεται µέχρι τελικού όγκου 25 ml. Στη συνέχεια προστίθενται 

αργά και υπό συνεχή ανάδευση στον πάγο , V ml κορεσµένου διαλύµατος  (NH4)2SO4 

µέχρι το σηµείο που το πρωτεϊνικό διάλυµα αρχίζει να θολώνει λόγω της 

κατακρήµνισης ανεπιθύµητων πρωτεϊνών. Αυτό συνήθως συµβαίνει σε κορεσµό 28-

30% w/v. Το pH ρυθµίζεται στο 7.4 και το µείγµα επωάζεται όχι περισσότερο από 5 

min και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στα 48000 g για 20 min. Στο υπερκείµενο που 

προκύπτει προστίθενται 16-V ml κορεσµένου διαλύµατος (NH4)2SO4 µε αποτέλεσµα 

το πρωτεϊνικό διάλυµα να φθάνει σε κορεσµό 40% w/v ως προς το άλας, όπου 

πραγµατοποιείται η  κατακρήµνιση της κυτοχρωµικής οξειδάσης. Το pH ρυθµίζεται 

στο 7.4 και το µείγµα επωάζεται για 5 min στον πάγο υπό ανάδευση. Τέλος µε 

φυγοκέντρηση  στα 48000 g για 30 min, λαµβάνεται η κυτοχρωµική οξειδάση ως 



 
 

63

ίζηµα, επαναδιαλύεται σε 50 mM Hepes, 0.3 % w/v lauryl maltoside, pH 7.4 και 

αποθηκεύεται σε υγρό άζωτο.      
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΙΜΗ b3-CuB TOY KΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ cbb3 

Εισαγωγή  
 

Η cbb3 οξειδάση του Pseudomonas stutzeri περιέχει τρεις αίµες τύπου c 

χαµηλής διαµόρφωσης σπιν, µία αίµη τύπου b µε επίσης χαµηλή διαµόρφωση σπιν, 

και το διπυρηνικό κέντρο της υψηλού σπιν αίµης b3-CuB 
1a,b. Μελέτες Resonance 

Raman συντονισµoύ του πλήρως ανηγµένου2b και του δεσµευµένου µε CO3 

κυτοχρώµατος cbb3 ενζύµου έδειξαν ότι το διπυρηνικό κέντρο έχει µια µοναδική 

ενεργή διάταξη που παρουσιάζεται πιο «ανοιχτή» σε σχέση µε τις άλλες 

κυτοχρωµικές  οξειδάσες. Άρα µελέτες για τη φωτοδυναµική του συµπλόκου CO-

κυτόχρωµα cbb3  σε συνδυασµό µε αυτές της αα3 κυτοχρωµικής οξειδάσης µπορούν 

να δώσουν συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν τις ηλεκτρονιακές και 

γεωµετρικές ιδιότητες του διπυρηνικού κέντρου αίµης/CuB και τις δεσµικές 

αλληλεπιδράσεις αίµης/CuB µε τον αξονικό υποκαταστάτη. 

 Πειραµατικές ∆ιαδικασίες 
 

Η αποµόνωση του κυτοχρώµατος cbb3 από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 Η συγκέντρωση του cbb3 

προσδιορίστηκε από το φάσµα οπτικής απορρόφησης του οξειδωµένου ενζύµου 

χρησιµοποιώντας συντελεστή απορρόφησης ε411 = 5x105 mM-1 cm-1. Το pD των 

δευτεριοµένων διαλυµάτων µετρήθηκε µε την χρήση pHµέτρου και υποθέτωντας 

pD=pH (ένδειξη) + 0.4. Τα δείγµατα του ενζύµου ανάχθηκαν µε dithionite και 

εκτέθηκαν σε 1 atm CO (συγκέντρωση στο διάλυµα 1 mM) υπό αναερόβιες συνθήκες 

και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε αναερόβια IR κυψελίδα µε παράθυρα CaF2 και 

ένα 0.025 mm spacer. Το αέριο CO αγοράστηκε από την Messer (Germany) και το 

ισοτοπικά επισηµασµένο αέριο (13CO) από την Isotec. Για την λήψη των φασµάτων 

FTIR χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα συγκέντρωσης 400-500 µΜ φασµατοφωτόµετρο 

Bruker Equinox 55 FTIR εξοπλισµένο µε mercury cadmium telluride (MCT) 

ανιχνευτή, ψυχόµενο µε υγρό άζωτο. Η φωτόλυση του συµπλόκου cbb3-CO 
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επιτεύχθηκε µε την χρήση παλµού 355 nm (πλάτους 7-ns και ενέργειας ~10 

mJ/παλµό) από ένα Continuum Nd-YAG laser µε ρυθµό επανάληψης 7 Hz. Τα time-

resolved FTIR φάσµατα καταγράφηκαν µε διακριτικότητα 8 cm-1 και ανά 5 µs για τις 

µετρήσεις 5µs-4ms. Ο συνολικός αριθµός φασµάτων ήταν 800, µε τα 40 να 

αντιστοιχούν σε φάσµατα πριν και 760 µετά τον παλµό. Σε κάθε σηµείο 

πραγµατοποιήθηκαν 10 επαναλήψεις. Οι µεταβολές της έντασης των δονήσεων 

καταγράφηκαν µε MCT ανιχνευτή (dc-coupled) και µετατράπηκαν από αναλογικό σε 

ψηφιακό σήµα µε 200- kHz, 16-bit, ADC µετασχηµατιστή. Ο αλγόριθµος που 

χρησιµοποιήθηκε για την µετατροπή είναι Blackman-Harris three-term µε 

διακριτικότητα φάσης 32 cm-1 και διόρθωση φάσης µε τον αλγόριθµο Μertz. Τα 

φάσµατα διαφοράς υπολογίστηκαν ως ∆A= -log(IS/IR). Οι σταθερές ταχύτητας για 

κάθε φάση του αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-CO και της επαναδέσµευσης 

του CO στην αίµη α3 υπολογίστηκαν µε προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων 

σε εκθετική συνάρτηση τριών παραµέτρων. Πριν και µετά το τέλος των µετρήσεων 

time-resolved step-scan FTIR ελήφθησαν τα φάσµατα οπτικής απορρόφησης του 

δείγµατος για να εκτιµηθεί η σταθερότητα του, µε φασµατοφωτόµετρο Perkin-Elmer 

Lamda 20 UV-visible 

Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
 

Η παρουσία των κορυφών στα 542 nm και 580 nm και ενός ώµου στα 556 nm 

στο Uv-Vis φάσµα διαφοράς του CO-υποκατεστηµένου ενζύµου cbb3 µείον το 

πλήρως ανηγµένο ένζυµο (σχήµα 1), πιστοποιούν τη συναρµογή του CO στο  

 
Σχήµα 1: Uv-Vis φάσµα διαφοράς του CO-υποκατεστηµένου ενζύµου cbb3 σε σχέση µε το πλήρως 
ανηγµένο ένζυµο 
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πλήρως ανηγµένο ένζυµο.2,3 Στην περιοχή του Soret το φάσµα διαφοράς παρουσιάζει 

ένα µέγιστο στα 415 nm που οφείλεται στη συναρµογή του CO στην αίµη b3 δηλαδή 

το σχηµατισµό του b3-CO συµπλόκου. Τα time-resolved FT-IR φάσµατα της 

φωτοδιάσπασης του CO στη cbb3 κυτοχρωµική οξειδάση δείχνουν ότι η εκθετική 

µείωση του transient CuB-CO συµπλόκου συµβαίνει ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία 

του b3-CO συµπλόκου και ότι η ν(CO) δόνηση τάσης του CuB στους 2065 cm-1 είναι 

ίδια µε εκείνη του κυτοχρώµατος αα3
4,5 και του κυτοχρώµατος bo3

6, παρόλο που το 

κυτόχρωµα cbb3 δεν περιέχει το cross-link Ηis-Tyr244 και τη φαρνεσυλική αλυσίδα. 

Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται τα FT-IR φάσµατα του CO  συµπλόκου του πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3. Η  δέσµευση του CO στο κυτόχρωµα cbb3 προκαλεί 

την εµφάνιση µιας απλής δόνησης στους 1956 cm-1 (σχήµα 2-Α), η οποία αποδίδεται 

στη δόνηση τάσης του δεσµού C-O του b3-CO συµπλόκου και µετατοπίζεται στους 

1913 cm-1 κατά την ίδια αντίδραση µε το ισοτοπικά υποκατεστηµένο µόριο 13CO 

(σχήµα 2-Β). Η συχνότητα της  CO δόνησης παραµένει η ίδια όταν πραγµατοποιηθεί 

η αντίδραση µε το κυτόχρωµα cbb3 διαλυµένο σε δευτεριωµένο διαλύτη (σχήµα 2-C) 

πράγµα που δείχνει την µη ύπαρξη δεσµού υδρογόνου στο δεσµευµένο, µε το 

κυτόχρωµα b3, CO µόριο. Η συχνότητα της παραπάνω δόνησης παρουσιάζεται πολύ  

 

 

Σχήµα 2: FTIR φάσµατα του συµπλόκου cbb3-CO στους 293 Κ.(Α) pD 7.5, (B) cbb3-13CO, pD 7.5, (C) 

pH 7.5. 

κοντά σε εκείνες που έχουν παρατηρηθεί για τα CO σύµπλοκα των αα3 

κυτοχρωµικών οξειδάσών4,5,7,8,10-14 και του κυτοχρώµατος bo3
6 από το E. coli, αλλά 

και µετατοπισµένη κατά 6 cm-1 ψηλότερα σε σχέση µε αυτή του CO συµπλόκου του 

κυτοχρώµατος cbb3 από το Rh. Capsulatus στους 15 Κ.2a Τα αποτελέσµατα αυτά σε 

συνδυασµό µε τα δεδοµένα που προκύπτουν από τα φάσµατα  Raman, στα οποία η 

δόνηση τάσης ν(Fe-CO) ανιχνεύεται στους 492 cm-1, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το CO 
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δεσµεύεται σε µια µόνο διαµόρφωση στην αίµη b3, στη λεγόµενη β-µορφή, η οποία 

αποτελεί και τη σταθερότερη διαµόρφωση για το ένζυµο σε συµφωνία µε τους Wang 

et al.3  

Στο σχήµα 3A απεικονίζονται τα time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 5 µs-1 ms, 8 cm-

1 φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO του πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 σε pD=7.5 από ένα nanosecond Nd:YAG laser το 

οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 355 nm. Συγκεκριµένα µετά τη διάσπαση του 

δεσµού Fe+2-CO το CO αποµακρύνεται από την αίµη b3 και δεσµεύεται στο CuB
+1 

σχηµατίζοντας το σύµπλοκο CuB
+1-CO .  

 

 
Σχήµα 3: (Α) Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου cbb3-CO (pD 7.5) στα 

10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 και 1300 µs µετά τη φωτόλυση του CO, µε 

φασµατική διακριτική ικανότητα 8 cm-1 και χρονική διακριτική ικανότητα 5 µs. Inset: Κινητική ανάλυση 

της νCO(CuB)=2065 cm-1 δόνησης και της νCO(Fe)=1956 cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση 

του CO. (Β) Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου Cco-CO (pD 7.5) στα 30, 

40, 50, 75, 100, 150, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1750, 2500, 3000 και 3765 µs µετά τη 

φωτόλυση του CO. (a) Κινητική ανάλυση της νCO(Fe)=1956 cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη 

φωτόλυση του CO. (b) Step-scan φάσµα διαφοράς του φωτοδιασπόµενου συµπλόκου Cco-CO σε pD 7.5 

(dot line) και σε pH 7.5 (solid line) στα 5 µs.        
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      H αρνητική κορυφή στους 1956 cm-1 προκύπτει από τη φωτόλυση του δεσµού 

Fe+2-CO, και η θετική κορυφή η οποία εµφανίζεται στους 2065 cm-1 οφείλεται στη 

ν(CO) δόνηση τάσης του CuB όπως έχει βρεθεί, κάτω από συνθήκες συνεχούς 

φωτόλυσης υπό χαµηλές θερµοκρασίες, από τους Carcia-Horsman et al2a, και η 

ένταση παραµένει έως και τo 1 ms. Οι συχνότητες  των ν(CO) δονήσεων  τάσης του 

CuB στους 2064 και 2042 cm-1 στις αα3 τύπου οξειδάσες συσχετίζονται µε την 

ύπαρξη δύο διαµορφώσεων του συµπλόκου CuB
+1-CO, την α και β µορφή 

αντίστοιχα.11,13 Στην περίπτωση µας οι συχνότητες των δονήσεων τάσης ν(Fe-CO) 

και ν(C-O) του cbb3-CO συµπλόκου δηλώνουν την παρουσία της β µορφής του 

ενζύµου µε αποτέλεσµα αυτές να βρίσκονται πάνω στην ν(Fe-CO) vs ν(C-O) ευθεία 

συσχέτισης. Αντίθετα όµως η ν(CO) δόνηση τάσης του συµπλόκου CuB-CO υιοθετεί 

την α µορφή. Παρόλα αυτά τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι παρόλο που το 

κυτόχρωµα cbb3 δεν περιέχει το cross-link Ηis-Tyr2442a, οι ν(C-O) συχνότητες που 

ανιχνεύσαµε είναι παρόµοιες µε τις αντίστοιχες συχνότητες των CO-

υποκατεστηµένων  τύπου αα3
4,5,7,11 και bo3

6,9 κυτοχρωµικών οξειδασών. Η εκθετική 

µείωση της κορυφής στους 2065 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 130 µs και η   

εκθετική αύξηση της κορυφής στους 1956 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 165 µs 

δείχνουν ότι ο σχηµατισµός του b3-CO συµπλόκου συµβαίνει ταυτόχρονα µε την 

εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO. 

Πειράµατα  IR και Uv-Vis του CO-υποκατεστηµένης αα3 κυτοχρωµικής 

οξειδάσης έδειξαν ότι το CuB
+1-CO σύµπλοκο έχει χρόνο ηµίσειας ζωής περίπου 1.5 

µs( k-1= 5x105 s-1) πράγµα που σηµαίνει ότι το CO εγκαταλείπει το CuB σε κλίµακα 

χρόνου της τάξης των µs, απελευθερώνεται στο διαλύτη, και έτσι επέρχεται µια 

θερµική ισορροπία µεταξύ του CuB
+1-CO και του ελεύθερου CO που βρίσκεται στο 

διαλύτη (Κ= 87 Μ-1).7,8,10 Η επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 συµβαίνει µε µια 

διαδικασία θερµική σε χρονική κλίµακα των ms (k2= 1030 s-1).7,8,10  Στο σχήµα 3Β  

απεικονίζονται τα time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 5 µs-4 ms, 8 cm-1 φασµατική 

διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO του πλήρως ανηγµένου 

µιτοχονδριακού κυτοχρώµατος αα3 σε D2O. ∆εν παρατηρήσαµε αλλαγές στην ένταση 

της κορυφής στους 1965 cm-1 κατά το χρονικό διάστηµα  td = 5 µs�750µs, το οποίο 

δείχνει ότι η επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 δεν έχει πραγµατοποιηθεί στο 

παραπάνω χρονικό διάστηµα. Σε χρόνους µεγαλύτερους από 750µs η αύξηση στην 

ένταση της κορυφής στους 1965 cm-1 οριοθετεί την έναρξη της επαναδέσµευσης του 

CO στην αίµη α3. Αυτή η συµπεριφορά είναι παρόµοια µε αυτή που έχει παρατηρηθεί 
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από τους Ondrias et al16 και Dyer et al7,8. Οι ερευνητές αυτοί πρότειναν ότι στη 

χρονική κλίµακα που το CO εγκαταλείπει το CuB (t1/2 = 1.5 µs) δεν υπάρχουν 

ουσιαστικές παρεµποδίσεις από την αίµη ως προς την επαναδέσµευση του CO στην 

αίµη α3 διότι οι τυπικές ταχύτητες επαναδέσµευσης είναι σε κλίµακα χρόνου της 

τάξης των nanosecond. Γι αυτό το λόγο κάποια άλλου είδους παρεµποδίσεις πρέπει 

να υπάρχουν, ως προς την επαναδέσµευση του CO, οι οποίες να απορρέουν είτε από 

µια τοπική αλλαγή διαµόρφωσης στη πρωτείνη, είτε από τη δέσµευση ενός 

ενδογενούς υποκαταστάτη που µπλοκάρει τη distal θέση δέσµευσης. Time-resolved 

picosecond Resonance Raman πειράµατα17 έδειξαν ότι η αίµη α3
+2 έχει αριθµό 

συναρµογής πέντε µε τη proximal ιστιδίνη δεσµευµένη στην αίµη στους πρώιµους 

χρόνους αµέσως µετά τη   φωτόλυση του CO. Άρα κανένα ενδογενής υποκαταστάτης 

δεν µπλοκάρει τη distal θέση δέσµευσης. 

Ο µηχανισµός που έχει προταθεί για τη φωτοδιάσπαση και επαναδέσµευση 

του CO στην αα3 κυτοχρωµική οξειδάση προάγεται σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα: 

 

  

   

 

 

Η κατάσταση µε τον αστερίσκο αντιπροσωπεύει µια µη εξισορροπηµένη 

κατάσταση της αίµης α3 και χαρακτηρίζεται από µια αύξηση στη µετατόπιση της Fe-

His δόνησης τάσης .16 Το CuB
+1-CO σύµπλοκο δηµιουργείται πλήρως µέσα σε 1 ps 

µετά τη φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 , αποδεικνύοντας την απουσία 

ενεργών παρεµποδίσεων για τη µεταφορά του CO από την αίµη α3 στο CuB.8 Η µη 

εξισορροπηµένη κατάσταση της αίµης α3 επανέρχεται στην εξισορροπηµένη 

ανηγµένη κατάστασή της σε χρόνους µεγαλύτερους των 10 µs16 µετά τη 

φωτοδιάσπαση και η επαναδέσµευση του CO αρχίζει να πραγµατοποιείται σε 

χρόνους µεγαλύτερους των 500 µs. Η σταδιακή εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO 

(t1/2=1.5 µs) ακολουθείται από την εξισορρόπηση του CuB
+1-CO µε το ελεύθερο CO 

που βρίσκεται στο διαλύτη η οποία συµβαίνει µε µια σταθερά ταχύτητας  7x105 s-1 

και συνοδεύεται από την επαναφορά  της αίµης α3 στην αρχική της κατάστασή και 

όχι από την επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3.7,8,10 

Η απευθείας επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 µπορεί να ενισχυθεί µε  

την αναστολή της κίνησης του υποκαταστάτη µακριά από το άτοµο του CuB, µε την 
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τοποθέτηση  παρεµποδίσεων διάχυσης και επίσης µε την αποµάκρυνση 

στερεοχηµικών παρεµποδίσεων γύρω από το Fe της αίµης α3. Επίσης είναι 

αναµενόµενο ότι παροδικές κινήσεις της πρωτείνης απαιτούνται έτσι ώστε να γίνει 

δυνατή η είσοδος του υποκαταστάτη στο Fe της αίµης α3 και η διαφυγή του από το 

CuB προς το περιβάλλον του διαλύτη. Βασιζόµενοι στην παραπάνω ανάλυση 

προτείνουµε ότι το περιβάλλον της πρωτείνης γύρω από το CuB κατευθύνει τον 

θερµικά διασπώµενο  υποκαταστάτη, στο χρονικό διάστηµα 5-750 µs, µακριά από το 

διπυρηνικό κέντρο α3- CuB , εµποδίζοντας τον έτσι από το να επαναδεσµευθεί στην 

αίµη α3 µε την απελευθέρωση του από το CuB. Γι αυτό  το διπυρηνικό κέντρο αίµη 

α3- CuB  είναι διευθετηµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνει την απευθείας 

απόσπαση και δέσµευση  του φωτοδιασπώµενου CO από την αίµη α3 στο CuB και την 

µετέπειτα  αργή επαναδέσµευση του στην αίµη α3. 

 Το κυτόχρωµα cbb3 είναι η µοναδική αιµοχαλκοξειδάση στην οποία η 

διάσπαση του CuB-CO συµπλόκου συνοδεύεται από το σχηµατισµό του Fe-CO 

συµπλόκου. Είναι επίσης η µοναδική οξειδάση που παρουσιάζει ανοιχτή δοµή 

διπυρηνικού κέντρου χωρίς να υιοθετεί την α-µορφή µε αποτέλεσµα οι distal 

αλληλεπιδράσεις που οφείλονται στο CuB να ελαχιστοποιούνται. Επίσης δεν υπάρχει 

δεσµός υδρογόνου µεταξύ του υδρόξυ-φαρνεσύλ και της υδρόξυ-τυροσίνης τα οποία 

συναρµόζουν την αίµη α3 και το CuB. Οι ταχύτητες που υπολογίσαµε για τη διάσπαση 

του CO από το CuB και την επαναδέσµευση του στην αίµη b3 δείχνουν ότι το 

καθοριστικό στάδιο για την  επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3 , σε αντίθεση µε 

την αα3 και bo3, είναι το t1/2 του CuB-CO συµπλόκου. Παρόλο που το διπυρηνικό 

κέντρο αίµη b3- CuB είναι -πιο ανοιχτό σε σχέση µε το κέντρο αίµη α3- CuB , η 

διαδικασία επαναδέσµευσης είναι γρηγορότερη και πυροδοτείται από τη διάσπαση 

του  CuB-CO συµπλόκου χωρίς να παρουσιάζει lag phase. Η τρισδιάστατη δοµή της 

αα3 οξειδάσης δεν αποκαλύπτει µονοπάτια ή κανάλια για είσοδο και έξοδο 

υποκαταστατών. Γι αυτό εάν οι δοµικές διαφοροποιήσεις του διπυρηνικού κέντρου 

του cbb3 αντικατοπτρίζουν τα κινητικά δεδοµένα που παρατηρήσαµε , τότε δεδοµένα 

ως προς τη φωτοδυναµική του  cbb3-CO σε χρόνους µικρότερους των 5 µs θα είναι 

σηµαντικά για τη διευκρίνηση του µηχανισµού  εισόδου και εξόδου υποκαταστατών 

στις αιµοχαλκοξειδάσες. Πειράµατα προς αυτή τη κατεύθυνση βρίσκονται σε πρόοδο.
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Μελέτες για δραστικότητα του κυτοχρώµατος cbb3 ως προς το Ο2 
 

Από µελέτες συντονισµού Raman συµπλόκων CO-αιµοπρωτεινών, είναι 

γνωστό ότι οι ιδιότητες του υποκαταστάτη σε θέση trans ως προς το δεσµευµένο CO, 

µπορούν να επηρεάσουν το δεσµό Fe-CO , άρα και τη συχνότητα της δόνηση τάσης 

ν(C-O).19 Το CO δεσµεύεται στο Fe της αίµης µέσω ενός π δεσµού επαναφοράς από 

το dπ τροχιακό του Fe στο π* τροχιακό του CO και ενός σ δεσµού που σχηµατίζεται 

από το ασύζευκτο ζεύγος ηλεκτρονίων του CO και το dz
2 τροχιακού του Fe. Αύξηση 

της αλληλοεπικάλυψης των dπ,π* τροχιακών θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

τάξης δεσµού του Fe-CO και τη ταυτόχρονη µείωση της τάξης του δεσµού C-O. 

Ωστόσο οι δύο αξονικοί υποκαταστάτες της αίµης (His,CO) ανταγωνίζονται για το 

ίδιο dz
2 τροχιακού του Fe για το σχηµατισµό του σ δεσµού µε το Fe. Έτσι 

ισχυροποίηση του σ δεσµού Fe-His θα έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένιση του 

δεσµού Fe-CO. Αυτό το συµπέρασµα είναι σύµφωνο µε µελέτες συντονισµού Raman 

µοντέλων πορφυρινικών ενώσεων, οι οποίες δείχνουν ότι αύξηση της ισχύος του 

δεσµού Fe-proximal υποκαταστάτη προκαλεί την εξασθένιση του δεσµού Fe-CO. 

Σύµφωνα µε το παραπάνω συλλογισµό η χαµηλή συχνότητα της ν(Fe-CO) 

δόνησης του cbb3 σε σύγκριση µε την οξειδάση αα3 από τα µιτοχόνδρια , αποδίδεται 

σε αύξηση του ανιονικού χαρακτήρα του ιµαδαζολίου της proximal ιστιδίνης. Όµως η 

αύξηση του ανιονικού χαρακτήρα της ιστιδίνης συνεπάγεται αύξηση της 

ηλεκτρονικής πυκνότητας του Fe+2 της αίµης b3 και άρα ισχυροποίηση του π δεσµού 

επαναφοράς, από το Fe+2 στο CO, µε αποτέλεσµα τη µείωση της δόνηση  τάσης ν(C-

O) όπως πράγµατι παρατηρείται από τα φάσµατα FTIR. Ωστόσο, η αναµενόµενη 

αύξηση της τάξης του δεσµού Fe+2-CO αντισταθµίζεται από την ισχυρή 

αλληλεπίδραση του dz
2 τροχιακού του Fe+2 µε την ιστιδίνη για το σχηµατισµό του σ 

δεσµού , µε επακόλουθο  τη µείωση της  ν(Fe+2-CO) συχνότητας.12  

Μελέτες συντονισµού Raman της δέσµευσης του CO στο κυτόχρωµα αα3 από 

το Rh. Sphaeroides έδειξαν ότι η αντικατάσταση της His333, η οποία είναι ένας 

ενδογενής υποκαταστάτης του CuB , µε µια Asn έχει ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση 

της ν(Fe+2-CO) δόνησης 16 cm-1 χαµηλότερα από τη συχνότητα που παρατηρείται για 

το µη µεταλλαγµένο ένζυµο κάτι που δηλώνει τη παρουσία β-µορφής.20 Ωστόσο στην 

περίπτωση αυτή το µεταλλαγµένο ένζυµο µε τη β-µορφή δεν παρουσίασε καταλυτική 

δράση µε υπόστρωµα το οξυγόνο.21 Επίσης σε µια άλλη µελέτη συντονισµού Raman 

στο κυτόχρωµα αα3 από το Rh. Sphaeroides, οι Rousseau et al22 πρότειναν ότι η 
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µετάλλαξη της Tyr288, η οποία σχηµατίζει οµοιοπολικό δεσµό µε την His284 έναν 

ενδογενή υποκαταστάτη του CuB, µε µια Phe οδηγεί στην καταστροφή του cross-link 

Ηis284-Tyr288 µε αποτέλεσµα η δοµή του διπυρηνικού κέντρου να «διαλύεται» 

καθιστώντας το ένζυµο µη δραστικό για την αναγωγή του οξυγόνου. Ο παραπάνω 

συλλογισµός δικαιολογήθηκε από το γεγονός ότι µε την απουσία του cross-link 

Ηis284-Tyr288, το διπυρηνικό κέντρο «ανοίγει» και µια από τις ιστιδίνες που είναι 

προσδεµένες στο CuB συναρµόζεται στο Fe της αίµης α3, µε αποτέλεσµα να εµποδίζει 

την πρόσδεση του οξυγόνου στο Fe. Ωστόσο οι Varotsis et al23 µε φασµατοσκοπία  

Uv-Vis, FΤIR και Raman συντονισµού έδειξαν ότι, µε τη µετάλλαξη της Tyr280 

(ονοµατολογία κατά το P. Denitrificants) µε µία His, το cross-link Ηis276-Tyr280 

παύει να υφίσταται µε αποτέλεσµα ο CuB να πλησιάζει πιο κοντά στην αίµη α3 στο 

CO-υποκατεστηµένο ένζυµο, επηρεάζοντας τις ιδιότητες των εξωγενών 

υποκαταστατών της αίµης α3. Γι αυτό το λόγο στο το µεταλλαγµένο ένζυµο η αίµη α3 

διατηρεί την ενεργή της διαµόρφωση  η οποία της επιτρέπει να δεσµεύσει και να 

ανάγει το οξυγόνο.  

Με βάση τη προτεινόµενη λειτουργία της Τyr244 ως δότης του επιπλέον 

ηλεκτρονίου για την ενεργοποίηση και την αναγωγή του Ο2 από την κυτοχρωµική 

οξειδάση εξετάσαµε τη δραστικότητα του  κυτοχρώµατος cbb3 ως προς την αναγωγή 

του Ο2, για το λόγο ότι το ένζυµο αυτό δεν περιέχει, το πλέον διατηρηµένο αµινοξύ 

στην οικογένεια των τελικών οξειδασών, την Τyr άρα και το cross-link Ηis-Tyr.  Τα 

αποτελέσµατα που πάρθηκαν συµφωνούν απόλυτα µε αυτά των Varotsis et al23 , ότι 

δηλαδή χωρίς το cross-link Ηis-Tyr το ένζυµο είναι δραστικό στην αναγωγή του Ο2.  

Το κυτόχρωµα cbb3 αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα β-µορφής κυτοχρωµικής 

οξειδάσης που παρουσιάζει δραστικότητα µε υπόστρωµα το Ο2 αποδεικνύοντας ότι οι 

ιδιότητες του διπυρηνικού κέντρου, των κυτοχρωµικών οξειδασών, που 

χαρακτηρίζουν την α-µορφή δεν είναι απαραίτητες για την ενζυµική δραστικότητα ως 

προς το Ο2. Στο σχήµα 4 φαίνεται το οπτικό φάσµα διαφοράς της αντίδρασης του 

οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το Η2Ο2 σε σχέση µε το οξειδωµένο ένζυµο σε  

χρονικό διάστηµα της τάξης των 20 λεπτών . Το µόριο του Η2Ο2 είναι ένα ανάλογο 

του µοριακού οξυγόνου. Από ηλεκτρονιακή άποψη το Η2Ο2 χρειάζεται δύο 

ηλεκτρόνια για την πλήρη αναγωγή του ενώ για την αναγωγή του Ο2 απαιτούνται 

τέσσερα ηλεκτρόνια, δύο για κάθε άτοµο. Το Η2Ο2 και παρά τις οµοιότητες που 

παρουσιάζει µε το Ο2 δίνει διαφορετικά προϊόντα όπως θα δούµε στα παρακάτω 

οπτικά φάσµατα διαφοράς. Στην περιοχή του Soret παρουσιάζεται ελάχιστο στα 410 
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nm και µέγιστο στα 428 nm, ενώ στην περιοχή των Q bands εµφανίζονται δύο ταινίες 

απορρόφησης µε µέγιστο στα 550 και 560 nm αντίστοιχα. Συγκεκριµένα 

παρατηρούµε µία αύξηση στην περιοχή του Soret και των Q bands µέχρι τα πέντε 

πρώτα λεπτά της αντίδρασης αφού ορίζουµε σαν χρόνο µηδέν το σηµείο κατά το 

οποίο προσθέτουµε το Η2Ο2.  
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Σχήµα 4: UV-Vis φάσµα διαφοράς της αντίδρασης του οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το Η2Ο2 σε 

σχέση µε το οξειδωµένο ένζυµο 

 

Μετά το πάροδο των πέντε λεπτών οι ταινίες απορρόφησης στις παραπάνω περιοχές 

αρχίζουν να φθίνουν και να µειώνεται η ένταση των απορροφήσεων τους. 

Ταυτόχρονα παρατηρούµε και την αρνητική ταινία απορρόφησης στα 410 nm, που 

οφείλεται στην απορρόφηση του οξειδωµένου ενζύµου, να µειώνεται σαν ένδειξη της 

αντίδρασης µε  το Η2Ο2 και της συναρµογής του στο Fe της αίµης b3. 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η αντίδραση του µικτού σθένους κυτοχρώµατος 

cbb3 (c+3,b+3, b3
+2-CO) µε το µοριακό οξυγόνο ώστε να παρατηρηθεί η καταλυτική 

δράση του συµπλόκου. Στο σχήµα 5 παρουσιάζονται τα οπτικά φάσµατα διαφοράς 

της αντίδρασης του µικτού σθένους κυτοχρώµατος cbb3 µε το Ο2, σε σχέση µε το 

οξειδωµένο ένζυµο, στο χρονικό διάστηµα της τάξης των 10 λεπτών. Στην περιοχή 

του Soret παρουσιάζεται ελάχιστο στα 411 nm και µέγιστο στα 427 nm, ενώ στην 

περιοχή των Q bands εµφανίζονται δύο ταινίες απορρόφησης µε µέγιστο στα 524 και 
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560 nm αντίστοιχα και ένας ώµος στα 550 nm. Παρατηρούµε ότι οι ταινίες 

απορρόφησης στην περιοχή του Soret είναι παρόµοιες µε εκείνες της αντίδρασης του 

οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το Η2Ο2, ενώ στη περιοχή των Q bands οι ταινίες 

 απορρόφησης είναι διαφορετικές. 
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Σχήµα 5: UV-Vis φάσµα διαφοράς της αντίδρασης του µικτού σθένους κυτοχρώµατος cbb3 µε το Ο2, σε 

σχέση µε το οξειδωµένο ένζυµο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

FTIR KAI UV-VIS ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ cbb3 µε το ΝΟ 

Εισαγωγή 
Οι αιµοχαλκοξειδάσες και οι βακτηριακές ΝΟ-αναγωγάσες προταθεί ότι 

προέρχονται, κατά την διάρκεια της εξέλιξης, από ένα κοινό πρόγονο1. H κοινή αυτή 

καταγωγή προτάθηκε εξαιτίας της οµοιότητας ως προς τα δοµικά χαρακτηριστικά 

ανάµεσα στα δύο αυτά ένζυµα και ειδικότερα ως προς τη µεγάλη καταλυτική 

υποµονάδα, η οποία περιέχει σηµαντική οµολογία στην αλληλουχία των αµινοξέων 

και διατήρηση των σηµαντικών καταλοίπων (περιλαµβανοµένων των έξι ιστιδινών οι 

οποίες είναι προσδεµένες στα µέταλλα). Τοπολογικές µελέτες της καταλυτικής 

υποµονάδας της ΝΟ-αναγωγάσης έδειξαν ότι αποτελείται από 12 διαµεµβρανικές 

έλικες, όπως ακριβώς και η υποµονάδα Ι των αιµοχαλκοξειδασών2,3. Το ενεργό 

κέντρο και στα δυο αυτά ένζυµα είναι ένα διπυρηνικό κέντρο το οποίο αποτελείται 

από ένα Fe αίµης και ένα δεύτερο µέταλλο που είναι Cu στις οξειδάσες και Fe στην 

NO-αναγωγάση4. 

 Με βάση τα παραπάνω κοινά δοµικά χαρακτηριστικά, έχει προταθεί ότι οι 

µηχανισµοί της αναγωγής του Ο2 και του ΝΟ περιέχουν κοινά χαρακτηριστικά και 

πιθανόν το Ο2 και το ΝΟ να µπορούν να χρησιµοποιούνται σαν εναλλακτικά 

υποστρώµατα και από τις δύο οικογένειες ενζύµων. Οι αιµοχαλκοξειδάσες αποτελούν 

τα τελικά ένζυµα της αερόβιας αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων και καταλύουν την 

αντίδραση του Ο2 σε Η2Ο ενώ η ΝΟ-αναγωγάση καταλύει την αναγωγή ΝΟ σε Ν2Ο 

(2ΝΟ + 2e- + 2H+→ N2O + H2O) το οποίο αποτελεί ένα ενδιάµεσο στάδιο της 

αναερόβιας αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων κατά την διαδικασία της 

απονιτροποίησης όπου τα νιτρικά (ΝΟ3
-) µετατρέπονται σε Ν2. Ο µηχανισµός της  

αναγωγής του ΝΟ από τη ΝΟ-αναγωγάση δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη µε 

αποτέλεσµα κάθε σύγκριση µε το µηχανισµό της αναγωγής του Ο2 από τις οξειδάσες , 

να είναι ανέφικτη. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον ότι µια βακτηριακή ΝΟ-αναγωγάση απο 

το βακτήριο Paracoccus denitrificans παρουσιάζει δυνατότητα αναγωγής του Ο2 και 

επίσης ότι µερικές αιµοχαλκοξειδάσες καταλύουν την αναγωγή του ΝΟ σε Ν2Ο 

δηλαδή παρουσιάζουν ενεργότητα ΝΟ-αναγωγάσης. Πρόσφατα οι Giuffre et al5 

έδειξαν oτι δύο τελικές οξειδάσες που αποµονώθηκαν από το βακτήριο Thermus 
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thermophilus, οι ba3 και caa3, παρουσιάζουν  χαµηλή αλλά υπολογίσιµη 

δραστικότητα ΝΟ-αναγωγάσης, σε αντίθεση µε την κυτοχρωµική οξειδάση από τα 

µιτοχόνδρία η οποία µε τη παρουσία περίσσειας αναγωγικού δεν παρουσιάζει τέτοια 

δραστικότητα6. 

 Οι συσχετίσεις µεταξύ της αναγωγής του Ο2 και του ΝΟ ξεκίνησαν όταν η 

σύγκριση της αλληλουχίας των αµινοξέων της υποµονάδας NorB της ΝΟ-

αναγωγάσης από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri µε αυτή της πρωτογενούς δοµής 

των cbb3 οξειδασών, αποκάλυψε µη αναµενόµενες οµοιότητες. Οι cbb3 οξειδάσες, οι 

οποίες εµφανίζουν την υψηλότερη οµολογία στην αλληλουχία των αµινοξέων µε την 

ΝΟ-αναγωγάση, εκφράζονται κυρίως κάτω από µικροαερόβιες συνθήκες και 

παρουσιάζουν µια µη αναµενόµενη υψηλή συγγένεια για το οξυγόνο. Βασιζόµενοι 

στο παραπάνω έχει προταθεί ότι η απονιτροποίηση και η διαδικασία της αερόβιας 

αναπνοής µπορεί να προέρχονται από ένα κοινό παρονοµαστή1.Αυτό ενισχύεται από 

το γεγονός ότι στα πρώιµα χρόνια της γης, όταν το ΝΟ στην ατµόσφαιρα βρισκόταν 

σε αφθονία σε σχέση µε το Ο2, η ΝΟ-αναγωγάση εµφανίστηκε πρώτα, και αργότερα 

όταν τα επίπεδα του ατµοσφαιρικού οξυγόνου άρχισαν να ανεβαίνουν, µικροαερόβιες 

οξειδάσες όπως το cbb3 εξελίχθηκαν (οι οποίες πιθανόν να απορρέουν από τη 

αρχέγονη ΝΟ-αναγωγάση) προάγοντας έτσι την εµφάνιση των σηµερινών 

αιµοχαλκοξειδασών όταν υψηλά επίπεδα Ο2 είχαν επιτευχθεί στην ατµόσφαιρα 

εξαιτίας της φωτοσύνθεσης5. Η υπόθεση ότι υπάρχει ένας σύνδεσµος στην εξέλιξη 

µεταξύ των ενζύµων που ανάγουν το Ο2 και το ΝΟ βασίζεται έως τώρα στις δοµικές 

οµοιότητες των δύο αυτών ενζύµων. Μια ουσιαστική απόδειξη για τη παραπάνω 

υπόθεση δεν υπάρχει µέχρι σήµερα διότι ο µηχανισµός της  αναγωγής του ΝΟ από τη 

ΝΟ-αναγωγάση δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη ενώ αντίθετα αυτός των οξειδασών έχει 

µελετηθεί λεπτοµερώς. Ωστόσο αν η υπόθεση της από κοινού εξέλιξης των δύο 

ενζύµων είναι σωστή, αναµένεται ότι οι δύο αυτές αναγωγάσες ( ΝΟ-αναγωγάση και 

οξειδάση) να µπορούν να χρησιµοποιούν Ο2 και το ΝΟ σαν εναλλακτικά 

υποστρώµατα αλλά η κάθε µια µε διαφορετική αποτελεσµατικότητα 

 Τα δοµικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν µια ΝΟ-αναγωγάση απο µια 

Ο2 αναγωγάση (κυτοχρωµική οξειδάση) δεν εχουν προσδιοριστεί ως τώρα 

επακριβώς. Η µεγάλη οµοιότητα στην αλληλουχία των καταλυτικών υποµονάδων των 

δύο αυτών ενζύµων επιτρέπει το σχεδιασµό ενός τρισδιάστατου δοµικού µοντέλου 

που συνδυάζει την αλληλουχία των αµινοξέων της υποµονάδας NorB της ΝΟ-

αναγωγάσης από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri και τα κρυσταλλογραφικά 
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δεδοµένα της κυτοχρωµικής οξειδάσης από το βακτήριο Paracoccus denitrificans. 

Αυτό το µοντέλο προτείνει ότι σε αυτές τις δύο οικογένειες ενζύµων, τα 

χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου, το οποίο αποτελείται από ένα διµεταλλικό 

κέντρο που περιέχει ένα Fe αίµης και ένα δεύτερο µέταλλο που είναι Cu στις 

οξειδάσες και Fe στην NO-αναγωγάση, είναι πλήρως διατηρηµένα. Μελέτες 

µετάλλαξης σε συγκεκριµένες θέσεις έδειξαν ότι η παρουσία ενός µη αιµικού 

µετάλλου (Cu ή Fe) σαν µέρος του ενεργού κέντρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

τη καταλυτική ενεργότητα της NO-αναγωγάσης και της Ο2 αναγωγάσης. Επίσης 

µελέτες αλληλουχίας έδειξαν ότι το cross-link µεταξύ µιας ιστιδίνης του CuB και µιας 

γειτονικής τυροσίνης, το οποίο συναντάµε σε όλες τις Ο2 αναγωγάσες2,8 

(κυτοχρωµικές οξειδάσες), δεν υφίστασται στην περίπτωση της ΝΟ-αναγωγάσης και 

του κυτοχρώµατος cbb3. Εποµένως µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις ΝΟ και Ο2 

αναγωγάσες πρέπει να βρίσκεται στο περιβάλλον του µη αιµικού µεταλλικού κέντρου 

δέσµευσης το οποίο πιθανόν να αποτελεί το καθοριστικό παράγοντα για το αν το Ο2 ή 

το ΝΟ θα είναι το προτεινόµενο υπόστρωµα. Επίσης λόγω της οµοιότητας του 

περιβάλλοντος του µη αιµικού µεταλλικού κέντρου που υπάρχει ανάµεσα στη ΝΟ-

αναγωγάση και το κυτόχρωµα cbb3, αυτό του δινει τη δυνατότητα στο τελευταίο να 

παρουσιάζει µια σηµαντική δραστικότητα ΝΟ-αναγωγάσης.7 

Αν η αποτελεσµατικότητα του καταλυτικού σχηµατισµού του Ν2Ο εξαρτάται 

από τη συγγένεια που παρουσιάζει το µη αιµικό µεταλλικό κέντρο για το ΝΟ, τότε ο 

µη αιµικός Fe της ΝΟ-αναγωγάσης θα δεσµεύει το ΝΟ πολύ πιο ισχυρά απ� ότι ο 

CuB
+ της κυτοχρωµικής οξειδάσης, όπου στο µιτοχονδριακό ένζυµο δεσµεύει το ΝΟ 

µόνο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Η εξελικτική µετάβαση από τις ΝΟ-

αναγωγάσες στις οξειδάσες ,επισηµαίνοντας ανάµεσα σε άλλα χαρακτηριστικά την 

αντικατάσταση του Fe απο το Cu, θα έχει ως πιθανό αποτέλεσµα την δηµιουργία 

ενζύµων µε ενδιάµεσες ιδιότητες. Οι κυτοχρωµικές οξειδάσες από το βακτήριο 

Thermus thermophilus  αποτελούν παραδείγµατα οξειδασών στις οποίες το µη αιµικό 

µέταλλο είναι ο Cu που ωστόσο στην ανηγµένη κατάσταση του υιοθετεί µια αρκετά 

υψηλή συγγένεια για ligands αέριας φάσης έτσι ώστε να βοηθάει στην αναγωγή του 

ΝΟ.  

Πειραµατικές ∆ιαδικασίες 
Η αποµόνωση του κυτοχρώµατος cbb3 από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri 

πραγµατοποιήθηκε όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3 Τα δείγµατα συγκεντρώθηκαν 
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σε 100-150 µM σε 50 mM Hepes pH 7.4 που περιείχε 0.1 % dodecyl β-D-maltoside 

και διατηρήθηκαν σε υγρό άζωτο ως την χρήση τους. Το pD των δευτεριοµένων 

διαλυµάτων µετρήθηκε µε την χρήση pHµέτρου και υποθέτοντας pD = pH (ένδειξη) 

+ 0.4. Το αέριο NO αγοράστηκε από την Messer (Germany). Το σύµπλοκο της 

οξειδωµένης οξειδάσης cbb3 µε το ΝO προετοιµάστηκε µε την αναερόβια έκθεση του 

ενζύµου σε αέριο ΝO. Τα FTIR φάσµατα ελήφθησαν από δείγµατα συγκέντρωσης 

400-500 µM µε φασµατοφωτόµετρο FTIR Bruker Equinox 55 εξοπλισµένο µε 

ανιχνευτή MCT που ψύχεται µε υγρό άζωτο. Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν αναερόβια 

σε κυψελίδα µε παράθυρα CaF2 και 0.025 mm πάχος δείγµατος. Τα φάσµατα είναι 

µέσος όρος 1000 σαρώσεων και ως φάσµα αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το ρυθµιστικό 

διάλυµα. Η διακριτικότητα για τις FTIR µετρήσεις είναι 4 cm-1. Πριν και µετά το 

τέλος των µετρήσεων FTIR ελήφθησαν τα φάσµατα οπτικής απορρόφησης του 

δείγµατος για να εκτιµηθεί η σταθερότητα του, µε φασµατοφωτόµετρο Perkin-Elmer 

Lamda 20 UV-visible 

Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
 

Μελετήσαµε το µηχανισµό της αναγωγής του ΝΟ από το κυτόχρωµα cbb3µε 

φασµατοσκόπια UV-Vis έτσι ώστε να δούµε αν όντως πραγµατοποιείται η 

καταλυτική αναγωγή του ΝΟ. Παρακάτω (Σχήµα 1) φαίνεται το UV-Vis φάσµα 

διαφοράς της αντίδρασης του πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το NO. O 

FeII της αίµης b3 οξειδώνεται ταχύτατα απο το ΝΟ όπως παρατηρούµε απο την  

Σχήµα 1:  UV-Vis φάσµα διαφοράς της αντίδρασης του πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το 
NO. 
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χαρακτηριστική ταινία απορρόφησης στην περιοχή του Soret η οποία εµφανίζεταιστα 

406 nm και είναι είναι ενδεικτική της οξέιδωσης της αίµης b3.Το γεγονός αυτό 

πιστοποιεί τη  καταλυτική δράση του κυτοχρώµατος cbb3 όταν σαν υπόστρωµα 

χρησιµοποιηθεί το µονοξείδιο του αζώτου. Οι Giuffre et al7 µέτρησαν την ενεργότητα 

του cbb3 ως ΝΟ-αναγωγάση  βρίσκοντας το µέγιστο turnover Vmax = 100 ± 9 mol x 

NO mol cbb3
-1 x min-1 και Κm = 12± 2.5 µM . Η υψηλή ενεργότητα του 

κυτοχρώµατος  cbb3 ως ΝΟ-αναγωγάση συσχετίζεται απόλυτα µε τη ταχύτατη 

οξείδωση του ενζύµου απο το ΝΟ όπως είδαµε στο παραπάνω φάσµα της της 

αντίδρασης του πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το NO. Στο φάσµα αυτό 

δεν παρατηρήσαµε πλήρη οξείδωση του κυτοχρώµατος cbb3, το οποίο οφείλεται σε 

residual ανηγµένη αίµη c και/ή σε υψυλού σπιν αίµη b3 η οποία µπορεί να βρίσκεται 

παγιδευµένη στην υποκατεστηµένη µε ΝΟ ανηγµένη µορφή. Η σταθερά ταχύτητας 

της οξείδωσης των χαµηλού σπιν  κυτοχρωµάτων b του cbb3 βρέθηκε ότι είναι ίση µε 

Κ=2 s-1. 

