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Περίληψη 
 

Ο δονητικός χαρακτηρισμός των ενδιαμέσων και ο προσδιορισμός της δομής 

τους τόσο στην αναγωγή του μοριακού οξυγόνου, όσο και την ενεργοποίηση του NO 

από μια ομάδα ενζύμων γνωστών ως κυτοχρωμικές c οξειδάσες (CcO) και την ανα-

γωγάση του μονοξειδίου του αζώτου (Nor), αντίστοιχα, αποτελεί βασικό βήμα στην 

κατανόηση των βιοενεργετικών αυτών μηχανισμών. Το O2 και το NO αποτελούν υ-

ποστρώματα σε ένζυμα της αναπνοής και της απονιτροποίησης, διαδικασιών που α-

ποδίδουν ενέργεια στα θηλαστικά και τα βακτηρία. Η πρώτη ενότητα της παρούσας 

διατριβής αναφέρεται στην ενεργοποίηση του μοριακού οξυγόνου. Αφού διασαφηνί-

σουμε ενδελεχώς τη θέση των τελικών οξειδασών στο χαώδες δίκτυο των μεταβολι-

κών μονοπατιών, περιγράφουμε εισαγωγικά στο πρώτο κεφάλαιο τόσο τα δομικά χα-

ρακτηριστικά, όσο και τη λειτουργία τους. Το ενεργό κέντρο της CcO είναι μια διπυ-

ρηνική κοιλότητα αποτελούµενη από µία αίµη υψηλής διαµόρφωσης spin και ένα 

άτοµο χαλκού, τον CuB. Η δεύτερη ενότητα διαπραγματεύεται επιπλέον τη χημεία 

του μονοξειδίου του αζώτου στα βιολογικά συστήματα, ενώ η εισαγωγή του έβδομου 

κεφαλαίου περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στη διαδικασία της απονιτροποίησης 

και τις αναγωγάσες Nor. Στη Nor, το ενεργό κέντρο του ενζύµου αποτελείται από µία 

αίµη υψηλής διαµόρφωσης spin και ένα άτοµο µη-αιµικού FeB. 

Αρχικά μελετήθηκε, με θεωρητικούς υπολογισμούς DFT, η δυναμική του με-

ταλλικού κέντρου χαλκού στις κυτοχρωμικές c οξειδάσες που αποτελεί και το σημείο 

εισόδου του υποκαταστάτη O2 στο ενεργό κέντρο. Μελετάται η δονητική συμπεριφο-

ρά του συστήματος CuB-CO συναρτήσει αλλαγών στη σφαίρα συναρμογής του χαλ-

κού. Οι υποκαταστάτες (τρεις ιστιδίνες και η ομοιοπολικά δεσμευμένη σε μία από 

αυτές cross-linked τυροσίνη) του CuB διατηρούνται πρωτονιωμένοι και συναρμοσμέ-

νοι στον CuB τόσο κατά τη δέσμευση του CO όσο και σε εύρος pH 5.5-10. Υπολογι-

σμοί στο κέντρο του μεταλλικού χαλκού πραγματοποιούνται προσομοιώνοντας επι-

πλέον και την ενεργή κοιλότητα του cbb3, όπου απουσιάζει η cross-linked τυροσίνη 

με τα ίδια συμπεράσματα. Ο θεωρητικός χαρακτηρισμός του κέντρου αυτού στις CcO 

παρέχει πρόσβαση στο “φασματοσκοπικά σιωπηλό” χαλκό, αποδεικνύοντας ότι οι 

υποκαταστάτες του δε συμμετέχουν σε διαδικασίες μεταφοράς πρωτονίων. 

Επεκτείνοντας τους θεωρητικούς υπολογισμούς σε μοντέλα που περιέχουν πε-

ρισσότερο από 100 άτομα προχωράμε στην ερμηνεία της ύπαρξης δύο διαφορετικών 

 



οξο-φερρύλ διαμορφώσεων (804 και 790 cm-1) στον καταλυτικό κύκλο της κυτοχρω-

μικής c οξειδάσης που αποδίδονται αποκλειστικά σε αλληλεπιδράσεις του αξονικού 

υποκαταστάτη του αιμικού σιδήρου με το δίκτυο των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς 

περιοχή. Προσδιορίζουμε τις πιθανές αλλαγές στην εγγύς περιοχή που παράγουν τα 

είδη 804/ 790 cm-1 και προτείνουμε ένα μηχανισμό που οδηγεί σε αυτά. Περιγράφεται 

επιπλέον η δυναμική του ενζύμου στη μετάβαση P  F από την πρωτονίωση του κα-

ταλοίπου E278 στο D-πρωτονιακό κανάλι μέχρι τη διαμόρφωση της εγγύς περιοχής. 

Σε συνέχεια της προηγούμενης μελέτης διερευνώνται τόσο οι μακρινές όσο και 

οι εγγύς αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν τη συχνότητα δόνησης τάσης ν(Fe-O) στα 

ενδιάμεσα όξυ και υδρόξυ. Σε αντίθεση με την ισχύ των εγγύς αλληλεπιδράσεων στο 

οξο-φερρύλ είδος, στο υδρόξυ είδος αυτό που καθορίζει τις διαφορετικές διαμορφώ-

σεις (450/ 475 cm-1) είναι κατά κύριο λόγο ένας δεσμός υδρογόνου στη μακρινή πε-

ριοχή, ενώ το όξυ ενδιάμεσο παρουσιάζει μια μόνο διαμόρφωση με ν(Fe-O) στους 

568 cm-1. 

Περνώντας στη χημεία του NO στη βακτηριακή απονιτροποίηση, προσδιορί-

ζουμε θεωρητικά, δονητικά και δομικά, το ενδιάμεσο-κλειδί στον καταλυτικό κύκλο 

της αναγωγάσης του μονοξειδίου του αζώτου στο στάδιο δημιουργίας του δεσμού Ν–

Ν. Προτείνουμε το μηχανισμό ενεργοποίησης του NO βάσει της δομής του υπονι-

τρώδους (HO-N=N-O-) ενδιάμεσου που προσδιορίστηκε στο ενεργό κέντρο Fea3
3+/ 

FeB
2+ της Nor και τον συγκρίνουμε με το στάδιο της δημιουργίας του δεσμού Ν–Ν 

στη κυτοχρωμική οξειδάση ba3. 

Η πολωσιμότητα των αερίων O2, CO και NO στις κοιλότητες των ενζύμων και 

πρωτεϊνών και πώς αυτή αντικατοπτρίζεται στις αντίστοιχες δονήσεις τάσης των δια-

τομικών αυτών μορίων αποτελεί επίσης αντικείμενο μελέτης. Η δυνατότητα δημιουρ-

γίας δεσμών υδρογόνου και οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις στις κοιλότητες αυ-

τές οδηγούν σε σημαντικές μετατοπίσεις των ν(O-O), ν(N-O) και ν(C-O) που σε ορι-

σμένες περιπτώσεις πλησιάζουν αυτές που οφείλονται στη δέσμευσή τους στα μέταλ-

λα Fe και CuB. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπό μελέτη συστήματα όπως τα πα-

ραπάνω προσεγγίστηκαν με μοντέλα που περιλάμβαναν μέχρι και 130 άτομα καθώς 

επίσης στις περισσότερες των περιπτώσεων δύο μεταβατικά μέταλλα, καθιστώντας 

τους καθαρά ab initio υπολογισμούς εξαιρετικά χρονοβόρους. Ωστόσο, η μέθοδος 

DFT κατάφερε να εισχωρήσει στα ενεργά κέντρα των ενζύμων και να αντλήσει πλη-

 



ροφορίες σε ατομικό επίπεδο άλλοτε ενισχύοντας τα πειραματικά δεδομένα και άλλο-

τε καθορίζοντας την ερμηνεία τους, με έμφαση στη δυναμική των ενζύμων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
 

Vibrational and structural characterization of the intermediates in processes like 

the reduction of molecular oxygen and NO activation by cytochrome c oxidases 

(CcO) and nitric oxide reductases (Nor), respectively, is a crucial step in the under-

standing of O2 and NO bioenergetics. Both O2 and NO act as substrates of respiration 

and denitrification enzymes, which are metabolic pathways yielding energy in mam-

malian and bacterial cells. The first section of this thesis refers to molecular oxygen 

activation. After identifying the place of terminal oxidases in the chaotic pathways of 

metabolism, we make an introduction to their structural and functional characteristics 

(chapter I). The active site of CcO is a binuclear center composed of a high spin heme 

iron and a copper site (CuB). The second section is consent, additionally, with NO 

chemistry in biological systems, while the introduction of chapter VII contains a short 

reference on the denitrification process and nitric oxide reductases. In Nor, the active 

site is composed of a high spin heme iron and a non-heme FeB. 

Initially, a DFT study was conducted to probe the dynamics of CuB metal center 

in cytochrome c oxidases, as this site is the entrance of substrate O2 to the binuclear 

site. CuB-CO vibrational characterization in relation to changes in the coordination 

sphere of copper are of high interest. CuB linands (three histidines and the covalently 

cross-linked tyrosine) remain protonated and coordinated to CuB upon CO addition 

and at pH 5.5-10 range. cbb3’s CuB site lacks the cross-linked tyrosine, but exerts the 

same behavior. Theoretical characterization of copper metal site in CcO gives insight 

into the “spectroscopically silent” metal, proving that its ligands do not take active 

role in processes like proton translocation in CcO catalytic cycle. 

Extending theoretical calculations to models of active site containing more than 

100 atoms we investigated the presence of two different oxo-ferryl conformations 

(804 and 790 cm-1) in the catalytic cycle of cytochrome c oxidase. These two species 

are attributed to two different conformations of the heme iron axial ligand with and 

without hydrogen bonding interactions in the proximal area. We characterized possi-

ble changes in proximal area that yield the 804/ 790 cm-1 species and proposed a 

mechanistic pathway of oxygen activation by CcO based on the new findings. More-

over we drew a possible connection between E278 in the D-proton pathway and 

proximal area during the P  F transition. 

 



In correlation to the previous study, we investigated proximal and distal effects 

that shift ν(Fe-O) vibrational stretching frequency in oxy and hydroxy intermediates of 

CcO/ O2 reaction. In contrast to oxo-ferryl species, the hydroxy intemediate appears in 

two different conformations (450/ 475 cm-1) mainly due to a distal hydrogen bond, 

while oxy intermediate exerts a single ν(Fe-O) at 568 cm-1 consistent with only one 

conformation. 

Turning to NO biochemistry in bacterial denitrification we characterized theo-

retically the key-intermediate in the catalytic cycle of nitric oxide reductase in the step 

of Ν–Ν bond formation. We proposed a mechanistic pathway of NO activation based 

on the hyponitrite (HO-N=N-O-) structure determined in the Fea3
3+/ FeB

2+ active site 

of Nor and we compared it to that of Ν–Ν formation in ba3 cytochrome oxidase. 

The polarizability of O2, CO and NO free gases in enzyme or protein cavities 

and the way that this is altering their vibrational stretching frequencies is of great im-

portance in identifying such structural sites. Hydrogen bonds or electrostatic interac-

tions present in these cavitties lead to significant ν(O-O), ν(N-O) and ν(C-O) shifts in 

a way that in certain cases reassembles the binding of these gases to Fe or CuB. 

To conclude, it’s of great importance to understand that enzymatic systems un-

der study, like those mentioned above, were modeled with complexes containing up to 

about 130 atoms and in most cases with two transition metals, forcing pure ab initio 

calculations to be extremely time-consuming. DFT method was able to intrude in ac-

tive sites of heme proteins and extract information in atomic level either enforcing 

experimental data or determining their interpretation with great impact on enzyme 

dynamics. 
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Κεφάλαιο Ι – Μεταβολισμός και Τελικές οξειδάσες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – Από το Μεταβολισμό στην Οξειδωτική 
φωσφορυλίωση και τις Τελικές Οξειδάσες 

 

1.0 Περίληψη 

 

Στο κεφάλαιο αυτό απομονώνουμε το υπό μελέτη σύστημα, το τελικό ένζυμο 

στην αναπνευστική αλυσίδα, που απαντάται στα μιτοχόνδρια και περιγράφουμε το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Παραθέτοντας το βιοχημικό περιβάλλον 

και τις γενικότερες αντιδράσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος καταφέρνουμε να εντοπί-

σουμε και να διασαφηνίσουμε ενδελεχώς τη θέση του στο χαώδες δίκτυο των μετα-

βολικών μονοπατιών. Στη συνέχεια, αφού αναγνωρίσουμε το σύστημά μας, περιγρά-

φουμε τα δομικά του στοιχεία στις διάφορες μορφές στις οποίες απαντάται, όπως επί-

σης και σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργικότητά του. Στο τέλος, σε ένα ξε-

χωριστό κεφάλαιο, και πριν την παρουσίαση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων περι-

γράφεται και ο σκοπός της παρούσας διατριβής 

 

1.1 Μεταβολισμός, η εξέλιξη 

 

Η λέξη “μεταβολισμός” είναι συνώνυμο της λέξης “αλλαγή”, εκφράζοντας το 

σύνολο των χημικών αλλαγών που υφίστανται οι θρεπτικές ουσίες, οι διαθέσιμες 

στους ζώντες οργανισμούς, ώστε να μετατραπούν αποδοτικά σε μορφή άμεσα χρησι-

μοποιήσιμης ενέργειας και σε χημικές ουσίες που συνιστούν τα κύτταρά τους. Ο με-

ταβολισμός αποτελεί τόσο σημαντικό τμήμα των βιοχημικών διεργασιών σε ένα ορ-

γανισμό, ώστε ο έλεγχός του να επιτρέπει την απότομη μετάβαση από μια κατάσταση 

νάρκης σε μια κατάσταση έντονης σωματικής άσκησης. Επιπλέον, πολλές ασθένειες 

έχουν τη βάσει της παθοφυσιολογίας τους στις αντιδράσεις του μεταβολισμού. 

Η μορφή και η εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας πιστεύεται ότι είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας στα πρώτα στάδια ανά-

πτυξής της. Το Άζωτο (Ν2), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οι υδρατμοί (H2O), ό-

πως επίσης το μεθάνιο (CH4), το NO και η αμμωνία (NH3) αποτελούσαν τα κυρίαρχα 

αέρια στην προ-βιολογική ατμόσφαιρα, καθιστώντας την αναγωγική. Η εμφάνιση της 
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πρώτης μορφής ζωής χρονολογείται πριν 3.5 δισεκατομμύρια χρόνια, όπου αναερόβια 

ετερότροφα κύτταρα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις τους σε ενέργεια με οργανικά μό-

ρια που προέρχονταν από φυσικές διαδικασίες. Η ελάττωση των πόρων αυτών οδή-

γησε την εξέλιξη στην αναζήτηση νέων μεθόδων παραγωγής ενέργειας, όπως την εκ-

μετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και του άφθονου H2O ως δότη ηλεκτρονίων. Δύο 

δισεκατομμύρια χρόνια πριν τα αυτότροφα αρχέγονα κυανοβακτήρια ανέπτυξαν πο-

λύπλοκα συστήματα φωτοσύνθεσης με αλυσίδες μεταφοράς ηλεκτρονίων. Καθώς τα 

ατμοσφαιρικά επίπεδα του O2 (και του όζοντος O3 κατ’ αναλογία), από τη φωτοξεί-

δωση του H2O, άρχιζαν να ανεβαίνουν, τα κυανοβακτήρια οδηγήθηκαν στην ανάπτυ-

ξη μηχανισμών – ενζύμων αυτοπροστασίας ενάντια στο O2 και τα παράγωγά του, σε 

μια κατ’ επέκταση περισσότερο οξειδωτική ατμόσφαιρα. Όταν εξασφαλίστηκε η 

προστασία, ορισμένα από αυτά εξέλιξαν την ενζυμική άμυνά τους ακόμα περισσότε-

ρο, ώστε να χρησιμοποιούν το O2 ως πηγή ενέργειας με τη διαδικασία που είναι γνω-

στή ως αναπνοή. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το οξυγόνο ως δέκτη ηλεκτρονί-

ων στα μεταβολικά μονοπάτια παραγωγής ενέργειας ονομάζονται αερόβιοι. Ωστόσο, 

υπάρχουν οργανισμοί που σε αναερόβιο περιβάλλον μπορούν να τροποποιήσουν το 

μεταβολισμό τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά του μοριακού οξυγόνου μό-

ρια ως δέκτες ηλεκτρονίων (αυτοί ονομάζονται εν δυνάμει αερόβιοι). Η εκμετάλλευ-

ση οξειδωτικών όπως O2, H2O2, NO3
- και SO4

2- ως πηγή ενέργειας έπρεπε να πραγ-

ματοποιηθεί εκτός του κυτταροπλάσματος, υποχρεώνοντας τους αρχέγονους οργανι-

σμούς να οργανώσουν τα κύτταρά τους σε διαμερίσματα και οδηγώντας την εξέλιξη 

από τους προκαρυωτικούς στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 

Συγκρίνοντας τα κυριότερα μεταβολικά μονοπάτια διαφορετικών οργανισμών 

εμφανίζονται σημαντικές ομοιότητες. Με μια πρώτη εκτίμηση, αυτό μπορεί να φαίνε-

ται περίεργο, ωστόσο στηρίζει την υπόθεση πως η ζωή προήλθε από μια κοινή αρχέ-

γονη μορφή. 

 

1.2 Από τις θρεπτικές ουσίες στα μεταβολικά μονοπάτια 

 

Ο μεταβολισμός εξυπηρετεί δύο στοιχειωδώς διαφορετικούς σκοπούς ενός ζω-

ντανού οργανισμού: α) την παραγωγή ενέργειας για τις ζωτικές του λειτουργίες και β) 

τη σύνθεση των βιολογικών του μορίων. Έτσι, τα μεταβολικά μονοπάτια χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες. Τα καταβολικά είναι κυρίως οξειδωτικά και παράγουν ενέργεια, 
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ενώ τα αναβολικά απαιτούν ενέργεια για τη σύνθεση των δομικών του στοιχείων και 

είναι κυρίως αναγωγικά. 

Η χημική ενέργεια από τον 

καταβολισμό συνήθως αποθηκεύεται 

σε μορφή ενεργειακά πλούσιων 

ηλεκτρονίων που μεταφέρονται στα 

συνένζυμα NAD+ και NADP+. Τα δύο 

αυτά συνένζυμα έχουν διαφορετικούς 

μεταβολικούς ρόλους. Η αναγωγή του 

NAD+ αποτελεί μέρος του 

καταβολισμού, ενώ η οξείδωση του 

NADPH παίζει σημαντικό ρόλο στον 

αναβολισμό. Η ενέργεια που 

ελευθερώνεται με την οξείδωση του 

NADH είναι συζευγμένη με τη 

φωσφορυλίωση του ADP στα αερόβια 

κύτταρα, και έτσι η οξείδωση του 

NADH σε NAD+ χρησιμοποιείται 

στην παραγωγή περισσότερων μορίων 

ATP. Σε αντίθεση, το NADPH είναι η πηγή της κινητήριας (αναγωγικής) δύναμης 

που απαιτείται για τις βιοσυνθετικές διαδικασίες, αποτελώντας ένα μέσο μεταφοράς 

ηλεκτρονίων από τις καταβολικές στις αναβολικές διαδικασίες. 

Αναβολισμός και καταβολισμός είναι σε τέτοιο βαθμό σχετιζόμενες διαδικασί-

ες, ώστε τα προϊόντα του ενός (ATP και NADPH) αποτελούν και τα υποστρώματα 

του άλλου. Τα υποστρώματα του καταβολισμού – πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπί-

δια – είναι καλές πηγές χημικής ενέργειας επειδή τα άτομα άνθρακα σε αυτά τα μόρια 

είναι σε σχετικά ανηγμένη μορφή. Ο αερόβιος καταβολισμός αποτελείται από τρία 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο τα θρεπτικά μακρομόρια διασπώνται στα συστατικά τους 

στοιχεία, κοινά σε μεγάλο βαθμό, οδηγώντας σε ένα μικρό αριθμό προϊόντων. Οι 

πρωτεΐνες αποδίδουν είκοσι συστατικά-αμινοξέα, οι υδατάνθρακες – πολυσακχαρίτες 

διασπώνται σε μονοσακχαρίτες που μετατρέπονται τελικά σε γλυκόζη, ενώ από τα 

λιπίδια παράγονται λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Στο δεύτερο στάδιο τα προϊόντα των 

προηγούμενων διαδικασιών διασπώνται περαιτέρω σε ένα σημαντικά περιορισμένο 

αριθμό από απλούστερες ουσίες – τα μεταβολικά ενδιάμεσα. Τα αμινοξέα αποδίδουν 
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ανθρακικές αλυσίδες α-κετονοξέων, αρκετές από τις οποίες αποτελούν ενδιάμεσα 

στον κύκλο του κιτρικού οξέος και καθίστανται διαθέσιμα στο τρίτο στάδιο μέσω αυ-

τού του κύκλου. Ορισμένα άλλα μετατρέπονται στο πυροσταφυλικό α-κετονοξύ ή 

στις ακέτυλ-ομάδες του συνενζύμου ακέτυλο-συνένζυμο-Α (acetyl-CoA). Η γλυκόζη 

και η γλυκερόλη από τα λιπίδια παράγουν επίσης πυροσταφυλικό οξύ, ενώ τα λιπαρά 

οξέα διασπώνται σε μονάδες δύο ανθράκων που εμφανίζονται στο acetyl-CoA. Η 

καύση των ακετυλομάδων του acetyl-CoA από τον κύκλο του Krebs και την οξειδω-

τική φωσφορυλίωση σε CO2 και H2O (τα “καυσαέρια” του κύκλου του κιτρικού οξέ-

ος) αντιπροσωπεύει το τρίτο στάδιο του καταβολισμού. Η οξείδωση του acetyl-CoA 

κατά το τρίτο στάδιο αποδίδει και την περισσότερη ενέργεια που παράγει ένα κύττα-

ρο. Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι επιπρόσθετα με τα απαραίτητα μα-

κρο-θρεπτικά στοιχεία (φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπίδια) απαντώ-

νται και τα μικρο-θρεπτικά στοιχεία όπως οι βιταμίνες και τα μέταλλα – ιχνοστοιχεία. 

 

 

1.3 Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια 

 

1.3.1 Το ενεργειακό νόμισμα 

 

Το μόριο του ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη) συγκαταλέγεται μεταξύ των βιο-

μορίων υψηλής ενέργειας παρουσιάζοντας μεγάλες αρνητικές τιμές ΔG0 κατά την υ-

δρόλυσή του και αποτελεί ένα βραχυπρόθεσμο μέσο αποθήκευσης – μεταφοράς της 

ενέργειας από το ένα ενζυμικό σύστημα στο άλλο. Η ενέργεια συλλαμβάνεται στους 

ενεργειακά πλούσιους φωσφορικούς ανυδριτικούς δεσμούς στο ATP. Το ενεργειακό 

νόμισμα, το ATP, είναι αυτό που παρέχει την “κινητήρια δύναμη” των δραστηριοτή-

των στα κύτταρα, όπως της σύνθεσης πολύπλοκων βιομορίων, της ενεργητικής μετα-

φοράς ουσιών, της κυτταρικής κινητικότητας καθώς επίσης και της σύσπασης των 

μυών. Η ενέργεια αυτή παρέχεται κατά την υδρόλυση του ATP σε ADP και Pi. 
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1.3.2 Τα δομικά στοιχεία των μιτοχονδρίων 

 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στη δομή των μιτοχον-

δρίων ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η χωροταξική διευθέτηση των ενζύμων 

της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Τα μιτοχόνδρια περιστοιχίζονται από μια απλή ε-

ξωτερική και μια περισσότερο πολύπλοκη εσωτερική μεμβράνη. Ο χώρος μεταξύ της 

εσωτερικής και της εξωτερικής μεμβράνης ονομάζεται διαμεμβρανιακός χώρος, ενώ ο 

χώρος που ορίζεται από την εσωτερική μεμβράνη ονομάζεται μήτρα (matrix). Η λεία 

εξωτερική μεμβράνη, που στην ουσία καθορίζει και διατηρεί το σχήμα των μιτοχον-

δρίων, έχει λιπιδική σύσταση 30 με 40%, ενώ η πρωτεϊνική της σύσταση ανέρχεται 

στο 60 με 70%. Επιπλέον, παρουσιάζει σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφατι-

δυλοϊνοσιτόλη και σε μια διαμεμβρανιακή πρωτεΐνη, την πορίνη, η οποία σχηματίζει 

μεγάλα κανάλια εγκάρσια της μεμβράνης, επιτρέποντας την ελεύθερη διάχυση μορί-

ων με Μ.Β. μικρότερο του 10,000. Η πυκνότερη πρωτεϊνική σύσταση της εσωτερικής 

μεμβράνης ανέρχεται στο 80%, ενώ τα λιπίδιά της είναι κυρίως ακόρεστα και περι-

λαμβάνουν καρδιολιπίνη και διφωσφατυλογλυκερόλη, ενώ απουσιάζει η χοληστερό-

λη. Σε αντίθεση με την εξωτερική, η εσωτερική μεμβράνη είναι μη διαπερατή σε μό-

ρια και ιόντα. Επιπλέον, καθίσταται σημαντικά πτυχωτή παρέχοντας μεγαλύτερη επι-

φάνεια σε μικρότερο, περιορισμένο χώρο. 

 

1.3.3 Τα ενζυμικά συστήματα στην οξειδωτική φωσφορυλίωση 

 

Οι οξειδωτικές αντιδράσεις εκλύουν ενέργεια η οποία είναι συζευγμένη με την 

παραγωγή ATP σε μια διαδικασία που ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση. Το 

σύστημα NAD+/NADH αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς των ηλεκτρονίων που ελευθε-

ρώνονται από τα καταβολικά υποστρώματα στα μιτοχόνδρια, όπου και καταλήγουν 

στο μοριακό οξυγόνο, τον τελικό αποδέκτη ηλεκτρονίων στον καταβολισμό. 

Το μεγαλύτερο μέρος της μεταβολικής ενέργειας από ουσίες που εισέρχονται 

στον κύκλο του κιτρικού οξέος και της γλυκόλυσης αποθηκεύεται με τη μορφή του 

NADH και ανηγμένων φλαβινοπρωτεϊνών [FADH2]. Τα αποθηκευμένα σε αυτά τα 

ανηγμένα συστήματα συνενζύμων, υψηλού αρνητικού αναγωγικού δυναμικού, ηλε- 
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Σχήμα 1.1. Τα ένζυμα στην αναπνευστική αλυσίδα της εσωτερικής μεμβράνης των 

μιτοχονδρίων. 
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κτρόνια διασχίζουν μια καλά οργανωμένη περίτεχνη αλυσίδα πρωτεϊνών και συνεν-

ζύμων στα μιτοχόνδρια1 των ευκαρυωτικών κυττάρων με τελικό αποδέκτη το μόριο 

του O2, η οποία ονομάζεται αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. 

Κάθε συστατικό στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων μπορεί να βρίσκεται σε 

τουλάχιστο δύο οξειδωτικές καταστάσεις στις οποίες μεταπίπτει εναλλάξ καθώς τα 

ηλεκτρόνια κινούνται από τα NADH και [FADH2], κατά μήκος της αλυσίδας, προς το 

οξυγόνο. Tα ένζυμα στις διαδικασίες μεταφοράς ηλεκτρονίων είναι διαμεμβρανικά, 

καθώς έτσι η κίνηση αυτή των ηλεκτρονίων μπορεί να συζευχθεί με τη δημιουργία 

μιας χημειοσμωτικής πρωτονιακής διαβάθμισης ΔpH και μιας διαβάθμισης ηλεκτρο-

στατικού δυναμικού ΔΨ εγκάρσια της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων απα-

ραίτητης για τη σύνθεση του ATP. Τα ηλεκτρόνια “κατεβαίνουν” την ενεργειακή 

κλίμακα μεταξύ των αναγωγικών δυναμικών των ζευγών NAD+/NADH (-0.33V) και 

O2/H2O (+0.82V) προς περισσότερο θετικά, δηλαδή, αναγωγικά δυναμικά. Τα ενζυ-

μικά συστήματα, λοιπόν, κατά μήκος της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, έχουν 

αναγωγικά δυναμικά μεταξύ αυτών των τιμών, ωστόσο δεν ισχύει η απλή αυτή γραμ-

μική αλληλουχία και στην περίπτωση των μικρότερων μορίων μεταφοράς ηλεκτρονί-

ων. 

Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρί-

ων, που φαίνεται στο Σχήμα 1.1, αποτελείται από τέσσερα διακριτά πρωτεϊνικά δια-

μεμβρανιακά σύμπλοκα: (i) την NADH αφυδρογονάση, η οποία μεταφέρει ένα ζεύ-

γος ηλεκτρονίων από το NADH, που αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της γλυκόλυ-

σης, του κύκλου του Krebs (TCA), της οξείδωσης των λιπαρών οξέων και της αλυσί-

δας μεταφοράς ηλεκτρονίων, στο ευκίνητο υδρόφοβο συνένζυμο Q (σύνθεση περίπου 

2,5 ATP ανά NADH), (ii) την ηλεκτρική αφυδρογονάση που οδηγεί τη ροή ηλεκτρο-

νίων από το ηλεκτρικό οξύ στην ουβικινόνη (UQ ή συνένζυμο Q) μέσω του οξειδοα-

ναγωγικού ζεύγους [FADH2] – FAD (σύνθεση περίπου 1,5 ATP ανά [FADH2]). Το 

δεύτερο σύμπλοκο αυτό αποτελεί ένα άμεσο συνδετικό κρίκο μεταξύ του TCA κύ-

κλου και της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων (κοινό ενζυμικό σύστημα). Το πρώτο 

και το δεύτερο ενζυμικό σύμπλοκο έχουν ίδιο προϊόν, το ανηγμένο συνένζυμο Q 

(UQH2), το οποίο αποτελεί υπόστρωμα στο σύμπλοκο (iii), την κυτοχρωμική αναγω-

γάση (cytochrome bc1 complex) που μεταφέρει ηλεκτρόνια από την ουβικινόλη 
                                                 
1 Τα κύτταρα των θηλαστικών περιέχουν από 800 έως 2500 μιτοχόνδρια, ενώ άλλοι τύποι κυττάρων 
μπορεί να έχουν περιορισμένο αριθμό (όπως ένα ή δύο) ή ακόμα μέχρι και μισό εκατομμύριο μιτοχόν-
δρια. Στα μιτοχόνδρια λαμβάνει χώρα και ο κύκλος του κιτρικού οξέος, όπως και η οξείδωση των λι-
παρών οξέων. 
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(UQH2) στο ευκίνητο υδατοδιαλυτό κυτόχρωμα c, το οποίο στην ανηγμένη του μορ-

φή αποτελεί υπόστρωμα για τον τελευταίο ενζυμικό αποδέκτη των ηλεκτρονίων, την 

(iv) κυτοχρωμική c οξειδάση της οικογένειας των τελικών οξειδασών μέσω της ο-

ποίας μετακινούνται τα ηλεκτρόνια από το κυτόχρωμα c στο μοριακό O2. Παράλληλα 

με τη μεταφορά ηλεκτρονίων, το σύμπλοκο (i) μεταφέρει και τέσσερα H+ ανά δύο 

ηλεκτρόνια που κινούνται από το NADH στο UQ. Επιπλέον συζευγμένη με τη μετα-

φορά ηλεκτρονίων πραγματοποιείται μεταφορά πρωτονίων και από τα σύμπλοκα (iii) 

και (iv). Τα τέσσερα κύρια σύμπλοκα της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων λειτουρ-

γούν σχετικά ανεξάρτητα το ένα σε σχέση με το άλλο στην εσωτερική μιτοχονδριακή 

μεμβράνη. 

 

1.3.4 Η παραγωγή του ATP και η απόδοση του συστήματος σε 
αποθηκευτική ενέργεια 

 

Το 1961 ο Mitchell πρότεινε ότι η ενέργεια που αποθηκεύεται σε μια πρωτονια-

κή διαβάθμιση δια μέσου της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, λόγω της ηλε-

κτρονιακής μεταφοράς, οδηγεί στη σύνθεση του ATP στα κύτταρα (χημειωσμοτική 

υπόθεση του Mitchell). Ο λόγος των πρωτονίων που μεταφέρονται ανά ζεύγος ηλε-

κτρονίων που διατρέχει την αλυσίδα (H+/2e-) αποτέλεσε σημαντικό αντικείμενο μελέ-

της και υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 10 (H+/2e-). 

Το μιτοχονδριακό σύμπλοκο που πραγματοποιεί την σύνθεση του ATP ονομά-

ζεται ATP συνθάση (εμφανίζεται στη βιβλιογραφία και ως F1F0-ATPάση ή πέμπτο 

σύμπλοκο). Η έκλυση του ATP από το σύμπλοκο αυτό απαιτεί τη σύζευξη με μια 

πρωτονιακή διαβάθμιση. Η σύνθεση του δεσμευμένου στο ένζυμο ATP δεν χρειάζε-

ται ενέργεια, ωστόσο, η αυθόρμητη (ΔG<0) κίνηση των πρωτονίων δια μέσου του 

καναλιού F0 της ATP συνθάσης προκαλεί την ελευθέρωση του ήδη νεο-συντιθέμενου 

μορίου ATP από το ένζυμο. Έτσι, η ενέργεια που παράγεται από την κίνηση ηλε-

κτρονίων κατά μήκος της αναπνευστικής αλυσίδας δημιουργεί μια διαβάθμιση πρω-

τονίων (ΔG>0) προκαλώντας αλλαγές στη διαμόρφωση του πέμπτου συμπλόκου κα-

τά την μετακίνηση των πρωτονίων αυτών πίσω στη μήτρα (ΔG<0), οδηγώντας στη 

δέσμευση των υποστρωμάτων ADP+Pi, τη σύνθεση και την έκλυση του ATP. Ένα 

μόριο ATP ελευθερώνεται ανά τέσσερα πρωτόνια που μεταφέρονται στη μήτρα. 
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Ο λόγος P/O ορίζεται ως ο αριθμός των μορίων ATP που συντίθενται από την 

οξειδωτική φωσφορυλίωση ανά δύο ηλεκτρόνια που ρέουν κατά μήκος της αλυσίδας 

μεταφοράς ηλεκτρονίων. Αυτός έχει υπολογιστεί σε 2.5 (10/4) στην περίπτωση των 

ηλεκτρονίων που εισέρχονται στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων μέσω του 

NADH. Τα προκαρυωτικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να παράγουν 38 μόρια ATP 

ανά μόριο γλυκόζης. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα η περισσότερη ποσότητα του ATP 

(26 από τα 30 ή 28 από τα 32 μόρια) παράγονται από την οξειδωτική φωσφορυλίωση. 

Μόνο τέσσερα ATP μόρια παράγονται από άμεση σύνθεση κατά τη γλυκόλυση (+2) 

και τον κύκλο του κιτρικού οξέος (+2). Οι δύο τιμές του αριθμού μορίων ATP 30 και 

32 οφείλονται στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς των ηλεκτρονίων από το κυταρο-

πλασματικά παραγόμενο NADH στα μιτοχόνδρια, χωρίς στην ουσία να μεταφέρεται 

NADH δια μέσου της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης. Η απόδοση σε ATP 

από τα μεταβολικά μονοπάτια της γλυκόλυσης, του κύκλου TCA, της μεταφοράς η-

λεκτρονίων και της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης υπολογίζεται σε: 

i32 50 /  (ATP ADP+P ) 1600% 100 54%
2937 /  (  οξείδωσης της γλυκόζης) 2937

kJ mola
kJ mol G

× →
= =

−Δ
× =  

Η παραπάνω απόδοση αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της εξέλιξης για 3.5 δι-

σεκατομμύρια χρόνια! 

 

1.4 Η κυτοχρωμική c οξειδάση στην αναπνευστική αλυσίδα 

 

Οι τελικές οξειδάσες ή αιμο-χαλκο τελικές οξειδάσες (κυτοχρωμικές και κινο-

λικές) ανάγουν το μοριακό O2 σε H2O. Απομακρύνονται με αυτόν τον τρόπο ηλε-

κτρόνια χαμηλής ενέργειας από την αναπνευστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα τη συνεχή 

μεταφορά ηλεκτρονίων και τη μετατροπή ελεύθερης ενέργειας. Με το μοριακό O2, ως 

τελικό δέκτη των ηλεκτρονίων, η παραγωγή ελεύθερης ενέργειας είναι σημαντική, 

λόγω του υψηλού αναγωγικού δυναμικού του (0.815V σε pH 7). Όπως αναφέρθηκε 

και προηγούμενα, οι τελικές οξειδάσες λειτουργούν επίσης ως οξειδοαναγωγικές α-

ντλίες πρωτονίων, συνεισφέροντας σημαντικά και άμεσα στη διαμεμβρανιακή δια-

βάθμιση ελεύθερης ενέργειας. Η στοιχειομετρία της πρωτονιακής μετατόπισης πλη-

σιάζει το ένα πρωτόνιο ανά ηλεκτρόνιο που ανάγει το μοριακό O2, δηλαδή τα 4H+ 

ανά μόριο O2. Η ολική αντίδραση που καταλύουν οι τελικές οξειδάσες μπορεί να δο-

θεί ως: 
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O2 + 4e- + 8H+
in 2H→ 2O + 4H+

out

Τα H+
in και H+

out συμβολίζουν τα πρωτόνια που διακινούνται κάθετα στην εσω-

τερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων από τη μήτρα (in) δια μέσου των τελικών οξειδα-

σών. Από αυτά, τα 4Η+ καταναλώνονται για το σχηματισμό του H2O και 4Η+ μετα-

φέρονται στο διαμεμβρανιακό χώρο των μιτοχονδρίων (out). 

Η κυτοχρωμική c οξειδάση είναι το τελικό ένζυμο της αναπνευστικής αλυσίδας 

σε μιτοχόνδρια και αρκετά αερόβια βακτήρια, ενώ οι κινολικές τελικές οξειδάσες α-

παντώνται σε ορισμένους αρχέγονους οργανισμούς. Η κυτοχρωμική οξειδάση αποτε-

λεί μια αξιοθαύμαστη “μηχανή” που δεσμεύει, ενεργοποιεί και ανάγει έως 260 μόρια 

O2 ανά δευτερόλεπτο! 

 

1.5 aa3, cbb3 και ba3 τύπου κυτοχρωμικές οξειδάσες: Δομικά 

χαρακτηριστικά 

 

1.5.1 Οι κυτοχρωμικές c οξειδάσες aa3

 

 Οι κρυσταλλικές δομές της κυτοχρωμικής c οξειδάσης τύπου aa3 από το βα-

κτήριο Paracoccus denitrificans [1-2] και από βόια καρδιά [3-5] είναι διαθέσιμες. Ο 

αριθμός των υπομονάδων στις κυτοχρωμικές c οξειδάσες κυμαίνεται μεταξύ 3 με 5 

στα βακτήρια έως και 13 στα μιτοχόνδρια των θηλαστικών. Ωστόσο, οι υπομονάδες I 

και II ορισμένων τελικών οξειδασών εμφανίζουν ομοιότητα στην αμινοξειδική τους 

αλληλουχία και διατηρούν, ως σύμπλοκο, τη δραστικότητα του ενζύμου (αναγωγή 

μοριακού O2 και άντληση πρωτονίων) [6]. Έχει προταθεί ότι οι υπόλοιπες υπομονά-

δες συνεισφέρουν στη δομική διαμόρφωση, σταθερότητα και απομόνωση του πυρήνα 

των I και II [7], την προστασία από καταστροφικές ρίζες-ενδιάμεσα, τη ρύθμιση της 

δράσης της οξειδάσης με αλληλεπίδραση με το ATP [8] και τη διαμόρφωση κανα-

λιών μεταφοράς H+/ e-. H υπομονάδα II των τελικών οξειδασών περιέχει συνήθως τη 

θέση δέσμευσης – αλληλεπίδρασης με το κυτόχρωμα c [9]. Επιπλέον, η υπομονάδα 

III περιέχει ένα cluster φωσφολιπιδίου που βρίσκεται στην αρχή ενός πιθανού κανα-

λιού μεταφοράς O2 προς το ενεργό κέντρο του ενζύμου [7]. 

Η κυτοχρωμική c οξειδάση (CcO) από το P. denitrificans αποτελείται από τέσ-

σερις υπομονάδες και εμφανίζεται μονομερές, ενώ 13 υπομονάδες συνιστούν την 
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CcO από τη βόια καρδιά (διμερές). Εμφανίζουν κοινά δομικά χαρακτηριστικά, με την 

υπομονάδα II να περιέχει το διμερές κέντρο CuA, όπου τα δύο άτομα CuA είναι γεφυ-

ρωμένα με δύο άτομα θείου από κυστεΐνες (Cys) και σχηματίζουν ένα επίπεδο τετρα-

γωνικό σύμπλοκο. Στην πλήρως οξειδωμένη μορφή του ή στη μορφή μικτού σθένους 

του ενζύμου, το διμερές αυτό κέντρο περιέχει ένα μη εντοπισμένο ηλεκτρόνιο στα 

δύο άτομα CuA (CuA[1.5] – CuA[1.5] φορτίο), καθιστώντας το οξειδοαναγωγικό κέ-

ντρο μεταφοράς ενός ηλεκτρονίου. Στην υπομονάδα I βρίσκονται δύο αίμες, η αίμη a 

χαμηλού spin, με το Fe να έχει αριθμό συναρμογής 6 με δύο ιστιδίνες (His) ως αξονι-

κούς υποκαταστάτες και η αίμη a3 υψηλού spin, η οποία μαζί με το χαλκό CuB συνι-

στούν το διπυρηνικό καταλυτικό κέντρο στο οποίο λαμβάνει χώρα η αναγωγή του 

μοριακού O2. Ο Fea3 έχει αριθμό συναρμογής 5, με πέμπτο υποκαταστάτη μια His, 

ενώ τρεις ιστιδίνες συνιστούν τους υποκαταστάτες του CuB. Ο υποκαταστάτης 

His276 (His240 στην αλληλουχία από τη βόια καρδιά) του CuB είναι συνδεμένος ο-

μοιοπολικά με το κατάλοιπο Tyr-280 (Tyr-244) μέσω των αρωματικών τους δακτυ-

λίων (δεσμός N–C). Η απόσταση μεταξύ των Fea3 και CuB κυμαίνεται μεταξύ 4.5-5.2 

Å. Το επίπεδο των δύο αιμών a και a3 είναι κάθετο στο επίπεδο της μεμβράνης. Οι 

αίμες τύπου a περιέχουν τη φαρνεσυλική πλευρική αλυσίδα, βινυλικές και προπιονι-

κές αλυσίδες. Έχει προταθεί, από την κρυσταλλική δομή, ότι το υδροξύλιο της υδρο-

ξυ-αιθυλ-φαρνεσυλικής αλυσίδας της αίμης a3 σχηματίζει δεσμό υδρογόνου με την 

Tyr244 (ή την Tyr280 για το P. denitrificans) και αποτελεί τμήμα ενός πιθανού κανα-

λιού μεταφοράς πρωτονίων στο διπυρηνικό κέντρο [7], Σχήμα 1.2 ή μεταφοράς ηλε-

κτρονίων μεταξύ των μεταλλικών κέντρων Fe-a3 και CuB [3]. Επίσης, σε mutants ό-

που έχει αντικατασταθεί η Tyr-244 από φαινυλαλανίνη παρατηρείται αδυναμία δέ-

σμευσης του CuB, καθιστώντας και δομικό ίσως το ρόλο αυτού του καταλοίπου της 

τυροσίνης [10]. Στο Σχήμα 1.3 φαίνεται περισσότερο ξεκάθαρα το διπυρηνικό αυτό 

κέντρο Fea3–CuB, όπως απαντάται στη βόια aa3. Η συνολική κρυσταλλική δομή της 

βόιας aa3 [3] εμφανίζεται ως ένθετο στο ίδιο σχήμα. 

Κινητική μελέτη αποδεικνύει ότι ηλεκτρόνια από το κυτόχρωμα c μεταφέρο-

νται, αρχικά, στο διμερές κέντρο CuA–CuA και στη συνέχεια, μέσω της αίμης χαμη-

λού spin a, στο διπυρηνικό κέντρο Fea3–CuB [11] (Σχήμα 1.3). Το διπυρηνικό κέντρο 

Feαίμη-υψηλού spin–CuB είναι κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στις αιμο-χαλκο τελικές 

οξειδάσες (κινολικές και κυτοχρωμικές) στην υπομονάδα I και η αλληλουχία των κα-

ταλοίπων – υποκαταστατών των μετάλλων στην υπομονάδα I διατηρείται αναλλοίωτη 

στην οικογένεια αυτή. 
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Σχήμα 1.2. Το διπυρηνικό κέντρο αίμης a3/ CuB της aa3 από το P. denitrificans. Δια-

κεκομμένες γραμμές σχεδιάζουν το δίκτυο δεσμών υδρογόνου, στο οποίο περιλαμβά-

νεται ο δεσμός υδρογόνου μεταξύ φαρνεσυλικής αλυσίδας και Y280. 

 
Σχήμα 1.3. Μεταφορά ηλεκτρονίων πραγματοποιείται από το κυτόχρωμα c στο διμε-

ρές κέντρο CuA και από εκεί μέσω της αίμης a στο ενεργό κέντρο 2. 

                                                 
2 Άνθρακας-Υδρογόνο: γκρι-άσπρο, Άζωτο: μπλε, Οξυγόνο: κόκκινο, Χαλκός: πορτοκαλί, Σίδηρος: 
ανοιχτό μωβ. Η χρωματική αυτή ανάθεση χρησιμοποιείται και στα επόμενα σχήματα της διατριβής. 
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1.5.2 Κυτοχρωμική c οξειδάση τύπου cbb3: χαρακτηριστικά και δι-
αφοροποιήσεις από τις aa3

 

Βακτήρια όπως το Rhodobacter sphaeroides, το Bradyrhizobium japonicum 

[12], το Pseudomonas stutzeri και το Rhodobacter capsulatus [13] εκφράζουν μια 

cbb3 τύπου κυτοχρωμική c οξειδάση που διαφοροποιείται σημαντικά από τις συνήθεις 

τύπου aa3. Συγκεκριμένα, το Rb. sphaeroides εκφράζει τουλάχιστο δύο είδη κυτο-

χρωμικής c οξειδάσης. Οι μεμβράνες του είναι πλουσιότερες σε μια aa3 τύπου CcO 

όταν καλλιεργείται σε υψηλές συγκεντρώσεις O2 και σε μια τύπου cbb3 όταν καλλι-

εργείται υπό μικροαερόβιες ή φωτοσυνθετικές συνθήκες [14]. Επίσης, παρατηρείται 

υψηλή συγκέντρωση της cbb3 CcO σε mutants του Rb. sphaeroides που διαθέτουν 

μια μη λειτουργική ή ατελή aa3 κυτοχρωμική c οξειδάση [15]. 

Η cbb3 αυτή κυτοχρωμική c οξειδάση από το Rb. sphaeroides αποτελείται από 

τρεις υπομονάδες (45 kDa, 35 kDa, 29 kDa) και εμφανίζει υψηλό αριθμό μετατροπής 

(turnover number ή οξειδωμένο κυτόχρωμα ανά δευτερόλεπτο) γύρω στα 963 s-1 με 

υπόστρωμα κυτόχρωμα c από καρδιά αλόγου [7]. Το φάσμα διαφοράς ανηγμένου 

μείον οξειδωμένου cbb3 παρουσιάζει μια κορυφή στο ορατό στα 551 και ένα διακριτό 

ώμο στα 562 nm που αντιστοιχούν σε αίμη C χαμηλού spin και αίμη B χαμηλού spin 

με αριθμό συναρμογής 6 σε μια αναλογία 3 προς 2 αντίστοιχα. Όπως προτείνουν οι 

Garcia-Horsman et al. [7], οι δύο μικρότερες υπομονάδες περιέχουν αίμη τύπου C 

χαμηλού spin, ομοιοπολικά δεσμευμένη στις πεπτιδικές αλυσίδες. Ωστόσο, η cbb3 

κυτοχρωμική οξειδάση περιέχει μια μόνο υψηλού spin αίμη B, όπως φαίνεται από τη 

δέσμευσή της με εξωγενή υποστρώματα (ligands) CO και CN- σε φάσματα διαφοράς 

του ενζύμου. Οι μοριακοί συντελεστές απορρόφησης έχουν υπολογιστεί για τα παρα-

κάτω ζεύγη μήκους κύματος: 415.1/ 436 nm (δέσμευση CO), 190 mM-1cm-1 και 404/ 

420 nm (δέσμευση CN-), 52 mM-1cm-1. 