Σαν ένα πρώτο βήµα για την κατανόηση της αντίδρασης του κυτοχρώµατος 

cbb3 µε το NO είναι ο χαρακτηρισµός του διπυρηνικού κέντρου κατα τη δέσµευση 

του ΝΟ. Γιαυτό το λόγο µελετήσαµε µε φασµατοσκοπία UV-Vis και FTIR την 

αντίδραση του οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το ΝΟ. Στη µελέτη αυτή 

αναφέρουµε τη δοµή του υποκατεστηµένου µε ΝΟ κυτοχρώµατος cbb3 µεσω της 

φασµατοσκοπίας FTIR και τη συγκρίνουµε µε αυτή του συµπολόκου b3
+3-NO της 

Νοr (αναγωγάση του ΝΟ) και µε την υποκατεστηµένη µε ΝΟ δοµή της 

αιµοσφαιρίνης σε pH -4 και 7.5. Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα απο τα 

οξειδωµένα και ανηγµένα σύµπλοκα του ΝΟ µε  αιµικές πρωτείνες καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι η δοµή του ασταθούς συµπλόκου το οποίο σχηµατίζεται κατα την 

αντίδραση του ΝΟ µε το oξειδωµένο κυτόχρωµα cbb3, είναι το αιµικό b3
+3-NO 

σύµπλοκο. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση µε τα συµπεράσµατα που εχουν 

εξαχθεί για τις αα3 τύπου κυτοχρωµικές οξειδάσες10. Παρακολούθωντας την ένταση 

της απορρόφησης της ΝΟ δόνησης µεσω της δονητικής φασµατοσκοπίας, 

υπολογίσαµε προσεγγιστικά ότι  ότι το ΝO αποµακρύνεται απο την αίµη b3 µε µια 

σταθερά koff = 0.11 min-1. Aυτό το αποτελέσµα προκαλεί το ερώτηµα γιατί το 

περιβάλλον της αίµης b3 του κυτοχρώµατος cbb3 , σε αντίθεση µε την παρόµοια ως 

προς τις δοµικές ιδιότητες  αίµη b3 του Νοr, µειώνει το ενεργειακό φράγµα κάνοντας 

αποτελεσµατικότερη την διαφυγή του ΝΟ, και επίσης πως το ΝΟ απελευθερώνεται 

απο το διπυρηνικό κέντρο του κυτοχρώµατος cbb3. 
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To οπτικό φάσµα διαφοράς του υποκατεστηµένου µε ΝΟ οξειδωµένου 

κυτοχρώµατος cbb3 ως προς το οξειδωµένο κυτόχρωµα cbb3 στα 5, 8 και 10 min µετά 

την προσθήκη του ΝΟ, εικονίζεται στο σχήµα 2(Α). Στο φάσµα αυτό παρατηρούµε 

τρεις θετικές ταινίες απορρόφησης στα 419, 527 και 560 nm και µια αρνητική ταινία 

στα 406 nm. Στα 10 min µε τα την προσθήκη του ΝΟ η ένταση της  έχει εξαφανιστεί 

πράγµα το οποίο πιστοποιεί τη διάσπαση του συµπλόκου b3
+3-NO. Τα FTIR φάσµατα 

τα οποία φαίνονται στο σχήµα 2(Β)(Ι) δείχνουν µια δόνηση στους 1903 cm-1. Η 

δόνηση αυτή είναι παρόµοια µε τη δόνηση τάσης ν(ΝΟ) του Nor (σχήµα 5.3 φάσµα 

C), της οξικής µορφής της metMb-NO11a (σχήµα 3 φάσµα Ε) αλλά 18 cm-1 

χαµηλότερα από αυτή της metMb-NO σε pH 7.511a,b (σχήµα 3 φάσµα D ).Επιπλέον 

είναι παρόµοια µε αυτή του κυτοχρώµατος cd1 (1910 cm-1) και της Νitrophorin 1 

(1904 cm-1).12a,b Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποδίδουµε τη δόνηση στους 1903 cm-1 

στη δόνηση τάσης ν(ΝΟ) του συµπλόκου Fe3+
b3 � NO. H χρονική εξέλιξη της ΝΟ 

δόνησης η οποία φαίνεται στο σχήµα 2(Β)(Ι) δείχνει σε συµφωνία µε τα οπτικά 

φάσµατα, ότι το ΝΟ αποµακρύνεται από την αίµη µε koff = 0.11 min-1 (σχήµα 

5.2(Β)(ΙI)). 

 

 
Σχήµα 2: (Α) Οπτικό φάσµα διαφοράς του υποκατεστηµένου µε ΝΟ οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 ως 
προς το οξειδωµένο κυτόχρωµα cbb3 στα 5, 8 και 10 min µετά την προσθήκη του ΝΟ.(Β) (Ι) Χρονική 
εξέλιξη της ΝΟ δόνησης στο κυτόχρωµα cbb3.(ΙΙ) Κινητική ανάλυση της δόνησης στους 1903 cm-1. 

 

H ν(ΝΟ) δόνηση τάσης του συµπκλόκου metMb-NO εξαρτάται απο το pH.11a 

Όπως έχει προαναφερθεί απο τους Miller et al.11b και Tomita et al.11a η σταθερότητα 
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της δοµής του αιµικού Fe-NO συµπλόκου εξαρτάται απο την πρωτονείωση της distal 

ιστιδίνης. Οι δοµές των metMb στα pH 4 και 7.5 εικονίζονται στο σχήµα 3. Σε 

χαµηλό pH η distal ιστιδίνη αποµακρύνεται από το Fe της αίµης σταθεροποιώντας τη 

δοµή Ι (νΝΟ = 1908 cm-1). Εάν το ασύζευκτο ζεύγος της distal ιστιδίνης βρίσκεται 

πολύ κοντά στο άτοµο του οξυγόνου του δεσµευµένου (στο Fe) ΝΟ, τότε η 

διαµόρφωση ΙΙ σταθεροποιείται και η νΝΟ δόνηση αυξάνεται στους 1921 cm-1. Eπίσης 

οι Tomita et al.11a ισχυρίστηκαν ότι σε τέσσερις αιµικές πρωτείνες οι οποίες 

περιέχουν ιστιδίνη σαν proximal υποκαταστάστη, η επίδραση του π- δοτικού δεσµού 

απο την proximal ιστιδίνη είναι µικρή. Η ν(ΝΟ) δόνηση του cbb3 είναι ανεξάρτητη 

από το pH (Σχήµα 3 φάσµατα Α και B) το οποίο σηµαίνει ότι τα κοντινά στην αίµη b3 

αµινοξικά κατάλοιπα µε ανταλλάξιµα πρωτόνια, τα οποία είναι οι ιστιδίνες του CuB, 

δεν ελέγχουν άµεσα τις ιδιότητες της αίµικoυ b3 Fe-NO συµπλόκου. Σύµφωνα µε το 

παραπάνω προτείνουµε  

 

 
Σχήµα 3: FTIR φάσµατα του cbb3-NO σε pH 5.5 (A) και pH 7.5 (B), Nor-ΝΟ (C), και της metMb-NO σε 

pH 7.5 (Ε) και pH 4 (D) 
 

ότι το σύµπλοκο cbb3-ΝΟ υιοθετεί τη δοµή συντονισµού Ι αίµη Fe+= N=O η οποία 

είναι σχεδόν παρόµοια µε αυτή της οξικής µορφής του συµπλόκου MetΜb-NO 

(ν(ΝΟ)=1908cm-1) και διαφορετική από τη δοµή συντονισµού ΙΙ της ουδέτερης 

µορφής MetΜb-NO( ν(ΝΟ) = 1921 cm-1). 
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Το αιµικό b3 Fe+= N=O σύµπλοκο του κυτοχρώµατος cbb3 υιοθετεί µια 

γραµµική διευθέτηση και παρουσιάζει µια αυξηµένη συχνότητα στη ν(ΝΟ) δόνηση 

τάσης, σε σχέση µε το ελεύθερο ΝΟ (1875 cm-1) και µε το υποκατεστηµένο µε ΝΟ 

ανηγµένο κυτόχρωµα cbb3. Αυτή η γραµµική διευθέτηση του Fe+= N=O συµπλόκου 

σηµαίνει ότι η µεταφορά φορτίου από το ΝΟ στο Fe+3 συµβαίνει κατά το σχηµατισµό 

του δεσµού. Επιπλέον τα οπτικά φάσµατα δείχνουν ότι το b3 Fe+= N=O σύµπλοκο, 

παρόλο που το ΝΟ είναι δότης 3 ηλεκτρονίων και σε συνδυασµό µε ένα Η+ µπορεί να 

σχηµατίσει µια Fe-N-O διαµόρφωση η οποία «σπρώχνει» τα ηλεκτρόνια 

διευκολύνοντας µε το τρόπο αυτό την αναγωγή της αίµης b3, δεν µετατρέπεται στην 

ανηγµένη του µορφή b3 Fe+2-N=O αλλά επανέρχεται στην οξειδωµένη του µορφή b3 

Fe+3. Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν αναφερθεί για τα υποκατεστηµένα µε ΝΟ 

σύµπλοκα των Nitrophorins (NP1-NP4)12a-d και της Μb13a,b 

To δεσµευµένο, στην αίµη b3, ΝΟ στο κυτόχρωµα cbb3 και στο Nor µπορεί να 

έχει διαφορετικές καταλήξεις. Μπορεί να διαχυθεί έξω από το διπυρηνικό κέντρο 

αίµη b3/CuB και προς το διαλύτη ή όπως έχει παρατηρηθεί στο Nor που το ΝΟ 

σχηµατίζει ένα σταθερό σύµπλοκο της µορφής b3 Fe+3-NO. Η τάξη δεσµού του ΝΟ 

στο cbb3 είναι παρόµοια µε αυτή του Nor, συνεπώς η διάσπαση του ΝΟ που 

παρατηρούµε δεν οφείλεται στην ισχύς του δεσµού του ΝΟ ή σε δεσµό υδρογόνου. 

Εποµένως αποδίδουµε τις διαφορές των συµπλόκων του ΝΟ στα δύο αυτά ένζυµα, 

στην πολικότητα του distal περιβάλλοντος. Το διπυρηνικό κέντρο του Nor βρίσκεται 

σε ένα περιβάλλον µε χαµηλή διηλεκτρική σταθερά πράγµα που οδηγεί σε µια 

αύξηση του ηλεκτροστατικού δυναµικού.14a Συνεπώς η παρουσία αρνητικών φορτίων 

κοντά στη b3 Fe+3-NO διαµόρφωση του Νοr µπορεί να εµποδίσει την απελευθέρωση 

του ΝΟ. Πράγµατι έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία14a,b η παρουσία του Glu-198 στο 

εγγύς περιβάλλον  του διπυρηνικού κέντρου του Nor και ο πιθανός του ρόλος στην 

χηµεία των ΝΟ ριζών και /ή στη µεταφορά των καταλυτικών πρωτονίων. 

 Η απελευθέρωση του ΝΟ από την αίµη b3 του cbb3 δείχνει ότι το περιβάλλον 

της αίµης b3 στο cbb3 είναι λιγότερο πολικό από αυτό του Nor και ότι η ανοιχτή δοµή 

του διπυρηνικού κέντρου b3/CuB
15a, συγκρινόµενη µε τη κλειστή δοµή του 

διπυρηνικού κέντρου b3/µη-αιµικός Fe του Νοr15b, διευκολύνει την θερµική 

απελευθέρωση του. Σε συµφωνία µε το συλλογισµό αυτό είναι και η απουσία 

πολικών αµινοξέων στο distal περιβάλλον του cbb3
16. Άρα προτείνουµε ότι το 

καθοριστικό στάδιο στην απελευθέρωση του ΝΟ από την αίµη b3 είναι η πολικότητα 

του περιβάλλοντος της αίµης b3. Επίσης είναι άξιο αναφοράς ότι το καθοριστικό 
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στάδιο στην απελευθέρωση του ΝΟ από τα NP ένζυµα είναι µια δοµικά «κλειστή 

θηλεία» η οποία δηµιουργείται από την δέσµευση του ΝΟ στο αιµικό Fe.12e 

Άλλες αιµικές πρωτείνες όπως η metMb15b και οι ΝP�s12a-d µπορούν να 

δεσµεύσουν και να απελευθερώσουν ΝΟ. Εποµένως µπορούµε να προσδώσουµε στο 

κυτόχρωµα cbb3 το ρόλο του ΝΟ µεταφορέα. Ωστόσο η δέσµευση του ΝΟ στην αίµη 

b3 του Nor είναι µη αντιστρεπτή .Η διαφορά ως προς τη κινητική ανάµεσα στα ΝΟ-

σύµπλοκα του cbb3 και του Nor δεν σχετίζεται µε τη λειτουργία τους αφού και τα δυο 

ένζυµα καταλύουν την αναγωγή του ΝΟ σε Ν2Ο. Ένα χαµηλό δυναµικό αναγωγής 

έχει µετρηθεί για την αίµη b3 του κυτοχρώµατος cbb3 το οποίο δείχνει ότι πλήρης 

αναγωγή του διπυρηνικού κέντρου είναι θερµοδυναµικά µη εφικτή.17 Για αυτό το 

λόγο είναι πιθανό η αναγωγή του ΝΟ στο cbb3 να συµβαίνει µέσω µιας µικτού 

σθένους κατάστασης του ενζύµου στην οποία οι χαµηλού σπιν αίµες b και c είναι 

ανηγµένες και η αίµη b3 βρίσκεται στην οξειδωµένη µορφή της. Με αυτό το τρόπο το 

ΝΟ δεσµεύεται στην αίµη b3 και προσθήκη δύο ηλεκτρονίων στην αίµη b3 Fe+-NO 

δίνει το κατά δύο ηλεκτρόνια ανηγµένη δοµή Fe+2-N=O- . Ένα δεύτερο µόριο ΝΟ 

επιτίθεται στο άτοµο του Ν της δοµής Fe+2-N=O- δίνοντας ένα ενδιάµεσο hyponitrite 

(HONNO-) µε σχηµατισµό του Ν-Ν δεσµού. Η διάσπαση του δεσµού Ν-Ο παράγει το 

οξειδωµένο ένζυµο, Ν2Ο και Η2Ο. 

Τα δεδοµένα δείχνουν ότι το ΝΟ δεσµεύεται αποκλειστικά στην αίµη b3 και 

όχι στο CuB. Αυτή είναι η πρώτη δονητική µελέτη της δέσµευσης του ΝΟ σε 

αιµοχαλκοξειδάση που βρίσκεται στην οξειδωµένη κατάσταση. Η απουσία 

αρνητικών φορτίων στο διπυρηνικό κέντρο αίµη b3-CuB σε συνδυασµό µε την 

ανοιχτή δοµή που υιοθετεί το cbb3 σε σχέση µε τις άλλες οξειδάσες, χαµηλώνει το 

energy barrier κάνοντας αποτελεσµατικότερη την απελευθέρωση του ΝΟ. Εάν οι 

διαφορές ως προς τη κινητική του δεσµευµένου ΝΟ στην αίµη b3 του cbb3 και του 

Nor, αντικατοπτρίζουν τις ιδιότητες του distal περιβάλλοντος της αίµης b3 , τότε 

αντιδράσεις σχηµατισµού και διάσπασης µε το ΝΟ κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

(pH,D2O) σε συνδυασµό µε δοµικές µελέτες, θα επιτρέψουν ένα ποσοτικό 

προσδιορισµό της σηµασίας που έχουν οι distal και οι proximal αλληλεπιδράσεις 

στην δέσµευση των υποκαταστατών και στις διαδικασίες απελευθέρωσης.13a 

Πειράµατα προς αυτή τη κατεύθυνση βρίσκονται σε πρόοδο.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΣΠΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ CO ΣΤΟ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑ cbb3 

Εισαγωγή 
 

Όταν τα βακτήρια αναπτύσσονται κάτω από µικροαερόβιες ή φωτοσυνθετικές  

συνθήκες, τότε έχουµε τη έκφραση µια κυτοχρωµικής οξειδάσης ονοµαζόµενη ως 

cbb3 η οποία ανήκει στην οικογένεια των τελικών οξειδασών ή η  οικογένεια των 

αιµοχαλκοοξειδασών1,2. Το ένζυµο αυτό αποτελείται από τρεις υποµονάδες (Μαpp 45, 

35 και 29 kDa) έχοντας δύο αίµες  c οµοπολικά δεµένες  µε τις υποµονάδες ΙΙ και ΙΙΙ.. 

Το κυτόχρωµα cbb3 δεν παρουσιάζει ενεργότητα κινολικής οξειδάσης αλλά οξειδώνει 

το κυτόχρωµα c2 .O αριθµός µετατροπής της µε υπόστρωµα το κυτόχρωµα c είναι 

µεγαλύτερος από 900 s-1 γεγονός που την καθιστά ως ένζυµο µε υψηλή ενεργότητα. 

Tο οξειδωµένο ένζυµο δεν δίνει σήµα EPR µε τιµή g=2 γεγονός που σηµαίνει ότι  δεν 

περιέχει CuA ο οποίος είναι παρών σε όλες τις άλλες τελικές οξειδάσες (οι οποίες 

δίνουν σήµα EPR g = 2).3 Αυτή η παρατήρηση υποστηρίζεται από οπτικές µελέτες 

φασµάτων UV-Vis που δείχνουν απουσία  ταινίας απορρόφησης στα 820 nm που 

οφείλεται σε ταινία µεταφοράς φορτίου του CuA και από µελέτες ανάλυσης µετάλλων 

του cbb3 που δείχνουν τη παρουσία ενός  µόνο χαλκού ανά µονάδα ενζύµου. Αυτός ο 

χαλκός αποτελεί το CuB του διπυρηνικού αίµης � χαλκός κέντρο στο οποίο λαµβάνει 

χώρα η αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο. Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι το κυτόχρωµα cbb3 είναι 

ικανό να ανάγει το ΝΟ σε Ν2Ο. Οι Giuffre et al4 µέτρησαν την ενεργότητα του cbb3 

ως ΝΟ-αναγωγάση  βρίσκοντας το µέγιστο turnover Vmax = 100 ± 9 mol x NO mol 

cbb3
-1 x min-1 και Κm = 12± 2.5 µM .Η σταθερά ταχύτητας της οξείδωσης του 

χαµηλού σπιν κυτοχρώµατος b του cbb3 βρέθηκε ότι είναι ίση µε k=2 s-1. 

. Το κυτόχρωµα cbb3 είναι η µοναδική αιµοχαλκοξειδάση στην οποία η 

διάσπαση του CuB-CO συµπλόκου συνοδεύεται από το σχηµατισµό του Fe-CO 

συµπλόκου5. Είναι επίσης η µοναδική οξειδάση που παρουσιάζει ανοιχτή δοµή 

διπυρηνικού κέντρου χωρίς να υιοθετεί την α-µορφή µε αποτέλεσµα οι distal 

αλληλεπιδράσεις που οφείλονται στο CuB να ελαχιστοποιούνται6. Επίσης δεν υπάρχει 

δεσµός υδρογόνου µεταξύ του υδρόξυ-φαρνεσύλ και της υδρόξυ-τυροσίνης τα οποία 

συναρµόζουν την αίµη α3 και το CuB.2,3 Οι ταχύτητες που υπολογίσαµε (Κεφάλαιο 4)  

για τη διάσπαση του CO από το CuB και την επαναδέσµευση του στην αίµη b3 
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k2 k1 

k-1 k-2 

(Ο)  (Ι)   (ΙΙ)  

δείχνουν ότι το καθοριστικό στάδιο για την  επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3 , 

σε αντίθεση µε την αα3 και bo3, είναι το t1/2 του CuB-CO συµπλόκου5. Παρόλο που το 

διπυρηνικό κέντρο αίµη b3- CuB είναι -πιο ανοιχτό σε σχέση µε το κέντρο αίµη α3- 

CuB, η διαδικασία επαναδέσµευσης είναι γρηγορότερη και πυροδοτείται από τη 

διάσπαση του CuB-CO συµπλόκου. Η τρισδιάστατη δοµή της αα3 οξειδάσης δεν 

αποκαλύπτει µονοπάτια ή κανάλια για είσοδο και έξοδο υποκαταστατών7. Γι αυτό 

εάν οι δοµικές διαφοροποιήσεις του διπυρηνικού κέντρου του cbb3 αντικατοπτρίζουν 

τα κινητικά δεδοµένα που παρατηρήσαµε , τότε δεδοµένα ως προς τη φωτοδυναµική 

του  cbb3-CΟ µπορούν να δώσουν συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν τις 

ηλεκτρονιακές και γεωµετρικές ιδιότητες του διπυρηνικού κέντρου αίµης/CuB και τις 

δεσµικές αλληλεπιδράσεις αίµης/CuB µε τον αξονικό υποκαταστάτη. 

Στο κεφάλαιο αυτό συνεχίζουµε την µελέτη της δυναµικής του κυτοχρώµατος 

cbb3 εφαρµόζοντας  χρονοεξαρτηµένη δονητική φασµατοσκοπία έτσι ώστε να 

αναλύσουµε την κινητική συµπεριφορά του δεσµευµένου µε CO ενζύµου σε ένα 

εύρος pD 6.5 µε 8.5. Το µόριο του CO είναι αρκετά χρήσιµο σε τέτοιου είδους 

µελέτες αφού είναι ένα αδρανές µόριο το οποίο παρουσιάζει υψηλή κβαντική 

απόδοση και µέγεθος σχεδόν παρόµοιο µε βιολογικά υποστρώµατα όπως είναι το Ο2 

και το ΝΟ. Επίσης πραγµατοποιείται µια θεωρητική κινητική ανάλυση που αφορά τη 

δέσµευση του CO στο διπυρηνικό κέντρο αίµης/CuB η οποία συµβαδίζει µε το  

µηχανισµό που έχει προταθεί για τη φωτοδιάσπαση και επαναδέσµευση του CO στην 

αα3 κυτοχρωµική οξειδάση  και προάγεται σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα: 

 

                                                 K1                               K2 

Fe2+ CuB
+

 + CO            Fe2+, CuB
+-CO           Fe2+-CO, CuB + 

 

     Πειραµατικές ∆ιαδικασίες 
 

Η αποµόνωση του κυτοχρώµατος cbb3 από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 Η συγκέντρωση του cbb3 

προσδιορίστηκε από το φάσµα οπτικής απορρόφησης του οξειδωµένου ενζύµου 

χρησιµοποιώντας συντελεστή απορρόφησης ε411 = 5x105 mM-1 cm-1. Το pD των 

δευτεριοµένων διαλυµάτων µετρήθηκε µε την χρήση pHµέτρου και υποθέτωντας 

pD=pH (ένδειξη) + 0.4. Τα δείγµατα του ενζύµου ανάχθηκαν µε dithionite και 
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εκτέθηκαν σε 1 atm CO (συγκέντρωση στο διάλυµα 1 mM) υπό αναερόβιες συνθήκες 

και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε αναερόβια IR κυψελίδα µε παράθυρα CaF2 και 

ένα 0.025 mm spacer. Το αέριο CO αγοράστηκε από την Messer (Germany) και το 

ισοτοπικά επισηµασµένο αέριο (13CO) από την Isotec. Για την λήψη των φασµάτων 

FTIR χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα συγκέντρωσης 400-500 µΜ φασµατοφωτόµετρο 

Bruker Equinox 55 FTIR εξοπλισµένο µε mercury cadmium telluride (MCT) 

ανιχνευτή, ψυχόµενο µε υγρό άζωτο. Η φωτόλυση του συµπλόκου cbb3-CO 

επιτεύχθηκε µε την χρήση παλµού 355 nm (πλάτους 7-ns και ενέργειας ~10 

mJ/παλµό) από ένα Continuum Nd-YAG laser µε ρυθµό επανάληψης 7 Hz. Τα time-

resolved FTIR φάσµατα καταγράφηκαν µε διακριτικότητα 8 cm-1 και ανά 5 µs για τις 

µετρήσεις 5µs-4ms. Ο συνολικός αριθµός φασµάτων ήταν 800, µε τα 40 να 

αντιστοιχούν σε φάσµατα πριν και 760 µετά τον παλµό. Σε κάθε σηµείο 

πραγµατοποιήθηκαν 10 επαναλήψεις. Οι µεταβολές της έντασης των δονήσεων 

καταγράφηκαν µε MCT ανιχνευτή (dc-coupled) και µετατράπηκαν από αναλογικό σε 

ψηφιακό σήµα µε 200- kHz, 16-bit, ADC µετασχηµατιστή. Ο αλγόριθµος που 

χρησιµοποιήθηκε για την µετατροπή είναι Blackman-Harris three-term µε 

διακριτικότητα φάσης 32 cm-1 και διόρθωση φάσης µε τον αλγόριθµο Μertz. Τα 

φάσµατα διαφοράς υπολογίστηκαν ως ∆A= -log(IS/IR). Οι σταθερές ταχύτητας για 

κάθε φάση του αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-CO και της επαναδέσµευσης 

του CO στην αίµη α3 υπολογίστηκαν µε προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων 

σε εκθετική συνάρτηση τριών παραµέτρων. Πριν και µετά το τέλος των µετρήσεων 

time-resolved step-scan FTIR ελήφθησαν τα φάσµατα οπτικής απορρόφησης του 

δείγµατος για να εκτιµηθεί η σταθερότητα του, µε φασµατοφωτόµετρο Perkin-Elmer 

Lamda 20 UV-visible 

 

Αποτελέσµατα και Συζήτηση  
 

Στο σχήµα 1 απεικονίζονται τα time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 5 µs-, 8 cm-1 

φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO του πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 σε pD 7.5, 6.5, 8.5 και pH 7.5  από ένα nanosecond 

Nd:YAG laser το οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 355 nm. Συγκεκριµένα µετά τη 

διάσπαση του δεσµού Fe+2-CO το CO αποµακρύνεται από την αίµη b3 και δεσµεύεται 

στο CuB
+1 σχηµατίζοντας το σύµπλοκο CuB

+1-CO .   H αρνητική κορυφή στους 1956 
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cm-1 προκύπτει από τη φωτόλυση του δεσµού Fe+2-CO, και η θετική κορυφή η οποία 

εµφανίζεται στους 2065 cm-1 οφείλεται στη ν(CO) δόνηση τάσης του CuB. Οι 

συχνότητες  των ν(CO) δονήσεων  τάσης του CuB στους 2064 και 2042 cm-1 στις αα3 

τύπου οξειδάσες συσχετίζονται µε την ύπαρξη δύο διαµορφώσεων του συµπλόκου 

CuB
+1-CO, την α και β µορφή αντίστοιχα8,9. Στην περίπτωση µας οι συχνότητες των 

δονήσεων τάσης ν(Fe-CO) και ν(C-O) του cbb3-CO συµπλόκου δηλώνουν την 

παρουσία της β µορφής του ενζύµου µε αποτέλεσµα αυτές να βρίσκονται πάνω στην 

ν(Fe-CO) vs ν(C-O) ευθεία συσχέτισης. Αντίθετα όµως η ν(CO) δόνηση τάσης του 

συµπλόκου CuB-CO υιοθετεί την α µορφή. Επίσης τα φάσµατα διαφοράς που 

αντιστοιχούν σε χρόνους 5 µs µετά τη φωτόλυση του CO φανερώνουν τη µη ύπαρξη 

αλλαγών στη συναρµογή του CuB σε όλο το εύρος τιµών pD µεταξύ 6.5 και 8.5.   

  

 
Σχήµα 1: Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου cbb3-CO στις τιµές pΗ  και 

pD που αναγράφονται, στα 5 µs µετά τη φωτόλυση του CO, µε φασµατική διακριτική ικανότητα 8 cm-1  
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Όπως φαίνεται η συχνότητα των δονήσεων έκτασης C-O του συµπλόκου CuB-CO 

είναι αµετάβλητη σε τιµές pD µεταξύ 6.5 και 8.5 και σε ανταλλαγή Η2Ο/D2O σε 

συµφωνία µε την µη αλλαγή στην κατάσταση πρωτονίωσης των οµάδων που 

βρίσκονται πλησίον του υποκαταστάτη CO. Η ν(C-O) συχνότητα του συµπλόκου 

CuB-CO που ανιχνεύσαµε είναι παρόµοια µε τις αντίστοιχη συχνότητα των CuB-CO 

συµπλόκων των αα3
10,11 και bo3

12 κυτοχρωµικών οξειδασών. Απουσία στερικών 

αλληλεπιδράσεων το CO δεσµεύεται στον CuB σε µια γραµµική διαµόρφωση (Μ-C-

Ο), όπως απαιτείται για την βέλτιστη αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των d τροχιακών του 

Cu και των αντιδεσµικών π* τροχιακών του CO. Επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας από τα d τροχιακά στα αντιδεσµικά π τροχιακά δυναµώνει τ δεσµό Cu-C 

και αποδυναµώνει το δεσµό C-O. Έτσι η συχνότητα της δόνησης C-Ο µετατοπίζεται 

σε  χαµηλότερες τιµές. Κατά τον ίδιο τρόπο η επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας από µια εκ των CuB-His αναµένεται να επηρεάσει τη συχνότητα ν(CΟ). 

Με αυτό το τρόπο µπορούµε να λάβουµε δοµικές πληροφορίες για τους 

υποκαταστάτες CuB-His, µέσω της συχνότητας ν(CΟ) του συµπλόκου CuB-CO. Η µη 

ευαισθησία στην ανταλλαγή διαλύτη Η2Ο/D2O και σε τιµές pD µεταξύ 6.5 και 8.5 

δείχνει ότι ο βαθµός της επιπλέον προσφοράς ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τα d 

τροχιακά στα αντιδεσµικά π* τροχιακά δεν αλλάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εάν 

κάποιος από τους υποκαταστάτες CuB-His είναι ικανός να υπόκειται σε µια 

διαδικασία συντονισµού µεταξύ των καταστάσεων imidazolate, imidazole και 

imidazolium, τότε η συχνότητα ν(CΟ) αναµένεται να µεταβάλλεται. Μια αλλαγή στη 

κατάσταση πρωτονίωσης ενός εκ των υποκαταστατών ιστιδίνης θα είχε σηµαντική 

αλλαγή στην επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας και στη συχνότητα 

ν(CΟ). Όµως τέτοια αλλαγή δεν παρατηρείται ούτε στη συχνότητα αλλά ούτε και στο 

πλάτος της δόνησης C-Ο και συµπεραίνουµε ότι το περιβάλλον των υποκαταστατών 

CuB-His αλλά και γενικότερα του διπυρηνικού κέντρου είναι πολύ συµπαγής και δεν 

υπόκειται σε δοµικές µεταβάσεις που σχετίζονται µε φαινόµενα πρωτονίωσης 

/αποπρωτονίωσης  των υποκαταστατών ιστιδίνης.  

Επίσης µελετήθηκαν (σχήµα 2) τα time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 5 µs-1 

ms, 8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO του πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 σε pH=7.5 από ένα nanosecond Nd:YAG laser το 

οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 355 nm. Η εκθετική µείωση της κορυφής στους 

2065 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 140 µs και η εκθετική αύξηση της κορυφής 

στους 1956 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 200 µs δείχνουν ότι σε pH=7.5 ο 
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σχηµατισµός του b3-CO συµπλόκου συµβαίνει ταυτόχρονα µε την εξαφάνιση του 

συµπλόκου CuB-CO, σε χρόνους ηµίσειας ζωής παρόµοιους µε αυτούς του pD=7.5 ( 

σχήµα 3)  

 

 
 
 Σχήµα: 2 Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου cbb3-CO (pΗ 7.5) στα 10, 

25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 και 1300 µs µετά τη φωτόλυση του CO, µε 

φασµατική διακριτική ικανότητα 8 cm-1 και χρονική διακριτική ικανότητα 5 µs. Inset: Κινητική ανάλυση 

της νCO(CuB)=2065 cm-1 δόνησης και της νCO(Fe)=1956 cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση 

του CO. 
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          Σχήµα 3:  Κινητική ανάλυση σε pD 7.5 της νCO(CuB)=2065 cm-1 δόνησης και της νCO(Fe)=1956 cm-1 

σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση του CO από την αίµη b3 του κυτοχρώµατος cbb3  
 

Επίσης µελετήθηκαν (σχήµατα 4 και 5 ) τα time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 5 µs-1 

ms, 8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO του πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 σε pD=6.5 και 8.5 από ένα nanosecond Nd:YAG laser 

το οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 355 nm.  Στο pD=6.5 (σχήµα 4)  η εκθετική 

µείωση της κορυφής στους 2065 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 130 µs και η 

εκθετική αύξηση της κορυφής στους 1956 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 170 µs 

δείχνουν ότι ο σχηµατισµός του b3-CO συµπλόκου συµβαίνει ταυτόχρονα µε την 

εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO, σε χρόνους ηµίσειας ζωής σχεδόν παρόµοιους µε 

αυτούς του pD=7.5.  Στο pD=8.5 (σχήµα 5) η εκθετική µείωση της κορυφής στους 

2065 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 150 µs και η εκθετική αύξηση της κορυφής 

στους 1956 cm-1 µε χρόνο ηµίσειας ζωής t1/2 = 250 µs δείχνουν ότι ο σχηµατισµός του 

b3-CO συµπλόκου συµβαίνει ταυτόχρονα µε την εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO, 

σε χρόνους ηµίσειας ζωής σχεδόν παρόµοιους µε αυτούς του pD=7.5 και 6.5 

Η αναλογία των σχετικών εµβαδών των κορυφών Fe-CO/CuB-CO στα pD 

κυµαίνεται από 2.1 έως 2.3 και στο pΗ 7.5 είναι 2.2 και παραµένει σταθερή σε όλη τη 

χρονική εξέλιξη του συστήµατος. Γνωρίζοντας ότι οι σχετικοί συντελεστές  



 
 

95 

 
Σχήµα 4: Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου cbb3-CO (pD 6.5) στα 10, 

25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 και 1300 µs µετά τη φωτόλυση του CO, µε 

φασµατική διακριτική ικανότητα 8 cm-1 και χρονική διακριτική ικανότητα 5 µs. Inset: Κινητική ανάλυση 

της νCO(CuB)=2065 cm-1 δόνησης και της νCO(Fe)=1956 cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση 

του CO. 
 

απορρόφησης για CO σύµπλοκα αιµοχαλκοπρωτεινών δίνουν µια αναλογία περίπου 

1.5/1 , οδηγούµαστε στο συµπέρασµα  ότι το φωτολυόµενο CO σχεδόν ποσοτικά 

µeταφέρεται στο χαλκό CuB και ότι κανένα σηµαντικό ποσοστό του CΟ δεν  

διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου στους 293 Κ. Ίσως ένα µικρό 

ποσοστό ελεύθερου CO να  διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο σε χρόνους της 

τάξης των ns το οποίο δεν µπορούµε να ανιχνεύσουµε εξαιτίας της χρονικής 

διακριτικής ικανότητας (5µs) του ανιχνευτή. Το ότι κανένα σηµαντικό ποσοστό του 

CΟ δεν  διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο συµβαδίζει µε τα πειράµατα συνεχούς 

φωτόλυσης σε χαµηλές θερµοκρασίες όπου δείχθηκε ότι το µεταβατικό σύµπλοκο 
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CuB-CO σχηµατίζεται πλήρως και ότι ελεύθερο CO δεν διαφεύγει από τα µεταλλικά 

κέντρα σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 300 Κ13. 

 

Σχήµα .5 Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου cbb3-CO (pΗ 7.5) στα 10, 

25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 και 1300 µs µετά τη φωτόλυση του CO, µε 

φασµατική διακριτική ικανότητα 8 cm-1 και χρονική διακριτική ικανότητα 5 µs. Inset: Κινητική ανάλυση 

της νCO(CuB)=2065 cm-1 δόνησης και της νCO(Fe)=1956 cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση 

του CO. 
 

Στα σχήµατα 3, 4 και 5 απεικονίζεται η πλήρης κινητική ανάλυση δύο διαδικασιών 

της διάσπασης του CO από το CuB και της επαναδέσµευση του στην αίµη σε pD 6.5,  

και 8.5.  Παρατηρούµε ότι οι δύο διαδικασίες εµφανίζουν µια  µικρή pD εξάρτηση ως 

προς τη  ταχύτητα που παρατηρήθηκε για την επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3  

ενώ η  παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας του αποσχηµατισµού  του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO είναι σχεδόν παρόµοια σε pD 6.5,  και 8.5. Συγκεκριµένα   στη 
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χαµηλή τιµή pD 6.5 η παρατηρούµενη  σταθερά ταχύτητας για την επαναδέσµευση 

του CO στην αίµη b3 (kobs= 4077 s-1) είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη 

σταθερά ταχύτητας που παρατηρήθηκε στο pD 8.5 (kobs= 2772 s-1).Η παρατηρούµενη  

σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη b3 µειώνεται σε σχέση µε 

το pD ως εξής: Kobs(pD6.5)> Kobs(pD7.5)> Kobs(pD8.5). 

 Αυτή η εξάρτηση στις παρατηρούµενες σταθερές ταχύτητας ίσως να οφείλεται 

στην pD εξάρτηση που παρουσιάζουν τα χρονοεξαρτώµενα FT-IR φάσµατα.  

Συγκεκριµένα  αναλογία των σχετικών εµβαδών των κορυφών Fe-CO/CuB-CO στα 

pD 6.5 είναι  2.1 και γνωρίζοντας ότι οι σχετικοί συντελεστές απορρόφησης για CO 

σύµπλοκα αιµοχαλκοπρωτεινών δίνουν µια αναλογία περίπου 1.5/1, οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα  ότι το φωτολυόµενο CO σχεδόν ποσοτικά µεταφέρεται στο χαλκό CuB 

και ότι κανένα σηµαντικό ποσοστό του CΟ δεν  διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο 

του ενζύµου στους 293 Κ. Αντίθετα η αναλογία των σχετικών εµβαδών των κορυφών 

Fe-CO/CuB-CO στα pD 8.5 είναι  2.4 το οποίο σηµαίνει ότι ένα µικρό ποσοστό του 

φωτολυόµενου CO δεν µεταπηδά στο CuB αλλά διοχετεύεται πιθανών σε µια 

δευτερεύουσα περιοχή ασθενούς δέσµευσης. 

Ένας λόγος σηµαντικός που παρατηρείται αυτή η εξάρτηση στις παρατηρούµενες 

σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη b3, ίσως είναι η 

διαφορετική κατάσταση πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης που µπορεί να υιοθετεί η 

εγγύς ιστιδίνης. Επίσης, η ισχύς πιθανών δεσµών υδρογόνου της εγγύς ιστιδίνης είναι 

δυνατόν να επηρεάσει την ισχύ των δεσµών Fe-C και C-O που καθορίζεται και από 

τις αλληλεπιδράσεις µε τον CuB 
14. Η δόνηση Fe-His της αίµης α3 του κυτοχρώµατος 

cbb3 εµφανίζεται στους 239 cm-1 , συχνότητα που είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση  

µε άλλες αα3 τύπου οξειδάσες.15  Η σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης του CO 

στην αίµη b3 µπορεί να ενισχυθεί εάν η εγγύς ιστιδίνης η οποία είναι συναρµοσµένη 

στην αίµη b3 εµφανίζει ένα πολύ χαµηλό pKa, όπως στη περίπτωση της 

µεταλλαγµένης µυοσφαιρίνης MbH6416. Η µείωση του αποτελεσµατικό pKa της εγγύς 

ιστιδίνης  µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της  ταχύτητας της επαναδέσµευσης του CO 

στην αίµη b3 έως και τρεις φορές παραπάνω ελλείψει άλλων δοµικά καθοριστικών 

παραγόντων. 

Η συχνότητα των  2064 cm-1 που καταγράψαµε για το µεταβατικό σύµπλοκο 

CuB
1+-CO (α-διαµόρφωση) είναι όµοια µε αυτή που αναφέρθηκε για το σύµπλοκο 

αυτό στους 14 Κ, ενώ η δόνηση τάσης του C-Ο στο σύµπλοκο b3-CO σε θερµοκρασία 

δωµατίου είναι 8�6 cm-1 ψηλότερα από ότι στους 14 Κ13. Το γεγονός  αυτό δηλώνει 
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k2 k1 

k-1 k-2 

(Ο)  (Ι)   (ΙΙ)  

ότι σε αντίθεση µε το σύµπλοκο αίµης b3
2+ -CO το µεταβατικό σύµπλοκο του χαλκού 

µε το CO δεν παρουσιάζει εξάρτηση από την θερµοκρασία. Η οµοιότητα ανάµεσα 

στην συχνότητα των 2064 cm-1 τόσο σε θερµοκρασία δωµατίου όσο και σε χαµηλές 

θερµοκρασίες (14 Κ) αποτελεί ένδειξη ότι η ψύξη δεν επηρεάζει τον βαθµό 

ελευθερίας του δεσµευµένου στον χαλκό CO. Συνεπώς, οι διαφορές που 

παρατηρούνται στις CO δονήσεις της αίµης b3 συναρτήσει της θερµοκρασίας δεν 

οφείλονται σε διαφορετική διαµόρφωση του χαλκού, αλλά σε µεταβολή της 

διαµόρφωσης της αίµης b3. Σύµφωνο µε τον παραπάνω συλλογισµό είναι και το 

σύµπλοκο CuB
1+-CO του κυτοχρώµατος ba3, από το T. thermophilus, το οποίο έχει 

την ίδια συµπεριφορά σε χαµηλές θερµοκρασίες και σε θερµοκρασία δωµατίου17,18 

 

Κινητική ανάλυση του µηχανισµού φωτοδιάσπασης και 
επαναδέσµευσης του CO στο κυτόχρωµα cbb3 
 
Ο µηχανισµός που έχει προταθεί για τη φωτοδιάσπαση και επαναδέσµευση του CO 

στην αα3 κυτοχρωµική οξειδάση προάγεται σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα: 

Σχήµα 1 

                                                 K1                               K2 

Fe2+ CuB
+

 + CO            Fe2+, CuB
+-CO           Fe2+-CO, CuB + 

 

   

Το CuB
+1-CO σύµπλοκο δηµιουργείται πλήρως µέσα σε 1 ps µετά τη 

φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 , αποδεικνύοντας την απουσία ενεργών 

παρεµποδίσεων για τη µεταφορά του CO από την αίµη α3 στο CuB. Η σταδιακή 

εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO (t1/2=1.5 µs) ακολουθείται από την εξισορρόπηση 

του CuB
+1-CO µε το διαλύτη η οποία συµβαίνει µε µια σταθερά ταχύτητας 7x105 s-1 και 

συνοδεύεται από την επαναφορά  της αίµης α3 στην αρχική της κατάστασή και όχι από 

την επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3. Το τελευταίο γίνεται µέσω της θερµικής 

διαδικασίας σε χρονική κλίµακα των ms. 

Υιοθετούµε τον παραπάνω µηχανισµό και για τη φωτοδιάσπαση και την 

επαναδέσµευση του CO στο κυτόχρωµα  cbb3. Στο σχήµα 1 το k1 εκφράζει τη 

δέσµευση του CO στο CuB και το k2 τη µετέπειτα µεταφορά του στο Fe της αίµης b3. 

Τα k-1 και k-2 εκφράζουν το αντίστροφο των παραπάνω διαδικασιών. Τα Κ1 και Κ2 
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ορίζονται ως Κ1= k1/k-1 και Κ2 = k2/ k-2. Οι ταχύτητες που υπολογίσαµε (kobs) για τη 

διάσπαση του CO από το CuB (kobs1) και την επαναδέσµευση του στην αίµη b3 (kobs2)  

δείχνουν ότι το καθοριστικό στάδιο για την  επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3 , σε 

αντίθεση µε την αα3 και bo3, είναι το t1/2 του CuB-CO συµπλόκου. Τα kobs των 

συµπλόκων b3-CO και CuB-CO υπολογίστηκαν µέσω µια εκθετικής συνάρτησης 

πρώτης τάξεως y = y0 + A1*exp(-(x-/t1)) µε curve-fitting στα σηµεία που 

εικονίζονται στο inset του σχήµατος 2.3Α. Στη θερµική διαδικασία ο σχηµατισµός 

του συµπλόκου CuB
+1-CO ακολουθείται από το καθοριστικό στάδιο της αντίδρασης  

που είναι η µεταφορά του CO από το CuB
+ στο κυτόχρωµα b3 προς σχηµατισµό του 

συµπλόκου (ΙΙ) και εκφράζεται µέσω της σταθεράς k2. Η σταθερά ταχύτητας γα τη 

διάσπαση του CΟ από το κυτόχρωµα α3 είναι το k-2. Οι διαφορικές εξισώσεις που 

περιγράφουν το σύστηµα του σχήµατος 1 είναι οι εξής: 

],[]][,[

]][,[],[],[

21

12

COCOFekCOCuFek

COCuFekCOCuFek
dt

COCuFed

−+

−+−−=−

−−

 

 

],[],[],[
22 CuCOFekCOCuFek

dt
CuCOFed −−−=−

−           (2) 

Υποθέτουµε ότι η σταθερά ταχύτητας k-2 για τη διάσπαση του CO από το κυτόχρωµα 

b3 είναι πολύ µικρότερη από αυτές των άλλων σταδίων του σχήµατος 1 για αυτό και 

µπορούµε να παραλείψουµε αυτό τον όρο στην εξίσωση (2). Επίσης όταν το k-1>>k2, 

τότε ο νόµος της ταχύτητας καθορίζεται από το δεύτερο στάδιο Κ2 του σχήµατος 1  

δηλαδή το σχηµατισµό του (ΙΙ) [Fe-CO,CuB]. Με βάση τα παραπάνω η εξίσωση (2) 

παίρνει τη παρακάτω µορφή: 

 
 

Tobs CuFekCOCuFek
dt

CuCOFed ],[],[],[
22 =−=−

   (3) 

 

όπου kobs2 είναι η παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας σχηµατισµού του συµπλόκου 

Fe+2-CO η οποία είναι : 

1-

21
2 s 3465

s 195
693,02ln ===

µt
kobs  

Αφού υποθέσαµε ότι το k-1>>k2, τότε το γρήγορο στάδιο είναι ο σχηµατισµός του 

συµπλόκου (Ι) [Fe, CuB-CO]  που εκφράζεται από το Κ1 και το αργό στάδιο (rate-

(1) 
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determine step) αποτελεί ο σχηµατισµός του (ΙΙ) [Fe-CO,CuB] που εκφράζεται από το 

Κ2. Αυτό σηµαίνει ότι στο σχήµα 1 υποθέσαµε a priori µια ταχεία εξισορρόπηση (η 

οποία εκφράζεται από το Κ1) ανάµεσα στο σύµπλοκο (Ι) [Fe, CuB-CO] και στο 

σύµπλοκο (Ο) [Fe,CuB+CO] που αποτελείται από το µη υποκατεστηµένο µε CO 

ένζυµο και το ελεύθερο CO του διαλύµατος. Με βάση αυτό η σταθερά ισορροπίας Κ1 

είναι  

],][[
],[

1 CuFeCO
COCuFeK −=            (4) 

Αντικαθιστώντας την (4) στην (3) έχουµε: 

Tobs CuFekCOCuFeKk
dt

CuCOFed ],[]][,[],[
212 ==−    (5) 

 και χρησιµοποιώντας τη σχέση [Fe,Cu]T ≈ [Fe,Cu] + [Fe,Cu-CO] στην (5), τότε η 

παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας kobs2  θα δίνεται από τη σχέση 

    
1

22 /1][
][

KCO
COkkobs +

=        (6) 

• Όταν  [CO]<<1/K1 (δηλαδή κάτω από συνθήκες µη κορεσµού), τότε [Fe,Cu]T ≈ 

[Fe,Cu] και η εξίσωση (5) παίρνει τη παρακάτω µορφή 

 

(7)                ][k                                      

   ][k],][[],[

122

212

COKk

 Fe,CuCuFeCOKk
dt

CuCOFed

obs

TobsT

=

⇒=≈−
 

 

• Όταν  [CO] ≥ 1/K1  τότε το σύστηµα µας βρίσκεται υπό συνθήκες κορεσµού και 

για υψηλές [CO], συνεπάγεται ότι [Fe,Cu]T ≈ [Fe,Cu-CO]. Υπό τις συνθήκες αυτές η 

εξίσωση (5) παίρνει την εξής µορφή: 

       

(9)

(8)

         3465k                                      

          ][k],[],[

1
22

22

  sk

Fe,CuCuFek
dt

CuCOFed

-
obs

TobsT

=≈

⇒=≈−
             

 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε αν υπολογιστούν τα k2 και Κ1 µε curve-fitting της 

hyperbolic εξίσωσης (6) στα σηµεία που εικονίζονται στο διάγραµµα της  

παρατηρούµενης σταθεράς ταχύτητας kobs2  συναρτήσει της συγκέντρωσης του [CΟ] 
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∆ιάγραµµα της  παρατηρούµενης σταθεράς ταχύτητας kobs2  συναρτήσει της συγκέντρωσης του [CΟ] από 

τους Watmough et al19 

 

 

Τα αποτελέσµατα του παραπάνω διαγράµµατος πάρθηκαν από τους 

Watmough et al19 πραγµατοποιώντας time-resolved UV-Vis πειράµατα 

φωτοδιάσπασης του CO στο κυτόχρωµα  cbb3-CO. Η  kobs2 είναι η παρατηρούµενη 

σταθερά ταχύτητας σχηµατισµού του συµπλόκου Fe+2-CO η οποία από time-resolved 

UV-Vis πειράµατα βρέθηκε ότι είναι 800 s-1. Με curve-fitting της hyperbolic εξίσωση 

(6) στα σηµεία που εικονίζονται στο διάγραµµα βρέθηκε η  τιµή της k2 =856 s-1 η 

οποία είναι παρόµοια µε τη τιµή kobs2= 800 s-1. ∆ηλαδή έχουµε µια κινητική ταύτιση 

της διαδικασίας σχηµατισµού του συµπλόκου b3
+2-CO, είτε αυτή συµβαίνει µετά από 

αρχική φωτοδιάσπαση (kobs2) είτε από θερµική αντίδραση (k2) του διαλυτοποιήµενου 

CO µε το αδέσµευτο ένζυµο (∆ες σχήµα 1). Η σταθερά διάσπασης Κ1 του συµπλόκου 

CuB-CO µε βάση το παραπάνω διάγραµµα βρέθηκε Κ1>>104. Η τιµή αυτή της Κ1 

είναι χαρακτηριστική για ένζυµα τα οποία εµφανίζουν συµπεριφορά κορεσµού όπως 

για παράδειγµα το κυτόχρωµα ba3. Με την εύρεση της σταθεράς Κ1 επιβεβαιώνεται 

και το αποτέλεσµα kobs2 ≈ k2 το οποίο ισχύει για ένζυµα που ακολουθούν κινητική 

κορεσµού. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να δηλώσουµε ότι χρησιµοποιούµε όλα 

τα διαθέσιµα στοιχεία της βιβλιογραφίας σε συνδυασµό µε τα δικά µας αποτελέσµατα 

προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε µια λεπτοµερή ανάλυση της κινητικής του 
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κυτοχρώµατος cbb3. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι αυτή η ανάλυση  είναι εντελώς 

προσεγγιστική διότι στηρίζεται σε αποτελέσµατα βιβλιογραφίας τα όποία δεν  εξ 

ολοκλήρου αποδεδειγµένα. Ο σκοπός  αυτής της κινητικής ανάλυσης είναι να δούµε, 

λαµβάνοντας όλες τις δυνατές παραδοχές, πως ένα τέτοιο πολύπλοκο σύστηµα µπορεί 

να αναλυθεί κινητικά και όχι να υιοθετήσουµε την πιστότητα των αποτελεσµάτων της 

ανάλυσης.  