Το σύμπλοκο του ανηγμένου (με θειοθειικό) ενζύμου με CO δίνει κορυφές 1950 

cm-1 (δόνηση τάσης Fe-C O) και 2065 cm≡ -1 (δόνηση τάσης Cu-C≡O) σε FTIR φά-

σματα διαφοράς, καθώς το CO αποδεσμεύεται φωτολυτικά από το Fe και δεσμεύεται 

στο Cu. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κυτοχρωμική c 

οξειδάση τύπου cbb3 περιέχει το διπυρηνικό κέντρο CuB-αίμης των αιμο/χαλκο τελι-

κών οξειδασών. 
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Η οξειδάση τύπου cbb3 δεν παρουσιάζει ταινία απορρόφησης στα 820 nm (ηλε-

κτρονιακή μετάπτωση λόγω μεταφοράς φορτίου σχετιζόμενη με το Cu) ή σήμα για 

g=2 περίπου σε EPR φάσματα, που είναι χαρακτηριστικά του CuA στις aa3 κυτοχρω-

μικές οξειδάσες. Επιπλέον, η απουσία μεγάλου EPR σήματος για g=6 στο ένζυμο α-

ποδίδεται σε ύπαρξη αίμης υψηλού spin συζευγμένης με το CuB του διπυρηνικού κέ-

ντρου που δε δίνει σήμα στις αιμο/χαλκο οξειδάσες. Τα παραπάνω αποτελέσματα έρ-

χονται σε συμφωνία με τη μικρή αναλογία Cu (0.5 ισοδύναμα) ανά mole που βρέθηκε 

από τους Garcia-Horsman et al. για το ένζυμο. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο τύ-

πων κυτοχρωμικής c οξειδάσης aa3 και cbb3 ως εξής: 

(α) Η οξειδάση τύπου cbb3 περιέχει μόνο αίμες τύπου C (ομοιοπολικά δεσμευ-

μένες στην πρωτεΐνη) και B (μη ομοιοπολική δέσμευση). Αίμη τύπου B βρίσκεται 

στο διπυρηνικό κέντρο Feb3-CuB, σε αντίθεση με άλλες αιμο/χαλκο τελικές οξειδάσες 

που περιέχουν αίμη τύπου A ή O [16], με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η ύδρο-

ξυ-αίθυλ-φαρνεσυλική αλυσίδα σε αυτό το κέντρο. 

(β) Ο μόνος χαλκός που είναι παρόν στην οξειδάση τύπου cbb3 είναι ο CuB του 

διπυρηνικού κέντρου, σε αντίθεση με τις aa3 κυτοχρωμικές c οξειδάσες που περιέ-

χουν CuA στην υπομονάδα II. 

Η αναλογία που προτείνεται για αυτό το ένζυμο είναι 1 χαλκός, 2 αίμες Β και 3 

αίμες C ανά mole, με πιθανή παρουσία ενός διμερούς κυτοχρώματος c. 

(γ) H cbb3 CcO δεν περιέχει τις κλασσικές υπομονάδες II και III που απαντώ-

νται στις περισσότερες αιμο/χαλκο τελικές οξειδάσες, όπως τις συναντήσαμε στην 

παράγραφο 1.5.1, ακόμα και σε γονιδιακό επίπεδο. 

(δ) Επιπλέον, δεν είναι διαθέσιμο το κατάλοιπο της τυροσίνης (βλ. Tyr-280 ή 

Tyr-244) κοντά στο διπυρηνικό κέντρο Feb3-CuB της cbb3 CcO, γεγονός που καθιστά 

το ένζυμο αυτό ιδιαίτερο ανάμεσα στις τελικές κυτοχρωμικές οξειδάσες. Ο προτεινό-

μενος ρόλος του καταλοίπου αυτού της τυροσίνης αναφέρεται με λεπτομέρεια στο 

κεφάλαιο IV. 

Από τη μία πλευρά, οι σημαντικές διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο τύποι των 

ενζύμων που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και από την άλλη, ο κοινός τους στόχος, η 

αναγωγή του μοριακού O2 σε νερό, μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε μηχανισμούς 

κατάλυσης που έχουν προταθεί και διαθέσιμα πρωτόνια ή ηλεκτρόνια στο ενεργό δι-

πυρηνικό κέντρο που αναφέρονται στην ερμηνεία της αναγωγής αυτής από τις aa3 

κυτοχρωμικές c οξειδάσες. 
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1.5.3 H ba3 κυτοχρωμική c οξειδάση από το βακτήριο Thermus 

thermophilus. 

 

Απομονωμένη από το gram-αρνητικό θερμόφιλο βακτήριο thermus thermophi-

lus συζευγνύει την αναγωγή του μοριακού οξυγόνου με την πρωτονιακή μετατόπιση 

εγκάρσια της εσωτερικής βακτηριακής μεμβράνης και – σε αντίθεση με τις ευκαρυω-

τικές αίμο-χάλκο οξειδάσες – καταλύει και την αναγωγή του NO σε N2O κάτω από 

αναγωγικές αναερόβιες συνθήκες [17-18]. Το ένζυμο διαθέτει ένα ομο-διπυρηνικό 

σύμπλοκο χαλκού (CuA) (υπομονάδα II), μια χαμηλού spin, με αριθμό συναρμογής 6 

(6C), αίμη b, και ένα διπυρηνικό κέντρο που αποτελείται από τον CuB και την υψη-

λού spin 5C αίμη a3 (υπομονάδα I). Η απόσταση του σιδήρου της αίμης a3 από την 

εγγύς ιστιδίνη (His384/α10) είναι στα 3.3 Å, σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που 

απαντάται στο P. Denitrificans και στις οξειδάσες από βόια καρδιά [17]. H ba3 οξει-

δάση διαθέτει την αλυσίδα hydroxyethylgeranylgeranyl κατ’ αναλογία με την φαρνε-

συλική αλυσίδα στις aa3 οξειδάσες. 

 

1.6 Κυτοχρωμική c οξειδάση: ενεργοποίηση μοριακού οξυγό-

νου και ενδιάμεσα στον καταλυτικό κύκλο 

 

Σε αυτή την ενότητα θα περάσουμε από τη δομική στη μηχανιστική θεώρηση της κυ-

τοχρωμικής c οξειδάσης και θα αναφερθούμε σε ενδιάμεσα προϊόντα της αναγωγής 

του μοριακού O2 σε νερό. Οι μελέτες του μηχανισμού αυτού στηρίζονται στη μέθοδο 

flow-flash-probe που ανέπτυξαν αρχικά οι Greenwood και Gibson [19]. Στη συγκε-

κριμένη μέθοδο προκαλείται ελεγχόμενη έναρξη του καταλυτικού κύκλου με τη δέ-

σμευση του μοριακού O2 στο ένζυμο αμέσως μετά τη φωτόλυση συμπλόκου του με 

το CO (αναστολέας). Φασματοσκοπίες απορρόφησης και Resonance Raman σκέδαση 

χρησιμοποιούνται για την κινητική μελέτη και το χαρακτηρισμό ενδιάμεσων του κα-

ταλυτικού κύκλου. Η περιοχή υψηλών συχνοτήτων (1000-1800 cm-1) του φάσματος 

συντονισμού Raman περιέχει δονήσεις με πληροφορίες για την υποκατάσταση, την 

κατάσταση spin και την οξειδωτική κατάσταση των αιμών στο ένζυμο, ενώ στην πε-

ριοχή χαμηλών συχνοτήτων (100-1000 cm-1), οι δονήσεις αφορούν κυρίως τα ενδιά- 
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Σχήμα 1.4. Προτεινόμενος μηχανισμός της αναγωγής του μοριακού οξυγόνου από τη 

CcO. Στο μηχανισμό αναγράφονται και τα σημεία σύζευξης μεταφοράς ηλεκτρονίων 

και πρωτονιακής μεταφοράς (2x 2H+) 
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μεσα προϊόντα της αναγωγής του μοριακού O2 από τη CcO (δονήσεις ευαίσθητες 

στην ισοτοπική αντικατάσταση 16O2/18O2). 

Ο καταλυτικός κύκλος που μελετάμε αναμένουμε να περιλαμβάνει: προσθήκη 

ηλεκτρονίων, πρωτονίωση και διάσπαση του δεσμού O=O του μοριακού οξυγόνου. 

Στο Σχήμα 1.4 φαίνεται ένας προτεινόμενος μηχανισμός της αναγωγής του μοριακού 

οξυγόνου. Οι Varotsis et al. [20-21] και Rousseau et al. [22-23] διακρίνουν δύο φά-

σεις-διαδικασίες της αναγωγής με σταθερές 40,000 s-1 και 1,000 s-1, γεγονός που υ-

ποστηρίζεται και από την οξείδωση της αίμης a σε δύο διακριτές διαδικασίες [23]. 

Μετά τη φωτόλυση του χαμηλού spin συμπλόκου του ενζύμου με το CO (His-

Fe2+-CO), το μοριακό οξυγόνο δεσμεύεται αρχικά στο CuB (ενδιάμεσο 2). Η φωτό-

λυση του συμπλόκου είναι πολύ γρήγορη και πλήρης (kp= 1x106 s-1). Ο προτεινόμε-

νος μηχανισμός ολοκληρώνεται σε δύο διακριτές φάσεις: μια αρχική γρήγορη φάση 

που περιλαμβάνει τη δέσμευση του O2 οδηγώντας στο σύμπλοκο όξυ (oxy) χαμηλού 

spin CuB
1+ Fea3

2+-O=O (ενδιάμεσο 3) και μερική οξείδωση του διπυρηνικού κέντρου 

μέχρι το περόξυ (peroxy) ενδιάμεσο CuB
+2 Fea3

+3-O2
2-(H) (σύμπλοκα 4 και 5) και μια 

δεύτερη που περιλαμβάνει την αναγωγή κατά το 3ο και 4ο ηλεκτρόνιο, οδηγώντας στα 

φερρύλ CuB
2+ Fea3

4+=Ο (oxo-ferryl) ενδιάμεσα 6, 9 και το υδρόξυ (hydroxy) CuB
2+ 

Fea3-OH (δομή 7) αντίστοιχα. Επιπλέον, στο τέλος αναγεννάται  το ένζυμο στην 

πλήρως ανηγμένη μορφή του (μετάβαση 8  1, Σχήμα 1.4). Το ενδιαφέρον στρέφε-

ται στο στάδιο σχάσης του δεσμού O–O, στην αναγωγή δηλαδή κατά το τρίτο ηλε-

κτρόνιο. 

Στην κυτοχρωμική c οξειδάση παρατηρείται στενή σύζευξη μεταξύ της άντλη-

σης πρωτονίων και της μεταφοράς ηλεκτρονίων που την ωθεί, όπως αναφέρθηκε. Πε-

ρόξυ και φερρύλ ενδιάμεσα οξειδώνονται με τρόπο ικανό σε κάποιο στάδιο να υπο-

στηρίξουν μια μεταφορά πρωτονίων (κατάλληλα δυναμικά οξειδοαναγωγής), όπως 

έχει προταθεί από τους Wilkstrom et al. [24], όπως φαίνεται και στον καταλυτικό κύ-

κλο (Σχήμα 1.4). Η άντληση πρωτονίων από τη μήτρα στο διαμεμβρανικό χώρο των 

μιτοχονδρίων από τη CcO πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η ελεύθερη ενέργεια από 

την μεταφορά των ηλεκτρονίων, με σύζευξη, μεταφέρεται στην ενεργή μεταφορά των 

πρωτονίων. Κατά τη φάση που το ένζυμο οξειδώνεται, την “οξειδωτική φάση”, μετα-

φέροντας τέσσερα ηλεκτρόνια στο μοριακό O2, μεταφέρεται μέρος του πρωτονιακού 

φορτίου, ενώ όταν το ένζυμο περνά στη λεγόμενη “αναγωγική φάση”, στο τελευταίο 

ενδιάμεσο υδρόξυ, μετακινείται το υπόλοιπο πρωτονιακό φορτίο [25-26]. 
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Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στη χρονική κλίμακα του 

καταλυτικού κύκλου της κυτοχρωμικής c οξειδάσης. Το διπυρηνικό κέντρο δεσμεύει 

το O2 (λιγότερο από 10 μs, γύρω στα 8 μs), ώστε να σχηματιστεί το πρώτο ενδιάμεσο 

όξυ. Στη συνέχεια ο δεσμός O–O σχάζεται (~30 μs), οδηγώντας στο φερρύλ ενδιάμε-

σο P (607 nm) το οποίο μετατρέπεται στο ενδιάμεσο F (~80 μs). Από το ενδιάμεσο F 

οδηγούμαστε στο οξειδωμένο ένζυμο στα 1-3 ms του καταλυτικού κύκλου [20-23]. 

 

Βιβλιογραφία 

 

[Α] Garrett, R. H.; Grisham, C. M. Biochemistry, Second Edition, University of Vir-

ginia, Saunders College Publishing. United States of America: 1999. 

[Β] Voet, D.; Voet, J. G. Biochemistry, Second Edition, University of Pensylvania & 

Swarthmore College, John Wiley & Sons Inc. United States of America: 1995. 

[C] Zubay, G. Biochemistry, Fourth Edition, Columbia University, Wm. C. Brown 

Publishers. United States of America: 1998. 

[1] Iwata, S.; Ostermeier, C.; Ludwig, B.; Michel, H. Nature 1995, 376, 660-669. 

[2] Ostermeier, C.; Harrenga, A.; Ermler, U.; Michel, H. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

Biochemistry 1997, 94, 10547-10553. 

[3] Tsukihara, T.; Aoyama, H.; Yamashita, E.; Tomizaki, T.; Yamaguchi, H.; Shin-

zawa-Itoh, K.; Nakashima, R.; Yaono, R.; Yoshikawa, S. Science 1995, 269, 1069-

1074. 

[4] Tsukihara, T.; Aoyama, H.; Yamashita, E.; Tomizaki, T.; Yamaguchi, H.; Shin-

zawa-Itoh, K.; Nakashima, R.; Yaono, R.; Yoshikawa, S. Science 1996, 272, 1136-

1144. 

[5] Yoshikawa, S.; Shinzawa-Itoh, K.; Tsukihara, T. J. Bioenerg. Biomembr. 1998, 

30, 7-14. 

[6] Hendler, R. W.; Pardhasaradhi, K.; Reynafarje, B.; Ludwig, B. Biophys. 1991, 60, 

415-466. 

[7] Garcia-Horsman, J. A.; Berry, E.; Shapleigh, J. P.; Alben, J. O.; Gennis, R. B. 

Biochemistry 1994, 33, 3113-3119. 

[8] Frank, V.; Kadenbach, B. Febs Lett. 1996, 382, 121-124. 

[9] Saraste, M. Q. Rev. Biophys. 1990, 23, 331-366. 

[10] Tawa, G. J.; Pratt, L. R. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 1625-1628 

 21



Κεφάλαιο Ι – Μεταβολισμός και Τελικές οξειδάσες 

[11] Hill, B. C. J. Biol. Chem. 1994, 269, 2419-2425. 

[12] Preisig, O.; Anthamatten, D.; Hennecke, H. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, 

3309-3313. 

[13] Gray, K. A.; Grooms, M.; Myllykallio, H.; Moomaw, C.; Slaughter, C.; Daldal, 

F. Biochemistry 1994, 33, 3120-3127. 

[14] Shapleigh, J. P.; Gennis, R. B. Mol. Microbiol. 1992, 6, 635-642. 

[15] Shapleigh J. P.; Hill, J. J.; Alben, J. O.; Gennis, R. B. J. Bacteriol. 1992, 174, 

2338-2343. 

[16] Wu, W.; Chang, C. K.; Varotsis, C.; Babcock, G. T.; Puustinen, A.; Wikstrom, 

M. J. Am. Chem. Soc. 1992, 1182-1187. 

[17] Soulimane, T.; Buse, G.; Bourenkov, G. P.; Bartunik, H. D.; Huber, R.; Than, M. 

E. EMBO J. 2000, 19, 1766-1776. 

[18] Giuffre, A.; Stubauer, G.; Sarti, P.; Brunori, M.; Zumft, W. G.; Buse, G.; Souli-

mane, T. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1999, 96, 14718-14723. 

[19] Greenwood, C.; Gibson, Q. H. J. Biol. Chem. 1967, 242, 1782-1787. 

[20] Varotsis, C. A.; Babcock, G. T. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 11260-11269. 

[21] Varotsis, C.; Zhang, Y.; Appelman, E. H.; Babcock, G. T. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 1993, 90, 237-241. 

[22] Rousseau, D. L.; Han, S.; Song, S.; Ching, Y.-C. J. Raman. Spec. 1992, 23, 551-

556. 

[23] Han, S.; Takahashi, S.; Rousseau, D. L. J. Biol. Chem. 2000, 275, 1910-1919. 

[24] Wikstrom, M. Nature 1989, 338, 776-778. 

[25] Verkhovsky, M. L.; Jasaitis, A.; Verkhovskaya, M. L.; Morgan, J. E.; Wikstrom, 

M. Nature 1999, 400, 480-483. 

[26] Wikstrom, M. Curr. Opinion Struct. Biol. 1998, 8, 480-488. 

[27] Ferguson-Miller, S.; Babcock, G. T. Chem. Rev. 1996, 96, 2889-2907. 

[28] Proshlyakov, D. A.; Pressler, M. A.; Babcock, G. T. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

1993, 90, 237-241. 

 22



Στόχοι Διατριβής 

Οι στόχοι της παρούσας διατριβής 
 

Παρακάτω παραθέτουμε τους στόχους της παρούσας διατριβής, οι οποίοι απο-

τελούν στην ουσία και ξεχωριστά κεφάλαια στην ενότητα των αποτελεσμάτων. 

 

1. DFT μελέτη του μεταλλικού κέντρου CuB στην κυτοχρωμική c οξειδάση κα-

τά τη δέσμευση του CO με και χωρίς τη cross-linked τυροσίνη. H ν(CO) δόνηση τά-

σης του δεσμευμένου CO αντικατοπτρίζει καθαρά της αλλαγές στη διαμόρφωση του 

“φασματοσκοπικά σιωπηλού” χαλκού. (κεφάλαιο IV) 

2. Διερεύνηση της μετάβασης P  F του οξο-φερρύλ είδους σε θεωρητικό επί-

πεδο καθώς επίσης και των πιθανών αλλαγών στη διαμόρφωση του ενεργού κέντρου 

που συμβαίνουν κατά το συγκεκριμένο στάδιο στον καταλυτικό κύκλο της ενεργο-

ποίησης του μοριακού οξυγόνου Ο2 από την κυτοχρωμική c οξειδάση. (κεφάλαιο V) 

3. Μελέτη της επίδρασης στο ενδιάμεσο υδρόξυ τόσο των μακρινών, όσο και 

των εγγύς αλλαγών στα δίκτυα δεσμών υδρογόνου στο ενεργό κέντρο της κυτοχρω-

μικής c οξειδάσης και συσχέτιση με αντίστοιχες επιδράσεις στο όξυ (Fe3+-O-O-) και 

όξο-φερρύλ (Fe4+=O) ενδιάμεσο. (κεφάλαιο VI) 

4. Ορισμένες κυτοχρωμικές c οξειδάσες και μια άλλη ομάδα ενζύμων που ονο-

μάζονται αναγωγάσες του μονοξειδίου του αζώτου (στο ενεργό κέντρο τους το με-

ταλλικό κέντρο χαλκού που απαντάται στις αίμο-χάλκο οξειδάσες αντικαθίσταται από 

ένα μη αιμικό σίδηρο και δεν υπάρχει η cross-linked τυροσίνη) μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν εναλλακτικά υποστρώματα όπως O2, NO και CO. Έχει προταθεί ότι τα εν-

διάμεσα και οι μηχανισμοί καταλυτικής δράσης των συγκεκριμένων ενζύμων υπο-

νοούν μια κοινή εξελικτική πορεία για τα δύο αυτά μεταβολικά συστήματα. Στόχος 

είναι ο θεωρητικός δομικός και δονητικός χαρακτηρισμός του υπονιτρώδους (hyponi-

trite) ενδιαμέσου (HO-N=N-O-) στο μηχανισμό ενεργοποίησης του NO από το ένζυ-

μο Nor (Nitric oxide reductase) στα πλαίσια της απονιτροποίησης (μετατροπή των 

νιτρικών NO3
- σε N2) και η σύγκριση με το αντίστοιχο ενδιάμεσο στο ba3. H διαδικα-

σία της απονιτροποίησης αποτελεί το βακτηριακό ανάλογο της αερόβιας αναπνοής. 

(κεφάλαιο VII) 

5. Συνεχίζοντας τη μελέτη για τη χημεία του NO στα βιολογικά συστήματα, 

στόχος είναι η ποσοτικοποίηση της επίδραση του εγγύς περιβάλλοντος στο συναρμο-

σμένο σε αιμικό σίδηρο NO, κατ’ αντιστοιχία με τη μελέτη στα φερρύλ, όξυ και υ-
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δρόξυ ενδιάμεσα της ενεργοποίησης του μοριακού οξυγόνου και σύγκριση με τα συ-

στήματα αιμικού Fe-CO (παράρτημα 0.0) 
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Κεφάλαιο II – Φασματοσκοπία FTIR και RAMAN 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – Εισαγωγή στη φασματοσκοπία FTIR 
και Raman 

 

2.0 Περίληψη 

 

Το κεφάλαιο αυτό, μαζί με το επόμενο, αποτελούν μια παρουσίαση των πειρα-

ματικών (κεφάλαιο II) και θεωρητικών (κεφάλαιο IIΙ) γνώσεων που μας βοήθησαν 

στη διεκπεραίωση της παρούσας διατριβής. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα 

φαινόμενα στα οποία στηρίζονται οι δονητικές φασματοσκοπίες FTIR και Raman, 

ενώ στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια αναφορά στις δονήσεις του πορφυρινικού 

δακτυλίου που, όπως είδαμε στο κεφάλαιο Ι, απαντάται στο υπό μελέτη σύστημά μας. 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Φασματοσκοπία είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας (φως, ραδιοκύματα, ακτίνες x, κλπ.) με την ύλη. Τα μόρια, που αποτε-

λούνται από ηλεκτρικά φορτισμένους πυρήνες και ηλεκτρόνια, μπορούν και αλληλε-

πιδρούν με το ταλαντευόμενο ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο του φωτός και απορρο-

φούν την ενέργεια που μεταφέρει. Ένα μόριο δεν αλληλεπιδρά με κάθε είδος ακτινο-

βολίας που θα συναντήσει, αλλά μόνο με αυτή που φέρει τη σωστή ποσότητα ενέρ-

γειας, ώστε να το προάγει από ένα ξεχωριστό ενεργειακό επίπεδο σε άλλο. Με ακτι-

νοβολία (φως) υπέρυθρων συχνοτήτων (100-5000 cm-1) το μόριο μπορεί να μεταβαί-

νει από ένα δονητικό ενεργειακό επίπεδο σε άλλο. Η ενέργεια μιας τέτοιας ακτινοβο-

λίας (1.2-60 KJ/mol) είναι αρκετή, ώστε να προκαλέσει δονήσεις στα μόρια που την 

απορροφούν. Ωστόσο, οι περιστροφικές ενέργειες των μορίων είναι ακόμα μικρότε-

ρες από τις δονητικές, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ακτινοβολία να είναι ικανή να 

προκαλέσει παράλληλα και περιστροφικές μεταπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η φα-

σματοσκοπία ονομάζεται δονητική (vibrational spectroscopy). Τα δονητικά φάσματα 

συνήθως μετρούνται με δύο διαφορετικές τεχνικές. Στην υπέρυθρη (IR) φασματο-

σκοπία, φως όλων των διαφορετικών συχνοτήτων περνάει μέσα από ένα δείγμα και 

μετράται η ένταση του φωτός που διαπερνά σε κάθε συχνότητα. Στη φασματοσκοπία 
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Raman μελετάμε το φως που σκεδάζεται από το δείγμα και όχι αυτό που διαπερνά. 

Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται φως μιας συχνότητας (μονοχρωματική ακτινο-

βολία) και μάλιστα μεγαλύτερης συχνότητας από τις υπέρυθρες, καθώς μετρώνται οι 

διαφορές |νo – νi|3 της Raman σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, με το ΔΕ=h|νo – νi| να α-

ντιστοιχεί σε ενέργειες που απορροφώνται από το δείγμα. 

 

2.2 Η φασματοσκοπία υπερύθρου FT-IR 

 

Στη φασματοσκοπία υπερύθρου μελετάμε την απορρόφηση υπέρυθρου φωτός 

από το δείγμα συναρτήσει της συχνότητας. Το μόριο απορροφά ενέργεια ΔΕ=hν από 

την IR πηγή (που εκπέμπει ακτινοβολία έντασης I) σε κάθε δονητική μετάβαση. Σύμ-

φωνα με το νόμο των Lambert-Beer, η ένταση της IR ακτινοβολίας που δεν απορρο-

φάται από το δείγμα θα είναι: , όπου ε (M0
CdI I e ε−= -1cm-1) είναι ο μοριακός συντε-

λεστής απορρόφησης, d (cm) είναι το μήκος της κυψελίδας όπου βρίσκεται το δείγμα 

και C (M) είναι η συγκέντρωση του δείγματος. H % διαπερατότητα T ορίζεται ως 

0

(%) 100IT x
I

= , ενώ η απορρόφηση A ως: 0log IA
I

ε= = Cd . Στα φάσματα IR συνή-

θως αναφέρεται η απορρόφηση συναρτήσει του κυματάριθμου 1/v λ= . Στη φασμα-

τοσκοπία υπερύθρου, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του φωτός αλληλεπιδρά με το μό-

ριο στην περίπτωση που έχει διπολική ροπή μ. Χωρίς διπολική ροπή, δεν έχουμε δυ-

νάμεις που μεταβάλουν το μόριο (όχι περιστροφικές και δονητικές μεταβάσεις). Για 

τις δονητικές μεταβάσεις, η διπολική ροπή μ πρέπει να μεταβάλλεται: ως κανόνας 

επιλογής 0
q
μ⎛ ⎞∂

≠⎜ ⎟∂⎝ ⎠
, με q μια κανονική συντεταγμένη του μορίου. 

Στην περίπτωση ενός διατομικού μορίου, θεωρούμε ότι η συμπεριφορά των πυ-

ρήνων κατά τη δόνηση είναι αντίστοιχη των δύο σφαιρών στον αρμονικό ταλαντωτή 

(Σχήμα 2.1). Με την εφαρμογή του νόμου του Hooke, η δύναμη επαναφοράς F, δίνε-

ται από τη σχέση: , με το k να είναι η σταθερά επαναφοράς (N/m) και το q 

να παίρνει τιμές . Το δυναμικό για τον αρμονικό ταλαντωτή, σε αυτή την 

περίπτωση, είναι: . Σύμφωνα με την κβαντική 

F k= − q

kq

                                                

0q r r= −

dV Fdq kqdq= − = + 2(1/ 2)V⇒ =

 
3 Οι διαφορές |vo – vi| βρίσκονται στην υπέρυθρη περιοχή συχνοτήτων. 
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Σχήμα 2.1. Ο αρμονικός ταλαντωτής 

 

 
 

Σχήμα 2.2. Το φαινόμενο Raman σχηματικά. E0 και E1 αφορούν ηλεκτρονιακές ε-

νεργειακές καταστάσεις και ν1, ν2, ν3 και ν4 τα δονητικά ενεργειακά επίπεδα της βα-

σικής ηλεκτρονιακής κατάστασης (E0). 
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προσέγγιση για τον αρμονικό ταλαντωτή, ένα μόριο ανηγμένης μάζας μ μπορεί να 

έχει μόνο διακριτά ενεργειακά δονητικά επίπεδα που αντιστοιχούν στον κβαντικό α-

ριθμό v: 

( 1/ 2) / ( 1/ 2)
2v
hE v k v hμ ω
π

= + ≡ + , με 1 /
2

kω μ
π

= , 0,1,2,3,...v =  

1 2

1 2

m m
m m

μ =
+

 

Στην προσέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή, το μόριο έχει ισαπέχοντα δονητικά 

ενεργειακά επίπεδα ( E hωΔ = + ) και ενέργεια μηδενικού σημείου (1/ 2)hω . Από τα 

δονητικά φάσματα διατομικών μορίων μπορούμε να υπολογίσουμε τη σταθερά επα-

ναφοράς (ισχύ) του χημικού δεσμού. 

Ωστόσο, στη φύση, τα μόρια δε μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από το 

μοντέλο του αρμονικού ταλαντωτή, καθώς με την αύξηση του δονητικού κβαντικού 

αριθμού, η ενέργεια μετάβασης μειώνεται έως ότου το μόριο σε κάποιο σημείο να 

διασπαστεί. Το δυναμικό “πηγάδι” ενός μορίου περιγράφεται σχετικά καλά από το 

δυναμικό του Morse: , όπου D2(1 )q
eV D e β−= − e είναι το βάθος του “πηγαδιού” δυ-

ναμικού και το β είναι μια παράμετρος της καμπυλότητας στον πάτο του “πηγαδιού”. 

Στην περίπτωση αυτή, τα ενεργειακά επίπεδα από το δυναμικό του Morse, έχουν ως 

εξής: 2( 1/ 2) ( 1/ 2)e e eE v x vω ω= + − + , όπου το eω  είναι κατ’ αντιστοιχία με τον αρ-

μονικό ταλαντωτή και το exεω  αντιπροσωπεύει την αναρμονική διόρθωση. Με το 

δυναμικό Morse, η διαφορά ενέργειας σε μια δονητική διέγερση (από το κατώτερο 

ενεργειακά επίπεδο) στο διατομικό μόριο είναι: 0vE E EΔ = − , δηλαδή: 

( 1e e eE v x v vω ωΔ = − + )

                                                

. 

Στην περίπτωση των πολυατομικών μορίων, οι δονήσεις είναι περισσότερο πο-

λύπλοκες και περιγράφονται από ένα σύστημα συζευγμένων μη αρμονικών ταλαντω-

τών. Γενικά, ένα μόριο με N άτομα θα έχει 3N-6 ανεξάρτητες βασικές δονήσεις 

(modes of vibration)4. Ένα γραμμικό μόριο θα έχει 3N-5 ανεξάρτητες βασικές δονή-

σεις (ή εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας). Το δονητικό φάσμα ενός πολυατομικού 

μορίου σχηματίζεται από τις εσωτερικές κινήσεις του. Οι εσωτερικές κινήσεις του 

μορίου είναι οι συνισταμένες των βασικών του δονήσεων (συζευγμένο σύστημα ανε-

ξάρτητων αρμονικών ταλαντωτών). 
 

4 Στον κανονικό τρόπο δόνησης, όλα τα άτομα του μορίου δονούνται με την ίδια συχνότητα και περ-
νούν ταυτόχρονα από τις θέσεις ισορροπίας τους. 
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Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι το δονητικό του φάσμα χαρακτηρίζει 

απόλυτα ένα μόριο. 

 

2.3 Η Φασματοσκοπία Raman 

 

Στη φασματοσκοπία Raman, το δείγμα αλληλεπιδρά με ακτινοβολία (v0) στη 

UV-Visible περιοχή του φάσματος και το σκεδαζόμενο φως παρατηρείται συνήθως σε 

κατεύθυνση κάθετη αυτής της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Όπως φαίνεται στο Σχή-

μα 2.2, το σκεδαζόμενο φως είναι δύο ειδών: το σκεδαζόμενο Rayleigh, που είναι με-

γαλύτερης έντασης και έχει την ίδια συχνότητα με την προσπίπτουσα ακτινοβολία 

(v0) και το σκεδαζόμενο Raman, που είναι αρκετά ασθενέστερο (~10-5 της προσπί-

πτουσας ακτινοβολίας), και έχει συχνότητες 0 iv v± , όπου vi είναι μια δονητική συ-

χνότητα του μορίου. Οι γραμμές 0 iv v+  και 0 iv v− , που προκύπτουν από ανελαστική 

σκέδαση του φωτός, ονομάζονται anti-Stokes και Stokes αντίστοιχα. Για τις Stokes 

γραμμές, το μόριο από το βασικό δονητικό επίπεδο v1 διεγείρεται, απορροφώντας ε-

νέργεια , σε ένα ενεργειακό εικονικό επίπεδο από το οποίο αποδιεγείρεται στο 

διεγερμένο δονητικό επίπεδο v

0hv

2 της βασικής ηλεκτρονιακής κατάστασης, εκπέμπο-

ντας ακτινοβολία , με 0 iv v− 2( ) ( )ihv E v E v1= − . Στην περίπτωση που το μόριο βρί-

σκεται ήδη σε διεγερμένο δονητικό επίπεδο v2, διεγείρεται σε εικονικό δονητικό επί-

πεδο από το οποίο μεταβαίνει στο δονητικό επίπεδο v1, κατά την αποδιέγερση, εκπέ-

μποντας ακτινοβολία συχνότητας iv v+ . Στη φασματοσκοπία Raman μετράμε τη δο-

νητική συχνότητα vi ως μετατόπιση από την προσπίπτουσα ακτινοβολία v0 και το 

φάσμα Raman παριστάνει την ένταση του σκεδαζόμενου φωτός συναρτήσει της με-

τατόπισης της συχνότητας  μεταξύ της προσπίπτουσας v0 iv v vΔ = − 0 και της σκεδα-

ζόμενης ακτινοβολίας vi. Κορυφές σε ένα τέτοιο φάσμα αντιστοιχούν σε μεταβάσεις 

μεταξύ δονητικών επιπέδων της βασικής ηλεκτρονιακής κατάστασης, αποκαλύπτο-

ντας τη δυναμική της. Η συχνότητα, η ένταση και η πόλωση του σκεδαζόμενου Ra-

man φωτός εξαρτώνται από τη φύση των μορίων (δείκτης της μοριακής δομής). 

Στην περίπτωση που ο ρυθμός αλλαγής της πολωσιμότητας (α) με τη δόνηση 

είναι διάφορος του μηδενός έχουμε ενεργή δόνηση στο Raman. 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2, η ακτινοβολία συχνότητας v0 επιλέγεται, έτσι, 

ώστε η ενέργειά της να είναι πολύ χαμηλότερη από την πρώτη ηλεκτρονιακή διεγερ-

μένη κατάσταση. Ο πληθυσμός των μορίων στο δονητικό επίπεδο v=0 είναι πολύ με-

γαλύτερος από αυτόν για το v=1 δονητικό επίπεδο στη βασική ηλεκτρονιακή κατά-

σταση (από κατανομή Maxwell-Boltzman). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, επομένως, οι 

γραμμές Stokes έχουν μεγαλύτερη ένταση από τις anti-Stokes και καθώς δίνουν τις 

ίδιες πληροφορίες, στο φάσμα Raman μελετάμε τη Stoke περιοχή. 

Στη σκέδαση Raman, επιλέγουμε την προσπίπτουσα ακτινοβολία με συχνότητα 

v0 μακριά από συχνότητα συντονισμού (ηλεκτρονιακής μετάβασης). Σκέδαση συντο-

νισμού Raman (Resonance Raman Scattering) συμβαίνει όταν σε ένα μόριο η προ-

σπίπτουσα ακτινοβολία έχει συχνότητα στην περιοχή μιας ηλεκτρονιακής του μετά-

βασης. Με το φαινόμενο αυτό, η σκέδαση Raman ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό. Το 

φαινόμενο συντονισμού Raman έχει εφαρμογές στη βιολογία για τη μελέτη χρωμο-

φόρων μεταλλοπρωτεϊνών ή μακρομορίων. Το φάσμα συντονισμού Raman εμφανίζε-

ται ισχυρά ενισχυμένο στις μπάντες απορρόφησης της περιοχής της ηλεκτρονιακής 

μετάβασης. Η Resonance Fluorescence διαδικασία λαμβάνει χώρα όταν το μόριο 

διεγείρεται σε ένα διακριτό ενεργειακό επίπεδο της διεγερμένης ηλεκτρονιακής κα-

τάστασης E1 (Σχήμα 2.2). Φάσματα Fluorescence παρατηρούνται όταν το διεγερμέ-

νο μόριο μεταβαίνει στο κατώτερο ενεργειακά δονητικό επίπεδο μέσω μεταβάσεων 

χωρίς εκπομπές ακτινοβολίας. Ακτινοβολία εκπέμπεται στο τέλος της μετάβασης. 

 

2.4 Φασματοσκοπία του πορφυρινικού σκελετού 

 

Η δέσμευση και η μεταφορά του οξυγόνου, η με-

ταφορά ηλεκτρονίων όπως και η συλλογή φωτός είναι 

λειτουργίες άμεσα συνδεδεμένες με τις πορφυρίνες. 

Gouterman 
Οι ταινίες που εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά φά-

σματα αποδίδονται με θεωρητικούς υπολογισμούς σε 

π π ∗→  ηλεκτρονιακές διεγέρσεις και ερμηνεύονται  με το μοντέλο του Gouterman 

που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Εμφανίζονται δύο ταινίες Q (η α και η β σε μεγα-

λύτερα και χαμηλότερα μήκη κύματος αντίστοιχα στα 500 – 600 nm) που διαφέρουν 

ενεργειακά μεταξύ τους περίπου κατά 1250 cm-1, και μια πολύ έντονη Β ταινία 

(Soret) μεταξύ 380 και 420 nm. Σε μικρότερα μήκη κύματος από τη Soret ταινία, οι 
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μεταλλοπορφυρίνες εμφανίζουν μια ασθενέστερη Ν ταινία περίπου στα 325 nm και 

μια Μ ταινία περίπου στα 215 nm. Συχνά εμφανίζεται και μια ασθενέστερη L ταινία 

ανάμεσα στις Ν και Μ. Οι δύο βασικές απορροφήσεις οφείλονται στη σύζευξη των 

δύο καταστάσεων μετάβασης ανάμεσα στα HOMO και LUMO (π π ∗→ ). Έτσι, η Β 

ταινία είναι το αποτέλεσμα της ανυσματικής πρόσθεσης των διπόλων της διεργασίας 

μετάβασης π π ∗→  και γι’ αυτό η ένταση αυτής της απορρόφησης είναι πολύ μεγά-

λη. Αντίθετα, οι ταινίες Q είναι το αποτέλεσμα της αναίρεσης σχεδόν, του ενός διπο-

λικού συστήματος από το άλλο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με ασθενή ένταση 

απορρόφησης. 

Όσον αφορά στα δονητικά φάσματα των πορφυρινών, αυτά περιέχουν δονήσεις 

εντός (in) και εκτός επιπέδου (out of plane) 

της πορφυρίνης που ταξινομούνται σε: 

in plane 1 2 1 29 8 9 9 18g g g gA A B BΓ = + + + + uE

g

 

out of plane 1 2 1 23 6 4 5 8u u u uA A B B EΓ = + + + +
 

Μόνο οι g δονήσεις είναι ενεργές στο 

Raman και μόνο οι εντός επιπέδου g δονή-

σεις ενισχύονται λόγω συντονισμού στα 

πλαίσια του μοντέλου του Gouterman. Τα 

φάσματα Raman στην περιοχή 1300-1700 

cm-1 περιέχουν εντός-επιπέδου δονήσεις της πορφυρίνης που είναι ευαίσθητες στην 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα, τη συναρμογή και το spin του ατόμου του σιδήρου. Η με-

γαλύτερης έντασης γραμμή, η ν4, όταν διεγείρεται στη Soret αποτελεί μια πλήρως 

συμμετρική breathing δόνηση της αίμης και είναι ευαίσθητη στην ηλεκτρονιακή πυ-

κνότητα του πορφυρινικού δακτυλίου, αποτελώντας δείκτη της οξειδωτικής κατά-

στασης του σιδήρου, λόγω της ισχυρής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα τροχιακά του 

κεντρικού μετάλλου και της πορφυρίνης. Στην περίπτωση του δισθενούς σιδήρου, η 

αλληλεπίδραση των τροχιακών οδηγεί σε μια ροή ηλεκτρονίων από πλούσιους σε η-

λεκτρόνια εγγύς υποκαταστάτες στο μη κατειλημμένο αντιδεσμικό π* τροχιακό της 

πορφυρίνης, μέσω του κεντρικού σιδήρου, οδηγώντας σε μείωση της ν4 συχνότητας. 

Διαφορετικές καταστάσεις διαμόρφωσης spin και συναρμογής συναντώνται στο 

άτομο του αιμικού σιδήρου. Όταν η αίμη έχει αριθμό συναρμογής 5, είναι παραμα-
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γνητική και υψηλού spin, ενώ όταν έχει αριθμό συναρμογής 6 απαντάται με υψηλό ή 

χαμηλό spin. Οι υψηλής συχνότητας δονήσεις ν2, ν3 και ν10 είναι ευαίσθητες σε αυτές 

τις αλλαγές και στις δύο οξειδωτικές καταστάσεις του σιδήρου. Οι παραπάνω δονή-

σεις παρατηρούνται στα 1520-1590, 1460-1510 και 1600-1650 cm-1 αντίστοιχα. 

 

Οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε από ένα φάσμα συντονισμού 

Raman – συνοπτικά – για τις πορφυρίνες αναφέρονται παρακάτω για τις σημαντικό-

τερες δονήσεις, ενώ παρουσιάζεται και ένα σχέδιο των αντίστοιχων ιδιοδιανυσμάτων: 

 

 

 

 

 

 ν10: CaCm 1600-1645 cm-1 Ενίσχυση πληροφορίας για 

συναρμογή και κατάσταση 

spin 

ν2: CbCb 1560-1600 cm-1 Κατάσταση spin 

ν3: CaCm 1470-1510 cm-1 Αριθμός συναρμογής 

ν4: CaN 1345-1380 cm-1 Οξειδωτική κατάσταση 

 

 

 Fe3+(LS) Fe3+(HS) 

συναρμ.5

Fe3+(HS) 

συναρμ.6

Fe2+(LS) Fe2+(HS)

ν10: CaCm 1640 1631 1615 1617 1604 

ν2: CbCb 1582 1574 1566 1584 1562 

ν3: CaCm 1506 1493 1482 1493 1471 

ν4: CaN 1374 1373 1371 1359 1357 

 

 

 32



Κεφάλαιο II – Φασματοσκοπία FTIR και RAMAN 

 
 

Βιβλιογραφία 

 

[A] Griffiths, P. R.; de Haseth, J. A. Fourier Transform Infrared Spectroscopy; Wiley 

& Sons: New York, 1986. 

[B] Harris, D. C.; Bertolucci, M. D. Symmetry and Spectroscopy – An Introduction to 

Vibrational and Electronic Spectroscopy; Oxford University Press: New York, 1978. 

[C] Ferraro, J. R.; Nakamoto, N. Introductory Raman Spectroscopy; Harcourt Brace 

& Company Publishers, Academic Press, Inc.: New York, 1994. 

[D] McHale, J. L. Molecular Spectroscopy, First Edition; Prentice Hall: New Jersey, 

1998. 

[E] Hollas, J. M. Modern Spectroscopy: Wiley & Sons: New York, 1996. 

[F] Nakamoto, K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Com-

pounds; Wiley & Sons: New York, 1986. 

[G] Ferraro, J. R.; Nakamoto, K. Introductory Raman Spectroscopy. Wiley & Sons: 

New York, 1994. 

[H] Strommen, C. P.; Nakamoto, K. Laboratory Raman Spectroscopy. Wiley & Sons: 

New York, 1986. 

 33



Κεφάλαιο II – Φασματοσκοπία FTIR και RAMAN 

[1] Varotsis, C.; Babcock, G. Methods Enzymol. 1993, 223, 409-431. 

[2] Dolphin, D. In The Porphyrins. Academic Press. New York, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34



 

. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ 

 



Κεφάλαιο III – Εισαγωγή στην Υπολογιστική Χημεία (DFT) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – Εισαγωγή στην Υπολογιστική Χημεία 
 

3.0 Περίληψη 

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται το μαθηματικό πλαίσιο της θεωρίας του συ-

ναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας (DFT) και δύο συναρτησιακά: της BLYP 

και της B3LYP που εφαρμόζονται στους υπολογισμούς. Η ενδελεχής αναφορά στις 

υπολογιστικές μεθόδους καθίσταται σημαντική καθώς μας βοηθάει στην ανάλυση 

των αποτελεσμάτων και την κατανόηση των συμπερασμάτων που εξάγονται. Προ-

σεγγιστικές μέθοδοι, όπως η μέθοδος RI-J ή η χρήση των ECPs αποτελούν μέρος του 

κεφαλαίου αυτού. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στα χρησιμοποιούμενα σύνολα 

βάσεων (σύνολα παραμέτρων), καθώς επίσης και το θεωρητικό υπόβαθρο για τις υ-

πολογιζόμενες δονητικές συχνότητες ή τα μερικά ατομικά φορτία. Η υπολογιστική 

αποδοτικότητα και ο χρόνος σύγκλισης της χρησιμοποιούμενης υπολογιστικής μεθό-

δου, στην προσέγγιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος, αποτελούν τους δύο σημα-

ντικότερους περιορισμούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην παρούσα μελέτη. 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Τα οξειδοαναγωγικά μεταλλικά κέντρα ενζύμων στις ζωτικές βιολογικές διαδι-

κασίες (φωτοσύστημα II, κυτοχρωμική c οξειδάση, κτλ.) όπως επίσης και η διαλεύ-

κανση του μηχανισμού δράσης τους αποτελούν αντικείμενο πειραματικής μελέτης για 

δεκαετίες. Ωστόσο, οι θεωρητικοί υπολογισμοί με ακριβείς μεθόδους κβαντικής χη-

μείας άρχισαν να εφαρμόζονται σε αυτά τα συστήματα τα τελευταία μόλις χρόνια. 

Μελέτες αυτού του είδους προϋποθέτουν τον προσδιορισμό όλων των ενδιαμέσων 

στον καταλυτικό κύκλο, μεταβατικών καταστάσεων και ενεργειών ενεργοποίησης. 

Πολύπλοκα ενζυμικά συστήματα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναπτύ-

χθηκαν από τους οργανισμούς για την αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας κατά το 

μεταβολισμό. Η πολυπλοκότητα των μεταλλικών (ενεργών) κέντρων των ενζύμων 

αυτών καθυστέρησε αρκετά και την εφαρμογή των μεθόδων της κβαντικής χημείας 

στην αναζήτηση του τρόπου δράσης τους. Ενεργά κέντρα, λοιπόν, που περιλαμβά-
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νουν περισσότερα από 100 άτομα καθώς επίσης και μεταβατικά στοιχεία όπως ο Fe 

και ο Cu, αποτελούν σημαντική πρόκληση για την κβαντική χημεία με τους υπολογι-

σμούς να περιορίζονται και από την υπάρχουσα υπολογιστική ισχύ. Ακόμα και με τον 

περιορισμό του αριθμού των ατόμων που χρησιμοποιούνται για το μοντέλο περιγρα-

φής του ενεργού κέντρου ενός ενζύμου (λαμβάνοντας υπόψη – για παράδειγμα – μό-

νο την πρώτη σφαίρα υποκατάστασης στο μεταλλικό κέντρο), η ύπαρξη μεταβατικών 

στοιχείων οδήγησε στην ανεύρεση νέων αποδοτικότερων μεθόδων, σχετικά πρόσφα-

τα. Ο περιορισμός που τίθεται στις διάφορες υπολογιστικές μεθόδους, καθώς επίσης 

και το κριτήριο ακρίβειάς τους, είναι η συμφωνία με τις πειραματικές μελέτες (όπως 

για παράδειγμα η ερμηνεία των δονητικών φασμάτων). 

Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η εφαρμογή κβαντικών υπολογι-

στικών μεθόδων ακόμα και σε πολύ απλά συστήματα, όπως για παράδειγμα στην α-

ντίδραση μεμονωμένων μεταβατικών στοιχείων με αλκένια, παρέχει σημαντικές πλη-

ροφορίες που βρίσκουν ισχύ και σε ευρύτερα συστήματα όπως την ομογενή κατάλυ-

ση ενεργοποίησης του δεσμού C-H του μεθανίου από RhCp(CO) [1]. Έτσι, παρου-

σιάζεται η δυνατότητα χρήσης απλούστερων μοντέλων του ενεργού κέντρου ενός εν-

ζύμου (κυρίως των υποκαταστατών στο κεντρικό μέταλλο), παρέχοντας παράλληλα 

σημαντικές πληροφορίες διαλεύκανσης του μηχανισμού δράσης τους για το σύνολο 

. 

3.2 Η Θεωρία του Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνό-

τητας σε μαθηματικό πλαίσιο 

 

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μελέτης πολύπλοκων συστημάτων 

έγινε με την ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων μεγάλης ακρίβειας βάσει της Density 

Functional Theory ή θεωρίας του Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας 

(DFT) [2]. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών αποδίδει ικανοποιητικά για τα μεγάλα 

συστήματα μορίων. Έτσι, τα σύμπλοκα μεταβατικών στοιχείων που απαντώνται στα 

ενεργά κέντρα των υπό μελέτη βιολογικών συστημάτων περιγράφονται με την κβα-

ντική χημεία χρησιμοποιώντας τη DFT στους υπολογισμούς. Όπως θα γίνει περισσό-

τερο κατανοητό παρακάτω, η θεωρία του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότη-

τας παρουσιάζει μεγάλη υπολογιστική αποδοτικότητα και αυξάνει την ακρίβεια στους 

υπολογισμούς με το να εισάγει στις συναρτήσεις όρους που εξαρτώνται από τη δια-
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βάθμιση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας, περιγράφοντας ικανοποιητικότερα ενέργειες 

ανταλλαγής (exchange energies). Οι DFT μέθοδοι περιλαμβάνουν τις επιδράσεις της 

ηλεκτρονιακής συσχέτισης (electron correlation) – το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια σε 

ένα μοριακό σύστημα αντιδρούν το ένα στην κίνηση του άλλου και προσπαθούν να 

κρατούνται εκτός της πορείας το ένα του άλλου. Επιπλέον, η εισαγωγή μερικών ημι-

εμπειρικών και σωστών παραμέτρων δυναμικού ανταλλαγής (exchange potential) 

έδωσε ώθηση στην ακρίβεια της μεθόδου οδηγώντας σε μια υβριδική DFT. 

 

Οι μέθοδοι που βασίζονται στη θεωρία του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας είναι και οι περισσότερο διαδεδομένες μέθοδοι στην υπολογιστική χη-

μεία υλικών και τη φυσική στερεής κατάστασης. Το 1998 ο W. Kohn, ένας από τους 

θεμελιωτές της θεωρίας, μοιράστηκε το βραβείο Nobel στη Χημεία με τον J.A. Pople, 

ενισχύοντας τη σπουδαιότητα της υπολογιστικής μεθόδου. 

Σε αντίθεση με την προσέγγιση Hartree-Fock, η οποία βασίζεται στην περιγρα-

φή μεμονωμένων ηλεκτρονίων που αλληλεπιδρούν με τον πυρήνα και όλα τα υπόλοι-

πα ηλεκτρόνια που συνιστούν ένα “νέφος ηλεκτρονίων” στο σύστημα – και κατά συ-

νέπεια λαμβάνει υπόψη της την ανταλλαγή και συσχέτιση σε μικρότερο βαθμό – η 

DFT λαμβάνει εξ’ αρχής υπόψη όλο το ηλεκτρονιακό σύστημα. Στη DFT όλες οι πα-

ράμετροι της ηλεκτρονιακής δομής του συστήματος των αλληλεπιδρώντων ηλεκτρο-

νίων σε ένα “εξωτερικό” δυναμικό ( )  (στην περίπτωση αυτή το δυναμικό που 

δημιουργείται από τους ατομικούς πυρήνες), είναι πλήρως καθορισμένες βάσει της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας φορτίου 

extV r

( )rρ . Στη θεωρία του συναρτησιακού της ηλε-

κτρονιακής πυκνότητας η ολική ενέργεια του συστήματος χωρίζεται σε τρεις συνι-

στώσες: την κινητική ενέργεια, την ενέργεια Coulomb λόγω των κλασσικών ηλε-

κτροστατικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε όλα τα φορτισμένα σωματίδια στο σύ-

στημα, και μια συνιστώσα που ονομάζεται ενεργεία ανταλλαγής-συσχέτισης και πε-

ριλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις πολλών σωματιδίων. Αυτή η ανάλυση της ενέρ-

γειας σε συνιστώσες είναι τυπικά σωστή, ωστόσο οι ακριβείς εξισώσεις για τις αλλη-

λεπιδράσεις ανταλλαγής και συσχέτισης είναι άγνωστες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική διατύπωση της DFT αφορούσε τη βασική κα-

τάσταση ενός συστήματος, ωστόσο γενικεύτηκε και εφαρμόζεται και σε διεγερμένες 

καταστάσεις, όπως επίσης και σε δυναμικά εξαρτώμενα από το χρόνο φαινόμενα [3]. 
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Η DFT επεκτάθηκε και σε open-shell συστήματα καθώς και μαγνητικά στερεά. Τέ-

λος, υπάρχουν υβριδικές DFT/ Hartree-Fock μέθοδοι, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. 

 

3.2.1 Τα θεωρήματα των Hohenberg-Kohn 

 

Συναρτησιακό F ορίζεται ως [ ] ( ( ))F f g f r dr= ∫ , όπου  είναι μια σαφώς 

ορισμένη συνάρτηση. Στη DFT η συνάρτηση ( )  εξαρτάται από την ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα, πράγμα που καθιστά την F συναρτησιακό του ( )

( )g x

g x

rρ . Στην απλούστερη 

των περιπτώσεων η ( )  είναι ισοδύναμη με την πυκνότητα g r ( ) ( )g r rρ≡ . Όταν η συ-

νάρτηση ( )  εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο από τις κλίσεις-gradients (ή ανώτερες 

παραγώγους) της ( )

g r

rρ , τότε το συναρτησιακό αναφέρεται ως “μη τοπικό”-non local 

ή gradient-corrected. Σε αντίθεση, ένα “τοπικό” ή local συναρτησιακό έχει μια απλή 

εξάρτηση από την ( )rρ . 

Όσον αφορά ένα σύστημα Ν-ηλεκτρονίων, η ηλεκτρονιακή πυκνότητα ( )rρ  

ικανοποιεί τη σχέση:  (1). ( )N rρ= ∫ dr

Θεωρούμε ένα ηλεκτρονιακό σύστημα που περιγράφεται από τη χαμιλτονιανή: 
2

1 1

1( )
2

( )

N N
i

ext i
i i ij

a
ext i

a ia

H V r
r

ZV r
r

= =

⎛ ⎞∇
= − + +⎜ ⎟

⎝ ⎠

= −

∑ ∑ ∑

∑

N

i j<  (2) 

Στο ηλεκτρόνιο i ενεργεί εξωτερικό δυναμικό , το δυναμικό που οφείλεται 

στον πυρήνα φορτίου 

extV

Zα . Η ενέργεια και η κυματοσυνάρτηση της βασικής κατάστα-

σης υπολογίζονται από την ελαχιστοποίηση του συναρτησιακού της ενέργειας [ ]Eψ  

από το θεώρημα των μεταβολών: 

0
| |[ ]

|
E E< Ψ Η Ψ >
Ψ = ≥

< Ψ Ψ >
 

Για ένα σύστημα N ηλεκτρονίων, το εξωτερικό δυναμικό ( )  προσδιορίζει 

πλήρως τη χαμιλτονιανή. Έτσι, τα N και ( )  προσδιορίζουν όλες τις παραμέτρους 

για τη βασική κατάσταση. Το ( )  καθορίζει όλο το πυρηνικό πλαίσιο για ένα σύ-

extV r

extV r

extV r
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στημα, το οποίο μαζί με τον αριθμό των ηλεκτρονίων καθορίζει όλες τις ηλεκτρονια-

κές ιδιότητες. 

 

Θεώρημα Hohenberg-Kohn Ι

 

Το εξωτερικό δυναμικό  καθορίζεται, με μια προστιθέμενη σταθερή ποσό-( )extV r

τητα, από την ηλεκτρονιακή πυκνότητα ( )rρ . 

Κάθε παρατηρήσιμη ποσότητα ενός στατικού κβαντικού συστήματος (περιλαμβα-

νομένης και της ενέργειας) είναι ένα μοναδικό συναρτησιακό της ηλεκτρονιακής πυκνό-

τητας της βασικής κατάστασης του συστήματος. 

 

Προκύπτει από το προηγούμενο θεώρημα, λοιπόν, ότι η ( )rρ  καθορίζει τον α-

ριθμό των ηλεκτρονίων N και το ( )  και κατά συνέπεια όλες τις ιδιότητες της βα-

σικής κατάστασης, για παράδειγμα την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων 

extV r

[ ( )]T rρ , 

τη δυναμική ενέργεια [ ( )] [ ( )] [ ( )]ee extV r U r V rρ ρ ρ= + , όπου  αναφέρεται στις αλ-

ληλεπιδράσεις ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου, και η ολική ενέργεια δίνεται από τη σχέση: 

eeU

[ ( )] [ ] [ ] [ ]ext eeE r V T Uρ ρ ρ= + + ρ  (3). 

Ομαδοποιώντας όλα τα συναρτησιακά που είναι ανεξάρτητα του δυναμικού 

( )extV ρ , οδηγούμαστε στην [ ( )] [ ] [ ] ( ) ( ) [ ]ext HK ext HKE r V F r V r dr Fρ ρ ρ ρ= + = + ρ∫  (4). 

Το συναρτησιακό Hohenberg-Kohn HKF  δρα μόνο στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα και 

εφαρμόζεται καθολικά (ανεξάρτητο του συστήματος αναφοράς).  

 

Θεώρημα Hohenberg-Kohn II

 

Έστω ηλεκτρονιακή πυκνότητα ( )rρ  τέτοια, ώστε ( ) 0rρ ≥  και , ( )r dr Nρ =∫
τότε 0 [ ]E E ρ≤  (5), όπου [ ]E ρ  είναι το συναρτησιακό της ενέργειας. 

Το συναρτησιακό της ολικής ενέργειας, [ ]E ρ , έχει ένα ελάχιστο στην ενέργεια της 

βασικής κατάστασης και τη σωστή φυσική ηλεκτρονιακή πυκνότητα της βασικής κατά-

στασης. 
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Αν κάποια ηλεκτρονιακή πυκνότητα αντιπροσωπεύει το σωστό αριθμό ηλε-

κτρονίων Ν, η ολική ενέργεια που προκύπτει από την πυκνότητα αυτή δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από την πραγματική ενέργεια της βασικής κατάστασης και η πυκνό-

τητα της βασικής κατάστασης μπορεί να υπολογιστεί, μοναδικά, χρησιμοποιώντας το 

θεώρημα των μεταβολών λαμβάνοντας υπόψη μόνο την πυκνότητα. 

 

3.2.2 DFT- Οι Επαγόμενες εξισώσεις των θεωρημάτων Hohenberg-
Kohn 

 

Υποθέτοντας ότι η [ ]E ρ  παραγωγίζεται, η εξίσωση (4) ως προς το ( )rρ  και τον 

περιορισμό από την (1) απαιτεί η πυκνότητα της βασικής κατάστασης να ικανοποιεί 

την παρακάτω σχέση: { }[ ] ( ) 0E r dr Nδ ρ μ ρ⎡− −⎣∫ ⎤ =⎦  (6). Το μ είναι ο πολλαπλασι-

αστής Lagrange που σχετίζεται με τον περιορισμό της ( )rρ να δίνει το σωστό ολικό 

αριθμό ηλεκτρονίων Ν. Η ποσότητα μ είναι στην πραγματικότητα το χημικό δυναμι-

κό. Από την (6) παραγωγίζοντας, οδηγούμαστε στη σχέση: 

[ ( )][ ] ( )
( ) ( )

HK
ext

F rE V r
r r

δ ρδ ρμ
δρ δρ

= = +  (7). 

Αν γνωρίζαμε τον ακριβή τύπο της [ ]HKF ρ , τότε η (5) θα ήταν μια μοναδική ε-

ξίσωση της πυκνότητας της βασικής κατάστασης. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και 

προηγούμενα, η [ ]HKF ρ  ορίζεται ανεξάρτητα από το εξωτερικό δυναμικό ( ) . Η extV r

[ ]HKF ρ  είναι ένα καθολικό συναρτησιακό του ( )rρ  που δεν μπορεί να γραφεί με α-

κριβή μαθηματικό τύπο, με αποτέλεσμα ακριβείς υπολογιστικές εφαρμογές της θεω-

ρίας του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας να είναι δύσκολες στην επί-

τευξη. 

 

Για ένα σύστημα μη-αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων, [ ] [ ]HKF Tρ ρ= , όπου 

[ ]T ρ  αντιστοιχεί στην κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων. Ωστόσο το συναρτησιακό 

[ ]T ρ  παραμένει άγνωστο. 

Η ενέργεια της βασικής κατάστασης ενός συστήματος μη-αλληλεπιδρώντων 

ηλεκτρονίων, σε οποιοδήποτε εξωτερικό δυναμικό, δίνεται από τη σχέση: 
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[ ] [ ] [ ] [ ] ( ) ( )ext extE T V T V r rρ ρ ρ ρ ρ= + = + dr∫  (8) 

Η παραπάνω ενέργεια έχει μια κινητική συνιστώσα και μια συνιστώσα από το 

εξωτερικό δυναμικό. 

Η βασική κατάσταση του συστήματος μπορεί να γραφεί ως ορίζουσα Slater με 

τα spin-τροχιακά να ικανοποιούν την εξίσωση Schrödinger ενός σωματιδίου: 
2

( ) ( ) ( )
2 ext m m mV r r rψ ε ψ

⎡ ⎤∇
− + =⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (9) 

Η πυκνότητα της βασικής κατάστασης δίνεται, τότε, από το άθροισμα για τις 

κατειλημμένες (occupied) καταστάσεις: 

2( ) ( )
occup

m
m

r rρ ψ= ∑  (10) 

Τα spin-τροχιακά ( )m rψ  είναι κανονικοποιημένα έτσι, ώστε η πυκνότητα να ι-

κανοποιεί τη συνθήκη (1) για το σωστό αριθμό σωματιδίων Ν. 

Για τη βασική κατάσταση μπορούμε να γράψουμε: 

[ ] ( ) ( )
occup

m ext
m

T V r rε ρ ρ= +∑ ∫ dr  (11) 

 

Για ένα πολυ-ηλεκτρονιακό σύστημα αλληλεπιδρώντων σωματιδίων (ηλεκτρο-

νίων) το συναρτησιακό της ενέργειας από την (3) παίρνει τη μορφή: 

1 2
1 2

1 2

( ) ( )1[ ] [ ] ( ) ( ) [ ( )]
2ext XC

r rE T V r r dr dr dr E r
r r

ρ ρρ ρ ρ ρ= + + +
−∫ ∫∫  (12) 

Ο τελευταίος όρος, η ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης, περιέχει, από ορισμού, 

όλες τις συνεισφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη από τους τρεις πρώτους όρους που 

αντιπροσωπεύουν το συναρτησιακό της κινητικής ενέργειας ενός νέφους μη αλληλε-

πιδρώντων ηλεκτρονίων, την εξωτερική και τη Hartree ενέργεια αντίστοιχα. Μέχρι 

τώρα έχουμε μεταφέρει όλους τους άγνωστους συσχετισμούς στο  που εξαρτάται 

από την πυκνότητα ( )

XCE

rρ , χωρίς να έχουμε κάνει οποιαδήποτε προσέγγιση. Για ένα 

νέφος αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων δεν είναι σίγουρο πως η κινητική ενέργεια και 

η αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου μπορεί να γραφούν ως άθροισμα δύο 

όρων που εξαρτώνται αποκλειστικά από την πυκνότητα. Έτσι, το συναρτησιακό της 

κινητικής ενέργειας έχει διασπαστεί στη συνιστώσα μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρο-
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νίων που εξαρτάται αποκλειστικά από την ( )rρ  και σε αυτή των αλληλεπιδρώντων 

ηλεκτρονίων που περιέχεται στον όρο . XCE

Παραγωγίζοντας την εξίσωση (12) ως προς την πυκνότητα, λαμβάνουμε: 

[ ][ ] 1( ') ' ( )
( ) ( ) '

XC
ext

ET r dr V
r r r r

rδ ρδ ρμ ρ
δρ δρ

= + + +
−∫  (13) 

Οι εξισώσεις (7) & (13) παρουσιάζουν ομοιότητα με τη μόνη διαφορά το δυνα-

μικό να έχει αντικατασταθεί από ένα περισσότερο πολύπλοκο όρο, το “δραστικό δυ-

ναμικό” : ( )effV r [ ] 1( ) ( ) ( ') '
( ) '

XC
eff ext

EV r V r r dr
r r r

δ ρ ρ
δρ

= + +
−∫  (14). Απλοποιώντας 

την (14), οδηγούμαστε στην: ( ) ( ) ( ) ( )eff ext XC HartreeV r V r V r V r= + +  (15). Το δυναμικό 

Hartree δίνεται από τη σχέση: 1( ) ( ') '
'HartreeV r r d

r r
ρ=

−∫ r  (16) και το δυναμικό α-

νταλλαγής-συσχέτισης από την: [ ]( )
( )

XC
XC

EV r
r

δ ρ
δρ

=  (17). 

Αντίστοιχα με την εξίσωση (9), έχουμε: 
2

( ) ( ) ( )
2 eff m m mV r r rψ ε ψ

⎡ ⎤∇
− + =⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (18) 

[ ] ( ) ( )
occup

m eff
m

T V r rε ρ ρ= +∑ ∫ dr  (19) 

 

Ενώ, Αντικαθιστώντας την (15) στην (12), παίρνουμε: 

1 2
1 2

1 2

( ) ( )1[ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )]
2eff Hartree XC XC

r rE T V r V r V r r dr dr dr E r
r r

ρ ρρ ρ ρ ρ⎡ ⎤= + − − + +⎣ ⎦ −∫ ∫∫  

(20) 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση (19), η ολική ενέργεια μπορεί να δοθεί από 

την παρακάτω σχέση: 

1 2
1 2

1 2

( ) ( )1[ ] ( ) ( ) [ ( )]
2

occup

m XC
m

r rE dr dr V r r d
r r

ρ ρρ ε ρ ρ= − − +
−∑ ∫∫ ∫ XCr E r  (21) 

 

Η διαδικασία της θεωρίας του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

δίνεται από τις εξισώσεις: (10) & (14) & (18) & (21). Οι εξισώσεις αυτές πρωτο-

διατυπώθηκαν από τους Kohn και Sham. Η εξίσωση (18) για το ( )m rψ  συχνά αποκα-
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λείται εξίσωση Kohn-Sham, με τα ( )m rψ  να αναφέρονται ως Kohn-Sham spin-

τροχιακά. 

Εναλλακτικά της (21), μια ισοδύναμη μαθηματική έκφραση για το συναρτησια-

κό της ενέργειας [ ]E ρ , είναι: 

2
* 1 2

1 2
1 2

( ) ( )1[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )]
2 2

occup

m m ext XC
m

r rE r r dr V r r dr dr dr E
r r

ρ ρρ ψ ψ ρ ρ
⎛ ⎞∇

= − + + +⎜ ⎟ −⎝ ⎠
∑ ∫ ∫ ∫∫ r  

(22) 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, ο ακριβής μαθηματικός τύπος για το δυ-

ναμικό ανταλλαγής-συσχέτισης δεν είναι γνωστός, αλλά αυτό το δυναμικό, το οποίο 

είναι καθολικό για όλα τα υλικά, είναι απλά ένα συναρτησιακό της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας. Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Αν διασπάσουμε το συναρτησιακό της ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση 

(12), ο όρος [ ]XCE ρ  είναι ανεξάρτητος από το εξωτερικό δυναμικό ( ) . extV r

2. Το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του συναρτησιακού της ενέργειας μπορεί 

να υπερβληθεί χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (18) & (11). 

3. Τα τροχιακά Kohn-Sham που χρησιμοποιούνται στη DFT αποτελούν μια ο-

μάδα μη-αλληλεπιδρώντων τροχιακών που σχεδιάστηκαν για να δώσουν τη σωστή 

πυκνότητα και δεν έχουν καμία περαιτέρω φυσική ερμηνεία, σε αντίθεση με τα τρο-

χιακά της θεωρίας Hartree-Fock. 

4. Το δυναμικό ανταλλαγής-συσχέτισης  είναι σημαντικό για την επιτυχία 

της DFT προσέγγισης. Το δυναμικό αυτό είναι ένα διαφορικό του συναρτησιακού της 

ενεργείας ανταλλαγής-συσχέτισης ως προς την τοπική ηλεκτρονιακή πυκνότητα: 

XCV

[ ]( )
( )

XC
XC

EV r
r

δ ρ
δρ

=  

Στο συμπέρασμα 4 και την προσέγγιση του  οφείλονται οι διαφοροποιήσεις 

μεθόδων επίλυσης των εξισώσεων DFT. 

XCV

 

Α. Η προσέγγιση της τοπικής (σπινο-) ηλεκτρονιακής πυκνότητας (LDA) 

 

Η local density approximation (LDA) έχει αποδειχτεί υπολογιστικά αποδοτική 

και σχετικά ακριβής. Σε αυτή την προσέγγιση, η ενέργεια ανταλλαγής και συσχέτισης 

βασίζεται στα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων σε ένα πολυ-ηλεκτρονιακό σύ-
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στημα σταθερής ηλεκτρονιακής πυκνότητας (ομογενές ηλεκτρονιακό νέφος). Σε κάθε 

σημείο σε ένα μόριο ή στερεό υπάρχει μια ακριβώς ορισμένη τιμή ηλεκτρονιακής πυ-

κνότητας. Υποθέτουμε ότι ένα ηλεκτρόνιο σ’ ένα τέτοιο σημείο αισθάνεται την ίδια 

αντίδραση από τα περιβάλλοντα ηλεκτρόνια με το αν η πυκνότητα αυτών των ηλε-

κτρονίων είχε την ίδια τιμή σε όλο το χώρο με αυτή στο σημείο του ηλεκτρονίου α-

ναφοράς. Το ολοκλήρωμα για όλες τις συνεισφορές από κάθε στοιχείο του χώρου ε-

νός μορίου ή στερεού θα δίνει την ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης. Οι συνεισφορές 

θα είναι διαφορετικές από κάθε στοιχείο του χώρου και θα εξαρτώνται από την τοπι-

κή ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Η προσέγγιση LDA είναι ακριβής για ένα ιδανικό μέ-

ταλλο (το οποίο έχει σταθερή ηλεκτρονιακή πυκνότητα) και λιγότερο ακριβής για 

συστήματα με διαβαθμίσεις ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Ωστόσο, πρέπει να αναφερ-

θεί ότι βρίσκει ικανοποιητική εφαρμογή σε συστήματα υψηλής ηλεκτρονιακής πυ-

κνότητας όπως τα μεταβατικά μέταλλα. 

Για ένα ομογενές σύστημα (ηλεκτρονιακό νέφος), η ενέργεια ανταλλαγής-

συσχέτισης  οδηγεί σε μια τιμή του δυναμικού ανταλλαγής και συσχέτισης στο 

σημείο r που εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

στο r και όχι από τις διαβαθμίσεις της. Η ενέργεια αυτή ανά σωματίδιο ενός ομογε-

νούς ηλεκτρονιακού νέφους στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα ( )

XCE

rρ , δίνεται από τη 

σχέση:  (23). Για το παραπάνω σύστημα, ο παράγοντας α-

νταλλαγής-συσχέτισης υπολογίζεται βάσει ενός ομογενούς ηλεκτρονιακού νέφους, 

οδηγώντας στην έκφραση (24) για την ενέργεια ανταλλαγής στη DFT: 

( ) [ ( )]XC XCE r rρ ε ρ= ∫ dr

( )

1
3

1
3

[ ( )] ( ) ( )

3 3
4

XC r C r r

C

ε ρ ρ

π

= ×

= −
 (24) 

 

Αν εισάγουμε στη θεώρηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας και την ύπαρξη ηλε-

κτρονίων με διαφορετικά spin, ποιες είναι οι εξισώσεις σε αυτή την περίπτωση; Υπό 

αυτή την καινούρια οπτική γωνία (spin-πολωμένη DFT) η ηλεκτρονιακή πυκνότητα, 

καθώς και η πυκνότητα spin είναι θεμελιώδεις ποσότητες με την ολική πυκνότητα 

spin να υπολογίζεται από τη διαφορά των πυκνοτήτων των α και β ηλεκτρονίων (spin 

 ή spin  αντίστοιχα): ↑ ↓ ( ) ( ) ( )r r rσ ρ ρ↑ ↓= − . Η ολική ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

είναι απλώς το άθροισμα των πυκνοτήτων των δύο τύπων ηλεκτρονίων. Το συναρτη-
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σιακό ανταλλαγής-συσχέτισης είναι διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση, οδηγώντας 

σε spin-πολωμένες εξισώσεις Kohn-Sham: 
2 1( ) ( ') ' ( , ) ( ) ( ), ,

2 'ext XC m m mV r r dr V r r r
r r

σ σ σρ σ ψ ε ψ
⎡ ⎤∇
− + + + = =↑⎢ ⎥−⎣ ⎦

∫ σ ↓

r

 (25) 

( ) ( ) ( )r rρ ρ ρ↑ ↓= +  

Για τη spin-πολωμένη DFT, που αποκαλείται προσέγγιση τοπικής σπινο-

ηλεκτρονιακής πυκνότητας (ΤΣΗΠ) , η εξίσωση (23) μετασχηματίζεται στην: 

( )

4 4
3 3

1

1

[ , ]

3 3
2 4

XCE C

C

ρ ρ ρ ρ

π

↑ ↓ ↑ ↓ dr⎡ ⎤= × +⎢ ⎥⎣ ⎦

= −

∫
 (26) 

 

Β. Γενικευμένες προσεγγίσεις της διαβάθμισης της πυκνότητας (GGAs) 

 

Εκτός από τη χρήση των προηγούμενων τοπικών συναρτησιακών, ένας αριθμός 

από μη-τοπικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί. Ο λόγος εφαρμογής αυτών των μεθό-

δων είναι η υψηλή τιμή διαβάθμισης της ηλεκτρονιακής πυκνότητας σε κάποια υλικά, 

όπως ο χαλκός. Οι προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τη χωρική διαβάθμιση της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας ονομάζονται Generalized Gradient Approximations 

(GGAs). Οι GGAs δεν προσφέρουν συστηματική βελτίωση σε σχέση με τις LDA σε 

όλα τα συστήματα, ωστόσο εμφανίζονται ακριβέστερες σε υπολογισμούς της ολικής 

ενέργειας και του μήκους δεσμών σε αρκετά συστήματα. 

Για ένα ανομοιογενές σύστημα, η τιμή του δυναμικού ανταλλαγής-συσχέτισης 

στο σημείο r, εξαρτάται όχι μόνο από την τιμή της ηλεκτρονιακής πυκνότητας στο r, 

αλλά επίσης και από τις διαβαθμίσεις κοντά στο r, και έτσι μπορεί να γραφεί ως συ-

ναρτησιακό της πυκνότητας και ανώτερων διαφορικών της:  

[ ]( ) [ ( ), ( ), ( ( )),...]XC XCV r V r r rρ ρ ρ ρ= ∇ ∇ ∇  

 

3.2.3 Διάγραμμα ροής για την εφαρμογή του αλγόριθμου DFT 

 

Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται ο αλγόριθμος της μεθόδου DFT. Σε κάθε βήμα 

του αλγόριθμου αναγράφονται, δίπλα, και οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται. Αρχι-

κά, εισάγουμε τα δεδομένα, όπως ατομικές συντεταγμένες, αριθμό ηλεκτρονίων και 
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Σχήμα 3.1. Ο αλγόριθμος της μεθόδου DFT αναπαρίσταται στο μπλε διάγραμμα 

ροής. Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο αναγράφονται δίπλα σε κά-

θε βήμα. Οι συμβολισμοί με κόκκινο αφορούν συναρτησιακά που ορίζουν με διαφο-

ρετικό τρόπο την ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης (B3LYP/ BLYP) και τα σύνολα 

βάσεων (TZVP/ DND κτλ.) που περιγράφουν τα spin-τροχιακά Ψ της εξίσωσης των 

Kohn-Sham και θα αναλυθούν σε επόμενες παραγράφους. 
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πολλαπλότητα του υπό μελέτη συστήματος. Στη συνέχεια εικάζεται η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα ρ1 π.χ. από άθροισμα των ατομικών πυκνοτήτων φορτίου (ή μέσω ενός 

ημιεμπειρικού υπολογισμού). Υπολογίζεται το δυναμικό Hartree που οφείλεται στην 

άπωση ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και δίνεται από τη σχέση του Poisson, η οποία σχε-

τίζει τη δεύτερη παράγωγο οποιουδήποτε ηλεκτροστατικού δυναμικού V με την πυ-

κνότητα φορτίου: 2 ( ) 4 ( )HartreeV r rπρ∇ = − . Υπολογίζεται το δραστικό δυναμικό ως 

άθροισμα ενός εξωτερικού δυναμικού που εξαρτάται από την έλξη ηλεκτρονίου-

πυρήνα, του δυναμικού Hartree και ενός δυναμικού ανταλλαγής-συσχέτισης. Το δυ-

ναμικό ανταλλαγής-συσχέτισης είναι η παράγωγος της ενέργειας ανταλλαγής-

συσχέτισης ως προς την ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στον 

υπολογισμό της ενέργειας ανταλλαγής-συσχέτισης. Η πρώτη (LDA) βασίζεται στις 

αλληλεπιδράσεις ενός ηλεκτρονίου σε ένα πολύ-ηλεκτρονιακό σύστημα σταθερής 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας (ομογενές ηλεκτρονιακό νέφος), ενώ η δεύτερη λαμβάνει 

υπόψη της τις χωρικές διαβαθμίσεις της ηλεκτρονιακής πυκνότητας στη γειτονιά του 

ηλεκτρονίου οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα. Στη συνέχεια επιλύεται η εξί-

σωση Schrödinger για τον υπολογισμό των ψm spin-τροχιακών των ηλεκτρονίων που 

η μορφή τους περιγράφεται ως γραμμικός συνδυασμός Gaussian μορφής τροχιακών 

με τα Cij και ζij να λαμβάνονται από μια βάση δεδομένων συναρτήσεων που ονομά-

ζεται σετ ή σύνολο βάσης. Ακόλουθα υπολογίζεται η ηλεκτρονιακή πυκνότητα από 

τη σχέση: 2
2 ( ) ( )

occup

m
m

r rρ ψ= ∑ . 

Αν ισχύει η συνθήκη 1 2 Cρ ρ− ≤ , που στην ουσία το C αποτελεί και το όριο 

ακρίβειας της μεθόδου, υπολογίζεται η ολική ενέργεια όπως και οι σταθερές δεσμών. 

Διαφορετικά, ο κύκλος (αλγόριθμος) επαναλαμβάνεται με 1 2ρ ρ≡ . 

Συναρτησιακά που διαφέρουν στον τρόπο περιγραφής της ενέργειας ανταλλα-

γής-συσχέτισης είναι τα BLYP/ B3LYP, ενώ σύνολα ή σετ βάσεων αποτελούν τα 

TZVP/ 6-31g*/DNP/DND που θα αναφερθούν παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο και δια-

φέρουν στον ορισμό των ψm συναρτήσεων. 
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3.2.4 Σύγκριση Hartree-Fock και μεθόδου DFT 

 

Η μέθοδος DFT έχει ορισμένες ομοιότητες με τη Hartree-Fock. Στη DFT, η ο-

λική ηλεκτρονιακή πυκνότητα διασπάται σε πυκνότητες ενός ηλεκτρονίου, που σχη-

ματίζονται από κυματοσυναρτήσεις ενός σωματιδίου. Αυτές οι κυματοσυναρτήσεις 

ενός ηλεκτρονίου είναι παρόμοιες με αυτές της θεωρίας Hartree-Fock. Για μοριακά 

συστήματα, η DFT οδηγεί σε μοριακά τροχιακά (MO) σε αναλογία με την προσέγγι-

ση Hartree-Fock. Εκ πρώτης όψης δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις δυο προσεγγίσεις, 

η Hartree-Fock ή η LDA δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα πειραματικά. 

Συγκεκριμένα, η επιλογή της μεθόδου προς χρήση εξαρτάται από το δραστικό εύρος 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ηλεκτρονίων. Αν αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι 

της τάξης μερικών διατομικών αποστάσεων, τότε η περιγραφή Hartree-Fock προσεγ-

γίζει ικανοποιητικότερα το σύστημα. Οι μαθηματικές σχέσεις που χρησιμοποιούνται 

στη Hartree-Fock, ώστε να περιγραφεί η συσχέτιση των ηλεκτρονίων, είναι μοριακά 

τροχιακά σχετικά μεγάλα που εκτείνονται σε χώρο της τάξης αρκετών διατομικών 

αποστάσεων. Ωστόσο, αν οι αλληλεπιδράσεις αυτές αναφέρονται σε μικρότερο εύρος 

αποστάσεων, ίσως μικρότερο των διατομικών αποστάσεων, τότε η προσέγγιση LDA 

καθίσταται καταλληλότερη. 

 

 

3.2.5 Η προσέγγιση RI (Resolution of Identity)-J (riDFT) στο Tur-

bomole 

 

Οι μέθοδοι που βασίζονται στο συναρτησιακό της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

διαχειρίζονται χωριστά τους όρους Coulomb J και ανταλλαγής-συσχέτισης EXC. Η 

ενδοηλεκτρονιακή άπωση οδηγεί σε μια συνεισφορά  (δύο ηλεκτρονίων) στην ο-

λική μοριακή ενέργεια: , με 

2E

2 XCE J E= + 1 2
12

1 1( ) ( )
2

J r r
r

dρ ρ= ∫ τ  και ( )rρ  να εκ-

φράζει τη μοριακή ηλεκτρονιακή πυκνότητα. Για τον προσδιορισμό του J, στη συ-

γκεκριμένη μέθοδο, η ηλεκτρονιακή πυκνότητα προσεγγίζεται με όρους ατομο-

κεντρικών βασικών συναρτήσεων (basis functions) σε ένα βοηθητικό σύνολο βάσεων 
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α: ( ) ( ) ( )a
a

r c a r rρ ρ≡∑  [4]. Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη σχέση αποφεύ-

γουμε τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων τεσσάρων κέντρων και δύο ηλεκτρονίων και 

οδηγούμαστε στην προσέγγιση ολοκληρωμάτων δύο ηλεκτρονίων. Οι συντελεστές  

υπολογίζονται από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων: 

ac

( | ) ( | ) ,  ( ) ( ) ( )v v
v

c a v D r D v rβ μ μ
β μ νμ

rα β μ ρ= =∑ ∑ ∑ μ  

όπου α και β είναι τα βοηθητικά σύνολα βάσεων, v και μ είναι βασικές συναρτήσεις 

και Dνμ o πίνακας της ηλεκτρονιακής πυκνότητας. 

Για να εκμεταλλευτούμε τη μοριακή συμμετρία στον υπολογισμό των ολοκλη-

ρωμάτων τριών κέντρων ( | )a νμ  λαμβάνουμε υπόψη μόνο μη-περιττά ζεύγη νμ βα-

σικών συναρτήσεων, ορίζοντας το ( ) 0,  για νμ περιττόνμ = . Επίσης παραλείπονται, 

όλα τα ζεύγη νμ που δίνουν ολοκληρώματα 1/ 2 10( | ) 10νμ νμ −< . Χρησιμοποιούνται in-

core αλγόριθμοι (βλ. παρακάτω) ή άμεσοι και ημιεμπειρικοί ανάλογα με τη διαθέσιμη 

μνήμη RAM για τον τρόπο υπολογισμού και αποθήκευσης των ολοκληρωμάτων. Μό-

νο τα ολοκληρώματα που απαιτούν τον περισσότερο υπολογιστικό χρόνο, στην εύρε-

σή τους, αποθηκεύονται στη μνήμη στην περίπτωση των δύο τελευταίων αλγόριθμων. 

Όσον αφορά στην ακρίβεια της προσέγγισης, τα υπολογιζόμενα σφάλματα είναι 

συνήθως μικρότερα των 0.1pm για αποστάσεις δεσμών και 0.10 για γωνίες δεσμών, 

ενώ οι ενέργειες προσδιορίζονται με σφάλμα 10-4 au ανά άτομο σε σύγκριση πάντα 

με τη χωρίς προσεγγίσεις εκάστοτε μέθοδο. Ωστόσο, κερδίζουμε σε υπολογιστική 

αποδοτικότητα, καθώς η προσέγγιση μειώνει τη συνολικά απαιτούμενη υπολογιστική 

ισχύ κατά ένα παράγοντα από 4 (άμεσος αλγόριθμος) μέχρι 10 (in-core αλγόριθμος). 

 

3.2.6 Καθαρές και υβριδικές μέθοδοι DFT - Οι μέθοδοι BLYP/ 
B3LYP 

 

Οι μέθοδοι DFT που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα βιολογικά συστήματα εί-

ναι η BLYP [5, 6] και η υβριδική B3LYP [7] όπως αυτές ενσωματώνονται σε διάφορα 

υπολογιστικά πακέτα. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι, 

όπου εφαρμόζονται, ανάλογα και με το υπολογιστικό κόστος που απαιτείται στη με-

λέτη μοντέλων ενεργών κέντρων. 
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Το συναρτησιακό BLYP περιλαμβάνει το συναρτησιακό ανταλλαγής του Becke 

[5] που συνδυάζεται με ένα συναρτησιακό συσχέτισης των Lee, Yang, Parr [6]. Ο 

ορισμός των ενεργειών συσχέτισης στη BLYP [6] μέθοδο (μη υβριδική)  προέρχεται 

από την αρχική έκφραση της EC (correlation-energy) από τους Colle και Salvetti (C-

S), η οποία στη νέα τροποποιημένη της μορφή των Lee, Yang και Parr εκφράζεται με 

αποκλειστικά όρους ηλεκτρονιακής πυκνότητας, χωρίς τις συνεισφορές από τους ό-

ρους HF, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές προσεγγιστικές εκφράσεις. 
8/3 2 1/3

2 02
1/3

1 ( ) ( , ) exp ( )( , )4
( ) 1 ( )

HFHF
s s

C

b r r s c rr rE a
r d r

ρ ρ ρρ
ρ ρ

− −

=
−

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎡+ ∇ −⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣= − ⎨ ⎬+⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ dr

⎤⎦

|

 (C-S), 

όπου α=0.049, b=0.132, c=0.2533 και d=0.349. Με αριθμητικούς υπολογισμούς σε 

ένα αριθμό ατόμων, θετικών ιόντων και μορίων, open- και closed-shell συστημάτων, 

αποδεικνύεται ότι οι υπολογιζόμενες φόρμουλες δίνουν σωστές ενέργειες συσχέτισης 

σε μεγάλο ποσοστό που προσεγγίζουν ικανοποιητικά την αρχική (C-S) έκφραση, ό-

πως και τις πειραματικές τιμές [6]. Παρέχουν, επιπλέον, μεγάλη υπολογιστική αποδο-

τικότητα σε σχέση με άλλες μεθόδους, καθώς τα δυναμικά ανταλλαγής των Kohn-

Sham δεν περιέχουν όρους όπως | ρ∇ ∇ . 

Στις υβριδικές μεθόδους, το συναρτησιακό ανταλλαγής ορίζεται ως ένας γραμ-

μικός συνδυασμός Hartree-Fock, local και gradient-corrected παραμέτρων ανταλλα-

γής. Αυτό το συναρτησιακό ανταλλαγής στη συνέχεια συνδυάζεται με ένα local και / 

ή gradient-corrected συναρτησιακό συσχέτισης. 

Ο Becke [7] όρισε συναρτησιακά που περιλαμβάνουν ένα μίγμα από Hartree-

Fock και DFT  παραμέτρους ανταλλαγής (ΕΧ), μαζί με DFT παραμέτρους συσχέτισης 

(ΕC), όπως: , όπου τα c είναι σταθερές. Η B3LYP Μέθο-

δος του Becke ορίζεται ως εξής: 

hybrid HF DFT
XC HF X DFT XCE c E c E= +

88 3 3
3 0 ( ) (XC LDA HF LDA B VWN LYP VWN

B LYP X X X X X C C C CE E c E E c E E c E E= + − + Δ + + − ) , όπου οι 

παράμετροι είναι:  ανταλλαγής/ συσχέτισης των Lee, Yang και Parr, 

 συσχέτισης των Vosko, Wilk, και Nusair,  ανταλλαγής από το τοπικό συ-

ναρτησιακό ανταλλαγής και τελευταία η 

/LYP LYP
X CE E

3VWN
CE LDA

XE

88B
XE  gradient-corrected ανταλλαγής που 

όρισε ο Becke, βασιζόμενος στην . Στο συναρτησιακό B3LYP, οι παράμετροι c 

προσδιορίστηκαν από τον Becke προσαρμόζοντάς τις σε ενέργειες ατομοποίησης, δυ-

ναμικά ιονισμού, πρωτονιακές συγγένειες και ατομικές ενέργειες: c

LDA
XE

0=0.20, cX=0.72 
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και cC=0.81, χρησιμοποιώντας το συναρτησιακό συσχέτισης των Perdew-Wang και 

όχι των VWN3, LYP. 

Σημαντικό είναι ότι οι ίδιες σταθερές c βρίσκουν ισχύ με διαφορετικά συναρτη-

σιακά, εμπεριέχοντας προφανώς τη φυσική ερμηνεία ενός τέτοιου μίγματος παραμέ-

τρων που πρότεινε ο Becke. 

 

3.2.7 Η ακρίβεια στους υπολογισμούς των χρησιμοποιούμενων 
μεθόδων, εφαρμογές στα βιολογικά συστήματα 

 

Οι υπολογισμοί DFT παρέχουν δομικές, ενεργητικές και δονητικές ιδιότητες 

των υπό μελέτη συστημάτων. Επίσης καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη ηλεκτρικών, 

οπτικών, και μαγνητικών ιδιοτήτων. Η γκάμα των συστημάτων που δύνανται να με-

λετηθούν με τη μέθοδο εκτείνεται από μικρά μόρια και συσσωματώματα (clusters) 

μέχρι περιοδικά και άμορφα στερεά. Με τη σημερινή υπολογιστική ισχύ μπορούμε να 

επεξεργαστούμε συστήματα μορίων με λίγο παραπάνω από 100 άτομα βάσει της 

DFT. Όσον αφορά στην ακρίβεια της μεθόδου DFT αναφορικά με υπολογισμούς α-

ποστάσεων δεσμών, αυτή κυμαίνεται στα 0.008 0.02± − Å (b3lyp/6-31g*) των πειρα-

ματικών τιμών πάντα αναφορικά με τα ενεργά κέντρα κυτοχρωμικής c οξειδάσης που 

μελετώνται στην παρούσα διατριβή. Γωνίες δεσμών και δίεδρες γωνίες υπολογίζονται 

με διαφορά μερικές μοίρες από τις πειραματικές τους τιμές. Η μέθοδος LDA υπερε-

κτιμά ενέργειες δέσμευσης, πολλές φορές κατά ένα παράγοντα 2. Ωστόσο, η εισαγω-

γή μη-τοπικών gradient παραμέτρων οδηγούν τη διαφορά σε 0.1 /eV άτομο±  σε σχέ-

ση με τα πειραματικά αποτελέσματα. Οι δονητικές ιδιότητες προβλέπονται με ένα 

σφάλμα της τάξης των 10-60 cm-1 σε σχέση με τις αντίστοιχες παρατηρούμενες πει-

ραματικά σε βιολογικά συστήματα [8]. 

 

Με τις υβριδικές συναρτήσεις που εισάγονται στη DFT μπορούμε και λαμβά-

νουμε αποτελέσματα που συγκρίνονται σε ακρίβεια με τις πιο ακριβείς ab initio (από 

βασικές αρχές, με αποκλειστικά μεθόδους της κβαντικής χημείας) μεθόδους με πολύ 

λιγότερο υπολογιστικό κόστος, όμοιο με αυτό ενός υπολογισμού HF. Με διαφορές 

που κυμαίνονται μόλις λίγα kcal/mol από τα πειραματικά δεδομένα, οι υβριδικές συ-

ναρτήσεις (όπως b3lyp συνδυασμένη με το σύνολο βάσης 6-311g*) υπολογίζουν ε-

νέργειες σε υψηλή ακρίβεια για τα βιολογικά συστήματα. Ωστόσο, πρέπει να λαμβά-
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νεται υπόψη ότι το σφάλμα στην υπολογιζόμενη ενέργεια ενεργοποίησης (ενεργειακό 

φράγμα) για μια ενζυμική κατάλυση δεν είναι μικρότερο από 3–5 kcal/mol. Το όριο 

αυτό των 3–5 kcal/mol θέτει περιορισμό στο είδος των μηχανισμών που συγκρίνονται 

και στα ερωτηματικά που απαντώνται, για την εύρεση του πιθανότερου μηχανισμού 

in vivo. Μηχανισμοί με διαφορές στις ενέργειες μικρότερες ή ίσες των 3–5 kcal/mol 

δεν μπορούν να συγκριθούν και με ασφάλεια να καθοριστεί ο πιθανότερος. Στα βιο-

λογικά συστήματα, κατά συνέπεια, μόνο ορισμένες μηχανιστικές λεπτομέρειες μπο-

ρούν να εξακριβωθούν από την κβαντική χημεία, με τις μεθόδους DFT. Στην κυτο-

χρωμική c οξειδάση, στο στάδιο της σχάσης του δεσμού στο μοριακό οξυγόνο, οι 

διάφοροι προτεινόμενοι μηχανισμοί διαφέρουν περισσότερο από 15 kcal/mol [9, 10]. 

Συνέπεια είναι να μπορεί να διασαφηνιστεί με ασφάλεια ο πιθανότερος μηχανισμός 

βάσει της κβαντικής χημείας στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για το ενεργό κέ-

ντρο της CcO. 

Οι Curtiss et al. [11] έδειξαν ότι η B3LYP μέθοδος είναι ανώτερη σε σχέση με 

τις άλλες DFT μεθόδους που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, με μέση ενεργειακή δι-

αφορά από τα πειραματικά 3.11 kcal/mol. Μελέτη της ίδιας ερευνητικής ομάδας [7], 

σε ενθαλπίες σχηματισμού, δυναμικά ιονισμού, ηλεκτροσυγγένειες και πρωτονιακές 

συγγένειες μεγαλύτερου αριθμού και μεγέθους μορίων έδωσε μέσο όρο διαφοράς ε-

νέργειας 4.27 (ή 3.29 kcal/mol όταν χρησιμοποιηθούν μόνο μόρια με μικρό αριθμό 

δεσμών που σχηματίζονται, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αναγωγής του 

μοριακού οξυγόνου από τη CcO). Στην ίδια μελέτη το μέσο σφάλμα στον υπολογισμό 

αποστάσεων δεσμών ανέρχεται στα 0.008 Å, ενώ για τις γωνίες στις 0.610 στη B3LYP 

μέθοδο. 

Η εφαρμογή της B3LYP μεθόδου, όμως, στα βιολογικά συστήματα, όπως την 

κυτοχρωμική c οξειδάση, περιλαμβάνει υπολογισμούς με μεταβατικά στοιχεία (Fe 

και Cu της πρώτης σειράς). Σε μια μελέτη των ενεργειών δεσμών M-R (όπου M με-

ταβατικό στοιχείο της πρώτης σειράς και R: H, CH3, CH2, OH) το μέσο απόλυτο 

σφάλμα κυμαίνεται μεταξύ 3-5 kcal/mol [10], ενώ για M-CO ενέργειες δεσμών το 

σφάλμα μειώνεται σε 3 kcal/mol περίπου. 

Σε αντιδράσεις όπως αυτές της ενεργοποίησης και αναγωγής του μοριακού οξυ-

γόνου, με διαμορφώσεις των μεταβατικών καταστάσεων (TS ≠ ) παρόμοιας σχετικά 

ενέργειας, είναι δύσκολο με μία μόνο μέθοδο (B3LYP) να περιγραφούν ικανοποιητικά 

αυτές οι  και οδηγούμαστε σε ελάχιστα υψηλότερα ενεργειακά φράγματα. Συνή-TS ≠
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θως η B3LYP μέθοδος χρησιμοποιείται για βελτιστοποιημένες γεωμετρίες με μέτρια 

σύνολα βάσεων, ενώ οι ενέργειες υπολογίζονται με μεγαλύτερα σύνολα βάσεων. 

 

3.3 Τα σύνολα βάσεων στην Υπολογιστική Χημεία 

 

Το σύνολο ή σετ βάσης αποτελεί ένα σύνολο παραμέτρων που χρησιμοποιούνται 

στην περιγραφή της μορφής των τροχιακών σε ένα άτομο. Μοριακά τροχιακά και κυ-

ματοσυναρτήσεις δημιουργούνται ως γραμμικοί συνδυασμοί συναρτήσεων. Στην πε-

ρίπτωση των ab initio υπολογισμών, όπως και στη μέθοδο DFT που αναπτύχθηκε εν-

δελεχώς σε προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται ο ορισμός ενός συνόλου βάσεων. 