Μέσω time-resolved FT-IR φασµατοσκοπίας βρήκαµε ότι  kobs2=3465 s-1.Οι 

τιµές  της παρατηρούµενης σταθεράς ταχύτητας kobs2 για τη µεταφορά του CO από το 

CuB στην αίµη b3 που υπολογίστηκε από time-resolved UV-Vis πειράµατα ( 800 s-1)19 

και από time-resolved FT-IR (3465 s-1) βρίσκονται σε συµφωνία µεταξύ τους αν 

λάβουµε υπόψη τις διαφορετικές πειραµατικές διατάξεις (time-resolved UV-Vis time-

resolved FT-IR) που χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση της παρατηρούµενης 

σταθεράς ταχύτητας kobs2. 

    Στην αρχή της κινητικής ανάλυσης υποθέσαµε ότι η σταθερά ταχύτητας k-2 

για τη διάσπαση του CO από το κυτόχρωµα b3 είναι πολύ µικρότερη από αυτές των 

άλλων σταδίων του σχήµατος 1 για αυτό και παραλείψαµε αυτό τον όρο στην 

εξίσωση (2) Αν υποθέτουµε ότι η σταθερά ταχύτητας k-2 για τη διάσπαση του CO από 

το κυτόχρωµα b3  δεν είναι πολύ µικρότερη από αυτές των άλλων σταδίων του 

σχήµατος 1 τότε η παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας kobs2  θα δίνεται από τη σχέση 

1

22
11

1
222 1][

][
][

][

K
CO

COkk
kCOk

COkkkkobs

+
+=

+
+= −

−
− (10) 

Η σταθερά ταχύτητας k-2 για τη διάσπαση του CO από το κυτόχρωµα b3 µπορεί να 

προσδιοριστεί θέτοντας [CΟ] = 0 στην παραπάνω εξίσωση. Η σταθερά ταχύτητας k-2 

τότε υπολογίζεται προσεγγιστικά από το διάγραµµα της παρατηρούµενης σταθεράς 

ταχύτητας kobs2  συναρτήσει της συγκέντρωσης του [CΟ]. Λόγω έλλειψης δεδοµένων 

σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις CO ( για [CO]<25 µM)  καθίσταται αδύνατος ο 

προσεγγιστικός υπολογισµός της σταθερά ταχύτητας k-2 από το διάγραµµα 1 για το 

λόγο του ότι η hyperbolic καµπύλη δεν εκτείνεται σε τιµές κάτω των 25 µM .Στο 

δίγραµµα 1 το σηµείο που η hyperbolic καµπύλη τέµνει τη διακεκοµµένη ευθεία 

αποτελεί τη τιµή της  σταθερά ταχύτητας k-2. 

Σε συνθήκες κορεσµού δηλαδή [CO]<<1/K1 η εξίσωση (10) παίρνει τη παρακάτω 

µορφή 

222 kkkobs += −         (11) 
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Εποµένως  η παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας kobs2  ισούται µε το άθροισµα των   

k2 και k-2  µε την προϋπόθεση ότι η σταθερά ταχύτητας k-2  δεν είναι πολύ µικρότερη 

από αυτές των άλλων σταδίων του σχήµατος 1. 

Ένας τρόπος υπολογισµού των σταθερών ταχύτητας k-2, Κ2 είναι ο εξής: 

Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουµε ότι το Κd για τη δέσµευση του CO στην αίµη b3  

είναι 3x 10-5 M. Mέσω της σχέσης Κd= 1 / Κ1Κ2 µπορούµε να υπολογίσουµε το Κ2. Η 

σταθερά διάσπασης Κ1 του συµπλόκου CuB-CO µε βάση το διάγραµµα 1 βρέθηκε 

Κ1>>104 Μ-1 

3.3
10103
111

21452
1

2
21

=⇒=⇒=⇒= −− K
MMxx

K
KK

K
KK

k
d

d     

Από τη σχέση Κ2= k2 / k-2 και χρησιµοποιώντας kobs2= 800 s-1 (από UV-Vis 

δεδοµένα) και kobs2= 3465 s-1 (από time-resolved ΙR δεδοµένα)   έχουµε: 

  time-resolved UV-Vis      1
2

1

2
2

2
2

2

2
2 242

3.3
800 −

−

−

−−
−

=⇒=⇒=⇒= sksk
K
kk

k
kK  

time-resolved ΙR  1
2

1

2 1050
3.3

3465 −
−

−

− =⇒= sksk  

 

Η τιµή της k-2 = 242s-1 είναι σε συµφωνία  µε την αναµενόµενη τιµή της k-2 

που προκύπτει από το διάγραµµα 1. Κοιτώντας  το διάγραµµα 1 παρατηρούµε ότι η 

τιµή της k-2 βρίσκεται σίγουρα κάτω από 400 s-1. 

Για την εύρεση των σταθερών ταχύτητας k1 και k-1 πρέπει   να επιλύσουµε την 

διαφορική εξίσωση (1) η οποία, αν λάβουµε υπόψη τις ταχύτητες που υπολογίσαµε 

για τη διάσπαση του CO από το CuB (kobs1) και την επαναδέσµευση του στην αίµη b3 

(kobs2), µετασχηµατίζεται στην µορφή:    

][k-][k],[],[

]][,[],[],[

2121

12

COFe,CuCOFe,CuCOCOFekCOCuFek

COCuFekCOCuFek
dt

COCuFed

obsobs −−−=−+−

−+−−=−

−−

      (12) 

όπου kobs1 είναι η παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας διάσπασης του CΟ από το CuB, 

η οποία είναι : 

               1-

21
1 s 4150

s 167
693,02ln ===

µt
kobs             (13) 
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Υποθέτουµε πάλι ότι η σταθερά ταχύτητας k-2 για τη διάσπαση του CO από το 

κυτόχρωµα b3 είναι πολύ µικρότερη από αυτές των άλλων σταδίων του σχήµατος 1 

για αυτό και µπορούµε να παραλείψουµε αυτό τον όρο στην εξίσωση (12). Επίσης 

όταν το k-1>>k2, τότε ο νόµος της ταχύτητας καθορίζεται από το δεύτερο στάδιο Κ2 

του σχήµατος 1 δηλαδή το σχηµατισµό του συµπλόκου (ΙΙ) [Fe-CO,CuB] και το 

γρήγορο στάδιο που είναι ο σχηµατισµός του συµπλόκου (Ι) [Fe,CuB-CO]  

εκφράζεται από το Κ1. Βέβαια για το γρήγορο στάδιο Κ1 αποκλείουµε την περίπτωση 

ισορροπίας διότι τότε θα ήταν δυνατή η steady-state approximation, δηλαδή 

dt
COCuFed ],[ − = 0, κάτι που στο σύστηµα του σχήµατος 1 δεν ισχύει.   

• Επίσης λόγω των συνθηκών κορεσµού που αναφέρθηκαν ισχύει ότι [Fe,Cu]T ≈ 

[Fe,Cu-CO] και συνεπάγεται ότι [Fe,Cu] ≈0. Υπό τις συνθήκες αυτές η εξίσωση (12) 

παίρνει την εξής µορφή: 

 

⇒−−−=−−=−
− ][k-][k],[],[

211 COFe,CuCOFe,CuCOCuFek
dt

COCuFed
obsobs

 

⇒−=−⇒ − 211 k-k obsobsk     

111
1 761534654150 −−−

− =+=⇒ sssk  

 

   Μέσω της εξίσωσης Κ1= k1/k-1 και µε Κ1≈104 προκύπτει ότι k1= 761 x 105 M-1 s-1 

Γυρνώντας πίσω στη παραδοχή k-1>>k2>> k-2  που κάναµε για να οδηγηθούµε 

στο αποτέλεσµα k-1= 7615 s-1 βλέπουµε ότι η τιµή της k-1 είναι µεγαλύτερη από τις  

k2= 3465 s-1 και k-2 < 500 s-1( Κοιτώντας το διάγραµµα 1 παρατηρούµε ότι η τιµή της 

k-2 βρίσκεται κάτω από 500 s-1), αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό (k-1/ k2 =2.2) ώστε να 

θεωρήσουµε πλήρως αποδεκτή την πιο πάνω παραδοχή.  

Αν υποθέσουµε ότι ο νόµος της ταχύτητας καθορίζεται από το πρώτο στάδιο 

Κ1 του σχήµατος 1 δηλαδή το σχηµατισµό του συµπλόκου (Ι) [Fe,CuB-CO] τότε το 

γρήγορο στάδιο είναι ο σχηµατισµός του συµπλόκου (ΙΙ) [Fe-CO,CuB] και 

εκφράζεται από το Κ2. Στη περίπτωση αυτή κάνουµε τις παραδοχές : 

α) k-2>>k1 . Αυτή η παραδοχή σηµαίνει όρος στην εξίσωση (10) που περιέχει το k1, 

παραλείπεται. 
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β) η σταθερά ταχύτητας k-2 για τη διάσπαση του CO απο το κυτόχρωµα b3 είναι πολύ 

µικρότερη από αυτές των άλλων σταδίων του σχήµατος 1 για αυτό και µπορούµε να 

παραλείψουµε αυτό τον όρο στην εξίσωση  

Με βάση τα παραπάνω η (12) γίνεται 
 

⇒−−

=−−−−=−
−

][k-][k

],[],[],[

21

12

COFe,CuCOFe,Cu

COCuFekCOCuFek
dt

COCuFed

obsobs

       

 
⇒−=−−⇒ − 2112 k-k obsobskk  

⇒−+=⇒ − 2211 kk kk obsobs  
1111

1 4150346534654150 −−−−
− =−+=⇒ ssssk  

  
Μέσω της εξίσωσης Κ1= k1/k-1 προκύπτει ότι k1= 415 x 105 M-1 s-1 

 
    Γυρνώντας πίσω στη παραδοχή k-2>>k1 που κάναµε για να οδηγηθούµε στο 

αποτέλεσµα k1= 415 x 105 M-1 s-1 βλέπουµε ότι η τιµή της k1 είναι πολύ µεγαλύτερη 

από την k-2. Κοιτώντας  το διάγραµµα 1 παρατηρούµε ότι η τιµή της k-2 βρίσκεται 

σίγουρα κάτω από 400 s-1.  Εποµένως αυτό το αποτέλεσµα έρχεται σε πλήρη 

αντίφαση µε τη πιο πάνω παραδοχή. 

   Ένας άλλος εναλλακτικός  τρόπος υπολογισµού των σταθερών ταχύτητας k-1, 

k1 σύµφωνα µε τον Woodruff 20 είναι ο εξής: 

Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουµε ότι το Κd για τη δέσµευση του CO στην αίµη b3  

είναι 3x 10-5 M. Mέσω της σχέσης Κd= 1 / Κ1Κ2 µπορούµε να υπολογίσουµε το Κ2. 

21

1

2
1

121

111
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dd =⇒=⇒=
−

−

    (13) 

Aν υποθέσουµε ότι η επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3 προάγεται µέσω µιας 

προισορροπίας  µε το σύµπλοκο CuB-CO (στάδιο Κ1) σαν ένα προαπαιτούµενο 

ενδιάµεσο, τότε είναι πιθανό ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις CO το σύστηµα να 

παρουσιάζει  αντιστρεπτή κινητική για τη δέσµευση του CO στο CuB. Τότε η 

φαινοµενική τιµή k-1 (kobs)  εξαρτάται από τη συγκέντρωση του CO και δίνεται από 

τη σχέση: 

][111 COkkkobs += −    (14) 

][1][
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 CO
k
k

k
kCO

k
k

k
k
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Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (13) και (15) προκύπτει:  
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Από τη σχέση (14) έχουµε:  
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Η τιµή της k-1 σηµαίνει ότι η εξισορρόπηση του συµπλόκου CuB-CO µε το CO του 

διαλύτη συµβαίνει µε µια σταθερά ταχύτητας 374 s-1. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ 

αργή σε σχέση µε τις αα3 κυτοχρωµικές οξειδάσες οι οποίες έχουν k-1 της τάξης των 

106s-1, αλλά κινητικά ταυτόσηµη µε την κινολική οξειδάση bο (k-1=500 s-1)20. Η 

παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας διάσπασης kobs του CΟ από το CuB στην 

κινολική οξειδάση bο20 (2100 s-1), είναι σχεδόν παρόµοια µε την kobs του 

κυτοχρώµατος cbb3 (kobs= 4100 s-1), γεγονός το οποίο βεβαιώνει ότι η τιµή που 

υπολογίσαµε για την k-1 του κυτοχρώµατος cbb3  είναι  λογική αφού παρόµοιο 

κινητικό σύστηµα (κινολική οξειδάση bο) εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο 

σχηµατισµός του συµπλόκου CuB-CO πραγµατοποιείται µε µια σταθερά ταχύτητας  

k1= 3.8x106 M-1s-1. Αυτό σηµαίνει ότι  η διαδικασία σχηµατισµού του CuB-CO είναι 

µια τάξη πιο αργή σε σχέση µε τις αα3 κυτοχρωµικές οξειδάσες21a,b οι οποίες έχουν k1 

της τάξης των 107 s-1 αλλά µια τάξη πιο γρήγορη σχέση  µε την κινολική οξειδάση bο 

(k1 = 2x105 s-1) .Εποµένως παρατηρούµε ότι οι τιµές που προσδιορίσαµε για τις k-1 

και k1 βρίσκονται κοντά  σε αυτές άλλων κυτοχρωµικών οξειδασών. 

 

Κινητική της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη b3 (k2) 

Η παρατηρούµενη ταχύτητα kobs2 =3465 s-1 δείχνει ότι  η επαναδέσµευση του 

CO στην αίµη b3 του κυτοχρώµατος cbb3 συµβαίνει 40 φορές πιο γρήγορα σε σχέση 

µε την aa3 κυτοχρωµική οξειδάση από τα µιτοχόνδρια (kobs2 =80 s-1)22 .Αυτή η 

γρήγορη κινητική επαναδέσµευσης στο κυτόχρωµα cbb3 οφείλεται στην µεγαλύτερη 

τιµή της σταθεράς k2 (3465 s-1) σε σχέση µε την k2 της  aa3 κυτοχρωµικής οξειδάσης 

από τα µιτοχόνδρια22 (k2 =1000 s-1).Είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι σε συγκέντρωση 

1mM CO η  παρατηρούµενη ταχύτητα επαναδέσµευσης kobs2 του κυτοχρώµατος cbb3 

βρίσκεται στο επίπεδο κορεσµού  kobs2≈k2 , σε αντίθεση µε την  aa3 κυτοχρωµική 

οξειδάση που στην ίδια συγκέντρωση CO (1 mM) η παρατηρούµενη ταχύτητα kobs2 
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βρίσκεται πολύ µακριά από το σηµείο κορεσµού. Η  aa3 κυτοχρωµική οξειδάση 

παρουσιάζει κινητική κορεσµού σε συγκεντρώσεις CO της τάξης των 20 mM 22. 

  

Σταθερά ταχύτητας k-2 της θερµικής διάσπασης του CO από το κυτόχρωµα b3 

Η τιµή της k-2 = 242 s-1 που υπολογίστηκε παραπάνω µπορεί να είναι σε 

συµφωνία  µε την αναµενόµενη τιµή της k-2 που προκύπτει από το διάγραµµα 1 

(κοιτώντας  το διάγραµµα 1 παρατηρούµε ότι η τιµή της k-2 βρίσκεται σίγουρα κάτω 

από 400 s-1) αλλά δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε την ακριβή της τιµή. Εποµένως 

κάθε σύγκριση µε τις άλλες κυτοχρωµικές οξειδάσες είναι ανέφικτη και θα µας 

οδηγήσει σε λάθος συµπεράσµατα.  

 

Θερµική µεταφορά του CO από το CuB στην  αίµη b3 (k2) 

Η ταχύτητα µεταφοράς του CO στην αίµη b3 προσδιορίστηκε µε δύο 

µεθόδους είτε µε  curve-fitting της hyperbolic εξίσωσης (6) ( time-resolved UV-Vis 

δεδοµένα) στα σηµεία που εικονίζονται στο διάγραµµα 1 είτε µε επίλυση της 

διαφορικής εξίσωσης 5 µε την προϋπόθεση ότι το σύστηµα µας βρίσκεται υπό 

συνθήκες κορεσµού ( time-resolved FT-IR δεδοµένα). Η τιµή της k2 = 3465 s-1 του 

κυτοχρώµατος cbb3 είναι περίπου 3.5 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της  aa3 

κυτοχρωµικής οξειδάσης22 (k2 = 1030 s-1) 

 

Σταθερά ισορροπίας για τη µεταφορά του CO από το CuB στην  αίµη b3 (Κ2) 

Mέσω της σχέσης Κd= 1 / Κ1Κ2 και γνωρίζοντας ότι Κ1>104  υπολογίσαµε  τη 

σταθερά ισορροπίας για τη µεταφορά του CO από το CuB στην  αίµη b3, Κ2= 3.3. Η 

τιµή της σταθεράς Κ2 είναι κατά 104 φορές µικρότερη από την αντίστοιχη της aa3 

κυτοχρωµικής οξειδάσης22 (Κ2 = 3.8 x 104 ) 

 

Σταθερά διάσπασης  του συµπλόκου CuB-CO (Κ1) 

Καθώς στο κυτόχρωµα cbb3 η παρατηρούµενη ταχύτητα επαναδέσµευσης kobs2 

φτάνει το 50% του επιπέδου κορεσµού στα 15 µM CO (Κ1-1), εντούτοις στην  aa3 

κυτοχρωµική οξειδάση  η παρατηρούµενη ταχύτητα επαναδέσµευσης φτάνει το 50% 

του επιπέδου κορεσµού στα 11 mM CO (Κ1-1)22. Εποµένως η διαφορετική κινητική 

συµπεριφορά ανάµεσα στα δύο αυτά ένζυµα  οφείλεται στην  ιδιαίτερα µεγάλη τιµή 

της Κ1>104 Μ-1 στο κυτόχρωµα cbb3 η οποία είναι περίπου 103  φορές µεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη της  aa3 κυτοχρωµικής οξειδάσης (87 Μ-1)22. Η συµπεριφορά 
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κορεσµού αποδίδεται  στη προσωρινή µεταφορά του CO στο CuB πριν από την 

ενδοµοριακή µεταφορά του CO από το CuB στην αίµη του διπυρηνικού κέντρου.    
 
Η σταθερά διάστασης του συµπλόκου b3-CO (Kd)  

 Η σταθερά διάστασης του συµπλόκου b3-CO Κd = 3x10-5 M  είναι κατά µια 

τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της  aa3 κυτοχρωµικής οξειδάσης (Κd 

= 0.3x10-6) 19. Το Κd  εξαρτάται από τις Κ1 και Κ2  σύµφωνα µε τη σχέση Κd= 1 / 

Κ1Κ2 .Αυτό σηµαίνει ότι στο κυτόχρωµα cbb3 η υψηλή συγγένεια που παρουσιάζει ο 

CuB για το CO(Κ1>104 Μ-1 ) αντισταθµίζεται από την µικρή σταθερά ισορροπίας για 

τη µεταφορά του CO από το CuB στην  αίµη b3 (Κ2=3.3) µε αποτέλεσµα  η συγγένεια  

της ανηγµένης αίµης  b3  για το CΟ (Κd = 3x10-5 M) να είναι 100 φορές µικρότερη σε 

σχέση µε τη συγγένεια της aa3 κυτοχρωµική οξειδάση για τοCΟ (Κd=0.3x 10-6 M)   

 

Το cbb3 σε αντίθεση µε τις άλλες κυτοχρωµικές οξειδάσες (εκτός του 

κυτοχρώµατος ba3
21b) έχει Κ1>>1/[CO], δηλαδή είναι σύστηµα που βρίσκεται υπό 

συνθήκες κορεσµού και ακολουθεί saturation κινητική σύµφωνα µε τους Watmough 

et al19. Η πειραµατική απόδειξη ότι το  cbb3 ακολουθεί saturation κινητική βρίσκεται 

στο παραπάνω διάγραµµα. Παρατηρούµε ότι η kobs2 πάνω από 100 µM είναι 

ανεξάρτητη της συγκέντρωσης του CO το οποίο σηµαίνει  ότι το cbb3 εµφανίζει 

συµπεριφορά κορεσµού.  Άρα το παραπάνω αποτέλεσµα k2 = 3460 s-1, ισχύει  για το 

κυτόχρωµα  cbb3 αφού έχει εξαχθεί µε την προϋπόθεση ότι το ένζυµο εµφανίζει 

συµπεριφορά κορεσµού. Επίσης το γεγονός ότι η Κ2= 3.3 είναι 104 φορές µικρότερη 

από την αντίστοιχη της aa3 κυτοχρωµικής οξειδάσης (Κ2 = 3.8 x 104 ) δείχνει ότι η µη 

ευνοϊκή σταθερά ισορροπίας Κ2 για τη µεταφορά του CO από το CuB στην  αίµη b3 

αντισταθµίζεται από το υψηλό ποσοστό του CO που είναι δεσµευµένο στο CuB 

(Κ1>104) ακόµα και σε χαµηλές συγκεντρώσεις CO.  

Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα που προέκυψε από τη παραπάνω κινητική 

ανάλυση είναι η  εξαιρετικά χαµηλή συγκέντρωση CO (Κ1-1= 15 µM) στην οποία η 

δέσµευση του CO στο CuB φτάνει σε κορεσµό. Αν υποθέσουµε ότι η δέσµευση του 

Ο2 έχει την ίδια  συµπεριφορά µε αυτή του CO, τότε η υψηλή συγγένεια που 

παρουσιάζει ο CuB για το CO (Κ1>104 Μ-1 ) αντανακλά µια προσαρµογή σε ένα 

περιβάλλον µε σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις Ο2 στις οποίες το Ο2 µπορεί να 

παγιδευτεί αποτελεσµατικά από το διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου.  
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Η εξίσωση (6) περιγράφει µια hyperbolic εξάρτηση του kobs από τη 

συγκέντρωση του CO. Σε υψηλές συγκεντρώσεις CO και όταν έχουµε πλήρη 

σχηµατισµό του συµπλόκου [Fe,Cu-CO], η µέγιστη ταχύτητα σχηµατισµού του [Fe-

CO,Cu]  γίνεται ανεξάρτητη της συγκέντρωσης του CO όπως φαίνεται στην εξίσωση 

(8). Αυτή η συµπεριφορά κορεσµού δεν έχει παρατηρηθεί έως τώρα σε µελέτες 

επαναδέσµευσης του CO στην κυτοχρωµική οξειδάση (εκτός της κυτοχρωµικής 

οξειδάσης ba3) και αυτό οφείλεται στο µικρό µέγεθος της σταθεράς Κ1 που έχουν 

όλες οι κυτοχρωµικές οξειδάσες21b. Γι αυτό το λόγο, για να αποκτήσουν συµπεριφορά 

κορεσµού οι κυτοχρωµικές οξειδάσες, είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν πιέσεις 

του αερίου CO πάνω από 1 atm.   

H ταχύτητα επαναδέσµευσης του CO στην ανηγµένη αίµη του ενεργού 

κέντρου των κυτοχρωµικών οξειδασών (7x10-4M-1s-1)23 είναι σηµαντικά µικρότερη 

από ότι στην µυοσφαιρίνη (5x105M-1s-1)24 εξαιτίας της δέσµευσης του φωτολυόµενου 

CΟ στον ανηγµένο CuB. Η προσωρινή δέσµευση του CO στο CuB αντανακλάται σε 

κινητικές επαναδέσµευσης µε συγκεντρώσεις CO άνω των 10 mM όπου οι 

κυτοχρωµικές οξειδάσες aa3
22

 (µιτοχόνδρια) και bo3
20 (E.coli)  εµφανίζουν 

συµπεριφορά κορεσµού. Το µεταβατικό σύµπλοκο CuB-CO έχει άµεσα παρατηρηθεί 

από µελέτες FT-IR φασµατοσκοπίας σε χαµηλές θερµοκρασίες και αποτελεί 

χαρακτηριστικό του διπυρηνικού κέντρου αίµης-χαλκού10. Mελέτες που έγιναν σε 

µεταλλαγµένες  κυτοχρωµικές οξειδάσες bo3 οι οποίες δεν έχουν CuB στο διπυρηνικό 

κέντρο έδειξαν ότι η ταχύτητα επαναδέσµευσης του CO στην ανηγµένη αίµη του 

ενεργού κέντρου είναι µεγαλύτερη (kon 2-4 x105M-1s-1) από την αντίστοιχη της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης bo3 η οποία έχει CuB στο ενεργό της κέντρο20. Σε αυτά τα 

µεταλλαγµένα ένζυµα η κινητική της επαναδέσµευσης του CO δεν παρουσίασε 

κορεσµό στις υψηλές συγκεντρώσεις CO, αλλά αντιθέτως η ταχύτητα 

επαναδέσµευσης αυξανόταν γραµµικά σε ολοένα και µεγαλύτερες συγκεντρώσεις CO 

(0-20mM) παρόµοια µε τη κινητική συµπεριφορά της µυοσφαιρίνης24. Mελέτες που 

έγιναν στη αναγωγάση του µονοξειδίου του αζώτου NOR από το βακτήριο Paracocus 

denitrificans έδειξαν ότι η ότι η ταχύτητα επαναδέσµευσης του CO στην ανηγµένη 

αίµη του ενεργού κέντρου είναι 4 τάξεις µεγαλύτερη (1.7x108M-1s-1) από την 

αντίστοιχη των κυτοχρωµικών οξειδασών25. Αυτό υποθετικά συµβαίνει διότι µετά τη 

φωτόλυση του δεσµού Fe-CO  το CO δεν δεσµεύεται στον µη αιµικό σίδηρο ο οποίος 

αντικαθιστά το CuB(που είναι παρών στις κυτοχρωµικές οξειδάσες) στο διπυρηνικό 

κέντρο της NOR. Η δέσµευση του CO στην ανηγµένη αίµη b3 στο κυτόχρωµα cbb3 
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είναι σηµαντικά ασθενέστερη (Κd = 3x10-5 M) σε σχέση µε αυτή που συµβαίνει στο 

διπυρηνικό κέντρο των κυτοχρωµικών οξειδασών στις οποίες η σταθερά διάστασης 

για τη δέσµευση του CO είναι περίπου 1 µM 26. Επιπλέον στο κυτόχρωµα cbb3 η 

κινητική της επαναδέσµευσης του CO στο διπυρηνικό κέντρο µετά τη φωτόλυση 

είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση µε τη κινητική συµπεριφορά των άλλων 

κυτοχρωµικών οξειδασών. Το κυτόχρωµα cbb3 είναι η µοναδική αιµοχαλκοξειδάση 

στην οποία η διάσπαση του CuB-CO συµπλόκου συνοδεύεται από το σχηµατισµό του 

Fe-CO συµπλόκου5. Οι ταχύτητες που υπολογίσαµε για τη διάσπαση του CO από το 

CuB και την επαναδέσµευση του στην αίµη b3 δείχνουν ότι το καθοριστικό στάδιο για 

την επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3, σε αντίθεση µε την αα3 και bo3
 

κυτοχρωµικές οξειδάσες, είναι το t1/2 του CuB-CO συµπλόκου. Παρόλο που το 

διπυρηνικό κέντρο αίµη b3- CuB είναι πιο «ανοιχτό» σε σχέση µε το κέντρο αίµη α3- 

CuB, εντούτοις η διαδικασία επαναδέσµευσης είναι γρηγορότερη και πυροδοτείται 

από τη διάσπαση του CuB-CO συµπλόκου. Με άλλα λόγια ένα ανοιχτό διπυρηνικό 

κέντρο ενισχύει σηµαντικά την ανταλλαγή των υποκαταστατών ανάµεσα στην  αίµη 

b3 και το CuB. Αυτό ίσως να αντανακλά ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της 

προτεινόµενης υψηλής συγγένειας που παρουσιάζει το κυτόχρωµα cbb3 σε 

υποστρώµατα όπως το NO και το Ο2. Επίσης η ταχύτητα επαναδέσµευσης του CO 

(k2obs= 3600 s-1) στην αίµη b3 είναι ανεξάρτητη της συγκέντρωσης CO στο εύρος 

0.025-1mM.19 Σε αυτό το εύρος συγκεντρώσεων οι παρατηρούµενες ταχύτητες που 

περιγράφουν την επαναδέσµευση του CO στην κυτοχρωµική οξειδασή αα3
22 και bο3

20 

εξαρτώνται γραµµικά από τη συγκέντρωση του CO. Ωστόσο µελέτες στο κυτόχρωµα 

bο3 έδειξαν ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις CO άνω των 10mΜ είναι προφανές ότι η 

παραπάνω αντίδραση εµφανίζει συµπεριφορά κορεσµού µε την παρατηρούµενη 

σταθερά ταχύτητας, µε αποτέλεσµα η µέγιστη ταχύτητα επαναδέσµευσης του CO να 

περιορίζεται ( Kobs=190 s-1) από τη συµµετοχή του CuB-CO ενδιάµεσου ( 

Keq=2.4mM)20 .Συνεπώς είναι πιθανόν η δέσµευση του CO στην ανηγµένη αίµη b3 

στο κυτόχρωµα cbb3 να εµφανίζει κινητική κορεσµού όταν η παρατηρούµενη 

ταχύτητα σε 1mM CO είναι Kobs=3460 s-1 µε τη σταθερά διάσπασης του συµπλόκου 

CuB-CO να είναι σηµαντικά µικρότερη από ότι στο κυτόχρωµα bo3 

Συνοψίζοντας αυτή τη µελέτη µπορούµε να διαχωρίσουµε τις σταθερές του 

συστήµατος µας αλλά και σε τρεις κατηγορίες , αυτή του Κ1 και Κ2 αυτή των k1, k-1, 

k2, k-2 και αυτή των k1obs και k2obs. Στην πρώτη οι δύο σταθερές ισορροπίας 

περιγράφουν τα δύο συνολικά στάδια του συστήµατος µας µιας και θεωρητικά 
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δείχνουν ποιο είναι το καθοριστικό στάδιο για την συνολική έκφραση της σταθεράς 

ταχύτητας αν και σε όλα τα ένζυµα γίνεται η παραδοχή µιας γρήγορης προισορροπίας  

του σταδίου Κ1, η οποία όµως έχει πραγµατική βάση µόνο για το cbb3 όπου 

Κ1=10000 Μ-1>> Κ2= 3.3 Η δεύτερη κατηγόρια είναι οι σταθερές ταχύτητας οι οποίες 

περιγράφουν τις τέσσερις ξεχωριστές πορείες του συστήµατος. Κάποιες από αυτές 

(k2, Κ1) προκύπτουν µε την βοήθεια πειραµάτων σε συνθήκες κορεσµού , ενώ η k-2 

προκύπτει από καθαρά πειραµατικά δεδοµένα. Τέλος η τρίτη κατηγόρια αυτή των 

k1obs και k2obs είναι  σταθερές που προκύπτουν από πειραµατικά δεδοµένα και 

οδηγούν στον προσδιορισµό των k2, Κ1. Στο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε  

είναι ότι απέχουµε µάλλον αρκετά από τον υπολογισµό των πραγµατικών σταθερών 

ταχύτητας  k1, k-1, k2, k-2 σε συστήµατα ανάλογα µε αυτά του κυτοχρώµατος cbb3. Η 

αδυναµία εξεύρεσης πλήρως αποδεκτών λύσεων στην ουσία φωτογραφίζει τo δρόµο 

προς τη πρωτείνη καθώς το σύστηµα αποδεικνύεται αρκετά πολύπλοκο, για να 

απλοποιηθεί στην µορφή δύο µετάλλων Fe και Cu και ενός υποκαταστάτη CO, όπως 

έχει γίνει µέχρι σήµερα. Βασικά στοιχεία κινητικής θα πρέπει να καθορίζονται από 

διαδικασίες εξισορρόπησης της πρωτείνης (ύψωση ενεργειακών φραγµάτων) και από 

δευτερεύουσες περιοχές δέσµευσης του υποκαταστάτη. Συνεπώς η πλήρης 

κατανόηση τέτοιων αντιδράσεων εναποτίθεται στο µέλλον σε time-resolved διατάξεις 

µε ικανότήτα παράλληλης παρακολούθησης όχι µόνο των µεταλλικών κέντρων αλλά 

τόσο της πρωτείνης, όσο και των εκάστοτε ελεύθερων υποκαταστατών σε 

φυσιολογικές θερµοκρασίες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΝΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΌ ΜΙΚΤΟΥ ΣΘΕΝΟΥΣ ΑΙΜΗ b Fe3+/Cu1+-CO 

ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 

Εισαγωγή 
 

Η κυτοχρωµική c οξειδάση (CcO) πραγµατοποιεί την τεσσάρων ηλεκτρονίων 

αναγωγή του µοριακού οξυγόνου και συνδέει την µεταφορά ηλεκτρονίων µε την 

µετατόπιση πρωτονίων κατά µήκος της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, ή της 

βακτηριακής κυτορροπλασµατικής µεµβράνης, αντίστοιχα.1,2 Το ένζυµο περιέχει 

τέσσερα οξειδοαναγωγικά κέντρα, δύο αίµες α και δύο οµάδες ατόµων χαλκού. Η 

εισαγωγή ηλεκτρονίων από το κυτόχρωµα c στο οµοδιπυρηνικό κέντρο χαλκού, το 

CuA, ακολουθείται από την ενδοµοριακή µεταφορά των ηλεκτρονίων, µέσω της 

χαµηλού σπιν αίµης α, στο διπυρηνικό κέντρο που αποτελείται από την υψηλού σπιν 

αίµη α3 και ένα άτοµο CuB.3,4
 Τα δύο τελευταία µεταλλικά κέντρα αποτελούν το 

ενεργό κέντρο στο οποίο καταλύεται η αναγωγή του οξυγόνου σε νερό. Η ελεύθερη 

ενέργεια που απελευθερώνεται από τις αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων 

διατηρείται ως ηλεκτροχηµική διαβάθµιση πρωτονίων κατά µήκος της µεµβράνης και 

τελικά διοχετεύεται στην σύνθεση του ΑΤΡ. 

Όταν το µοριακό οξυγόνο (Ο2) εισάγεται στο δεσµευµένο µε CO  Fe2+ / Cu1+ 

διπυρηνικό κέντρο των αιµοχαλκοοξειδασών, αντικαθιστά το δεσµευµένο CΟ από 

τον αιµικό Fe2+.Με αυτό το τρόπο σχηµατίζεται το φασµατοσκοπικά ανιχνεύσιµο oxy  

ενδιάµεσο αίµη-Fe2+-Ο2
-/CuΒ2+  στο οποίο µε µεταφορά ηλεκτρονίων από το Cu1+ 

παράγεται το peroxy ενδιάµεσο (Fe3+-Ο--Ο-/Cu2+), το οποίο δεν έχει ανιχνευτεί έως 

τώρα κατά την αντίδραση των αιµοχαλκοοξειδασών µε το Ο2.5.6 Η κυτοχρωµική 

οξειδάση cbb3 από το Pseudomonas stutzeri περιέχει τρεις αίµες c χαµηλού, µια αίµη  

b χαµηλού και µια υψηλού σπιν αίµη b3 που αποτελεί το διπυρηνικό κέντρο µε το 

CuΒ στο οποίο λαµβάνει χώρα η αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο7,8. Αυτό το ένζυµο καταλύει 

την τεσσάρων-ηλεκτρονίων αναγωγή του Ο2 σε H2Ο και τη δύο ηλεκτρονίων 

αναγωγή του ΝΟ σε Ν2Ο, και συµβάλλει στη πρωτονιακή βαθµίδωση κατά µήκος της 

κυτταροπλασµατικής µεµβράνης9. Το διπυρηνικό κέντρο αίµη b Fe/Cu στο 

κυτόχρωµα cbb3 είναι µοναδικό όταν συγκρίνεται µε εκείνα των αa3 κυτοχρωµικών 

οξειδασών δεδοµένου ότι στερείται την φαρνεσυλική πλευρική αλυσίδα και τη 
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CuB
+2-Ηis-Tyr-ΟΗ συνδεµένη δοµή που διατηρείται σε όλες τις δοµικά γνωστές 

αιµοχαλκοξειδάσες8. Πρόσφατες µελέτες10a έχουν καταδείξει ότι η σχάση του δεσµού 

Ο=Ο  µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τη συµµετοχή της  διασυνδεόµενης  Tyr σε 

αντίθεση µε άλλες µελέτες 10b στις οποίες έχει προταθεί ότι η δοµή CuB
+2-Ηis-Tyr-

ΟΗ παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχάση του δεσµού Ο=Ο  παρέχοντας ένα πρωτόνιο 

και ένα ηλεκτρόνιο κατά την αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο  

Τα FTIR φάσµατα των CO-συµπλόκων αιµοχαλκοξειδασών έχουν 

αποκαλύψει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του διπυρηνικού κέντρου των 

µελών της οικογένειας, όπως η ταυτότητα του µετάλλου που προσδένει το CO, αλλά 

και αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους αξονικούς υποκαταστάτες και την αίµη καθώς 

επίσης µε το περιβάλλον του CuB. Στα πειράµατα που παρουσιάζονται στην παρούσα 

εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι φασµατοσκοπίες FTIR και UV-Vis για την µελέτη της 

αντίδρασης του  συµπλόκου του κυτοχρώµατος cbb3 � CO µε τo O2. Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική time-resolved step-scan για την διερεύνηση της 

δυναµικής του ενεργού κέντρου µετά την φωτόλυση του CO παρουσία και απουσία 

Ο2, σε θερµοκρασία δωµατίου. Από την ένταση της απορρόφησης των δονήσεων του 

CO προσδιορίστηκαν οι χρόνοι του αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-CO και 

της επαναδηµιουργίας του συµπλόκου αίµης a3
2+-CO παρουσία και απουσία Ο2. Η 

διελεύκανση των ιδιοτήτων του διπυρηνικού κέντρου του κυτοχρώµατος cbb3 

συµβάλει στην κατανόηση της φύσης του καταλυτικού κέντρου της οικογένειας των 

τελικών οξειδασών, αλλά και χρησιµεύει ως βάση σε περαιτέρω µελέτες προσθήκης 

ΝΟ στο ένζυµο. Σε αντίθεση µε όλες τις γνωστές αιµοχαλκοξειδάσες, παρουσιάζουµε 

εδώ άµεση απόδειξη ότι προσθήκη του Ο2 στο πλήρως ανηγµένο αίµη-Fe2+-CO 

σύµπλοκο αντικαθιστά το CΟ από την αίµη b Fe2+ παράγοντας ένα σταθερό αίµη 

Fe3+/Cu1+-CO διπυρηνικό σύµπλοκο. Η ν(CO) του Cu1+-CO συµπλόκου 

παρατηρήθηκε στους 2047 cm-1 και είναι κατά 16 cm-1 χαµηλότερη από εκείνη που 

έχει παρατηρηθεί στο µεταβατικό Cu1+-CO (ν(CO)=2063 cm-1) σύµπλοκο, όταν αυτό 

σχηµατιστεί µετά τη φωτοδιάσπαση του CΟ από την αίµη b-Fe8. Αυτή η ανίχνευση 

του σε ισορροπία Cu1+-CO συµπλόκου, από ότι ξέρουµε, δεν έχει παρατηρηθεί 

προηγουµένως σε οποιαδήποτε δοµικά γνωστά αιµοχαλκοξειδάση και µοντέλα αίµης-

Cu. Επίσης η µελέτη αυτή παρέχει τη πρώτη  πειραµατική απόδειξη για την ύπαρξη 

µιας µικτού σθένους αίµη Fe3+/Cu1+-CO δοµή. Τα αποτελέσµατα αυτά  αποτελούν 

ένα µοναδικό  παράδειγµα της διάκρισης του χαλκού προς τα µικρά µόρια και 
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µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις µελέτες συναρµογής συνθετικών 

ετεροδιµεταλλικών  συστηµάτων αίµης-χαλκού.   

Πειραµατικές ∆ιαδικασίες 
Η αποµόνωση του κυτοχρώµατος cbb3 από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri 

πραγµατοποιήθηκε όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5 Τα δείγµατα συγκεντρώθηκαν 

σε 100-150 µM σε 50 mM Hepes pH 7.4 που περιείχε 0.1 % dodecyl β-D-maltoside 

και διατηρήθηκαν σε υγρό άζωτο ως την χρήση τους. Το pD των δευτεριοµένων 

διαλυµάτων µετρήθηκε µε την χρήση pHµέτρου και υποθέτοντας pD = pH (ένδειξη) 

+ 0.4. Το αέριο CO αγοράστηκε από την Messer (Germany) και το ισοτοπικά 

επισηµασµένο αέριο (13CO) από την Isotec Το σύµπλοκο της πλήρως ανηγµένης 

οξειδάσης cbb3 µε το CO προετοιµάστηκε µε την αναερόβια έκθεση του ανηγµένου 

µε dithionite ενζύµου σε αέριο CO. Το σύµπλοκο της κυτοχρώµατος cbb3 µε το CO 

παρουσία Ο2 προετοιµάστηκε µε προσθήκη 5 µl ρυθµιστικού διαλύµατος Ο2 (1.2 

mΜ) στο cbb3-CO σύµπλοκο έτσι ώστε το τελικό διάλυµα να έχει συγκέντρωση Ο2 

30-50µM. Τα FTIR φάσµατα ελήφθησαν από δείγµατα συγκέντρωσης 400-500 µM 

µε φασµατοφωτόµετρο FTIR Bruker Equinox 55 εξοπλισµένο µε ανιχνευτή MCT που 

ψύχεται µε υγρό άζωτο. Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν αναερόβια σε κυψελίδα µε 

παράθυρα CaF2 και 0.025 mm πάχος δείγµατος. Τα φάσµατα είναι µέσος όρος 1000 

σαρώσεων και ως φάσµα αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το ρυθµιστικό διάλυµα. Η 

διακριτικότητα για τις FTIR µετρήσεις είναι 4 cm-1. Η φωτόλυση του συµπλόκου 

cbb3-CO επιτεύχθηκε µε την χρήση παλµού 355 nm (πλάτους 7-ns και ενέργειας ~10 

mJ/παλµό) από ένα Continuum Nd-YAG laser µε ρυθµό επανάληψης 7 Hz. Τα time-

resolved FTIR φάσµατα καταγράφηκαν µε διακριτικότητα 8 cm-1 και ανά 5 µs για τις 

µετρήσεις 5µs-4ms. Ο συνολικός αριθµός φασµάτων ήταν 800, µε τα 40 να 

αντιστοιχούν σε φάσµατα πριν και 760 µετά τον παλµό. Σε κάθε σηµείο 

πραγµατοποιήθηκαν 10 επαναλήψεις. Οι µεταβολές της έντασης των δονήσεων 

καταγράφηκαν µε MCT ανιχνευτή (dc-coupled) και µετατράπηκαν από αναλογικό σε 

ψηφιακό σήµα µε 200- kHz, 16-bit, ADC µετασχηµατιστή. Ο αλγόριθµος που 

χρησιµοποιήθηκε για την µετατροπή είναι Blackman-Harris three-term µε 

διακριτικότητα φάσης 32 cm-1 και διόρθωση φάσης µε τον αλγόριθµο Μertz. Τα 

φάσµατα διαφοράς υπολογίστηκαν ως ∆A= -log(IS/IR). Οι σταθερές ταχύτητας για 

κάθε φάση του αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-CO και της επαναδέσµευσης 

του CO στην αίµη α3 υπολογίστηκαν µε προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων 
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σε εκθετική συνάρτηση τριών παραµέτρων. Πριν και µετά το τέλος των µετρήσεων 

time-resolved step-scan FTIR ελήφθησαν τα φάσµατα οπτικής απορρόφησης του 

δείγµατος για να εκτιµηθεί η σταθερότητα του, µε φασµατοφωτόµετρο Perkin-Elmer 

Lamda 20 UV-visible 

Αποτελέσµατα-Συζήτηση  
Το οπτικό φάσµα απορρόφησης του οξειδωµένου ενζύµου παρουσιάζει  στη Soret 

περιοχή ένα µέγιστο στα 411 nm και µικρές αλλά ευδιάκριτες απορροφήσεις  

ανάµεσα στα 530 και 560 nm (Σχήµα 1α). Η ταινία απορρόφησης στα 645 nm είναι 

τυπική ταινία µεταφοράς φορτίου πορφυρίνης-σιδηρου (CT) και είναι 

χαρακτηριστική της υψηλού σπιν αίµης b3. Στο πλήρως ανηγµένο ένζυµο (αριθµός 

1b) η Soret περιοχή βρίσκεται στα  417 nm και οι ορατές µεταβάσεις στα 521, 528, 

550 και 559 nm (Σχήµα 1b). Eκθεση του ανηγµένου ενζύµου σε µια ατµόσφαιρα CO  

 
Σχήµα 1: Φάσµατα απορρόφησης ορατού του κυτοχρώµατος cbb3. Τα φάσµατα (a) και (b) αντιστοιχούν 

στην οξειδωµένη και ανηγµένη κατάσταση του ενζύµου. Το φάσµατα (c) και (d) αντιστοιχούν στο 

σύµπλοκο του πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3  µε το CO απουσία και παρουσία Ο2.   
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σχηµατίζεται το cbb3-CO σύµπλοκο, µε Soret µεταβάσεις στα 417 και 428  και 

ορατές µεταβάσεις στα 550 και 521 nm µε ευδιάκριτους ώµους στα 559 και 528 nm, 

και µια πρόσθετη µετάβαση στα 586 nm που είναι χαρακτηριστική του συµπλόκου 

αίµη b3-CO (Σχήµα 1c). Προσθήκη  Ο2 (30-50µM) στο cbb3-CO σύµπλοκο έχει ως 

αποτέλεσµα τη µετατόπιση της Soret µετάβασης στα 415 nm και τις µειωµένες 

εντάσεις στην ορατή περιοχή του φάσµατος όπως φαίνεται στο σχήµα 1d. .Επιπλέον 

εµφανίζεται και η ταινία µεταφοράς φορτίου της υψηλού σπιν αίµης b3 στα 645 nm. 

Αυτές οι αλλαγές στην απορρόφηση δηλώνουν µερική οξείδωση των 

οξειδοαναγωγικών κέντρων του κυτοχρώµατος cbb3.  

Το CO-σύµπλοκο του πλήρως ανηγµένου ενζύµου cbb3 δείχνει µια δόνηση 

τάσης στους 1956 cm-1 η οποία έχει αποδοθεί στη δόνηση τάσης του συµπλόκου  

αίµη b Fe2+-CO (Σχήµα 2A)8. Στο φάσµα του σύµπλοκο του ενζύµου µε το ισοτοπικά 

επισηµασµένο 13C16O  εµφανίζεται µια δόνηση στους 1913 cm-1 η οποία επιβεβαιώνει 

την ισοτοπική µετατόπιση (Σχήµα 2B).  

 
Σχήµα 2: FTIR φάσµατα των CO συµπλόκων του πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 απουσία (Α), ( 
13CO.B) και παρουσία Ο2 (C), ( 13CO.D), (E) στους 298 Κ και σε pD 7.5.H φασµατική διακριτική 

ικανότητα ήταν 4 cm-1, και το πάχος της IR κυψελίδας 25µm.  
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Προσθήκη Ο2 διαλυµένου σε ρυθµιστικό διάλυµα, έχει ως αποτέλεσµα την 

αυθόρµητη µείωση της δόνησης του συµπλόκου  αίµη b Fe2+-CO  και την εµφάνιση 

µιας νέας δόνησης στους  2047 cm-1 (Σχήµα 2C). Η ένταση της νέας αυτής δόνησης 

αυξάνει µε το χρόνο ενώ ταυτόχρονα µειώνεται η δόνηση στους  1956 cm-1. Τέλος, το 

φάσµα E δείχνει ότι δόνηση στους  1956 cm-1 έχει χάσει όλη την έντασή της και η 

ένταση της  δόνησης στους  2047 cm-1 έχει αυξηθεί. Η δόνηση στους  2047 cm-1  

παρουσιάζει ευαισθησία στην ισοτοπική ανταλλαγή µε 13C16O µε αποτέλεσµα να 

µετατοπίζεται στους 2002 cm-1 (Σχήµα 2D). Με βάση την ισοτοπική µετατόπιση 

αποδίδουµε τη δόνηση στους  2047 cm-1 στη δόνηση τάσης του C-O όταν αυτό είναι 

δεσµευµένο στο Cu σχηµατίζοντας το σύµπλοκο  Cu1+-CO. Τα αποτελέσµατα επίσης 

καταδεικνύουν ότι η προσθήκη του οξυγόνου προκαλεί µια σηµαντική µείωση στην 

απορρόφηση της δόνησης τάσης του C-O (ν(CO)=1956 cm-1) του συµπλόκου αίµη b3 

�CO µε την έντασή της να φθάνει στο µισό της δόνησης τάσης του C-O (ν(CO)=2047 

cm-1) του συµπλόκου αίµη CuB
1+� CO  

Στο σχήµα 3Α απεικονίζεται το φάσµα του cbb3-CO συµπλόκου σε pD 6.5 

απουσία Ο2. Προσθήκη Ο2 διαλυµένου σε ρυθµιστικό διάλυµα, έχει ως αποτέλεσµα 

την αυθόρµητη µείωση της δόνησης του συµπλόκου  αίµη b Fe2+-CO  και την 

εµφάνιση µιας νέας δόνησης στους  2047 cm-1όπως φαίνεται στο σχήµα 2Β. Το 

φάσµα C απεικονίζει το φάσµα του cbb3-CO συµπλόκου σε pD 8.5 απουσία Ο2 και το 

φάσµα D το ίδιο σύµπλοκο παρουσία Ο2. Το σύµπλοκο Cu1+-CO προτιµά µια 

γραµµική γεωµετρία για τη βέλτιστη σύνδεση µεταξύ των d τροχιακών του Cu και 

των αντιδεσµικών π * τροχιακών του CO. Μεταφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

µέσω του π δεσµού επαναφοράς από τα d τροχιακά του Cu στα αντιδεσµικά  π *  

τροχιακά του CO ισχυροποιεί  το δεσµό Cu-C και αποδυναµώνει το C-O δεσµό, µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της συχνότητας ν (CO). Κατά τον ίδιο τρόπο η επιπλέον 

προσφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας από µια εκ των CuB-His αναµένεται να 

επηρεάσει τη συχνότητα ν(CΟ). Με αυτό το τρόπο µπορούµε να λάβουµε δοµικές 

πληροφορίες για τους υποκαταστάτες  CuB-His, µέσω της συχνότητας  ν(CΟ) του 

συµπλόκου CuB-CO.  Η µη ευαισθησία της C-O δόνησης στους 2047 cm-1 σε τιµές 

pD µεταξύ 6.5 και 8.5 δείχνει ότι ο βαθµός της επιπλέον προσφοράς ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας από τα d τροχιακά στα αντιδεσµικά π* τροχιακά δεν αλλάζει κάτω από 

αυτές τις συνθήκες. Εάν κάποιος από τους υποκαταστάτες CuB-His είναι ικανός να 

υπόκειται σε µια διαδικασία συντονισµού µεταξύ των καταστάσεων imidazolate, 

imidazole και imidazolium, τότε η συχνότητα ν(CΟ) αναµένεται να µεταβάλλεται. 
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Μια αλλαγή στη κατάσταση πρωτονίωσης ενός εκ των υποκαταστατών ιστιδίνης θα 

είχε σηµαντική αλλαγή στην επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας και στη 

συχνότητα ν(CΟ). Όµως τέτοια αλλαγή δεν παρατηρείται ούτε στη συχνότητα αλλά 

ούτε και στο πλάτος της δόνησης C-Ο και συµπεραίνουµε ότι το περιβάλλον των 

υποκαταστατών CuB-His αλλά και γενικότερα του διπυρηνικού κέντρου είναι πολύ  

 
Σχήµα 3: FTIR φάσµατα των CO συµπλόκων του πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 σε pD 6.5 

απουσία (Α) και παρουσία Ο2 (B) και σε pD 8.5 απουσία (C) και παρουσία Ο2 (D) στους 298 Κ. H 

φασµατική διακριτική ικανότητα ήταν 4 cm-1, και το πάχος της IR κυψελίδας 25µm.  

 

συµπαγής και δεν υπόκειται σε δοµικές µεταβάσεις που σχετίζονται µε φαινόµενα 

πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης των υποκαταστατών ιστιδίνης. Τα ίδια συµπεράσµατα 

έχουν εξαχθεί και για το µεταβατικό Cu+1-CO σύµπλοκο στους 2063 cm-1 (Κεφαλαίο 

6) .  
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Η δέσµευση του CO στις αιµοχαλκοξειδάσες και η φωτοδιάσπαση του CO 

περιγράφονται στο ∆ιάγραµµα 1 

                            k1                                  k2          
Fe2+ CuB

+
 + CO            Fe2+, CuB

+-CO           Fe2+-CO,  CuB 
                             k-1                                                k-2 

 
                                            
Όπου k1 και k-1 αντιπροσωπεύουν τις σταθερές ταχύτητας της αντιστρεπτής 

δέσµευσης του CO στο CuB και η  k2 την πρώτης τάξης διαδικασία της µεταφοράς 

του CO από το CuB στον αιµικό σίδηρο.  

Στο σχήµα 4Α απεικονίζονται τα step-scan time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 

5 �1500 µs-, 8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO 

του πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 σε pD 7.5 από ένα nanosecond Nd:YAG 

laser το οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 355 nm. Συγκεκριµένα µετά τη διάσπαση 

του δεσµού Fe+2-CO το CO αποµακρύνεται από την αίµη b3 και δεσµεύεται στο 

CuB
+1 σχηµατίζοντας το σύµπλοκο CuB

+1-CO. H αρνητική κορυφή στους 1956 cm-1 

προκύπτει από τη φωτόλυση του δεσµού Fe+2-CO, και η θετική κορυφή η οποία 

εµφανίζεται στους 2065 cm-1 οφείλεται στη ν(C-O) δόνηση τάσης του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO. Οι συχνότητες  των ν(CO) δονήσεων  τάσης του CuB στους 

2064 και 2042 cm-1 στις αα3 τύπου οξειδάσες συσχετίζονται µε την ύπαρξη δύο 

διαµορφώσεων του συµπλόκου CuB
+1-CO, την α και β µορφή αντίστοιχα.11,12 Στην 

περίπτωση µας οι συχνότητες των δονήσεων τάσης ν(Fe-CO) και ν(C-O) του cbb3-

CO συµπλόκου δηλώνουν την παρουσία της β µορφής του ενζύµου µε αποτέλεσµα 

αυτές να βρίσκονται πάνω στην ν(Fe-CO) vs ν(C-O) ευθεία συσχέτισης. Αντίθετα 

όµως η ν(CO) δόνηση τάσης του συµπλόκου CuB-CO υιοθετεί την α µορφή. Η 

αναλογία των σχετικών εµβαδών των κορυφών Fe-CO/CuB-CO είναι 2.2 και 

παραµένει σταθερή σε όλη τη χρονική εξέλιξη του συστήµατος. Γνωρίζοντας ότι οι 

σχετικοί συντελεστές απορρόφησης για CO σύµπλοκα αιµοχαλκοπρωτεινών δίνουν 

µια αναλογία περίπου 1.5/1 , οδηγούµαστε στο συµπέρασµα  ότι το φωτολυόµενο CO 

σχεδόν ποσοτικά µεταφέρεται στο χαλκό CuB και ότι κανένα σηµαντικό ποσοστό του 

CΟ δεν  διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου στους 293 Κ. Ίσως ένα 

µικρό ποσοστό ελεύθερου CO να  διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο σε χρόνους 

της τάξης των ns το οποίο δεν µπορούµε να ανιχνεύσουµε εξαιτίας της χρονικής 

διακριτικής ικανότητας (5µs) του ανιχνευτή. Το ότι κανένα σηµαντικό ποσοστό του 

CΟ δεν  διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο συµβαδίζει µε τα πειράµατα συνεχούς 
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Σχήµα 4: Step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3  µε το CO (pD 

7.5), στα 10, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 και 1300 µs µετά τη φωτόλυση του CO, απουσία (Α) και 

παρουσία Ο2 (Β). Η φασµατική διακριτική ικανότητα ήταν 8 cm-1 και χρονική διακριτική ικανότητα 5 µs. 

Η φωτοδιάσπαση του CO επιτεύχθηκε  µε ακτινοβολία στα 355 nm και κάθε φάσµα αποτελεί τον µέσο 

όρο τριών µετρήσεων. Ένθετο: Κινητική ανάλυση της νCO(CuB)=2063 cm-1 δόνησης και της νCO(Fe)=1958 

cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση του CO απουσία (Α) και παρουσία Ο2 (Β) Το ∆Α 

αντιστοιχεί στα φάσµατα του σχήµατος µετά τη φωτόλυση του CO. Οι συµπαγείς γραµµές αποτελούν  

εκθετικό fit τριών παραµέτρων σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης.  
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φωτόλυσης σε χαµηλές θερµοκρασίες όπου δείχθηκε ότι το µεταβατικό σύµπλοκο 

CuB-CO σχηµατίζεται πλήρως και ότι ελεύθερο CO δεν διαφεύγει από τα µεταλλικά 

κέντρα σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 300 Κ13.  Η υψηλή σήµα προς θόρυβο 

αναλογία στα time-resolved FTIR φάσµατα επιτρέπει την παρακολούθηση της 

έντασης των δονήσεων στους 2063 και 1958 cm-1. Από τα φάσµατα που 

περιλαµβάνονται στο σχήµα 4Α µετρήθηκαν οι συνολικές εντάσεις των κορυφών 

στους 2063 cm-1 (CuB
1+-CO) και στους 1958 cm-1 (b3

2+-CO) σε συνάρτηση µε το 

χρόνο για προσδιοριστούν η σταθερά ταχύτητας διάσπασης του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO, καθώς επίσης και η σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης  

του CO στην αίµη b3, πάντα σε θερµοκρασία δωµατίου (Σχήµα 4Α ένθετο). Το CO 

αποµακρύνεται από τον CuB µε ταχύτητα 4077 s-1  και επαναδεσµεύεται στην αίµη α3 

µε παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας 3465 s-1 σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι τιµές 

των παρατηρούµενων ταχυτήτων αποµάκρυνσης του CΟ από τον CuB και 

επαναδέσµευσης του στην αίµη b3 δείχνουν ότι σε pD=7.5 ο σχηµατισµός του b3-CO 

συµπλόκου συµβαίνει ταυτόχρονα µε την αποσχηµατισµό του συµπλόκου CuB
1+-CO. 

Στο σχήµα 4B απεικονίζονται τα step-scan time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 

5 �1500 µs-, 8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO 

του πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3, παρουσία Ο2, σε pD 7.5 από ένα 

nanosecond Nd:YAG laser το οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 355 nm. Τα 

αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε αυτά που προσδιορίστηκαν απουσία Ο2 

συµπεριλαµβάνοντας και την αναλογία των σχετικών εµβαδών των κορυφών Fe-

CO/CuB-CO  η οποία παρουσία Ο2 είναι 2.3 (απουσία Ο2 είναι 2.2). Αυτή η 

παρατήρηση δείχνει ότι το Ο2 δεν είναι συναρµοσµένο µε το CuB, στο σύµπλοκο Β, 

πριν τη φωτόλυση. Επιπλέον οι παρατηρούµενες σταθερές ταχύτητας που 

προσδιορίσαµε (Σχήµα 4Β ένθετο) για τη διάσπαση του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO (kobs= 3850 s-1), και την επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3 (kobs= 3300 s-

1) , είναι παρόµοιες µε αυτές που προσδιορίστηκαν απουσία Ο2. Αυτό δηλώνει  ότι η 

παρουσία Ο2 κοντά στο διπυρηνικό κέντρο αίµη b Fe- Cu δεν έχει άµεσο έλεγχο στη 

διαδικασία αποµάκρυνσης του CO από το CuB και επαναδέσµευσης του στην αίµη b3. 

Το γεγονός ότι η ν(CO) δόνηση τάσης του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO 

βρίσκεται στους 2063 cm-1 και όχι στους 2047 cm-1, όπως παρατηρήθηκε για το 

σύµπλοκο CuB
1+-CO σε ισορροπία,  δηλώνει την απουσία ισορροπίας µεταξύ του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO και του Ο2 στο χρονικό διάστηµα της που 

εξελίσσεται η κινητική του συστήµατος µας (5 �1500 µs).  
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Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν το σχηµατισµό ενός µοναδικού συµπλόκου  

αίµη b Fe3+/Cu1+-CO στο οποίο ο αιµικός Fe3+ µπορεί να προκαλέσει την 

αποδυνάµωση του C-O δεσµού επειδή η πολική δοµή Cδ+-Oδ- σταθεροποιείται 

περισσότερο όταν ο αιµικός Fe βρίσκεται στην οξειδωµένη κατάσταση Fe+3. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη µελέτη της φωτοδιάσπασης του µικτού 

σθένους CO-συµπλόκου της κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3 των µιτοχονδρίων από 

τους Kitagawa et al.14 σε συνθήκες συνεχούς φωτόλυσης και σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Η µελέτη αυτή έδειξε ότι µετά τη φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3, 

σχηµατίζονται δύο µεταβατικά σύµπλοκα CuB
1+-CO, ένα στους  2061 cm-1 και ένα 

άλλο στους 2040 cm-1. Η δόνηση στους 2061 cm-1 αποτελεί την α διαµόρφωση του 

συµπλόκου CuB
1+-CO και είναι παρόµοια µε αυτή του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO που ανιχνεύσαµε στο κυτόχρωµα cbb3 καθώς και µε τις αντίστοιχες 

συχνότητες των CuB
1+-CO  συµπλόκων των αα3

11,12,15 και bo3
16 κυτοχρωµικών 

οξειδασών. Η δόνηση στους 2040 cm-1 είναι χαρακτηριστική του µικτού σθένους CO-

συµπλόκου της κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3 και είναι κατά 21 cm-1 χαµηλότερη από 

εκείνη που έχει παρατηρηθεί στο µεταβατικό Cu1+-CO (ν(CO)=2063 cm-1) σύµπλοκο. 

Oι Kitagawa et al14 πρότειναν ότι η διαµόρφωση στους 2040 cm-1 οφείλεται την 

ύπαρξη µιας µικτού σθένους Fea3
3+/Cu1+-CO δοµής η οποία προέρχεται από 

µεταφορά ηλεκτρονίων από τον αιµικό Fea3
2+ στα άλλα οξειδοαναγωγικά κέντρα 

CuΑ, Fea
3+, µετά τη φωτοδιάσπαση του CO από τον Fea3

2+στο µικτού σθένους CO-

ένζυµο. Η εξήγηση αυτή συµφωνεί και µε τα δικά µας αποτελέσµατα τα οποία 

καταδεικνύουν τον σχηµατισµό ενός συµπλόκου  αίµη b Fe3+/Cu1+-CO όταν η 

συχνότητα δόνησης του C-O δεσµού βρίσκεται στους 2047 cm-1.  

Εντούτοις, πρόσφατα έχουµε δείξει ότι προσθήκη του Ο2 στο σύµπλοκο αίµη 

Fe2+-CO/Cu1+ του κυτοχρώµατος ba3  οδήγησε στο σχηµατισµό του συµπλόκου αίµη 

Fe2+/Cu1+-CO µε συχνότητα δόνησης του C-O δεσµού στους 2045 cm-1 που είναι 

κατά 12 cm-1 χαµηλότερη από εκείνη που έχει παρατηρηθεί στο σύµπλοκο Cu1+-CO 

υπό την απουσία Ο2.17 Η συχνότητα που ανιχνεύσαµε για το σύµπλοκο αίµη b 

Fe3+/Cu1+-CO στους  2047 cm-1 στο κυτόχρωµα cbb3 είναι κοντά σε αυτή που 

παρατηρήθηκε για το σύµπλοκο αίµη Fe2+/Cu1+-CO του κυτοχρώµατος ba3, στο 

οποίο εξάχθηκε το συµπέρασµα ότι η παρουσία, αλλά όχι η συναρµογή του Ο2 στο 

Cu1+ οδήγησε σε έναν δοµικό προσανατολισµό του περιβάλλοντος του Cu. 

Προτείνουµε ότι η παρουσία του Ο2 διαδραµατίζει έναν ρόλο στη διαµόρφωση της 

δοµής του Cu-CO συµπλόκου που διευκολύνει τη µετάβαση από την συχνότητα 
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στους 2063 cm-1 του µεταβατικού συµπλόκου Cu-CO στους 2047 cm-1 που αποτελεί 

τη µορφή του Cu-CO συµπλόκου σε ισορροπία. Αποδίδουµε αυτή τη µετάβαση σε 

µια αυξανόµενη ηλεκτρονιακή πυκνότητα στα αντιδεσµικά π *  τροχιακά του CO η 

οποία έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένιση του C-O δεσµού. Εποµένως ο Cu 

υποβάλλεται σε δοµικές αλλαγές για να συµπεριφερθεί ως µια αποτελεσµατική 

«παγίδα» για το CO ανεξάρτητα από την οξειδοαναγωγική κατάσταση του αιµικού 

Fe. Με αυτό το τρόπο συµβαίνουν αλλαγές στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος του 

Cu διευκολύνοντας έτσι την είσοδο και τη µετέπειτα συναρµογή του Ο2 στο 

διπυρηνικό κέντρο.    

Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα ανωτέρω µε εκείνα που έχουν αναφερθεί  στη 

βιβλιογραφία17 για το σύµπλοκο αίµη Fe2+/Cu1+-CO (νCO)=2045 cm-1) παρουσία Ο2, 

τα ακόλουθα σηµεία προκύπτουν. Με την προσθήκη Ο2, το Cu-CO σύµπλοκο δεν 

ενεργεί ως παρεµπόδιστης ως προς την είσοδο των υποκαταστατών στο αιµικό Fe και 

παρατηρείται οξείδωση του αιµικού Fe. Υπό µια ευρύτερη έννοια η διάβαση για τη 

είσοδο των υποκαταστατών στο διπυρηνικό κέντρο δεν επιτελείται µόνο µέσω του 

Cu. Είναι σηµαντικό να καθιερωθεί εάν ο σχηµατισµός του  σταθερού  συµπλόκου 

αίµη Fe3+/Cu1+-CO στο κυτόχρωµα cbb3 επεκτείνεται στην οικογένεια των 

αιµοχαλκοοξειδασών. Εάν αυτό συµβαίνει, τότε είναι εφικτός ο προσδιορισµός της 

ποσότητας των ηλεκτρονίων κατά τη διάρκεια της οξειδωτικής φάσης (αναγωγή Ο2) 

και έτσι τα µερικώς ανηγµένα ενδιάµεσα Ο2  µπορούν να παγιδευτούν στην περιοχή 

της αίµης. Η ανακάλυψη αυτό του νέου Cu1+-CO συµπλόκου µπορεί να έχει τις 

επιπτώσεις στην κατανόηση των σύνθετων µηχανισµών που χρησιµοποιούνται από 

τις βακτηριακές αιµοχαλκοξειδάσες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

Υπάρχουν αναφορές ότι το κυτόχρωµα cbb3 καταλύει αντιδράσεις παρουσιάζοντας 

µια ξεχωριστή κινητική σε σχέση µε τις άλλες αιµοχαλκοξειδάσες όπως η 

ενεργοποίηση και η παρεµπόδιση υποστρωµάτων. Οι περισσότερες από τις 

παρατηρήσεις που αναφέρουν την πιθανή εξέλιξη της αερόβιας αναπνοής και της 

απονιτροποίησης έχουν γίνει µε το κυτόχρωµα cbb3, το οποίο εκθέτει την υψηλότερη 

δραστικότητα νιτρικής αναγωγάσης (Κm(NO)=12mM) µεταξύ των 

αιµοχαλκοοξειδασών.9 Σε αντίθεση µε όλους τους γνωστούς µηχανισµούς αναγωγής 

Ο2 που έχουν προταθεί να συµβαίνουν στις αιµοχαλκοξειδάσες, η ανάλυσή των 

αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας δείχνει ότι στο κυτόχρωµα cbb3, αυτή η 

συµπεριφορά απεικονίζει έναν µηχανισµό στον οποίο η µεταφορά ηλεκτρονίων από 

τις αίµες b/c στα σύµπλοκα αίµη b Fe-O2 ανάγει το Ο2 σε H2Ο σχηµατίζοντας 
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ταυτόχρονα το οξειδωµένο ένζυµο b Fe+3, και αφήνοντας το Cu1+-CO σύµπλοκο 

ουσιαστικά ως θεατή στη διαδικασία αναγωγής του Ο2. 

 Η αλληλεπίδραση µεταξύ του CuB-His περιβάλλοντος και του Ο2 µπορεί να είναι 

ηλεκτροστατικής φύσεως ή αλληλεπίδραση µέσω  δεσµών υδρογόνου. Έχει προταθεί 

ότι ο CuB µπορεί να είναι το σηµείο εισόδου για εξωγενείς υποκαταστάτες όπως το 

CO ή το Ο2
18. Εντούτοις στην ανηγµένη κατάσταση του ένζυµου το CO δεν είναι 

συνδεδεµένο µε το CuB, µε εξαίρεση τη ba3 οξειδάση19. Η παρουσία αλλά όχι η 

συναρµογή του Ο2 στο CuB µπορεί να επιβάλει µια στερεοχηµική παρεµπόδιση η 

οποία να  περιορίζει το CuB σε µια γεωµετρία που ευνοεί την διαµόρφωση της 2047 

cm-1 µορφής .    

Η συχνότητα που ανιχνεύσαµε για το σύµπλοκο αίµη b Fe3+/Cu1+-CO στους  2047 

cm-1 στο κυτόχρωµα cbb3 είναι κοντά σε αυτή που παρατηρήθηκε για το σύµπλοκο 

αίµη Fe2+/Cu1+-CO του κυτοχρώµατος ba3, στο οποίο εξάχθηκε το συµπέρασµα ότι η 

παρουσία, αλλά όχι η συναρµογή του Ο2 στο Cu1+ οδήγησε σε έναν δοµικό 

προσανατολισµό του περιβάλλοντος του CuB
17. Έχει προταθεί ότι όταν οι 

υποκαταστάτες εισέρχονται στο διπυρηνικό κέντρο των αιµοχαλκοοξειδασών, 

δεσµεύονται πρώτα στο CuB και έπειτα στον αιµικό Fe18. Αυτή η σειρά συναρµογής 

δηλώνει ότι οι υποκαταστάτες διαχέονται µέσα στην πρωτεΐνη µέσω ενός 

συγκεκριµένου καναλιού. Εάν υπάρχουν πολλαπλά κανάλια που οδηγούν στο 

διπυρηνικό κέντρο τότε αναµένεται ότι οι υποκαταστάτες θα µπορούν να δεσµεύονται 

άµεσα στον αιµικό Fe χωρίς την πρώιµη δέσµευση τους στο CuB. Εποµένως 

βασισµένοι στα παραπάνω , είµαστε σε θέση να προτείνουµε ότι στην περίπτωση του 

κυτοχρώµατος cbb3, περισσότερα από ένα κανάλια Ο2 επηρεάζουν τη διάχυση των 

υποκαταστατών µέσα στην µέσα στην πρωτεΐνη. Για παράδειγµα ένα κανάλι 

διάχυσης µπορεί να οδηγήσει το Ο2 εύκολα στο διπυρηνικό κέντρο από την πλευρά 

του CuΒ, µε αποτέλεσµα  την 2047 cm-1 διαµόρφωση του Cu1+-CO συµπλόκου, ενώ 

µπορεί ακόµα να υπάρξει ένα δεύτερo, εναλλακτικό, κανάλι διάχυσης που να οδηγεί 

το Ο2 άµεσα στον αιµικό Fe της αίµης b3. Αυτό υποστηρίζεται έντονα από την 

παρουσία περισσότερων από ένα καναλιών οξυγόνου, όπως έχει προταθεί για την 

κυτοχρωµική οξειδάση των µιτοχονδρίων από µελέτες X-ray20 (Tsukihara et al 1996). 

Επιπλέον, οι πρωτεΐνες είναι δυναµικά συστήµατα και λόγω αυτού ένα κανάλι 

οξυγόνου µπορεί να  παρουσιάζει  έναν κλάδο που να οδηγεί σε περισσότερα από ένα 

κανάλια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΏΜΑΤΟΣ aa3-600 

Εισαγωγή 
Το κυτόχρωµα αα3-600 από το Gram �Θετικό βακτήριο Bacillus subtilis είναι 

µέλος της οικογένειας των δοµικά συγγενών αιµοχαλκοξειδασών και αποτελεί την 

τελική οξειδάση της αναπνευστική αλυσίδας του βακτηρίου κάτω υπό ορισµένες 

συνθήκες ανάπτυξης , µεταφέροντας ηλεκτρόνια από την υδροκινόνη ΜQ-7  στο Ο2
1. 

Πρόσφατες φασµατοσκοπικές µελέτες έδειξαν ότι το ένζυµο αυτό µετατοπίζει 

πρωτόνια κατά µήκος της κυτταρικής µεµβράνης και καταλύει την αναγωγή του Ο2 

σε Η2Ο µέσω ενδιαµέσων προϊόντων , παρόµοιων εκείνων που σχηµατίζονται κατά 

την αναγωγή του οξυγόνου από την κυτοχρωµική οξειδάση2. Επίσης µελέτη του 

οξειδωµένου κυτοχρώµατος αα3-600 µε φασµατοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ 

έδειξε ότι η δοµή του διπυρηνικού κέντρου του ενζύµου είναι παρόµοια µε εκείνη της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης των µιτοχονδρίων3. Το κυτόχρωµα αα3-600 έχει ορισµένα 

µοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες αα3 τύπου οξειδάσες. Ως 

κινολική οξειδάση έχει µόνο τρία οξειδοαναγωγικά κέντρα: την αίµα α , την αίµη α3 

και το CuB . Η αίµη α µεταφέρει τα ηλεκτρόνια από την υδροκινόνη ΜQ-7  στο 

διπυρηνικό κέντρο α3-CuB όπου πραγµατοποιείται η δέσµευση και η αναγωγή του Ο2 

σε Η2Ο 1. Σε αντίθεση µε την πλήρως ανηγµένη κυτοχρωµική οξειδάση των 

µιτοχονδρίων , η οποία εµφανίζει µόνο µια δόνηση τάσης Fe-His376, το πλήρως 

ανηγµένο κυτόχρωµα αα3-600 χαρακτηρίζεται από δύο δονήσεις ν(Fe-His)4. Επιπλέον 

το πλήρες ανηγµένο κυτόχρωµα αα3-600 εµφανίζει την α ταινία απορρόφησης στα 

600 nm , ~7 nm χαµηλότερα σε σχέση µε τις περισσότερες αα3 κυτοχρωµικές 

οξειδάσες5. 

Μελέτες συντονισµού Raman έχουν δείξει ότι υπάρχουν αρκετές οµοιότητες 

µεταξύ του κυτοχρώµατος αα3-600 και της µιτοχονδριακής οξειδάσης όσον αφορά 

την υποκατάσταση και το περιβάλλον των οµάδων αίµης4. Όµως στην περιοχή 

χαµηλών συχνοτήτων το πλήρες ανηγµένο κυτόχρωµα αα3-600 χαρακτηρίζεται από 

δύο  ν(Feα3
+2-Ηis) δονήσεις , µία στους 214 cm-1 και µια στους 194 cm-1. Αντίθετα η 

κυτοχρωµική οξειδάση των µιτοχονδρίων , στην οποία η proximal His376 σχηµατίζει 

δεσµό υδρογόνου µε την πεπτιδική C=O οµάδα της Gly351, εµφανίζει µόνο µια  

ν(Feα3
+2-Ηis) δόνηση στους 214 cm-1.6 Έχει προταθεί ότι οι δύο ν(Feα3

+2-Ηis) που 

παρατηρούνται για το κυτόχρωµα αα3-600 οφείλονται στην ύπαρξη δύο διαφορετικών 
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διαµορφώσεων της αίµη α3 µέσα στην πρωτείνη, οι οποίες επιδρούν στην ισχύ του 

δεσµού Feα3
+2-Ηis. Η ύπαρξη δύο  ν(Feα3

+2-Ηis) συχνοτήτων, εκ των οποίων η µια 

είναι ασυνήθιστα χαµηλή, δηλώνει την παρουσία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

αξονικής ιστιδίνης , τα οποία µπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργά του 

ενζύµου.  

Πολλές από τις πληροφορίες που έχουµε για τη δοµή και τη δυναµική του 

διπυρηνικού κέντρου των κυτοχρωµικών και των κινολικών οξειδασών προέρχονται 

από τις µελέτες των CO-συµπλόκων αυτών των ενζύµων. Το CO δεσµεύεται στα 

µικτού σθένους και πλήρως ανηγµένα ένζυµα ως τελικός υποκαταστάτης στην αίµη 

α3 του διπυρηνικού κέντρου. Οι δονήσεις  ν(Fe-CO), δ(Fe-CO) και ν(C-O) της Fe+2-

CO συµπλόκου έχουν χαρακτηριστεί για αρκετές τελικές οξειδάσες, 

χρησιµοποιώντας φασµατοσκοπία συντονισµού Raman και FT-IR. Η δέσµευση του 

CΟ στην πλήρως ανηγµένη αα3-600 κυτοχρωµική οξειδάση από το  βακτήριο Bacillus 

subtilis έχει µελετηθεί µε φασµατοσκόπια FT-IR και συντονισµού Raman7. Η µελέτη 

αυτή έδειξε ότι σε αντίθεση µε την  κυτοχρωµική οξειδάση ba3 από το 

Τ.Τhermophilus η οποία χαρακτηρίζεται από δύο ν(Feα3
+2-Ηis) και τρεις ν(C-O) 

δονήσεις8,9, εντούτοις η πλήρως ανηγµένη αα3-600 κυτοχρωµική οξειδάση παρά την 

ύπαρξη δύο ν(Feα3
+2-Ηis) δονήσεων δεν πραγµατοποιείται σχάση των ν(Feα3

+2-CO), 

δ(Feα3
+2-CO) και ν(C-O) δονήσεων. Οι δονήσεις αυτές εµφανίζονται στους 520 ,575 

και 1963 cm-1, αντίστοιχα και δηλώνουν τη παρουσία της α µορφής του ενζύµου. Η 

γραφική παράσταση µεταξύ των ν(Feα3
+2-Ηis) και ν(Feα3

+2-CO) συχνοτήτων που 

παρατηρούνται για το κυτόχρωµα αα3-600 καθώς και για άλλες οξειδάσες είναι 

ευθεία µε αρνητική κλίση. Αυτό δηλώνει την ύπαρξη άµεση αλληλεπίδρασης µεταξύ 

των Feα3
+2-Ηis και Feα3

+2-CO. Γι αυτό το λόγο προτάθηκε ότι οι ν(Feα3
+2-Ηis) και 

ν(Feα3
+2-CO) δονήσεις καθορίζονται τόσο από τη θέση του CuB , όσο και από την 

οξύτητα της proximal ιστιδίνης (His376), η οποία σχηµατίζει δεσµό υδρογόνου µε τη 

Cly351. ∆ηλαδή οι δονήσεις   αυτές  επηρεάζονται τόσο από το εγγύς , όσο από το 

trans περιβάλλον της   αίµης Feα3
+2-CO.7   

Η αντίδραση των κυτοχρωµικών και κινολικών οξειδασών µε το Ο2 έχει 

διερευνηθεί µε λεπτοµέρεια από πλήθος φασµατοσκοπικών τεχνικών. Ωστόσο είναι 

δύσκολη η µελέτη της δυναµικής της δέσµευσης του Ο2 στο ανηγµένο ένζυµο διότι το 

ένζυµο οξειδώνεται και το πρώτο οξυγονωµένο ενδιάµεσο σχηµατίζεται ακαριαία  

µετά τη δέσµευση του Ο2 στο διπυρηνικό κέντρο ( µέσα σε 50µs στην κυτοχρωµική 

οξειδάση των µιτοχονδρίων)10.Επιπλέον του Ο2, το CO δεσµεύεται στα µικτού 
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σθένους και πλήρως ανηγµένα ένζυµα ως τελικός υποκαταστάτης στην αίµη α3 του 

διπυρηνικού κέντρου. Παρόλο που το CO δεν αποτελεί το φυσικό υπόστρωµα των 

κυτοχρωµικών οξειδασών, εντούτοις  είναι ένας χρήσιµος υποκαταστάτης για τη 

διερεύνηση  των  δυναµικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στο διπυρηνικό 

κέντρο. Ο δεσµός αίµης α3-CO είναι φωτοδιασπάσιµος (κβαντική απόδοση του CO 

είναι ίση µε τη µονάδα) , εποµένως το σύµπλοκο αυτό µπορεί να φωτολυθεί. Κάτω 

από αναερόβιες συνθήκες, µετά την επαγοµένη από το φως διάσπαση του CΟ από την 

ανηγµένη αίµη α3 του διπυρηνικού κέντρου, αυτό επαναδεσµεύεται στην ανηγµένη 

αίµη α3. Εποµένως µετά τη  επαγόµενη από το φως φωτοδιάσπαση του CO, οι 

κινητικές διαδικασίες της αποµάκρυνσης και επαναδέσµευσης του υποκαταστάτη 

µπορούν να διερευνηθούν. Στη κυτοχρωµική οξειδάση τέτοιες µελέτες των CO-

συµπλόκων της κυτοχρωµικής οξειδάσης από τα µιτοχόνδρια παρείχαν σηµαντικές 

πληροφορίες πάνω στη δυναµική και τη δοµή του διπυρηνικού κέντρου καθώς και για 

τις παροδικές πρωτεϊνικές αλλαγές διαµόρφωσης που προκαλούνται κατά την 

φωτοδιάσπαση και επαναδέσµευση του υποκαταστάτη CO.11-15 Το συµπέρασµα που 

µπορεί κατά συνέπεια να συναχθεί είναι ότι η δέσµευση υποκαταστατών στο 

διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου είναι συζευγµένη µε µεταβολές της πρωτεΐνης. Η 

σύζευξη αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται είτε µε απευθείας δεσµούς υδρογόνου 

ανάµεσα στις προπιονικές οµάδες της αίµης του διπυρηνικού κέντρου και σειρά 

αµινοξέων, είτε µέσω αλλαγών διαµόρφωσης εξαιτίας µεταβολών της 

ηλεκτροστατικής σταθεράς του περιβάλλοντος9,16-18. Τέτοιες µελέτες έχουν 

αποτελέσει ένα ελκυστικό πεδίο έρευνας καθώς πιστεύεται ότι ο µηχανισµός 

άντλησης πρωτονίων σχετίζεται µε το τις αλλαγές  που λαµβάνουν χώρα κατά την 

συναρµογή του υποκαταστάτη στο διπυρηνικό κέντρο  των αιµοχαλκοξειδασών. 

     Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε αρχικά την φασµατοσκοπία FTIR και 

time-resolved step-scan FTIR για τη  διερεύνηση της δοµής και της  δυναµικής του 

διπυρηνικού κέντρου του κυτοχρώµατος αα3-600 του Bacillus subtilis, µέσω τον 

διαµορφώσεων που υιοθετεί το CO σύµπλοκο του ενζύµου, όταν το CO βρίσκεται 

δεσµευµένο στην αίµη α3
2+ και τον CuB

1+, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται 

µε αυτά που πάρθηκαν από µελέτες δυναµικής της κυτοχρωµικής οξειδάσης των 

µιτοχονδρίων και του κυτοχρώµατος cbb3. Στην κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των 

µιτοχονδρίων, µετά την φωτόλυση του δεσµού αα3-CO το CO δεσµεύεται προσωρινά 

στο CuB
+1 σε λιγότερο από 1 ps και ύστερα αποσπάται από το CuB και 

απελευθερώνεται στο διαλύτη µε τον οποίο εξισορροπεί µε µια σταθερά ταχύτητας  
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5x105 s-1. 14,19,30  Στη συνέχεια τo CO επαναδεσµεύεται στην αίµη α3 σε χρονική 

κλίµακα των ms µέσω της θερµικής δέσµευσης του στο CuB.  H διαδικασία της 

µεταβατικής  δέσµευσης του CO στο CuB  πριν τη επαναδέσµευση του στην αίµη α3 

δεν είναι χαρακτηριστική µόνο για το CO αλλά έχει προταθεί και για το Ο2
20. 

Εποµένως η διαλεύκανση των κινητικών ιδιοτήτων της αντίδρασης του  διπυρηνικού 

κέντρου µε το CO συµβάλει στην κατανόηση της φύσης του καταλυτικού κέντρου 

κατά την αντίδραση µε το Ο2. Επίσης, προσδιορίστηκαν οι παρατηρούµενες σταθερές 

αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-CO και επαναδέσµευσης στην αίµη α3

2+ στην 

περίπτωση του κυτοχρώµατος αα3, ενώ για το κυτόχρωµα αα3 υπολογίστηκε η 

παρατηρούµενη σταθερά επαναδέσµευσης του υποκαταστάτη στην αίµη. Για την 

ερµηνεία των δεδοµένων µας, προτείνουµε ένα µοντέλο για την δυναµική του 

διπυρηνικού κέντρου a3
2+ /CuB

1+ µετά την φωτόλυση του CO. 

 

Πειραµατικές ∆ιαδικασίες 
Η αποµόνωση του κυτοχρώµατος aa3-600 από το βακτήριο Bacillus subtilis 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την παραποµπή (2). Tο κυτόχρωµα αα3 των 

µιτοχονδρίων αποµονώθηκε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3. Το pD των 

δευτεριοµένων διαλυµάτων µετρήθηκε µε την χρήση pHµέτρου και υποθέτοντας 

pD=pH (ένδειξη) + 0.4. Τα δείγµατα του ενζύµου ανάχθηκαν µε dithionite και 

εκτέθηκαν σε 1 atm CO (συγκέντρωση στο διάλυµα 1 mM) υπό αναερόβιες συνθήκες 

και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε αναερόβια IR κυψελίδα µε παράθυρα CaF2 και 

ένα 0.025 mm spacer. Το αέριο CO αγοράστηκε από την Messer (Germany) και το 

ισοτοπικά επισηµασµένο αέριο (13CO) από την Isotec. Για την λήψη των φασµάτων 

FTIR χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα συγκέντρωσης 400-500 µΜ φασµατοφωτόµετρο 

Bruker Equinox 55 FTIR εξοπλισµένο µε mercury cadmium telluride ανιχνευτή, 

ψυχόµενο µε υγρό άζωτο. Τα φάσµατα παρουσιάζονται έχοντας αφαιρέσει το 

ρυθµιστικό διάλυµα και είναι ο µέσος όρος 1000 σαρώσεων. Η διακριτικότητα των 

στατικών FTIR µετρήσεων ήταν 2 cm-1. Η φωτόλυση του συµπλόκου caa3-CO 

επιτεύχθηκε µε την χρήση παλµού 532 nm (πλάτους 7-ns και ενέργειας ~10 

mJ/παλµό) από ένα Continuum Nd-YAG laser µε ρυθµό επανάληψης 3 Hz. Τα time-

resolved FTIR φάσµατα καταγράφηκαν µε διακριτικότητα 8 cm-1 και ανά 5 µs για τις 

µετρήσεις 5µs-4ms ή 60 µs  για τις µετρήσεις 60µs-40ms. Ο συνολικός αριθµός 

φασµάτων ήταν 800, µε τα 40 να αντιστοιχούν σε φάσµατα πριν και 760 µετά τον 
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παλµό. Σε κάθε σηµείο πραγµατοπoιήθηκαν 10 επαναλήψεις. Οι µεταβολές της 

έντασης των δονήσεων καταγράφηκαν µε MCT ανιχνευτή (dc-coupled) και 

µετατράπηκαν από αναλογικό σε δεκαδικό σήµα µε 200- kHz, 16-bit, ADC 

µετασχηµατιστή. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για την µετατροπή είναι 

Blackman-Harris three-term µε διακριτικότητα φάσης 32 cm-1 και διόρθρωση φάσης 

µε τον αλγόριθµο Μertz. Τα φάσµατα διαφοράς υπολογίστηκαν ως ∆A= -log(IS/IR). 

Οι σταθερές ταχύτητας για κάθε φάση του αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-

CO και της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3 υπολογίστηκαν µε προσαρµογή 

των πειραµατικών δεδοµένων σε εκθετική συνάρτηση τριών παραµέτρων. Πριν και 

µετά το τέλος των µετρήσεων time-resolved step-scan FTIR πάρθηκαν τα φάσµατα 

οπτικής απορρόφησης του δείγµατος για να εκτιµηθεί η σταθερότητα του, µε 

φασµατοφωτόµετρο Perkin-Elmer Lamda 20 UV-visible. 
. 

Αποτελέσµατα  
Το φάσµα απορρόφησης ορατού του κυτοχρώµατος aa3-600 από το Bacillus 

subtilis στην µορφή που αποµονώνεται (οξειδωµένο) παρουσιάζει µέγιστα στην 

περιοχή της Soret µετάβασης στα 417 nm και στην περιοχή των α και β ταινιών στα 

599 nm (Σχήµα 1, συµπαγής γραµµή). Το ανηγµένο ένζυµο παρουσιάζει Soret 

µέγιστο στα 442 nm όπου οι αίµες a2+ και a3
2+ απορροφούν , καθώς και µια  α ταινία 

απορρόφησης  στα 600 nm (a2+ και a3
2+) (Σχήµα 1, διακεκοµµένη γραµµή). Το φάσµα 

του πλήρως ανηγµένου συµπλόκου του ενζύµου µε το µονοξείδιο του άνθρακα 

παρουσιάζει µέγιστα στη Soret περιοχή στα 429 nm και στην ορατή περιοχή στα 592 

nm τα οποία είναι  χαρακτηριστικό της δέσµευσης του CO στην αίµη α3 (Σχήµα 1, 

διακεκοµµένη γραµµή).  

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται το FTIR φάσµα του συµπλόκου του κυτοχρώµατος 

aa3-600 µε το CO σε pD 7.5 και σε θερµοκρασία δωµατίου. Για σύγκριση, 

παρατίθεται επίσης το CO-σύµπλοκο του κυτοχρώµατος aa3 από τα µιτοχόνδρια. Το 

φάσµα του CO-συµπλόκου του κυτοχρώµατος aa3-600 εµφανίζει µία κύρια δόνηση 

στους 1964 cm-1, παρόµοια µε αυτή του ενζύµου των µιτοχονδρίων στους 1963 cm-1 

(α-διαµόρφωση). Το µικρό εύρος της κύριας ν(CO) του κυτοχρώµατος aa3-600 στους 

1964 cm-1 (FWHM= 5 cm-1) αποτελεί ένδειξη περιορισµένων επιτρεπτών 

διαµορφώσεων CO. 
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Σχήµα 1: Φάσµατα απορρόφησης ορατού του κυτοχρώµατος aa3-600 από το Bacillus subtilis. Τα 

φάσµατα µε τη συµπαγή και διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχούν στην οξειδωµένη και ανηγµένη 

κατάσταση του ενζύµου. Το φάσµα µε τη dotted γραµµή αντιστοιχεί στο σύµπλοκο του πλήρους 

ανηγµένου κυτοχρώµατος aa3-600 µε το CO. 