Ο ορισμός του συναρτησιακού ανταλλαγής, καθώς επίσης και το χρησιμοποιούμενο 

σύνολο βάσεων καθορίζει σημαντικά την ακρίβεια και την αξιοπιστία της υπολογι-

στικής μεθόδου που εφαρμόζεται. Οι δύο αυτοί παράμετροι επιδρούν σημαντικά και 

στο χρόνο που απαιτείται για τη σύγκλιση της μεθόδου. 

 

3.3.1 Slater (STO) και Gaussian (GTO) ατομικά τροχιακά 

 

Στην προσέγγιση LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals), τα μοριακά 

τροχιακά στα υπό μελέτη συστήματα σχηματίζονται με γραμμικό συνδυασμό ατομι-

κών τροχιακών της μορφή: 
M

i icα α
α

φ χ=∑ . Το άγνωστο μοριακό τροχιακό iφ  περιγρά-

φεται ως συνδυασμός γνωστών συναρτήσεων ατομικών τροχιακών χ . Καθώς το Μ 

τείνει στο άπειρο προσεγγίζουμε πλήρως την πραγματικότητα, φτάνοντας στα όρια 

του συνόλου βάσεων. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προσεγγίσεις και το Μ 

να είναι πεπερασμένο. 

Η ακριβής και χωρίς προσεγγίσεις λύση της εξίσωσης του Schrödinger για το 

άτομο του υδρογόνου είναι ένα τροχιακό τύπου Slater (ή STO τροχιακό), της μορφής: 

exp( )rζ− . Τα τροχιακά τύπου Slater περιγράφονται από τον παρακάτω μαθηματικό 

τύπο: 1
, , , ,( , , ) ( , ) n
n l m l mr NY r e rζ

ζχ θ φ θ φ − −= . Τα τροχιακά STO εξαρτώνται από τους 

κβαντικούς αριθμούς n, l, m και το zeta (ζ). N είναι ο συντελεστής κανονικοποίησης 
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και η συνάρτηση  δίνει στο τροχιακό τη σωστή συμμετρία (s, p, d, κτλ.). r, θ και φ 

αναφέρονται στο σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων. Ο ορισμός των τροχιακών Sla-

ter εκφράζοντας εκθετική εξάρτηση με την απόσταση από τον πυρήνα πλησιάζει τα 

ακριβή τροχιακά του υδρογόνου. Ωστόσο, ο υπολογισμός των ολοκληρωμάτων που 

προκύπτουν δε μπορεί να πραγματοποιηθεί αναλυτικά και κατά συνέπεια είναι αλγο-

ριθμικά μη αποδοτικός. Συνεπώς, χρησιμοποιείται μόνο σε μεθόδους υψηλής ακρί-

βειας για ατομικά και διατομικά συστήματα. 

,l mY

Θεωρούμε τροχιακό τύπου: 
22 2

, , , .( , , ) ( , ) n l r
n l m l mr r e ζ

ζχ θ φ θ φ − − −= ΝΥ  σε σφαιρικές 

και 
22 2

, , , ( , , ) ( 1, )yx z

x y z

ll l n l r
l l l x y zx y z x y z r e l l l l p orbitalζ

ζχ
− − −= Ν = + + = −  σε καρτεσια-

νές συντεταγμένες. Τα τροχιακά αυτής της μορφής ονομάζονται Gaussian (πρωτογε-

νείς συναρτήσεις – GTOs) και είναι “κατώτερα” σε ακρίβεια αναφορικά με τα STOs 

καθώς α) στον πυρήνα ένα STO παρουσιάζει σημείο καμπής, ενώ ένα GTO έχει μη-

δενική κλίση, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά σε αυτή την περιοχή να μην αναπαρί-

σταται επαρκώς, β) Τα GTOs φθίνουν πολύ γρήγορα με την απόσταση, έτσι ώστε η 

συμπεριφορά τους σε μακρινές από τον πυρήνα αποστάσεις να μην περιγράφει με συ-

νέπεια την πραγματικότητα. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας GTOs μπορούμε να οδηγη-

θούμε σε αναλυτικές λύσεις με αυξημένη υπολογιστική αποδοτικότητα σε σχέση με 

την αριθμητική λύση των ολοκληρωμάτων που απαιτείται στην περίπτωση των STO 

συναρτήσεων. Κάθε δεδομένη ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί πολύ γρηγορότερα με 

τα GTOs τροχιακά. Με τη χρήση γραμμικών συνδυασμών πρωτογενών συναρτήσεων 

Gaussian μπορούμε να υπερβούμε τα ελαττώματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως 

και να προσεγγίσουμε ικανοποιητικότερα τη μορφή των πραγματικών τροχιακών. 

Σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι ο γραμμικός συνδυασμός συναρτή-

σεων GTO οδηγεί σε τροχιακά Gaussian μορφής. 

 

3.3.2 Το άθροισμα πρωτογενών Gaussian συναρτήσεων και τα 
διάφορα είδη συνόλων βάσεων 

 

Θεωρούμε το τροχιακό τύπου:  (27). Όπως αναφέρθηκε 

και προηγούμενα η συνάρτηση τύπου  ονομάζεται πρωτογενής Gaussian, με το 

2

,
ij r
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Φ (βασική συνάρτηση – basis function) να αποτελεί – κατά συνέπεια – γραμμικό συν-

δυασμό GTO τροχιακών. Οι συντελεστές  και τα εκθετικά ijC ijζ  λαμβάνονται από 

μια βάση δεδομένων ήδη ορισμένων συναρτήσεων που δεν μεταβάλλονται κατά τη 

διαδικασία των υπολογισμών. Αυτό το ορισμένο σύνολο συντελεστών και εκθετικών 

ονομάζεται σετ βάσης (ή σύνολο βάσης). Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο ήδη προσδιο-

ρισμένο σύνολο συναρτήσεων, το υπολογιστικό πρόγραμμα χρειάζεται μόνο να βελ-

τιστοποιήσει τους συντελεστές  μοριακών τροχιακών. Από την εξίσωση (27) κάθε 

 προσδιορίζει το “βάρος” ενός αθροίσματος συνήθως μιας έως εννέα πρωτογενών 

Gaussian συναρτήσεων (PGTOs), που ονομάζεται contraction. Τα σύνολα βάσεων 

contracted συναρτήσεων ονομάζονται segmented σύνολα βάσεων. Πρέπει να είμαστε 

προσεχτικοί με αυτό το είδος των συνόλων βάσεων, καθώς ένας μικρός αριθμός από 

contractions θα οδηγούσε σε μια συνάρτηση με πολύ μικρή ευελιξία, ώστε να περι-

γράφει ικανοποιητικά την αλλαγή στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα από ένα μεμονωμέ-

νο άτομο στο άτομο σε ένα μόριο. Ωστόσο, αυτού του είδους τα σύνολα βάσεων μαζί 

με έναν λογικό αριθμό από contractions, έχει εξαιρετικά μικρό κόστος σε ακρίβεια, 

αλλά σημαντική μείωση στην απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ. 

iC

iC

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έν-

νοια του contraction. Έστω ο γραμμικός συνδυασμός Gaussian τροχιακών: 

( )2 22 2 2 2
13 2311 12 21 22

, 1 11 12 13 2 21 22 23
Πρωτογενές GTO Contraction 2

Contraction 1

... ... ...r rr r r r
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 Τα GTO σύνολα βάσεων απαιτούν περισσότερες πρωτογενείς συναρτήσεις για 

να περιγράψουν την κυματοσυνάρτηση σε σχέση με τους υπολογισμούς βασισμένους 

στις συναρτήσεις STO. 

Χρησιμοποιώντας ένα τυπικό σύνολο GTO βάσεων σημαίνει ότι οι κυματοσυ-

ναρτήσεις για τα συστήματα περιγράφονται από έναν πεπερασμένο αριθμό συναρτή-

σεων. Αυτό εισάγει μια προσέγγιση στον υπολογισμό καθώς ένας άπειρος αριθμός 

GTO συναρτήσεων θα χρειαζόταν να περιγράψει την κυματοσυνάρτηση πλήρως. 

Πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν σύνολα βάσεων που περιγράφουν την ηλεκτρο-

νιακή κατανομή χωρίς τη χρήση συναρτήσεων με προκαθορισμένο σχήμα. Τυπικό 

παράδειγμα ενός τέτοιου (αριθμητικού) συνόλου βάσεων αποτελείται από ένα μεγά-

λο αριθμό πολυωνύμων τρίτης τάξης (κυβικά). Κάθε πολυώνυμο περιγράφει την κυ-
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ματοσυνάρτηση για ένα μικρό μόνο εύρος αποστάσεων από τον πυρήνα. Οι συντελε-

στές αυτών των πολυωνύμων επιλέγονται έτσι, ώστε η κυματοσυνάρτηση και οι πα-

ράγωγοί της να είναι συνεχείς καθώς επίσης να περιγράφουν και το σχήμα της επαρ-

κώς. 

 

3.3.3 Τα διάφορα είδη των segmented συνόλων βάσεων 

 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί υπολογισμοί σήμερα γίνονται χρησιμοποιώντας 

segmented GTO σύνολα βάσεων. 

(Α) Τα μικρότερα σύνολα βάσεων ονομάζονται minimal. Χρησιμοποιούνται 

μόνο τόσες συναρτήσεις, όσες απαιτούνται για να περιλάβουν τα ηλεκτρόνια των ου-

δέτερων ατόμων (συνήθως τροχιακά κατώτερων στοιβάδων – core με τροχιακά στοι-

βάδας σθένους – valence). Σε τέτοια σύνολα βάσεων ανήκουν τα STO-nG, n=2-6 

(συμβολισμός κατά Pople) και προσεγγίζουν το σχήμα ενός STO τροχιακού χρησιμο-

ποιώντας ένα μόνο contraction n GTO τροχιακών. Ένα μόνο τέτοιο contraction χρη-

σιμοποιείται μετέπειτα για κάθε τροχιακό. Τέτοια σύνολα βάσεων χρησιμοποιούνται 

για πολύ μεγάλα μόρια ή απλή ποιοτική θεώρηση ενός συστήματος. 

(Β) Double/ Triple Zeta DZ/TZ σύνολο βάσης: Η ονοματολογία αυτή βασίζεται 

στον αριθμό των contractions που είναι παρόντα στο γραμμικό συνδυασμό. Δύο πα-

ραδείγματα θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το είδος αυτό των συνόλων βάσεων. 

α) Στην περίπτωση των DZ για το άτομο του υδρογόνου εισάγουμε δύο 1s-

συναρτήσεις (δύο ατομικά τροχιακά 1s και 1s΄). Τα 1s και 1s΄ αποτελούν “εσωτερι-

κές” και “εξωτερικές” συναρτήσεις αντίστοιχα. Η εσωτερική συνάρτηση έχει μεγαλύ-

τερη τιμή του εκθετικού ζ καθιστώντας την περιορισμένη σε εύρος, ενώ η 1s΄ μικρό-

τερη τιμή και εμφανίζεται με μεγαλύτερο εύρος (διάχυση).  

β) Θεωρούμε το μόριο H-CN (Ο C-H σ-δεσμός αποτελείται από το 1s-Η και το 

2pz-C τροχιακό, ενώ ο C-N π-δεσμός δημιουργείται από τα 2px & 2py τροχιακά των 

C, N). Ο βελτιστοποιημένος συντελεστής ατομικού τροχιακού στο γραμμικό συνδυα-

σμό της εσωτερικής pz συνάρτησης του άνθρακα θα είναι μεγαλύτερος στο δεσμό C-

H, ενώ οι εξωτερικές px και py συναρτήσεις θα έχουν μεγαλύτερο συντελεστή στον π-

δεσμό. 

Κατά συνέπεια, τέτοιου είδους βάσεις αποδίδουν καλύτερη περιγραφή της κα-

τανομής φορτίου σε σχέση με τα minimal σύνολα βάσεων, καθώς έχουν τη δυνατό-
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τητα να ορίζουν περισσότερο ευέλικτα τους π-δεσμούς (χαρακτήρα διάχυσης) με το 

ιδανικό εκθετικό ζ για τις συνιστώσες px και py να είναι μικρότερο από αυτό για το 

περισσότερο τοπικού χαρακτήρα τροχιακό pz. 

Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των συναρτήσεων στην περιοχή της στοιβάδας 

σθένους (valence electrons) παρέχουμε ικανοποιητικότερη περιγραφή του συστήμα-

τος των δεσμών. Ωστόσο, αυξάνοντας τον αριθμό των συναρτήσεων σε περιοχές κα-

τώτερων στοιβάδων προάγουμε την ακρίβεια στην περιγραφή ενεργειακά σημαντι-

κών, αλλά χημικά αδιάφορων ηλεκτρονίων (core electrons). Τα split valence σύνολα 

βάσεων ενισχύουν την ευελιξία στην περιοχή σθένους και χρησιμοποιούν ένα μόνο 

contraction για τα ηλεκτρόνια κατώτερων στοιβάδων. Ονομασίες όπως VDZ, VTZ, 

V6Z αναφέρονται σε split valence double, triple & 6-zeta σύνολα βάσεων αντίστοιχα. 

Σε αυτό το είδος βάσεων χρησιμοποιούνται τα ίδια εκθετικά για διάφορα σύνολα συ-

ναρτήσεων, όπως για παράδειγμα τα 2s και 2p (SP).  

(Γ) Συναρτήσεις πόλωσης (Polarization Functions): Οι συναρτήσεις αυτές ο-

νομάζονται πόλωσης γιατί δίνουν στην κυματοσυνάρτηση μεγαλύτερη ευελιξία στην 

αλλαγή σχήματος. Εισάγοντας συναρτήσεις αυτού του είδους στους θεωρητικούς υ-

πολογισμούς συνήθως μειώνουμε την ολική ενέργεια κατά το ίδιο ποσό περίπου με το 

να εισάγουμε ένα επιπλέον contraction. Αυτή η μεταβολή στην ενέργεια είναι συστη-

ματική και έτσι, αλλάζει τις σχετικές ενέργειες ελάχιστα. Συναρτήσεις πόλωσης χρη-

σιμοποιούνται γιατί οδηγούν στις περισσότερες των περιπτώσεων σε αύξηση της α-

κρίβειας των βελτιστοποιημένων γεωμετριών και συχνοτήτων δόνησης. 

Για να περιγράψουμε επιδράσεις από πόλωση φορτίου στο επίπεδο SCF εισά-

γουμε, για παράδειγμα, P-συναρτήσεις στα άτομα Η και D-συναρτήσεις στα Li-Ne, 

Na-Ar. Η ενέργεια μειώνεται, καθώς τα ηλεκτρόνια αντιδρούν το ένα στην κίνηση 

του άλλου, με το ένα να αποφεύγει το άλλο. Η ηλεκτρονιακή συσχέτιση αυτή εισάγε-

ται με δύο τρόπους: α) Στην περίπτωση της ακτινική συσχέτισης, όπου θεωρούμε δύο 

ηλεκτρόνια, το ένα κοντά στον πυρήνα και το άλλο μακρύτερα, χρειαζόμαστε συναρ-

τήσεις του ίδιου τύπου, αλλά με διαφορετικό εκθετικό ζ, β) Στην περίπτωση της γω-

νιακής συσχέτισης, τα δύο υπό μελέτη ηλεκτρόνια βρίσκονται σε αντιδιαμετρικά ση-

μεία του πυρήνα και το σύνολο βάσεων χρειάζεται συναρτήσεις με το ίδιο εκθετικό, 

αλλά διαφορετική στροφορμή. 

(Δ) Συναρτήσεις Διάχυσης (Diffuse Functions): Οι συναρτήσεις αυτού του εί-

δους είναι πρωτογενείς με μικρά εκθετικά περιγράφοντας, έτσι, το σχήμα της κυμα-

τοσυνάρτησης μακριά από τον πυρήνα. Συναρτήσεις διάχυσης χρησιμοποιούνται για 
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ανιόντα, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανομή στην ηλεκτρονιακή πυκνότη-

τα. Επίσης, χρησιμοποιούνται στην περιγραφή αλληλεπιδράσεων μεγάλων αποστά-

σεων, όπως οι δυνάμεις Van Der Waals. Η επίδραση από την εισαγωγή συναρτήσεων 

διάχυσης συνίσταται στο να αλλάζει τις σχετικές ενέργειες των διαφόρων γεωμετριών 

που σχετίζονται με τα υπό μελέτη συστήματα. Σύνολα βάσεων με συναρτήσεις διάχυ-

σης ονομάζονται επίσης και επαυξημένα. 

(Ε) Μια οικογένεια συνόλων βάσεων, που συνήθως αναφέρεται και ως σύνολο 

βάσεων Pople, παριστάνεται με το γενικό τύπο Χ-ΥΖG για την περίπτωση double 

zeta. Ο συμβολισμός αυτός δηλώνει ότι κάθε core τροχιακό περιγράφεται από ένα 

μόνο contraction από Χ πρωτογενείς GTO συναρτήσεις και κάθε τροχιακό της στοι-

βάδας σθένους περιγράφεται από δύο contractions, ένα με Υ πρωτογενείς και ένα άλ-

λο με Ζ πρωτογενείς GTO συναρτήσεις. Παραδείγματα τέτοιων βάσεων συναρτήσε-

ων αποτελούν τα: 6-31G, 3-21G, 7-41G. Παράδειγμα Triple zeta συνόλου βάσεων 

αποτελεί το 6-311G που δηλώνει ότι τα τροχιακά σθένους περιγράφονται από τρία 

contractions με 3, 1 και 1 GTOs αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει αναλυ-

τικά τους διάφορους συμβολισμούς για τα σύνολα βάσεων κατά Pople: 

Σύνολα (Σετ) βά-
σεων 

Περιγραφή 

STO-nG Minimal σύνολο βάσης με n αριθμό PGTOs σε ένα Contraction 
για την περιγραφή ενός STO 

3-21G 3 PGTOs σε 1 Contraction (core) 
2 PGTOs σε 1 contraction (εσωτερική στοιβάδα σθένους) 

1 PGTO για την εξωτερική στοιβάδα σθένους 
Εναλλακτικά: (6s3p/3s)  [3s2p/2s] 

3-21G* Η βάση 3-21G επαυξημένη με d-συναρτήσεις μόνο στα άτομα 
της 2ης σειράς Al-Ar. 

6-31G (10s4p/4s)  [3s2p/2s] Valence double zeta 
6-31G* (10s4p/4s)  [3s2p/2s] Valence double zeta με d συναρτήσεις 

στα άτομα εκτός του υδρογόνου. 
6-31G** (10s4p/4s)  [3s2p/2s] Valence double zeta με p-PGTOs στα 

άτομα του υδρογόνου. 
6-311G (11s5p/4s)  [4s3p/3s] Valence triple zeta 
6-31+G* Αντίστοιχο με το 6-31+G(d). H βάση 6-31G επαυξημένη με sp-

συναρτήσεις διάχυσης στα βαριά άτομα, συναρτήσεις πόλωσης 
(d) στα βαριά άτομα 

6-31++G* Η βάση 6-31+G* επαυξημένη με συναρτήσεις διάχυσης σε όλα 
τα άτομα 

6-311++G(2df,2pd) Triplet split Valence, επαυξημένη με sp-συναρτήσεις διάχυσης 
στα βαριά άτομα και s-διάχυσης στα άτομα υδρογόνου. Συναρ-
τήσεις πόλωσης 2d και 1f στα βαριά άτομα και 2p/1d στα υδρο-

γόνα 

 58



Κεφάλαιο III – Εισαγωγή στην Υπολογιστική Χημεία (DFT) 

 

3.3.4 Core Ηλεκτρόνια – το δραστικό δυναμικό (ECP) 

 

Σε αντίθεση με τις ημιεμπειρικές μεθόδους που βασικό στοιχείο τους είναι η 

παράληψη ηλεκτρονίων κατώτερων στοιβάδων (core) στους υπολογισμούς, οι ab ini-

tio μέθοδοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των ηλεκτρονίων με κάποιο τρό-

πο. Ένα ισορροπημένο σύνολο βάσεων απαιτεί μια ικανή περιγραφή των περιοχών 

core και στοιβάδας σθένους. Για στοιχεία με μεγάλο αριθμό core ηλεκτρονίων απαι-

τείται σημαντική υπολογιστική ισχύ που δε χρησιμοποιείται για τη θεώρηση της χη-

μικής δραστικότητας, αλλά την περιγραφή της ενέργειας του συστήματος. Για μεγά-

λες τιμές του Z, σχετικιστικές επιδράσεις περιπλέκουν αρκετά σημαντικά τους υπο-

λογισμούς. Έτσι, είναι επιθυμητό να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος κυρίως για βα-

ριά άτομα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση των core ηλεκτρονίων και των 

συναρτήσεών τους στην κυματοσυνάρτηση από ένα όρο δυναμικού στη Χαμιλτονια-

νή του συστήματος. Αυτά τα δυναμικά ονομάζονται δραστικά (Effective Core Poten-

tials ή ECPs). Τα ηλεκτρόνια της περιοχής σθένους, ωστόσο, περιγράφονται λεπτο-

μερώς. Έτσι, τα δυναμικά αυτά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σε συνεργασία 

με ένα σύνολο βάσεων στοιβάδας σθένους που σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτά. Επιπλέον 

με τη μείωση στην απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ και το χρόνο σύγκλισης, τα ECPs 

μπορούν να περιλαμβάνουν τις σχετικιστικές επιδράσεις5, όπως και τη σύζευξη spin 

που είναι σημαντικά κοντά στον πυρήνα των βαρέων μετάλλων. 

Η ενέργεια που προκύπτει από τον υπολογισμό με την εισαγωγή ECPs συνόλων 

βάσεων ονομάζεται ενέργεια σθένους. Ωστόσο, ορισμένες ιδιότητες των υπό μελέτη 

συστημάτων που εξαρτώνται από την ηλεκτρονιακή πυκνότητα κοντά στον πυρήνα 

ίσως να μην υπολογίζονται με μεγάλη ακρίβεια. 

Διάφορα είδη ECPs χρησιμοποιούνται και διαφοροποιούνται κυρίως στον αριθ-

μό των ηλεκτρονίων που θεωρούνται core και κατά συνέπεια εισάγονται μέσω προ-

σέγγισης στη Χαμιλτονινή. Το δραστικό δυναμικό μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα 

ηλεκτρόνια στο άτομο εκτός από τα ηλεκτρόνια στην τελευταία στοιβάδα. Σε άλλα 

                                                 

n

5 Το συναρτησιακό της πυκνότητας-ενέργειας μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να λαμβάνει υπόψη σχε-
τικιστικές επιδράσεις (relativistic effects – R), όπως η καθυστέρηση (retardation) της αλληλεπίδρασης 
Coulomb μεταξύ ηλεκτρονίων και της μαγνητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των κινούμενων ηλεκτρο-
νίων. Οι σχετικιστικές διορθώσεις στα ECPs εισάγονται πολλαπλασιαστικά στη μη σχετικιστικά τρο-
ποποιημένη (NR) ενέργεια: ( ) ( )( ) ( ) ( )x R x NRn nε ε= ×Φ . 
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ECP σύνολα βάσεων τα ηλεκτρόνια στην τελευταία στοιβάδα καθώς και αυτά της 

υψηλότερης πλήρως συμπληρωμένης στοιβάδας αποτελούν την περιοχή στοιβάδας 

σθένους. Θεωρώντας περισσότερα ηλεκτρόνια στην core περιοχή αυξάνεται σημα-

ντικά η ταχύτητα των υπολογισμών, αλλά τα αποτελέσματα είναι περισσότερο ακρι-

βή αν η (n-1) στοιβάδα δεν περιλαμβάνεται στο δραστικό δυναμικό. 

Τα διάφορα ECPs χαρακτηρίζονται α) από τον αριθμό των PGTOs που χρησι-

μοποιούνται για την περιγραφή της περιοχής σθένους και β) από το διαχωρισμό που 

κάνουν σε ηλεκτρόνια core και σθένους. Η ακρίβεια των ECPs εξαρτάται από το 

στοιχείο στο οποίο εφαρμόζονται, γι’ αυτό και σε ένα υπό μελέτη σύστημα χρησιμο-

ποιούμε συνήθως διαφορετικά ECPs για διαφορετικά μέταλλα, ώστε να επιτύχουμε 

την καλύτερη προσέγγιση. 

 

3.3.5 Η ακρίβεια στους υπολογισμούς και το όριο του συνόλου βά-
σεων 

 

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί γενικά για τα συνολα βάσεων είναι ότι μεγαλύ-

τερα οδηγούν σε ακριβέστερους υπολογισμούς, αλλά με μικρή υπολογιστική αποδο-

τικότητα. Τα contractions καθορίζουν την ευελιξία του συνόλου βάσεων παίζοντας 

και αυτά σημαντικό ρόλο στους υπολογισμούς. Το πόσο καλά μια βάση περιγράφει 

την κυματοσυνάρτηση ενός συστήματος εξαρτάται επιπλέον από τις αριθμητικές τι-

μές των εκθετικών και των συντελεστών που καθορίζουν το “βάρος” του κάθε con-

traction. 

Λόγω της φύσης της προσεγγιστικής μεθόδου DFT, μεγαλύτερα σύνολα βάσε-

ων παρέχουν μικρή βελτίωση σε ακρίβεια, αλλά minimal σύνολα βάσεων παρουσιά-

ζουν σημαντική υστέρηση σε σχέση με τα μεσαία σύνολα βάσεων HF. CBS (Com-

plete Basis Set) υπολογισμοί προσεγγίζουν το όριο στο άπειρο του συνόλου βάσεων 

χρησιμοποιώντας STOs (Slater) τροχιακά αντί των GTOs. Επιπλέον, επιγραμματικά 

θα αναφέρουμε τα σύνολα βάσεων για τη συσχέτιση ηλεκτρονίων. Τέτοια είναι τα 

Atomic Natural Orbital (ANO) και Correlation-consistent (cc) σύνολα βάσεων. Συ-

ναρτήσεις με στροφορμή (f, g, h, i) είναι απαραίτητες, ώστε να εισάγουμε ενέργειες 

από συσχέτιση ηλεκτρονίων που χρησιμοποιούνται σε υπολογισμούς υψηλής ακρί-

βειας. 
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3.4 Υπολογισμός κατανομής φορτίου 

 

Από τα θεμελιώδη θεωρήματα της DFT, όπως αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη 

παράγραφο, γνωρίζουμε ότι η κατανομή φορτίου (η πυκνότητα) προσδιορίζει το εξω-

τερικό δυναμικό, το οποίο με τη σειρά του, προσδιορίζει το Χαμιλτονιανό τελεστή. Ο 

τελεστής αυτός, στη συνέχεια, προσδιορίζει τελικά και την κυματοσυνάρτηση του 

συστήματος. Έτσι, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η κατανομή φορτίου καθορί-

ζει όλες τις ιδιότητες των υπό μελέτη μορίων. Ωστόσο, υπάρχουν ιδιότητες που απο-

τελούν άμεσο υπολογιστικό αποτέλεσμα της κατανομής φορτίου και άλλες, όπως οι 

περιστροφικές και δονητικές συχνότητες, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν έμμεσα 

συζευγμένες με αυτή. Οι τελευταίες βασίζονται στη δυναμική ενεργειακή επιφάνεια 

(PES) του μοριακού συστήματος η οποία είναι στενά σχετιζόμενη με την κατανομή 

φορτίου. 

 

3.4.1 Οι ηλεκτρικές ροπές και οι αλληλεπιδράσεις στην υπολογι-
στική Χημεία 

 

Γνωρίζουμε ότι η διπολική ροπή μετράει το βαθμό στον οποίο θετικά και αρνη-

τικά φορτία είναι κατανεμημένα το ένα σε σχέση με το άλλο. 

Στις καρτεσιανές συντεταγμένες, οι τιμές των τελεστών των ηλεκτρικών πολι-

κών ροπών, δίνονται από τη σχέση: 

( ) ( )
atoms electrons

k l m k l m k l m
i i i i j j j

i j
x y z Z x y z r x y z r dr

⎛ ⎞
= − Ψ Ψ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑∫  (28) 

Στη σχέση αυτή το άθροισμα των k, l και m προσδιορίζει τον τύπο της ροπής (0 

= μονοπολική, 1 = διπολική, 2 = τετραπολική, κτλ.), Zi αντιστοιχεί στο πυρηνικό 

φορτίο του ατόμου i. Η μεταβλητή του ολοκληρώματος περιλαμβάνει τις συντεταγ-

μένες x, y και z όλων των ηλεκτρονίων j. Ωστόσο, στην περίπτωση που η κυματοσυ-

νάρτηση Ψ εκφράζεται ως μια μοναδική ορίζουσα Slater, μπορούμε να γράψουμε: 

( )( ) ( )
atoms electrons

k l m k l m k l m
i i i i j j j j j j j j

i j
x y z Z x y z r x y z r drψ ψ= −∑ ∑ ∫  (29) 
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jψ  και  είναι το μοριακό τροχιακό κατειλημμένο από το ηλεκτρόνιο j και η καρτε-

σιανή συντεταγμένη του, αντίστοιχα. Η παραπάνω εξίσωση (29) εφαρμόζεται και 

στην περίπτωση της DFT θεωρίας. 

jr

Η πιο απλή ηλεκτρική ροπή που μπορούμε να υπολογίσουμε είναι η μονοπολική 

(k = l = m = 0) και βάσει της κανονικοποίησης από τη σχέση (1) έχουμε: 

1 ( ) ( )
atoms electrons atoms

i j j j j j
i j i

iZ r r dr Zψ ψ N= − =∑ ∑ ∑∫ −  (30) 

N είναι ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων. 

Οι ηλεκτρικές πολικές ροπές είναι χρήσιμες επειδή σε μεγάλες αποστάσεις από 

το μόριο η ολική ηλεκτρονιακή κατανομή μπορεί να αναπαραχθεί επακριβώς, με α-

ποτέλεσμα οι μοριακές αλληλεπιδράσεις να υπολογίζονται προσεγγιστικά ως multi-

pole – multipole μοντέλα (φορτίο – φορτίο, φορτίο – δίπολο, δίπολο – δίπολο κτλ.) 

που είναι υπολογιστικά αποδοτικότερο 

. 

 

3.4.2 Μερικά ατομικά φορτία – ανάλυση ηλεκτρονιακού πληθυ-
σμού 

 

Τα άτομα αντικατοπτρίζουν την ηλεκτρονιακή κατανομή σε βαθμό στον οποίο 

το καθένα “κουβαλά” θετικό ή αρνητικό φορτίο. Αρκετές υπολογιστικές μέθοδοι δί-

νουν τις ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις ως ατομο-κεντρικές αλληλεπιδράσεις φορτίου – 

φορτίου, έτσι ο ακριβής προσδιορισμός των μερικών ατομικών φορτίων κρίνεται α-

παραίτητος. Επίσης, αλλαγές στην ηλεκτρονιακή κατανομή φορτίου ανά άτομο, που 

υπολογίζονται, παρέχουν σημαντικά συμπεράσματα για την πορεία μιας αντίδρασης ή 

τα αποτελέσματα μιας αλληλεπίδρασης. Πιθανότατα, τα μερικά ατομικά φορτία να 

αποτελούν τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα υπολογιστικά αποτελέσματα που δεν 

μπορούν να παρατηρηθούν πειραματικά. Τα ατομικά φορτία δεν μπορούν να μελετη-

θούν πειραματικά επειδή δεν αντιστοιχούν σε μια μοναδική φυσική ιδιότητα. 

Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν αρκετές μεθοδολογίες 

για τον προσδιορισμό των μερικών ατομικών φορτίων. Συνήθως κατηγοριοποιούνται 

σε τέσσερις τάξεις. 
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Φορτία πρώτης τάξης

Μέθοδοι αυτής της τάξης αντιμετωπίζουν τον υπολογισμό των φορτίων χωρίς 

τη βοήθεια της κβαντικής μηχανικής. Παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο των Rappé 

και Goddard το 1991 [12], όπου το φορτίο κατανέμεται στα άτομα και το δεσμικό 

τους ταίρι με τρόπο που εξαρτάται από την ηλεκτραρνητικότητά τους κατά Pauling 

και τις τάξεις δεσμών. Τα ατομικά φορτία που κατανέμονται με τέτοιο υπολογισμό 

έχουν την ευελιξία να αλλάζουν ως συνάρτηση ενός μεταβλητού τοπικού περιβάλλο-

ντος. 

 

Φορτία δεύτερης τάξης 

Αυτή η κατηγορία αποτελείται από υπολογιστικά μοντέλα που περιλαμβάνουν 

ένα άμεσο διαχωρισμό της μοριακής κυματοσυνάρτησης σε ατομικές συνεισφορές 

βάσει ενός σχήματος βασισμένου στα επιμέρους ατομικά τροχιακά. Με το διαχωρι-

σμό αυτό, στην ουσία, λαμβάνουμε υπόψη μας κλάσματα ενός ηλεκτρονίου που α-

ντιστοιχούν στο χρονικό ποσοστό που ένα ηλεκτρόνιο είναι κοντά σε κάθε πυρήνα. 

Η πρώτη προσέγγιση αυτής της κατηγορίας προτάθηκε από το Mulliken το 

1955 [13]. Τα ηλεκτρόνια κατανέμονται μεταξύ των ατόμων ανάλογα με το βαθμό 

στον οποίο διαφορετικές συναρτήσεις ατομικών τροχιακών συνεισφέρουν στην ολική 

κυματοσυνάρτηση του συστήματος. Ξεκινώντας από την έκφραση του ολικού αριθ-

μού των ηλεκτρονίων στην εξίσωση (30) και αναλύοντας την κυματοσυνάρτηση σε 

σύνολα βάσεων ατομικών τροχιακών (ΑΟ), λαμβάνουμε: 

,
( ) ( ) ( ) ( )

electrons electrons

j j j j j jr r j js s j j
j j r s

N r r dr c r c r dψ ψ φ φ= =∑ ∑ ∑∫ r ⇒

S

dr

 

2 2
electrons

jr r jr js rs
j r r s

N c c cφ
≠

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ ∑  (31) 

Στη σχέση (31) r και s είναι δείκτες των συναρτήσεων ατομικών τροχιακών φ, 

cjr είναι ο συντελεστής της r βασικής συνάρτησης στο μοριακό τροχιακό j, και 

ij i jS φφ= ∫  αποκαλείται ολοκλήρωμα επικάλυψης (overlap integral) που αναπαρι-

στά το εύρος της αλληλοεπικάλυψης δύο οποιοδήποτε κυματοσυναρτήσεων ιφ  και jφ  

που βρίσκονται σε φάση στο χώρο. Οι πληθυσμοί επικάλυψης μπορεί να είναι μηδέν 

από συμμετρία ή αρνητικοί που αντιστοιχούν σε αντιδεσμικές αλληλεπιδράσεις. Με-

γάλες θετικές τιμές επικάλυψης μεταξύ συναρτήσεων AO σε διαφορετικά άτομα απο-

τελούν μια ένδειξη για χημικό δεσμό. 
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Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων του συστήματος χωρίζεται, βάσει της 

εξίσωσης (31), σε δύο αθροίσματα. Το ένα περιλαμβάνει αποκλειστικά τετράγωνα 

μονών βασικών συναρτήσεων ατομικών τροχιακών (ΑΟ), ενώ το δεύτερο περιλαμ-

βάνει γινόμενα δύο διαφορετικών συναρτήσεων ΑΟ. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε ότι τα ηλεκτρόνια που σχετίζονται με μία μόνο βασική συνάρτηση 

(AO) (όροι στο πρώτο άθροισμα στην παρένθεση της εξίσωσης 31) ανήκουν απο-

κλειστικά στο άτομο στο οποίο ανήκει αυτή η συνάρτηση AO. Ωστόσο, για το δεύτε-

ρο όρο, που αντιπροσωπεύει τα ηλεκτρόνια που “μοιράζονται” μεταξύ των συναρτή-

σεων, ο Mulliken πρότεινε να μοιραστούν εξίσου μεταξύ των δύο ατόμων στα οποία 

ανήκουν οι συναρτήσεις r και s. Στηριζόμενοι στην προηγούμενη πρόταση, χωρίζου-

με περαιτέρω τις συναρτήσεις στο άτομο k, ώστε να υπολογίσουμε τον ατομικό πλη-

θυσμό Nk:  (32). Λόγω της ορθοκανονικότητας 

των ατομικών κυματοσυναρτήσεων στο ίδιο κέντρο, στην περίπτωση που οι r και s 

είναι διαφορετικές συναρτήσεις AO που ανήκουν στο ίδιο άτομο, τα ολοκληρώματα 

επικάλυψης είναι μηδέν. Υπενθυμίζουμε ότι η κανονικοποίηση απαιτεί το ολοκλήρω-

μα του τετραγώνου ενός μοριακού τροχιακού να δίνει μονάδα. Τα μερικά ατομικά 

φορτία κατά Mulliken ορίζονται ως: 

2 2

,

electrons

k jr r jr js rs
j r k r k s k

N c c cφ
∈ ∈ ∉

⎛ ⎞
= +⎜

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ S ⎟

kk kq Z N= −  (33), όπου Ζ είναι το πυρηνικό 

φορτίο και το Nk υπολογίζεται από τη σχέση (32). 

Οι υπολογισμοί κατά Mulliken βρίσκουν εφαρμογή στον προσδιορισμό των 

μερικών ατομικών φορτίων ως συνάρτηση μιας υποκατάστασης ή γεωμετρικής 

αλλαγής στο υπό μελέτη σύστημα, πράγμα το οποίο παρέχει σημαντικές πληροφο-

ρίες για πορείες αντιδράσεων ή χημική δραστικότητα. Επιπλέον αξιολογούν τη βελ-

τιστοποιημένη γεωμετρία που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση της ενέργειας. 

Η χρήση μη-ορθογώνιων συνόλων βάσεων στην ανάλυση Mulliken, ωστόσο, 

μπορεί να οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, χωρίς φυσική ερμηνεία6. Επι-

πλέον, η υπόθεση κατά την οποία όλα τα “κοινά” (shared) ηλεκτρόνια μοιράζονται 

εξίσου μεταξύ των ατόμων στα οποία ανήκουν οι κοινές συναρτήσεις AO, δεν λαμ-

βάνει υπόψη την πιθανή διαφορά στις ηλεκτραρνητικότητες των ατόμων αυτών. Ένα 

άλλο σημαντικό στοιχείο που επίσης πρέπει να αναφερθεί είναι η μεγάλη εξάρτηση 

του υπολογισμού κατά Mulliken από το μέγεθος του συνόλου βάσεων που χρησιμο-

ποιείται. Για μεγάλα σύνολα βάσεων, τα αποτελέσματα καθίστανται παράλογα, κα-

                                                 
6 Συναρτήσεις AO εμφανίζονται με αριθμούς κατάληψης μεγαλύτερους από 1 ή μικρότερους από 0. 
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θώς οι συναρτήσεις διάχυσης περιγράφουν τα παραπλήσια άτομα περισσότερο από 

ότι περιγράφουν το άτομο στο οποίο επικεντρώνονται. Επίσης, συγκρίσεις μεταξύ 

μερικών φορτίων από διαφορετικά επίπεδα θεωρίας δεν παρέχουν λογικά συμπερά-

σματα και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Με σκοπό να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπόθεση 

κατά Mulliken, ο Löwdin το 1970 [14] προτείνει οι κυματοσυναρτήσεις AO φ να με-

τατρέπονται σε ορθοκανονικό σύνολο συναρτήσεων χ, πριν να πραγματοποιηθούν οι 

αναλύσεις πληθυσμού φορτίων, χρησιμοποιώντας τη σχέση: 1
r r

s
S s sχ φ−=∑  (34), 

όπου τα r και s διατρέχουν το σύνολο των συναρτήσεων AO [14, 15]. Όταν τα μορι-

ακά τροχιακά Ψ εκφράζονται με το νέο ορθοκανονικό σετ βάσεων, το αποτέλεσμα 

είναι: 1
j jr r rs jr

r r s
S c rα χ −Ψ = =∑ ∑∑ χ  (35), όπου οι νέοι συντελεστές α προκύπτουν 

από τους προηγούμενους c. Η εφαρμογή της ανάλυσης Mulliken με την υιοθέτηση 

των ορθογώνιων συνόλων βάσεων δεν αντιμετωπίζει προβλήματα με τα “κοινά” ηλε-

κτρόνια, καθώς ο πίνακας επικάλυψης στο καινούριο σύνολο βάσεων είναι ο μονα-

διαίος πίνακας, έτσι κάθε όρος στο δεύτερο άθροισμα της εξίσωσης (32) είναι μηδέν. 

Η ανάλυση κατά Löwdin εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα από τη Mulliken σε 

σχέση με τα υπολογιζόμενα μερικά ατομικά φορτία ως συνάρτηση του συνόλου βά-

σεων (αν και πάλι δεν εξαλείφει κάποια εξάρτηση), ωστόσο χρησιμοποιείται σπανιό-

τερα σε λογισμικά υπολογιστικά πακέτα, καθώς απαιτεί μεγαλύτερη υπολογιστική 

ισχύ, ώστε να ολοκληρωθεί η ορθογωνοποίηση κατά τη σχέση (34). Για μεγάλα σύ-

νολα βάσεων μόνο ορισμένα AO είναι πραγματικά σημαντικά, ωστόσο, στη μέθοδο 

του Löwdin, όλα τα AO τροποποιούνται με παρόμοιο τρόπο για την ορθοκανονικότη-

τα. 

Μια περισσότερο πολύπλοκη προσέγγιση για να πετύχουμε ορθογωνοποίηση 

χρησιμοποιείται στη μέθοδο Natural Population Analysis (NPA) των Reed, Wein-

stock, και Weinhold [16]. Με τη μεθοδολογία αυτή υπολογίζουμε όμοια τους αριθ-

μούς κατάληψης (τον αριθμό των ηλεκτρονίων που αναθέτονται στο κάθε άτομο) και 

τα φορτία. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στα natural orbitals που είναι τα ιδιοανύσματα 

του πρώτης τάξης ανηγμένου πίνακα πυκνότητας (density matrix). Στα τροχιακά αυτά 

προσδίδεται τοπική υφή (localization) και ορθογωνοποιούνται. Χωρίς να αναφέρουμε 

αναλυτικές πληροφορίες, η πρώτη διαδικασία επιτρέπει στα τροχιακά να διαχωρίζο-

νται σε αυτά που επικεντρώνονται στα άτομα και σε αυτά που χαρακτηρίζουν ζεύγη 
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ατόμων. H ορθογωνοποίηση λαμβάνει χώρα σε μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων με 

τέτοιο τρόπο, ώστε η ηλεκτρονιακή πυκνότητα γύρω από κάθε άτομο αρχικά καθί-

σταται όσο γίνεται πιο συμπαγής, και πραγματοποιείται περαιτέρω διαγωνοποίηση, 

έτσι ώστε να διατηρηθεί το σχήμα των περισσότερο κατειλημμένων ατομικών τροχι-

ακών στο μεγαλύτερο βαθμό. Ακολουθώντας πάλι ορθογωνοποίηση, μια ανάλυση 

όμοια με τη Mulliken στο νέο σύνολο βάσεων δίνει τους ατομικούς πληθυσμούς χω-

ρίς συνεισφορές από μη διαγωνοποιημένους όρους. Η μεθοδολογία επιτρέπει σε αυτά 

τα τροποποιημένα natural orbitals να κατηγοριοποιηθούν σε δεσμικά, αντιδεσμικά, 

κτλ. τροχιακά. 

Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε ένα σύστημα ανάλυσης που δεν εξαρτάται από τα 

σύνολα βάσεων στο βαθμό που είναι εξαρτημένη η ανάλυση κατά Mulliken και είναι 

αρκετά διαδεδομένη σε λογισμικά υπολογιστικά πακέτα. Το σημαντικότερο προτέρη-

μα του NPA σχήματος είναι ότι κάθε ατομικό μερικό φορτίο συγκλίνει αποδοτικά σε 

μια σταθερή τιμή με αυξανόμενο μέγεθος του συνόλου βάσεων. Ωστόσο, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, η NPA δίνει τα μεγαλύτερα σε μέ-

γεθος φορτία, χωρίς αυτό να υποβαθμίζει την προσέγγιση, καθώς η επικέντρωση στο 

απόλυτο μερικό ατομικό φορτίο είναι συνήθως λιγότερο κερδοφόρα από μια ανάλυ-

ση των σχετικών τάσεων των φορτίων συναρτήσει κάποιας μεταβλητής (υποκατά-

σταση, γεωμετρική αλλαγή, κτλ.). Η μέθοδος NPA είναι ενσωματωμένη και στο λο-

γισμικό πακέτο Turbomole που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. 

 

Ο χρόνος που απαιτείται για τον υπολογισμό των φορτίων βάσει των προανα-

φερθέντων μεθόδων ακολουθεί το σχήμα: Mulliken < Löwdin < NPA. 

 

Τα φορτία τρίτης τάξης υπολογίζονται βάσει μιας φυσικά παρατηρούμενης πο-

σότητας που προκύπτει από την κυματοσυνάρτηση. 

Η μεθοδολογία GART (1989) [17] βασίζεται στην πολική ροπή, ως παρατη-

ρούμενη ποσότητα, ενώ μια άλλη φυσικά παρατηρούμενη ποσότητα που χρησιμοποι-

είται για να προσδιοριστούν ατομικά φορτία είναι η ηλεκτρονιακή πυκνότητα που 

μετράται άμεσα με την κρυσταλλογραφία ακτίνων X. Τα ατομικά μερικά φορτία 

μπορούν να οριστούν πειραματικά ακολουθώντας ορισμένους κανόνες σχετικά με το 

διαμερισμό του χώρου μεταξύ των ατόμων (Coppens 1992) [18] και βάσει συγκρίσε-

ων για παράδειγμα με σφαιρικής συμμετρίας ουδέτερα άτομα. Η μέθοδος ΑΙΜ (At-

oms In Molecules) που αναπτύχθηκε από τους Bader et al. το 1990 [19] ορίζει ένα 
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ιδιαίτερο σχήμα διαχωρισμού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας ανά άτομο. Ένας ατομι-

κός όγκος ορίζεται ως η περιοχή του χώρου που περιλαμβάνει τον πυρήνα και εκτεί-

νεται εντός όλων των επιφανειών που περιβάλλουν τον πυρήνα τα σημεία των οποίων 

ικανοποιούν τη σχέση: 0nρ∇ =i , όπου ρ είναι η πυκνότητα και n το μοναδιαίο διά-

νυσμα κάθετο στην επιφάνεια (το διαφορικό της πυκνότητας πρέπει να διατρέχει κα-

τά μήκος την επιφάνεια ή πρέπει να είναι μηδέν – κρίσιμο σημείο). Το φορτίο του 

ατόμου k στην AIM μεθοδολογία ορίζεται ως το πυρηνικό φορτίο μείον το συνολικό 

αριθμό των ηλεκτρονίων που βρίσκονται στον ατομικό όγκο Ωk: . ( )
k

k kq Z r dρ
Ω

= − ∫ r

Τα ηλεκτροστατικά φορτία (ESP Charges) υπολογίζονται από το ηλεκτροστα-

τικό δυναμικό. Το ηλεκτροστατικό δυναμικό εκτιμάται σε μια σειρά από σημεία, συ-

νήθως πάνω στην επιφάνεια Van Der Waals γύρω από το μόριο. Μια διαδικασία προ-

σαρμογής καμπύλης (curve-fitting) χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να προσδιορι-

στούν τα μερικά φορτία στον πυρήνα που θα αναπαρήγαγαν πλησιέστερα το συγκε-

κριμένο ηλεκτροστατικό δυναμικό. 

 

Τα μοντέλα CM1 των Storer et al. το 1995 [20] και CM2 των Li et al. το 1998-

99 [21] ανήκουν στην τέταρτη τάξη και χρησιμοποιούν Mulliken και Löwdin φορτία 

αντίστοιχα ως δεδομένα προερχόμενα από ημιεμπειρικό επίπεδο θεωρίας και βελτι-

στοποιούνται, ώστε να αναπαράγουν την πειραματικά προσδιορισμένη τιμή της μορι-

ακής διπολικής ροπής ή τις τάξεις των δεσμών αντίστοιχα. 