 

 
Σχήµα 2: FTIR φάσµατα των CO συµπλόκων των πλήρως ανηγµένων κυτοχρωµάτων aa3-600 και aa3 

των µιτοχονδρίων στους 298 Κ και σε pD 7.5  
 

Στο σχήµα 3 απεικονίζονται τα time-resolved FT-IR φάσµατα (td = 5 -200 µs, 

8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) της φωτοδιάσπασης του CO του πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος αα3 σε pD=7.5 από ένα nanosecond Nd:YAG laser το 
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οποίο εκπέµπει ακτινοβολία στα 532 nm. Συγκεκριµένα µετά τη διάσπαση του 

δεσµού Fe+2-CO το CO αποµακρύνεται από την αίµη α3 και δεσµεύεται στο CuB
+1 

σχηµατίζοντας το σύµπλοκο CuB
+1-CO (Σχήµα 3Α). H αρνητική κορυφή στους 1963 

cm-1 προκύπτει από τη φωτόλυση του δεσµού Fe+2-CO, και η θετική κορυφή η οποία 

εµφανίζεται στους 2066 cm-1 οφείλεται στη ν(CO) δόνηση τάσης του συµπλόκου 

CuB-CO και η συχνότητα που ανιχνεύσαµε είναι παρόµοια µε τις αντίστοιχες 

συχνότητες των CO-υποκατεστηµένων τύπου αα3
19,21,22,23 και bo3

17 κυτοχρωµικών 

οξειδασών. Οι συχνότητες  των ν(CO) δονήσεων  τάσης του CuB στους 2064 και 2042 

cm-1 στις αα3 τύπου οξειδάσες συσχετίζονται µε την ύπαρξη δύο διαµορφώσεων του 

συµπλόκου CuB
+1-CO, την α και β µορφή αντίστοιχα23,24. Στο κυτόχρωµα cbb3, όπου 

η αίµη b3 δεν διαθέτει την υδροξυαίθυλ-φαρνεσυλική πλευρική αλυσίδα καθώς επίσης 

και την υψηλά διατηρηµένη στην οικογένεια των τελικών οξειδασών Tyr280 (P. 

denitrificans αρίθµηση), η διαµόρφωση του CuB
1+-CO είναι η α-δοµή µε συχνότητα 

στους 2065 cm-1.25  Κατά συνέπεια, η ν(CO) δόνηση τάσης του συµπλόκου CuB
1+-CO 

στο κυτόχρωµα aa3-600 υιοθετεί την α µορφή. Στους αρχικούς χρόνους της µέτρησης 

(10-200 µs), η µείωση της έντασης της δόνησης στους 2066 cm-1 δείχνει την 

αποδέσµευση του υποκαταστάτη από το µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO, ενώ η 

ένταση της δόνησης στους 1963 cm-1 παραµένει αµετάβλητη, δηλώνοντας ότι η 

αρχική φάση αποσχηµατισµού του συµπλόκου CuB
1+-CO δεν συνοδεύεται από τον 

επανασχηµατισµό του συµπλόκου Fe2+-CO (Σχήµα 3Α ένθετο). Ακολουθεί µια φάση 

(200µs-1.5 ms) στην οποία δεν πραγµατοποιούνται µεταβολές στην ένταση ούτε της 

αρνητικής ούτε της θετικής δόνησης. Τέλος, στους χρόνους µεταξύ 1.5-35 ms αρχίζει 

να πραγµατοποιείται ο επανασχηµατισµός του συµπλόκου Fe2+-CO όπως φαίνεται 

από την µείωση της αρνητικής δόνησης στους 1963 cm-1(Σχήµα 3Β). Η συνεχιζόµενη 

µεταβολή στην ένταση των δονήσεων C-O που σχετίζονται µε την αίµη α3 και το CuB 

σε µια κλίµακα χρόνου 0.005-35 ms χαρακτηρίζει µε το καλύτερο τρόπο την 

αποδέσµευση του CO από το CuB και την επαναδέσµευση του στην αίµη α3 όπως 

φαίνεται στο σχήµα 3(Α+Β).Η υψηλή σήµα προς θόρυβο αναλογία στα time-resolved  

FTIR φάσµατα επιτρέπει την παρακολούθηση της έντασης των δονήσεων στους 2066 

και 1963 cm-1. 
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Σχήµα 3:(Α) Step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου aa3-600-CO  (pD 7.5), σε 5, 15, 30, 

45, .70, 120, 160 µs µετά την φωτόλυση του CO. Ένθετο: Κινητική ανάλυση της νCO(CuB)=2066 cm-1 

δόνησης σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση του CO. (Β) Time-resolved step-scan FTIR 

φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου aa3-600-CO (pD 7.5) στα 0.15, 0.5, 0.3, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.3, 

2.7,  3, 3.4, 3.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 33, 35 ms µετά τη φωτόλυση του CO. Ένθετο: Κινητική ανάλυση της νCO(Fe)=1963 cm-1 σε 

συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη φωτόλυση του CO. Η φασµατική διακριτικότητα ήταν 8 cm-1 και η 

χρονική διακριτικότητα 5 και 80 µs για τις µετρήσεις 5 µs -200 µs και 100 µs -40 ms αντίστοιχα. .Για την 

φωτόλυση του CO χρησιµοποιήθηκε παλµός 532 nm, 10 mJ/pulse 

 

Α 

Β 
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Από τα φάσµατα που περιλαµβάνονται στο Σχήµα 3 µετρήθηκαν οι συνολικές 

εντάσεις των κορυφών στους 2062 cm-1 (CuB
1+-CO) και στους 1963 cm-1 (a3

2+-CO) 

σε συνάρτηση µε το χρόνο για προσδιοριστούν η σταθερά ταχύτητας διάσπασης του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO (Σχήµα 3Α ένθετο), καθώς επίσης και η σταθερά 

ταχύτητας της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3 (Σχήµα 3Β ένθετο), πάντα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Το CO αποµακρύνεται από τον CuB µε ταχύτητα 0.2x105 s-1  

και επαναδεσµεύεται στην αίµη α3 µε παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας 57.5 s-1 σε 

θερµοκρασία δωµατίου.  

Στο Σχήµα 4 απεικονίζονται τα time-resolved FT-IR φάσµατα της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3 από τα µιτοχόνδρια µετά την φωτοδιάσπαση του 

συµπλόκου α3
2+-CO σε χρόνους από 5 µs ως 4 ms. Η µεταβολή της απορρόφησης της 

δόνησης στους 1965 cm-1 συναρτήσει του χρόνου παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

ένθετο του σχήµατος.  

 
 

Σχήµα 4:  Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του συµπλόκου Cco-CO (pD 7.5) στα 30, 

40, 50, 75, 100, 150, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1750, 2500, 3000 και 3765 µs µετά τη 

φωτόλυση του CO. Ένθετο: Κινητική ανάλυση της νCO(Fe)=1965 cm-1 σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά τη 

φωτόλυση του CO.  
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Το κυτόχρωµα αa3 από τα µιτοχόνδρια παρουσιάζει µία µόνο αρνητική κορυφή στους 

1965 cm-1, που οφείλεται στην φωτοδιάσπαση του συµπλόκου αίµης α3
2+-CO. Η 

απουσία θετικής κορυφής που να µπορεί να αποδοθεί στον σχηµατισµό µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO δικαιολογείται σύµφωνα µε προγενέστερη µελέτη της 

φωτοδυναµικής του CO-συµπλόκου του κυτοχρώµατος αα3 τους Woodruff et al19 που 

προσδιόρισε το χρόνο ηµιζωής του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO (k = 7x105 s-1) 

στο 1 µs. Εφόσον λοιπόν η χρονική διακριτικότητα της παρούσας µελέτης είναι 5 µs 

είναι αδύνατη η ανίχνευση του συµπλόκου CuB
1+-CO. ∆εν παρατηρήσαµε αλλαγές 

στην ένταση της κορυφής στους 1965 cm-1 κατά το χρονικό διάστηµα  td = 5 µs�

750µs, το οποίο δείχνει ότι η επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί στο παραπάνω χρονικό διάστηµα (Σχήµα 4 ένθετο). Σε χρόνους 

µεγαλύτερους από 750µs η αύξηση στην ένταση της κορυφής στους 1965 cm-1 

οριοθετεί την έναρξη της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3. Αυτή η 

συµπεριφορά είναι σχεδόν παρόµοια µε αυτή του κυτοχρώµατος aa3-600 κατά την 

επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3. Ωστόσο το CO αποµακρύνεται από τον CuB µε 

ταχύτητα 7x105 s-1 19, πιο γρήγορα σε σχέση µε το  κυτόχρωµα αα3-600 (k = 0.2x105 

s-1)    

Στο Σχήµα 5 απεικονίζονται τα time-resolved FT-IR του κυτοχρώµατος αα3-

600 και του µιτοχονδριακού κυτοχρώµατος αα3 µετά την φωτοδιάσπαση του 

συµπλόκου α3
2+-CO στα 5 µs. Στον σχήµα Α (κυτόχρωµα αα3-600) εµφανίζεται τόσο 

η δόνηση του συµπλόκου α3
2+-CO (1963 cm-1) όσο και η δόνηση του συµπλόκου 

CuB
1+-CO (2062 cm-1), ενώ στο σχήµα Β (µιτοχονδριακό κυτόχρωµα αα3) 

εµφανίζεται µόνο η δόνηση α3
2+-CO (1963 cm-1). Παρά το γεγονός ότι οι τιµές των 

παρατηρούµενων ταχυτήτων επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3 µετά την 

φωτοδιάσπαση του αρχικού συµπλόκου CO-ενζύµου παρουσιάζουν πολύ κοντινές 

τιµές στην περίπτωση των κυτοχρωµάτων αa3-600 και του µιτοχονδριακού 

κυτοχρώµατος αα3, η κινητική συµπεριφορά του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO 

παρουσιάζει σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δυο αυτά ένζυµα Στην περίπτωση του 

µιτοχονδριακού κυτοχρώµατος αα3 το σύµπλοκο αυτό έχει αποσχηµατιστεί σε 5 µs, 

που αποτελεί την χρονική διακριτικότητα των µετρήσεων της εργασίας αυτής, ενώ 

στα φάσµατα του κυτοχρώµατος αa3-600  η ένταση του συµπλόκου εµφανίζεται ως τα 

200 µs. Στο µιτοχονδριακό κυτόχρωµα  αα3   ο χρόνος ηµιζωής του συµπλόκου CuB
1+-

CO είναι 1.5 µs, ενώ στο κυτόχρωµα αa3-600 είναι 35 µs. Η αίµη α3, και στα δύο 
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ένζυµα, που βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση µε αυξηµένη ισχύ του δεσµού Fe-

His επανέρχεται σε ισορροπία σε κλίµακα χρόνου της τάξης των 5 µs .12,26 

 
 
Σχήµα 5:(Α) Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς της φωτοδιάσπασης του συµπλόκου α3

2+-

CO του κυτοχρώµατος αα3-600 µε nanosecond παλµό 355 nm στους 298 Κ στα 5 µs. (Β) Τime-resolved 

step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς της φωτοδιάσπασης του συµπλόκου α3
2+-CO του µιτοχονδριακού 

κυτοχρώµατος αα3  µε nanosecond παλµό 355 nm στους 298 Κ στα 5 µs. 

 

 Εποµένως το γεγονός ότι  και στα δύο αυτά ένζυµα ο δεσµός His-αίµη a3 

επαναδιευθετείται (από µία µη εξισορροπηµένη διαµόρφωση) στην διαµόρφωση 

ισορροπίας στο  ίδιο χρονικό διάστηµα, εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο χρόνος ηµιζωής 

του συµπλόκου CuB
1+-CO δεν  µπορεί να σχετίζεται µε  το χρονικό διάστηµα της 

αποδιέγερσης του δεσµού  His-αίµη a3 στην διαµόρφωση ισορροπίας.  Το γεγονός  ότι 

οι δυο αυτές κυτοχρωµικές οξειδάσες παρουσιάζουν διαφορετικό χρόνο ηµιζωής του 

συµπλόκου CuB
1+-CO σηµαίνει ότι κάποιος άλλος παράγοντας είναι αυτός που ελέγχει 

την παραπάνω διαδικασία. Επίσης τα  κυτοχρώµατα αa3-600 και  αα3   παρουσιάζουν  

διαφορετικούς χρόνους και  ως προς τη διαδικασία της επαναδέσµευσης του CO στην 

αίµη α3. Εποµένως ο µηχανισµός ελέγχου της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη  

µπορεί να καθορίζεται από το πρωτεϊνικό περιβάλλον του CuB, το οποίο κατευθύνει 

τον υποκαταστάτη µακριά από το διπυρηνικό κέντρο αµέσως µετά την αποδέσµευση 

Α Β 
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του από το άτοµο του χαλκού, καθώς και από δευτερεύουσες περιοχές δέσµευσης του 

υποκαταστάτη. 

 

Συζήτηση 
Μελέτες δυναµικής 

Οι πρώτες µελέτες ανίχνευσης των αντιδράσεων που προκύπτουν από τη  

φωτοδιάσπαση του CO στο σύµπλοκο της ανηγµένης κυτοχρωµικής οξειδάσης των 

θηλαστικών µε το CO πραγµατοποιήθηκαν από τους Alben et al.27 Οι µελέτες αυτές 

έδειξαν ότι κατά την φωτόλυση του δεσµευµένου στην αίµη CO, αυτό σχηµατίζει 

σύµπλοκο µε το άλλο µέταλλο του διπυρηνικού κέντρου, τον CuB. Σε θερµοκρασίες 

κάτω των 140 Κ το CO «παγιδεύεται» από το CuB , µε αλλά λόγια το σύµπλοκο 

CuB
1+-CO είναι σταθερό ενώ σε θερµοκρασία δωµατίου η δέσµευση του CΟ στο CuB 

είναι προσωρινή και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο διαλύτη µε τον οποίο 

ισορροπεί.. Ο Woodruff et al14,15,19 του πραγµατοποιώντας µια λεπτοµερή κινητική 

µελέτη της φωτοδιάσπασης και επαναδέσµευσης του CO στην αα3 κυτοχρωµική 

οξειδάση, έδειξαν ότι µετά τη διάσπαση του δεσµού Fe+2-CO το CO αποµακρύνεται 

από την αίµη α3 µέσα σε 100 fs ,διεγείρεται και  µετέπειτα δεσµεύεται στο  CuB
+1 σε 

λιγότερο από 1 ps. Το CuB
+1-CO σύµπλοκο έχει χρόνο ηµίσειας ζωής  περίπου 1.5 µs  

και µετά τη παραµονή του στο CuB εγκαταλείπει το διπυρηνικό κέντρο και 

απελευθερώνεται στο διαλύτη µε τον οποίο ισορροπεί. Η επαναδέσµευση του CO 

στην αίµη α3 συµβαίνει µέσω του CuB µε µια διαδικασία η οποία εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση του CO στο διαλύτη και πραγµατοποιείται σε χρονική κλίµακα των 

ms. Σηµαντικό ενδιαφέρον προκάλεσε το γεγονός ότι στα πειράµατα time-resolved 

UV-Vis14 φωτοδιάσπασης του CO στο σύµπλοκο της ανηγµένης κυτοχρωµικής 

οξειδάσης των θηλαστικών µε το CO παρατηρήθηκαν αλλαγές στην απορρόφηση της 

αίµης α3 χρονικά ταυτόσηµες µε την απελευθέρωση του CO από το CuB (t1/2 = 1.5 

µs). Αυτές οι αλλαγές στην απορρόφηση αποδόθηκαν σε αλλαγές του περιβάλλοντος 

της αίµης α3. Συνεπώς το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µια δοµική αλλαγή 

στο περιβάλλον της αίµης µπορεί να σχετίζεται µε την απελευθέρωση του CO από το 

CuB.  Αυτή η υπόθεση κατά κάποιο τρόπο ξεκινάει από τη παρατήρηση από τους 

Findsen et al12 οι οποίοι µελέτησαν την φωτοδιάσπαση του CO στο σύµπλοκο της 

ανηγµένης κυτοχρωµικής οξειδάσης των θηλαστικών πραγµατοποιώντας  

χρονοεξαρτώµενη φασµατοσκοπία Raman. Όταν το CO δεσµευτεί στην αίµη α3, 

σχηµατίζοντας το CO-υποκατεστηµένο ένζυµο µε αριθµό συναρµογής έξι, η ν(Fe-
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His) δεν παρατηρείται Η µελέτη αυτή έδειξε ότι µετά τη φωτοδιάσπαση του CO η 

ν(Fe-His) µετατοπίζεται σε υψηλότερη συχνότητα στους 220-222 cm-1 από ότι στο 

πλήρες ανηγµένο µή υποκατεστηµένο ένζυµο όπου η ν(Fe-His) παρατηρείται στους 

212-215 cm-1. Η ν(Fe-His) δόνηση επανέρχεται στη συχνότητα ισορροπίας σε χρόνο 

περίπου 1 µs, διαδικασία η οποία  είναι ταυτόσηµη µε την απελευθέρωση του CO 

από το CuB . Παρ� όλα αυτά οι Woodruff et al14,15 παρατήρησαν την απουσία της  

ν(Fe-His) µετά τη φωτόλυση του CO στα πειράµατα χρονοεξαρτώµενης  

φασµατοσκοπίας Raman Για να δικαιολογήσουν την παραπάνω παρατήρηση 

πρότειναν ότι η δέσµευση  του CO στο CuB και στην αίµη α3 ελέγχεται από έναν 

ενδογενή υποκαταστάτη L. Όταν το σύµπλοκο αίµης α3-CO έχει σχηµατιστεί αυτό ο 

υποκαταστάτης είναι δεσµευµένος στο CuB. Μετά τη φωτοδιάσπαση του CO , αυτός 

ο υποκαταστάτης L αποσπάται από το CuB και δεσµεύεται στη έκτη θέση 

συναρµογής της αίµης α3 µέσα σε 6 ps, το οποίο επιτρέπει τη δέσµευση του CO στο 

CuB. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιείται η σχάση του δεσµού ανάµεσα στο 

Fe της   αίµης α3 και της proximal ιστιδίνης. Η θερµική απελευθέρωση του  CO από 

το  CuB (t1/2 = 1.5 µs) συνοδεύεται από την µεταφορά του  υποκαταστάτη L από την 

αίµη α3 στο CuB µε ταυτόχρονο επανασχηµατισµό του δεσµού ανάµεσα στο Fe της   

αίµης α3 και της εγγύς ιστιδίνης. Οι Woodruff et al πρότειναν ότι η παραπάνω 

διαδικασία είναι υπεύθυνη για τις παρατηρούµενες αλλαγές της απορρόφησης της 

αίµης α3, οι οποίες είναι χρονικά ταυτόσηµες ταυτόχρονα µε  την απελευθέρωση του 

CO από το CuB. Σύµφωνα µε την ερµηνεία αυτή το καθοριστικό στάδιο για τον 

προσδιορισµό της ταχύτητας επαναδέσµευσης του CO στο Fe της αίµης α3, είναι το 

σπάσιµο του δεσµού ανάµεσα στο Fe της αίµης α3 και του ενδογενούς υποκαταστάτη 

L το οποίο συµβαίνει µε ταχύτητα 1000s-1. Ο παραπάνω συλλογισµός είναι γνωστός 

ως µοντέλο µεταφοράς υποκαταστατών αφού ο CuB και ο ενδογενής υποκαταστάτη 

L θεωρούνται ότι ελέγχουν την είσοδο των εξωγενών υποκαταστατών στην αίµη α3 

µέσω της διαδικασίας ανταλλαγής.  

Σε µια πρόσφατη µελέτη οι Shelvis et al11 χρησιµοποιώντας picosecond time-

resolved Resonance Raman απέδειξαν τη µη σχάση του δεσµού ανάµεσα στο Fe της 

αίµης α3 και της proximal ιστιδίνης, αποκλείοντας µε αυτό το τρόπο την διαδικασία 

ανταλλαγής ligands στην εγγύς περιοχή. Οι ερευνητές αυτοί πρότειναν ότι οι 

παρατηρούµενες αλλαγές στην απορρόφηση της αίµης α3 σε κλίµακα χρόνου της τάξης 

των µs οφείλονται στο γεγονός ότι η ν(Fe-His) δόνηση επανέρχεται στη συχνότητα 

ισορροπίας της σε χρόνους µs µετά τη φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3. Το 
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γεγονός ότι ο δεσµός His-αίµη a3 από µία µη εξισορροπηµένη διαµόρφωση 

επαναδιευθετείται στην διαµόρφωση ισορροπίας µπορεί να σχετίζεται µε αλλαγές στη 

δοµή της πρωτείνης εξαιτίας της αύξησης της εκτός επιπέδου απόστασης του Fe της 

αίµης α3 σαν αποτέλεσµα της φωτοδιάσπασης του CO11.  

Η δέσµευση και αποµάκρυνση µικρών µορίων-υποκαταστατών από το 

διπυρηνικό κέντρο αίµης-CuB των αιµοχαλκοξειδασών αφορά µία πολύπλοκη 

διαδικασία που περιλαµβάνει την κίνηση του υποκαταστάτη µέσα στην πρωτείνη και 

εκτεταµένες µεταβολές στην ηλεκτρονική δοµή της αίµης καθώς και της 

διαµόρφωσής της. Ο καθορισµός της µοριακής βάσης για την λειτουργία των 

αιµοχαλκοξειδασών προαπαιτεί την γνώση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους 

υποκαταστάτες που δεσµεύονται στο ενεργό κέντρο και στα αµινοξέα που το 

πλαισιώνουν, έτσι ώστε τελικά να οδηγηθούµε στην κατανόηση της κινητικής της 

δέσµευσης των υποκαταστατών και των ιδιοτήτων της καταλυτικής θέσης. Η 

δέσµευση του CO στις αιµοχαλκοξειδάσες και η φωτοδιάσπαση του CO 

περιγράφονται στο ∆ιάγραµµα 1Α και 1Β, αντίστοιχα. 

  

∆ιάγραµµα 1 

 

 
                               k1                                     k2 
Fe2+ CuB

1+
 + CO              Fe2+, CuB

1+-CO             Fe2+-CO,  CuB
1+  (A) 

                              k-1                                                        k-2 
 

                                hν 
His-Fe2+-CO, CuB

1+→{His-Fe2+}*, CuB
1+-CO→ CO (sol.), CuB, His-Fe2+→ Fe2+-CO, 

CuB
1                                                                                                                                                                          (Β) 

 

 

 Όπου k1 και k-1 αντιπροσωπεύουν τις σταθερές ταχύτητας της αντιστρεπτής 

δέσµευσης του CO στο CuB και η  k2 την πρώτης τάξης διαδικασία της µεταφοράς 

του CO από το CuB στον αιµικό σίδηρο22. Το CuB
+1-CO σύµπλοκο δηµιουργείται 

πλήρως µέσα σε 1 ps µετά τη φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 , 

αποδεικνύοντας την απουσία παραγόντων που αυξάνουν την ενέργεια ενεργοποίησης 

για την διαδικασία της µεταφοράς του CO από την αίµη α3 στον CuB.30 Η κατάσταση 

µε τον αστερίσκο αντιπροσωπεύει µια µη εξισορροπηµένη κατάσταση της αίµης α3 

και χαρακτηρίζεται από µια αύξηση στη µετατόπιση της Fe-His δόνησης τάσης. Η µη 
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εξισορροπηµένη κατάσταση της αίµης α3 επανέρχεται στην εξισορροπηµένη 

ανηγµένη κατάστασή της σε χρόνους µεγαλύτερους των 10 µs µετά τη φωτοδιάσπαση 

και η επαναδέσµευση του CO αρχίζει να πραγµατοποιείται σε χρόνους µεγαλύτερους 

των 500 µs11,12. Η σταδιακή εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO η οποία συµβαίνει µε 

µια σταθερά ταχύτητας  5x105 s-1ακολουθείται από την θερµική εξισορρόπηση του 

συµπλόκου CuB
+1-CO µε το ελεύθερο CO που βρίσκεται στο διαλύτη (Κ=87 Μ-1) και 

συνοδεύεται από την επαναφορά  της αίµης α3 στην αρχική της κατάστασή και όχι 

από την επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 η οποία συµβαίνει σε χρόνους της 

τάξης των ms19,22. 

Στο χρονικό διάστηµα  που το CO εγκαταλείπει το CuB δεν υπάρχουν κάποιες 

ουσιαστικές παρεµποδίσεις από την αίµη ως προς τη επαναδέσµευση του CO στην 

αίµη α3 , αφού οι ταχύτητες για geminate επαναδέσµευση είναι σε κλίµακα χρόνου 

της τάξης των ns.Εποµένως κάποιο άλλο ενεργειακό φράγµα πρέπει να εµποδίζει την 

επαναδέσµευση του υποκαταστάτη (CO) στην αίµη α3 αµέσως µετά την 

απελευθέρωση του από το CuB. Αυτές οι παρεµποδίσεις πιθανών να απορρέουν είτε 

από µια τοπική αλλαγή διαµόρφωσης στη πρωτείνη. Η ταχεία επαναδέσµευση του 

CO στην αίµη α3 µπορεί να ενισχυθεί µε  την αναστολή της κίνησης του 

υποκαταστάτη µακριά από το άτοµο του CuB, µε την τοποθέτηση  παρεµποδίσεων 

διάχυσης και επίσης µε την αποµάκρυνση στερεοχηµικών παρεµποδίσεων γύρω από 

το Fe της αίµης α3. Επίσης είναι αναµενόµενο ότι παροδικές κινήσεις της πρωτείνης 

απαιτούνται έτσι ώστε να γίνει δυνατή η είσοδος του υποκαταστάτη στο Fe της αίµης 

α3 και η διαφυγή του από το CuB προς το περιβάλλον του διαλύτη. Βασιζόµενοι στα 

παραπάνω προτείναµε σε µια συγκριτική µελέτη των κυτοχρωµάτων αα3 των 

µιτοχονδρίων και cbb3 του βακτηρίου Pseudomοnas stutzeri, ότι ο µηχανισµός 

ελέγχου της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3 στην περίπτωση της αα3 

καθορίζεται από το περιβάλλον της πρωτείνης γύρω από το CuB  το οποίο κατευθύνει 

τον θερµικά διασπώµενο  υποκαταστάτη (το CO)  µακριά από το διπυρηνικό κέντρο 

α3- CuB, εµποδίζοντας τον έτσι από το να επαναδεσµευθεί στην αίµη α3  αµέσως µετά 

την απελευθέρωση του από το CuB.25 Το διπυρηνικό κέντρο αίµη α3-CuB είναι 

διευθετηµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνει την απευθείας απόσπαση και 

δέσµευση  του φωτοδιασπώµενου CO από την αίµη α3 στο CuB και την µετέπειτα  

αργή επαναδέσµευση του ( σε χρόνους ms)  στην αίµη α3. Οι τιµές των σταθερών 

ταχύτητας k-1 =0.2x105 s-1 και k2= 57.5 s-1 που υπολογίσαµε  στη µελέτη αυτή για το 

κυτόχρωµα aa3-600, δείχνουν ότι παρόµοιος µηχανισµός µε αυτόν που παρεµποδίζει 
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την απευθείας επαναδέσµευση του υποκαταστάτη στο κυτόχρωµα αα3 των 

θηλαστικών είναι ενεργός και στην περίπτωση του aa3-600 ενζύµου. Σε αντίθεση, στο 

κυτόχρωµα cbb3 η διαδικασία που ελέγχει την επαναδέσµευση του CO στην αίµη b3
2+ 

είναι ο αποσχηµατισµός του συµπλόκου CuB
1+-CO. Ο τελευταίος µηχανισµός είναι 

αυτός που ισχύει στην περίπτωση των κυτοχρωµάτων ba3 και caa3 του T. 

Thermophilus 16,28 Κατά συνέπεια, υφίστανται δύο διαφορετικοί µηχανισµοί ελέγχου 

της κινητικής συµπεριφοράς του ενεργού κέντρου στην δέσµευση του CO σε 

διαφορετικές οξειδάσες, παρά την δοµική οµοιότητα του διπυρηνικού κέντρου στην 

οικογένεια αυτών των ενζύµων.  

Πρόσφατα, δείχθηκε ότι η ασυνήθιστα ταχεία αποδέσµευση του CO από την αίµη 

α3, µε ισχυρή εξάρτηση από την θερµοκρασία, και η ανίχνευση του συµπλόκου 

CuB
1+-CO στο κυτόχρωµα ba3 του βακτηρίου T. thermophilus στην κατάσταση 

ισορροπίας είναι το αποτέλεσµα της µικρής συγγένειας που παρουσιάζει ο CuB  για το 

CO (Keq=1x105 M-1) σε θερµοκρασία 20 0C 29. Παρά το γεγονός ότι η ανάλογη 

συγγένεια του κυτοχρώµατος aa3-600 για το CO δεν έχει µετρηθεί ακόµα, ωστόσο 

από την απουσία του συµπλόκου CuB
1+-CO στην ισορροπία συµπεραίνουµε ότι η 

αίµη α3 χαρακτηρίζεται από µικρότερη σταθερά αποδέσµευσης του CO και άρα 

µεγαλύτερη συγγένεια για το CO σε σχέση µε το κυτόχρωµα ba3 

Τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας δηλώνουν ότι το βήµα που καθορίζει την 

επαναδέσµευση του CO στην αίµη δεν είναι  ο αποσχηµατισµός του συµπλόκου 

CuB
1+-CO. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ταχύτητα αποδέσµευσης του CO από το 

σύµπλοκο CuB
1+-CO  k = 0.2x105 s-1 είναι µεγάλη σε σχέση µε τις άλλες αα3 

οξειδάσες και κατά συνέπεια το περιβάλλον του CuB παρεµποδίζει την άµεση 

δέσµευση του υποκαταστάτη στην αίµη α3.  

 

Μοντέλο για την δέσµευση/φωτοδιάσπαση 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα τα οποία ελήφθησαν κατά τη φωτοδιάσπαση και η 

επαναδέσµευση του υποκαταστάτη CO στην αίµη α3 του κυτοχρώµατος αα3-600  

προτείνουµε τον παρακάτω µηχανισµό για τις µεταβολές που συµβαίνουν στο 

διπυρηνικό κέντρο µετά τη   φωτόλυση του CO : 

  Στο µηχανισµό του παρακάτω σχήµατος προτείνουµε τη διάκριση ανάµεσα σε 

δύο διαφορετικές CuB
+1-CO δοµές. Η µια δοµή προέρχεται από τη θερµική διαδικασία 

κατά την οποία  η αίµη α3 έχει επανέλθει στην συχνότητα ισορροπίας (κατάσταση 2) 
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και η άλλη από την φωτοχηµική διαδικασία (κατάσταση 5) στην οποία η αίµη α3 δεν 

βρίσκεται σε θερµική ισορροπία. Μελέτες δυναµικής σε χρονική κλίµακα της τάξης 

των fs έχουν δείξει ότι στη φωτοχηµική διαδικασία το CO αποσπάται από την αίµη α3 

µέσα σε 100 fs (κατάσταση 4), διεγείρεται και µετέπειτα δεσµεύεται στο CuB
+1 σε 

λιγότερο από 1 ps (κατάσταση 5) προς σχηµατισµό του µεταβατικού CuB
+1-CO 

συµπλόκου30. Τις ίδιες κλίµακες χρόνου αναµένουµε και για τα πρώιµα φαινόµενα της 

φωτοδυναµικής του κυτοχρώµατος αa3-600. Έτσι στη φωτοχηµική διαδικασία η αίµη 

α3 βρίσκεται στην αρχή σε µία µη εξισορροπηµένη  διαµόρφωση (κατάσταση 5) µε την 

εγγύς ιστιδίνη δεσµευµένη σε αυτή, έπειτα επανέρχεται στη διαµόρφωση  ισορροπίας 

και ταυτόχρονα το CO αποσπάται από το CuB και απελευθερώνεται στο διαλύτη µε µια 

παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας k2= 0.2x105 s-1 (t1/2 = 30µs). Η σταδιακή 

εξαφάνιση του συµπλόκου CuB-CO ακολουθείται από την θερµική εξισορρόπηση του 

συµπλόκου CuB
+1-CO µε το ελεύθερο CO που βρίσκεται στο διαλύτη (κατάσταση 1). 

Απευθείας επαναδέσµευση δεν παρατηρείται µετά τη φωτοδιάσπαση του CO, το οποίο 

σηµαίνει ότι οι 4 και 5 δεν αντιπροσωπεύουν τις στιγµιαίες καταστάσεις µετά τη 

φωτόλυση του CO. Στις καταστάσεις αυτές το φωτοδιασπώµενο CO και το διπυρηνικό 

κέντρο εµπεριέχουν επιπλέον ενέργεια η οποία προέρχεται από τη φωτόλυση. Το 

ενεργοποιηµένο CO δεσµεύεται στο CuB πριν επιτευχθεί η θερµική διαδικασία του 

διπυρηνικού κέντρου. Μη στιγµιαία επαναδέσµευση του CO συµβαίνει µέσω της 

θερµικής διαδικασίας από τη κατάσταση 2 µε µια παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας 

k2= 57.5 s-1 ( t1/2 = 12 ms).  

Με βάση τα παραπάνω είναι εµφανές ότι οι µεταβολές που συµβαίνουν στο 

εγγύς περιβάλλον της αίµης α3 δεν επηρεάζουν την επαναδέσµευση του CO στην αίµη 

α3. Το κύριο ρόλο ως προς τη δυναµική του παραπάνω φαινοµένου φαίνεται ότι ασκεί 

το µακρινό περιβάλλον της αίµης α3. Επίσης τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι 

υπάρχει ένα ενεργειακό φράγµα το οποίο εµποδίζει την επαναδέσµευση του 

υποκαταστάτη (CO) στην αίµη α3 και ότι η απόσπαση του CO από το CuB συµβαίνει 

µέσω της  απελευθέρωσης του στο διαλύτη πριν επαναδεσµευθεί στην αίµη α3. 
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Σχήµα 6:  Κινητικό διάγραµµα  της φωτοδιάσπασης και επαναδέσµευσης του CO στην αα3-600 
κυτοχρωµική οξειδάση  
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Πρωτεϊνική µελέτη της κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3 από τα µιτοχόνδρια 

 

Στο Σχήµα 7 απεικονίζεται τα στατικό φάσµα διαφοράς συνεχούς φωτόλυσης της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης aa3 από τα µιτοχόνδρια σε pD 7.5 µετά την φωτοδιάσπαση 

του συµπλόκου α3
2+-CO χρησιµοποιώντας συνεχή φωτόλυση από ένα laser διόδου 

στα 416 nm σε θερµοκρασία 300 Κ. Οι φασµατικές αλλαγές που προκαλούνται από 

τη  φωτοδιάσπαση του συµπλόκου α3
2+-CO  εστιάζονται κυρίως σε δύο περιοχές:  τη 

περιοχή πάνω από τα 1900 cm-1 όπου έχουµε την εµφάνιση της δόνησης ν(CO) του 

συµπλόκου αίµης α3
2+-CO και τη περιοχή 1300-1800 cm-1 όπου αναµένεται η 

εµφάνιση δονήσεων συγκεκριµένων αµινοξέων ή οµάδων αίµης, που υφίστανται 

µεταβολές κατά την διάρκεια της φωτοδιάσπασης του συµπλόκου α3
2+-CO Από τη 

σύγκριση της απορρόφησης της αρνητικής κορυφής στους 1963 cm-1 µε τη 

απορρόφηση της 1963 cm-1 δόνησης στο απόλυτο φάσµα, προκύπτει ότι ένα ποσοστό 

30% του α3
2+-CO  φωτολύεται.   

 
Σχήµα 7: Στατικό φάσµα διαφοράς συνεχούς φωτόλυσης της κυτοχρωµικής οξειδάσης aa3 από 

τα µιτοχόνδρια σε pD 7.5 µετά την φωτοδιάσπαση του συµπλόκου α3
2+-CO χρησιµοποιώντας συνεχή 

φωτόλυση από ένα laser διόδου στα 416 nm σε θερµοκρασία 300 Κ.  

 

Στο σχήµα 7 εµφανίζονται οι αλλαγές που προκύπτουν κατά την 

φωτοδιάσπασης του συµπλόκου α3
2+-CO στην περιοχή 1500-1800 cm-1. Οι πιο 
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επιφανείς αλλαγές συµβαίνουν στην περιοχή του amide I (1700-1620 cm-1). Αυτές 

αντιπροσωπεύουν κύριες αλλαγές των δονήσεων C=O τάσης του πολυπεπτιδικού 

κορµού . Στη περιοχή αυτή  παρατηρούµε ότι το maximum ∆Α (της δόνησης στους 

1664 cm-1)  είναι περίπου 0.00008. Αυτό σηµαίνει ότι οι φασµατικές αλλαγές είναι 

πολλές τάξεις µεγέθους χαµηλότερες  από ότι στο απόλυτο φάσµα το οποίο έχει 

απορρόφηση γύρω στο 1.0 στην 1656 cm-1 δόνηση. Εποµένως ένα µικρό ποσοστό 

των δεσµών του πολυπεπτιδικού κορµού εµπλέκεται στις επαγόµενες από τη 

φωτόλυση αλλαγές διαµόρφωσης. Οι  αρνητικές κορυφές στους 1645 και 1629 cm-1 

αποδίδονται σε  β-πτυχωτή δευτεροταγή διαµόρφωση της πρωτείνης και η  θετική 

κορυφή στους 1664 cm-1 που αποτελεί την ισχυρότερη (ως προς την ένταση) δόνηση 

στην περιοχή 1700-1620 cm-1 αποδίδεται σε  α-έλικα δευτεροταγή  διαµόρφωση, ενώ 

συνεισφέρει στην ένταση της και η δόνηση C=O της φορµυλικής οµάδας της αίµης 

α3. Η περιοχή 1700-1620 cm-1 είναι πιθανό να περιέχει και συνεισφορές C=O 

δονήσεων από φορµυλικές και  προπιονικές οµάδες . Η συµµετοχή αυτών των 

οµάδων προκύπτει από τις µεταβολές που πραγµατοποιούνται στην περιοχή του 

ενεργού κέντρου του ενζύµου µετά την φωτοδιάσπαση του συµπλόκου α3
2+-CO. 

Συγκεκριµένα µια δόνηση στους 1676 cm-1, στα φάσµατα διαφοράς του ανηγµένου 

ως προς του οξειδωµένου ενζύµου  aa3 του P. denitrificans, αποδόθηκε στην ν(C=O) 

πρωτονιοµένη κατάσταση προπιονικής οµάδας  µέσω επιλεκτικής ισοτοπικής 

αντικατάστασης των οµάδων αυτών µε 13C από τους Behr et al 31.  Ωστόσο στο 

στατικό φάσµα διαφοράς συνεχούς φωτόλυσης του συµπλόκου α3
2+-CO δεν 

εµφανίζεται καµία τέτοια κορυφή. 

Ισχυρές εντάσεις εµφανίζονται και στην περιοχή  amide II (1560-1520 cm-1) 

όπου κυριαρχούν δονήσεις τάσης C-N και κάµψης Ν-Η του κορµού της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας (amide II), αρωµατικών αµινοξέων και δονήσεις C=C 

αίµης. Επίσης στην περιοχή αυτή συνεισφέρουν δονήσεις καρβοξυλικών οµάδων 

αµινοξέων και  προπιονικών οµάδων αίµης, καθώς και η ισχυρή δόνηση τάσης) του 

δακτυλίου της τυροσίνης. Η θετική κορυφή στους 1512 cm-1 µπορεί να αποδοθεί στη 

δόνηση ν19 (CC) του δακτυλίου της πρωτονιoµένης µορφής τυροσίνης. Η Tyr280 

είναι η πλησιέστερη στο διπυρηνικό κέντρο, παρουσιάζει υψηλό ποσοστό διατήρησης 

στις αιµοχαλκοξειδάσες και είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένη µε έναν από τους 

υποκαταστάτες του CuB, την Ηis 276. Οι Yoshikawa et al32, υποστήριξαν ότι η 

ύπαρξη του οµοιοπολικού δεσµού Tyr-His προκαλεί σηµαντική µείωση του pka της 

υδρόξυ οµάδας της τυροσίνης και κατά συνέπεια ένα σηµαντικό ποσοστό της �ΟΗ 



 
 

149 

οµάδας µπορεί να είναι αποπρωτονιοµένο σε φυσιολογικό pH. Πρότειναν, λοιπόν, ένα 

µηχανισµό στον οποίο η Tyr280 αποτελεί δότη πρωτονίου στο περόξυ ενδιάµεσο, και 

η ακόλουθη µεταφορά ηλεκτρονίου από τον CuB µέσω του οµοιοπολικού δεσµού, 

προκαλεί την σχάση του δεσµού Ο-Ο. Στην περιοχή 1560-1520 cm-1 το στατικό 

φάσµα διαφοράς συνεχούς φωτόλυσης εµφανίζει µία θετική κορυφή στους 1550 cm-1 

η οποία αποδίδεται σε amide II  και µία αρνητική στους 1537 cm-1. Η δόνηση 1537 

οφείλεται στην αντισυµµετρική δόνηση τάσης ν(COO-)as . προπιονικών οµάδων αίµης 

ενώ συνεισφέρει στην ένταση της και η  πορφυρυνική  CbCb δόνηση (ν38)  της αίµης 

α3, σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό των δονήσεων του κυτοχρώµατος αα3 του P. 

denitrificans από τους Hellwig et al 33.   

Η περιοχή 1710-1750 cm-1 αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι εµφανίζει 

δονήσεις πρωτονιοµένων ασπαρτικών ή γλουταµινικών οξέων οι οποίες σχετίζονται 

µε τη πρωτείνη. Οι  Woodruff et al17 πραγµατοποιώντας  πειράµατα  φωτόλυσης του 

CO συµπλόκου του κυτοχρώµατος bo3 από το E. coli, σε D2Ο στους 80 Κ έδειξαν 

µετατόπιση ενός σήµατος από τους 1731 στους 1724 cm-1 , κατά την φωτόλυση και 

εφόσον το σήµα αυτό εξαφανίστηκε µε την µετάλλαξη του Glu278, αποδόθηκε στη 

δόνηση τάσης COOH του Glu278. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρθηκαν από τους 

Rich et al34 για το κυτόχρωµα αα3 των θηλαστικών σε Η2Ο και απέδωσαν τη 

µετατόπιση του σήµατος από τους 1749 στους 1742 cm-1 , σε συνεισφορές 

περισσοτέρων των δύο καρβοξυλικών οµάδων. Οι Mäntele et al23 πραγµατοποιώντας 

πειράµατα φωτόλυσης, σε χαµηλές θερµοκρασίες, του CO  από το κυτόχρωµα αα3 

του P. denitrificans παρατήρησαν µια µόνο αρνητική κορυφή στους 1746 cm-1 (1740 

cm-1 σε D2O) και απέδωσαν τη δόνηση αυτή στο Glu278 βασιζόµενοι σε µετάλλαξη 

του Glu278. Η  ίδια αρνητική κορυφή στους 1740 cm-1 σε D2O  καταγράφηκε και από 

τους Iwase et al22 για το κυτόχρωµα αα3 των θηλαστικών µε στατικά φάσµατα 

συνεχούς φωτόλυσης. και απέδωσαν το σήµα σε αποπρωτονιώµενη καρβοξυλική 

οµάδα  Μετατόπιση από υψηλότερες (1745 cm-1) σε χαµηλότερες συχνότητες (1737-

1732 cm-1), παρατηρήθηκε και σε στατικά  FTIR φάσµατα διαφοράς της ανηγµένης 

ως προς  την οξειδωµένη µορφή κυτοχρωµικών οξειδασών διαφορετικών οργανισµών 

και αποδόθηκαν στο ίδιο αµινοξύ33. Η παρατηρούµενη µετατόπιση ερµηνεύθηκε ότι 

προέρχεται από την µεταφορά πρωτονίου ανάµεσα σε δύο αµινοξέα ή σε 

επαναδιευθέτηση του αµινοξέος σε περισσότερο υδρόφιλο περιβάλλον. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη µελέτη της φωτοδιάπασης των CO-συµπλόκων 

των κυτοχρωµάτων αα3 των θηλαστικών και bo3 από το E. coli από τους Bailey et 
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al.18, που έδειξε ότι διαφορετικά σήµατα καταγράφονται σε χαµηλές θερµοκρασίες 

της τάξης των 20Κ σε σχέση µε τις φυσιολογικές συνθήκες (θερµοκρασία δωµατίου) 

στην περιοχή που εµφανίζονται οι C=O δονήσεις αµινοξέων. Βασιζόµενοι στα 

παραπάνω αποδίδουµε τη αρνητική κορυφή στους 1739  cm-1 στην δόνηση τάσης 

C=O δύο ή και περισσότερων αµινοξέων, των οποίων µεταβάλλεται η διαµόρφωση ή 

το ποσοστό πρωτονίωσης τους.  

Στην παρούσα µελέτη το συµπέρασµα είναι ότι η δέσµευση υποκαταστατών 

στο διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου είναι συζευγµένη µε µεταβολές σε οµάδες 

COOH και -ΟΗ της πρωτεΐνης. Η σύζευξη αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται είτε µε 

απευθείας δεσµούς υδρογόνου ανάµεσα στις προπιονικές οµάδες της αίµης του 

διπυρηνικού κέντρου και σειρά αµινοξέων, είτε µέσω αλλαγών διαµόρφωσης εξαιτίας 

µεταβολών της ηλεκτροστατικής σταθεράς του περιβάλλοντος των προαναφερόµενων 

οµάδων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ cbb3 ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ 

NOR 

Εισαγωγή  
 

Η χηµεία της αλληλεπίδρασης του µονοξειδίου του αζώτου µε το διπυρηνικό 

κέντρο των αιµοχαλκοξειδασών παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον λόγω της 

συσχέτισής της µε φυσιολογικές διαδικασίες 1,2. Για παράδειγµα, έχουν αναφερθεί 

στοιχεία που συνδέουν την αερόβια αναπνοή µε την διαδικασία της απονιτροποίησης 

των βακτηρίων, µε βάση τις δοµικές οµοιότητες ανάµεσα στην αναγωγάση του 

µονοξειδίου του αζώτου και την κυτοχρωµική οξειδάση cbb3 του βακτηρίου 

Pseudomonas stutzeri 2. Η cbb3 οξειδάση του Pseudomonas stutzeri περιέχει τρεις 

αίµες τύπου c χαµηλής διαµόρφωσης σπιν, µία αίµη τύπου b µε επίσης χαµηλή 

διαµόρφωση σπιν, και το διπυρηνικό κέντρο της υψηλού σπιν αίµης b3-CuB 
3,4. 

Μελέτες stopped-flow UV-Vis φασµατοσκοπίας του κυτοχρώµατος cbb3 απέδειξαν 

ότι η δράση του ενζύµου ως αναγωγάση του µονοξειδίου του αζώτου είναι όµοια µε 

αυτή που έχει αναφερθεί για τα κυτοχρώµατα ba3 και caa3 του θερµόφιλου βακτηρίου 

Thermus thermophilus 1,3. 

Η αναγωγάση του µονοξειδίου του αζώτου NOR περιλαµβάνει µία c- και µια 

b-τύπου χαµηλού σπιν αίµη, και µία υψηλού σπιν αίµη b3, η οποία µαζί µε ένα άτοµο 

µη-αιµικού σιδήρου σχηµατίζουν ένα οµοδιπυρηνικό κέντρο, όπου και 

πραγµατοποιείται η αναγωγή του ΝΟ 5-8. Στην µεταφορά των ηλεκτρονίων ανάµεσα 

στον φυσιολογικό δότη, κυτόχρωµα c, και το διπυρηνικό κέντρο της νιτρικής 

αναγωγάσης NOR παρεµβάλλονται δύο επιπλέον οξειδοαναγωγικά κέντρα, δύο αίµες 

χαµηλού σπιν και αριθµού συναρµογής έξι από τις οποίες η µία είναι τύπου b και η 

άλλη τύπου c. Το δυναµικό οξειδοαναγωγής των δύο αυτών αίµων είναι παραπλήσιο 

µε αυτό του µη-αιµικού σιδήρου ενώ της αίµης b3 είναι σηµαντικά χαµηλότερο και µε 

βάση αυτό προτάθηκε ότι η πλήρης αναγωγή του διπυρηνικού κέντρου είναι 

θερµοδυναµικά µη εννοούµενη 9. Συγκεκριµένα, το δυναµικό της αίµης b3 (Em=60 

mV) είναι πολύ χαµηλότερο από τα 310 mV της αίµης c, 345 mV της αίµης b, και τα 

320 mV του µη-αιµικού σιδήρου. Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι Watmough et. al.9 
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πρότειναν ότι το διπυρηνικό κέντρο της αναγωγάσης του µονοξειδίου του αζώτου 

υπάρχει σε µικτού σθένους κατάσταση κέντρου (b3
3+ Fe2+) πριν την δέσµευση δύο 

µορίων ΝΟ ταυτόχρονα στον µη-αιµικό σίδηρο, ενώ η αίµη b3 παραµένει αµέτοχη 

στον καταλυτικό κύκλο. Στο µηχανισµό που έχει προταθεί, για τη καταλυτική 

αναγωγή του ΝΟ από τη ΝOR, από τους Monnoe-Loccoz et al 10,11. η έναρξη της 

αντίδρασης σηµειώνεται µε ένα πλήρως ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο αίµης b3/µη-

αιµικού σιδήρου, και ένα µόριο ΝΟ δεσµεύεται σε κάθε µεταλλικό κέντρο. Για να 

περιγραφούν οι πιθανές κατάστασης δέσµευσης του υποκαταστάτη και η οξειδωτική 

τους κατάσταση, κατά την προσθήκη ΝΟ στο πλήρως ανηγµένο κυτόχρωµα cbb3, οι 

Pinakoulaki et al12 πρότειναν ότι ο µηχανισµός ενεργοποίησης του ΝΟ 

πραγµατοποιείται µε ένα πλήρως ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο αίµης b3/CuB και ότι 

δύο µόρια  ΝΟ  δεσµεύονται διαδοχικά στην ανηγµένη αίµη b3 προς σχηµατισµό του 

Ν2Ο, ενώ ο CuB παραµένει αµέτοχος στον καταλυτικό κύκλο  

Η αίµη b3 του κυτοχρώµατος cbb3 από το Pseudomonas stutzeri ανάγεται 

µερικώς από το ασκορβικό και οξειδώνεται από το ΝΟ σύµφωνα µε τους Giuffre et al 
3.  Εποµένως συµπέραναν ότι η πλήρης αναγωγή του ενζύµου απαιτεί την 

χρησιµοποίηση dithionite, όπως απαιτείται και στην περίπτωση της αναγωγάσης του 

µονοξειδίου του αζώτου (NOR) του Paracoccus denitrificans και του κυτοχρώµατος 

cbb3 από το Rhodothermus marinus 9,13. Η συµπεριφορά αυτή αποτελεί ένδειξη για 

ασυνήθιστα χαµηλή τιµή του κανονικού δυναµικού οξειδοαναγωγής της αίµης b3. Το 

κανονικό δυναµικό οξειδοαναγωγής της αίµης b3 στην περίπτωση της αναγωγάσης 

του µονοξειδίου του αζώτου είναι Em=60 mV, και η πλήρης αναγωγή του 

διπυρηνικού κέντρου στο ένζυµο αυτό είναι µη ευνοούµενη θερµοδυναµικά9. 

Παρόµοιες παρατηρήσεις ισχύουν και για την αίµη b3 του κυτοχρώµατος cbb3 από το 

Rhodothermus marinus13. Προηγούµενες οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις14 του 

κυτοχρώµατος  cbb3 από το βακτήριο R. capsulatus έχουν αποκαλύψει την παρουσία 

µιας χαµηλού σπιν αίµης b µε Em = 380 mV(vs ΝHE) και δύο ηλεκτροχηµικά 

ευδιάκριτες χαµηλού-σπιν αίµες c µε Em = 265 mV και 320 mV (vs ΝHE). Με βάση 

τα παραπάνω οι  προτάθηκε ότι η χαµηλού σπιν αίµη c µε δυναµικό Em= 320 mV 

ίσως αποτελεί τον αρχικό δέκτη ηλεκτρονίων και συνεπώς τα ηλεκτρόνια 

µεταφέρονται από την αίµη αυτή στην χαµηλού σπιν αίµη c µε δυναµικό Em= 265 

mV και τέλος στην αίµη b η οποία µε τη σειρά της τα µεταφέρει στο διπυρηνικό 

κέντρο b3-CuB. 
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  Ο µηχανισµός της αναγωγής του ΝΟ σε Ν2Ο που καταλύεται από το 

κυτόχρωµα cbb3 δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί  Σαν ένα πρώτο βήµα ως προς τη 

διερεύνηση αυτού του πολύπλοκου µηχανισµού χρησιµοποιήσαµε τη τεχνική της 

ποτενσιοστατικής τιτλοδότησης (µε τη βοήθεια ενός ηλεκτροχηµικού κελιού) σε 

συνδυασµό µε φασµατοσκοπία UV-Vis, για να µετρήσουµε τα δυναµικό αναγωγής 

των οξειδοαναγωγικών κέντρων του κυτοχρώµατος cbb3. Στη συνέχεια γίνεται µια 

σύγκριση του δυναµικού αναγωγής της αίµης b3 ανάµεσα στο κυτόχρωµα cbb3 και τη 

νιτρική αναγωγάση NOR η οποία θα µας βοηθήσει στο να εξάγουµε συµπεράσµατα 

σχετικά µε το περιβάλλον της αίµης  πριν την αντίδραση µε το ΝΟ. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι το δυναµικό αναγωγής της αίµης b3 είναι Em=  170 mV vs NHE και 

εποµένως η πλήρης αναγωγή του διπυρηνικού κέντρου στο ένζυµο αυτό είναι 

θερµοδυναµικά ευνοούµενη. Αυτό σηµαίνει ότι ο µηχανισµός ενεργοποίησης του ΝΟ 

πραγµατοποιείται µε ένα πλήρως ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο αίµης b3/CuB. 

Αντίθετα η τιµή του δυναµικού αναγωγής της αίµης b3  της NOR (Em= 60 mV) 

δηλώνει ότι η αναγωγή της αίµης του διπυρηνικού κέντρου είναι µη ευνοϊκή από τους 

φυσιολογικούς δότες ηλεκτρονίων.  

 

Πειραµατικές διαδικασίες  
Η πειραµατική διαδικασία της φασµατοηλεκτροχηµικής διάταξης παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2.4  

Αποτελέσµατα 
Το φάσµα διαφοράς του οξειδωµένου απο το ανηγµένο κυτόχρωµα cbb3 στο εύρος 

δυναµικών από -400 σε + 300 mV (vs Ag/AgCl) παρουσιάζεται στο σχήµα 1Α .Οι 

θετικές κορυφές αντιστοιχούν στο οξειδωµένο ένζυµο και οι αρνητικές κορυφές στο 

πλήρως ανηγµένο ένζυµο. Στο πλήρως ανηγµένο ένζυµο εµφανίζεται η ασύµµετρη α 

ταινία απορρόφησης στα 551 nm µε ένα ώµο στα 559 nm ,η β ταινία απορρόφησης 

στα 521 nm µε έναν ώµο στα 528 nm και η ταινία απορρόφησης της Soret περιοχής 

στα 425 nm, δηλώνοντας τη παρουσία c και b κυτοχρωµάτων. Επιπλέον εµφανίζεται 

και µια χαµηλής έντασης ταινία απορρόφησης στα 593 nm η οποία πιθανώς να 

οφείλεται σε ταινία µεταφοράς φορτίου της ανηγµένης αίµης b3. Στην οξειδωµένη 

µορφή εµφανίζονται µια ζώνη Soret στα 405 nm και µια ευρεία ταινία απορρόφησης 

χαµηλής έντασης στα 645 nm, χαρακτηριστική της οξειδωµένης υψηλού-σπιν αίµης 

b3. Οι ταινίες απορρόφησης στα 528 και 559 nm είναι χαρακτηριστικές των 
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ανηγµένων κυτοχρωµάτων b ενώ οι κορυφές στα σε 521 και 559 nm είναι ενδεικτικές 

των ανηγµένων κυτοχρωµάτων c. Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον 

ανηγµένου ενζύµου είναι παρόµοια µε αυτά του ανηγµένου µείον του οξειδωµένου 

ενζύµου, δηλώνοντας την αντιστρεπτότητα της ηλεκτροχηµικής αντίδρασης. Το 

σχήµα 1 δείχνει επίσης το φάσµα διαφοράς του οξειδωµένου απο το ανηγµένο 

κυτόχρωµα cbb3 στο εύρος δυναµικών από -400 σε 50 mV (Σχήµα 1Β) και από 0 σε + 

300 mV (vs Ag/AgCl)  ( Σχήµα 1C). 

 

 
Σχήµα 1: Το οξειδωµένο µείον το ανηγµένο φάσµα του κυτοχρώµατος cbb3. Α) στο εύρος δυναµικών 

από -400 σε + 300 mV (vs Ag/AgCl) Β) στο εύρος δυναµικών από -400 σε 0 mV όπου κυριαρχoύν οι 

συνεισφορές των αιµών c και b3 .C) ) στο εύρος δυναµικών από 0 σε + 300 mV όπου κυριαρχoύν οι 

συνεισφορές δύο αιµών c και της αίµης b. 

 

Στο εύρος δυναµικών από -400 έως 50 mV(vs Ag/AgCl)  η χαµηλού-σπιν αίµη c και 

η υψηλού-σπιν αίµη b3 οξειδώνονται δεδοµένου ότι στο τέλος αυτής της  µετάβασης 

του δυναµικού οι αλλαγές στην απορρόφηση του οξειδοαναγωγικού φάσµατος 

παρουσιάζουν µια χαρακτηριστική ευρεία ταινία στα 551 nm, µια  β ταινία στα 521 

nm, µια ευρεία ζώνη Soret στα 422 nm και δύο ταινίες µεταφοράς φορτίου στα 645 
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nm και 593 nm (Σχήµα 2). Η ταινία απορρόφησης στα 645 και 593 nm είναι τυπικές 

ταινίες µεταφοράς φορτίου πορφυρίνης-σιδηρου (CT) και είναι χαρακτηριστικές της 

υψηλού σπιν αίµης b3. 

 

 
Σχήµα 2 Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον ανηγµένου ενζύµου του κυτοχρώµατος cbb3 στα �

150,-120, -90, -60, -30 και 0 mV (vs Ag/AgCl)  όπου κυριαρχoύν οι συνεισφορές των αιµών c και b3. Α) 

Η µεταβολή της απορρόφησης της α ταινίας στα 551 nm (αίµη c) συναρτήσει του δυναµικού. Β) Η 

µεταβολή της ταινίας µεταφοράς φορτίου στα 645 nm (αίµη b3) συναρτήσει του δυναµικού. Τα σηµεία 

(µαύρα τετράγωνα) αντιστοιχούν σε οξειδωτική τιτλοδότηση και η προσοµοίωση των πειραµατικών 

δεδοµένων έγινε  σε µια υπολογισµένη εξίσωση Nernst για n=1.Απο την προσοµοίωση  προσδιορίστηκαν  

τα δυναµικά µεσαίου σηµείου Em = -120 mV για την αίµη c και Em = -50 mV για την αίµη b3 

 

Οι δύο αίµες c και b3 έχουν διαφορετικό δυναµικό αναγωγής όπως φαίνεται  από τις 

εξαρτηµένες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης της α ταινίας Soret στα 551 nm( 

αίµη c) και της χαµηλούς έντασης ταινίας απορρόφησης στα 645 nm (αίµη b3), 

αντίστοιχα (Σχήµα 2 Α, Β). Αυτές οι αλλαγές απορρόφησης ακολουθούν σχεδόν την 

ίδια οξειδοαναγωγική συµπεριφορά Από τα φάσµατα που περιλαµβάνονται στο 

Σχήµα 2 µετρήθηκαν οι συνολικές εντάσεις των κορυφών στην ορατή περιοχή σε 

συνάρτηση µε το δυναµικό για προσδιοριστούν τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά 
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αναγωγής του κυτοχρώµατος cbb3 στο εύρος δυναµικών από -400 σε 0 mV (vs 

Ag/AgCl). 

 

 
Σχήµα 3 Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον ανηγµένου ενζύµου του κυτοχρώµατος cbb3 στα �10, 

15, 35, 55, 75, 95, 110, 135, 155 και 175 mV (vs Ag/AgCl)  όπου κυριαρχoύν οι συνεισφορές δύο αιµών 

c και της αίµης b. Α) Η µεταβολή της απορρόφησης της α ταινίας στα 551 nm (δύο αίµες c) συναρτήσει 

του δυναµικού. Β) Η µεταβολή της α  ταινίας στα 560 nm (αίµη b) συναρτήσει του δυναµικού. Τα σηµεία 

(µαύρα τετράγωνα) αντιστοιχούν σε οξειδωτική τιτλοδότηση και η προσοµοίωση των πειραµατικών 

δεδοµένων έγινε στα 551nm µε µια υπολογισµένη εξίσωση Nernst για n=1.8 και στα 560 nm µε µια 

εξίσωση Nernst για n=1. Από την προσοµοίωση  προσδιορίστηκαν  τα δυναµικά µεσαίου σηµείου Em = 

60 mV για τις δύο αίµες c και Em = 115  mV για την αίµη b. 
 

Η µεταβολή της απορρόφησης στα 551 nm  και 645 nm συναρτήσει του δυναµικού  

παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήµα 2 (Α, Β) και µε την προσοµοίωση των 

πειραµατικών δεδοµένων σε µια υπολογισµένη εξίσωση Nernst µε n=1 

προσδιορίσαµε τα δυναµικά µεσαίου σηµείου Em = -120 mV για την αίµη c και Em = -

50 mV για την αίµη b3.    
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Στο εύρος δυναµικών από �0 έως 300 mV(vs Ag/AgCl)  (Σχήµα 3) δύο 

χαµηλού-σπιν αίµες c και η χαµηλού-σπιν αίµη b οξειδώνονται όπως φαίνεται από 

την αρνητική αύξηση στην απορρόφηση της α  ταινίας στα 551 nm (αίµη c) και στα 

560 nm (αίµη b). Από αυτές τις εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης, 

προσδιορίστηκαν τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά µεσαίου σηµείου των δύο χαµηλού-

σπιν αιµών c και της χαµηλού-σπιν αίµης b (Σχήµα 3 Α, Β). Η µεταβολή της 

απορρόφησης στα 560 nm συναρτήσει του δυναµικού  παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

Σχήµα 3 Β, και µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων σε µια 

υπολογισµένη εξίσωση Nernst µε n=1 προσδιορίστηκε το δυναµικό µεσαίου σηµείου 

Em = 115 mV(vs Ag/AgCl)  της αίµης  b. Οι εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές 

απορρόφησης στα 551 nm  µε προσοµοίωση τους µε την εξίσωση  Nernst για n=1.8  

δίνουν ένα δυναµικό µεσαίου σηµείου Em = 60 mV (vs Ag/AgCl) (Σχήµα 3 Α).Η τιµή 

n=1.8  σηµαίνει ότι δυο αίµες c συνεισφέρουν στο δυναµικό αυτό. 

Το φάσµα διαφοράς του οξειδωµένης απο την ανηγµένη αναγωγάση του  

µονοξειδίου του αζώτου ΝΟR στο εύρος δυναµικών από +300 σε - 50 mV (vs 

Ag/AgCl) παρουσιάζεται στο σχήµα 4Α. Οι θετικές κορυφές αντιστοιχούν στο 

ανηγµένο ένζυµο και οι αρνητικές κορυφές στο οξειδωµένο ένζυµο. Σε αυτό το εύρος 

δυναµικών  η χαµηλού-σπιν αίµη c και η χαµηλού-σπιν αίµη b οξειδώνονται 

δεδοµένου ότι στο τέλος αυτής της  µετάβασης του δυναµικού οι αλλαγές στην 

απορρόφηση του οξειδοαναγωγικού φάσµατος εµφανίζουν µια ταινία απορρόφησης 

της Soret περιοχής στα 426 nm, µια ασύµµετρη α ταινία απορρόφησης στα 551 nm µε 

ένα ώµο στα 559 nm  και µια β ταινία απορρόφησης στα 521 nm µε έναν ώµο στα 

528 nm δηλώνοντας τη παρουσία c και b κυτοχρωµάτων. Η αρνητική ταινία 

απορρόφησης στα 595 nm είναι  ταινία µεταφοράς φορτίου πορφυρίνης-σιδηρου 

(CT) και είναι χαρακτηριστική της υψηλού σπιν αίµης b3. Οι αίµες c και b έχουν 

σχεδόν παρόµοιο δυναµικό αναγωγής όπως φαίνεται  από τις εξαρτηµένες από το 

δυναµικό αλλαγές απορρόφησης της α ταινίας Soret στα 551 nm (αίµη c) και 559 nm 

(αίµη b), αντίστοιχα(Σχήµα 5 Α, Β).Αυτές οι αλλαγές απορρόφησης ακολουθούν 

σχεδόν την ίδια οξειδοαναγωγική συµπεριφορά Από τα φάσµατα που 

περιλαµβάνονται στο Σχήµα 4Α µετρήθηκαν οι συνολικές εντάσεις των κορυφών 

στην ορατή περιοχή σε συνάρτηση µε το δυναµικό για προσδιοριστούν τα 

οξειδοαναγωγικά δυναµικά µεσαίου σηµείου της νιτρικής αναγωγάσης ΝΟR στο 

εύρος δυναµικών από +300 σε - 50 mV (vs Ag/AgCl). Η µεταβολή της απορρόφησης 

στα 551 nm  και 559 nm συναρτήσει του δυναµικού  παρουσιάζεται αναλυτικά στο 
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σχήµα 5 Α, Β και µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων σε µια 

υπολογισµένη εξίσωση Nernst µε n=1 προσδιορίσαµε τα δυναµικά µεσαίου σηµείου 

Em = 82 mV για την αίµη c και Em = 140 mV για την αίµη b. 

 
Σχήµα 4 A) Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον ανηγµένου ενζύµου της ΝΟR στα 300, 250, 200, 

160, 130, 80, 55, 10, -20, -40 και -70 mV (vs Ag/AgCl) όπου κυριαρχoύν οι συνεισφορές της αίµης c 

(551 nm), της αίµης b (560 nm) και του µη αιµικού σιδήρου (595 nm).B) To οπτικό φάσµα της NOR στα 

�20, -55, -80, -110,- 145,-185, -225, -250, -280, -330 mV(vs Ag/AgCl) όπου κυριαρχεί η συνεισφορά της 

αίµης b3 στα 605 nm.   
 

Από τα  φάσµατα του σχήµατος 4Α παρατηρούµε ότι η ένταση  της ταινίας 

απορρόφησης στα 595 nm µειώνεται στο εύρος δυναµικών από +300 σε 20 mV (vs 

Ag/AgCl) και  ακολουθεί την ίδια οξειδοαναγωγική συµπεριφορά µε αυτή των 

χαµηλού σπιν κυτοχρωµάτων c και b. Οι εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές 

απορρόφησης στα 595nm παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχήµα 5C. H προσοµοίωση 

αυτών των αλλαγών µε την εξίσωση  Nernst για n=1 δίνει ένα δυναµικό µεσαίου 

σηµείου Em = 102 mV (vs Ag/AgCl)   
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Σχήµα 5: Α) Η µεταβολή της απορρόφησης της α ταινίας στα 551 nm ( αίµη c) συναρτήσει του 

δυναµικού. Β) Η µεταβολή της α  ταινίας στα 560 nm (αίµη b) συναρτήσει του δυναµικού. C) Η µεταβολή 

της ταινίας µεταφοράς φορτίου στα 595 nm (µη αιµικός Fe) συναρτήσει του δυναµικού..D) Η µεταβολή 

της ταινίας µεταφοράς φορτίου στα 605 nm (αίµη b3) συναρτήσει του δυναµικού. Τα σηµεία (µαύρα 

τετράγωνα) αντιστοιχούν σε αναγωγική τιτλοδότηση και η προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων 

έγινε µε µια υπολογισµένη εξίσωση Nernst για n=1.Από την προσοµοίωση προσδιορίστηκαν τα δυναµικά 

µεσαίου σηµείου Em = 82 mV για την αίµη c, Em = 140 mV για την αίµη b, Em = 102 mV για τον µη 

αιµικό Fe και Em = -170 mV για την αίµη b3. 

 

Ωστόσο όπως φαίνεται πιο καθαρά στο σχήµα 4Β, µετά την εφαρµογή  στα  20mV,  η 

ταινία στα 595 ναι µεν έχει µειωθεί αρκετά (κατά 70 %) αλλά δεν έχει εξαφανιστεί 

πλήρως. Παρατηρούµε ότι ταινία στα 595 nm έχει µετατοπιστεί στα 605 nm 

δηλώνοντας τον σχηµατισµό µιας καινούργιας διαµόρφωσης της αίµης b3 σε σχέση 

τη διαµόρφωση στα 595 nm.Η  ένταση της καινούργιας διαµόρφωσης στα 605 nm 

µένει αναλλοίωτη ως τα �40 mV και αρχίζει να µειώνεται στο εύρος δυναµικών από �

40 έως -350 mV(vs Ag/AgCl) όπως φαίνεται στο σχήµα 4Β. Η µεταβολή της 

απορρόφησης στα 605 nm συναρτήσει του δυναµικού παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

Σχήµα 5D, και µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων σε µια 

υπολογισµένη εξίσωση Nernst µε n=1 προσδιορίστηκε το δυναµικό µεσαίου σηµείου 
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Em = 115 mV(vs Ag/AgCl)  της αίµης  b3. Εποµένως παρατηρώντας τις εξαρτώµενες 

από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης στα 595 και 605 nm συµπεραίνουµε  ότι οι 

δύο φάσεις αναγωγής  πιθανόν να σχετίζονται µε την αίµη b3.  Το γεγονός όµως ότι η 

ένταση της ταινίας µεταφοράς φορτίου στα 595 δεν έχει εξαφανιστεί  µετά τη πρώτη 

φάση της αναγωγής δηλώνει ότι µόνο ο µη αιµικός Fe ανάγεται κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης, ενώ η αίµη b3 παραµένει στην οξειδωµένη κατάσταση της. 

Εποµένως η µείωση της έντασης της ταινίας µεταφοράς φορτίου στα 604 nm, κατά τη 

δεύτερη φάση της αναγωγής, πρέπει να οφείλεται στην αναγωγή της αίµη b3. Η 

δικαιολόγηση ως προς την απόδοση της 595 φάσης στο µη αιµικό Fe  εξηγείται  

αναλυτικά  παρακάτω.     
   

Συζήτηση  
Ανάλυση των  δυναµικών αναγωγής του κυτοχρώµατος cbb3 

  Μελέτες MALDI-TOF-MS και αµινοξικής ακολουθίας έχουν δείξει ότι το 

cbb3 ένζυµο που αποµονώνεται από το Pseudomonas stutzeri, περιέχει τρεις 

υποµονάδες, CcoN. CcoΟ, CcoP 15. Η υποµονάδα CcoN περιλαµβάνει δυο αίµες 

τύπου b, τη χαµηλού σπιν αίµη b και την υψηλού σπιν αίµης b3 που µαζί µε το CuB 

αποτελούν το διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου. Η υποµονάδα CcoΟ περιλαµβάνει µια 

αίµη c-τύπου και η  CcoP δύο αίµες c-τύπου. NIR-MCD µελέτες του οξειδωµένου 

κυτοχρώµατος cbb3 δείχνουν ότι και οι τρεις αίµες τύπου c πρέπει να είναι χαµηλού-

σπιν µε αριθµό συναρµογής έξι16. NIR-MCD µελέτες της ανασυνδυασµένης CcoP 

υποµονάδας αποκάλυψαν τη παρουσία δύο αιµών τύπου c χαµηλού-σπιν, η µια 

συναρµοσµένη µε αξονικούς  υποκαταστάτες His-Ηis και η δεύτερη µε αξονικούς 

υποκαταστάτες His-Met16. Η CcoN υποµονάδα αποτελεί ένα µακρινό συγγενή της  

NorC υποµονάδας ( την οποία συναντάµε στην ΝΟR) και περιέχει µια χαµηλού-σπιν 

αίµη τύπου c συναρµοσµένη µε αξονικούς υποκαταστάτες His-Met. Γενικά οι 

χαµηλού-σπιν αίµες τύπου c µε αξονικούς υποκαταστάτες His-Ηis παρουσιάζουν 

αναγωγικά δυναµικά τα οποία είναι 200 mV χαµηλότερα από αυτά των χαµηλού-σπιν 

αιµών c µε αξονικούς υποκαταστάτες His- Met.16 Αυτό συµβαίνει διότι της 

µειωµένης ικανότητας των κυτοχρωµάτων c µε αξονικούς υποκαταστάτες His-Ηis να 

σταθεροποιούνται στην ανηγµένη κατάσταση Fe+2. Σύµφωνα µε τα παραπάνω 

αποδίδουµε το δυναµικό µεσαίου σηµείου -120 mV (vs Ag/AgCl). στη 

συναρµοσµένη µε His-His χαµηλού-σπιν αίµη c της υποµονάδας CcoP. 

Προηγούµενες οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις14 του κυτοχρώµατος cbb3 από το 



 
 

163 

βακτήριο R. capsulatus έχουν αποκαλύψει δύο ηλεκτροχηµικά ευδιάκριτες χαµηλού-

σπιν αίµες c µε Em = 265 mV και 320 mV (vs ΝHE). Μια οξειδοαναγωγική 

τιτλοδότηση από µεµβράνες που αποµονώθηκαν από ένα µεταλλαγµένο ένζυµο που 

περιέχει µόνο τη 28 KDa υποµονάδα η οποία περιέχει ένα  κυτόχρωµα c (ανάλογη 

της CcoO)  αποκάλυψε ένα δυναµικό Em = 320 mV. Εποµένως το άλλο δυναµικό στα 

265 mV ορίστηκε στη  χαµηλού-σπιν αίµη c της υποµονάδας 32 KDa (ανάλογη της 

CcoP). Με βάση την παραπάνω ανάλυση αποδίδουµε το δυναµικό Em = 60 mV (270 

mV vs SHE) στη συναρµοσµένη µε His�Met χαµηλού-σπιν αίµη c της υποµονάδας 

CcoP (34 KDa) και στη συναρµοσµένη µε His-Met χαµηλού-σπιν αίµη c της 

υποµονάδας CcoO. Η παραπάνω ανάλυση των   αποτελεσµάτων δηλώνει ότι η 

χαµηλού-σπιν αίµη c µε αξονικούς υποκαταστάτες His-Ηis αποτελεί τη χαµηλότερου 

δυναµικού αίµη στο κυτόχρωµα cbb3 από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri. Στην 

περίπτωση της χαµηλής σπιν αίµης b η οποία βρίσκεται στην καταλυτική υποµονάδα 

CcoN, η απόδοση του δυναµικού Em = 115 mV(vs Ag/AgCl)  (325 mV vs NHE) είναι 

ξεκάθαρη επειδή υπάρχει µόνο ένα κυτόχρωµα τύπου b που απορροφά στα 560 nm 

στο εύρος δυναµικών από 0 έως 300 mV (vs Ag/AgCl). H τιµή αυτή του δυναµικού 

για την αίµη b συµφωνεί µε προηγούµενη ποτενσιοµετρική µελέτη του κυτοχρώµατος 

cbb3 από το βακτήριο R. Capsulatus14 στην οποία το δυναµικό της χαµηλού σπιν 

αίµης b προσδιορίστηκε στα  380 mV (vs ΝHE) 

Στην κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των µιτοχονδρίων έχουν αναφερθεί µη 

ευδιάκριτα δυναµικά των δύο αιµικών κέντρων α και α3  απουσία αναστολέων 

εξαιτίας της  µεταξύ τους  συνεργατικότητας και της συνεργατικότητας µε το CuB. 

Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες  οι εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές 

απορρόφησης που έχουν παρατηρηθεί στην κυτοχρωµική οξειδάση δείχνουν ότι οι  

αίµες  α και a3 παρουσιάζουν διαφορετικές  οξειδοαναγωγικές συµπεριφορές17. 

Συγκεκριµένα έχει καταγραφεί µια τιτλοδότηση τριών φάσεων η οποία περιγράφει τις 

συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην αίµες α και α3 οι οποίες συνεισφέρουν 

µέσω των φάσεων . Το γεγονός της συνεργατικότητας του CuB µε τις αίµες έχει ως 

αποτέλεσµα αυτή τη πολύπλοκη τιτλοδότηση. Στο κυτόχρωµα cbb3, εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας του συστήµατος ( απαρτίζεται από πέντε αίµες) είναι αδύνατος ο 

προσδιορισµός τέτοιων συνεργατικών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα µεταλλικά 

κέντρα του ενζύµου. Γι αυτό το λόγο η προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων 

για κάθε οξειδοαναγωγικό κέντρο έγινε µε µια εξίσωση Nernst.   
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Η τιµή του δυναµικού που προσδιορίσαµε για την χαµηλού σπιν αίµη b που 

βρίσκεται στην καταλυτική υποµονάδα CcoN βρίσκεται κοντά σε αυτή του 

κυτοχρώµατος a της κυτοχρωµικής οξειδάσης aα3 από τα  µιτοχόνδρια17 και το 

βακτήριο Paracoccus denitrificans18. Το κυτόχρωµα a βρίσκεται στην καταλυτική 

υποµονάδα της κυτοχρωµικής οξειδάσης aa3 και αποτελεί τον µεταφορέα 

ηλεκτρονίων στην αίµη α3 στην οποία λαµβάνει χώρα η καταλυτική αναγωγή του Ο2 

σε Η2Ο. Τον ίδιο ρόλο επιτελεί και η χαµηλού σπιν αίµη b στην περίπτωση του 

κυτοχρώµατος cbb3 από το βακτήριο Pseudomonas stutzeri. Επιπλέον διαφορά στα 

δυναµικά µεταξύ της αίµης b3 και της αίµης b (∆Εm=160 mV) είναι παρόµοια µε αυτή 

που έχει βρεθεί για την κυτοχρωµική οξειδάση aa3 από τα  µιτοχόνδρια και από το 

βακτήριο Paracoccus denitrificans18 (∆Εm=150-170 mV) αλλά σηµαντικά µικρότερη 

από αυτή που προσδιορίσαµε για τη βακτηριακή νιτρική αναγωγάση NOR (∆Εm=285 

mV). 

Οι περισσότερες κυτοχρωµικές οξειδάσες οι οποίες χρησιµοποιούν το 

κυτόχρωµα c σαν δότη ηλεκτρονίων περιέχουν ένα οξειδοαναγωγικό κέντρο ως 

αποδεκτή ηλεκτρονίων το CuA. Από το CuA τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται στην αίµη 

α. Σύµφωνα µε τις κρυσταλλικές δοµές των  κυτοχρωµικών οξειδασών από τα  

µιτοχόνδρια και από το βακτήριο Paracoccus denitrificans, υπάρχει ένα πιθανό 

µονοπάτι µεταφοράς ηλεκτρονίων  από το CuA στην αίµη α, το οποίο σχηµατίζεται 

από 14 οµοιοπολικούς δεσµούς και δύο δεσµούς υδρογόνου στη σειρά19. Στη 

συνέχεια τα ηλεκτρόνια από την αίµη α µεταφέρονται στην αίµη α3. Η µεταφορά 

αυτή είναι πιθανό να συµβαίνει µέσω ενός δικτύου δεσµών, από το Fea στο Fea3. 

Εποµένως ο ρόλος του CuA (Εm= +240 mV) είναι να δέχεται  ηλεκτρόνια από τους 

φυσιολογικούς δότες  όπως είναι το κυτόχρωµα c (Em = 256 mV) ή η ψευδοαζουρίνη 

(Em =230 mV) και να τα µεταφέρει στο διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου.  Στην 

νιτρική αναγωγάση NOR το ρόλο του CuA επιτελεί η χαµηλού σπιν αίµη c η οποία 

βρίσκεται προσδεδεµένη  στην υποµονάδα   NorC και  αποτελεί τον αρχικό δέκτη 

ηλεκτρονίων από το υδατοδιαλυτό κυτόχρωµα c, µε δυναµικό αναγωγής 310 mV. 

Προηγούµενες οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις14 του κυτοχρώµατος cbb3 από το 

βακτήριο R. Capsulatus, έδειξαν ότι η  χαµηλού-σπιν αίµη c της υποµονάδας 28 KDa 

(ανάλογη της CcoO του cbb3 από το Pseudomonas stutzeri ) παρουσιάζει ένα 

δυναµικό Em =320 mV. Εποµένως από ενεργητικής απόψεως αυτή η αίµη c 

(υποµονάδα CcoΟ) µε δυναµικό Em=320 mV ίσως αποτελεί τον αρχικό δέκτη 

ηλεκτρονίων αφού ηλεκτρονιακή µεταφορά από τον φυσιολογικό δότη ηλεκτρονίων 
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του βακτηρίου R. Capsulatus (κυτόχρωµα c2 Em=320 mV) στην χαµηλού-σπιν αίµη c 

(Em = 265 mV) της υποµονάδας  CcoP είναι µη ευνοϊκή. Με βάση τα παραπάνω 

προτάθηκε ότι τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται από τον φυσιολογικό δότη ηλεκτρονίων, 

πρώτα στην υποµονάδα CcoΟ, ύστερα στη CcoP και τέλος στην αίµη b η οποία µε τη 

σειρά της τα µεταφέρει στο διπυρηνικό κέντρο b3-CuB. Όµως αυτός ο συλλογισµός 

για µια τέτοια µεταφορά ηλεκτρόνιων δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Το κυτόχρωµα 

cbb3 δεν περιέχει CuA που αποτελεί τον δέκτη ηλεκτρονίων από το κυτόχρωµα c 

όπως συµβαίνει σε όλες τις άλλες κυτοχρωµικές οξειδάσες. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό µε το ότι οι υποµονάδες CcoNO (αίµες b, b3, c) που αποµονώθηκαν από 

το βακτήρια Paracoccus denitrificans20 και B. Japonicum21 είναι ικανοί καταλύτες, 

καθιστά την υποµονάδα CcoΟ (περιέχει µια αίµη c-τύπου) τον αρχικό δέκτη 

ηλεκτρονίων στο κυτόχρωµα cbb3. Ωστόσο οι τιµές των δυναµικών που 

προσδιορίσαµε για τις δύο αίµες c στη CcoP υποµονάδα του κυτοχρώµατος cbb3 

δηλώνουν ότι η µεταφορά των ηλεκτρονίων γίνεται µέσω αυτών των δύο 

κυτοχρωµάτων c προς τη καταλυτική υποµονάδα CcoN. Συνεπώς το ερώτηµα που 

τίθεται είναι υπό ποιες συνθήκες το κυτόχρωµα cbb3, το οποίο δεν χρησιµοποιεί 

κινόνη  σαν δότη ηλεκτρονίων, χρησιµοποιεί τη  CcoP υποµονάδα για τη µεταφορά 

των ηλεκτρονίων στη καταλυτική υποµονάδα CcoN.  

 Τα δεδοµένα δείχνουν το σχηµατισµό ενός πιθανού συµπλόκου αίµη b3 Fe2+ 

µε αριθµό συναρµογής έξι όπως προκύπτει από την ταινία µεταφοράς φορτίου της 

ανηγµένης αίµης b3 στα 593 nm. Μια εξήγηση για την ασυνήθιστη ταινία µεταφορά 

φορτίου στα 593 nm του πλήρως ανηγµένου φάσµατος του κυτοχρώµατος cbb3 είναι 

ότι σε ένα ποσοστό του πλήρως ανηγµένου ενζύµου η αίµη b3 Fe2+ είναι 

συναρµοσµένη µε ένα αξονικό ενδογενή υποκαταστάτη και για αυτό το λόγο 

βρίσκεται σε χαµηλού σπιν κατάσταση. Συνεπώς, το CO πρέπει να αντικαταστάσει 

αυτό τον υποκαταστάτη, έτσι ώστε να σχηµατιστεί  ένα  σύµπλοκο Fe(II)-CO µε 

αριθµό συναρµογής έξι όπως συµβαίνει στην περίπτωση του CooA από rubrum 

Rhodospirillum και της γουανιλικής κυκλάσης. Αλλαγές στη συναρµογή της αίµης 

έχει παρατηρηθεί µε RΤ-MCD φασµατοσκοπία  όπου µια χαµηλού σε υψηλού σπιν 

µετάβαση πραγµατοποιείται µε τη συναρµογή του CO στο Fe(II) της 

αποοξυγονωµένης µυοσφαιρίνης. Η παρουσία ενός έκτου υποκαταστάτη στην εγγύς 

περιοχή της αίµης b3 Fe2+ στο πλήρως ανηγµένο ένζυµο δηλώνει ότι µετά από τη 

φωτόλυση, το CO αναµένεται να  επαναδεσµευθεί στην αίµη b3 αρκετά γρήγορα έτσι 

ώστε να αποτρέψει τη επαναδέσµευση του αρχικά δεσµευµένου υποκαταστάτη. 
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Εντούτοις, η διαδικασία αντικατάστασης του ενδογενή υποκαταστάτη απo το CO θα 

επιβραδύνει τη ταχύτητα  αρχικής δέσµευσης του CO στην αίµη b3 του ενζύµου. ∆εν 

έχουµε οποιαδήποτε φασµατοσκοπικό στοιχείο που να µας πληροφορεί για τη φύση 

του ενδογενή υποκαταστάτη της αίµη b3 Fe2+. Παρόλα αυτά, µε βάση MCD δεδοµένα 

που σχετίζουν ταινίες µεταφοράς φορτίου των αιµικών πρωτεϊνών µε αξονικούς 

υποκατάστατες, µπορούµε να προτείνουµε ότι η έκτη θέση συναρµογής της αίµη b3 

Fe2 καταλαµβάνεται από ένα µόριο ΟΗ ή Η2Ο.22 

 

Ανάλυση των  δυναµικών αναγωγής της νιτρικής αναγωγάσης ΝΟR 

Σε µια πρόσφατη αναφορά των φασµάτων Raman της οξειδωµένης µορφής του NOR, 

ανιχνεύτηκαν δύο δονήσεις στους 815 και 833 cm-1, που παρουσίαζαν ευαισθησία 

στην ισοτοπική αντικατάσταση του οξυγόνου, και αποδόθηκαν στην ασύµµετρη 

δόνηση τάσης νas(Fe-O-Fe) του αιµικού/µη-αιµικού Fe κέντρου 23. Εποµένως η 

διαµόρφωση στα 595 nm είναι µια oξo→Fe3+ ταινία µεταφοράς φορτίου που 

οφείλεται στη γέφυρα οξυγόνου που συνδέει τα δύο µέταλλα. Προτάθηκε ότι οι δύο 

αυτές δονήσεις  προέρχονται από δύο διαφορετικές διαµορφώσεις της οξειδωµένης 

µορφή του ένζυµου, την ανοικτή και τη κλειστή δοµή. Και στις δύο αυτές δοµές η 

αίµη b3 διατηρεί αριθµό συναρµογής πέντε και υψηλού σπιν διαµόρφωση, µε την 

εγγύς ιστιδίνη να µην βρίσκεται δεσµευµένη στον αιµικό σίδηρο. Η εισαγωγή ενός 

ηλεκτρονίου στο διπυρηνικό κέντρο (εφαρµογή δυναµικού στα -50 mV) έχει ως 

αποτέλεσµα την διάσπαση της γέφυρας που συνδέει τον αιµικό µε το µη αιµικό Fe, µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό της διαµόρφωσης στα 605 nm. Η διαµόρφωση στα 605 

nm είναι χαρακτηριστική ταινία µεταφοράς φορτίου της αίµης b3 και στο σχηµατισµό 

οφείλεται  ενός συµπλόκου  b3-OH-/Η2Ο όπου ο µακρινός υποκαταστάτης είναι 

πιθανόν ένα µόριο νερού ή υδροξυλίου. Εποµένως η αλλαγή διαµόρφωσης από τα 

595 στα 605 nm, που προκαλείται από την εισαγωγή ενός ηλεκτρονίου στο 

διπυρηνικό κέντρο, οφείλεται στην  αναγωγή του µη αιµικού Fe. Πρόσφατες µελέτες 

µε φασµατοσκοπία συντονισµού Raman έδειξαν ότι στην αντίδραση της αναγωγής 

του ΝΟ από την NOR η χηµεία πραγµατοποιείται µε την εγγύς ιστιδίνη δεσµευµένη 

στην αίµη b3, η οποία στο τελικό προϊόν οξειδώνεται και σχηµατίζει σύµπλοκο 

υψηλής διαµόρφωσης σπιν µε αριθµό συναρµογής έξι, όπου ο έκτος υποκαταστάτης 

είναι πιθανόν ένα µόριο νερού ή ΟΗ- 24. Με βάση τις παραπάνω αλλά και MCD 

µελέτες22 η διαµόρφωση στα 605 nm αποδίδεται στο σχηµατισµό ενός σύµπλοκο Ηis-
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b3
3+-L- µε αριθµό συναρµογής έξι όπου η µακρινή θέση δέσµευσης αποτελείται από 

έναν ανιονικό υποκαταστάτη πιθανότατα ένα µόριο ΟΗ-. 

 
Σχήµα 6: To οπτικό φάσµα της NOR στην οξειδωµένη κατάσταση (300 mV διακεκοµµένη γραµµή ), στην 

τριών ηλεκτρονίων ανηγµένη κατάσταση (-75 mV dotted γραµµή ) και στην πλήρως ανηγµένη κατάσταση 

(-330 mV συνεχής γραµµή)   
 

Εποµένως βλέπουµε ότι µια επαγόµενη από το δυναµικό διαταραχή, επιφέρει αλλαγή 

στη σφαίρα συναρµογής (µακρινό περιβάλλον) της αίµης b3. Επίσης παρατηρούµε ότι 

η αναγωγή του µη αιµικού Fe προκαλεί αλλαγές στην διαµόρφωση γύρω από την 

αίµη, µε αποτέλεσµα επαναδιευθέτηση της αίµης και κίνηση του αιµικού Fe προς την 

εγγύς ιστιδίνη, έτσι ώστε να επιτραπεί η δέσµευση της τελευταίας στο σίδηρο. Έτσι, 

η απόσταση αιµικού/µη-αιµικού σιδήρου αναµένεται µεγαλύτερη όταν ο µη αιµικός 

Fe είναι ανηγµένος. Τα δεδοµένα προτείνουν ότι µπορεί να υπάρχει επικοινωνία 

εγγύς και µακρινής θέσης δέσµευσης, πιθανά µέσω ενός δικτύου δεσµών υδρογόνου. 

Συνεπώς, µια δοµική αλλαγή στην µακρινή θέση που προκαλείται από την εισαγωγή 

ενός ηλεκτρονίου είναι πιθανόν να µεταφέρεται στην εγγύς θέση µέσω του κορµού 

της πολυπεπτιδικής αλυσίδας 
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Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να δηλώσουµε ότι η εφαρµογή του 

δυναµικού στα -50 mV έχει ως αποτέλεσµα και την αναγωγή των χαµηλού σπιν 

αιµών b (Em= 140 mV) και c (Em= 82 mV). Εποµένως µε εφαρµογή του δυναµικού 

στα -50 mV έχουµε  καταφέρει να σχηµατίσουµε  µια τριών ηλεκτρονίων ανηγµένη 

µορφή του ενζύµου. Η µετέπειτα µείωση της έντασης 605 nm που προκαλείται από 

την εφαρµογή δυναµικού στα �300 mV, οφείλεται στην αναγωγή της αίµη b3 (Em= -

170 mV). Η µεγάλη διαφορά στα δυναµικά  αναγωγής της αίµης b3 (Em= -170 mV) 

και του µη αιµικού Fe (Em= 102 mV) είµαι  µεγαλύτερη των 200 mV γεγονός που 

καθιστά δυνατό το σχηµατισµό µιας τριών ηλεκτρονίων ανηγµένης µορφής του 

ένζυµου 

Οι τιµές των δυναµικών των οξειδοαναγωγικών κέντρων της NOR που 

αναφέρθηκαν παραπάνω καθιστούν πιθανή την υπόθεση ότι κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες η ενεργοποίηση του ενζύµου πραγµατοποιείται όταν αυτό βρίσκεται σε 

κατάσταση µικτού σθένους, στην οποία οι χαµηλού σπιν αίµες b και c καθώς επίσης 

και ο µη-αιµικός σίδηρος βρίσκονται στην ανηγµένη τους µορφή ενώ η υψηλού σπιν 

αίµη b3 είναι οξειδωµένη. Στην περίπτωση αυτή ένα µόριο ΝΟ προσδένεται στην 

αίµη b3 και η µεταφορά δύο ηλεκτρονίων στο σύµπλοκο b3
3+-ΝΟ παράγει το 

ανηγµένο ενδιάµεσο ΝΟ Fe2+-N=O-. Στην συνέχεια ένα δεύτερο µόριο ΝΟ προσβάλει 

το δεσµευµένο άτοµο Ν µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό HONNO�, δηλαδή του 

δεσµού Ν-Ν. Η διάσπαση του δεσµού Ν-Ο τελικά παράγει N2O και H2O ενώ το 

ενεργό κέντρο έχει οξειδωθεί. 

 Το γεγονός ότι τα οξειδοαναγωγικά κέντρα του ΝΟR έχουν ευδιάκριτα  

φασµατικά χαρακτηριστικά, καθιστά τον προσδιορισµό των δυναµικών αναγωγής του 

κάθε κέντρου απόλυτα ξεκάθαρο. Αντίθετα στη κυτοχρωµική οξειδάση ο 

προσδιορισµός των δυναµικών αναγωγής των δύο αιµικών κέντρων α και α3  είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος εξαιτίας της µεταξύ τους και µε το CuB αλληλεπίδρασης, καθώς 

και της φασµατικής αλληλοεπικάλυψης των αιµικών αυτών κέντρων. Στη περίπτωση 

του ΝΟR δεν υπάρχει λόγος να προταθούν τέτοιες οξειδοαναγωγικές 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα µεταλλικά κέντρα του ενζύµου. Έχει προταθεί από 

τους Babcock και Wikstrom ότι οι συνεργατικές αλληλεπιδράσεις  που παρατηρούνται 

ανάµεσα στην αίµες α και α3 της κυτοχρωµικής οξειδάσες είναι απαραίτητες για να 

υπάρχει αποτελεσµατική µεταφορά των πρωτονίων µέσα από τα κανάλια άντλησης25. 

Αφού το NOR δεν παρουσιάζει δράση αντλίας πρωτονίων, αναµένεται ότι 
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συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα οξειδοαναγωγικά κέντρα δεν 

υφίστανται.  

Με βάση φάσµατα συντονισµού Raman φάσµατα της οξειδωµένης µορφής 

της NOR, εµπλουτισµένη σε  διαλυτές D2
16O και H2

18,oι Varotsis et al πρότειναν την 

ύπαρξη ανοικτής και κλειστής διαµόρφωσης, όπου και στις δύο δοµές η υψηλού σπιν 

αίµη b3 έχει αριθµό συναρµογής πέντε και η εγγύς ιστιδίνη δεν είναι δεσµευµένη23. Η 

διαφοροποίηση ανάµεσα στις δυο αυτές διαµορφώσεις προέρχεται από την 

δηµιουργία δεσµών υδρογόνου ανάµεσα στην όξο γέφυρα και γειτονικά αµινοξέα του 

µη-αιµικού σιδήρου Οι ερευνητές αυτοί χαρακτήρισαν ως επικρατέστερη  µορφή που 

αποµονώνεται το ένζυµο, τη κλειστή δοµή στην οποία το άτοµο του οξυγόνου 

σταθεροποιείται µέσω δεσµών υδρογόνου µε αποτέλεσµα την ύπαρξη µιας δοµής b3-

O(H)-Fe. Η ύπαρξη δεσµών υδρογόνου του οξυγόνου µε γειτονικά αµινοξέα, είναι 

δυνατόν να αυξάνει την ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο αιµικό άτοµο σιδήρου και ως 

αποτέλεσµα να µετατοπίζει το οξειδοαναγωγικό δυναµικό σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές. 

Η εισαγωγή ενός ηλεκτρονίου στο διπυρηνικό κέντρο (εφαρµογή δυναµικού στα -50 

mV) έχει ως αποτέλεσµα την διάσπαση της γέφυρας που συνδέει τον αιµικό µε το µη 

αιµικό Fe, µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό της διαµόρφωσης στα 605 nm. Με βάση τα 

παραπάνω αν η διάσπαση της γέφυρας οξυγόνου γίνεται ετερολυτικά προς το µέρος 

του µη αιµικού Fe τότε η διαµόρφωση στα 605 nm ίσως να οφείλεται στο σχηµατισµό  

της δοµής b3-O(H). Το γεγονός της ύπαρξης δεσµών υδρογόνου στην ανάµεσα όξο 

γέφυρα και σε  γειτονικά αµινοξέα του µη-αιµικού σιδήρου δηλώνει επίσης και την 

δυνατότητα των υποκαταστατών του µη-αιµικού σιδήρου να δρουν ως δότες 

πρωτονίων στην αναγωγή του ΝΟ σε Ν2Ο.  