 

3.5 Φασματοσκοπία της πυρηνικής κίνησης – δονητική φα-

σματοσκοπία 

 

Με την προσέγγιση Born-Oppenheimer ( e nH H T= − , με  να αναφέρεται 

στην κινητική ενέργεια των πυρήνων), η δυναμική ενεργειακή επιφάνεια (PES) μπο-

ρεί να θεωρηθεί ως “ιδιότητα” μιας εμπειρικής μοριακής μαθηματικής έκφρασης. Σε 

μια ορισμένη PES μπορούμε να εκφράσουμε και να λύσουμε την εξίσωση 

Schrödinger για την πυρηνική κίνηση (και όχι την ηλεκτρονιακή) ως εξής: 

nT

21 ( ) ( ) ( )
2

N

i
i i

V q q E q
m

⎡ ⎤
− ∇ + Ξ = Ξ⎢ ⎥
⎣ ⎦
∑  (36) 
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Ν αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων, m είναι η ατομική μάζα, V η δυναμική ενέρ-

γεια από την PES ως συνάρτηση των 3N πυρηνικών συντεταγμένων q και Ξ αντιπρο-

σωπεύει την πυρηνική κυματοσυνάρτηση που εκφράζεται σε αυτές τις συντεταγμέ-

νες. Η λύση της εξίσωσης (36) παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την περιγραφή της 

δονητικής φασματοσκοπίας με μαθηματικές – και μετέπειτα – υπολογιστικά αποδοτι-

κές σχέσεις. 

Τα πολυατομικά μόρια, ακόμα και στο απόλυτο μηδέν ( 0T = ), πρέπει να δο-

νούνται, με το άθροισμα της δυναμικής και κινητικής ενέργειας να υπερβαίνει την 

ενέργεια του κοντινότερου ελάχιστου κατά ένα μη μηδενικό ποσό. Αυτή η ενέργεια 

περιέχεται στις μοριακές δονήσεις. Η ολική ενέργεια που υπολογίζεται από μια βελ-

τιστοποίηση στη γεωμετρία είναι το ελάχιστο στην καμπύλη της δυναμικής ενέργειας. 

Ωστόσο, ένα μόριο δεν μπορεί ποτέ στην πραγματικότητα να έχει αυτή την ενέργεια 

επειδή πρέπει πάντα να έχει και κάποια δονητική κίνηση (την ενέργεια στο απόλυτο 

μηδέν). 

Οι τεχνικές της δονητικής φασματοσκοπίας βοηθούν στον προσδιορισμό της 

μοριακής δομής και του περιβάλλοντος του υπό μελέτη συστήματος. Για να λάβουμε 

αυτές τις σημαντικές πληροφορίες, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ποια δονητι-

κή κίνηση αντιστοιχεί σε ποια κορυφή στο πειραματικό φάσμα. Η συσχέτιση αυτή 

μπορεί να αποδειχτεί αρκετά δύσκολη λόγω της μεγάλης πυκνότητας των πολυάριθ-

μων κορυφών ακόμα και στα απλούστερα μόρια. Η πρόβλεψη των δονητικών συχνο-

τήτων που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα σε θεωρητικό επίπεδο παρέχει σημαντική 

βοήθεια στην ανίχνευση και απόδοση δονήσεων στην πειραματική φασματοσκοπία, 

καθώς επίσης και την επιλογή πειραματικών παραμέτρων. Επιπλέον, η σύγκριση του 

θεωρητικά υπολογιζόμενου φάσματος με το πειραματικό αξιολογεί τα θεωρητικά μο-

ντέλα που έχουν επιλεγεί για την περιγραφή του υπό μελέτη συστήματος και ενισχύει 

την αξιοπιστία των συμπερασμάτων που εξάγονται από τους υπόλοιπους θεωρητι-

κούς υπολογισμούς. 

 

3.5.1 Μονοδιάστατη εξίσωση Schrödinger 

 

Ας θεωρήσουμε ένα διατομικό μόριο. Η εξίσωση (36) καθίσταται διαφορική ε-

ξίσωση μιας μόνο μεταβλητής (διατομική απόσταση r) όταν περιοριστεί στη δονητι-

κή μόνο κίνηση. Αν και δεν γνωρίζουμε την ακριβή έκφραση του ( ) , αυτό μπορεί V r
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να υπολογιστεί σημείο προς σημείο ανάλογα με το επίπεδο θεωρίας. Υπολογίζεται η 

ηλεκτρονιακή ενέργεια του συστήματος για διάφορες σταθερές τιμές του r. Τα ση-

μεία αυτά προσαρμόζονται στην κατάλληλη αναλυτική συνάρτηση (πολυωνυμική, 

Morse, κτλ.) και η μονοδιάστατη εξίσωση Schrödinger επιλύεται για να δώσει τις ιδι-

οσυναρτήσεις και τις ιδιοτιμές. Υποθέτοντας υψηλό επίπεδο θεωρίας για την παρα-

γωγή του V, μπορούμε να επιτύχουμε υψηλή ακρίβεια για τις ενέργειες όλων των δο-

νητικών επιπέδων, και κατά συνέπεια για τις ενέργειες των μεταβάσεων μεταξύ τους 

που εκφράζονται σε κυματάριθμους (cm-1). 

Σε ένα περισσότερο πολύπλοκο σύστημα (πολυατομικό μόριο), η εξίσωση (36) 

αποτελεί διαφορική εξίσωση 3Ν μεταβλητών (μεταθετική και περιστροφική κίνηση 

περιλαμβάνονται στην ολική κίνηση) και επιπλέον το δυναμικό V παράγεται δύσκολα 

σημείο προς σημείο συναρτήσει των μεταβλητών αυτών. Έτσι, η παραπάνω προσέγ-

γιση δε χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό δονητικών στοιχείων σε μεγαλύτερα 

μόρια. 

 

3.5.2 Η προσέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή (harmonic oscil-
lator) 

 

Θεωρούμε την περίπτωση του διατομικού μορίου. Την απλούστερη έκφραση 

για τη δονητική δυναμική ενέργεια αποτελεί η σχέση 2
0

1( ) ( )
2AB AB ABV r k r r= −  (37). 

Αποτελεί το μαθηματικό ανάλογο του νόμου του Hooke για ελατήριο, το k είναι η 

σταθερά του ελατηρίου (force constant) και  η απόσταση ισορροπίας. Προέρχεται 

από την ανάπτυξη κατά Taylor για το δυναμικό παραλείποντας ανώτερες παραγώ-

γους, με 

0r

2

2

d Ek
dr

= : 

0 0 0

2
2

0 0 2

Ανάπτυξη κατά  του δυναμικού

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )
2! !

n
n

o on
r r r r r r

Taylor

dE d E d EV r V r r r r r r r
dr dr n dr= = =

= + − + − + + −  

Η επίλυση της εξίσωσης 
2 2

2 ( )
2

d V y E
m dy

Ψ
− + Ψ = Ψ  για τον αρμονικό ταλαντω-

τή 
2

2
2

d y
dy

λ
⎛ ⎞

− Ψ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

Ψ , όπου 2Eλ
ω

= , δίνει για τα ενεργειακά επίπεδα 

 69



Κεφάλαιο III – Εισαγωγή στην Υπολογιστική Χημεία (DFT) 

( 1
2E nω= + ) , όπου n αντιστοιχεί στον κβαντικό αριθμό της δόνησης 

( ), με 0,1, 2,...n = k
m

ω = . Οι επιτρεπτές μεταβάσεις για τον αρμονικό ταλαντωτή 

είναι αυτές για . Ο ενεργειακός διαχωρισμός μεταξύ δύο γειτονικών επιπέδων 

είναι πάντα 

1nΔ = ±

ω  και κατά συνέπεια η συχνότητα για κάθε επιτρεπτή απορρόφηση εί-

ναι / 2v ω π= . Για να προσδιοριστεί, λοιπόν, η συχνότητα δόνησης τάσης στην προ-

σέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή, χρειάζεται μόνο η δεύτερη παράγωγος της ενέρ-

γειας ως προς το δεσμό που δονείται υπολογισμένο στη γεωμετρία ισορροπίας (π.χ. 

το k). Η σπουδαιότητα του k οδήγησε σε σημαντικές προσπάθειες προς την εύρεση 

αναλυτικών εκφράσεων για τις δεύτερες παραγώγους, που τώρα είναι διαθέσιμες για 

HF, MP2, DFT κτλ. μεθόδους. Ωστόσο, πολλές φορές αυτές οι εκφράσεις είναι υπο-

λογιστικά μη αποδοτικές σε μεγάλα επίπεδα θεωρίας. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθούμε στα σφάλματα που εισάγο-

νται με την προσέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή. Τα εγγενή σφάλματα αυτά οφεί-

λονται στην απλοποίηση της ανάπτυξης κατά Taylor και παραμένουν σε οποιοδήποτε 

επίπεδο θεωρίας. Το σημαντικότερο σφάλμα έγκειται στο γεγονός ότι οι πραγματικοί 

δεσμοί σπάνε καθώς “εκτείνονται” (δόνηση τάσης) σε όλο και μεγαλύτερες τιμές. 

Έτσι, ο ενεργειακός διαχωρισμός μεταξύ των δονητικών επιπέδων στενεύει με αυξα-

νόμενο τον δονητικό κβαντικό αριθμό και τα επίπεδα είναι πεπερασμένα σε αριθμό. 

Σε αντίθεση, ο αρμονικός ταλαντωτής έχει άπειρο αριθμό από επίπεδα με σταθερό 

διαχωρισμό. Τα σφάλματα αυτά καθίστανται σημαντικότερα καθώς μεταβαίνουμε σε 

υψηλότερα δονητικά επίπεδα. Ακόμα και σε πολύ μικρές αποστάσεις, πέρα από το 

σημείο ισορροπίας, η πραγματική δυναμική ενέργεια της καμπύλης τάσης του δεσμού 

είναι χαμηλότερη από αυτή που προσδιορίζεται από το παραβολικό δυναμικό του αρ-

μονικού ταλαντωτή. Καθώς το περισσότερο “ρηχό” πραγματικό δυναμικό παράγει 

χαμηλότερη δονητική συχνότητα από αυτή που σχετίζεται με το παραβολικό, οι αρ-

μονικές συχνότητες θα είναι πάντα υψηλότερες από τις πραγματικές. Αυτό οδηγεί σε 

σφάλματα τις τάξης του 3%, όπως υπολογίζεται για τα διατομικά μόρια. 

 

3.5.3 Πέρα της προσέγγισης του αρμονικού ταλαντωτή 

 

Η εξίσωση (36) μετασχηματίζεται, βάσει της (37), στην: 
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2
2

02

1 1 ( ) ( ) (
2 2

k r r r E r
rμ

⎡ ⎤∂
− + − Ξ = Ξ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

)  (38) 

για την περίπτωση του διατομικού μορίου, με 1 2

1 2

m m
m m

μ =
+

 να είναι η ανηγμένη μάζα, 

r είναι το μήκος δεσμού και k η σταθερά ισχύς του δεσμού. 

Στην περίπτωση των πολυατομικών μορίων, απαιτείται μια πολυδιάστατη ανά-

πτυξη κατά Taylor που οδηγεί σε ένα πολυδιάστατο ανάλογο της (38): 
23

0 02

1 1 ( ) ( ) ( ) (
2 2

N
t

i i i

H E
m x

⎡ ⎤∂
− + ×−× ×−× Ξ × =⎢ ⎥∂⎣ ⎦
∑ )Ξ ×  (39) 

με  και  να αντιστοιχούν στο διάνυσμα των ατομικών συντεταγμένων και τη δο-

μή ισορροπίας αντίστοιχα. Η παραπάνω 3Ν-διάστατη εξίσωση (39) μετασχηματίζεται 

σε ένα σύνολο 3Ν μονοδιάστατων εξισώσεων Schrödinger βάσει ενός συστήματος 

χωρικών συντεταγμένων q που εξαρτώνται από τη μάζα. Αυτές οι εξισώσεις είναι της 

μορφής της (38) με ισχύ δεσμού k και ανηγμένες μάζες που προέρχονται από το με-

τασχηματισμό. 

× 0×

Αν  είναι η καρτεσιανή συντεταγμένη ενός συστήματος N ατόμων, έτσι ώστε 

, τότε τα στοιχεία του Hessian Matrix , που πρέπει να υπολογιστεί, δί-

νονται από τη δεύτερη παράγωγο της ολικής ενέργειας: 

iq

1 3i N< < ijH

2

ij
i j

EH
q q
∂

=
∂ ∂

. Ορίζουμε 

ij
ij

i j

H
F

m m
=  ένα δεύτερο πίνακα (τροποποιημένο Hessian εξαρτώμενο από τις μά-

ζες). Σύμφωνα με την προσέγγιση του αρμονικού ταλαντωτή, οι δονητικές συχνότη-

τες είναι οι τετραγωνικέ ρίζες των ιδιοτιμών του F και οι κανονικοί τρόποι δόνησης 

(normal modes) τα ιδιοανύσματα του F. Οι εντάσεις των δονήσεων δίνονται από την 

έκφραση , όπου  είναι τα ιδιοανύσματα του κανονικού τρόπου 

δόνησης i και το Α είναι ο ατομικός πολικός τελεστής (Atomic Polar Tensor), δηλαδή 

η δεύτερη παράγωγος της ολικής ενέργειας ως προς τις καρτεσιανές συντεταγμένες 

και τις διπολικές ροπές: 

2

'
i jk

jk

I F A
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ jk

'
jkF

ij
i j

EA
q μ
∂

=
∂ ∂

. Στην ουσία οι εντάσεις σε ένα φάσμα IR είναι 

ανάλογες των διαφορών στη διπολική ροπή ως συνάρτηση των δονήσεων. 
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Ένα μόριο που αποτελείται από Ν άτομα έχει 3Ν βαθμούς ελευθερίας, από τους 

οποίους οι έξι είναι μεταθετικοί και περιστροφικοί. Έτσι, έχουμε 3Ν-6 βαθμούς δονη-

τικής ελευθερίας (ή 3Ν-5 για τα γραμμικά μόρια). Η συχνότητα στην οποία συμβαίνει 

μια δεδομένη δόνηση προσδιορίζεται από την ισχύ των δεσμών και τις μάζες των α-

τόμων που συμμετέχουν. Ο αριθμός των παρατηρούμενων κορυφών απορρόφησης 

είναι συνήθως διαφορετικός από αυτόν που προσδιορίζει η παραπάνω σχέση, καθώς ο 

αριθμός τους μπορεί να αυξηθεί με προσθετικές ή αφαιρετικές αλληλεπιδράσεις οδη-

γώντας σε συνδυασμό τόνων και αρμονικών των θεμελιωδών δονήσεων. Επιπλέον, ο 

αριθμός των παρατηρούμενων κορυφών μπορεί να μειωθεί από τη μοριακή συμμε-

τρία και τους κανόνες της φασματοσκοπικής επιλογής. 

Οι πρώτοι παράγωγοι στην ανάπτυξη Taylor μηδενίζονται μόνο όταν το δυνα-

μικό αναπτύσσεται γύρω από ένα κρίσιμο σημείο στην PES, έτσι η μορφή της (39) 

δεν είναι σωστή αν το επίπεδο θεωρίας που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό του 

Hessian πίνακα διαφέρει από αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τη βελτιστοποίηση της 

γεωμετρίας, καθώς τότε θα αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικές δομές ελάχιστης ε-

νέργειας. 

Σε σχέση με την απόλυτη ακρίβεια, σε διάφορες δοκιμές των Adamo και Barone 

το 1998 [22] που έχουν πραγματοποιηθεί (test set G2 [23]) έχει βρεθεί ότι η θεωρία 

HF επιδεικνύει την χειρότερη απόδοση, η MP2 μέθοδος δείχνει σημαντική βελτίωση 

σε σχέση με τη HF, ωστόσο ορισμένα υβριδικά επίπεδα θεωρίας της DFT παρουσιά-

ζουν την μεγαλύτερη ακρίβεια.  Γενικά, ο συνδυασμός BLYP φαίνεται να είναι πε-

ρισσότερο ακριβής από τη BPW91 μέθοδο, αλλά η PWPW91 είναι σχεδόν όμοιας α-

κρίβειας με τη BLYP. Σημαντικό στην ανάλυση σφαλμάτων είναι το ποσοστό στο ο-

ποίο το σφάλμα είναι συστηματικό. Αν και τα σφάλματα στη HF μεθοδολογία είναι 

μεγάλα, είναι σε μεγάλο βαθμό συστηματικά. Η HF μέθοδος υπερεκτιμά τους δε-

σμούς, έτσι όλα τα k είναι πολύ μεγαλύτερα και κατά συνέπεια και όλες οι δονητικές 

συχνότητες. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις εισάγεται η έννοια του σταθερού διορ-

θωτικού παράγοντα (scaling factor) από τον Pople για τις υπολογισμένες συχνότητες, 

με αποτέλεσμα να βελτιστοποιείται σημαντικά η ακρίβεια των μεθόδων [24]. Το κα-

θαρό DFT συναρτησιακό BLYP συνήθως δε χρειάζεται τον παραπάνω παράγοντα, 

καθώς τα σφάλματά της μεθόδου είναι τυχαία, ενώ τα υβριδικά συναρτησιακά απαι-

τούν διόρθωση επειδή περιέχουν και HF χαρακτήρα. Τέλος, τα σφάλματα σε ημιε-

μπειρικό επίπεδο δε βελτιώνονται με παράγοντα διόρθωσης, καθώς είναι σχετικά υ-

ψηλά. Έχει προταθεί [24], ότι οι συχνότητες μπορούν να βελτιστοποιηθούν με διάφο-
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ρους τρόπους.  Για παράδειγμα, η διόρθωση μπορεί να πραγματοποιηθεί έτσι, ώστε 

να αναπαράγουμε μια γνωστή πραγματική αρμονική συχνότητα, μια πραγματική θε-

μελιώδη συχνότητα, ή την ενέργεια του απόλυτου μηδενός. 

 

3.6 Μεταβατικές καταστάσεις 

 

Μια μεταβατική κατάσταση (Transition State – TS≠ ) είναι ένα στάσιμο σημείο 

στην επιφάνεια της δυναμικής ενέργειας (PES), δηλαδή, η παράγωγος της δυναμικής 

ενέργειας ισούται με μηδέν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι μεταβατικές καταστάσεις 

αποτελούν σαγματικά σημεία. Για συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, όπως οι επιφά-

νειες δυναμικής ενέργειας , οι δεύτεροι παράγωγοι αποτελούν 

ένα πίνακα, που ονομάζεται, όπως αναφέρθηκε και πριν, Hessian matrix. Για n μετα-

βλητές, ο πίνακας θα είναι  και θα έχει n ιδιοτιμές, κάθε μια από τις οποίες σχε-

τίζεται με ένα ιδιοάνυσμα ή κατεύθυνση. Η ιδιοτιμή για ένα δεδομένο ιδιοάνυσμα (ή 

κατεύθυνση) θα ορίζει αν η κυρτότητα κατά αυτή την κατεύθυνση είναι θετική ή αρ-

νητική. Δηλαδή, για να βρούμε μια μεταβατική κατάσταση, χρειάζεται να υπολογί-

σουμε τις ιδιοτιμές του Hessian Matrix. Αν είμαστε κοντά σε μια μεταβατική κατά-

σταση, όλες οι ιδιοτιμές θα είναι θετικές εκτός από μια που θα είναι αρνητική. Η εύ-

ρεση της TS πραγματοποιείται με το να κινούμαστε κατηφορικά κατά τη διεύθυνση 

όλων των ιδιοτιμών εκτός από μιας της οποίας το πρόσημο είναι αρνητικό, όπου και 

κινούμαστε ανηφορικά. 

1 1 1 2 2 2( , , , , , ,...)V x y z x y z

n n×

Ενώ όλες οι θετικές συχνότητες υπονοούν ένα (τοπικό) ελάχιστο, μια φανταστι-

κή (imaginary) συχνότητα (αναφέρεται και ως αρνητική) υπονοεί μια μεταβατική κα-

τάσταση. Στάσιμα σημεία που δεν αποτελούν ελάχιστα στην PES θα οδηγούν σε μια 

ή περισσότερες (normal mode) αρνητικές σταθερές k. Καθώς οι συχνότητες υπολογί-

ζονται από τις τετραγωνικές ρίζες των σταθερών k, οδηγούμαστε σε φανταστικές συ-

χνότητες. 

 

3.7 Υπολογιστική αποδοτικότητα – χρόνος σύγκλισης 

 

Σημαντική επίδραση στο χρόνο που απαιτείται για τη σύγκλιση ενός υπολογι-

σμού έχει ο τρόπος που υπολογίζονται τα ολοκληρώματα της μεθόδου που χρησιμο-
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ποιείται. Τα ολοκληρώματα μπορεί να υπολογίζονται: συμβατικά, άμεσα, in core, και 

ημιάμεσα. Σε ένα συμβατικό υπολογισμό όλα τα ολοκληρώματα υπολογίζονται στην 

αρχή του αλγόριθμου και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπο-

λογιστή. Στη συνέχεια, το αρχείο αυτό προσπελάται σε κάθε κύκλο του SCF υπολο-

γισμού, καθώς χρειάζονται τα ολοκληρώματα στις αριθμητικές πράξεις. Ωστόσο, ο 

χρόνος προσπέλασης των σκληρών δίσκων είναι περιορισμένος και για να έχουμε 

καλύτερη αποδοτικότητα, πολλοί υπολογισμοί πραγματοποιούνται με ένα άμεσο αλ-

γόριθμο στον οποίο τα ολοκληρώματα υπολογίζονται καθώς χρειάζονται και δεν απο-

θηκεύονται καθόλου. Οι άμεσοι υπολογισμοί δεν περιορίζονται από το χρόνο προ-

σπέλασης των σκληρών δίσκων, ωστόσο χρησιμοποιούν περισσότερο CPU time7 από 

τους συμβατικούς υπολογισμούς. Ορισμένα υπολογιστικά πακέτα χρησιμοποιούν έ-

ναν ημιάμεσο αλγόριθμο ο οποίος αποθηκεύει ορισμένα μόνο από τα ολοκληρώματα 

στο σκληρό δίσκο, ώστε να μειώσει τη χρήση του δίσκου, χωρίς να απαιτεί αυξημένο 

χρόνο από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), όπως στην περίπτωση των ά-

μεσων υπολογισμών. Ένας in core αλγόριθμος υπολογίζει όλα τα ολοκληρώματα που 

απαιτούνται και στη συνέχεια τα αποθηκεύει στη μνήμη RAM, αντί για το δίσκο. Το 

τελευταίο είδος αλγόριθμων είναι και το περισσότερο χρονικά αποδοτικό, καθώς η 

μνήμη RAM έχει χρόνο προσπέλασης σημαντικά μικρότερο των σκληρών δίσκων. 

Περιορισμό στους in core υπολογισμούς θέτει το μέγεθος της μνήμης RAM που είναι 

διαθέσιμο, γι’ αυτό και συνήθως επιλέγονται για μικρά συστήματα. 

Η εκλογή του συνόλου βάσεων έχει σημαντική επίδραση στο χρόνο λειτουργίας 

της CPU που απαιτείται για την περάτωση ενός υπολογισμού. Γενικά, το CPU time 

για ένα HF υπολογισμό είναι της τάξης του N4. Αυτό σημαίνει ότι διπλασιάζοντας 

τον αριθμό των ηλεκτρονίων του συστήματος ή χρησιμοποιώντας ένα σύνολο βάσεων 

με διπλάσιες συναρτήσεις, το CPU time αυξάνεται κατά ένα παράγοντα 16x (24). Η 

χρήση του σκληρού δίσκου για συμβατικούς υπολογισμούς είναι της τάξης του N4 

και το μέγεθος της RAM που απαιτείται είναι της τάξης του N2 για τους περισσότε-

ρους αλγόριθμους. 

 

                                                 
7 Ο χρόνος εργασίας της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
ενός υπολογισμού. 
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Κεφάλαιο IV – Η δυναμική του μεταλλικού κέντρου χαλκού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV – Μελέτη της δυναμικής του μεταλλικού 
κέντρου χαλκού στο ενεργό κέντρο των κυτοχρωμι-
κών c οξειδασών 

 

4.0 Περίληψη 

 

Έχει γίνει κιόλας αντιληπτό, από το κεφάλαιο I, ότι στο διπυρηνικό ενεργό κέ-

ντρο a3-CuB των αίμο-χάλκο οξειδασών από βόια καρδιά, Paracoccus denitrificans 

και Thermus thermophilus απαντάται ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: το cross-linked 

σύστημα Y280-His276 (αρίθμηση από το P. denitrificans). Η Y280 βρίσκεται στο 

τέλος του K-πρωτονιακού καναλιού και διατηρείται σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα 

αυτή των ενζύμων. Έχει προταθεί ότι η σχάση του δεσμού O–O προχωρά με μεταφο-

ρά πρωτονίου από το cross-linked σύστημα His-Tyr για τη δημιουργία του 

Fe(IV)=O/Cu

B

B
2+-His-Y  είδους [1], γεγονός που εγείρει σημαντικά ερωτήματα όσον 

αφορά στον τρόπο που το μεταλλικό κέντρο χαλκού Cu

.

B ρυθμίζει την ηλεκτρονιακή 

και πρωτονιακή μεταφορά. 

Ο χαρακτηρισμός του μεταλλικού κέντρου χαλκού (CuB) στο ενεργό κέντρο 

των κυτοχρωμικών οξειδασών και η διερεύνηση των αλλαγών στη διαμόρφωση που 

ακολουθούν α) τη δέσμευση του CO και β) τα φαινόμενα πρωτονίωσης/ αποπρωτο-

νίωσης που συμβαίνουν στους υποκαταστάτες του, αποτελούν βασικό αντικείμενο 

μελέτης για τη διαλεύκανση τόσο του μηχανισμού αναγωγής του μοριακού οξυγόνου 

σε νερό, όσο και αυτού της άντλησης πρωτονίων από το ένζυμο, μια και το κέντρο 

αυτό εμπλέκεται στις διαδικασίες αυτές [2-5]. Οι μελέτες FTIR και time-resolved 

FTIR του δεσμευμένου CO στην πλήρως ανηγμένη μορφή ορισμένων αίμο-χάλκο ο-

ξειδασών έχουν αποκαλύψει αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά των ενζύμων αυτών 

περιλαμβανομένου του σχηματισμού του συμπλόκου ισορροπίας CuB-CO και τον 

προσδιορισμό μιας περιοχής παραμονής του υποκαταστάτη. H παρούσα DFT μελέτη 

αποδεικνύει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση πρωτονίωσης ή τη συ-

ναρμογή των υποκαταστατών-καταλοίπων ιστιδίνης του CuB αντικατοπτρίζεται 

στη ν(CO), με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ή να ενισχύονται προτεινόμενοι μη-

χανισμοί και θεωρήσεις της δυναμικής του μεταλλικού αυτού κέντρου [6-7]. Από 
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τους θεωρητικούς υπολογισμούς διαπιστώνεται ότι η μετατόπιση των 12 cm-1 στη 

ν(CO) που παρατηρείται πειραματικά μεταξύ των συμπλόκων CuΒ-CO (ba3) και CuΒ-

CO (cbb3) δεν οφείλεται στην απουσία της cross-linked τυροσίνης στο cbb3-τύπου 

ένζυμο, όπως θα μπορούσε λογικά να προταθεί. Επιπλέον με τα παραπάνω ενδεχόμε-

να, διερευνάται η αλληλεπίδραση του μεταλλικού κέντρου χαλκού με παραπλήσια 

κατάλοιπα (σε μια δεύτερη σφαίρα συναρμογής), όπως αυτό της Trp272 (αρίθμηση 

από την aa3 του P. denitrificans), που βρίσκεται μόλις 3.7 Å μακριά [1,8] και η δυνα-

τότητα μεταφοράς ηλεκτρονίου από αυτά τα κατάλοιπα στο χαλκό. 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Ο προσδιορισμός της διαμόρφωσης του διπυρηνικού κέντρου παραμένει σημα-

ντικό πρόβλημα-κλειδί για την εξακρίβωση της δυναμικής των αιμο-χαλκο οξειδα-

σών. Οι οξειδάσες ba3 [9,10] και cbb3 [11] από το gram-αρνητικό θερμόφιλο βακτή-

ριο Thermus thermophilus και το Pseudomonas strutzeri αντίστοιχα ανήκουν στην 

ίδια ομάδα των αίμο-χάλκο οξειδασών. Οι δομές τους έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά 

στις παραγράφους 1.5.1-1.5.3. Η κρυσταλλική δομή του cbb3 δεν έχει λυθεί μέχρι 

σήμερα, ωστόσο, σύγκριση του γονιδιώματός του με αυτό από διαφορετικές CcO 

[1,10,12-14] μας δίνει μια εικόνα για το ενεργό του κέντρο. Περιέχει, κατ’ αντιστοι-

χία, διπυρηνικό ενεργό κέντρο αποτελούμενο από ένα σύμπλοκο χαλκού (CuB) συ-

ναρμοσμένου με τρείς ιστιδίνες και ένα κέντρο αιμικού σιδήρου b3 με αξονικό υπο-

καταστάτη μια ιστιδίνη, χαρακτηριστικά που διατηρούνται σε όλες τις κυτοχρωμικές 

οξειδάσες [1,10,12-14]. Ωστόσο, στο cbb3 δεν υπάρχει η πλευρική της αίμης αλυσίδα 

hydroxyethylgeranylgeranyl που αλληλεπιδρά μέσω δεσμού υδρογόνου με την επο-

νομαζόμενη cross-linked τυροσίνη, η οποία επίσης δεν είναι παρούσα. Τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά της δομής του ενεργού κέντρου πολλών κυτοχρωμικών οξειδασών δε 

φαίνεται να κατέχουν αναντικατάστατο ρόλο στην ενεργοποίηση του μοριακού οξυ-

γόνου από αυτά τα ένζυμα, μια και η cbb3-τύπου οξειδάση επίσης ανάγει το μοριακό 

O2 σε νερό, διαδικασία που ακολουθεί της οξειδωσης ενός κυτοχρώματος c, και συ-

νεισφέρει στην πρωτονιακή διαβάθμιση εγκάρσια της μιτοχονδριακής εσωτερικής 

μεμβράνης [15]. Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η cbb3-τύπου οξειδάση 

διαθέτει μια περισσότερο “ανοιχτή” κοιλότητα ενεργού κέντρου από τις υπόλοιπες 

αιμο-χαλκο οξειδάσες. 
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Συγκριτικά δεδομένα από κινητική μελέτη της φωτοδιάσπασης και ακόλουθης 

επαναδέσμευσης του CO σε διάφορες αίμο-χάλκο οξειδάσες καθώς επίσης και οι υ-

πολογιζόμενες παράμετροι των ενεργειών ενεργοποίησης δείχνουν ότι ο μηχανισμός 

δέσμευσης/απελευθέρωσης του CO στις κυτοχρωμικές c οξειδάσες cbb3 και ba3 ακο-

λουθεί αυτόν που έχει προταθεί για άλλες αίμο-χάλκο οξειδάσες και προχωρά σύμ-

φωνα με το παρακάτω σχήμα [15-20]: 
1 2

1 2

2 2 2 2, , ,K Khv
B B BK K

Fe CO Cu Fe Cu CO Fe Cu CO Fe CO Cu
− −

+ + + + + + +− ⎯⎯→ + − − + B
+

 

Φασματοσκοπία FT-IR του φωτοδιασπώμενου συμπλόκου ba3-CO αποδεικνύει 

ότι η συχνότητα της C–O δόνησης τάσης του συμπλόκου ισορροπίας  εμ-

φανίζεται στους 2053 cm

BCu CO+ −

-1 και παραμένει ανεπηρέαστη σε πειράματα ανταλλαγής 

H2O/D2O μεταξύ των τιμών pD 5.5-9.7 [21]. Η ν(CO) δόνηση τάσης του μεταβατι-

κού  είδους στους 2053 cmBCu CO+ − -1 είναι η ίδια με αυτή του είδους ι-

σορροπίας και παραμένει σταθερή στην περιοχή 5.5-10 των pH και pD, οδηγώντας 

στο συμπέρασμα ότι δεν λαμβάνουν χώρα δομικές αλλαγές στο κέντρο χαλκού μετα-

ξύ των δύο αυτών καταστάσεων [3]. Η συχνότητα αυτή δόνησης του CO αποκάλυψε 

το περιβάλλον του Cu

BCu CO+ −

B. Η παρατήρηση αυτή παρείχε – για πρώτη φορά – μια ένδειξη 

για το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το “φασματοσκοπικά σιωπηλό” κέντρο 

CuB με φασματοσκοπία RR που εμπλέκεται όχι μόνο στις καταλυτικές ιδιότητες των 

αίμο-χάλκο οξειδασών, αλλά προτείνεται ότι συμβάλει και στο μηχανισμό άντλησης 

πρωτονίων. 

Time-resolved FTIR φασματοσκοπικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η φθορά 

(decay) του μεταβατικού CuB-CO συμπλόκου είναι ταυτόχρονη μεν και ακολουθείται 

δε από το σχηματισμό του αιμικού Feb3-CO συμπλόκου του cbb3 τύπου κυτοχρωμα-

τος σε θερμοκρασία δωματίου [15]. Κατά τη φωτόλυση, το CO μεταφέρεται από την 

αίμη b3 στον CuB και η C–O δόνηση τάσης ν(CO) μειώνεται σε ένταση για το CuB 

μεταλλικό κέντρο, που παρατηρείται στους 2065 cm-1. Παρά την απουσία του cross-

link συστήματος τυροσίνης-237/ ιστιδίνης-233 (αρίθμηση CcO από ba3 του Th. 

Thermophilus) στο cbb3 οι συχνότητες της ν(CO) που ανιχνεύονται είναι παρόμοιες 

με αυτές που παρατηρούνται για τις aa3-τύπου κυτοχρωμικές οξειδάσες [17,21-29]. 

Συγκεκριμένα, στις aa3-τύπου οξειδάσες, οι συχνότητες ν(CO) του  στους BCu CO+ −
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2064 και 2042 cm-1 σχετίζονται με τις α- και β-μορφές του ενεργού κέντρου CuB, α-

ντίστοιχα [26,28]. 

Οι περισσότεροι προτεινόμενοι μηχανισμοί αναγωγής του μοριακού O2 σε νερό 

από τις κυτοχρωμικές c οξειδάσες περιλαμβάνουν το μέταλλο CuB και τους υποκατα-

στάτες του, τα κατάλοιπα ιστιδίνης [2,4-5], που χαρακτηρίζονται ως στοιχεία-κλειδιά 

του καταλυτικού κύκλου και της μεταφοράς πρωτονίων από την κυτταροπλασματική 

πλευρά της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνη. Περαιτέρω FTIR μελέτες παρέ-

χουν αναμφισβήτητη ένδειξη ότι στη ba3 οξειδάση το κανάλι παροχής του υποκατα-

στάτη βρίσκεται στο μεταλλικό κέντρο CuB, το οποίο αποτελεί και το σημείο εισόδου 

του υποκαταστάτη (O2) στην αιμική a3 κοιλότητα [3]. Οι ιδιότητες του καναλιού με-

ταφοράς O2 δεν συνεισφέρουν μόνο στη διάχυση του υποκαταστάτη στο ενεργό κέ-

ντρο, αλλά επίσης ελέγχουν τη δυναμική και δραστικότητα των αντιδράσεων της ba3 

με το O2 ή το NO. 

Η διατήρηση σε μεγάλο βαθμό των υποκαταστατών-ιστιδινης του CuB στις αί-

μο-χάλκο οξειδάσες και το ευνοϊκό pKa τους για πρωτονίωση/ αποπρωτονίωση οδή-

γησε στο συμπέρασμα ότι είναι σημαντικές για την άντληση πρωτονίων και/ή σχετί-

ζονται με τα μονοπάτια μεταφοράς πρωτονίων γενικά. Μεγάλης σημασίας είναι ο ρό-

λος του συστήματος των cross-linked His-Tyr στο συνολικό αριθμό πρωτονίων που 

μεταφέρονται κατά τη μετάβαση από το P στο F ενδιάμεσο. Έχει προταθεί ότι η με-

τάβαση χαρακτηρίζεται από πρωτονίωση της τυροσίνης. Παρά τη διαθεσιμότητα 15N 

ισοτοπικά σημασμένων αίμο-χαλκο οξειδασών, το περιβάλλον του CuB παραμένει 

ανεξερεύνητο. Έτσι, αποτελεί στόχο υψηλής σημασίας να αποκτήσουμε πρόσβαση 

στο περιβάλλον του “φασματοσκοπικά σιωπηλού” CuB. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε υπολογισμούς Density Functional theory 

(DFT) με σκοπό να αποκτήσουμε πρόσβαση στο περιβάλλον του CuB. Παρουσιάζο-

νται συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν ηλεκτρονιακές και γεωμετρικές πλη-

ροφορίες για τους αξονικούς υποκαταστάτες του κατά τις διαδικασίες πρωτονίωσης/ 

αποπρωτονίωσης ή και σχάσης Cu-N δεσμών. Τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό με 

πρόσφατες πειραματικές ενδείξεις, αποδεικνύουν ότι η σφαίρα συναρμογής του CuB, 
περιλαμβανομένης της cross-linked His-Tyr, δεν μεταβάλλεται στην περιοχή pH 5-

10. Αυτό το εύρημα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην συμμετοχή των αξονικών υπο-

καταστατών του CuB στη λειτουργία του ενζύμου. 
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4.2 Μέθοδος υπολογισμών και μοντέλα 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) ομάδες μο-

ντέλων που αναφέρονται ως Α (Σχήμα 4.1), Β (Σχήμα 4.3), C (Σχήμα 4.2), D (Σχή-

μα 4.4), E (Σχήμα 4.5) και F (Σχήμα 4.7). 

Στην πρώτη ομάδα (A) μοντέλων το μεταλλικό κέντρο CuB αναπαρίσταται 

στους υπολογισμούς μας με ένα σύμπλοκο χαλκού Cu(I) συναρμοσμένου με ένα 

(Α6), δύο (Α5) ή τρεις (Α1) υποκαταστάτες ιμιδαζολίου, ενώ το cross-linked σύστη-

μα His-Tyr in vivo αντικαθίσταται από μια ομάδα cross-linked ιμιδαζολίου-

πρωτονιωμένης φαινόλης. Οι δομές Α2 και Α7 περιλαμβάνουν το χαλκό συναρμο-

σμένο με ένα ή τρία ιμιδαζόλια αντίστοιχα, ωστόσο, με αποπρωτονιωμένη φαινόλη 

στο cross-link σύστημα. Σε ορισμένα μοντέλα όπου η φαινόλη βρίσκεται αποπρωτο-

νιωμένη, ένα μόριο νερού ή ένα H3O+ διατηρούνται σε σταθερή απόσταση από το ο-

ξυγόνο της. Με αυτό τον τρόπο, εισάγουμε διαφορετική γεωμετρία στο cross-link 

σύστημα ιμιδαζολίου-φαινόλης (η δίεδρη Im-phe 8 γωνία διαφέρει σημαντικά στις 

περιπτώσεις των Α2 TyrO-, Α4 TyrO-(H2O) και Α3 Tyr-(H3O+) μορφών). 

Στη δεύτερη ομάδα (Β) χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα, όπου οι δύο από τις τρεις 

ιστιδίνες συναρμοσμένες στο χαλκό Cu(I) αντικαθίστανται από δύο υποκαταστάτες 

NH3, ενώ το cross-link σύστημα ιμιδαζολίου-φαινόλης παραμένει πρωτονιωμένο (B1) 

ή μη, με (Β3) και χωρίς (B2) H3O+ σε σταθερή απόσταση από το οξυγόνο της φαινό-

λης. Tο σύμπλοκο B4 προέρχεται από το B1 με αφαίρεση ενός υποκαταστάτη NH3. 

Η ομάδα C περιλαμβάνει κέντρα χαλκού χωρίς το cross-link σύστημα ιμιδαζο-

λίου-φαινόλης με πρωτονιωμένες ιστιδίνες (C1) ή αποπρωτονιωμένη μία από τις 

τρεις ιστιδίνες (C2). Ο χαλκός Cu(I) είναι συναρμοσμένος με δύο μόνο ιστιδίνες στο 

μοντέλο C3. 

Η τέταρτη ομάδα (D) περιλαμβάνει μοντέλα CuB στην οξειδωτική κατάσταση II 

που αναπαριστούν το μεταλλικό κέντρο χαλκού στις aa3/ ba3 με πρωτονιωμένη (D1) 

ή μη (D2) cross-linked φαινόλη ή το αντίστοιχο κέντρο χαλκού στο cbb3 με πρωτονι-

ωμένο (D4) ή όχι (D3) ένα από τα τρία ιμιδαζόλια στην πρώτη σφαίρα συναρμογής 

του χαλκού. 

Στην προτελευταία ομάδα (E) βελτιστοποιούνται στη γεωμετρία οι δομές διπυ-

ρηνικών κέντρων Cu(I) και Fe(II) όπου η πορφυρίνη του αιμικού σιδήρου διαθέτει 

                                                 
8 Οι συντομεύσεις Im και phe αναφέρονται στο ιμιδαζόλιο και τη φαινόλη αντίστοιχα. 
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μοναδική πλευρική αλυσίδα την ομάδα CH3CH(OH)-, ώστε να λάβουμε υπόψη τις 

αλληλεπιδράσεις τυροσίνης (cross-linked) –ύδροξυ-αίθυλ-φαρνεσυλικής αλυσίδας. Η 

απόσταση μεταξύ των Cu(I) και Fe(II) μεταλλικών κέντρων διατηρείται σταθερή στα 

4,385 Å σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς αυτή η απόσταση είναι συμβατή με την κρυ-

σταλλική δομή του ba3 [9] και επάγει φυσιολογική κάμψη (bent) και λύγισμα (tilt) 

στο δεσμευμένο CO. Χωρίς τον περιορισμό αυτό στη γεωμετρία, τα διπυρηνικά μο-

ντέλα με δεσμευμένο CO συγκλίνουν σε δομές με πολύ μεγαλύτερες τιμές (7-8 Å) για 

την απόσταση CuΒ-Fe από αυτές που υφίστανται in vivo, με αποτέλεσμα να υπονοούν 

μη φυσιολογικές εκτεταμένες κινήσεις αμινοξέων στο εσωτερικό των ενζύμων για 

μια περισσότερο ανοιχτή κοιλότητα ενεργού κέντρου. 

Στην έκτη και τελευταία ομάδα (F) εισάγεται στους υπολογισμούς του κέντρου 

χαλκού οξειδωτικής κατάστασης IΙ (F1b) μια ρίζα τρυπτοφάνης (W, λαμβάνουμε υ-

πόψη μόνο το αρωματικό σύστημα δακτυλίων στο μοντέλο) και μελετάται ο απεντο-

πισμός ενός ηλεκτρονίου από την τρυπτοφάνη στο χαλκό ανάγοντάς τον (F1a) απο-

πρωτονιώνοντας μια από τις τρεις ιστιδίνες του (ιμιδαζόλια στο μοντέλο). Αντίστοιχη 

μελέτη πραγματοποιείται για μεγαλύτερη οξειδωτική κατάσταση του χαλκού (F2b/ 

F2a). 

Οι DFT υπολογισμοί για το σύμπλοκο CuB-CO αναφέρονται σε συστήματα με 

το χαλκό CuB στην οξειδωτική κατάσταση I και τον αιμικό σίδηρο (όπου εμφανίζε-

ται) στην II οξειδωτική κατάσταση, οδηγώντας σε singlet, θετικά (+1) διπυρηνικά 

σύμπλοκα CuB(Ι)-CO|Fe(II) ή μονοπυρηνικά CuB(Ι)-CO. Στα σύμπλοκα όπου ο χαλ-

κός βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση II λαμβάνουμε υπόψη μας στους υπολογι-

σμούς το spin στο χαλκό SCuII=1/2. 

Για όλες τις δομές που αναφέρονται στις ομάδες A έως και E, πραγματοποιήθη-

κε βελτιστοποίηση στη γεωμετρία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συναρτησιακού 

BLYP της ηλεκτρονιακής πυκνότητας όπως αυτή ενσωματώνεται στο dmol3 [30-32] 

module του Accelrys Materials Studio 2.21. “Double Numerical” με d-συναρτήσεις 

και με μια d-συνάρτηση πόλωσης σε όλα τα άτομα εκτός του υδρογόνου χρησιμοποι-

είται ως σετ βάσης. Για τα μέταλλα (σίδηρο και χαλκό) το δραστικό core δυναμικό 

(ECP) ορίζεται από τη Stuttgart-Dresden ερευνητική ομάδα [33-34] όπως αυτό εν-

σωματώνεται στο dmol3 module του Materials Studio (Accelrys). Το συναρτηριακό 

GGA/BLYP στο DND σετ βάσης που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς είναι 

συμβατό με ένα BLYP/6-31G(d) θεωρητικού επιπέδου υπολογισμό στο λογισμικό 
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πακέτο Gaussian. Σε όλες τις περιπτώσεις (convergence tolerance, integration accu-

racy, SCF tolerance) ορίστηκε το επίπεδο fine. 

Για την τελευταία ομάδα μοντέλων F χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο 

Gaussian 03 [35] στο UB3LYP/6-311g* θεωρητικό επίπεδο, χωρίς τη χρήση δραστι-

κού core δυναμικού. 

 

4.3 Αποτελέσματα – ερμηνεία και συζήτηση 

 

Παρακάτω διερευνώνται θεωρητικά οι επιδράσεις στις ν(CO) και ν(Cu-C) δο-

νήσεις τάσης του δεσμευμένου στο χαλκό CO σε διαφορετικές περιπτώσεις γεωμε-

τρικών και χημικών αλλαγών στο κέντρο χαλκού CuB. Στον πίνακα 4.1 αναγράφο-

νται οι μετατοπίσεις στις συγκεκριμένες συχνότητες δόνησης των μελετώμενων μο-

ντέλων αναπαριστώντας διαφορετικές περιπτώσεις όπου το ηλεκτροστατικό περιβάλ-

λον του χαλκού (πρωτονίωση ή αποπρωτονίωση ενός καταλοίπου) ή η υποκατάσταση 

μεταβάλλεται. 

 

Αλλαγές στη γεωμετρία του cross-linked συστήματος His-Tyr: 
 

Συγκρίνοντας τις δομές A2-A3-A4 και Α1-C1, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες 

δονήσεις τάσης ν(CO) και ν(Cu-C) στα Σχήματα 4.1 και 4.2, συμπεραίνουμε ότι ο 

προσανατολισμός (δηλαδή η διαφορετική δίεδρη γωνία Im-phe στα A2-Α3-A4 μο-

ντέλα) ή η απουσία της cross-linked φαινόλης (μετάβαση από το A1 στο C1) προκα-

λούν μέγιστες μετατοπίσεις στις  συχνότητες δόνησης Δν(Cu–C)=5 και 3 cm-1 και 

Δν(CO)=3 και 4 cm-1 αντίστοιχα. 