Το διπυρηνικό κέντρο της NOR βρίσκεται σε ένα περιβάλλον µε χαµηλή 

διηλεκτρική σταθερά πράγµα που οδηγεί σε µια αύξηση του ηλεκτροστατικού 

δυναµικού και εποµένως το ενεργειακό κόστος της εισαγωγής ενός αρνητικού 

φορτίου είναι υψηλό. Στη περίπτωση της κυτοχρωµικής οξειδάσης η εισαγωγής ενός 

αρνητικού φορτίου στο διπυρηνικό κέντρο αίµης-CuB, είτε µε αναγωγή (ηλεκτρόνιο) 

ή µε δέσµευση ενός ανιόντος ,πρέπει να εξισορροπηθεί µε τη λήψη ενός πρωτονίου 

για τη διατήρηση της ηλεκτροουδετερότητας. Είπανε προηγουµένως ότι η εισαγωγή 

ενός ηλεκτρονίου στο διπυρηνικό κέντρο έχει ως αποτέλεσµα την διάσπαση της 

γέφυρας που συνδέει τον αιµικό µε το µη αιµικό Fe, µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση 

της ταινίας µεταφοράς φορτίου από τα 595 nm στα 605 nm Η καινούργια αυτή ταινία 

απορρόφησης αντιστοιχεί στο σχηµατισµό του συµπλόκου Ηis-b3
3+-ΟΗ- από το µ-όξο 
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σύµπλοκο b3
3+-O-Fe. Εποµένως αυτή η φασµατική αλλαγή µπορεί να απορρέει από 

πρωτονείωση του οξυγόνου της µ-όξο γέφυρας, σχηµατίζοντας έναν ανιονικό 

υποκαταστάτη ΟΗ- δεσµευµένο στην αίµη b3
3+. Ένα άλλο σενάριο πρωτονείωσης 

είναι ότι η εισαγωγή ενός ηλεκτρονίου στο διπυρηνικό κέντρο, πιθανόν να 

συνοδεύεται από δέσµευση πρωτονίου από ένα αµινοξύ που βρίσκεται πολύ κοντά 

στο διπυρηνικό κέντρο. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία η παρουσία του Glu-198 

στο εγγύς περιβάλλον  του διπυρηνικού κέντρου του Nor και ο πιθανός του ρόλος 

στην χηµεία των ΝΟ ριζών και /ή στη µεταφορά των καταλυτικών πρωτονίων9. Άρα 

λόγω της γειτνίασης του Glu-198 στο διπυρηνικού κέντρου αιµικού/µη-αιµικού Fe, 

αναµένεται αυτό το αµινοξύ να λειτουργεί ως βάση κατά τη διάρκεια της αναγωγής 

του διπυρηνικού κέντρου    

 

Σύγκριση των δυναµικών αναγωγής του κυτοχρώµατος cbb3 και της νιτρικής  

αναγωγάσης ΝΟR  

Οι συσχετίσεις µεταξύ της αναγωγής του Ο2 και του ΝΟ ξεκίνησαν όταν η σύγκριση 

της αλληλουχίας των αµινοξέων της υποµονάδας NorB της ΝΟ-αναγωγάσης από το 

βακτήριο Pseudomonas stutzeri µε αυτή της πρωτογενούς δοµής των cbb3 οξειδασών, 

αποκάλυψε µη αναµενόµενες οµοιότητες. Οι cbb3 οξειδάσες, οι οποίες εµφανίζουν 

την υψηλότερη οµολογία στην αλληλουχία των αµινοξέων µε την ΝΟ-αναγωγάση, 

εκφράζονται κυρίως κάτω από µικροαερόβιες συνθήκες και παρουσιάζουν µια µη 

αναµενόµενη υψηλή συγγένεια για το οξυγόνο. Βασιζόµενοι στο παραπάνω έχει 

προταθεί ότι η απονιτροποίηση και η διαδικασία της αερόβιας αναπνοής µπορεί να 

προέρχονται από ένα κοινό παρονοµαστή1 Η υπόθεση ότι υπάρχει ένας σύνδεσµος 

στην εξέλιξη µεταξύ των ενζύµων που ανάγουν το Ο2 και το ΝΟ βασίζεται έως τώρα 

στις δοµικές οµοιότητες των δύο αυτών ενζύµων. Μια ουσιαστική απόδειξη για τη 

παραπάνω υπόθεση δεν υπάρχει µέχρι σήµερα διότι ο µηχανισµός της  αναγωγής του 

ΝΟ από τη ΝΟ-αναγωγάση δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη ενώ αντίθετα αυτός των 

οξειδασών έχει µελετηθεί λεπτοµερώς. Παρά  την δοµική οµοιότητα ανάµεσα ως 

προς την αίµη b3 στα δύο ένζυµα, εντούτοις τα δυναµικά ανάγωγης τους διαφέρουν 

κατά 120 mV, γεγονός που αποδίδεται στο διαφορετικό περιβάλλον που βρίσκεται η  

αίµη b3 στα δύο αυτά ένζυµα 

Σε µία πρόσφατη εργασία µελετήσαµε µε φασµατοσκοπία UV-Vis και FTIR τη 

δοµή του υποκατεστηµένου µε ΝΟ οξειδωµένου κυτοχρώµατος cbb3 και τη 

συγκρίναµε µε αυτή του συµπλόκου b3
+3-NO της ΝΟR26. Η απελευθέρωση του ΝΟ 
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από την αίµη b3 του cbb3 έδειξε ότι το περιβάλλον της αίµης b3 στο cbb3 είναι 

λιγότερο πολικό από αυτό του NOR και ότι η ανοιχτή δοµή του διπυρηνικού κέντρου 

b3/CuB
27, συγκρινόµενη µε τη κλειστή δοµή του διπυρηνικού κέντρου b3/µη-αιµικός 

Fe του ΝΟR23, διευκολύνει την θερµική απελευθέρωση του. Σε συµφωνία µε το 

συλλογισµό αυτό είναι και η απουσία πολικών αµινοξέων στο µακρινό περιβάλλον 

του cbb3
15. Η παρουσία µιας γλυκίνης πολύ κοντά στο διπυρηνικό κέντρο του 

κυτοχρώµατος cbb3 και ενός γλουταµικού στο αντίστοιχο κέντρο της ΝΟR θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως η αιτία διαφοροποίησης των δυναµικών αναγωγής 

(∆Εm=120 mV) των δύο ενζύµων  

  Μελέτες stopped-flow UV-Vis φασµατοσκοπίας της αντίδρασης του 

κυτοχρώµατος cbb3 µε το ΝΟ απέδειξαν ότι το cbb3 παρουσιάζει υψηλή 

δραστικότητα ως αναγωγάση του µονοξειδίου του αζώτου3. Στο σηµείο αυτό είναι 

σηµαντικό να επισηµάνουµε τον µηχανισµό που προτάθηκε από τους Watmough et al 

για την καταλυτική πορεία της αναγωγάσης του µονοξειδίου του αζώτου9. Σύµφωνα 

µε µηχανισµό αυτόν, το διπυρηνικό κέντρο της αναγωγάσης του µονοξειδίου του 

αζώτου υπάρχει σε µικτού σθένους κατάσταση κέντρου (b3
3+ Fe2+) πριν την δέσµευση 

δύο µορίων ΝΟ ταυτόχρονα στον µη-αιµικό σίδηρο, ενώ η αίµη b3 παραµένει 

αµέτοχη στον καταλυτικό κύκλο. Το µοντέλο αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι το 

κανονικό δυναµικό αναγωγής της αίµης b3 (Em=60 mV vsΝΗΕ) είναι σηµαντικά 

χαµηλότερο από τα δυναµικά αναγωγής των τριών υπολοίπων µεταλλικών (310 mV 

της αίµης c, 345 mV της αίµης b και 320 mV του µη-αιµικού σιδήρου vs ΝΗΕ) 

κέντρων του ενζύµου γεγονός που καθιστά την αναγωγή της b3 θερµοδυναµικά µη 

ευνοούµενη. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι κατά τον καταλυτικό κύκλο του ενζύµου, η 

χαµηλού δυναµικού αίµη b3 παραµένει στην οξειδωµένη κατάσταση και εποµένως το 

ένζυµο δεν παγιδεύεται σε µια κατάσταση b3
2+-NO. Με αλλά λόγια αποκλείεται ο 

σχηµατισµός ενός b3
2+-NO συµπλόκου, σε σηµαντικές συγκεντρώσεις, κατά την 

καταλυτική πορεία της αναγωγάσης του µονοξειδίου του αζώτου. Η τιµή  του 

δυναµικού οξειδοαναγωγής της αίµης b3 του κυτοχρώµατος cbb3 απο το P.stutseri 

(Em = 170 mV vs NHE) που προσδιορίσαµε είναι υψηλότερη σε σχέση µε αυτή του 

δυναµικού της αναγωγάσης του µονοξειδίου του αζώτου είναι (Em=60 mV) και του 

κυτοχρώµατος cbb3 από το Rhodothermus marinus (Em= -50 mV)13.Το γεγονός αυτό 

δηλώνει ότι η πλήρης αναγωγή της αίµης b3 δεν απαιτεί την χρησιµοποίηση 

dithionite, όπως απαιτείται στην περίπτωση της αναγωγάσης του µονοξειδίου του 

αζώτου (NOR) του Paracoccus denitrificans και του κυτοχρώµατος cbb3 από το 
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Rhodothermus marinus. Η τιµή του δυναµικού (Em = 170 mV)  της αίµης b3 του 

κυτοχρώµατος cbb3  δηλώνει ότι η αναγωγή της  είναι θερµοδυναµικά ευνοούµενη σε 

αντίθεση µε την  αίµη b3  της αναγωγάσης του µονοξειδίου του αζώτου της οποίας το 

χαµηλό δυναµικό αποτελεί ένα υψηλό θερµοδυναµικό φράγµα στην αναγωγή της από 

την µεταφορά ηλεκτρονίων. Αυτό δείχνει ότι κατά την καταλυτική πορεία του 

κυτοχρώµατος cbb3 µε το ΝΟ, ο σχηµατισµός ενός ενδιαµέσου  b3
2+-NO συµπλόκου 

είναι εφικτός σε υψηλές συγκεντρώσεις, κάτι το οποίο βρίσκεται σε συµφωνία µε την 

ανίχνευση του συµπλόκου b3
2+-NO µε αριθµό συναρµογής πέντε από τους Varotsis et 

al, χρησιµοποιώντας την τεχνική της φασµατοσκοπίας συντονισµού Raman12. Παρά 

το γεγονός ότι το σύµπλοκο b3
2+-NO δεν θα έπρεπε να παρουσιάζει σηµαντικό 

πληθυσµό στον καταλυτικό κύκλο, οι ερευνητές αυτοί κατάφεραν να το ανιχνεύσουν  

σε συνθήκες κάτω από τις οποίες το ένζυµο παγιδεύεται σε µια κατάσταση λόγω της 

αργής αποδέσµευση του ΝΟ από την αίµη b3
2+. 

Η παραπάνω µελέτη ανοίγει νέους δρόµους όσον αφορά  πειράµατα 

αντίδρασης του κατά τρία ηλεκτρόνια  ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το ΝΟ. 

Συγκεκριµένα η διαφορά ανάµεσα στα δυναµικά των αιµών b3 (Em = -50 mV) και 

His-His c (Em = -120 mV) και σε αυτά των οξειδοαναγωγικών κέντρων, His-Met αίµη 

c (Em = 60 mV), αίµη b (Em = 115 mV)  Met-Met.αίµη c (Em = 60 mV), είναι 100-150 

mV, γεγονός που επιτρέπει στο κυτόχρωµα cbb3 να σταθεροποιηθεί σε µια τριών 

ηλεκτρονίων ανηγµένη κατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι οι τρεις αίµες, His-Met αίµη c, 

αίµη b και Met-Met.αίµη c θα βρίσκονται σε ανηγµένη κατάσταση και η αίµες b3 και 

His-His c σε οξειδωµένη κατάσταση. Αντίδραση αυτής της κατάστασης του ένζυµου 

µε το ΝΟ αναµένεται να διαλευκάνει το ρόλο της χαµηλού δυναµικού His-His αίµης 

c (Em = -120 mV) της υποµονάδας CcoP. Η His-His αίµη c στην περίπτωση αυτή δεν 

θα µπορεί να µεταφέρει ηλεκτρόνια αφού θα βρίσκεται στην οξειδωµένη κατάσταση. 

Η αίµη b3 είναι γνωστό ότι δεσµεύει ΝΟ σε οξειδωµένη κατάσταση και µε µεταφορά 

δύο ηλεκτρονίων από τις ανηγµένες αίµες στην αίµη b3 Fe+-NO δίνει τη κατά δύο 

ηλεκτρόνια ανηγµένη δοµή Fe+2-N=O-. Ένα δεύτερο µόριο ΝΟ επιτίθεται στο άτοµο 

του Ν της δοµής Fe+2-N=O- δίνοντας ένα ενδιάµεσο hyponitrite (HONNO-) µε 

σχηµατισµό του Ν-Ν δεσµού. Η διάσπαση του δεσµού Ν-Ο παράγει το οξειδωµένο 

ένζυµο, Ν2Ο και Η2Ο. Εποµένως αν ο καταλυτικός κύκλος της αντίδρασης του κατά 

τρία ηλεκτρόνια ανηγµένου κυτοχρώµατος cbb3 µε το ΝΟ ολοκληρώνεται µε την His-

His αίµη c οξειδωµένη, αυτό σηµαίνει ότι ο ρόλος της τελευταίας δεν είναι να 

µεταφέρει ηλεκτρόνια στο διπυρηνικό κέντρο αλλά να επιτελεί κάποια άλλη 
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διαδικασία, άγνωστη στη παρούσα στιγµή. Με άλλα λόγια η καταλυτική αναγωγή του 

ΝΟ σε Ν2Ο από το κυτόχρωµα cbb3 µπορεί να επιτελείται χωρίς τη συµµετοχή της 

χαµηλού δυναµικού His-His αίµης c της υποµονάδας CcoP. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ba3-NO 

Εισαγωγή 
 

Το θερµόφιλο gram-αρνητικό βακτήριο Thermus thermophilus HB8 

(ATCC27634) εκφράζει, υπό περιορισµένη παροχή Ο2,  τo κυτόχρωµα ba3 ως τελική 

οξειδάση που ανάγει το µοριακό οξυγόνο σε νερό.1,2 Πρόσφατα οι Giuffre et al3 

έδειξαν oτι δύο τελικές οξειδάσες που αποµονώθηκαν από το βακτήριο Thermus 

thermophilus, οι ba3 και caa3, παρουσιάζουν χαµηλή αλλά υπολογίσιµη δραστικότητα 

ΝΟ-αναγωγάσης, σε αντίθεση µε την κυτοχρωµική οξειδάση από τα µιτοχόνδρία η 

οποία µε τη παρουσία περίσσειας αναγωγικού δεν παρουσιάζει τέτοια δραστικότητα. 

Η αποκάλυψη αυτή στηρίζει την υπόθεση της κοινής εξέλιξης της βακτηριακής 

απονιτροποίησης και της αερόβιας αναπνοής. Οι αιµοχαλκοξειδάσες αποτελούν τα 

τελικά ένζυµα της αερόβιας αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων και καταλύουν την 

αντίδραση του Ο2 σε Η2Ο ενώ η ΝΟ-αναγωγάση καταλύει την αναγωγή ΝΟ σε Ν2Ο 

(2ΝΟ + 2e- + 2H+→ N2O + H2O). Ο µηχανισµός της  αναγωγής του ΝΟ από τη ΝΟ-

αναγωγάση δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη µε αποτέλεσµα κάθε σύγκριση µε το 

µηχανισµό της αναγωγής του Ο2 από τις οξειδάσες, να είναι ανέφικτη. 

Το κυτόχρωµα ba3 από το Thermus thermophilus περιέχει ένα µικτού σθένους 

οµοπυρηνικό κέντρο χαλκού [CuA
1.5+-CuA

1.5+], µια χαµηλού σπιν αίµες b και ένα 

διπυρηνικό κέντρο CuB και αίµης a3
2. Η α-τύπου αίµη του κυτοχρώµατος ba3 περιέχει 

µια υδρόφοβη οµάδα υδροξυαιθυλ-τζερανύλτζερανύλ αντί της υδροξυαίθυλ-

φαρνεσύλ αλυσίδας των περισσοτέρων βακτηριακών καθώς και των ευκαρυωτικών 

αα3 οξειδασών. Εφόσον το κυτόχρωµα ba3 είναι µέλος της οικογένειας των 

αιµοχαλκοξειδασών, η µελέτη της δοµής και λειτουργίας του είναι απαραίτητη για 

την κατανόηση δυνατότητας του να καταλύει τόσο την αναγωγή του µοριακού 

οξυγόνου όσο και του µονοξειδίου του αζώτου. Ωστόσο το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει  το κυτόχρωµα ba3 σε σχέση µε τις άλλες αιµοχαλκοξειδάσες  βασίζεται 

στα εξής στοιχεία: 

1) η αλληλουχία των αµινοξέων του αποκαλύπτει µια πολύ µικρή οµολογία µε τις 

περισσότερες κυτοχρωµικές οξειδάσες  

2) Όλα τα αµινοξέα «κλειδιά» στα D και Κ κανάλια, τα οποία είναι απαραίτητα 

για το σχηµατισµό Η2Ο καθώς και για την άντληση των πρωτονίων, δεν διατηρούνται 

στο  κυτόχρωµα ba3  
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3) Φασµατοσκοπικές µελέτες  EPR, FTIR, Raman συντονισµού και µαγνητικού 

κυκλικού διχρωισµού έδειξαν ότι το διπυρηνικό κέντρο αίµη a3-CuB του 

κυτοχρώµατος ba3 παρουσιάζει ασυνήθιστες ιδιότητες ως προς τη δέσµευση 

υποκαταστατών (CO,CN) καθώς και µοναδική κινητική συµπεριφορά4-9 Πρόσφατα, 

δείχθηκε ότι η, η ανίχνευση του συµπλόκου CuB
1+-CO σε ισσοροπία  στο κυτόχρωµα 

ba3 του βακτηρίου T. thermophilus στην κατάσταση ισορροπίας είναι το αποτέλεσµα 

της µεγάλης συγγένειας που παρουσιάζει ο CuB για το CO (Keq>103M-1) σε 

θερµοκρασία 20 0C 9. Σηµαντικά είναι τα αποτελέσµατα της φωτοδιάσπασης των CO-

συµπλόκων του ba3, του βακτηρίου Thermus thermophilus που δείχνουν τον 

σχηµατισµό του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO µε µεγάλο χρόνο ηµιζωής σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες αιµοχαλκοξειδάσες.9 Στην µελέτη του κυτοχρώµατος ba3 του 

T. thermophilus για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν πειραµατικά δεδοµένα για την 

σύζευξη ανάµεσα στο σχηµατισµό του µεταβατικού συµπλόκου  CuB
1+-CO  και σε 

µεταβολές των προπιονικών οµάδων (COOH) της αίµης α3, Προτάθηκε ότι υπάρχει 

σύζευξη µεταξύ της δέσµευσης υποκαταστατών στο διπυρηνικό κέντρο και του 

περιβάλλοντος των προπιονικών οµάδων της αίµης α3 που υφίστανται µεταβολή στην 

ισχύ του δεσµού µε ένα πρωτονίο που αλληλεπιδρά µε ένα µόριο νερού ή µε ένα 

αµινοξύ, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κρυσταλοδοµής προσδιορίστηκε ως 

πιθανότερος υποψήφιος το Asp372 (αρίθµηση T. thermophilus). 

Ο µηχανισµός της αναγωγής του ΝΟ σε Ν2Ο που καταλύεται από το κυτόχρωµα 

bα3 δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί  Σαν ένα πρώτο βήµα ως προς τη διερεύνηση αυτού 

του πολύπλοκου µηχανισµού χρησιµοποιήσαµε τη τεχνική της ποτενσιοστατικής 

τιτλοδότησης (µε τη βοήθεια ενός ηλεκτροχηµικού κελιού) σε συνδυασµό µε 

φασµατοσκοπία UV-Vis, για να µετρήσουµε τα δυναµικά αναγωγής των 

οξειδοαναγωγικών κέντρων του κυτοχρώµατος bα3. Επίσης µελετήσαµε µε τη 

παραπάνω τεχνική το σύµπλοκο του ανηγµένου κυτοχρώµατος bα3 µε το ΝΟ.   Το 

σηµαντικό πλεονέκτηµα της ηλεκτροχηµικής αναγωγής έναντι της χηµικής αναγωγής 

(πχ προσθήκη αναγωγικής ουσίας)  είναι ο ακριβής ποσοτικός  προσδιορισµός των 

ηλεκτρονίων που χρειάζεται το ένζυµο για να αναχθεί. Με αυτό το τρόπο δεν έχουµε 

περίσσεια ηλεκτρονίων όπως συµβαίνει στη περίπτωση της χηµικής αναγωγής. 

Εποµένως προσδιορίζοντας τον αριθµό των ηλεκτρόνιων που δίνουµε ή αποσπούµε 

ηλεκτροχηµικά, µέσω των οπτικών απορροφήσεων της κάθε αίµης του ενζύµου, 

είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε τις πιθανές καταστάσεις δέσµευσης του 
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υποκαταστάτη και την οξειδωτική τους κατάσταση, κατά την ηλεκτροχηµική 

οξείδωση του πλήρως ανηγµένου  συµπλόκου  bα3
2+-ΝΟ    

 

Πειραµατικές διαδικασίες  
Η πειραµατική διαδικασία της φασµατοηλεκτροχηµικής διάταξης παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2.4  

 

Αποτελέσµατα-Συζήτηση 
Το  UV-Vis φάσµα διαφοράς του οξειδωµένου από το ανηγµένο κυτόχρωµα 

bα3 στο εύρος δυναµικών από -400 σε + 300 mV (vs Ag/AgCl) παρουσιάζεται σε 

σχήµα  1α. Οι θετικές κορυφές αντιστοιχούν στο οξειδωµένο ένζυµο και οι αρνητικές 

κορυφές στο πλήρως ανηγµένο ένζυµο. Τα φάσµατα διαφοράς του οξειδωµένου από 

το ανηγµένο ένζυµο είναι παρόµοια µε αυτά του ανηγµένου από το οξειδωµένο 

ένζυµο, δηλώνοντας την αντιστρεπτότητα της ηλεκτροχηµικής αντίδρασης. Στο 

πλήρως ανηγµένο ένζυµο εµφανίζεται δύο ταινίες απορρόφησης της Soret κορυφής 

στα 427 και 444 nm, οι συµµετρικές α ταινίες απορρόφησης στα 559 και 611 nm και 

η β ταινία απορρόφησης στα 528 nm δηλώνοντας τη παρουσία α και b 

κυτοχρωµάτων. Στην οξειδωµένη µορφή εµφανίζονται µια ζώνη Soret στα 408 nm 

και µια ευρεία ταινία απορρόφησης χαµηλής έντασης στα 656 nm. 

Οι κορυφές που εµφανίζονται στην ορατή περιοχή 400-700 nm του φάσµατος 

διαφοράς αποδίδονται σε συνεισφορές των κυτοχρωµάτων b και α3, ενώ ο CuB δεν 

παρουσιάζει καµία ανιχνεύσιµη απορρόφηση στην ορατή περιοχή του φάσµατος. Οι 

ταινίες απορρόφησης στα 427, 528 και 559 nm είναι χαρακτηριστικές για χαµηλού 

σπιν αίµες b, ενώ οι κορυφές στα 442 και 611 nm είναι ενδεικτικές της  υψηλού-σπιν 

αίµης α3. Επιπλέον εµφανίζεται και µια χαµηλής έντασης ταινία απορρόφησης στα 

656nm η οποία είναι χαρακτηριστική ταινία µεταφοράς φορτίου της οξειδωµένης 

υψηλού-σπιν αίµης α3. 

Το σχήµα 1 δείχνει επίσης το UV-Vis φάσµα διαφοράς του οξειδωµένου από 

το ανηγµένο κυτόχρωµα bα3 στο εύρος δυναµικών από -400 έως 100 mV (Σχήµα 1Β) 

και από 100 έως + 400 mV (vs Ag/AgCl) ( Σχήµα 1C). Στο εύρος δυναµικών από -

400 έως 100 mV(vs Ag/AgCl) η χαµηλού-σπιν αίµη b οξειδώνεται δεδοµένου ότι στο 

τέλος αυτής της µετάβασης του δυναµικού οι αλλαγές στην απορρόφηση του 

οξειδοαναγωγικού φάσµατος παρουσιάζουν µια χαρακτηριστική α ταινία στα 559 
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nm, µια β ταινία στα 528 nm και µια µετάβαση Soret στα 427 nm (Figure Α). Οι 

χαρακτηριστικές απορρόφησης της αίµης α3 συνεισφέρουν περίπου 23% στις 

κορυφές του φάσµατος που παρατηρείται στο εύρος δυναµικών από -400 έως 100 

mV.  

 

 
Σχήµα 1: Το οξειδωµένο µείον το ανηγµένο φάσµα του κυτοχρώµατος bα3. Α) στο εύρος δυναµικών από 

-300 σε +400 mV (vs Ag/AgCl) Β) στο εύρος δυναµικών από -300 σε +100 mV όπου κυριαρχεί η 

συνεισφορά της αίµης b .C) στο εύρος δυναµικών από +100 σε + 400 mV όπου κυριαρχεί η συνεισφορά 

της αίµης α3. 
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Στο εύρος δυναµικών από 100 έως 400 mV (vs Ag/AgCl) (Σχήµα 3) η υψηλού-σπιν 

αίµη a3 οξειδώνεται όπως φαίνεται από την αρνητική αύξηση στην απορρόφηση της 

µετάβασης Soret στα 442 nm, της α ταινίας στα 611 nm και της εµφάνισης της 

θετικής ταινίας απορρόφησης στα 656 nm.H απόδοση των οπτικών απορροφήσεων 

έγινε µε βάση τις χαρακτηριστικές οπτικές ιδιότητες των δύο κυτοχρωµάτων, οι 

οποίες διαφέρουν στην συναρµογή, στην αλλαγή του σπιν και είναι ευδιάκριτες στην 

τιτλοδότηση του δυναµικού που παρουσιάζεται στα φάσµατα του σχήµατος 1. Οι 

εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης που παρατηρούνται στο εύρος 

δυναµικών από 100 έως 400 mV δείχνουν χαρακτηριστικές ταινίες απορρόφησης  

(θέση κορυφής και ένταση)  για υψηλού-σπιν αίµη α3 µε αριθµό συναρµογής πέντε. 

Οι αλλαγές απορρόφησης που παρατηρούνται στο εύρος δυναµικών από -400 έως 

100 mV δείχνουν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για χαµηλού-σπιν αίµη b.Εποµένως 

βλέπουµε ότι ο διαχωρισµός των συνεισφορών της κάθε αίµης είναι εφικτός 

χρησιµοποιώντας τη τεχνική της ποτενσιοµετρικής τιτλοδότησης σε συνδυασµό µε 

φασµατοσκοπία UV-Vis, 

Οι δύο αίµες b και a3 έχουν διαφορετικό δυναµικό αναγωγής όπως φαίνεται  

από τις εξαρτηµένες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης της α ταινίας Soret στα 

559 nm( αίµη b) και της ταινίας απορρόφησης στα 611 nm (αίµη a3), αντίστοιχα 

(Σχήµα 2 Α, Β). στο εύρος δυναµικών από -400 σε +400 mV (vs Ag/AgCl) Η 

µεταβολή της απορρόφησης στα 559  nm  συναρτήσει του δυναµικού  παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο σχήµα 2 Α, και µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων µε 

µια εξίσωση Nernst (n=1) για κάθε φάση, προσδιορίσαµε δύο δυναµικά µεσαίου 

σηµείου Em = -23 mV και Em = 172 mV για την αίµη b. Στο εύρος δυναµικών από �0 

έως 300 mV(vs Ag/AgCl) απο τις εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές 

απορρόφησης στα 611 nm , προσδιορίστηκαν τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά µεσαίου 

σηµείου της υψηλού-σπιν αίµης α3 (Σχήµα 3 Α, Β). Με την προσοµοίωση των 

πειραµατικών δεδοµένων µε µια εξίσωση Nernst (n=1) για κάθε φάση, 

προσδιορίσαµε  δύο δυναµικά µεσαίου σηµείου Em = 100 mV και Em = 240 mV για 

την αίµη α3. 

Τα δυναµικά που προσδιορίσαµε για τις δύο αίµες και ιδιαίτερα η σειρά µε 

την οποία οι οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις παρατηρούνται είναι σε πλήρη 

αντίθεση µε αυτά που παρατηρούνται στην κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των 

µιτοχονδρίων.10-13 Στην κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των µιτοχονδρίων έχουν 

αναφερθεί µη ευδιάκριτα δυναµικά των δύο αιµικών κέντρων α και α3  απουσία 



 
 

180 

αναστολέων εξαιτίας της  µεταξύ τους  συνεργατικότητας και της συνεργατικότητας 

µε το CuB
10-13. Για την εξήγηση των πολύπλοκων δεδοµένων που περιγράφουν τις  

συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα δύο οξειδοαναγωγικά κέντρα  α και α3 , 

διάφορα µοντέλα  έχουν προταθεί. Το κυρίαρχο µοντέλο αυτή τη στιγµή είναι το  

«νεοκλασικό µοντέλο»  το οποίο  παρέχει µια ευρέως αποδεκτή περιγραφή της 

οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς της κυτοχρωµικής οξειδάσης.13   

 

Σχήµα 2:Α) Η µεταβολή της απορρόφησης της α  ταινίας στα 560 nm ( αίµη b) συναρτήσει του 

δυναµικού και Β) Η µεταβολή της α  ταινίας στα 612 nm (αίµη a3 ) συναρτήσει του δυναµικού. Τα σηµεία 

(µαύρα τετράγωνα) αντιστοιχούν σε οξειδωτική τιτλοδότηση και η προσοµοίωση των πειραµατικών 

δεδοµένων έγινε µε δύο εξισώσεις Nernst για n=1, για κάθε αίµη .Από την προσοµοίωση 

προσδιορίστηκαν τα δυναµικά µεσαίου σηµείου Em = -23 mV και Em = 172 mV για την αίµη b,και Em = 

100 mV και Em = 240 mV για την αίµη α3. 

 

Α. 

Β. 
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Στην  κυτοχρωµική οξειδάση, µια τιτλοδότηση τριών φάσεων αναµένεται η 

οποία περιγράφει τις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην αίµες α και α3 οι 

οποίες συνεισφέρουν µέσω των φάσεων. Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες  οι 

εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης που έχουν παρατηρηθεί στην 

κυτοχρωµική οξειδάση δείχνουν ότι οι  αίµες  α και a3 παρουσιάζουν διαφορετικές  

οξειδοαναγωγικές συµπεριφορές14,15. Συγκεκριµένα ένα ποσοστό της αίµης α 

εµφανίζεται να τιτλοδοτείται µε ένα δυναµικό κοντά  στα 350 mV όταν όλα τα άλλα 

οξειδοαναγωγικά κέντρα είναι οξειδωµένα. Η αίµη α3 ανάγεται σε δυναµικά  περίπου 

150 mV πιο χαµηλά σε σχέση µε το δυναµικό  της αίµης  α. ∆ηλαδή στο φάσµα της 

οξειδοαναγωγικής τιτλοδότησης ξεκινώντας από τα αναγωγικά προς τα οξειδωτικά 

δυναµικά, συνεισφέρει πρώτα η αίµη α3 και στη συνέχεια η αίµη α. Στην 

οξειδοαναγωγική τιτλοδότηση του ba3, που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, 

παρατηρούνται πρώτα οι συνεισφορές της αίµης b και σε πιο υψηλά δυναµικά 

κυριαρχούν οι  συνεισφορές της αίµης α3 οι οποίες περιγράφουν µια δύο-φάσεων 

τιτλοδότηση για κάθε αίµη. Εποµένως παρατηρούµε ότι οι εξαρτώµενες από το 

δυναµικό αλλαγές των αιµικών κέντρων b και a3 διαφέρουν ξεκάθαρα από αυτές που 

έχουν αναφερθεί  για  την κυτοχρωµική οξειδάση αα3. Οι δύο φάσεις στο διάγραµµα 

τιτλοδότησης της κάθε αίµης µπορούν να εξηγηθούν σύµφωνα µε  το «νεοκλασικό» 

µοντέλο, το οποίο προτείνει ότι οι φάσεις αυτές περιγράφουν τις αλληλεπιδράσεις της 

κάθε αίµης µε διαφορετικούς συµπαράγοντες. Εάν υποθέσουµε ότι οι δυο αίµες 

απορροφούν στο ίδιο µήκος  κύµατος  (όπως στη κυτοχρωµική οξειδάση) τότε 

αναµένεται ένα τριών-φάσεων διάγραµµα τιτλοδότησης όπως έχει βρεθεί στην 

κυτοχρωµική οξειδάση , µε τη διαφορά ότι τα δυναµικά των αιµών b και a3 θα είναι 

αντεστραµµένα. Οι χαρακτηριστικές απορρόφησης της αίµης b συνεισφέρουν 

περίπου 80% στις κορυφές του UV-Vis φάσµατος που παρατηρείται στο εύρος 

δυναµικών από -400 έως 100 mV.Με βάση τα δυναµικά που προσδιορίσαµε στη 

εργασία αυτή υποθέτουµε ότι οι µετρήσεις ηλεκτρονιακής µεταφοράς στο κυτόχρωµα 

ba3 µπορούν  να αποκαλύψουν ασυνήθιστες ταχύτητες σε σχέση µε αυτές της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης. Η σύγκριση των  οξειδοαναγωγικών τιτλοδοτήσεων του 

ba3 µε αυτές της κυτοχρωµικής οξειδάσης αποκαλύπτει διαφορετική 

συνεργατικότητα µεταξύ των αιµικών κέντρων και του CuB. Μια πιθανή εξήγηση για 

τις αποκλίσεις αυτές είναι οι διαφορές που υπάρχουν στο περιβάλλον των ενεργών 

κέντρων (αίµες b, a3 και CuB) οι οποίες προκαλούν διαφορετικές τοπικές 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση των δυναµικών 
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και/ή την αλλαγή στην συνεργατικότητα ανάµεσα στα οξειδοαναγωγικά κέντρα. Σε 

µια πρόσφατη δηµοσίευση της αντίδρασης κυτοχρώµατος ba3 µε το Ο2 και το 

κυτόχρωµα c καθώς και µελέτες δυναµικής έδειξαν µια ιδιαίτερα ασυνήθιστη 

κινητική συµπεριφορά4,9. Εποµένως µε βάση τα παραπάνω αναµένονται και 

ασυνήθιστες ηλεκτροχηµικές ιδιότητες των  αιµικών κέντρων και του CuB στο 

κυτοχρώµατος ba3.       

Η κρυστάλλωση των αα3 κυτοχρωµικών οξειδασών του P. Denitrificans16 και 

των θηλαστικών17 καθώς και του κυτοχρώµατος bα3 του Thermus thermophilus2 

πρόσφεραν σηµαντικές γνώσεις για την δοµή της οικογένειας των τελικών οξειδασών 

σε ατοµική λεπτοµέρεια. Με βάση τον συνδυασµό των δεδοµένων από τις 

κρυσταλλοδοµές και µεταλλάξεων συγκεκριµένων αµινοξέων προτάθηκαν κανάλια 

µεταφοράς πρωτονίων για την σύνθεση του νερού αλλά και για την άντληση των 

πρωτονίων. Στην περίπτωση του P. denitrificans χαρακτηρίζονται ως Κ- και D-

κανάλια και κάποια από τα αµινοξέα «κλειδιά» που περιλαµβάνουν είναι η Lys354, 

Thr351, και Tyr280 για το πρώτο, και Glu278 και Asp124 για το δεύτερο.16 (Η 

αρίθµηση των αµινοξέων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το P. denitrificans, εκτός 

στις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά). Η πρώτη µελέτη στην οποία 

υποστηρίχθηκε ότι υπάρχει λειτουργική σύνδεση ανάµεσα στην δέσµευση 

υποκαταστατών στα µέταλλα του διπυρηνικού κέντρου και ένα συγκεκριµένο 

αµινοξύ µέλος του D-µονοπατιού, το Glu278, πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα του 

Woodruff µέσω της φωτόλυσης του CO συµπλόκου του κυτοχρώµατος bo3 από το E. 

Coli.18 Στην εργασία αυτή καταγράφηκε µετατόπιση ενός σήµατος από τους 1724 

στους 1731 cm-1, κατά την φωτόλυση και εφόσον το σήµα αυτό εξαφανίστηκε µε την 

µετάλλαξη του Glu278, αποδώθηκε στο συγκεκριµένο αµινοξύ. Η παρατηρούµενη 

µετατόπιση ερµηνεύθηκε ότι προέρχεται από την µεταφορά πρωτονίου ανάµεσα σε 

δύο αµινοξέα ή σε επαναδιευθέτηση του αµινοξέος σε περισσότερο υδρόφιλο 

περιβάλλον. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και από τους Hellwig et al19 

οποίοι κατέγραψαν µια ανάλογη µετατόπιση του Glu278 σε ηλεκτροχηµικά 

επαγόµενα FΤΙR φάσµατα. Το Glu278 θεωρείται ότι διαδραµατίζει ένα σηµαντικό 

ρόλο στο καταλυτικό κύκλο της κυτοχρωµικής οξειδάσης , και το Asp124 αποτελεί 

το πρώτο δότη πρωτονίων στο D-κανάλι . Στο κυτόχρωµα ba3 του T. Thermophilus 

ωστόσο τα Glu278 και Asp124 δεν διατηρούνται και έχουν αντικατασταθεί από 

αφόρτιστα αµινοξέα , τα Ιle 235 και Asn αντίστοιχα.2 Επίσης σηµαντική είναι και η 

διαφορά που παρατηρείται στα δυναµικά της αίµης α3 µεταξύ του κυτοχρώµατος ba3 
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(Εm1 = 310 mV, Εm2 = 440 mV vs NHE) και της κυτοχρωµικης οξειδασης αα3 από τα 

µιτοχόνδρια (Εm = 200-240 mV vs NHE)14 και το βακτήριο P. Denitrificans (Εm = 

200 mV vs NHE)20. Εποµένως µπορεί να προταθεί ότι στο κυτόχρωµα ba3, η 

διαφορετική συνεργατικότητα καθώς και το υψηλό δυναµικό της α3 είναι απαραίτητα 

στο να αντισταθµίσουν τις διαφορές που οφείλονται στην παρουσία διαφορετικών 

αµινοξέων «κλειδιά» στο D-κανάλι, αφού τα δυναµικά υποτίθεται ότι είναι 

σηµαντικά για τη σύζευξη της ηλεκτρονιακής και πρωτονιακής µεταφοράς. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα οξειδοαναγωγικά δυναµικά και η συνεργατικότητα µεταξύ των 

οξειδοαναγωγικών κέντρων προσαρµόζονται στα διαφορετικά κανάλια µεταφοράς 

πρωτονίων που υπάρχουν στο κυτόχρωµα ba3 του T. Thermophilus.      

Η διαφορά στα δυναµικά αναγωγής της αίµης α3 των ba3 και aa3 

κυτοχρωµικών οξειδασών δεν µπορεί να οφείλεται σε διαφορετική συναρµογή, αφού 

κρυσταλλογραφικές µελέτες έχουν δείξει ότι το διπυρηνικό κέντρο των δύο 

πρωτεϊνών είναι ακριβώς το ίδιο Εποµένως η διαφορά των 100-200 mV στo δυναµικό 

αναγωγής της αίµης α3 ανάµεσα στις ba3 και aa3 κυτοχρωµικές οξειδάσες ίσως 

οφείλεται σε αλλαγές που προκαλούν φορτισµένα αµινοξέα κοντά στο περιβάλλον 

της  αίµης α3 στις δύο αυτές πρωτεΐνες. Όµως οι  κρυσταλλικές δοµές  της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης αα3- P. denitrificans  και bα3 του Thermus thermophilus  

έδειξαν ότι τα αµινοξέα που περιβάλλουν το διπυρηνικό κέντρο διατηρούνται πλήρως 

στις δύο αυτές οξειδάσες.16,2 Η ύπαρξη τριών CO δονήσεων  στους 1982 cm-1, 1973 

(γ διαµόρφωση) cm-1και 1967(α διαµόρφωση)  cm-1  στο κυτόχρωµα  ba3 του 

βακτηρίου T. Thermophilus9  σε σχέση µε τη µια δόνηση στους 1963 cm-1 του 

κυτοχρώµατος aa3 των θηλαστικών21 ,και των τριών δονήσεων στους 1966, 1975 και 

1958 cm-1 της οξειδάσης aa3 του βακτηρίου Paracoccus denitrificans22, θα µπορούσε 

να χαρακτηρίζει µια σηµαντική διαφορά της ενεργής θέσης του κυτοχρώµατος ba3. 

Οι α-, β-, και γ-διαµορφώσεις έχουν αποδοθεί σε προηγούµενες µελέτες σε µεταβολές 

στην απόσταση ανάµεσα στο άτοµο σιδήρου της αίµης α3 και του CuB 23. Η α-

διαµόρφωση( 1967 cm-1) αντιπροσωπεύει µια περιορισµένη κοιλότητα της αίµης που 

δεν επιτρέπει την συναρµογή του CO στην αίµη χωρίς αυτό να δέχεται 

αλληλεπιδράσεις από τον CuB, ενώ στην περίπτωση της β-δοµής (1958 cm-1) ο CuB 

µετακινείται µακριά από τον δεσµευµένο υποκαταστάτη. Πρόσφατα  οι Pinakoulaki 

et al24 έδειξαν ότι στην γ-διαµόρφωση (1973 cm-1) ο CuB τοποθετείται πλησιέστερα 

στο σύµπλοκο α3-CO, προκαλώντας την παραµόρφωση της οµάδας Fe-C-O από την 

ευνοϊκή συµµετρία της α-διαµόρφωσης. H δόνηση στους 1982 cm-1 (δεν έχει 
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παρατηρηθεί στις κυτοχρωµικές οξειδάσες)  στο κυτόχρωµα ba3 δεν συµπίπτει µε τη 

β διαµόρφωση που έχει βρεθεί στις άλλες οξειδάσες και κατά συνέπεια έχει προταθεί 

ότι αντιπροσωπεύει µια διαµόρφωση του ενεργού κέντρου στην οποία ο CuB ασκεί 

µια ισχυρή στερεοχηµική παρεµπόδιση στο δεσµευµένο, στην αίµη α3, CO9. 

Εποµένως οι µεταβολές που παρατηρούνται στην µετατόπιση και στην ένταση των 

CO δονήσεων ανάµεσα στις κυτοχρωµικές οξειδάσες αα3 και ba3 αποτελούν ένδειξη 

ότι το πρωτεϊνικό περιβάλλον που περικλείει την αίµη α3 είναι διαφορετικό στα δύο 

αυτά ένζυµα. Συνεπώς η συσχέτιση που εµφανίζουν οι δονήσεις του CO στις α, β και 

γ διαµορφώσεις µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την µελέτη τόσο 

των στερικών παραγόντων στο διπυρηνικό κέντρο, που επηρεάζουν το καταλυτικό 

µηχανισµό των αιµοχαλκοξειδασών, αλλά και της απόστασης αιµικού σιδήρου και 

CuB. Η διαµόρφωση που σταθεροποιείται στο διπυρηνικό κέντρο µπορεί να παρέχει 

σηµαντικές πληροφορίες για την µακρινή θέση δέσµευσης της αίµης. Εποµένως η 

αύξηση ή µείωση της απόστασης Fe-CuB θα έχει ως αποτέλεσµα στερεοχηµικές 

επιδράσεις στην αίµη α3 που θα µπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές µεταβολές 

στην κοιλότητα της αίµης α3 µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται και το οξειδοαναγωγικό 

δυναµικό της.  

Το πλήρες ανηγµένο κυτόχρωµα bα3 χαρακτηρίζεται από δύο  ν(Feα3
+2-Ηis) 

δονήσεις, µία στους 210 cm-1 και µια στους 193 cm-1 ενώ το κυτόχρωµα αα3 στο 

P.denitrificans εµφανίζει  µια υψηλή συχνότητα της δόνησης τάσης Fe-His στους 220 

cm-1.5,24 Η ύπαρξη δύο  ν(Feα3
+2-Ηis) συχνοτήτων στο κυτόχρωµα bα3, εκ των οποίων 

η µια είναι ασυνήθιστα χαµηλή, δηλώνει την παρουσία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της αξονικής ιστιδίνης , τα οποία µπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία 

του ενζύµου. Επίσης η κρυσταλλική δοµή της κυτοχρωµικής οξειδάσης bα3 του 

Thermus thermophilus2 έχει αποκαλύψει ότι η απόσταση ανάµεσα στο Fe της αίµης 

α3 και την εγγύς ιστιδίνη 384 είναι 3.3 Α, σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή που έχει 

παρατηρηθεί στις δοµές των  αα3 κυτοχρωµικών οξειδασών του P. Denitrificans16 

(2.1 Α) και των θηλαστικών (1.9 Α)17. Το γεγονός ότι η απόσταση του δεσµού Fe-His 

είναι διαφορετική ανάµεσα στις οξειδάσες αα3 και ba3 , δηλώνει ένα διαφορετικό 

εγγυή περιβάλλον της αίµης α3  Σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι πολύ πιθανό  ότι 

µεταβολές  της εγγύς ιστιδίνης θα επιφέρουν  πιθανές δοµικές αλλαγές στο 

περιβάλλον της αίµης α3 και κατά συνέπεια  θα  επηρεάσουν  τα δυναµικά αναγωγής 

της α3.  
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 Το φάσµα απορρόφησης του συµπλόκου οξειδωµένου ενζύµου-ΝΟ (Σχήµα 3, 

συνεχής γραµµή) καταγράφηκε µετά την απευθείας εισαγωγή ΝΟ (διαλυµένου σε 

ρυθµιστικό διάλυµα.) στο οξειδωµένο ένζυµο και παρουσιάζει µέγιστο στην περιοχή 

της Soret µετάβασης στα 414 µε ώµο στα 436 nm και στην περιοχή της α ταινίας  

 
Σχήµα 3: Φάσµατα απορρόφησης ορατού του κυτοχρώµατος ba3 από το Thermus thermophilus. Τα 

φάσµατα µε τη συµπαγή και διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχούν στο σύµπλοκο του οξειδωµένου και 

πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3  µε το ΝO. Η µετάβαση από το  ΝΟ-σύµπλοκο του οξειδωµένου 

στο ΝΟ-σύµπλοκο του πλήρους ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3  έγινε ηλεκτροχηµικά δηλαδή µε εφαρµογή 

δυναµικού στα �300 mV  (vs Ag/AgCl)   

 

µέγιστο στα 584 nm, ενώ εξαφανίζεται η ταινία µεταφοράς φορτίου της υψηλού σπιν 

αίµης α3 στα 656 nm. Η εµφάνιση της Soret µετάβασης στα 436 nm και της α ταινίας 

στα 587 nm αποτελεί ένδειξη σχηµατισµού του συµπλόκου Fe3+-NO. Με 
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ηλεκτροχηµική αναγωγή δηλαδή µε εφαρµογή δυναµικό στα -300 mV στο 

συµπλόκου του οξειδωµένου ενζύµου µε το ΝΟ έχει ως αποτέλεσµα το σχηµατισµό 

του πλήρως ανηγµένου ένζυµου µε το ΝΟ (σχήµα 3 διακεκοµµένη γραµµή). Το 

φάσµα απορρόφησης του συµπλόκου του  ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 µε το ΝΟ, 

Fe2+-NO, παρουσιάζει µέγιστο στην περιοχή της Soret µετάβασης στα 427 nm, και 

στην περιοχή των α και β ταινιών µέγιστα στα 560 ,600 και 528 nm αντίστοιχα. Όπως 

είδαµε και παραπάνω σε δυναµικό -300 mV(vs Ag/AgCl) η χαµηλού-σπιν αίµη b 

ανάγεται  δεδοµένου ότι στο τέλος αυτής της µετάβασης του δυναµικού οι αλλαγές 

στην απορρόφηση του φάσµατος παρουσιάζουν µια χαρακτηριστική α ταινία στα 559 

nm, µια β ταινία στα 528 nm και µια µετάβαση Soret στα 427 nm. Στο δυναµικό αυτό 

ανάγεται και αίµη α3 αλλά λόγω της παρουσίας ΝΟ σχηµατίζεται το σύµπλοκο α3
2+-

ΝΟ το οποίο παρουσιάζει Soret απορρόφηση στα 427 nm και ένα µέγιστο στην 

περιοχή της α ταινίας στα 600 nm. Αυτές οι αλλαγές απορρόφησης που 

παρατηρούνται µε εφαρµογή δυναµικού στα �300 mV δείχνουν χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα (θέση κορυφής και ένταση) για ΝΟ σύµπλοκο ανηγµένης αίµη α3 µε 

αριθµό συναρµογής έξι όπως έχει καταγραφεί στο σύµπλοκο της ανηγµένης 

κυτοχρωµικής οξειδάσης µε το ΝΟ25. H απόδοση των οπτικών απορροφήσεων του 

οξειδωµένου και του ανηγµένου συµπλόκου ba3-NO έγινε µε βάση τις διαφορετικές 

οπτικές ιδιότητες των ΝΟ-συµπλόκων του κυτοχρώµατος α3, τα οποία διαφέρουν 

στην οξειδωτική κατάσταση. Η ανηγµένη µορφή του συµπλόκου α3
2+-ΝΟ έχει 

υψηλότερους συντελεστές απορροφητικότητας στις ταινίες απορρόφησης της Soret 

µετάβασης και της α ταινίας, σε σχέση µε το σύµπλοκο α3
3+-ΝΟ. Αυτή η 

συµπεριφορά συνήθως παρατηρείται για διαµαγνητικές Fe(II) αίµες.  