Με ένα λοιπόν, ουδέτερο ή πρωτονιωμένο μόριο νερού κοντά στο οξυγόνο δεν 

επηρεάσαμε ιδιαίτερα τον απεντοπισμό της ηλεκτρονιακής πυκνότητας από την απο-

πρωτονιωμένη TyrO- προς τον CuB και τελικά το CO, όπως αποδεικνύεται από τις 

μικρές μετατοπίσεις στις συχνότητες δονήσεων τάσης, ενώ αλλάξαμε τη σχετική θέση 

των cross-linked Im-phe δακτυλίων. Οι υποκαταστάτες του CuB in vivo δεν έχουν α-

περιόριστη δυνατότητα κίνησης όπως στα μοντέλα που μελετώνται στην παρούσα 

DFT θεώρηση του μεταλλικού αυτού κέντρου και βρίσκονται σε συγκεκριμένο προ-

σανατολισμό, ωστόσο η σχετική θέση των καταλοίπων ιστιδίνης-τυροσίνης (η γεωμε- 
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CuB-CO 
μοντέλα 

Κατάσταση 
πρωτονίωσης/συναρμογής 

των His (ΝΗ3)/Tyr 

ν(C-O)/ ν(Cu-C) 
σε cm-1

dmol3-
BLYP/DND 

ν(C-O)/ 
ν(Cu-C) 

πειραματικά 

A1 HisNH / HisNH /HisNH-TyrOH 2031 414 
A2 HisNH / HisNH /HisNH-TyrO- 2020 425 
A3 HisNH / HisNH /HisNH-TyrO-(H3O+) 2020 420 
A4 HisNH / HisNH /HisNH-TyrO-(H2O) 2023 421 
A5 - / HisNH /HisNH-TyrOH 2072 421 
A6 - / - /HisNH-TyrOH 2147 444 
A7 - / - /HisNH-TyrO- 2026 468 
B1 NH3 / NH3 /HisNH-TyrOH 2049 419 
B2 NH3 / NH3 /HisNH-TyrO- 2011 442 
B3 NH3 / NH3 /HisNH-TyrO-(H3O+) 2040 421 

B4 
- / NH3 /HisNH-TyrOH 

2083 422 

(β-form CuB) 
aa3 (2043a-
10Κ, 2039b-

10Κ) 
 

(a-form CuB) 
aa3 (2065a-

300Κ, 2064b-
10Κ) 

 
(α-form CuB) 

ba3 (2053c-
300Κ) 

C1 HisNH / HisNH /HisNH 2035 411 
C2 HisN / HisNH /HisNH 1992 431 
C3 - / HisNH /HisNH 2078 411 

(a-form CuB) 
cbb3 (2065d-

300Κ) 
a bovine [5,16, 44-45] 
b Rhodobacter sphaeroides [27-28] 
c thermus thermophilus [15] 
d Pseudomonas Strutzeri [17] 
 
Πίνακας 4.1. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι δονήσεις ν(C-O) και ν(Cu-

C) τόσο στο θεωρητικό επίπεδο dmol3-BLYP/DND, αλλά και πειραματικά για τα δι-

αφορετικά μοντέλα που βελτιστοποιήθηκαν στην παρούσα DFT μελέτη. Τα πειραμα-

τικά αποτελέσματα, ωστόσο, αναφέρονται σε μελέτες στα αντίστοιχα ένζυμα. Οι συ-

χνότητες αναφοράς εμφανίζονται με έντονη γραφή για σύγκριση. Στη δεύτερη στήλη 

δηλώνεται η πρωτονιωμένη ή όχι κατάσταση μιας ιστιδίνης (HisNH/HisN αντίστοι-

χα) ή της cross-linked τυροσίνης (TyrOH/TyrO- αντίστοιχα). Η απουσία ενός κατα-

λοίπου δηλώνεται με μια γραμμή -. Η δομή αναφοράς εμφανίζεται επίσης με έντονη 

γραφή. 
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Σχήμα 4.1. Βελτιστοποιημένα στη γεωμετρία μοντέλα του μεταλλικού κέντρου CuB, 

που περιλαμβάνουν τα τρία κατάλοιπα ιστιδινών - υποκαταστάτες και το cross-link 

σύστημα His-Tyr (αντιστοιχεί στο κέντρο χαλκού στα ba3/ αα3). Φορτία κατά Mul-

liken (και Hirshfeld στην παρένθεση) στον Cu, στα C–O και N άτομα αναφέρονται 

επίσης. Οι αποστάσεις μεταξύ των O-C, C-CuB, CuB-N, N-C και C-O ατόμων εμφανί-

ζονται για κάθε μοντέλο. Επίσης, αναγράφεται η δίεδρη γωνία (torsion angle) για το 

σύστημα Im-phe.  
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Σχήμα 4.2. Βελτιστοποιημένα στη γεωμετρία μοντέλα του μεταλλικού κέντρου CuB, 

που περιλαμβάνουν τα τρία κατάλοιπα ιστιδινών - υποκαταστάτες χωρίς το cross-link 

σύστημα His-Tyr (αντιστοιχεί στο κέντρο χαλκού στο cbb3). Φορτία κατά Mulliken 

(και Hirshfeld στην παρένθεση) στον Cu, στα C–O και N άτομα αναφέρονται επίσης. 

Οι αποστάσεις μεταξύ των O-C, C-CuB, CuB-N, N-C και C-O ατόμων εμφανίζονται 

για κάθε μοντέλο. 
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τρία του cross-linked συστήματος) δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις συχνότητες 

δόνησης της δεσμευμένης στο χαλκό CO μονάδας, άρα τα DFT αποτελέσματα για τα 

μικρά μοντέλα του κέντρου χαλκού, που παρουσιάζονται, μπορούν να επεκταθούν 

στο in vivo CuB τμήμα του ενεργού κέντρου των CcO. 

 

Αλλαγές στη σφαίρα συναρμογής του CuB: 
 

Έχει προταθεί ότι ένας από τους υποκαταστάτες-ιστιδίνης του CuB χαλαρώνει 

στη δέσμευση στο ανηγμένο διπυρηνικό κέντρο Fea3-CuB και παύει να είναι συναρ-

μοσμένος στο μεταλλικό κέντρο όταν ο χαλκός δεσμεύει το CO [6-7]. Επιπλέον, προ-

τεινόμενοι μηχανισμοί για τη δέσμευση του CO θεωρούν τρεις καταστάσεις ενός υ-

ποκαταστάτη ιστιδίνης (H290 από αρίθμηση στη CcO από βόια καρδιά) του CuB: (α) 

δεσμευμένης στο χαλκό και πρωτονιωμένης (His-Η), (β) δεσμευμένης στον CuB απο-

πρωτονιωμένης (His-) και (γ) μη συναρμοσμένης στον CuB [36] (×His). Η συγκεκρι-

μένη ιστιδίνη του κέντρου CuB προτείνεται ότι είναι κατάλοιπο-κλειδί στις διαδικασί-

ες άντλησης πρωτονίων του ενζύμου [5]. 

Όπως παρατηρούμε, βάσει των DFT υπολογισμών στην παρούσα μελέτη (συ-

γκριτικά για τις δομές Α1/Α5, Β1/Β4 και C1/C3), συμβαίνουν σημαντικές μετατοπί-

σεις στις συχνότητες δονήσεων τάσης ν(CO) όταν ο CuB χάνει μια ιστιδίνη (ή –NH3 

σε απλούστερα μοντέλα Σχήμα 4.3) από τους υποκαταστάτες του. Το γεγονός αυτό 

απορρίπτει προτεινόμενους μηχανισμούς που περιλαμβάνουν αποδέσμευση μιας από 

τις ιστιδίνες κατά τον καταλυτικό κύκλο, καθώς τέτοια αλλαγή θα ήταν περισσότερο 

από προφανής στα δονητικά φάσματα [6-7] μια και θα αντιστοιχούσε σε σημαντικές 

μετατοπίσεις στη ν(CO). Όταν συμβαίνει σχάση ενός δεσμού CuΒ-His, η ν(CO) συ-

χνότητα δόνησης μετατοπίζεται κατά 41-43 cm-1 (C1/C3-Α1/Α5) σε μεγαλύτερη ε-

νέργεια, καθώς ο δεσμός C–O ενισχύεται από τις αλλαγές στη γεωμετρία και την η-

λεκτρονιακή κατάσταση του CuB. Σε αντίθεση, η ν(Cu-C) δόνηση τάσης μένει σχετι-

κά ανεπηρέαστη, καθώς δε μετατοπίζεται στην περίπτωση απουσίας του cross-linked 

συστήματος His-Tyr (cbb3), ενώ μια μετατόπιση 7 cm-1 εμφανίζεται για την ίδια δό-

νηση παρουσία του συστήματος His-Tyr (Im-phe). 

Η απουσία/ παρουσία της cross-linked τυροσίνης υπολογίζεται θεωρητικά σε 

μια διαφορά των 3-4 cm-1 για τις δονήσεις ν(Cu-C) και ν(CO) αντίστοιχα. Επίσης 

ένας μεγάλος λόγος Iδ/Iν (ο λόγος των εντάσεων της δόνησης κάμψης/τάσης) του συ- 
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Σχήμα 4.3. Βελτιστοποιημένα στη γεωμετρία μοντέλα του μεταλλικού κέντρου CuB, 

όπου τα τρία ιμιδαζόλια - υποκαταστάτες αντικαθίστανται από αμμωνίες. Επίσης, πε-

ριλαμβάνεται το cross-link σύστημα Im-phe (αντιστοιχεί στο κέντρο χαλκού στα ba3/ 

αα3). Επιπλέον, αναγράφεται η δίεδρη γωνία (torsion angle) για το σύστημα Im-phe. 
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στήματος CuB-C-O είναι ένδειξη ισχυρής αλληλεπίδρασης μεταξύ του CO και του 

χαλκού [20,37-38]. Ο παραπάνω θεωρητικός λόγος, όπως και οι παραπλήσιες ν(CO) 

συχνότητες στα A1/C1 συνηγορούν στο γεγονός ότι το cross-linked σύστημα ιστιδί-

νης-τυροσίνης δεν επηρεάζει ούτε τη δέσμευση του CO στο χαλκό. 

 

Αλλαγές στην κατάσταση πρωτονίωσης της τυροσίνης (aa3/ba3) 
 

Στην περίπτωση που το cross-linked σύστημα His-Tyr είναι παρόν (aa3/ ba3), η 

αποπρωτονίωση της τυροσίνης επιπλέον ενισχύει το Cu–C και εξασθενεί τον C–O 

δεσμό, προκαλώντας και στις δύο περιπτώσεις μια μετατόπιση της τάξης των 11 cm-1 

στα θεωρητικά μοντέλα. Υπάρχει ένδειξη δημιουργίας δεσμού επαναφοράς σε κάποιο 

βαθμό. Η ηλεκτρονιακή πυκνότητα από τα d-τροχιακά του CuB μεταφέρεται στα α-

ντιδεσμικά π* τροχιακά του CO (μεταφορά φορτίου από το μέταλλο στον υποκατα-

στάτη, MLCT), ενισχύοντας τον Cu-C και εξασθενώντας τον C–O δεσμό. Η ύπαρξη 

του CuB-CO MLCT είχε αρχικά προταθεί βασισμένη σε Resonance Raman φασματο-

σκοπικά δεδομένα λόγω της αυξημένης έντασης του 2053/1959 cm-1 ζεύγους (CuB-

C-O/Feα3-C-O) σε φάσματα του φωτοδιασπώμενου ba3-CO συμπλόκου [39].  

Ανάλυση πληθυσμού φορτίων βασισμένη στις μεθόδους των Mulliken [40-42] 

και Hirshfeld [43] πραγματοποιήθηκε σε ορισμένες βελτιστοποιημένες DFT δομές. 

Σύγκριση των υπολογιζόμενων φορτίων (σύμπλοκα A1/A2 και C1/C2) μας επιτρέπει 

να διαπιστώσουμε όντως την αποπρωτονίωση των σχετικών ομάδων ιμιδαζολίου-

φαινόλης. Η ανάλυση κατά Mulliken παρουσιάζει αμφίβολα αποτελέσματα για το 

φορτίο του CuB, ωστόσο η μέθοδος Hirshfeld εμφανίζεται περισσότερο ακριβής για 

τα συστήματά μας, και έτσι χρησιμοποιήθηκε επιπλέον με την κατά Mulliken. Το χα-

μηλό φορτίο του CuB που υπολογίζεται συνηγορεί στην παρουσία της MLCT επίδρα-

σης. 

Μια αλλαγή στην κατάσταση πρωτονίωσης ενός από τους υποκαταστάτες – ιμι-

δαζόλια του CuB (C1/C2 – απουσία Tyr-His cross linked συστήματος– όπως στις 

cbb3-τύπου οξειδάσες) παρουσιάζει σημαντική επίδραση στο δεσμό επαναφοράς και 

κατά συνέπεια στις υπολογιζόμενες συχνότητες δόνησης (20-43 cm-1 μετατόπιση) 

στον πίνακα 4.1. 

Η αποπρωτονίωση, ωστόσο, της φαινόλης (κατ’ αντιστοιχία με την τυροσίνη in 

vivo) (A1/A2) εκφράζει μια λιγότερο έντονη επίδραση στη ν(CO)  (11 cm-1 μετατό-
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πιση). Καθώς η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων (μοντέλα A1/A2 και 

C1/C2) είναι το cross link σύστημα, είμαστε υποχρεωμένοι να υποθέσουμε ότι το μο-

ναδικό αυτό σύστημα των Tyr-His παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της ηλεκτρο-

νιακής πυκνότητας που φτάνει στον CuB στην περίπτωση διαδικασιών πρωτονίωσης/ 

αποπρωτονίωσης. Συμπεραίνουμε ότι το σύστημα είναι ικανό να απεντοπίζει στους 

δακτυλίους του σημαντικό ποσοστό της ηλεκτρονιακής πυκνότητας, που προέρχεται 

από την αποπρωτονίωση της τυροσίνης, αποτρέποντάς τη να επηρεάσει ανεξέλεγκτα 

το μέταλλο χαλκού. Απουσία του μοναδικού αυτού χαρακτηριστικού, η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα “ρέει” ανεμπόδιστη στο μέταλλο χαλκού (μοντέλο με αποπρωτονιωμένο 

ιμιδαζόλιο C2) όπως φαίνεται από τις μεγάλες μετατοπίσεις στα ν(CO) και ν(Cu-C). 

Αν λοιπόν, κατά τον καταλυτικό κύκλο ενζύμων όπως η aa3 και η ba3, που διαθέτουν 

το σύστημα αυτό, συμβαίνουν φαινόμενα πρωτονίωσης/ αποπρωτονίωσης της cross-

linked τυροσίνης, το ένζυμο ελέγχει τη ροή φορτίου προς το χαλκό. Αυτό δε θα μπο-

ρούσε να γίνει στην περίπτωση αποπρωτονίωσης μιας ιστιδίνης – υποκαταστάτη του 

χαλκού στην πρώτη σφαίρα συναρμογής. Επιπλέον, μια σύγκριση μεταξύ των μετα-

τοπίσεων στις συχνότητες δόνησης που περιλαμβάνουν την ομάδα CO δείχνει ότι η 

αποπρωτονίωση  της φαινόλης στην περίπτωση υποκατάστασης από –NH3 (Β1/Β2) 

εκφράζει σημαντική επίδραση στο CO, σε αντίθεση με την αποπρωτονίωσή της στην 

περίπτωση που ο χαλκός συναρμόζεται αποκλειστικά με 3 ιμιδαζόλια (A1/A2). Επι-

πλέον, η αλλαγή στη γεωμετρία του συστήματος His-Tyr (αλλαγή στη δίεδρη γωνία 

Im-phe) μετατοπίζει σημαντικά τα ν(CO) και ν(Cu-C) στην περίπτωση της υποκατά-

στασης από –NH3 (μοντέλα B2/B3), οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρο-

νιακή πυκνότητα από την αποπρωτονίωση της τυροσίνης απεντοπίζεται σε μεγάλο 

ποσοστό και σε όλες τις συναρμοσμένες ιστιδίνες. 

Στα μοντέλα A6 και A7 έχουμε σχεδιάσει τον CuB συναρμοσμένο μόνο με το 

cross-linked σύστημα Im-phe με τη φαινόλη πρωτονιωμένη και μη αντίστοιχα. Η α-

πουσία δύο υποκαταστατών ιμιδαζολίου έχει, ως αποτέλεσμα, μεγαλύτερη μετατόπι-

ση στη ν(CO) συχνότητα δόνησης περίπου 120 cm-1 όταν η φαινόλη χάσει το υδρο-

ξυλικό της πρωτόνιο. Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονιακή πυκνότητα από την α-

ποπρωτονίωση του υδροξυλίου μετακινείται κυρίως στην CuB-CO μονάδα αλλάζο-

ντας μήκη δεσμών και συχνότητες δόνησης σημαντικά. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί 

και πάλι στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρονιακή πυκνότητα από το αποπρωτονιωμένο –

ΟΗ είναι απεντοπισμένη στις ιστιδίνες εμποδίζοντάς τη να εντοπιστεί στον CuB σε 
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μεγαλύτερο βαθμό. Η απόσταση από το αρνητικά φορτισμένο οξυγόνο της αποπρω-

τονιωμένης φαινόλης στο δεσμευμένο CO μόριο είναι περίπου ίδια στα A2 και A7 

μοντέλα. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η μετατόπιση στη ν(CO) οφείλεται μόνο στο ηλε-

κτροστατικό πεδίο που δημιουργείται από το αρνητικό φορτίο του οξυγόνου, πολώ-

νοντας το CO, οι μετατοπίσεις στη ν(CO) στις μεταβάσεις A1 A2 και A6 A7 θα 

έπρεπε να ήταν ίσες, αλλά αυτό δεν ισχύει. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε, τελι-

κά, ότι μέρος της ηλεκτρονιακής πυκνότητας σε μια τέτοια αποπρωτονίωση κινείται 

επίσης στο μέταλλο CuB σε κάθε περίπτωση, έστω και σε μικρό βαθμό. 

Για να ερμηνεύσουμε τις αλλαγές στην ισχύ των δεσμών και έτσι τις υπολογι-

ζόμενες μετατοπίσεις των αντίστοιχων συχνοτήτων δόνησης μπορούμε να υποθέσου-

με ότι καθώς η ηλεκτρονιακή πυκνότητα στην CuB-CO ομάδα αυξάνεται (ελεγχόμε-

να, όπως αποδείχτηκε παραπάνω) λόγω της αποπρωτονίωσης της τυροσίνης, λαμβά-

νει χώρα περισσότερη επαναφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας στο δεσμευμένο 

CO. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ισχύ του Cu–CO δεσμού καθιστώντας τον περισ-

σότερο διπλού χαρακτήρα, π.χ. η δομή συντονισμού M=C=O είναι και η κύρια. Αυτό, 

παράλληλα, εξασθενεί το C–O δεσμό αντλώντας περισσότερη ηλεκτρονιακή πυκνό-

τητα στα αντιδεσμικά π* τροχιακά του CO. Η ικανότητα των υποκαταστατών να δί-

νουν ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο μέταλλο φυσικά και έχει σημαντική επίδραση στο 

απόλυτο ποσό της ηλεκτρονιακής πυκνότητας στο μέταλλο αυτό. Αυτό, με τη σειρά 

του, επιδρά στη ν(CO) συχνότητα δόνησης τάσης στα σύμπλοκα μετάλλου-

CO. Υποκαταστάτες σε θέση trans ως προς το CO μπορεί να έχουν σημαντική επί-

δραση στην ικανότητα του CO υποκαταστάτη να σχηματίζει π-δεσμό επαναφοράς με 

το μέταλλο. Για παράδειγμα, δύο trans υποκαταστάτες θα ανταγωνίζονται μερικώς 

για την ίδια ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο d-τροχιακό στο σχηματισμό π-δεσμού επα-

ναφοράς, εξασθενώντας την ολική π-μεταφορά φορτίου μετάλλου-υποκαταστάτη. 

Όταν ο trans υποκαταστάτης είναι σ-δότης μπορεί να αυξήσει την ισχύ του CuB–CO 

δεσμού (περισσότερος M=C-O χαρακτήρας) επιτρέποντας την ανεμπόδιστη π-

επαναφορά φορτίου από το μέταλλο στο CO. Οι πυριδίνες και οι αμίνες δεν είναι ι-

σχυροί σ-δότες και ακόμα χειρότεροι υποκαταστάτες για π-δεσμό επαναφοράς. Έτσι, 

το CO δεν έχει, στην ουσία, ανταγωνισμό για τον π-δεσμό επαναφοράς. Η NH3 είναι 

ο χειρότερος π-δέκτης και κατά συνέπεια η MLCT επίδραση λόγω της αυξημένης η-

λεκτρονιακής πυκνότητας στον CuB με αποπρωτονίωση της Tyr, αφορά αποκλειστικά 
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το CO όταν ο CuB συναρμόζεται με NH3 (ισχυρότερος δεσμός επαναφοράς στα μο-

ντέλα B1/B2). 

 

Δονητικές συχνότητες που περιλαμβάνουν το κατάλοιπο τυροσίνης: 
 

Οι συχνότητες δονήσεων ομάδων που περιλαμβάνουν το cross-linked σύστημα  

τυροσίνης-ιστιδίνης (Im-phe στους υπολογισμούς) παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2. 

Μελετώνται μόνο οι περιπτώσεις του μεταλλικού κέντρου χαλκού συναρμοσμένου με 

τρεις ιστιδίνες και την τυροσίνη πρωτονιωμένη (A1) και μη (A2). Στον πίνακα 4.2 

φαίνονται και οι προτεινόμενες πειραματικές δονήσεις από φασματοσκοπία υπερύ-

θρου [44]. 

 

Η οξειδωτική κατάσταση του χαλκού: 
 

Οι αλλαγές στην ηλεκτρονιακή πυκνότητα που συμβαίνουν κατά την αποπρω-

τονίωση της τυροσίνης ή μιας ιστιδίνης του χαλκού όταν βρίσκεται στην οξειδωτική 

κατάσταση II φαίνονται στα μοντέλα D1, D2, D3 και D4 (Σχήμα 4.4). Συγκεκριμένα, 

οι δομές D2 και D4 αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου η cross-linked τυροσίνη και η 

ιστιδίνη είναι αποπρωτονιωμένες αντίστοιχα. Στην περίπτωση του Cu(II) δεν συναρ-

μόζεται το CO και έτσι δε μπορούμε να συγκρίνουμε Cu-C και CO συχνότητες δονή-

σεων τάσης, ωστόσο, οι δομές αυτές αναφέρονται για να δειχτεί ο μερικός απεντοπι-

σμός της ηλεκτρονιακής πυκνότητας από το αποπρωτονιωμένο κατάλοιπο στο μέταλ-

λο και στην οξειδωτική κατάσταση II του χαλκού, όπως φαίνεται από τους πληθυ-

σμούς spin και φορτίων σε επιλεγμένα άτομα. Η μέθοδος Hirshfeld δίνει τα περισσό-

τερο αξιόπιστα αποτελέσματα στο επίπεδο dmol3-GGA(BLYP)/DND για το κέντρο 

χαλκού. 

 

4.4 Η ακρίβεια στους θεωρητικούς υπολογισμούς 

 

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των dmol3 αποτελεσμάτων, υπολογισμοί σε μο-

ντέλα με δεσμευμένο CO στον CuB πραγματοποιήθηκαν επίσης με το λογισμικό πα-

κέτο – αναφοράς Gaussian 98 στο b3lyp/lanl2dz θεωρητικό επίπεδο. Οι υπολογισμέ- 
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Δονήσεις που περιλαμβάνουν μοντέλο συχνότητες σε cm-1

πειραματικά/ θεωρητικά 
O-H τυροσίνης Α1 3577 - 

Δακτύλιος TyrOH Α1 1495 1517 
Δακτύλιος TyrO- Α2 1481 1499 

Δακτύλιος TyrOH + CO Α1 1237 1233 
Δακτύλιος TyrO- + CO Α2 820 (1245) 

Ιστιδίνες (όχι cross-linked) Α1 1241, 1248 - 
Cross-linked ιστιδίνη Α1 1285 - 

 
Πίνακας 4.2. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι δονήσεις που σχετίζονται με 

την cross-linked τυροσίνη και τις ιστιδίνες – κατάλοιπα υποκαταστάτες του χαλκού, 

τόσο στο θεωρητικό επίπεδο dmol3-BLYP/DND, αλλά και πειραματικά για τα διαφο-

ρετικά μοντέλα που βελτιστοποιήθηκαν στην παρούσα DFT μελέτη. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα, ωστόσο, αναφέρονται σε μελέτες στα αντίστοιχα ένζυμα και ενισχύ-

ουν την αξιοπιστία των θεωρητικών υπολογισμών. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.4. Απεντοπισμός της ηλεκτρονιακής πυκνότητας λόγω φαινομένων αποπρω-

τονίωσης στο μεταλλικό κέντρο CuB(II). Ανάλυση πληθυσμού spin βάσει της μεθό-

δου Mulliken (M) και Hirshfeld (H) εμφανίζονται σε συγκεκριμένη μορφή: M (H) 

φορτίο, M (H) spin για επιλεγμένα άτομα. 
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νες συχνότητες δόνησης τάσης για το Cu—CO είναι: 380 cm-1 (A1) και 391 cm-1 

(A5). Έτσι, παρατηρούμε μια μετατόπιση +11 cm-1 στις δονήσεις από το gaussian 

(b3lyp/lanl2dz) και +7 cm-1 για το dmol3 (blyp/dnd) του Material Studio για το ίδιο 

ζεύγος Α1/Α5. Τόσο το gaussian όσο και η μέθοδος του dmol3 δίνουν μια ν(CO) συ-

χνότητα για το A1 2031 cm-1, ενώ το dmol3 και το gaussian δίνουν μια ν(CO) συχνό-

τητα για το A5 στους 2072 και 2071 cm-1 αντίστοιχα. Επιπλέον, οι γεωμετρικές πα-

ράμετροι, όπως μήκη δεσμών και γωνίες, βάσει των δύο διαφορετικών μεθόδων, δια-

φέρουν κατά ένα μέγιστο ποσό ± 0.04 Å και 5-6ο αντίστοιχα. Ενδιαφερόμαστε όχι 

τόσο για τις απόλυτες τιμές των συχνοτήτων δόνησης, όσο για τις μετρούμενες μετα-

τοπίσεις. Έτσι, το dmol3 σε συνδυασμό με τη μέθοδο ΒLYP/DND δε στερεί σε ακρί-

βεια του πακέτου αναφοράς Gaussian 98 (b3lyp/lanl2dz). 

Επιπλέον, στον πίνακα 4.2 εμφανίζονται οι πειραματικές συχνότητες δόνησης 

που περιλαμβάνουν την μονάδα της τυροσίνης (φαινόλης). Παρατηρούμε ότι σχετίζο-

νται σε μεγάλο βαθμό με τα θεωρητικά αποτελέσματα. 

Οι υπολογιζόμενες συχνότητες δόνησης στην παρούσα μελέτη διαφέρουν από 

αυτές που παρατηρούνται πειραματικά. Αν και εμφανίζονται τέτοιες διαφορές, τα θε-

ωρητικά αποτελέσματα μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το κέντρο CuB που 

μπορούν να ενισχύσουν ή να απορρίψουν προτεινόμενους μηχανισμούς. Η έλλειψη 

του αιμικού σιδήρου στα μοντέλα του CuB-CO που σχεδιάστηκαν για τον υπολογισμό 

των συχνοτήτων δόνησης, παρουσία του οποίου θα άλλαζε ο προσανατολισμός του 

, το bending (κάμψη) και tilting (λύγισμα), είναι υπεύθυνη μερικώς για τις 

διαφορές πειραματικής-θεωρητικής μελέτης. Διπυρηνικά μοντέλα που περιείχαν τον 

Cu

C O− ≡

B, αλλά και τον αιμικό σίδηρο βελτιστοποιήθηκαν στη δομή και φαίνονται στο 

Σχήμα 4.5 (μοντέλα E1 και E2). Όπως παρατηρούμε, το –CO tilt και bending είναι 

διαφορετικό παρουσία του μεταλλικού κέντρου αιμικού σιδήρου. Αν και ισχύουν αυ-

τές οι διαφοροποιήσεις, οι υπολογισμένες μετατοπίσεις σε καταστάσεις αποπρωτονί-

ωσης/ πρωτονίωσης δε θα πρέπει να επηρεάζονται από το σίδηρο, καθώς το bending 

και tilting δεν αλλάζει στα μοντέλα A1 έως A7, B1 έως B4 και C1 έως C3 και ανα-

φέρεται στην καθαρή επίδραση των φαινόμενων αυτών. Ωστόσο, πιθανότατα να α-

ντιστοιχούν σε μεγαλύτερες μετατοπίσεις in vivo μια και η αποπρωτονίωση της τυρο-

σίνης αλλάζει και τον προσανατολισμό του CO (Ε1/ Ε2) στα διπυρηνικά μοντέλα. 

Τα μοντέλα του χαλκού που μελετώνται δονητικά σε θεωρητικό επίπεδο στη 

μελέτη αυτή προσεγγίζουν καλύτερα ένα “ανοιχτό” διπυρηνικό κέντρο in vivo καθώς  
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Σχήμα 4.5. Βελτιστοποιημένες στη γεωμετρία δομές του διπυρηνικού κέντρου από 

CcO όταν το CO είναι συναρμοσμένο στον CuB δείχνοντας την επίδραση του αιμικού 

σιδήρου στο bending/ tilting για το C O− ≡  και την αποπρωτονίωση του cross-linked 

καταλοίπου τυροσίνης. Αναγράφονται, επίσης, επιλεγμένες αποστάσεις και δίεδρες 

γωνίες. Αλλαγή στη γεωμετρία και περισσότερο στον προσανατολισμό της δεσμευ-

μένης CO ομάδας είναι επίσης εμφανής. 
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δεν περιέχουν αιμικό σίδηρο, με αποτέλεσμα το ενεργό κέντρο του ενζύμου να εμφα-

νίζεται με μεγάλη (στην ουσία άπειρη) απόσταση Fe-CuB στους υπολογισμούς. B

 

4.5 Μεταφορά ηλεκτρονίου από μια δεύτερη σφαίρα συ-

ναρμογής στο μεταλλικό κέντρο χαλκού 

 

Βάσει κρυσταλλικών δομών από ba3 (Thermus thermophilus), aa3 από βόια 

καρδιά και aa3 (Paracoccus denitrificans) διαπιστώνουμε ότι ένα κατάλοιπο τρυπτο-

φάνης (W272 αρίθμηση από Paracoccus denitrificans) διατηρείται ανάμεσα σε αυτά 

τα ένζυμα κοντά στο μεταλλικό κέντρο CuB. Επιπλέον, ένα W-Y ζεύγος βρίσκεται 

μόλις ~ 3-4 Å μακριά από το κέντρο His-CuB και διατηρείται επίσης ανάμεσα σε όλες 

τις αίμο-χάλκο οξειδάσες με γνωστή κρυσταλλική δομή. Μελέτες ηλεκτρονικού πα-

ραμαγνητικού συντονισμού (EPR) έχουν αποδείξει ότι είτε ένα κατάλοιπο Y ή W, κα-

τά πάσα πιθανότητα το Y167 ή το W272, που βρίσκονται κοντά (3-4 Å) στο κέντρο 

CuB εμπλέκεται στο μηχανισμό αναγωγής του μοριακού οξυγόνου παρέχοντας το τρί-

το ηλεκτρόνιο που χρειάζεται για τη σχάση του δεσμού O-O [45-46]. Οι κρυσταλλι-

κές δομές φαίνονται στο Σχήμα 4.6. Η συγκεκριμένη τρυπτοφάνη θα μπορούσε να 

αποτελεί πιθανό υποψήφιο για το ενδιάμεσο ρίζας στον κύκλο ενεργοποίησης του 

μοριακού οξυγόνου, χωρίς να αποκλείουμε την περίπτωση Y.-W↔Y-W.. Σε DFT 

μελέτη ισορροπίας μεταξύ ριζών Y.-W↔Y-W. αποδεικνύεται ότι ο απεντοπισμός 

του ηλεκτρονίου μεταξύ των δύο αυτών καταλοίπων έχει ένα ενεργειακό φράγμα μό-

λις 9 kcal/mole (b3lyp/6-311g*) με το πρωτόνιο να μοιράζεται σε περίπου ίση από-

σταση μεταξύ των καταλοίπων σε μια μεταβατική κατάσταση. Ενδιαφερόμαστε στη 

διερεύνηση της πιθανότητας η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από τη ρίζα τρυπτοφάνης 

(ή τυροσίνης) να ανάγει το χαλκό. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια DFT 

μελέτη σε μοντέλα που περιέχουν το κέντρο CuB μόνο και το κατάλοιπο τρυπτοφάνης 

κοντά. Ερευνούμε τον απεντοπισμό της ηλεκτρονιακής πυκνότητας μεταξύ ρίζας 

τρυπτοφάνης και χαλκού σε διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις. Βελτιστοποίηση 

στη γεωμετρία των μοντέλων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πακέτο Gaussian 

03 [35] στο b3lyp/6-311g(d) θεωρητικό επίπεδο. Δεν χρησιμοποιήθηκε δραστικό core 

δυναμικό για τη συγκεκριμένη μελέτη. Τα Cu(I) μοντέλα με τη ρίζα τρυπτοφάνης κα-

θορίζονται ως θετικά φορτισμένα (+1) doublet είδη, ενώ τα Cu(II) με ρίζα τρυπτοφά- 
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Σχήμα 4.6. Τμήματα από κρυσταλλικές δομές ba3 (Thermus thermophilus), aa3 

(Paracoccus denitrificans) και κυτοχρωμική c οξειδάση από βόδι. Το κατάλοιπο της 

τρυπτοφάνης φαίνεται να διατηρείται ανάμεσα σε διαφορετικά ένζυμα. 

 97



Κεφάλαιο IV – Η δυναμική του μεταλλικού κέντρου χαλκού 

νης ως triplet, φορτισμένα (+2) είδη. Οι βελτιστοποιημένες δομές φαίνονται στο 

Σχήμα 4.7, όπου δεν έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί στη γεωμετρία, έτσι ώστε κάθε 

γεωμετρική παράμετρος να είναι ελεύθερη να βελτιστοποιηθεί. Στην πρώτη σειρά 

δομών φαίνεται η μετάβαση του χαλκού σε spin μηδέν (οξειδωτική κατάσταση I) λό-

γω της κοντινής ρίζας τρυπτοφάνης σε μια διαδικασία ανταλλαγής πρωτονίου. Το 

προϊόν είναι 8.9 kcal/mol περισσότερο σταθερό από το αρχικό είδος. Στην περίπτωση 

του Cu(IΙI) (μοντέλα δεύτερης σειράς) το spin του χαλκού δεν επηρεάζεται σημαντι-

κά και η αλληλεπίδραση είναι λιγότερο εμφανής από την περίπτωση του Cu(II). Το 

προϊόν σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση είναι +4.9 kcal/mol λιγότερο σταθερό από την 

αρχική κατάσταση όπου έχουμε την αποπρωτονιωμένη τρυπτοφάνη. 

Από την ανάλυση πληθυσμού spin κατά Mulliken, που πραγματοποιήθηκε σε 

αυτά τα μοντέλα, η ρίζα τρυπτοφάνης δεν είναι εντοπισμένη στο αποπρωτονιωμένο 

άτομο N, αλλά κυρίως απεντοπισμένη στους αρωματικούς δακτυλίους του καταλοί-

που. 

Με δεδομένο τα είδη ρίζας που έχουν ανιχνευτεί με EPR όταν παράγεται η 607 

nm μορφή (οξο-φερρύλ), δε μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση ότι μια ρίζα 

βρίσκεται στην πρωτεΐνη, ούτε την πιθανότητα ο CuB να μετέχει σε μια μεταβατική 

ισορροπία: (Y-W)•-Cu(II)B ↔(Y-W)-CuB(I).  Αν το τελευταίο σενάριο είναι σωστό, 

τότε ο μηχανισμός για το κρίσιμο σημείο της σχάσης του δεσμού O-O θα εξαρτάται 

από την ισορροπία: (Y-W)•-Cu(II)B ↔(Y-W)-CuB(I). Πιθανή είναι η ύπαρξη μιας ι-

σορροπίας W272•-Y167 ↔ W272-Y167•. Στον προτεινόμενο μηχανισμό, η αρχική 

δέσμευση του O2 στην αίμη a3 ακολουθείται από μεταφορά ηλεκτρονίου στον CuB 

ώστε να σχηματιστεί το χαμηλού χρόνου ζωής, και μέχρι τώρα, μη ανιχνευσιμο περό-

ξυ ενδιάμεσο. Στο σημείο αυτό, μεταφορά ηλεκτρονίου από ένα οξειδωμένο W-Y κα-

τάλοιπο ανάγει ξανά τον CuB(II) σε CuB(I) οδηγώντας στο μεταβατικό αίμη-a3-

υδροπερόξυ ενδιάμεσο. Ακόλουθη μεταφορά ηλεκτρονίου από τον CuB σχάζει το δε-

σμό O-O. Ο μηχανισμός αυτός θα μελετηθεί περαιτέρω στο επόμενο κεφάλαιο V 

(Σχήμα 5.9) που αναφέρεται στα οξο-φερρύλ ενδιάμεσα. 
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Σχήμα 4.7. Μοντέλα του χαλκού σε διαφορετικές οξειδωτικές καταστάσεις με το κα-

τάλοιπο της τρυπτοφάνης σε μια δεύτερη σφαίρα συναρμογής για τη DFT μελέτη. 
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4.6 Συμπεράσματα 

 
Τα αποτελέσματα που περιγράφονται στην παράγραφο 4.3, σε συνδυασμό με τα 

δεδομένα από FTIR φασματοσκοπία [3] δείχνουν ότι στο σύμπλοκο, ο CuBCu CO+ − B 

διατηρεί τους υποκαταστάτες του πρωτονιωμένους υπό διαφορετικές συνθήκες, και 

δεν παρουσιάζονται φαινόμενα αποπρωτονίωσης/ πρωτονίωσης σε αυτούς τους υπο-

καταστάτες ή το cross-linked κατάλοιπο τυροσίνης (pD 5.5-9.7), καθώς τέτοιες αλλα-

γές θα είχαν άμεση επίδραση στη ν(CO), όπως αποδείχτηκε. 

Οι κορυφές στο IR φάσμα του ενζύμου με το δεσμευμένο CO είναι πραγματικά 

ένα πολύ καλό κριτήριο για οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στο ενεργό του κέντρο. Η 

ν(CO) είναι αυτή που ανιχνεύει και στην ουσία αντικατοπτρίζει στο μεγαλύτερο 

βαθμό τις αλλαγές στη διαμόρφωση (π.χ. αποδέσμευση ενός υποκαταστάτη) του με-

ταλλικού κέντρου χαλκού, ενώ τόσο η ν(CO), όσο και η ν(Cu-C) είναι σημαντικά 

κριτήρια για τις διαδικασίες πρωτονίωσης/ αποπρωτονίωσης που συμβαίνουν στο ίδιο 

κέντρο. 

Οι μετατοπίσεις που υπολογίζονται στις σχετικές με το CO (Cu-C/ C-O) δονή-

σεις τάσης και εξαρτώνται από την κατάσταση πρωτονίωσης της cross-linked τυροσί-

νης σχετίζονται με το φαινόμενο MLCT, καθώς οι μετατοπίσεις ακολουθούν σταθερή 

τάση (ενίσχυση του Cu–C και εξασθένηση του C–O δεσμού) σε διαφορετικές περι-

πτώσεις (βλ. διάγραμμα στο Σχήμα 4.8). 

Βασισμένοι στους θεωρητικούς υπολογισμούς, οι διαφορές στις ν(CO) συχνό-

τητες δόνησης που παρατηρούνται για τα CuB-CO (ba3) και CuB-CO (cbb3) σύμπλοκα 

δεν οφείλονται στην απουσία του cross-link συστήματος τυροσίνης-ιστιδίνης. Η α-

πουσία του καταλοίπου της τυροσίνης είναι υπεύθυνη για θεωρητικές μετατοπίσεις 

στις υπολογισμένες συχνότητες δόνησης τάσης για Cu-C και C-O μόνο κατά 3-4 cm-1 

αντίστοιχα, μικρές για να δικαιολογήσουν τους 12 cm-1 πειραματικά. Όπως αναφέρ-

θηκε, προηγούμενα, το cbb3 διαθέτει ένα περισσότερο “ανοιχτό” ενεργό κέντρο, μει-

ώνοντας το bent και tilt της CO μονάδας (αποκτά περισσότερο γραμμικό χαρακτήρα). 

Η επίδραση σε αυτές τις παραμέτρους αντικατοπτρίζεται και πιθανότατα στις μετατο-

πίσεις στη ν(CO) για διαφορετικά ένζυμα. Μια σάρωση που έγινε για τις τιμές των 

bent και tilt σε θεωρητικό επίπεδο σε μοντέλα με διαφορετική απόσταση Fe-CuB και 

το CO να είναι δεσμευμένο στον αιμικό σίδηρο (οι δομές δεν παρουσιάζονται) από-  
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Σχήμα 4.8. Η αντίστροφη τάση (αρνητική κλήση) στο διάγραμμα αποστάσεων Cu-C 

και C-O δηλώνει την ύπαρξη ενός π-δεσμού επαναφοράς στα σύμπλοκα CuB-CO. 

 

 

 
Σχήμα 4.9. Βελτιστοποιημένη δομή μοντέλου του διπυρηνικού κέντρου στις CcO 

ενώ το CO είναι συναρμοσμένο στον CuB, χωρίς την αλληλεπίδραση μεταξύ πορφυ-

ρίνης και cross-linked τυροσίνης μέσω της ύδροξυ-αίθυλ-φαρνεσυλικής ή ύδροξυ-

αίθυλ-τζερανύλτζερανύλ πλευρικής αλυσίδας. 
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δεικνύει ότι η γεωμετρία του CO (γραμμική ή όχι) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

αυτή την απόσταση. Επιπλέον, τα διπυρηνικά μοντέλα E1 και E2 του Σχήματος 4.5 

αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τις αλλαγές στη γεωμετρία της CuB-C-O μονά-

δας παρουσία του μεταλλικού κέντρου αιμικού σιδήρου, αν συγκριθούν με τη γραμ-

μική γεωμετρία σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα που διαθέτουν συναρμοσμένο CO και 

παρουσιάστηκαν σε αυτή τη μελέτη. Σε βελτιστοποιημένα στη γεωμετρία μοντέλα 

που περιέχουν και τα δύο ενεργά κέντρα (CuB & Fe), το κατάλοιπο της cross-linked 

τυροσίνης παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της απόστασης Fe-CuB, καθώς 

αλληλεπιδρά με την ύδροξυ-αίθυλ-φαρνεσυλική (hydroxyethylfarnesyl) ή ύδροξυ-

αίθυλ-τζερανύλτζερανύλ (hydroxyethylgeranylgeranyl) πλευρική αλυσίδα της πορφυ-

ρίνης. Μοντέλα χωρίς την πλευρική αυτή αλυσίδα ή την τυροσίνη συγκλίνουν σε δο-

μές στις οποίες η απόσταση Fe-CuB ή η γεωμετρία των υποκαταστατών του CuB δεν 

είναι συμβατές με τις κρυσταλλικές δομές. Ένα από αυτά τα μοντέλα φαίνεται στο 

Σχήμα 4.9, όπου η τυροσίνη βρίσκεται πολύ μακριά από τον πορφυρινικό δακτύλιο. 

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το διπυρηνικό κέντρο αλληλεπιδρά με ένα πρωτεϊ-

νικό περίβλημα που, σε συνεργασία με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταλλικών 

κέντρων, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη γεωμετρία του, ρυθμίζοντας τις θέσεις κάθε 

καταλοίπου και την απόσταση Fe-CuΒ, σε αντίθεση με τα θεωρητικά μοντέλα που 

λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο μεταλλικών κέ-

ντρων. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση οι θεωρητικοί υπολογισμοί δείχνουν τη 

σπουδαιότητα του cross-linked συστήματος και των αλληλεπιδράσεων αυτού με την 

πορφυρίνη, ερμηνεύοντας ίσως μια περισσότερο “ανοιχτή” δομή στο cbb3. 

Η παρούσα μελέτη θέτει τις βάσεις για την ερμηνεία των αλλαγών στη διαμόρ-

φωση που πραγματοποιούνται στο CuB μεταλλικό κέντρο κατά τη δέσμευση του CO 

και διερευνώνται με τη δονητική φασματοσκοπία. Ξεκαθαρίζει το “τοπίο” του σιω-

πηλού φασματοσκοπικά χαλκού και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαδικα-

σίες αποπρωτονίωσης, παρέχοντας αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι οι συναρμοσμένες 

στο χαλκό ιστιδίνες ή η cross-linked τυροσίνη δε πρέπει να συμμετέχουν σε φαινόμε-

να μεταφοράς πρωτονίων, παραμένοντας στην ίδια κατάσταση πρωτονίωσης σε εύρος 

pH 5.5-10. Η μεταφορά πρωτονίων υπονοεί διαδικασίες πρωτονίωσης και αποπρωτο-

νίωσης των καταλοίπων που θα αντικατοπτρίζονταν στην ν(CO), εάν συνέβαιναν στο 

συγκεκριμένο εύρος pH. 
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Κεφάλαιο V – Τα οξο-φερρύλ ενδιάμεσα στην αναπνοή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – Θεωρητική δομική και δονητική μελέτη 
των οξο-φερρύλ ενδιαμέσων στην κυτταρική αναπνοή 

 

5.0 Περίληψη 

 

Ο χαρακτηρισμός των ενδιαμέσων και ο προσδιορισμός της δομής τους στην 

αναγωγή του μοριακού οξυγόνου σε νερό από την κυτοχρωμική c οξειδάση (CcO) 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κατανόηση τόσο του μηχανισμού της ενεργοποίη-

σης του μοριακού O2, όσο και αυτού της άντλησης πρωτονίων από το ένζυμο. Το γε-

γονός αυτό έχει γίνει κατανοητό κιόλας από την εισαγωγή στο κεφάλαιο I. Έχουν α-

νιχνευτεί, με φασματοσκοπία συντονισμού Raman, δύο οξο-φερρύλ δομές με χαρα-

κτηριστικές δονήσεις τάσεις Fe(IV)=O στους 790 και 804 cm-1 στο ίδιο επίπεδο οξεί-

δωσης (κατά τρία ηλεκτρόνια 3e- - P) στον καταλυτικό κύκλο της κυτοχρωμικής c 

οξειδάσης [1]. Θεωρητικοί δονητικοί υπολογισμοί σε επιλεγμένα μοντέλα των οξο-

φερρύλ ενδιαμέσων έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την διερεύνηση τόσο της δομής 

τους in vivo, όσο και των αλλαγών στη διαμόρφωση του ενεργού κέντρου που οδη-

γούν στα είδη 790/804 cm-1. Τα πειραματικά δεδομένα, σε συνδυασμό με την παρού-

σα DFT μελέτη δείχνουν ότι η βασικότητα της εγγύς (proximal) ιστιδίνης 411 (αρίθ-

μηση από τη CcO στο P. Denitrificans) καθορίζεται από μια ισορροπία μεταξύ δύο 

διαμορφώσεων αυτής παρουσία και απουσία ενός δεσμού υδρογόνου στο εγγύς περι-

βάλλον που ελέγχει και την ισχύ του μακρινού 9 Fe(IV)=O δεσμού. Μετατόπιση 16 

cm-1 υπολογίζεται θεωρητικά λόγω της παραπάνω ισορροπίας για το ν(Fe=O). Βασι-

ζόμενοι στα νέα δεδομένα προτείνουμε ένα μηχανιστικό μονοπάτι για τη σχάση του 

δεσμού O–O από τη CcO που παρέχει τις μοριακές δομές για δύο ενδιάμεσα-κλειδιά 

του καταλυτικού κύκλου. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί για την ενεργοποίηση του 

μοριακού οξυγόνου πρέπει να επανεξεταστούν. 

 

                                                 
9 To “proximal” μεταφράζεται ως “εγγύς” περιβάλλον, αναφερόμενο στην περιοχή της ιστιδίνης 411 
(αρίθμηση από την aa3 του P. denitrificans). Tο “distal” μεταφράζεται με τον όρο “μακρινό” περιβάλ-
λον και αναφέρεται στην περιοχή δέσμευσης του υποκαταστάτη που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά 
από την “proximal”του επιπέδου της αίμης (βλ. Σχήμα 1.3, Kεφάλαιο I) και χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
για να διακρίνει τις ιστιδίνες F8 (εγγύς) και E7 (μακρινή) στη δομή της μυοσφαιρίνης (Mb). Η ιστιδίνη 
Ε7 βρίσκεται κοντά στην αίμη, αλλά δεν είναι δεσμευμένη σε αυτή. 
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5.1 Τα δίκτυα δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή στις κυ-

τοχρωμικές οξειδάσες και η εγγύς ιστιδίνη 

 

Τα δίκτυα δεσμών υδρογόνου, όπως και τα μονοπάτια μεταφοράς ηλεκτρονίων 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη διττή λειτουργία των αιμο-χαλκο οξειδασών, δηλαδή να 

ανάγουν το μοριακό Ο2 σε Η2Ο και να αντλούν πρωτόνια εγκάρσια της μιτοχονδρια-

κής μεμβράνης. Τρία πρωτονιακά μονοπάτια έχουν χαρακτηριστεί στην κρυσταλλική 

δομή της ba3 [2-5] τα οποία ξεκινούν από την κυταροπλασματική πλευρά (N-side) 

της μεμβράνης και εμπλέκονται στη μεταφορά των πρωτονίων προς την περιπλασμα-

τική της πλευρά (P-side) ή το ενεργό κέντρο αίμης-χαλκού. Δύο από αυτά αντιστοι-

χούν στα μονοπάτια K- και D- (Σχήμα 5.1) και απαντώνται στο Paracoccus denitrifi-

cans [6-7] και τις βόιες οξειδάσες [8-9] αποτελούμενα από μόρια νερού και υδροφο-

βικά αμινοξέα. To K-κανάλι περιέχει την αλληλεπίδραση μέσω δεσμού υδρογόνου 

της cross-linked τυροσίνης Tyr280 (αρίθμηση από Paracoccus denitrificans) με την  

υδροξυαίθυλ-φαρνεσυλική πλευρική αλυσίδα της αίμης a3. Το τρίτο πρωτονιακό μο-

νοπάτι, που ονομάζεται Q, ξεκινά από την κυταροπλασματική πλευρά της μεμβράνης 

και οδηγεί μέσω του αξονικού υποκαταστάτη, His-384, της αίμης a3 στο προπιονικό 

του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίμης a3, και εν συνεχεία, μέσω του Asn-366 και 

του Asp-372 σε ένα κέντρο συσσωρευμένων μορίων H2O που ονομάζεται water pool 

[4-5]. Αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα αμινοξικά κατάλοιπα 

των K- και D- καναλιών μεταξύ της ba3 και των αιμο-χαλκο οξειδασών, το κέντρο 

συσσωρευμένων μορίων H2O, η His-384, το Asn-366 και το Asp-372 διατηρούνται 

σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα σε όλες τις δομικά γνωστές αιμο-χαλκο οξειδάσες [4,6-9]. 

Το επονομαζόμενο water pool είναι τμήμα του καναλιού εξόδου των πρωτονίων και ο 

κύριος υποδοχέας για τα πρωτόνια που κινούνται εγκάρσια της μεμβράνης (pumped), 

αλλά και τα μόρια νερού που σχηματίζονται στο διπυρηνικό κέντρο του ενζύμου [4-

5]. Στην κυτοχρωμική οξειδάση ba3, η απόσταση από το Nδ της His-384 στο καρβο-

νύλιο της Gly-359 είναι 3.43 Å [4]. Επίσης, η απόσταση του Nε της His-384 από την 

N-πλευρική αλυσίδα του Asn-366 είναι στα 3.42 Å [4]. 

Παρακάτω, στο Σχήμα 5.2, φαίνονται τα ενεργά κέντρα των aa3 (από βόια καρ-

διά και από το Paracoccus denitrificans) καθώς επίσης και το recombinant ba3 από 

Thermus thermophilus [10] στα οποία παρουσιάζονται μόνο τα αμινοξέα που πιθανό-

τατα να αλληλεπιδρούν μέσω δεσμού υδρογόνου με την εγγύς ιστιδίνη, τον αξονικό  
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Σχήμα 5.1. 
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Σχήμα 5.2. Τμήματα από κρυσταλλικές δομές τριών κυτοχρωμικών οξειδασών, όπου 

φαίνεται το δίκτυο δεσμών υδρογόνου στην εγγύς (proximal) περιοχή. 
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δηλαδή υποκαταστάτη, του αιμικού σιδήρου (τα pdb αρχεία με κωδικούς 10CC, 

1AR1 και 1XME επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα Deep View/ Swiss pdb viewer 

v.3.7 αφαιρώντας τα υπόλοιπα αμινοξικά κατάλοιπα και προσθετικές ομάδες/ μέταλ-

λα). Καθώς ο δεσμός υδρογόνου μεταξύ ιστιδίνης και γλυκίνης ή ακόμα και του κα-

ταλοίπου της θρεονίνης (Thr) σε ορισμένες, όπως και ο εσωτερικός δεσμός υδρογό-

νου στην His, διατηρούνται όμοια, η παρούσα μελέτη δεν έχει ειδικό χαρακτήρα για 

την aa3-Paracoccus denitrificans, αλλά εφαρμόζεται καθολικά. Όλα τα παραπάνω 

κατάλοιπα (εκτός της Thr) χτίζουν μέρος του Q-μονοπατιού, με αποτέλεσμα οι αλλα-

γές στη διαμόρφωση που επάγονται στην εγγύς ιστιδίνη His-384 να επηρεάζουν τις 

σχέσεις και τη συνδεσιμότητα, μέσω δεσμών υδρογόνου, μεταξύ των ζευγών His-

384/ Gly-359 και His-384/ Asn-366. Στη συνέχεια, τέτοιες αλλαγές, μπορούν να δρά-

σουν ως μοριακός διακόπτης για περαιτέρω αλλαγές στη διαμόρφωση στην περιοχή 

του προπιονικού του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίμης και του Asp-372 που αλλη-

λεπιδρούν [11]. Έχει προταθεί [11-12] μια πρωτονιακή σύνδεση μεταξύ του προπιο-

νικού της αίμης a3, του Asp-372 και ενός μορίου H2O με ένα πρωτόνιο να μοιράζεται 

μεταξύ των δύο καρβοξυλίων και ένα επιπλέον πρωτόνιο να οδηγείται στο water 

pool. Αλλαγές στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου μεταξύ των καταλοίπων στην περι-

οχή της εγγύς ιστιδίνης γίνεται “αντιληπτό” από το σύστημα: προπιονικό της αίμης 

a3-Asp-372-H2O και ίσως καθορίζει και την ενέργεια ενεργοποίησης της απελευθέ-

ρωσης ενός H+ προς το water pool. Κατά συνέπεια, ο χαρακτηρισμός της περιοχής 

της εγγύς ιστιδίνης κρίνεται μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς το περιβάλλον της ιστι-

δίνης αυτής επηρεάζει τις ιδιότητες και τη λειτουργία του Q-πρωτονιακού μονοπα-

τιού και κατ’ επέκταση τη βιολογική λειτουργικότητα του ενζύμου σε μεταφορές 

πρωτονίων. 

Βασισμένοι στα πειραματικά δεδομένα μπορούμε μόνο προτάσεις να κάνουμε 

για το δίκτυο δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή της ιστιδίνης συναρμοσμένης 

στον αιμικό σίδηρο. Η ποσοτική, ωστόσο, θεώρηση της επίδρασης του δικτύου αυτού 

των δεσμών υδρογόνου μπορεί να εξακριβωθεί με θεωρητικούς υπολογισμούς DFT. 

Πρέπει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο, από την εισαγωγή, ότι στην αναγωγή 

κατά το τρίτο ηλεκτρόνιο λαμβάνει χώρα και μεταφορά πρωτονίων, οπότε αναζητή-

σαμε να βρούμε τις αλλαγές στα δίκτυα των δεσμών υδρογόνου που θα μπορέσουν να 

ενεργοποιήσουν μια τέτοια μεταφορά. 
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5.2 Εισαγωγή 

 

Ο μηχανισμός σχάσης του δεσμού O=O από την κυτοχρωμική c οξειδάση και οι 

δομές των ενδιαμέσων αποτελούν το αντικείμενο συνεχιζόμενης διαμάχης [13-31]. Η 

φασματοσκοπία συντονισμού Raman (RR) θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη τεχνική στο 

χαρακτηρισμό των δομών των ενδιαμέσων [13-31], και η time-resolved τεχνική συ-

ντονισμού Raman έχει χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση της κινητικής σχηματι-

σμού και φθοράς των διαφόρων ενδιαμέσων [20-21,26-27]. Ωστόσο, πολλές θεωρη-

τικές μελέτες διαπραγματεύονται τα ίδια στην ουσία ερωτήματα που θέτονται στα 

πειράματα [32-38], έχοντας αρκετές φορές τη δυνατότητα να εισχωρήσουν σε μονο-

πάτια που το πείραμα είναι δύσκολο να διαλευκάνει. 

Από το χαρακτηρισμό του P (607 nm) ενδιαμέσου στην αναγωγή του μοριακού 

O2 σε H2O από τη CcO ως οξο-φερρύλ είδους [22] έχουν προταθεί αρκετές δομές και 

μηχανισμοί δράσης [22-31]. Έχει προταθεί, επίσης, ότι η σχάση του δεσμού O-O 

πραγματοποιείται όταν το διπυρηνικό κέντρο αίμης-CuB είναι ανηγμένο και το επι-

πλέον ηλεκτρόνιο που χρειάζεται για να οδηγηθούμε στο PM (607 nm), Fe(IV)=O εν-

διάμεσο, παρέχεται από το ένζυμο [31,39-40]. Η δομή του PM ενδιαμέσου (νFe(IV)=O = 

804 cm-1) έχει χαρακτηριστεί από φασματοσκοπία συντονισμού Raman (RR) σε αντι-

δράσεις της MV (mixed valance)-CcO από θηλαστικό με το O2 [26] και στην οξυγό-

νωση του CO από τη CcO [28].  Δεν υπάρχει, ωστόσο, απόδειξη για τη δομή του P,  

φερρύλ-όξο ενδιαμέσου στην αντίδραση του πλήρως ανηγμένου ενζύμου με το O2, 

καθώς δύο Fe(IV)=O είδη με χαρακτηριστικές συχνότητες δόνησης τάσης στους 790 

και 804 cm-1 τόσο σε πρωτονιωμένο, όσο και δευτεριωμένο νερό έχουν ανιχνευτεί σε 

ορισμένα RR πειράματα [14,24] ενώ μόνο το τελευταίο σε άλλα [27]. Από την άλλη 

πλευρά, υπάρχει η αποδοχή, βασισμένη στην αντίδραση του οξειδωμένου ενζύμου με 

το H2O2, ότι το P (607 nm) ενδιάμεσο παράγει το 804 cm-1 είδος και το F (575-585 

nm) ενδιάμεσο, το οποίο είναι ένα επίπεδο οξείδωσης χαμηλότερο από το P ενδιάμε-

σο, το 790 cm-1 είδος [25,30]. Λόγω των ασυμβατοτήτων σχετικά με την προέλευση 

των 790 και 804 cm-1 φερρύλ ενδιαμέσων και βασιζόμενοι στα νέα πειραματικά δε-

δομένα, μελετήσαμε θεωρητικά ορισμένες φερρύλ διαμορφώσεις. Η θεωρητική δια-

φορά των 16 cm-1 για τη δόνηση τάσης ν(Fe=O) μεταξύ δύο οξο-φερρύλ ειδών-

μοντέλων συμφωνεί απόλυτα με την πειραματική διαφορά των 14 cm-1 στα φερρύλ 

είδη που ανιχνεύονται στην  αντίδραση της MV-aa3 από το Paracoccus denitrificans 
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με το O2 από φασματοσκοπία RR [1]. Η μετατόπιση των 16 cm-1 σε υπολογισμούς 

riBLYP/TZVP οφείλεται αποκλειστικά σε αλλαγές στη βασικότητα της εγγύς His411. 

 

5.3 Μέθοδος υπολογισμών και μοντέλα 

 

Το διπυρηνικό κέντρο του ενζύμου αποτελείται από δυο τμήματα: ένα σύμπλο-

κο χαλκού και ένα σύμπλοκο αιμικού σιδήρου. Υπολογισμοί βελτιστοποίησης της 

γεωμετρίας πραγματοποιήθηκαν σε μοντέλα που περιείχαν και τα δύο μεταλλικά κέ-

ντρα ή μόνο το κέντρο αιμικού σιδήρου. Λόγω της φύσης αυτών των μεγάλων ενερ-

γών κέντρων, οι θεωρητικοί υπολογισμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν σε απλου-

στευμένα μοντέλα με ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων. Σε αυτά τα μοντέλα, στο με-

ταλλικό κέντρου του CuB, οι τρείς υποκαταστάτες-ιστιδίνες αντικαθίστανται από ιμι-

δαζόλια, και το cross-linked 10 σύστημα His-Tyr αναπαρίσταται με μια cross-linked 

ομάδα ιμιδαζολίου-φαινόλης. Επιπλέον, στο κέντρο του αιμικού σιδήρου, η εγγύς ι-

στιδίνη σχεδιάζεται ως ένας ιμιδαζολικός υποκαταστάτης και η ομάδα της αίμης ως 

μια απλουστευμένη πορφυρίνη με μοναδική πλευρική αλυσίδα την ομάδα: 

CH3CH2(OH)-, ώστε να λάβουμε υπόψη τις αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την 

hydroxyethylgeranylgeranyl ή hydroxyethylfarnesyl ομάδα στο ενεργό κέντρο διαφό-

ρων κυτοχρωμικών c οξειδασών. Οι προηγούμενες απλοποιήσεις χρησιμοποιούνται 

σε όλα τα μόρια-μοντέλα. Ερευνούμε τις επιδράσεις του συστήματος των δεσμών υ-

δρογόνου στην εγγύς ιστιδίνη (“proximal effect”) στη ν(Fe-O) συχνότητα, έτσι εστιά-

ζουμε τις μελέτες μας στη φερρύλ μονάδα His-Fe(IV)=O. 

Τρεις ομάδες μοντέλων μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

Στην πρώτη ομάδα (Σχήμα 5.3α), διπυρηνικά μοντέλα με κανένα (A1), ένα 

(A2) και δύο δεσμούς υδρογόνου (A3) στην εγγύς ιστιδίνη His σχεδιάστηκαν με τον 

τέταρτο υποκαταστάτη του CuB(II) να είναι ένα υδροξύλιο (–OH). Το μοντέλο A4 

(Σχήμα 5.5) προέρχεται από τη δομή A1 αποπρωτονιώνοντας το ιμιδαζόλιο. 

Για την διερεύνηση της επίδρασης των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή 

(εγγύς ιστιδίνη) χρησιμοποιήθηκαν διάφορα τεχνάσματα, ώστε να εισάγουμε τον επι-

θυμητό αριθμό δεσμών υδρογόνου στη σωστή γεωμετρία και απόσταση. Από τις κρυ-  
                                                 
10 Το σύστημα αυτό τυροσίνης-ιστιδίνης είναι μοναδικό στο βιολογικό κόσμο με ένα ομοιοπολικό δε-
σμό N–C, μη πεπτιδικό, που σχηματίζεται μεταξύ πλευρικών αλυσίδων δύο καταλοίπων. Για το 
“cross-linked” σύστημα δε βρέθηκε δόκιμος όρος στην ελληνική βιβλιογραφία γι’ αυτό και χρησιμο-
ποιείται ως έχει. 
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Σχήμα 5.3a. Βελτιστοποιημένες δομές στο θεωρητικό επίπεδο riBLYP/TZVP (Tur-

bomole) που περιέχουν τη φερρύλ Fe(IV)=O ομάδα σε διπυρηνικό κέντρο. 
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Σχήμα 5.3b. Βελτιστοποιημένες δομές στο θεωρητικό επίπεδο riBLYP/TZVP (Tur-

bomole) που περιέχουν τη φερρύλ Fe(IV)=O ομάδα χωρίς το κέντρο χαλκού. 

 

 
 
 
 

Fe(IV) 
μονέλα 

d(Fe-O) σε Å 
Turbomole 

riBLYP/TZVP 

ν(Fe-O) σε 
cm-1 x1,089 

Badger 

ν(Fe-O) σε cm-1 

Turbomole 
riBLYP/TZVP 

ν(Fe-O) 
x1,032 

Turbomole 
riBLYP/TZVP 

ν(Fe-O) σε 
cm-1 

dmol3 
BLYP/DNP

A1 1.681 811 787 812 - 
A2 1.685 804 779 (Δν=8) 804 - 
A3 1.691 793 (Δν=11) 763 (Δν=24) 787 - 
B1 1.677 818 - - - 
B2 1.680 813 (Δν=5) - - - 
B3 1.681 811 (Δν=7) - - - 
C1 1.662 846 820 - 807 
C2 1.665 841 (Δν=5) 816 (Δν=4) - 804 (Δν=3) 
C3 1.666 839 (Δν=7) 812 (Δν=8) - 800 (Δν=7) 
C4 - - - - 751 (Δν=66)

distal 1.667 837 (Δν=9) 814 (Δν=6) - - 
distal+ 1.670 829 (Δv=17) 808 (Δν=12) - - 
 
Πίνακας 5.1. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι δονήσεις ν(Fe-O) σε διαφο-

ρετικά επίπεδα θεωρίας. Οι συχνότητες αναφοράς εμφανίζονται με έντονη γραφή και 

στη συνέχεια η υπολογιζόμενη μετατόπιση από την εκάστοτε δόνηση αναφοράς. Η 

μετατόπιση Δν της μετάβασης A2  A3 υπολογίζεται στους 16 cm-1. Για τις δονή-

σεις 779/763 (Α2-Α3) ένας διορθωτικός παράγοντας x1,032 δίνει το ζεύγος 804/787, 

πολύ κοντά στα πειραματικά 804/790 cm-1 είδη. 
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σταλλικές δομές που παρουσιάστηκαν αναζητούμε ένα μόριο που περιέχει οξυγόνο 

σε καρβονύλιο ή καρβοξύλιο και θα αλληλεπιδράσει με το ιμιδαζόλιο μέσω δεσμού 

υδρογόνου. Δοκιμάστηκαν μόρια όπως η γλυκίνη, ορισμένα διπεπτίδια, όπως και το 

αιθανικό οξύ. 

Μοντέλα που περιείχαν τους παραπάνω δεσμούς υδρογόνου από γλυκίνη ή αι-

θανικό οξύ βελτιστοποιήθηκαν και με αποπρωτονιωμένο ιμιδαζόλιο ή αποπρωτονιω-

μένο καρβοξύλιο. Η εισαγωγή κάποιου αρνητικού φορτίου ως αποπρωτονιωμένο 

καρβοξύλιο ή ιμιδαζόλιο στο σύστημα του δεσμού υδρογόνου καθιστά δύσκολο τον 

έλεγχο στις αλληλεπιδράσεις και τις αποστάσεις οδηγώντας σε δομές που δεν αντα-

ποκρίνονται στη φυσιολογική επίδραση που θέλουμε να εισάγουμε. Από την άλλη, 

χρησιμοποιώντας περιορισμούς στις αποστάσεις, ώστε να ελέγξουμε τις αλληλεπι-

δράσεις μεταξύ γλυκίνης και εγγύς ιστιδίνης, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η σύ-

γκλιση. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρήση γλυκίνης (και κατ’ επέ-

κταση αμινοξέων) ή και πεπτιδίων για την αναπαράσταση του συστήματος των δε-

σμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς αμινομάδες και 

καρβοξυλομάδες αλληλεπιδρούν με επιπλέον δεσμούς υδρογόνου, οδηγώντας σε δο-

μές αρκετά πολύπλοκες με εκτεταμένα δίκτυα δεσμών υδρογόνου, δυσχεραίνοντας 

τον έλεγχό μας στις επιδράσεις μεμονωμένων υδρογονικών δεσμών. 

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η χρήση του πρωτονιωμένου αιθανικού οξέος που πα-

ρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: α) είναι μικρό (άρα και υπολογιστικά απο-

δοτικότερο) μόριο που παρέχει το καρβονύλιο για τα συστήματα των δεσμών υδρο-

γόνου, β) δεν περιλαμβάνει επιπλέον ομάδες που θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν 

με το καρβοξύλιό του ή ακόμα και το ιμιδαζόλιο αποδυναμώνοντας ή ενισχύοντας 

τους δεσμούς υδρογόνου χωρίς εύκολο έλεγχο, γ) η εισαγωγή ενός μορίου αιθανικού 

οξέος στην περιοχή του εγγύς ιμιδαζολίου και η αλληλεπίδραση μέσω δεσμού υδρο-

γόνου είναι εύκολο “μοντελιστικά” και υπολογιστικά, δ) στην περίπτωση των δύο 

μορίων αιθανικού οξέος η βελτιστοποίηση της γεωμετρίας, ώστε να σχηματιστούν 

δύο σχεδόν συμμετρικοί και ισοδύναμοι δεσμοί υδρογόνου, πρέπει να γίνει από μια 

δομή έναρξης προσεκτικά σχεδιασμένη. Ελάχιστες αλλαγές στον προσανατολισμό 

των δύο αιθανικών οξέων προς το ιμιδαζόλιο οδηγεί σε βελτιστοποιημένες δομές με 

δύο αλληλεπιδρώντα μόρια αιθανικού οξέος ή έναν ισχυρό δεσμό υδρογόνου μεταξύ 

καρβονυλίου και ιμιδαζολίου και ένα ανύπαρκτο ή σημαντικά ασθενέστερο που δε 

προσφέρει τίποτα παραπάνω από την περίπτωση του ενός μόνο αιθανικού οξέος. Βέ-
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βαια, όπως είναι φυσιολογικό στην περίπτωση της χρήσης δύο αμινοξέων για την ει-

σαγωγή των δεσμών υδρογόνου, ανοίγουμε πολλά μέτωπα “μοντελιστικών” προβλη-

μάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου μας. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκτός από την εύρεση του αρχικού προσα-

νατολισμού των δύο αμινοξέων, η οποία θα δώσει δύο σχεδόν συμμετρικούς δεσμούς 

υδρογόνου, και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση που έχει περισσότερες διαστάσεις 

από αυτή των δύο αιθανικών οξέων. Οι σχεδόν συμμετρικοί δεσμοί υδρογόνου σε 

όλα μας τα συστήματα (μοντέλα) υπό μελέτη  έχουν επιπλέον το πλεονέκτημα να μας 

δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουμε τις επιδράσεις τους σε πληθώρα δομών, για 

διαφορετικά υποστρώματα (Ο2, ΝΟ και CO), διαφορετικά ενδιάμεσα στον καταλυτι-

κό κύκλο της ενεργοποίησης του μοριακού οξυγόνου (φερρύλ, περόξυ, υδρόξυ) με α-

ποτελέσματα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Στην περίπτωση των άτακτων και μη ελεγχό-

μενων δεσμών υδρογόνου, τα αποτελέσματα δε θα είχαν άμεση συγκριτική αξία αφού 

θα εξαρτώνται από το εκάστοτε μοντέλο, με συνέπεια να μη δύναται να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα για την εγγύς περιοχή και πώς αυτή επηρεάζει τις δονητικές 

συχνότητες ειδών όπως Fe-O, Fe-O-O, Fe-OH, Fe-NO και Fe-CO. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, βελτιστοποιήθηκαν μοντέλα με και χωρίς τη χρήση 

περιοριστικών τιμών για τις αποστάσεις O–H των δεσμών υδρογόνου. Στην περίπτω-

ση των περιορισμένων γεωμετριών, οι αποστάσεις O–H “πάγωσαν” στις τιμές από τις 

κρυσταλλικές δομές, ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις οδηγούμαστε και πάλι σε προ-

βλήματα σύγκλισης ή ασθενέστερους δεσμούς υδρογόνου που δεν παρουσιάζουν την 

πραγματική επίδραση που έχουμε στόχο να μελετήσουμε. Γι’ αυτό κρίθηκαν καταλ-

ληλότερα τα μοντέλα χωρίς τους περιορισμούς και με τη χρήση αποκλειστικά αιθανι-

κού οξέος ως δότη ηλεκτραρνητικού ατόμου στους δεσμούς υδρογόνου. Οι αποστά-

σεις O–H των δεσμών υδρογόνου αφέθηκαν ελεύθερες να βελτιστοποιηθούν. 

 Η δεύτερη ομάδα των μοντέλων αποτελείται από μόρια όπου το κέντρο χαλ-

κού βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση CuB(I) συναρμοσμένο με ένα μόριο νερού 

αντί για την ομάδα –OH (μοντέλα B1, B2 και B3 με κανένα, ένα και δύο δεσμούς υ-

δρογόνου αντίστοιχα στην εγγύς ιστιδίνη). 

B

Η τρίτη ομάδα περιέχει μόρια χωρίς το κέντρο CuB (C1, C2 και C3 με κανένα, 

ένα και δύο δεσμούς υδρογόνου στην εγγύς ιστιδίνη). Επίσης, στην ομάδα αυτή ανή-

κει και η δομή που προέρχεται από τη C1, αλλά διαθέτει ένα δεσμό υδρογόνου στο 

μακρινό οξυγόνο της Fe(IV)=O ομάδας (μοντέλο distal) ή συνδυασμένη επίδραση 
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τόσο στο μακρινό όσο και στο εγγύς περιβάλλον (distal+), όπως και η δομή που 

προέρχεται πάλι από τη C1, αλλά διαθέτει αποπρωτονιωμένο εγγύς ιμιδαζόλιο (C4). 

Δεν έχουν εφαρμοστεί γεωμετρικοί περιορισμοί σε κανένα από τα παραπάνω μο-

ντέλα και έτσι οι αποστάσεις, όπως και οι γωνιές, ήταν ελεύθερες να βελτιστοποιηθούν. 

Παράμετροι των μοντέλων αποτελούν το ολικό φορτίο και η πολλαπλότητα των 

συμπλόκων. Ενδιαφερόμαστε για υπολογισμούς στη φερρύλ οξειδωτική κατάσταση, 

έτσι οι DFT μελέτες χρησιμοποιούν ένα κέντρο Fea3(IV), οδηγώντας σε (+1) ολικό 

φορτίο  είτε όταν το –OH είναι συναρμοσμένο στον Cu(II) (A1, A2, A3), ή ένα μόριο 

H2O είναι συναρμοσμένο στον Cu(I) (B1, B2, B3). Μια doublet κατάσταση θεωρείται 

για τα διπυρηνικά φερρύλ Fe(IV)-Cu(II) μοντέλα (μια quartet κατάσταση οδηγεί σε 

γεφυρωμένα Fe-O-CuB είδη με σπάσιμο του ενός από τους τρεις δεσμούς CuΒ-His), 

ενώ μια triplet κατάσταση εφαρμόζεται στους υπολογισμούς της δεύτερης ομάδας. 

Τα μοντέλα που ανήκουν στην τρίτη ομάδα εμφανίζονται ουδέτερα με triplet διαμόρ-

φωση. 

Για κάθε δομή που αναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε μια πλήρης βελτιστοποίηση 

στη γεωμετρία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συναρτησιακού BLYP της ηλεκτρο-

νιακής πυκνότητας [41-42]. Χρησιμοποιήθηκε το TZVP triple-zeta valence σετ βάσης 

επαυξημένο με συναρτήσεις πόλωσης (p στα υδρογόνα και d στα άτομα της πρώτης 

και δεύτερη γραμμής του Π.Π.) όπως ενσωματώνεται στο λογισμικό πακέτο Turbo-

mole V.5-8-0 [43]. Για τα μέταλλα (σίδηρο και χαλκό) εφαρμόζεται ένα δραστικό 

core δυναμικό (ECP-“ecp-10-mdf” για το Fe και -“ecp-18 arep” για το Cu, όπως αυτά 

ορίζονται στο Turbomole). Επιπλέον, κάναμε χρήση του υπολογιστικού πλεονεκτή-

ματος της προσέγγισης RI-J (Resolution of the Identity) [44-45] όπως αυτή ενσωμα-

τώνεται στο Turbomole λογισμικό πακέτο με την “εξ ορισμού” παραμετροποίηση.  

Οι δομές των παραπάνω ομάδων μοντέλων φαίνονται στα Σχήματα 5.3a/b. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση πυκνότητας φορτίου που βασίζεται στην προσέγγιση 

Mulliken με τα αποτελέσματα να αναγράφονται στις εκάστοτε δομές για επιλεγμένα 

άτομα, ελέγχοντας έτσι την εγκυρότητα των βελτιστοποιημένων δομών για τα φερρύλ 

ενδιάμεσα. Για τα φερρύλ A1-3 μοντέλα, ο Fe βρίσκεται πραγματικά στην IV οξειδω-

τική κατάσταση, ενώ ο CuΒ είναι στην II οξειδωτική κατάσταση, όπως φαίνεται από 

τα υπολογιζόμενα spin στα μέταλλα αυτά. Πληθυσμοί spin όπως οι παραπάνω είναι 

συμβατοί με προηγούμενη μελέτη από τους Blomberg M. et al [46] και χαρακτηρι-

στικοί για τα φερρύλ είδη σε DFT υπολογισμούς. 
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Οι υπολογισμοί συχνοτήτων δόνησης είναι εξαιρετικά χρονοβόροι και δύσκολοι 

στην πραγματοποίηση για συστήματα με περίπου 100-130 άτομα και δύο μεταβατικά 

μεταλλικά κέντρα. Ο μεγάλος αριθμός ηλεκτρονίων των κέντρων αυτών καθιστά α-

ποτρεπτικούς τους υπολογισμούς σε υψηλότερο επίπεδο θεωρίας ή περισσότερο πο-

λύπλοκες δομές. Υπολογισμοί συχνοτήτων δόνησης για τα παραπάνω μοντέλα πραγ-

ματοποιήθηκαν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

(A) Βασιζόμενοι στις βελτιστοποιημένες αποστάσεις σιδήρου-οξυγόνου, που 

υπολογίστηκαν στο επίπεδο riBLYP/TZVP (Turbomole) για τα φερρύλ μοντέλα A1-

3, B1-3, C1-3, distal και distal+, χρησιμοποιήθηκε ο κανόνας του Badger [47], ώστε 

να υπολογιστούν οι δονητικές συχνότητες: 2 /3 (1)ij
e i

e

c
r d

ν
= + j , όπου re η απόσταση 

ισορροπίας d(Fe-O) και νe είναι η ζητούμενη συχνότητα δόνησης. Ο Green M. T. [48] 

προσδιόρισε τις εμπειρικές τιμές των σταθερών: 55.702ijc =  και  για το 

ζεύγος Fe-O προσαρμόζοντας γραμμικά μια σειρά από r

1.003ijd =

e και νe που υπολογίστηκαν 

βελτιστοποιώντας μια ομάδα 20 αιμικών μοντέλων στο θεωρητικό επίπεδο 

UB3LYP/6-311G. Οι υπολογιζόμενες συχνότητες για τα μοντέλα μας, με αυτόν τον 

τρόπο, προσαρμόστηκαν με τη χρήση ενός διορθωτικού παράγοντα ( ), με βά-

σει τη δόνηση τάσης Fe-O στους 804 cm

1,089×
-1 που αποδόθηκε στο διπυρηνικό A2 μοντέ-

λο το οποίο δε διαθέτει δεσμό υδρογόνου στην εγγύς περιοχή με τη Gly386 (το αιθα-

νικό οξύ στο μοντέλο). Τα αποτελέσματα αναγράφονται στον πίνακα 5.1. Δεν ενδια-

φερόμαστε στις απόλυτες τιμές των συχνοτήτων δόνησης, αλλά στις σχετικές μετα-

τοπίσεις που προκαλούνται λόγω των δεσμών υδρογόνου. Ο ίδιος διορθωτικός παρά-

γοντας χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις ομάδες μοντέλων για σύγκριση. Αυτή η μέθοδος, 

ωστόσο, είναι φυσικά εμπειρική και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τα αποτε-

λέσματα που εξάγονται από καθαρά ab initio υπολογισμούς και παρουσιάζονται επί-

σης στον πίνακα 5.1. Αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια πρώτη ένδειξη και συνάμα 

πυξίδα για τους καθαρά ab initio, αλλά χρονοβόρους, υπολογισμούς συχνοτήτων δό-

νησης. Καθαρα ab initio υπολογισμοί συχνοτήτων δόνησης πραγματοποιούνται μόνο 

σε περιπτώσεις όπου η μετατόπιση στη ν(Fe-O) λόγω δεσμών υδρογόνου στην εγγύς 

ή μακρινή περιοχή έχει ενδιαφέρον. 

(B) Το λογισμικό πακέτο Turbomole χρησιμοποιήθηκε ξανά στο riBLYP/TZVP 

επίπεδο θεωρίας στον υπολογισμό των συχνοτήτων δόνησης. Το module Aoforce του 

Turbomole, που χρησιμοποιήθηκε, υπολογίζει αναλυτικά αρμονικές δονητικές συχνό-
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τητες στις HF- ή (RI)DFT-μεθόδους για closed-shell και spin-unrestricted open-shell 

συστήματα. Η προσέγγιση RI χρησιμοποιείται μόνο μερικά, πράγμα που σημαίνει ότι 

ο πίνακας Hessian που προκύπτει είναι μόνο μια (πολύ καλή) προσέγγιση στις ακρι-

βείς παραγώγους δεύτερης τάξης της RIDFT έκφρασης της ενέργειας. Ένας τυπικός 

υπολογισμός σταθερών δεσμού (ή ελατηρίου) προσδιορίζει όλες τις δονητικές μετα-

βάσεις (επιτρεπτές και μη). Οι υπολογιζόμενες δονητικές συχνότητες εμφανίζονται 

χωρίς και με ( ) διορθωτικό παράγοντα, όπου χρειάζεται (A1, A2, A3), στον 

πίνακα 5.1. 

1,032×

(C) Για τις δομές των φερρύλ ενδιαμέσων χωρίς το μεταλλικό κέντρο CuB (C1, 

C2, C3 και C4) πραγματοποιήθηκε ξανά βελτιστοποίηση της γεωμετρίας και συνα-

κόλουθος υπολογισμός του Hessian πίνακα χρησιμοποιώντας το συναρτησιακό ηλε-

κτρονιακής πυκνότητας της BLYP μεθόδου με το dmol3 [49-51] module στο Accel-

rys Materials Studio 3.2 λογισμικό πακέτο. “Double Numerical με d-συναρτήσεις” 

σετ βάσης με μια d-συνάρτηση πόλωσης σε όλα τα άτομα εκτός του υδρογόνου και p 

συνάρτηση πόλωσης στα άτομα του υδρογόνου χρησιμοποιήθηκε για όλα τα ελαφριά 

στοιχεια (DNP). Για τα μέταλλα (σίδηρο και χαλκό) χρησιμοποιήθηκε ένα δραστικό 

core δυναμικό (ECP) από την Stuttgart-Dresden ομάδα [52-53] όπως αυτό ενσωμα-

τώνεται στο dmol3 του Materials Studio (Accelrys). Σε όλες τις περιπτώσεις (conver-

gence tolerance, integration accuracy, SCF tolerance) επιλέχτηκε το επίπεδο fine. 

 

5.4 Η ακρίβεια των θεωρητικών δομών 

 

Το λογισμικό πακέτο Gaussian [54] είναι ευρέως διαδεδομένο και σημείο ανα-

φοράς στην πραγματοποίηση ab initio θεωρητικών υπολογισμών, ωστόσο ενεργά κέ-

ντρα όπως αυτά που μελετάμε απαιτούν ισχυρά υπολογιστικά συστήματα και χρόνο 

επεξεργασίας που κοστίζει αρκετά. Αποφασίστηκε, λοιπόν, η χρήση αποδοτικότερων 

λογισμικών πακέτων και μεθόδων, που όπως αποδεικνύεται παρακάτω δεν υστερούν 

σημαντικά σε ακρίβεια σε σχέση με το Gaussian. 

Το μοντέλο A1 βελτιστοποιήθηκε στη γεωμετρία χρησιμοποιώντας το Gaussian 

03 (Α1-G) λογισμικό πακέτο στο UB3LYP/6-311G* επίπεδο θεωρίας χωρίς ECPs. Η 

ακρίβεια της μεθόδου B3LYP για τα υπό μελέτη συστήματά μας, σε συνδυασμό με τη 

βάση 6-311G*, έχει αποδειχτεί σε πολλές θεωρητικές δημοσιεύσεις, όπως αναφέρεται 

και στο κεφάλαιο III. Επίσης, η ίδια δομή βελτιστοποιήθηκε στο dmol3 (Α1-M) 
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/BLYP/DNP επίπεδο θεωρίας με ECPs, όπως και στο  riBLYP/TZVP-Turbomole 

(Α1-T) επίπεδο θεωρίας με ECPs. Επίθεση των τριών δομών (A1-G, A1-M και A1-Τ) 

φαίνεται στο Σχήμα 5.4, ώστε να συγκριθεί η αξιοπιστία των διαφορετικών πακέτων 

και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Επιλεγμένες αποστάσεις δεσμών από τα διαφο-

ρετικά λογισμικά πακέτα αναφέρονται επίσης στο Σχήμα 5.4. Όπως παρατηρείται, τα 

τρία λογισμικά πακέτα δεν παρουσιάζουν σοβαρές ασυνέπειες, αν και οι δομές προσ-

διορίστηκαν με διαφορετική μεθοδολογία. Επίσης, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων 

μέσω του dmol3 module και της μεθόδου GGA-BLYP/DNP έχει αποδειχτεί ήδη σε 

θεωρητικές μελέτες [55-59] για βιολογικά μόρια. 

Οι αποστάσεις Fe(IV)-Cu(II) που υπολογίζονται στα διπυρηνικά μοντέλα (4-5 

Å) δε διαφέρουν σημαντικά από αυτές των κρυσταλλικών δομών (Σχήμα 5.2). Η α-

πόσταση d(Fe-O) στα φερρύλ Fe(IV)=O είδη έχει υπολογιστεί με μετρήσεις απορρό-

φησης ακτινών x σε διαφορετικά ένζυμα (HRP-II, Mb-II και CCP-I) σε 1.64/1.70 [60-

61], 1.69 και 1.69 Å [62-63] αντίστοιχα. Στην περίπτωση που θα εισάγονταν περιορι-

σμοί σε ορισμένες γεωμετρικές παραμέτρους α) ανάλογα με τις συντεταγμένες, η α-

πόσταση Fe-Cu θα ήταν σχετικά περιορισμένη και δε θα άλλαζε ελεύθερα, ώστε να 

αποδώσει σωστά τη δυναμική του μακρινού περιβάλλοντος και β) Ο υπολογισμός 

συχνοτήτων δόνησης για τις περιορισμένες δομές θα απέδιδε σε ορισμένες περιπτώ-

σεις φανταστικές συχνότητες, οδηγώντας σε αναξιόπιστα αποτελέσματα. Βασιζόμενοι 

στις προηγούμενες κρυσταλλικές δομές, οι δεσμοί υδρογόνου που εμφανίζονται είναι 

ασύμμετροι και οι Ο–N(H) αποστάσεις είναι από 2.78 μέχρι 3.52 Å. Στις βελτιστο-

ποιημένες δομές, οι O-H(N) αποστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 1.94 και 2.56 Å. Αυτή η 

παρατήρηση, αν αναλογιστούμε την Ν–Η απόσταση στο ιμιδαζόλιο ίση με ~1Å, δεί-

χνει, σε κάθε περίπτωση, ότι οι θεωρητικοί υπολογισμοί σε αυτή τη μελέτη είναι 

συμβατοί με το in vivo δίκτυο δεσμών υδρογόνου. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη 

μας τη δυναμική της πρωτεΐνης – το γεγονός δηλαδή ότι τα κατάλοιπα στην εγγύς πε-

ριοχή δεν είναι “παγωμένα” όπως εμφανίζονται στις διάφορες κρυσταλλικές δομές, 

αλλά κινούνται σε λογικά πάντα πλαίσια. Ελάχιστες διαφορές μεταξύ θεωρητικών 

υπολογισμών και κρυσταλλικών δομών, που σχετίζονται με το δίκτυο των δεσμών 

υδρογόνου, θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν φυσιολογικές κινήσεις στο πρωτεϊνι-

κό εγγύς περιβάλλον, ενώ περιορισμοί στις αποστάσεις βάσει των κρυσταλλικών δε-

σμών που εισάγονται σε προηγούμενες θεωρητικές μελέτες [33-35,37-38] δεν αποδί-

δει σωστά τη δυνατότητα της σχετικής κίνησης των καταλοίπων in vivo. Οι συμμε-

τρικοί δεσμοί υδρογόνου στο εγγύς ιμιδαζόλιο στους θεωρητικούς υπολογισμούς, αν  

 120



Κεφάλαιο V – Τα οξο-φερρύλ ενδιάμεσα στην αναπνοή 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 5.4. 
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και διαφέρουν από τους ασύμμετρους δεσμούς στην εγγύς περιοχή in vivo επηρεά-

ζουν τη συχνότητα δόνησης με τέτοιο τρόπο όπως φαίνεται παρακάτω, ώστε γίνεται 

κατανοητή η αντιστοιχία που προτείνεται με τα ένζυμα. 

 

5.5 Τα αποτελέσματα 

 

Συγκρίνοντας τις δομές  A1-C1, A2-C2 και A3-C3 παρατηρούμε διαφορές στην 

επίδραση του συστήματος των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή παρουσία και 

απουσία του μεταλλικού κέντρου CuB. Το επονομαζόμενο “proximal effect” λόγω 

των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς ιστιδίνη εμφανίζεται ενισχυμένο παρουσία CuB. 

Για τις ίδιες καταστάσεις δεσμού υδρογόνου (μηδέν, ένας ή δύο) στην εγγύς περιοχή 

της His, παρατηρούνται διαφορετικές μετατοπίσεις (shifts σε cm-1) παρουσία και α-

πουσία του CuB. Οι δομές A1, A2 και A3 διαφέρουν στην απόσταση CuB-Fea3 (~4Å) 

κατά ένα μέγιστο ποσό Å, καθώς ο Cu0,098± B πλησιάζει το μακρινό οξυγόνο του 

Fe(IV)=O είδους όσο η κατάσταση δεσμών υδρογόνου στο ιμιδαζόλιο αλλάζει από 

κανένα σε δύο. Η σχετική αυτή κίνηση (Fe CuB) του 0,1Å βρίσκεται στα φυσιο-

λογικά πλαίσια κίνησης στο ενεργό κέντρο in vivo. Ένα διαφορετικό φαινόμενο, λι-

γότερο ισχυρό παρατηρείται για τη δεύτερη ομάδα μορίων (B1, B2 και B3) με την 

CuB(I)-Fea3(IV) απόσταση (~5,8Å) να διαφέρει κατά ένα μέγιστο ποσό  Å. Τα 

διπυρηνικά σύμπλοκα Β, αν και δεν υφίστανται ως φερρύλ είδη της CcO in vivo, μας 

βοηθούν να διαπιστώσουμε το βαθμό στον οποίο συμβάλει η οξειδωτική κατάσταση 

του Cu

0,002±

B στη Δν(Fe-O). Η απόσταση του CuB από το φερρύλ οξυγόνο, σε αυτή την 

περίπτωση, παραμένει σχετικά σταθερή όσο αυξάνονται οι δεσμοί υδρογόνου στο 

εγγύς ιμιδαζόλιο. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι οι δεσμοί υδρογόνου στην εγγύς ιστιδίνη 

ελέγχουν ακόμα και την απόσταση CuB-Fea3 στην περίπτωση που ο χαλκός βρίσκεται 

στην οξειδωτική κατάσταση II. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτροστατικές αλλη-

λεπιδράσεις που είναι ισχυρότερες στην περίπτωση του Cu(II). Η συμμετρία των τρο-

χιακών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ισχυρός δεσμός υδρογόνου στο Nδ-H της His411 

οδηγεί σε ισχυρό σ-δεσμό του Nε στον αιμικό σίδηρο επιπλέον με τις αλληλεπιδρά-

σεις π-δεσμού. Για την ακρίβεια, πόλωση του ιμιδαζολίου (Im
-
) επηρεάζει το χαρα-

κτήρα σ-δότη του Nε μονήρους ζεύγους, ένα στάδιο-κλειδί στο “proximal effect” υ-

πεύθυνο για την αύξηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας στους δεσμευμένους στην 

 122



Κεφάλαιο V – Τα οξο-φερρύλ ενδιάμεσα στην αναπνοή 

αίμη διατομικούς υποκαταστάτες. Η πυκνότητα φορτίου στο μακρινό οξυγόνο του 

φερρυλ είδους αυξάνεται ως αποτέλεσμα του δεσμού υδρογόνου στο Nδ. Η πόλωση 

του ιμιδαζολίου μεταφέρεται μέσω τόσο σ- όσο και π- αλληλεπιδράσεων. Η πυκνότη-

τα φορτίου στο μακρινό οξυγόνο αυξάνεται, με αποτέλεσμα την περαιτέρω πόλωση 

του: Fe-O(δ-). Το μερικό αρνητικό φορτίο έλκει περισσότερο τον CuB(II) και επιπλέον 

σταθεροποιεί περισσότερο ενεργειακά το φερρύλ είδος Fe(IV)=Ο που απαιτείται για 

το ομολυτικό σπάσιμο του δεσμού O–O. Τα φορτία που υπολογίζονται κατά Mulliken 

έχουν πάντα προσεγγιστική αξία και απλά πιστοποιούν την οξειδωτική κατάσταση 

των μετάλλων, χωρίς να μπορούν να αποδώσουν σωστά μικρές αλλαγές λόγω πόλω-

σης (Fe+-Oδ-). H πόλωση του Fe(IV)=O είδους διαπιστώνεται εύκολα από την αύξηση 

στην απόσταση Fe=O και τη χαμηλότερη ενέργεια του δεσμού (μετατόπιση σε χαμη-

λότερους κυματαριθμούς). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεσμός υδρογόνου στην 

εγγύς ιστιδίνη, που αποτελεί κυρίως σ-αλληλεπίδραση, μπορεί να επάγει αλλαγές στο 

π-δεσμικό σύστημα του αιμικού σιδήρου. 

Σταθερή απόσταση Fe-CuB κατά τη βελτιστοποίηση της γεωμετρίας των φερρύλ 

ενδιαμέσων A1-3 οδηγεί σε δομές που συγκλίνουν εξαιρετικά αργά, αν τελικά συ-

γκλίνουν, όταν το εγγύς ιμιδαζόλιο είναι αποπρωτονιωμένο ή καθώς αυξάνεται ο α-

ριθμός των δεσμών υδρογόνου στην περιοχή του ιμιδαζολίου, καθιστώντας την κίνη-

ση του CuB προς το σίδηρο καίρια για τη σταθεροποίηση τέτοιων δομών. 

 Οι Δν μετατοπίσεις που υπολογίζονται με το turbomole (ή το dmol3 – οι εντά-

σεις δεν αναφέρονται), αναγράφονται στον πίνακα 5.1. Ακόμα και μικρές τιμές των 7 

cm-1, αντιπροσωπεύουν πραγματικές μετατοπίσεις και δεν περιορίζονται από την α-

κρίβεια της μεθόδου στον υπολογισμό δονητικών συχνοτήτων, καθώς οι δονήσεις 

που μελετώνται έχουν μεγάλες εντάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες (turbo-

mole, BLYP/TZVP) για παράδειγμα: οι 820 (C1) και 812 (C3) cm-1  έχουν εντάσεις 

32.25 και 44.71 km/mol αντίστοιχα (πλέον ισχυρές από κάθε άλλη κοντινή σε ενέρ-

γεια δόνηση). Οι 787 (A1) και 763 (A3) cm-1 έχουν εντάσεις 89.28 και 106.98 

km/mol αντίστοιχα. Τέλος, η 814 cm-1 στο distal μοντέλο που δε διαθέτει κέντρο Cu, 

αλλά ένα δεσμό υδρογόνου στο οξυγόνο του Fe(IV)=O έχει ένταση 63.32 km/mol. 

Η συχνότητα δόνησης κάμψης His-Fe=O εμφανίζεται στους 305 cm-1 στα μο-

ντέλα C1, C2 και C3 (riBLYP/TZVP-Turbomole). Στα μοντέλα που περιέχουν και τα 

δύο ενεργά κέντρα η ίδια συχνότητα δόνησης κάμψης εμφανίζεται στους 302 cm-1 

(καθόλου ή ένας δεσμός υδρογόνου) και μετατοπίζεται στους 316 cm-1 στην περί-
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πτωση των δύο δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή. Στο A1 μοντέλο εμφανίζεται, 

επίσης  στο ίδιο επίπεδο θεωρίας (riBLYP/TZVP-Turbomole), μια δόνηση στους 323 

cm-1 που θα μπορούσε να αποδοθεί στην His-Fe=O δόνηση κάμψης. Συμπεραίνουμε 

ότι η δόνηση κάμψης του συστήματος His-Fe=O είναι σχετικά ανεξάρτητη από τις 

επιδράσεις των δεσμών υδρογόνου ή τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις που επά-

γονται με την κίνηση του CuB. Η δόνηση αυτή έχει προταθεί ότι εμφανίζεται πειρα-

ματικά στους ~350-360 cm-1 από τις ερευνητικές ομάδες των Kitagawa [24] και 

Rousseau [27]. 

Για τα μοντέλα C1, C2 και C3 υπολογίστηκαν συχνότητες δονήσεων σε δύο δι-

αφορετικά θεωρητικά επίπεδα (Aoforce-riBLYP/TZVP και dmol3/BLYP-DNP), ω-

στόσο τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι υπολογιζόμενες μετατοπίσεις που οφείλονται 

στους δεσμούς υδρογόνου στην εγγύς περιοχή δεν διαφέρουν στις δύο μεθόδους. To 

Turbomole λογισμικό πακέτο, ωστόσο, αποδείχτηκε αποδοτικότερο και σχετικά γρη-

γορότερο για τα μοντέλα μας σε σχέση με το Gaussian στο υπολογιστικό σύστημα 

όπου είχε εγκατασταθεί και είχαμε στη διάθεσή μας. 