Πρόσφατα οι Koutsoupakis et al9 απέδειξαν ότι η δέσµευση του CO στο 

κυτόχρωµα ba3 οδηγεί σε σχηµατισµό ενός ποσοστού 70% αίµης α3-CO µε το 

υπόλοιπο 30% να σχηµατίζει το σύµπλοκο CuB-CO. Το φάσµα απορρόφησης του 

συµπλόκου του  ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 µε το ΝΟ δεν δείχνει κάποιο ποσοστό 

µη συναρµοσµένης αίµης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το φάσµατα της δεύτερης 

παραγώγου της Soret περιοχής του ανηγµένου και του συναρµοσµένου µε ΝΟ 

κυτοχρώµατος ba3 (Σχήµα 4). Στο φάσµα της δεύτερης παραγώγου του ανηγµένου 

ενζύµου η µετάβαση Soret εµφανίζει µια καθαρή αρνητική κορυφή στα 444. Αυτή η 

κορυφή είναι απούσα στο σύµπλοκο του ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 µε το ΝΟ και 

σύγκριση µε το φάσµα της δεύτερης παραγώγου του CO-συµπλόκου του 

κυτοχρώµατος ba3, υπολογίζουµε ότι το σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ σχηµατίζεται κατά 100%. 
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Εποµένως δεν παρατηρείται κάποιο στοιχείο που να πιστοποιεί ύπαρξη συµπλόκου 

CuB
1+-NO σε ισορροπία. Ακόµα και µε προσθήκη στοιχειοµετρικών ποσοτήτων ΝΟ 

στο ανηγµένο κυτόχρωµα ba3, το σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ σχηµατίζεται κατά 100%. Με 

βάση  τα πειραµατικά δεδοµένα αποκλείεται η ταυτόχρονη δέσµευση δύο µορίων ΝΟ 

στο ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο και κατά συνέπεια αυτή η συµπεριφορά είναι 

σύµφωνη µε τη υψηλή συγγένεια που παρουσιάζει η αίµη a3 για το ΝΟ 3. 

   
Σχήµα 4: Φάσµατα απορρόφησης ορατού του πλήρους ανηγµένου αδέσµευτου (συµπαγής γραµµή) και 

δεσµευµένου µε ΝΟ ( διακεκοµµένη γραµµή) κυτοχρώµατος ba3 από το Thermus thermophilus, καθώς 

και οι  δεύτεροι παράγωγοι των παραπάνω φασµάτων 

 

 Ένα ακόµα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την παραπάνω µελέτη είναι 

ότι η προσθήκη του  ΝΟ στο οξειδωµένο ένζυµο δεν ανάγει το ένζυµο προς 

σχηµατισµό του Fe2+-NO συµπλόκου. ∆ηλαδή δεν έχουµε το φαινόµενο της 

αυτοαναγωγής από το ΝΟ το οποίο παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις 

αιµοχαλκοξειδάσες. Για παράδειγµα η MetMbNO αυτοανάγεται µε µια σταθερά 

ταχύτητας 3.2 x 102 M-1 s-1 σε pH >7 , µε ένα µηχανισµό που απαιτεί ένα ιόν 

υδροξειδίου στο καθορίζον στάδιο της ταχύτητας και ένα επιπλέον µόριο ΝΟ για να 

ολοκληρωθεί η αυτοαναγωγή26. Εποµένως η ταχύτητα αυτοαναγωγής της MetMbNO, 

και πιθανόν άλλων πρωτεϊνικών αιµικών�ΝΟ συµπλόκων, εξαρτάται από τη 



 
 

188 

συγκέντρωση των µορίων ΟΗ- και της περίσσειας ΝΟ. Η διαφορά που παρατηρείται 

στα δυναµικά της αίµης α3 µεταξύ του κυτοχρώµατος ba3 (Εm1 = 340 mV, Εm2 = 450 

mV) και της κυτοχρωµικής οξειδασης αα3 από το βακτήριο P. Denitrificans (Εm = 

190 mV) είναι περίπου 200 mV, µε την αίµη α3 της κυτοχρωµικής οξειδάσης να 

παρουσιάζει µικρότερη τάση για αναγωγή. Από τη σχέση ∆G0 = n F∆Ε0 και 

γνωρίζοντας ότι ∆Ε0= 200 mV, και n=1 υπολογίζουµε µια διαφορά ∆G0=19 kJ/mol 

για την αναγωγή των ηµιαντιδράσεων των δύο α3 κυτοχρωµάτων, µε την αίµη α3 του 

κυτοχρώµατος ba3 να παρουσιάζει πιο αρνητική  ∆G0 και κατά συνέπεια µεγαλύτερη 

τάση για αναγωγή. Την ίδια σχετική τάση για αναγωγή αναµένεται να παρουσιάζουν 

και τα ΝΟ-σύµπλοκα των αντίστοιχων πρωτεϊνών, παρόλο που δεν µπορούµε να 

προσδιορίσουµε τη διαφορά στο ∆G0 διότι δεν µπορούµε να µετρήσουµε τα δυναµικά 

των συµπλόκων ba3-NO και aa3-NO. Λαµβάνοντας υπόψη τον παραπάνω 

συλλογισµό συµπεραίνουµε ότι η αυτοαναγωγή θα προχωρήσει πιο εύκολα στο ΝΟ-

σύµπλοκo του οξειδωµένου κυτοχρώµατος ba3 σε σχέση µε το αντίστοιχο σύµπλοκο 

της κυτοχρωµικής οξειδάσης aa3. Eντουτοις, πειραµατικά δεν παρατηρήθηκε κάτι 

τέτοιο. Εποµένως η διαφορά στα δυναµικά των ba3 και aa3 κυτοχρωµικών οξειδασών 

δεν είναι σε θέση να εξηγήσει την διαφορά στην  αυτοαναγωγή που παρατηρείται στα 

ΝΟ-σύµπλοκα αυτών των πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το σύµπλοκο 

Fe3+-NO δεν ανάγεται σε Fe2+-NO υπό τη παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων 

περίσσειας ΝΟ ακόµα και µετά την πάροδο 1 ώρας. Συνεπώς φαίνεται ότι η 

προσθήκη του ΝΟ στο οξειδωµένο ένζυµο επάγει κάποια αλλαγή διαµόρφωσης στο 

µακρινό περιβάλλον της αίµης α3 ή στο περιβάλλον του CuB εµποδίζοντας µε αυτό το 

τρόπο την προσβολή µορίων ΟΗ- στο δεσµευµένο ΝΟ. Εποµένως δεν µπορούµε να 

αποκλείσουµε και την πιθανότητα να µετέχει ο CuB στην διαδικασία δέσµευσης του 

NO.  

Το σχήµα 5 δείχνει το UV-Vis φάσµα διαφοράς του οξειδωµένου από το 

πλήρως ανηγµένο σύµπλοκο του κυτοχρώµατος ba3 µε το ΝΟ στο εύρος δυναµικών 

από -300 έως 400 mV (vs Ag/AgCl) ( Σχήµα 1C). Στο εύρος δυναµικών από -400 έως 

100 mV(vs Ag/AgCl) η χαµηλού-σπιν αίµη b οξειδώνεται δεδοµένου ότι στο τέλος 

αυτής της µετάβασης του δυναµικού οι αλλαγές στην απορρόφηση του 

οξειδοαναγωγικού φάσµατος παρουσιάζουν µια χαρακτηριστική α ταινία στα 560 

nm, µια β ταινία στα 528 nm και µια µετάβαση Soret στα 427 nm. Στο ίδιο εύρος 

δυναµικών το σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ οξειδώνεται όπως φαίνεται από την αρνητική 

αύξηση στην απορρόφηση της µετάβασης Soret στα 427 nm, της α ταινίας στα 600 
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nm και της εµφάνισης της θετικής ταινίας απορρόφησης στα 656 nm. Η χαµηλής 

έντασης ταινία απορρόφησης στα 656nm είναι χαρακτηριστική ταινία µεταφοράς 

φορτίου της οξειδωµένης υψηλού-σπιν αίµης α3. Εποµένως παρατηρούµε ότι µε 

σταδιακή εφαρµογή ολοένα και πιο υψηλού δυναµικού από -300 σε 400 mV το 

σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ οξειδώνεται προς α3

3+ χωρίς τον ενδιάµεσο σχηµατισµό του 

συµπλόκου α3
3+-ΝΟ. Παράλληλα µε τη διαδικασία αύτη οξειδώνεται και χαµηλού-

σπιν αίµη b. Συγκεκριµένα µε την εφαρµογή δυναµικού κοντά στα �200 mV αρχίζει η 

οξείδωση της αίµης b (560 nm) και ταυτόχρονα παρατηρούµε αρνητική αύξηση της 

κορυφής στα 600 nm το οποίο δείχνει ότι το σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ αρχίζει να 

οξειδώνεται. Tο γεγονός ότι οξείδωση της ανηγµένης αίµης b παρατηρείται από τα �

200 mV και µετά είναι σε συµφωνία µε τη παραπάνω µελέτη τιτλοδότησης 

δυναµικού στο µη δεσµευµένο µε ΝΟ κυτόχρωµα ba3. Καθώς το δυναµικό ανέρχεται 

στα 50 mV, δυναµικό στο οποίο χωρίς τη παρουσία ΝΟ η αίµη α3 είναι ανηγµένη 

κατά 90% (βλέπε σχήµα 2β), παρατηρούµε µια µικρή θετική κορυφή στα 444 nm η 

οποία δείχνει ότι ένα  µικρό ποσοστό του συµπλόκου α3
2+-ΝΟ έχει µετατραπεί σε 

α3
2+, το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Ωστόσο µε εφαρµογή δυναµικού µεγαλύτερου 

των +50 mV η θετική κορυφή στα 444 nm αρχίζει να µειώνεται παράλληλα µε την 

αρνητική αύξηση της κορυφής στα 600 nm. Τέλος παρατηρούµε ότι σε δυναµικό 

+400 mV όλα τα κυτοχρώµατα του ba3 έχουν οξειδωθεί λαµβάνοντας το ένζυµο στην 

οξειδωµένη του κατάσταση. Το σηµαντικό στη µελέτη αυτή είναι ότι δεν 

παρατηρήσαµε σχηµατισµό του συµπλόκου α3
3+- ΝΟ το οποίο σχηµατίζεται µε 

απευθείας εισαγωγή αερίου ΝΟ στο οξειδωµένο ένζυµο. 

Αυτό που φαίνεται από τα φάσµατα του σχήµατος 5 είναι ότι µε 

ηλεκτροχηµική απόσπαση ενός ηλεκτρόνιου από την ανηγµένη αίµη b παρατηρείται 

ταυτόχρονα οξείδωση του συµπλόκου α3
2+-ΝΟ προς α3

3+. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 

το ένζυµο χρησιµοποιώντας το ηλεκτρόνιο που προέρχεται από την οξείδωση της 

αίµης b, οξειδώνει το σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ προς α3

3+. Με αλλά λόγια το κυτόχρωµα bα3 

επιτελεί την καταλυτική ανάγωγη δύο ηλεκτρονίων του ΝΟ σε Ν2Ο και η οξείδωση 

της αίµης b αποτελεί το καθοριστικό στάδιο για την αναγωγή του ΝΟ. Το 

αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας είναι σε συµφωνία µε µελέτες stopped-flow 

φασµατοσκοπίας ορατού/υπεριώδους του κυτοχρώµατος bα3 του θερµόφιλου 

βακτηρίου Thermus thermophilus που απέδειξαν την δράση του ενζύµου ως 

αναγωγάση του µονοξειδίου του αζώτου3. 
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Σχήµα 5: Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον του ανηγµένου ΝΟ-συµπλόκου του κυτοχρώµατος 

bα3 στα �250, -200, -150, -100, 0, 50, 200, 300 και400 mV (vs Ag/AgCl)  όπου κυριαρχoύν οι 

συνεισφορές της αίµης b( 560 nm) και του συµπλόκου α3-ΝΟ (600 nm). 
 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ανάµεσα στα δυναµικά �300 mV και 

+400mV παρατηρούµε δύο φασµατοσκοπικά ανιχνεύσιµες οξειδοαναγωγικές 

διαδικασίες, στα 559 nm (οξείδωση της αίµη b) και στα 600 nm( οξείδωση του 

συµπλόκου α3
2+-ΝΟ). Το γεγονός ότι αυτές οι δυο φασµατικές αλλαγές 

παρατηρούνται ταυτόχρονα µε την αύξηση του δυναµικού, δηλώνει ότι σχετίζονται 

λειτουργικά µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίων. H πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι το 

σύµπλοκο α3
2+-ΝΟ ανταποκρίνεται στην οξείδωση της αίµης b µέσω µιας 

αλλοστερικής αλληλεπίδρασης  Είναι γνωστό ότι  αλλαγές στο περιβάλλον µιας 
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θέσης στη πρωτείνη µπορεί να επιφέρει αλλαγές σε αλλά κέντα της πρωτείνης που 

απέχουν πάνω από 20 Α.. Η κρυσταλλική δοµή της κυτοχρωµικής οξειδάσης bα3 του 

Thermus thermophilus έχει αποκαλύψει την ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού 

µονοπατιού µεταφοράς των ηλεκτρονίων µεταξύ των οξειδοαναγωγικά κέντρων 

αίµης b και αίµης α3
2. Συγκεκριµένα µια Φαινυλαλανίνη παρατηρήθηκε ότι βρίσκεται 

σε µικρή απόσταση (~3 Α) ανάµεσα στους ιµιδαζιλικούς δακτυλίους των  His 386 ( 

αίµη α) και  His 384 (αίµη a3.) Εποµένως µια αλλαγή στην οξειδωτική κατάσταση 

του Fe της αίµης b, θα µεταδοθεί στην εγγύς His386.η οποία επάγει µια αλλαγή στο 

προσανατολισµό και τη θέση του φαινολικού δακτυλίου της Φαινυλαλανίνης. Η 

Φαινυλαλανίνη µε τη σειρά της θα µεταδώσει αυτή την αλλαγή στην αίµη α3 µεσώ 

της αλληλεπίδρασης της µε την His 384. Εποµένως µέσω ενός τέτοιου δικτύου 

δεσµών µπορεί να διεκπεραιώνεται η ηλεκτρονιακή µεταφορά ανάµεσα στο Feb της 

αίµης b και στο Fea3 της αίµης α3. 

Ο µοριακός µηχανισµός της αναγωγής του ΝΟ δεν έχει διελευκανθεί ακόµα 

λόγω της δυσκολίας να συλλεχθούν πληροφορίες για την κατάσταση του ΝΟ στα 

διάφορα ενδιάµεσα που σχηµατίζονται κατά τον καταλυτικό κύκλο. Στο παρελθόν η 

µεγαλύτερη προσπάθεια συλλογής αυτών των πληροφοριών πραγµατοποιήθηκε µε 

την χρήση της φασµατοσκοπίας ορατού και EPR. Πρόσφατα προτάθηκε ότι ο 

µηχανισµός ενεργοποίησης του ΝΟ από την NOR πραγµατοποιείται µε ένα πλήρως 

ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο αίµης b3/µη-αιµικού σιδήρου, και η δέσµευση ΝΟ στην 

ανηγµένη αίµη b3 προκαλεί την αποδέσµευση της εγγύς ιστιδίνης. Επίσης µελέτες 

φασµατοσκοπίας συντονισµού Raman της αντίδρασης του κυτοχρώµατος cbb3 µε το 

NO έδειξαν τον σχηµατισµό ενός συµπλόκου Fe2+-NO της αίµης b3 µε αριθµό 

συναρµογής πέντε28. Στη παρούσα εργασία τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το 

σύµπλοκο του  ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 µε το ΝΟ έχει αριθµό συναρµογής έξι. 

Αυτό δηλώνει ότι είναι πιθανό ο σχηµατισµός του δεσµού Ν-Ν να πραγµατοποιείται 

µε συναρµοσµένη την ιστιδίνη στην αίµη α3. Σηµαντικές µεταβολές θα 

καταγράφονταν στα φάσµατα ορατού στην περίπτωση που ο δεσµός της αίµη α3 µε 

την εγγύς ιστιδίνη θα είχε διασπαστεί, εφόσον σε µελέτες αιµών b-τύπου στις οποίες 

διασπάται ο δεσµός His-Fe η Soret µετάβαση µετατοπίζεται από γύρω στα 390 nm 

κατά την µετατροπή της αίµης µε αριθµό συναρµογής έξι σε αριθµού συναρµογής 

πέντε µε την αποµάκρυνση της ιστιδίνης. Ένα άλλο µοντέλο που προτάθηκε από τους 

Watmough et al29 για τον µοριακό µηχανισµό της αναγωγής του ΝΟ από την NOR, 

περιλαµβάνει την ύπαρξη του διπυρηνικού κέντρου σε κατάσταση µικτού σθένους 
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(αίµη b3
3+ /µη-αιµικός Fe2+), και δύο µόρια ΝΟ δεσµεύονται διαδοχικά στον µη-

αιµικό σίδηρο στον οποίο πραγµατοποιείται η αναγωγή αφήνοντας την αίµη b3 

αµέτοχη στον καταλυτικό κύκλο. Το µοντέλο αυτό βασίστηκε στο γεγονός ότι το 

κανονικό δυναµικό αναγωγής της αίµης b3 είναι σηµαντικά χαµηλότερο από τα 

δυναµικά αναγωγής των τριών υπολοίπων µεταλλικών κέντρων του ενζύµου γεγονός 

που καθιστά την αναγωγή της b3 θερµοδυναµικά µη ευνοούµενη. Συγκεκριµένα, το 

δυναµικό της αίµης b3 (Em=60 mV) είναι πολύ χαµηλότερο από τα 310 mV της αίµης 

c, 345 mV της αίµης b, και τα 320 mV του µη-αιµικού σιδήρου. ∆εν παρουσιάστηκαν 

ωστόσο πειρατικά δεδοµένα που να στηρίζουν την δέσµευση ενός ή δύο µορίων 

υποστρώµατος στον ανηγµένο µη-αιµικό σίδηρο. Τα ηλεκτροχηµικά φάσµατα 

οξείδωσης του ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 µε το ΝΟ (σχήµα 5) αποδεικνύουν ότι 

το ΝΟ είναι δεσµευµένο στην αίµη α3 κατά τη διάρκεια της οξείδωσης και συνεπώς η 

αίµη α3 δεν µένει ανεπηρέαστη κατά τον καταλυτικό κύκλο.  

Ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά χαρακτηριστικά του διπυρηνικού κέντρου 

του ba3 κυτοχρώµατος είναι η σχετική διευθέτηση των µεταλλικών κέντρων του 

αιµικού Fe και του Cu. Τα κέντρα αυτά βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, και στο 

µηχανισµό που έχει προταθεί για την καταλυτική λειτουργία της νιτρικής 

αναγωγάσης από τους De Vries et al27, η απόσταση των δύο µετάλλων είναι αυτή που 

επιτρέπει την δηµιουργία του δεσµού Ν-Ν µετά την δέσµευση ενός µορίου ΝΟ σε 

κάθε κέντρο. Κατά συνέπεια, µεταβολές στην απόσταση των δύο κέντρων σιδήρου 

είναι ιδιαίτερης σηµασίας εφόσον µπορεί να επηρεάσουν την κινητική της 

καταλυτικής αντίδρασης ή ακόµα και να καθορίσουν τον σχηµατισµό πιθανών 

ενδιαµέσων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η µετατροπή του ΝΟ σε Ν2Ο 

πραγµατοποιείται µε την χρησιµοποίηση των ηλεκτρονίων των δύο µετάλλων, του 

αιµικού Fe και  του CuB. Ωστόσο δεν µπορούµε να  πούµε αν ο CuB  συµµετέχει στη 

διαδικασία οξείδωσης, όταν το ΝΟ είναι δεσµευµένο στην αίµη α3, διότι ο CuB ο ίδιος 

αλλά και ένα πιθανό σύµπλοκο του µε το ΝΟ είµαι µη ανιχνεύσιµα  µε 

φασµατοσκοπιά UV-Vis. Εποµένως βασιζόµενοι στα ηλεκτροχηµικά φάσµατα δεν 

µπορούµε να προτείνουµε αν η δραστικότητα ΝΟ αναγωγάσης του κυτοχρώµατος ba3 

προάγεται  µε την αντίδραση δύο ΝΟ µορίων µε το ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο.  

 



 
 

193 

  
 
 
 
Βιβλιογραφία 
 

(1) Than, M. E. and Soulimane, (2001) T. Handbook of Metalloproteins, 363-

378. 

(2) Soulimane, T., Buse, G., Bourenkov, G. P., Bartunik, H. D., Huber, R., and 

Than, M. E. EMBO J. (2000), 19, 1766-1776. 

(3) Giuffre, A., Stubauer, G., Sart, P., Brunori, M., Zumft, W. G., Buse, G., 

Soulimane, T. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A (1999), 96, 14718-14723. 

(4) Giuffrè, A., Forte, E., Antonini, G., D�Itri, E., Brunori, M., Soulimane, T., and 

Buse, G. (1999) Biochemistry 38, 1057-1065. 

(5) Einarsdóttir, O., Killough, P. M., Fee, J. A., and Woodruff, W. H. (1989) J. 

Biol.Chem. 264, 2405-2408. 

(6) Surerus, K. K., Oertling, W. A., Fan, C., Gubriel, R. J., Einarsdótirr, O., 

Antholine, W. E., Dyer, R. B., Hoffman, B. M., Woodruff, W. H., Fee, J. A. 

(1992)  Proc. Natl. Acad.Sci. USA 89, 3195-3199.  

(7) Oertling, W. A., Surerus, K. K., Einarsdótirr, O. Fee, J. A., Dyer, R. B., and 

Woodruff, W. H. (1994) Biochemistry 33, 3128-3141. 

(8) Goldbeck, R. A., ., Einarsdótirr, O., Dawes, T. D., O Connor, D. B., Surerus, 

K. K., Fee, J. A., and Kliger, S. S. (1992) Biochemistry 31, 9376-9387. 

(9)  Koutsoupakis, K., Stavrakis, S., Pinakoulaki, E., Soulimane, T.,  and 

Varotsis, C. (2002) J. Biol. Chem. 277, 32860-32866 

(10) Hendler, R. W., and Westerhoff, H. V. (1992)  Biophysical J. 63, 1586-1604 

(11) Carter, K., and Palmer, G (1982)  J. Biol.Chem. 257, 13507-13514. 

(12) Babcock, G. T., Vichery, L. E., and Palmer, G (1978)  J. Biol.Chem. 261, 

11524-11537 

(13) Nicholls, P., and Petersen, L. C. (1972)  Biochim. Biophys. Acta  357, 462-

467 

(14) a)Pardhasaradhi, K., Ludwig, B., Hendler, R.W. (1991) Biophys. J. 60, 408-

414. b) Hendler, R.W., Subba Reddy, K. V., Shrager, r.I., and Caughey, W. S. 

(1986) Biophys. J. 49, 717-729 



 
 

194 

(15) Blair, D. F., Ellis, W. R., Wang, H., Gray, H. B., and chan, S. I. (1986) J. 

Biol.Chem. 261, 11524-11537 

(16) Iwata, S., Ostermeier, C., Ludwig, B., and Michel, H. (1995) Nature 376, 

660-669. 

(17) Yoshikawa, S., Shinzawa-Itoh, K., Nakashima, R., Yaono, R., Yamashita, E., 

Inoue, N., Yao, M., Fei, M. J, Libeu, C. P., Mizushima, T., Yamaguchi, H., 

Tomizaki, T., and Tsukihara, T., (1998) Science 280, 1723-1729. 

(18) Puustinen, A., Baily, J. A, Dyer, R. B., Mecklenburg, S. L., Wikström, M., 

and Woodruff, W. H. (1997) Biochemistry 36, 13195-13200. 

(19) Hellwig, P., Behr, J., Ostermeier, C., Richter, O.-M. H., Pfizner, U., 

Odenwald, A., Ludwig, B., Michel, H., and Mäntele, W. (1998) Biochemistry 

37, 7390-7399. 

(20) Hellwig, P., Grzybek, S., Behr, J., Ludwig, B., Michel, H., and Mäntele, W. 

(1999) Biochemistry 38, 1685-1694. 

(21) Iwase, T., Varotsis, C., Shinzawa-Itoh, K., Yoshikawa, S., and Kitagawa, T. 

(1999) J. Am. Chem. Soc. 121, 1415-1416. 

(22) Rost, B., Behr, J., Hellwig, P., Richter O.-M. H., Ludwig, B., Michel, H., and 

Mäntele, W.  (1999) Biochemistry 38, 7565-7571. 

(23) Mitchell, D. M., Shapleigh, J. P., Archer A. M., Alben, J. O., and Gennis R. 

B. (1996) Biochemistry 35, 9446-9450. 

(24) Pinakoulaki, E. Pfitzner, U. Ludwig, B., and Varotsis C. (2002) J. Biol. 

Chem., 277, 13563-13568. 

(25) Rousseau, D. L., Singh, S., Ching, Y-c., and Sassaroli, M. (1988) J. Biol. 

Chem. 263, 5681-5685. 

(26) Hoshino, M., Maeda, M., Konishi, R., Seki, H., Ford, P. C. (1996) J. Am. 

Chem. Soc. 118, 5702 

(27)  Girsch, P. and de Vries, S. (1997) Biochim. Biophys. Acta 1318, 202-216. 

(28) Pinakoulaki, E., Stavrakis, S., Urbani, A. , and  Varotsis C. (2002) J. Am. 

Chem. Soc 124, 9378-9379. 

(29) Grönberg, K. L. C., Roldan, M. D., Prior, L., Butland, G., Cheesman, M. R., 

Richardson, D. J., Spiro, S., Thomson, A. J., Watmough, N. J. (1999) 

Biochemistry 38, 13780-13786. 

 
 



 
 

195 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ αα3-600 

Εισαγωγή  
 

Η κυτοχρωµική c οξειδάση (CcO) πραγµατοποιεί την τεσσάρων ηλεκτρονίων 

αναγωγή του µοριακού οξυγόνου και συνδέει την µεταφορά ηλεκτρονίων µε την 

µετατόπιση πρωτονίων κατά µήκος της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, ή της 

βακτηριακής κυτορροπλασµατικής µεµβράνης, αντίστοιχα.1,2 Το ένζυµο περιέχει 

τέσσερα οξειδοαναγωγικά κέντρα, δύο αίµες α και δύο οµάδες ατόµων χαλκού. Η 

εισαγωγή ηλεκτρονίων από το κυτόχρωµα c στο οµοδιπυρηνικό κέντρο χαλκού, το 

CuA, ακολουθείται από την ενδοµοριακή µεταφορά των ηλεκτρονίων, µέσω της 

χαµηλού σπιν αίµης α, στο διπυρηνικό κέντρο που αποτελείται από την υψηλού σπιν 

αίµη α3 και ένα άτοµο CuB.3,4
 Τα δύο τελευταία µεταλλικά κέντρα αποτελούν το 

ενεργό κέντρο στο οποίο καταλύεται η αναγωγή του οξυγόνου σε νερό. Η ελεύθερη 

ενέργεια που απελευθερώνεται από τις αντιδράσεις µεταφοράς ηλεκτρονίων 

διατηρείται ως ηλεκτροχηµική διαβάθµιση πρωτονίων κατά µήκος της µεµβράνης και 

τελικά διοχετεύεται στην σύνθεση του ΑΤΡ. 

∆εδοµένου ότι µια κατανόηση των οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων  των µεταλλικών 

κέντρων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τη διατύπωση συγκεκριµένων λεπτοµερειών των 

θερµοδυναµικών ιδιοτήτων και των µηχανισµών της ενέργειας αυτού του 

αξιοπρόσεκτου ενζύµου, δεν είναι να έκπληξη ότι αυτό το θέµα έχει ερευνηθεί έντονα 

για τρεις δεκαετίες5 έχει δοθεί στις οξειδοαναγωγικές δυνατότητες των δύο αιµικών 

κέντρων α και a3. Εντούτοις, παρά τις πολυάριθµες µελέτες που έχουν γίνει  

χρησιµοποιώντας είτε οπτική απορρόφηση, ηλεκτρονικό παραµαγνητικό  συντονισµό 

(EPR), είτε φασµατοσκοπία κυκλικού διχροϊσµού (MCD) έτσι ώστε να βρεθεί η 

οξειδοαναγωγική κατάσταση των αιµών κατά τη διάρκεια των οξειδοαναγωγικών 

τιτλοδοτήσεων, παραµένει έως τώρα σηµαντική διαφωνία σχετικά µε τις δυναµικά 

αναγωγής των αιµών α και a3. 

 Οι διάφορες απόψεις των οξειδοαναγωγικών χαρακτηριστικών της κυτοχρωµικής 

οξειδάσης συνοψίζονται παρακάτω. Αρχικά, χρησιµοποιώντας UV-Vis  

φασµατοσκοπία διαφοράς στην 605 nm φασµατική περιοχή σε συνδυασµό µε  

ποτενσιοµετρικές  τιτλοδοτήσεις προσδιορίστηκε η οξειδοαναγωγική κατάσταση των 

αιµών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής έδειξαν ότι το ένζυµο έχει  δύο 
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ευδιάκριτα δυναµικά ενδιάµεσου σηµείου  µε τιµές  κοντά στα  230 και 350 mV 6. Η 

κυρίαρχη άποψη  ήταν ότι η αίµη  a3 ήταν το κέντρο υψηλού-δυναµικού και  η αίµη α  

το κέντρο χαµηλού-δυναµικού. Mελέτες EPR7 και MCD8,9 χρησιµοποιήθηκαν στη 

συνέχεια για να παρακολουθήσουν την οξειδοαναγωγική συµπεριφορά των αιµών α 

και a3  κατά τη διάρκεια των οξειδοαναγωγικών τιτλοδοτήσεων. Λαµβάνοντας υπόψη 

όλα των διαθέσιµα φασµατοσκοπικά δεδοµένα οι Wikstrom et al10 οδηγήθηκαν στο 

συµπέρασµα ότι  το "νεοκλασικό" µοντέλο εξηγεί την οξειδοαναγωγική συµπεριφορά 

της κυτοχρωµικής οξειδάσης. Αυτή το µοντέλο  προτάθηκε αρχικά  από τους Nicholls 

και Petersen11 και εξήγησε την ετερογένεια των οξειδοαναγωγικών µεταβάσεων των 

αιµών τύπου α  η οποία είναι αποτέλεσµα  των οξειδοαναγωγικών αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ των δύο αιµών α και α3 . Σε αυτό το µοντέλο, η αίµη α και η αίµη a3 έχουν 

αρχικά ίσες ηλεκτρονιακές συγγένειες, µε Εm κοντά σε 350 mV. Με αναγωγή µιας εκ 

των δύο αιµών, το δυναµικό Εm  της άλλης αίµης  πέφτει περίπου 100 mV ή 

περισσότερο εξαιτίας της αρνητικής συνεργατικότητας µεταξύ της δέσµευσης του 

πρώτου και του δεύτερου ηλεκτρονίου. Οι δύο "τιτλοδοτήσεις" φαίνεται ότι 

προέρχονται από ένα ισοδύναµο πληθυσµό αίµης α και αίµης a3 σε κάθε δυναµικό. 

Κατά συνέπεια, ένα εµφανές χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού του µοντέλου είναι ότι 

πάντα η αίµη  α και η αίµη a3 θα ανάγονται ή θα οξειδώνονται στον ίδιο βαθµό κατά 

τη διάρκεια των οξειδοαναγωγικών τιτλοδοτήσεων. Το νεοκλασικό µοντέλο έχει γίνει 

µια ευρέως αποδεκτή περιγραφή της οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης .Οι Hendler et al12 και Pardhasaradhi et al13παρουσίασαν 

οπτικά φάσµατα διαφοράς  (αναλυόµενα µε τη µέθοδο SVD) της κυτοχρωµικής 

οξειδάσης τα οποία λήφθησαν από ποτενσιοµετρικές τιτλοδοτήσεις. Με τη παραπάνω 

µέθοδο βρήκαν  τρία παρόµοια δυναµικά Em των αιµικών κέντρων α και α3 της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης µε τιµές 200, 260 και 340 mV. Η µέθοδος αυτή είχε το 

πλεονέκτηµα ότι οι φασµατικές πληροφορίες προέρχονταν από το φασµατικό εύρος 

400-700 nm. Η δέσµευση του µονοξειδίου του άνθρακα στην αίµη α3 

χρησιµοποιήθηκε έτσι ώστε να αποδοθεί το χαµηλό δυναµικό Εm στην αίµη α3 και τα 

δυο υψηλότερα δυναµικά Εm στην αίµη α. Αυτά τα αποτελέσµατα  έρχονται σε 

αντίθεση µε το Νεοκλασικό µοντέλο διότι έδειξαν ότι υπάρχει διαφορετική 

οξειδοαναγωγική συµπεριφορά µεταξύ της αίµης α και της αίµης α3. Οι Blair et al14. 

επίσης παρατήρησαν οπτικές φασµατικές αλλαγές απορρόφησης στη φασµατική 

περιοχή 400-700nm κατά τη διάρκεια ηλεκτροχηµικών τιτλοδοτήσεων της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης. Τα συµπεράσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν ότι οι  αίµες  
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α και α3 παρουσιάζουν διαφορετικές  οξειδοαναγωγικές συµπεριφορές. Συγκεκριµένα 

ένα ποσοστό της αίµης α εµφανίζεται να τιτλοδοτείται µε ένα δυναµικό κοντά  στα 

350 mV όταν όλα τα άλλα οξειδοαναγωγικά κέντρα είναι οξειδωµένα. Η αίµη α3 

ανάγεται σε δυναµικά  περίπου 60-80mV χαµηλότερα σε σχέση µε το δυναµικό της 

αίµης α. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά και βασιζόµενοι σε δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα πρότειναν µη συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην αίµη α και 

στο CuA ,CuΒ, και αίµη α3 καθώς η αίµη α3 µπορεί να αλληλεπιδρά µη συνεργατικά 

µε την αίµη α και το CuB.  

 Οµοίως, οι  Nicholls και Wrigglesworth15 έχουν προτείνει ένα οξειδοαναγωγικό 

µοντέλο στο οποίο οι  αίµες  α και α3 έχουν  διαφορετικά οξειδοαναγωγικά δυναµικά. 

Στο µοντέλο αυτό αντι-συνεργατικές αλληλεπιδράσεις δικαιολογούν την 

παρατηρούµενη πολύπλοκη Νernstian συµπεριφορά  της κυτοχρωµικής οξειδάσης. 

Όταν όλες οι αίµες και τα κέντρα χαλκού είναι οξειδωµένα η αίµη α3 έχει ένα χαµηλό 

δυναµικό ενώ η αίµη α έχει ένα δυναµικό πιο ψηλό κοντά στα 330 mV. Με αναγωγή 

του CuB το δυναµικό της α3 αυξάνεται περίπου στα 280 mV. Το δυναµικό της αίµης 

α3  θα µειωθεί  περίπου στα 230 mV, αν η αίµη α αναχθεί επιπλέον του CuB. Οµοίως 

,από την οξειδωµένη κατάσταση , το δυναµικό της αίµης α θα µειωθεί από τα 330 στα 

260 mV εάν ο CuB αναχθεί και επίσης θα µειωθεί περαιτέρω στα 210 mV εάν η αίµη 

α3 αναχθεί. Για αυτό το λόγο στο δεσµευµένο µε CN (αναστολέας) ένζυµο, το 

µοντέλο προβλέπει ότι τα δυναµικό της α θα είναι περίπου 330 και 260 mV αφού  η 

δέσµευση του CN στην αίµη α3 δεν εµποδίζει  την αναγωγή  του CuB.  

Πειραµατικές διαδικασίες  
Η πειραµατική διαδικασία της φασµατοηλεκτροχηµικής διάταξης 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.2.4  

 

Αποτελέσµατα-Συζήτηση  
Τα οξειδωµένα µείον τα ανηγµένα φάσµατα του κυτοχρώµατος αα3-600 στο 

εύρος δυναµικών από -400 σε + 300 mV (vs Ag/AgCl) παρουσιάζονται σε σχήµα 3α 

.Οι θετικές κορυφές αντιστοιχούν στο οξειδωµένο ένζυµο και οι αρνητικές κορυφές 

στο πλήρως ανηγµένο ένζυµο. Στο πλήρως ανηγµένο ένζυµο εµφανίζονται η ταινία 

απορρόφησης της Soret περιοχής στα 443 nm και η α ταινία απορρόφησης στα 600 

nm, δηλώνοντας τη παρουσία α κυτοχρωµάτων. Στην οξειδωµένη µορφή 

εµφανίζονται µια ζώνη Soret στα 415 nm χαρακτηριστική της οξειδωµένης µορφής 
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του κυτοχρώµατος αα3-600.  Οι ταινίες απορρόφησης που παρατηρούνται στα 

ηλεκτροχηµικά φάσµατα αποδίδονται σε συνεισφορές των αιµών α και α3. Ο CuB δεν 

παρουσιάζει ταινία απορρόφησης στο ορατό φασµατικό εύρος. Τα φάσµατα διαφοράς 

οξειδωµένου µείον ανηγµένου ενζύµου είναι παρόµοια µε αυτά του ανηγµένου µείον 

του οξειδωµένου ενζύµου, δηλώνοντας την αντιστρεπτότητα της ηλεκτροχηµικής 

αντίδρασης. 

 
Σχήµα 1 Τα φάσµατα διαφοράς οξειδωµένου µείον ανηγµένου ενζύµου του κυτοχρώµατος αα3-600  στα 

�180, 130, -80, -30, 20, 70, 120, 170, 220 και 270 mV (vs Ag/AgCl)  όπου κυριαρχoύν οι συνεισφορές 

των αιµών α και α3. Β) Η µεταβολή της Soret  ταινίας στα 443 nm (αίµες α και α3) συναρτήσει του 

δυναµικού. Τα σηµεία (µαύρα τετράγωνα) αντιστοιχούν σε οξειδωτική τιτλοδότηση και η προσοµοίωση 

των πειραµατικών δεδοµένων έγινε µε δύο εξισώσεις Nernst για n=1. Από την προσοµοίωση  

προσδιορίστηκαν  τα δυναµικά µεσαίου σηµείου Em = -70 mV για την αίµη α3  και Em = 120  mV για την 

αίµη α. 

 

Οι εξαρτηµένες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης της  ταινίας Soret στα   

445 nm δείχνουν ξεκάθαρα δύο φάσεις, καθώς το δυναµικό αυξάνει. Εποµένως αφού 

οι δύο αίµες α και α3 ακολουθούν διαφορετική οξειδοαναγωγική συµπεριφορά, θα 

έχουν και διαφορετικά δυναµικά αναγωγής (Σχήµα 2 Α, Β). Από τα φάσµατα που 

περιλαµβάνονται στο Σχήµα 2 µετρήθηκαν οι συνολικές εντάσεις των κορυφών στην 

ορατή περιοχή σε συνάρτηση µε το δυναµικό για προσδιοριστούν τα 
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οξειδοαναγωγικά δυναµικά µεσαίου σηµείου του κυτοχρώµατος αα3-600 στο εύρος 

δυναµικών από -400 σε 400 mV (vs Ag/AgCl). Η µεταβολή της απορρόφησης στα 

443 nm συναρτήσει του δυναµικού  παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχήµα 2 Α, Β και 

µε την προσοµοίωση των πειραµατικών δεδοµένων µε µια εξίσωση Nernst (n=1) για 

κάθε φάση, προσδιορίσαµε τα δυναµικά µεσαίου σηµείου Em1 = -70 mV (150 mV vs 

NHE) και Em2 = 120 mV( 340 mV vs NHE).  

Τα δυναµικά που προσδιορίσαµε για τις δύο αίµες και ιδιαίτερα η σειρά µε 

την οποία οι οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις παρατηρούνται είναι σε πλήρη 

συµφωνία µε αυτά που παρατηρούνται στην κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των 

µιτοχονδρίων και του P. Denitrificans12,13,16. Στην κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των 

µιτοχονδρίων έχουν αναφερθεί µη ευδιάκριτα δυναµικά των δύο αιµικών κέντρων α 

και α3  απουσία αναστολέων εξαιτίας της  µεταξύ τους  συνεργατικότητας και της 

συνεργατικότητας µε το CuB. Για την εξήγηση των πολύπλοκων δεδοµένων που 

περιγράφουν τις  συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα δύο οξειδοαναγωγικά 

κέντρα  α και α3 , διάφορα µοντέλα  έχουν προταθεί. Το κυρίαρχο µοντέλο αυτή τη 

στιγµή είναι το  «νεοκλασικό µοντέλο»  το οποίο  παρέχει µια ευρέως αποδεκτή 

περιγραφή της οξειδοαναγωγικής συµπεριφοράς της κυτοχρωµικής οξειδάσης. Στην  

κυτοχρωµική οξειδάση, µια τιτλοδότηση τριών φάσεων αναµένεται η οποία 

περιγράφει τις συνεργατικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην αίµες α και α3 οι οποίες 

συνεισφέρουν µέσω των φάσεων11. Το γεγονός της συνεργατικότητας του CuB µε τις 

αίµες έχει ως αποτέλεσµα αυτή τη πολύπλοκη τιτλοδότηση. Ωστόσο νεότερες µελέτες 

έδειξαν ότι οι αίµες α και a3 παρουσιάζουν διαφορετικές οξειδοαναγωγικές 

συµπεριφορές12,13. Συγκεκριµένα ένα ποσοστό της αίµης α εµφανίζεται να 

τιτλοδοτείται µε ένα δυναµικό κοντά στα 350 mV όταν όλα τα άλλα οξειδοαναγωγικά 

κέντρα είναι οξειδωµένα. Η αίµη α3 ανάγεται σε δυναµικά  περίπου 100 mV πιο 

χαµηλά σε σχέση µε το δυναµικό  της αίµης α. ∆ηλαδή στο φάσµα της 

οξειδοαναγωγικής τιτλοδότησης ξεκινώντας από τα αναγωγικά προς τα οξειδωτικά 

δυναµικά, συνεισφέρει πρώτα η αίµη α3 και στη συνέχεια η αίµη α. Επίσης οι 

εξαρτώµενες από το δυναµικό αλλαγές απορρόφησης που έχουν παρατηρηθεί στην 

κυτοχρωµική οξειδάση αα3 του P. Denitrificans δείχνουν ότι οι αίµες α και a3 

παρουσιάζουν διαφορετικές οξειδοαναγωγικές συµπεριφορές16. Στην 

οξειδοαναγωγική τιτλοδότηση του αa3-600, που παρουσιάζεται βλέπουµε ότι 

χρησιµοποιώντας τη τεχνική της ποτενσιοµετρικής τιτλοδότησης σε συνδυασµό µε 

φασµατοσκοπία UV-Vis, ο διαχωρισµός των συνεισφορών της κάθε αίµης είναι µη 
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εφικτός εξαιτίας, της φασµατικής αλληλοεπικάλυψης των αιµικών αυτών κέντρων 

στη Soret περιοχή και στην α ταινία απορρόφησης (600 nm) καθώς και της 

αλληλοεπικάλυψης των mediator µε την 600 nm ταινία απορρόφησης του ενζύµου. 

Εποµένως βασιζόµενοι στα πειραµατικά δεδοµένα που υπάρχουν για την 

κυτοχρωµική οξειδάση αα3 των µιτοχονδρίων και του P. denitrificans. αποδίδουµε  το 

χαµηλό δυναµικό Εm= 150 mV vs NHE στην αίµη α3 και το υψηλό δυναµικό Εm = 

340 mV vsNHE στην αίµη α. 

Οι περισσότερες κυτοχρωµικές οξειδάσες οι οποίες χρησιµοποιούν το 

κυτόχρωµα c σαν δότη ηλεκτρονίων περιέχουν ένα οξειδοαναγωγικό κέντρο ως 

αποδεκτή ηλεκτρονίων το CuA. Από το CuA τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται στην αίµη α 

µέσω µιας διαδροµής η οποία σχηµατίζεται από 14 οµοιοπολικούς δεσµούς και δύο 

δεσµούς υδρογόνου στη σειρά. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια από την αίµη α 

µεταφέρονται στην αίµη α3. Η µεταφορά αυτή είναι πιθανό να συµβαίνει µέσω ενός 

δικτύου δεσµών, από το Fea στο Fea3. Εποµένως ο ρόλος του CuA (Εm= +240 mV) 

είναι να δέχεται  ηλεκτρόνια από τους φυσιολογικούς δότες  όπως είναι το 

κυτόχρωµα c (Em = 256 mV) ή η ψευδοαζουρίνη (Em =230 mV) και να τα µεταφέρει 

στο διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου. Το κυτόχρωµα αα3-600 ως κινολική οξειδάση 

δεν περιέχει τον CuA  και αποτελείται από τρία οξειδοαναγωγικά κέντρα: την αίµα α , 

την αίµη α3 και το CuB . Η αίµη α µεταφέρει τα ηλεκτρόνια από την υδροκινόνη ΜQ-

7 στο διπυρηνικό κέντρο α3-CuB όπου πραγµατοποιείται η δέσµευση και η αναγωγή 

του Ο2 σε Η2Ο. Εποµένως η διαφορά στα δυναµικά µεταξύ της αίµης α3 και της αίµης 

α (∆Εm=190 mV) δηλώνει µια πιο αργή ηλεκτρονιακή µεταφορά στο διπυρηνικό 

κέντρο σε σχέση µε τις άλλες κυτοχρωµικές οξειδάσες. (∆Εm=60-140 mV).    

Μελέτες συντονισµού Raman έχουν δείξει ότι υπάρχουν αρκετές οµοιότητες 

µεταξύ του κυτοχρώµατος αα3-600 και της µιτοχονδριακής οξειδάσης όσον αφορά 

την υποκατάσταση και το περιβάλλον των οµάδων αίµης17. Όµως στην περιοχή 

χαµηλών συχνοτήτων το πλήρες ανηγµένο κυτόχρωµα αα3-600 χαρακτηρίζεται από 

δύο  ν(Feα3
+2-Ηis) δονήσεις, µία στους 214 cm-1 και µια στους 194 cm-1. Αντίθετα η 

κυτοχρωµική οξειδάση των µιτοχονδρίων, στην οποία η proximal His376 σχηµατίζει 

δεσµό υδρογόνου µε την πεπτιδική C=O οµάδα της Gly351, εµφανίζει µόνο µια  

ν(Feα3
+2-Ηis) δόνηση στους 214 cm-1. Έχει προταθεί ότι οι δύο ν(Feα3

+2-Ηis) που 

παρατηρούνται για το κυτόχρωµα αα3-600 οφείλονται στην ύπαρξη δύο διαφορετικών 

διαµορφώσεων της αίµης α3 µέσα στην πρωτείνη, οι οποίες επιδρούν στην ισχύ του 

δεσµού Feα3
+2-Ηis. Η ύπαρξη δύο  ν(Feα3

+2-Ηis) συχνοτήτων, εκ των οποίων η µια 
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είναι ασυνήθιστα χαµηλή, δηλώνει την παρουσία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

αξονικής ιστιδίνης, τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις αίµης-

πρωτείνης. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές προσαρµόζονται ανάλογα µε το περιβάλλον της 

πρωτείνης και εποµένως  ίσως να δικαιολογούν σε ένα βαθµό το  χαµηλό δυναµικό 

της αιµης α3 (Em=150 mV vs NHE)  σε σχέση µε αυτό της κυτοχρωµικής οξειδάσης 

αα3 των µιτοχονδρίων (Εm= 190 mV) και του P. denitrificans (Εm= 178 mV). 
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