 

Συγκρίνοντας τις δομές A4/dmol3 και A1/dmol3 (Σχημα 5.5) που αναφέρονται 

στις δύο ακραίες καταστάσεις πρωτονίωσης της εγγύς ιστιδίνης, υποστηρίζουμε ότι η 

παρουσία του πρωτονίου στο κατάλοιπο αυτό της ιστιδίνης in vivo παίζει σημαντικό 

ρόλο ελέγχοντας α) την απόσταση Fea3-CuB και β) το σχηματισμό γεφυρωμένων εν-

διαμέσων τα οποία θα αποκτούσαν σταθερότητα με αυξημένο χρόνο ζωής, επηρεάζο-

ντας δραματικά τον καταλυτικό κύκλο. Όπως γνωρίζουμε, η κυτοχρωμική c οξειδάση 

πρέπει να καταλύσει την ενεργοποίηση του μοριακού οξυγόνου με τρόπο γρήγορο. 

Επιπλέον, κανένα ενδιάμεσο δε θα πρέπει να είναι αρκετά σταθερό, με αποτέλεσμα 

να εμποδίσει την κατάλυση να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Στο ίδιο Σχήμα 5.5 

εμφανίζονται οι δομές C1/dmol3, C3/dmol3 και C4/dmol3. Όπως παρατηρούμε για 

τις συχνότητες δονήσεων τάσης ν(Fe-O) η αποπρωτονίωση του εγγύς ιμιδαζολίου 

αντιστοιχεί σε ένα Δν=56 cm-1 αρκετά μεγάλο που δεν μπορεί να αντιστοιχεί στη με-

τάβαση 804/790 cm-1. Σε λιγότερο ακραίες καταστάσεις πρωτονίωσης (δεσμοί υδρο-

γόνου στην εγγύς ιστιδίνη που εξασθενούν τον Nδ-Η δεσμό), όπως συζητήθηκε προη-

γούμενα, αν και έχουμε μια αλλαγή στην απόσταση Fe-CuB, το ένζυμο καταφέρνει να 

ελέγχει τη σταθερότητα των ενδιαμέσων με ηπιότερο τρόπο. 
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Σχήμα 5.5. Βελτιστοποιημένες δομές φερρύλ ενδιαμέσων Fe(IV)=O στο επίπεδο θε-

ωρίας dmol3-BLYP/DNP που παρουσιάζουν τα ακραία φαινόμενα αποπρωτονίωσης 

του εγγύς ιμιδαζολίου σε περιπτώσεις παρουσίας και απουσίας του μεταλλικού κέ-

ντρου CuB. Δονητικές συχνότητες υπολογίστηκαν για τα μοντέλα χωρίς χαλκό μόνο. 
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Η επίδραση μακρινού δεσμού υδρογόνου– Στο Σχήμα 5.6 υπάρχουν οι βελτι-

στοποιημένες δομές φερρύλ μοντέλων (riBLYP/TZVP στο Turbomole) χωρίς το με-

ταλλικό κέντρο CuB. Ερευνάται η επίδραση της παρουσίας ενός δεσμού υδρογόνου 

στο μακρινό οξυγόνο του αιμικού σιδήρου. Ένα μόριο νερού εισάγεται στην περιοχή 

δέσμευσης του υποκαταστάτη, ώστε να αναπαραστήσει το μακρινό δεσμό υδρογόνου. 

Το κέντρο χαλκού αφαιρέθηκε καθώς δε πρέπει να συμμετέχει στο φαινόμενο η πα-

ρουσία του. Όπως παρατηρούμε από τις υπολογιζόμενες ν(Fe-O) δονητικές συχνότη-

τες στα μοντέλα, ένας δεσμός υδρογόνου στη μακρινή περιοχή είναι υπεύθυνος για 

μια μετατόπιση 6 cm-1 στη ν(Fe-O). Έτσι, προκαλεί μικρότερη μετατόπιση από ότι 

δύο δεσμοί υδρογόνου στην εγγύς περιοχή. Ο δεσμός υδρογόνου στη μακρινή περιο-

χή του φερρύλ ενδιαμέσου αναφέρεται στην αλληλεπίδραση από το υδροξύλιο του 

CuB με το μακρινό οξυγόνο και δεν ενισχύεται παρουσία του χαλκού σε απλά μοντέ-

λα Cu-OH| Fe(IV)=O (τα αποτελέσματα δεν αναφέρονται). Τα πειραματικά δεδομένα 

[64] δείχνοντας αμελητέα μετατόπιση της ν(Fe-O) σε ανταλλαγές Η2Ο/ D2O συνηγο-

ρούν στο γεγονός ότι η μακρινή περιοχή δεν πρέπει να καθορίζει τη ν(Fe-O), μια που 

θα έπρεπε να εμφανίζει μια μεγαλύτερη μετατόπιση καταδεικνύοντας την ισοτοπική 

ευαισθησία, στην περίπτωση ύπαρξης μακρινού δεσμού υδρογόνου. 

Η συνδυασμένη επίδραση, ωστόσο, τόσο από μακρινές, όσο και από εγγύς αλ-

ληλεπιδράσεις που υφίστανται στο μοντέλο distal+ φαίνεται να μετατοπίζει την ν(Fe-

O) δόνηση τάσης κατά μόλις 12 cm-1 με το καθαρό μακρινό φαινόμενο να αντιστοιχεί 

σε (C1-distal+)-(C1-C2)=12-4 = 8 cm-1, δηλώνοντας και σε αυτή την περίπτωση ότι 

η επίδραση του μακρινού φαινόμενου είναι περιορισμένη. Όπως θα δούμε στο επόμε-

νο κεφάλαιο, η αντίστοιχη μετατόπιση για το υδρόξυ ενδιάμεσο (Fe(III)-OH) είναι 

παραπάνω από διπλάσια. 

 

Στο Σχήμα 5.7 εμφανίζονται διαγράμματα συσχέτισης αποστάσεων με δονητι-

κές συχνότητες, όπως και αποστάσεων με αποστάσεις στο riBLYP/TZVP-Turbomole 

επίπεδο θεωρίας. Όπως παρατηρούμε, τα διαγράμματα δεν παρουσιάζουν κάποια α-

συνήθιστη συμπεριφορά στη κλίση ή τη σύγκλιση. Η συσχέτιση Nε-Fe και Fe-O απο-

στάσεων έχει ήδη γίνει κατανοητή σε προηγούμενη παράγραφο, όπου αναφέρθηκε η 

πόλωση του ιμιδαζολίου. 
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Σχήμα 5.6. Βελτιστοποιημένες δομές φερρύλ ενδιαμέσων Fe(IV)=O στο επίπεδο θε-

ωρίας riBLYP/TZVP (Turbomole) που παρουσιάζουν την επίδραση στη δόνηση τά-

σης Fe(IV)=O λόγω ενός δεσμού υδρογόνου στο distal οξυγόνο. Δονητικές συχνότη-

τες υπολογίστηκαν για τα μοντέλα αυτά στο ίδιο θεωρητικό επίπεδο και για τη συν-

δυασμένη επίδραση από μακρινές και εγγύς αλληλεπιδράσεις. 
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Σχήμα 5.7. Διαγράμματα συσχέτισης διαφόρων παραμέτρων των υπό μελέτη φερρύλ 

Fe(IV)=O μοντέλων που φαίνονται στον πίνακα. Η γραμμική σχέση είναι φανερή για 

τα d(Fe-O) vs. d(Fe-Nε), ν(Fe-O) vs. d(Fe-O) και ν(Fe-Nε) vs. d(Fe-Nε). 
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι μια μετατόπιση της τάξης των 16 cm-1 

στη ν(Fe-O) επάγεται στο φερρύλ είδος (μετάβαση A2  A3) που οφείλεται στη δη-

μιουργία ενός δεσμού υδρογόνου στο εγγύς ιμιδαζόλιο. Στο Σχήμα 5.8 φαίνεται η in 

vivo εφαρμογή της παρατήρησης αυτής. Επιλέξαμε να περιλάβουμε τον ενδομοριακό 

δεσμό υδρογόνου στην His411 όπως και το δεσμό υδρογόνου με τη γλυκίνη Gly386 

(P. denitrificans αρίθμηση) στους προτεινόμενους μηχανισμούς. Δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε, ωστόσο, την παρουσία μιας θρεονίνης Thr στο εγγύς περιβάλλον 

ορισμένων ενζύμων σε απόσταση περίπου 4.6 Å από την εγγύς ιστιδίνη (δεσμός υ-

δρογόνου ~3.5 Å) . Ίσως το κατάλοιπο αυτό να συμμετέχει στο δίκτυο των δεσμών 

υδρογόνου σε αυτή την περιοχή και να συμβάλει στη μετάβαση 804/790 cm-1, μια 

που δεν υπάρχουν πειραματικά αποτελέσματα ή προτεινόμενοι μηχανισμοί που να 

αντιτίθενται σε κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από 

τη Gly386 σε σχέση με την εγγύς ιστιδίνη στις κρυσταλλικές δομές, δε μας περιορί-

ζει, καθώς η δυναμική του ενζύμου και οι αλλαγές στη διαμόρφωση μπορούν να με-

ταβάλλουν τις σχετικές θέσεις των καταλοίπων, που εμφανίζονται στην “παγωμένη” 

κρυσταλλική δομή, σχηματίζοντας ή διασπώντας δεσμούς υδρογόνου. 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι οι σημαντικές διαφορές που παρα-

τηρούνται στη μετατόπιση μεταξύ της μεθόδου υπολογισμού της ν(Fe-O) βάσει του 

κανόνα του Badger και βάσει του Aoforce – riBLYP/TZVP για τα A1, A2 και Α3 (πί-

νακας 5.1) δικαιολογούνται από το γεγονός ότι η πρώτη μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη 

τη σχετική κίνηση των κέντρων Fe-CuB. Οι σταθερές dij & cij του κανόνα αυτού για 

ν(Fe-O) προέκυψαν από μοντέλα χωρίς το κέντρο χαλκού. Τα μοντέλα B1, B2, B3, 

C1, C2. C3, C4 και distal/ distal+ δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στις με-

τατοπίσεις όποια κι αν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται, πράγμα που αναμένεται, 

καθώς η σχετική κίνηση CuB-Fe σε αυτά είναι αμελητέα ή ανύπαρκτη (απουσία χαλ-

κού). 

 

5.6 Συζήτηση – ερμηνεία και σύγκριση αποτελεσμάτων 

 

Έχει δειχτεί ότι η επώαση οξειδωμένου ενζύμου (aa3 από το P. Denitrificans) 

με το CO παρουσία οξυγόνου οδηγεί στο PM (607-nm) ενδιάμεσο πρώτα, και στη συ-  
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Σχήμα 5.8. Προτεινόμενες αλλαγές στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς 

περιοχή που είναι υπεύθυνες για την ισχύ του Fe(IV)=O δεσμού και τη συχνότητα 

δόνησης τάσης του. 
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νέχεια το ένζυμο επιστρέφει στην οξειδωμένη μορφή, χωρίς το σχηματισμό του F 

(575-585 nm) είδους [1]. Στην ίδια αντίδραση MV-CcO/O2 (pH 7.5) το RR φάσμα 

διαφοράς 16Ο2/18Ο2 εμφανίζει δονήσεις οι οποίες σχετίζονται με το οξυγόνο και απο-

τελούν και τις μοναδικές ισοτοπικά ευαίσθητες μπάντες: 804/764 και 790/750 cm-1. 

Τα χαρακτηριστικά της δόνησης 804/764 cm-1 την καθιστούν δόνηση τάσης ενός αι-

μικού a3 Fe(IV)=O είδους του P ενδιαμέσου [25,27,30], παρόμοιας με αυτής που ανι-

χνεύεται στις αντιδράσεις πλήρως ανηγμένης αα3 (από βόδι)/O2, MV-CcO/O2 και ο-

ξειδωμένης CcO με H2O2. Τα χαρακτηριστικά της δεύτερης ισοτοπικά ευαίσθητης 

δόνησης στους 790 cm-1, που σχετίζεται με το οξυγόνο, είναι συμβατά με αυτά που 

έχουν αναφερθεί στην αντίδραση της πλήρως ανηγμένης CcO με το O2 και στην αντί-

δραση της οξειδωμένης CcO με το H2O2 [14,16,18,25,30]. Αυτή η δόνηση, ωστόσο, 

είχε αποδοθεί προηγούμενα σε ένα αιμικό a3 Fe(IV)=O είδος του F ενδιαμέσου (580 

nm) που βρίσκεται σε ένα επίπεδο οξείδωσης χαμηλότερο από το ενδιάμεσο P (607 

nm) στον καταλυτικό κύκλο ενζύμων τόσο από βόια καρδιά όσο και από το P. deni-

trificans aa3 παρουσία H2O2 [25,30]. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η επιστροφή του 

607 nm είδους στην οξειδωμένη μορφή συμβαίνει μέσω του 580 nm είδους στην α-

ντίδραση του οξειδωμένου CcO ενζύμου με Η2Ο2. 

Είναι σήμερα γνωστό ότι οι ιδιότητες του trans-υποκαταστάτη των οξο-φερρύλ 

συμπλόκων μπορεί να επηρεάσουν το δεσμό μεταξύ του αιμικού σιδήρου και του ο-

ξυγόνου, έτσι ώστε, να μετατοπίσουν τη συχνότητα δόνησής του [25]. Η συχνότητα 

δόνησης μειώνεται καθώς ο υποκαταστάτης αποκτά περισσότερο χαρακτήρα δότη 

ηλεκτρονίων στη Fe(IV)=O μονάδα. Η μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτό το φαινόμε-

νο προέρχεται από τον εγγύς υποκαταστάτη His-411, όπου μια υψηλής συχνότητας 

δόνηση ν(Fe-His) προέρχεται από ένα πληθυσμό στον οποίο ένας δεσμός υδρογόνου 

στην His411 παραμένει ανέπαφος, ωστόσο μια χαμηλότερη συχνότητα της Fe-His 

δόνησης αντικατοπτρίζει μια μορφή του ενζύμου στην οποία απουσιάζει ο συγκεκρι-

μένος δεσμός υδρογόνου. Βασισμένοι στην κρυσταλλική δομή του aa3 από P. denitri-

ficans και θηλαστικά (βλ. παράγραφο 5.1), η εγγύς His-411 είναι ικανή να σχηματίσει 

ένα δεσμό υδρογόνου με τη Gly-386, χωρίς να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ύπαρξης 

δεσμού υδρογόνου μεταξύ και Thr389-His411. Βάσει των θεωρητικών υπολογισμών, 

σε συνδυασμό με τα πειραματικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν νωρίτερα, αναθέ-

τουμε τη διαφορά των 16 cm-1 (θεωρητικά) ή 14 cm-1 (πειραματικά) των 790 και 804 

cm-1 δονήσεων στην αλληλεπίδραση με και χωρίς δεσμό υδρογόνου, αντίστοιχα, της 
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εγγύς His-411 με την Gly-386. Παρουσία του δεσμού υδρογόνου στην His-411, η η-

λεκτρονιακή πυκνότητα ωθείται στα αντιδεσμικά π* τροχιακά του Fe(IV)=O, εξα-

σθενώντας το δεσμό, και έτσι, μετατοπίζοντας τη Fe(IV)=O συχνότητα δόνησης τά-

σης από τους 804 στους 790 cm-1 in vivo. Με αυτόν τον τρόπο και η οπτική μετάβαση 

θα μετατοπιστεί σε χαμηλότερη ενέργεια ως αποτέλεσμα του μειωμένου ενεργειακού 

διαχωρισμού των d τροχιακών και της ενέργειας των αντιδεσμικών π* τροχιακών. Τα 

πειραματικά ευρήματα και οι θεωρητικοί υπολογισμοί, συμφωνούν και αλληλοσυ-

μπληρώνονται. 

Βασιζόμενοι στην ανίχνευση των 790 και 804 cm-1 Fe(IV)=O δονήσεων στο PM 

ενδιάμεσο (επίπεδο αναγωγής κατά τρία ηλεκτρόνια) και τη θεωρητική δονητική θεώ-

ρηση των δύο αυτών ειδών [1], προτείνουμε ένα μηχανιστικό μονοπάτι για τη σχάση 

του δεσμού O-O από την κυτοχρωμική c οξειδάση. Ο μηχανισμός αντίδρασης βασί-

ζεται σε τρία νέα ευρήματα: 1) Είτε μια W (τρυπτοφάνη) είτε μια τυροσίνη (Y) είναι 

η πηγή του τρίτου ηλεκτρονίου [39-40] στην αντίδραση aa3-Ο2, 2) το σχηματισμό του 

PM ενδιαμέσου στο Y280H mutant 11 [30,40] και 3) τα καινούρια δεδομένα που πα-

ρουσιάστηκαν παραπάνω. Πρέπει να αναφερθεί ότι ένα ζεύγος W272-Y167 (αρίθμη-

ση από το P. denitrificans) βρίσκεται σε απόσταση 3.7 Å μακριά από το His-CuB με-

ταλλικό κέντρο [6,8]. Θεωρητικοί υπολογισμοί που στηρίζουν τη σχέση (W-Y)-CuB 

αναφέρονται στο κεφάλαιο IV. Στο μηχανισμό αυτό η αρχική δέσμευση του O2 στην 

αίμη a3 ακολουθείται από μεταφορά ηλεκτρονίου από τον CuB στο σχηματισμό του 

χαμηλού χρόνου ζωής, και μέχρι σήμερα, μη ανιχνευμένου περόξυ ενδιαμέσου. Σε 

αυτό το σημείο η μεταφορά ηλεκτρονίου από ένα οξειδωμένο ζεύγος W-Y ανάγει τον 

CuB οδηγώντας στο μεταβατικό υδροπερόξυ ενδιάμεσο της αίμης a3. Ακόλουθη με-

ταφορά ηλεκτρονίου από τον CuB σχάζει το δεσμό O-O και ταυτόχρονα εισάγεται μια 

αλλαγή διαμόρφωσης στην κοιλότητα a3/CuB που μεταφέρεται στο εγγύς περιβάλλον 

της His-411. Αυτή η αλλαγή στη διαμόρφωση οδηγεί σε δύο μορφές του καταλοίπου 

ιστιδίνης-411 συναρμοσμένου στην αίμη a3 του Fe(IV)=O είδους με και χωρίς δεσμό 

υδρογόνου. Ο προτεινόμενος μηχανισμός φαίνεται στο Σχήμα 5.9, όπου οι δομές που 

σχεδιάζονται βασίζονται στην κρυσταλλική δομή του aa3 από P. denitrificans η οποία 

τροποποιήθηκε κατάλληλα, ώστε να αναπαριστά τα προτεινόμενα ενδιάμεσα. Οι δο-

μές που εμφανίζονται στο Σχήμα 5.9 δεν είναι αποτέλεσμα βελτιστοποίησης στη γε-

ωμετρία, αλλά έχουν στην ουσία περισσότερο ποιοτική θεώρηση. Ο προτεινόμενος  

                                                 
11 Μετάλλαξη της cross-linked τυροσίνης 280 σε ιστιδίνη. 
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Σχήμα 5.9. Προτεινόμενος μηχανισμός της ενεργοποίησης του μοριακού οξυγόνου 

στη MV-μορφή του ενζύμου, όπου φαίνονται τα φερρύλ ενδιάμεσα 5a και 5b. Χαρα-

κτηρίζονται αντίστοιχα από τις δονήσεις 804/790 cm-1. 

 133



Κεφάλαιο V – Τα οξο-φερρύλ ενδιάμεσα στην αναπνοή 

μηχανισμός σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να περιλαμβάνει αναγωγή του μεταλλικού κέ-

ντρου χαλκού από μια ρίζα καταλοίπου στην πρωτεϊνική μήτρα, όπως μελετήθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο IV. 

Το  607 nm P ενδιάμεσο που σχηματίζεται στην αντίδραση της οξειδωμένης aa3 

από το P. denitrificans με H2O2 οδηγεί στο σχηματισμό ενός μόνο οξο-φερρύλ ενδια-

μέσου με μια Fe(IV)=O δόνηση τάσης στους 804 cm-1 [30]. Η συγκεκριμένη ανάθεση 

συχνότητας συμφωνεί και με αυτή για την αντίδραση της aa3 (από θηλαστικό)/H2O2 

[25]. Προφανώς, η ανίχνευση δύο φερρύλ ενδιαμέσων στο PM επίπεδο στο MV aa3 

ένζυμο από το P. denitrificans στους 804 και 790 cm-1 σε σύγκριση με το ένα φερρύλ 

είδος στους 804 cm-1 στην ίδια αντίδραση με το ένζυμο από θηλαστικό [26,28] είναι 

το αποτέλεσμα διαφορών στη διαμόρφωση στο εγγύς περιβάλλον της His-411 μεταξύ 

των δύο ενζύμων. Προτείνουμε ότι οι αλλαγές στη διαμόρφωση επάγονται από τη 

σχάση του δεσμού O-O. Αυτές οι αλλαγές στη διαμόρφωση στο μακρινό περιβάλλον 

μπορούν να μεταφερθούν στο εγγύς περιβάλλον, προκαλώντας μια τροποποίηση στην 

κατάσταση των δεσμών υδρογόνου της εγγύς στην αίμη a3-ιστιδίνης. Τέτοια φαινό-

μενα ιονισμού που σχετίζονται με την αίμη συμβαίνουν στην τάξη ενζύμων που ονο-

μάζονται περοξειδάσες [65] και στις αίμο-χάλκο οξειδάσες [66]. Με τη μετάβαση από 

το περόξυ ενδιάμεσο στο φερρύλ σπάει ένας δεσμός (O-O) στο μακρινό περιβάλλον. 

Το γεγονός αυτό προκαλεί την αλλαγή διαμόρφωσης στο εγγύς περιβάλλον (φαινόμε-

νο ιονισμού). Η περίπτωση μιας αλλαγής στην εγγύς περιοχή, ωστόσο, να προκαλεί 

το σπάσιμο του δεσμού (O-O) δεν μπορεί να αποκλειστεί. Βάσει των δεδομένων που 

παρουσιάζονται εδώ συμπεραίνουμε ότι αν και υπάρχουν ομοιότητες στις δονήσεις 

που σχετίζονται με το οξυγόνο στις αντιδράσεις με το H2O2 και το O2 στο P και F ε-

πίπεδο, υπονοώντας ότι οι δύο αντιδράσεις προχωρούν μέσω κοινών ενδιαμέσων, οι 

αλλαγές στη διαμόρφωση που επάγονται στο εγγύς περιβάλλον από τη σχάση του δε-

σμού O-O σε αυτές τις δύο αντιδράσεις είναι διαφορετικές. 

Η ανίχνευση των δύο φερρύλ ενδιαμέσων στο ίδιο επίπεδο οξείδωσης (PM) και η 

ανάθεση της μετατόπισης των 14 cm-1 σε αλλαγές στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου 

στο εγγύς περιβάλλον, αρχικά χαράσει μια σημαντική γραμμή σχέσης μεταξύ των 

δομών τους στο ίδιο επίπεδο οξείδωσης (PM). Δεύτερον, δείχνει καθαρά ότι οι συχνό-

τητες που ανιχνεύονται για τα φερρύλ ενδιάμεσα είναι ανεξάρτητες από το σχηματι-

σμό του P ή F ενδιαμέσου, ωστόσο εξαρτώνται από την ισορροπία μεταξύ της με και 

χωρίς δεσμό υδρογόνου μορφής της His-411, οδηγώντας είτε στο 790 ή στο 804 cm-1 

είδος. Αυτή η πρόταση βρίσκει ανταπόκριση στα πειράματα της οξυγονομένης-MV 
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από θηλαστικό aa3 όπου μόνο το 804 cm-1 φερρύλ είδος έχει ανιχνευτεί στο PM επίπε-

δο [25,27]. Προφανώς, στο ένζυμο από θηλαστικό η ισορροπία του εγγύς περιβάλλο-

ντος μετατοπίζεται προς το διαμορφομερές χωρίς δεσμό υδρογόνου στη His-411, και 

έτσι, είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι το 804 cm-1 είδος αναπαριστά το PM ενδιά-

μεσο σε αυτό το ένζυμο. Τα παρόντα δεδομένα και αυτά που έχουν αναφερθεί προη-

γούμενα στην αντίδραση του H2O2 αποδεικνύουν ότι η ισορροπία της εγγύς His-411 

μεταξύ των καταστάσεων με/και χωρίς δεσμό υδρογόνου καθορίζει και την ισχύ του 

μακρινού Fe(IV)=O δεσμού. 

Το είδος Fe(IV)=Ο στη μυοσφαιρίνη (Mb) έχει ανιχνευτεί στους 820 cm-1 [67]. 

Εκτός από το όξυ ενδιάμεσο στη Mb, που εμφανίζεται επίσης στους 568 cm-1, όμοια 

με την αντίστοιχη δόνηση τάσης Fe-O στις κυτοχρωμικές οξειδάσεις, τα υπόλοιπα 

ανιχνεύσιμα ενδιάμεσα (φερρύλ, υδρόξυ) εμφανίζουν μετατοπισμένες Fe-O δονήσεις 

τάσης. Που οφείλεται η διαφορά στις δονήσεις αυτές μεταξύ της Mb και των CcΟ και 

που η ομοιότητα στο όξυ ενδιάμεσο; Συγκρίνοντας τις δομές Α1 και C1 (Σχήματα 

5.3a/b), οι θεωρητικοί υπολογισμοί μας δίνουν μια μετατόπιση Δν=33 cm-1 που οφεί-

λεται στην παρουσία/ απουσία του μεταλλικού κέντρου CuB(II). Η λειτουργία in vivo 

της μυοσφαιρίνης είναι η μεταφορά και αποθήκευση οξυγόνου στους μύες. Δεν πα-

ρουσιάζει δυνατότητα μεταφοράς πρωτονίων εγκάρσια κάποιας μεμβράνης σε αντί-

θεση με τις CcO. Οι κυτοχρωμικές c οξειδάσες χρειάζεται να συνεισφέρουν στην δι-

αβάθμιση πρωτονίων εγκάρσια της μιτοχονδριακής μεμβράνης. Τα κανάλια μεταφο-

ράς πρωτονίων (χημικών που χρησιμοποιούνται στο ενεργό κέντρο και αντλούμενων 

που συνεισφέρουν στη διαβάθμιση), όπως περιγράψαμε στην παράγραφο 5.1, περι-

λαμβάνουν κατάλοιπα στην εγγύς περιοχή των κυτοχρωμικών οξειδασών. Προτείνε-

ται ότι η μεταφορά πρωτονίων πραγματοποιείται στο στάδιο της αναγωγής κατά το 

τρίτο ηλεκτρόνιο και στο υδρόξυ ενδιάμεσο [68-69]. Όπως αποδεικνύεται, σε αυτή τη 

θεωρητική μελέτη, αλλαγές στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή 

προκαλεί την κίνηση του CuB κέντρου προς τον αιμικό σίδηρο, με το χαλκό να βρί-

σκεται στην οξειδωτική κατάσταση Cu(II) στη μετάβαση 804  790 cm-1. Σε αυτή 

την κίνηση οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, η μετατόπιση Δν=14 cm-1 για τα είδη 

804/790 cm-1, που είναι δυνατό να “ενεργοποιηθεί”, ωστόσο, από την αύξηση των δε-

σμών υδρογόνου που συμμετέχει η εγγύς ιστιδίνη. Στο όξυ ενδιάμεσο, όπου δεν πα-

ρατηρούνται φαινόμενα άντλησης/ μεταφοράς πρωτονίων, τα ένζυμα CcO/ Mb εμφα-

νίζουν την Fe-O δόνηση τάσης στην ίδια ενέργεια, ενώ όταν αρχίσει να λαμβάνει χώ-
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ρα η μεταφορά πρωτονίων και να μεταβάλλεται το δίκτυο των εγγύς δεσμών υδρογό-

νου, τα ένζυμα αυτά διαφοροποιούνται σε αυτή την περιοχή καθώς ο CuB λαμβάνει 

ενεργό ρόλο, οδηγώντας σε δύο διαφορετικές διαμορφώσεις όξο-φερρύλ. 

Πρόσφατα προτάθηκε [70] ότι μεταφορά ενός πρωτονίου (H+) από το E278 (α-

ρίθμηση από Paracoccus denitrificans) σε ένα άγνωστο κατάλοιπο πάνω από τις αί-

μες a-a3 είναι το αρχικό βήμα του μηχανισμού άντλησης πρωτονίων εγκάρσια της 

μεμβράνης. Ακολουθείται από την πρωτονίωση του E278 μέσω του D-καναλιού, με-

ταφορά πρωτονίου στο διπυρηνικό κέντρο, επαναπρωτονίωση του Ε278 και ελευθέ-

ρωση ενός πρωτονίου στην P-πλευρά της μεμβράνης. Οι τελευταίες διαδικασίες συμ-

βαίνουν στην μετάβαση PR F 12. Προσπαθώντας να συνδυάσουμε την πρωτονίωση 

του E278 και τις αλλαγές στη διαμόρφωση που προτείνουμε στο εγγύς περιβάλλον 

της His411 σχεδιάζουμε τις διαδικασίες που συμβαίνουν στη μετάβαση 804  790 

cm-1 στο Σχήμα 5.10. Στη συγκεκριμένη αναπαράσταση σχεδιάζονται οι αλληλεπι-

δράσεις τόσο στο εγγύς περιβάλλον, όσο και στην περιοχή του συστήματος των προ-

πιονικών ομάδων της αίμης, του water pool και του Asp399. Η σύνδεση του E278 με 

την εγγύς ιστιδίνη μπορεί να συντελεστεί μέσω μιας πιθανής διαδρομής που αναγνω-

ρίστηκε στην κρυσταλλική δομή του P. denitrificans aa3 και περιλαμβάνει το D-

κανάλι, τα συσσωρεμένα μόρια νερού (water pool) κοντά στις προπιονικές ομάδες της 

αίμης a3 και ορισμένα κατάλοιπα στην εγγύς περιοχή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

5.11. 

 

Ο προσδιορισμός της δομής των οξο-φερρύλ ενδιαμέσων στην αναγωγή του μο-

ριακού οξυγόνου από την κυτοχρωμική c οξειδάση αποτελεί σημαντικό στόχο και 

καίριο παράγοντα στην εξακρίβωση του μηχανισμού της μεταφοράς πρωτονίων από 

το ένζυμο. Η παρούσα DFT μελέτη, στην ουσία, απέδειξε ότι αλλαγές στο δίκτυο δε-

σμών υδρογόνου στο εγγύς περιβάλλον επιδρά σημαντικά στο ν(Fe-O) και οδηγεί 

στην 804  790 cm-1 μετάβαση. 

 

 

 
 
 

                                                 
12 Το ενδιάμεσο PR αναφέρεται στην αντίδραση του πλήρως ανηγμένoυ ενζύμου με O2, ενώ το PΜ στην 
αντίδραση ενζύμου μικτού σθένους/ Ο2 (mixed valence – με τα κέντρα χαμηλού spin αίμη a και CuA-
CuA να είναι οξειδωμένα, ενώ το διπυρηνικό κέντρο Fea3-CuB ανηγμένο). B
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Σχήμα 5.10. Το παραπάνω σχήμα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες διαδικασίες στον 

καταλυτικό κύκλο της CcO. Τα ηλεκτρόνια από το κυτόχρωμα c μεταφέρονται στο 

διμεταλλικό κέντρο CuA-CuA και από εκεί μέσω της αίμης a στον τελικό αποδέχτη 

των ηλεκτρονίων, το ενεργό Fea3-CuB κέντρο της CcO και το Ο2. Η αλλαγή στη δια-

μόρφωση στο εγγύς περιβάλλον που οδηγεί στα είδη 804 και 790 cm-1 σχεδιάζεται με 

το παχύ κεκκαμένο βέλος. Το κανάλι παροχής του υποστρώματος O2 καταλήγει στην 

περιοχή του μεταλλικού κέντρου χαλκού B. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της προπιονι-

κής ομάδας της αίμης a3, του Asp399 και του water pool στην περιοχή του μετάλλου 

Mg2+ συμμετέχει στη διαδικασία ελευθέρωσης H2O και άντλησης πρωτονίων. Στο 

σχήμα εμφανίζεται και το D-κανάλι μεταφοράς που συμμετέχει επίσης στη μεταφορά 

πρωτονίων από την κυτταροπλασματική πλευρά της μεμβράνης. 
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Σχήμα 5.11. Τμήμα της κρυσταλλικής δομής της aa3 από το P. denitrificans. Σχεδιά-

ζεται το προτεινόμενο πιθανό μονοπάτι που μεταφέρει τις αλλαγές στη διαμόρφωση 

από την αρχή του D-πρωτονιακού καναλιού (ASP124), λόγω της πρωτονίωσης του 

GLU278 και του water pool, στην εγγύς ιστιδίνη 411, αλλάζοντας τη διαμόρφωση 

της περιοχής και το δίκτυο δεσμών υδρογόνου στους οποίους αυτή συμμετέχει (αρίθ-

μηση από το aa3 στο P. denitrificans) και οδηγώντας στα είδη 804/790 cm-1. 
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Κεφάλαιο VΙ – Τα ενδιάμεσα όξυ και υδρόξυ στην αναπνοή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – Θεωρητική δομική και δονητική μελέ-
τη των όξυ και υδρόξυ ενδιαμέσων στην κυτταρική 
αναπνοή 

 

6.0 Περίληψη 

 

Το κεφάλαιο VI, στην ουσία, αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου μια και δια-

πραγματεύεται δύο επιπλέον ενδιάμεσα στον καταλυτικό κύκλο της ενεργοποίησης 

του μοριακού οξυγόνου από την κυτοχρωμική c οξειδάση (CcO). Όπως αναφέρθηκε 

και προηγούμενα, ο χαρακτηρισμός των ενδιαμέσων και ο προσδιορισμός της δομής 

τους αποτελούν καίρια βήματα στην κατανόηση του μηχανισμού δράσης των αιμο-

χαλκο οξειδασών. Έχουμε ήδη μελετήσει τη μετάβαση 804/790 cm-1 στα φερρύλ εν-

διάμεσα [1] και κατ’ αντιστοιχία θεωρητικοί δονητικοί υπολογισμοί σε επιλεγμένα 

μοντέλα των όξυ και υδρόξυ ενδιαμέσων έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την διε-

ρεύνηση τόσο της δομής τους in vivo, όσο και των αλλαγών στη διαμόρφωση στο ε-

νεργό κέντρο που οδηγούν στα είδη 568 cm-1 (για το όξυ) και 450/475 cm-1 (για το 

υδρόξυ) [2-6]. Τα πειραματικά δεδομένα για τα όξυ και υδρόξυ, σε συνδυασμό με την 

παρούσα DFT μελέτη, δείχνουν ότι η αλλαγή στη βασικότητα της εγγύς ιστιδίνης 411 

(αρίθμηση από CcO στο P. Denitrificans) δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την μετα-

τόπιση των 25 cm-1 στη δόνηση τάσης Fe(ΙΙΙ)-O(Η) μεταξύ των υδρόξυ 450/775 cm-1 

ειδών, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο Fe(IV)=O είδος [1]. Ωστόσο, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας δεσμός υδρογόνου στη μακρινή περιοχή για το υ-

δρόξυ είδος μετατοπίζει τη ν(Fe-O) δόνηση τάσης κατά 20 cm-1. Για το όξυ ενδιάμε-

σο ( ), θεωρητικά, δεν υπολογίζεται μετατόπιση στη 

ν(Fe-O), που να οφείλεται σε αλλαγές στο δίκτυο δεσμών υδρογόνου της εγγύς περι-

οχής. Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην εμφάνιση μιας μόνο ν(Fe-O) δόνησης στους 

568 cm

2( ) ( )Fe II O Fe III O O− − − −

-1 για το μη πρωτονιωμένο είδος, απουσία και δυνατότητας για μακρινές αλ-

ληλεπιδράσεις. 

 

 144



Κεφάλαιο VΙ – Τα ενδιάμεσα όξυ και υδρόξυ στην αναπνοή 

6.1 Εισαγωγή 

 

Το πρώτο ενδιάμεσο όξυ στον καταλυτικό κύκλο εμφανίζεται στους 568 cm-1, 

ενώ μετατοπίζεται στους 547 cm-1 (δονήσεις τάσης της Fe-O ομάδας) με 18Ο2 ισοτο-

πική αντικατάσταση σε φάσματα διαφοράς συντονισμού Raman [2-6]. Η δομή του 

αναφέρεται ως ferric (Fe3+)-υπεροξειδική. Το προϊόν της αναγωγής κατά τέσσερα η-

λεκτρόνια του μοριακού οξυγόνου (υδρόξυ) εμφανίζει δόνηση τάσης Fe-OH σχετικά 

χαμηλά στους 450 cm-1 σε σύγκριση με τις υψηλού spin σφαιρίνες (490 cm-1) σε φά-

σματα διαφοράς συντονισμού Raman. Έχει προταθεί η ύπαρξη ισχυρού δεσμού υδρο-

γόνου μεταξύ του πρωτονίου στο υδροξύλιο και πιθανότατα του CuB-OH ή της 

Tyr244-OH (αρίθμηση σε CcO από βόια καρδιά). Η δυνατότητα δύο διαφορετικών 

διαμορφώσεων του υδρόξυ ενδιαμέσου υποστηρίζεται από μια διαφορετική δόνηση 

τάσης Fe-OH που εμφανίζεται στους 475 cm-1 [7]. Προτάθηκε, λοιπόν, ότι η τελευ-

ταία συχνότητα δόνησης αντιπροσωπεύει το υψηλού spin Fe-OH, ενώ η 450 cm-1 το 

είδος χαμηλού spin. Όπως προτείνεται, το 450 είδος σχηματίζει ισχυρότερο δεσμό 

υδρογόνου, καθώς η απόσταση CuB-Fea3 είναι μικρότερη (4.9 Å) στο οξειδωμένο έν-

ζυμο, ενώ στο 475 είδος ο δεσμός υδρογόνου εξασθενεί λόγω μεγαλύτερης απόστα-

σης CuB-Fea3 [3]. Τόσο η ομοιότητα στα δίκτυα δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περι-

οχή του ενεργού κέντρου των κυτοχρωμικών c οξειδασών, που αναπτύχθηκε στην 

παράγραφο 5.1 του προηγούμενου κεφαλαίου, όσο και οι φασματοσκοπικές ιδιότητες 

των ενδιαμέσων όξυ και υδρόξυ [2-6] μας ωθούν στο να διερευνήσουμε που οφείλε-

ται η ανίχνευση δύο διαφορετικών δονήσεων τάσης Fe(III)-O στους 475 και 450 cm-1 

για το υδρόξυ ενδιάμεσο και παράλληλα να ερμηνεύσουμε την ύπαρξη μιας μόνο δό-

νησης τάσης Fe(III)-O στους 568 cm-1 για το όξυ είδος. Tα διάφορα προτεινόμενα 

σενάρια που εμπλέκουν εγγύς ή μακρινές αλληλεπιδράσεις ελέγχονται στην περίπτω-

ση του υδρόξυ ενδιαμέσου [2-6]. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να αντιληφ-

θούμε τη δυναμική του ενζύμου και πώς αυτή αλλάζει σε κάθε βήμα του καταλυτικού 

κύκλου της αναγωγής του μοριακού οξυγόνου σε νερό. Με το θεωρητικό δονητικό 

χαρακτηρισμό των ενδιαμέσων φερρύλ, όξυ και υδρόξυ ολοκληρώνουμε, στην ουσία, 

τη μελέτη της δυναμικής του ενζύμου σε κάθε ανιχνεύσιμο πειραματικά στάδιο της 

ενεργοποίησης του O2. 
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6.2 Μέθοδος υπολογισμών και μοντέλα 

 

Οι βασικοί υπολογισμοί για τη διερεύνηση της επίδρασης του δικτύου των δε-

σμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή πραγματοποιήθηκαν σε μοντέλα που περιείχαν 

και τα δυο μεταλλικά κέντρα σιδήρου-χαλκού. Ωστόσο, τα ενεργά κέντρα απλοποιή-

θηκαν ώστε να περιλαμβάνουν την πρώτη μόνο σφαίρα συναρμογής για κάθε μέταλ-

λο, καθώς και τους δεσμούς υδρογόνου στην εγγύς περιοχή. Τρία ιμιδαζόλια συναρ-

μόζονται στον CuB, ώστε να προσομοιωθεί το μεταλλικό κέντρο χαλκού, ενώ η πορ-

φυρίνη στο κέντρο του αιμικού σιδήρου είναι υποκατεστημένη μόνο με την ομάδα 

CH3CH2(OH)- η οποία και αλληλεπιδρά μέσω δεσμού υδρογόνου με τo cross-linked 

σύστημα ιμιδαζολίου-φαινόλης, που βρίσκεται συναρμοσμένο στον CuB. Η αλληλε-

πίδραση αυτή κρίνεται μεγάλης σημασίας για τη σταθεροποίηση της απόστασης CuB-

Fe, όπως και της γεωμετρίας του μεταλλικού κέντρου χαλκού, καθώς μοντέλα που 

δεν την λαμβάνουν υπόψη συγκλίνουν σε δομές μη συμβατές με την in vivo – από τις 

κρυσταλλικές δομές – εικόνα που έχουμε για τα ενεργά αυτά κέντρα (περισσότερα 

αναφέρονται στο κεφάλαιο IV). Στα μοντέλα όπου δεν περιλαμβάνεται το μεταλλικό 

κέντρο χαλκού η πορφυρίνη του αιμικού σιδήρου σχεδιάζεται μη υποκατεστημένη 

και η εγγύς ιστιδίνη, ο αξονικός δηλαδή υποκαταστάτης του σιδήρου, όπως και στην 

περίπτωση των διπυρηνικών μοντέλων, αντικαθίσταται από ένα ιμιδαζόλιο για να πε-

ριοριστεί ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται στους εκάστοτε χρονοβόρους υπο-

λογισμούς δονητικών συχνοτήτων. 
Τρεις ομάδες από μοντέλα σχεδιάστηκαν για την παρούσα μελέτη: 

Στην πρώτη ομάδα, μοντέλα διπυρηνικών ενεργών κέντρων της CcO στο υδρό-

ξυ Fe(III)-OH|CuB(II) ενδιάμεσο (οξείδωση κατά 4 ηλεκτρόνια) με μηδέν (D1), ένα 

(D2) και δύο δεσμούς υδρογόνου (D3) στο εγγύς ιμιδαζόλιο σχεδιάζονται με ένα υ-

δροξύλιο (-OH) συναρμοσμένο στο χαλκό. Τα υδρόξυ διπυρηνικά μοντέλα βελτιστο-

ποιούνται ως θετικά (+1) φορτισμένα, triplet είδη. 

Ένα ή δύο πρωτονιωμένα αιθανικά οξέα, κοντά στο εγγύς ιμιδαζόλιο, αναπαρά-

γουν την επίδραση του δικτύου δεσμών υδρογόνου σε αυτό το κατάλοιπο. Με αυτό 

τον τρόπο προσομοιώνονται ικανοποιητικά τα καρβονύλια από πλευρικές αλυσίδες ή 

πεπτιδικούς δεσμούς που είναι πιθανοί δότες ηλεκτραρνητικού ατόμου στους εμπλε-

κόμενους in vivo δεσμούς υδρογόνου σε αυτή την περιοχή. Η χρήση των αιθανικών 
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οξέων για τις ανάγκες των θεωρητικών υπολογισμών έχει δικαιολογηθεί κιόλας από 

τη μελέτη που έχει γίνει στα φερρύλ είδη στην παράγραφο 5.3. 

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει διπυρηνικά Fe-CuB μοντέλα στο επίπεδο οξεί-

δωσης όξυ Fe(II)-O=O|Cu(I) Fe(III)-O-O-|Cu(I). Οι δεσμοί υδρογόνου στην εγγύς 

περιοχή αυξάνονται από μηδέν (E1), σε ένας (E2) και δύο (E3). Στην ομάδα αυτή 

ανήκει, επίσης, και μια μορφή πρωτονιωμένου όξυ ενδιαμέσου Fe(III)-O-OH|Cu(I) 

(Ε-Η1). Τα όξυ διπυρηνικά μοντέλα βελτιστοποιούνται ως doublet, ουδέτερα (E1-3) 

ή θετικά (+1) φορτισμένα (E-H1) είδη.  

Στην τρίτη ομάδα ανήκουν μοντέλα χωρίς το μεταλλικό κέντρο χαλκού του υ-

δρόξυ ενδιαμέσου Fe(III)-OH χωρίς (F1) και με (F2) ένα δεσμό υδρογόνου στη μα-

κρινή περιοχή. Στο δεσμό υδρογόνου αυτό συμμετέχει το μακρινό οξυγόνο του 

Fe(III)-OH είδους και ένα μόριο νερού που σχεδιάζεται σε αυτή την περιοχή. Η δομή 

F3 περιλαμβάνει συνδυασμένη επίδραση από μακρινή και εγγύς περιοχή λόγω δε-

σμού υδρογόνου. 

Δεν έχει εφαρμοστεί κανένας περιορισμός στις γεωμετρίες των μοντέλων κατά τον 

υπολογισμό και έτσι, όλες οι αποστάσεις και γωνιές βελτιστοποιούνται ελεύθερα. 

Για όλες τις δομές που αναφέρθηκαν, πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση στη 

γεωμετρία στο θεωρητικό επίπεδο riBLYP/TZVP όπως ενσωματώνεται στο λογισμι-

κό πακέτο Turbomole V.5-8-0 [8]. Για τα μέταλλα (σίδηρο και χαλκό) ένα δραστικό 

core δυναμικό (ECP) εφαρμόζεται (“ecp-10-mdf” για το άτομο σιδήρου και “ecp-18 

arep” για το άτομο χαλκού, όπως ορίζονται στο Turbomole). Επιπλέον, κάναμε χρήση 

του υπολογιστικού πλεονεκτήματος της RI-J (Resolution of the Identity) προσέγγισης, 

όπως αυτή ορίζεται στο Turbomole λογισμικό πακέτο με την “εξ ορισμού” παραμε-

τροποίηση. 

Οι βελτιστοποιημένες δομές των παραπάνω ομάδων μοντέλων σχεδιάζονται στα 

Σχήματα 6.1 (υδρόξυ) και 6.2 (όξυ). Ανάλυση πυκνότητας φορτίου που βασίζεται 

στην προσέγγιση Mulliken πραγματοποιήθηκε για επιλεγμένες δομές και τα αποτελέ-

σματα φαίνονται στον πίνακα 6.1. Από τον πληθυσμό spin στα μέταλλα χαλκό και 

σίδηρο συμπεραίνουμε ότι σε όλα τα μοντέλα ο σίδηρος βρίσκεται στην οξειδωτική 

κατάσταση III (σχεδόν ένα spin είναι εντοπισμένο στο σίδηρο), εκτός από την όξυ μη 

πρωτονιωμένη περίπτωση, όπου η ισορροπία 2( ) ( )Fe III O O Fe II O− − − −  είναι 

μετατοπισμένη δεξιά, ενώ ο χαλκός βρίσκεται στην οξειδωτική κατάσταση II (spin 
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Σχήμα 6.1. Βελτιστοποιημένες δομές των υδρόξυ ενδιαμέσων σε διαφορετικές κατα-

στάσεις δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή (D1, D2 και D3). Διαφορετικές κατα-

στάσεις δεσμού υδρογόνου μελετώνται επίσης και για τη distal περιοχή με τα μοντέ-

λα F1 και F2, ενώ το μοντέλο F3 αναπαριστά μια συνδυασμένη επίδραση μακρινών 

και εγγύς παραγόντων. 

 
Fe CuBB Fe-O-O Fe-O-O CuB-O Μοντέλα 

spin charge spin charge spin charge spin charge spin Charge
D1 0.99 +0.72 0.42 +0.63 0.13 -0.52 - - 0.40 -0.58 
E1 0.30 +0.69 0.00 +0.52 0.41 -0.16 0.37 -0.38 - - 

E-H1 0.83 +0.60 0.00 +0.55 0.21 -0.20 0.03 -0.28 - - 
F1 0.90 +0.61 - - 0.19 -0.40 - - - - 
F2 0.93 +0.63 - - 0.16 -0.48 - - - - 
F3 0.94 +0.62 - - 0.15 -0.48 - - - - 

 
Πίνακας 6.1. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανά-

λυση πληθυσμού φορτίου κατά Mulliken για επιλεγμένα άτομα (εμφανίζονται σε με-

γαλύτερο μέγεθος στην πρώτη σειρά) στις διάφορες δομές, δείχνοντας την κατάσταση 

οξείδωσης των μεταλλικών κέντρων χαλκού-σιδήρου. Το spin εμφανίζεται αριστερά, 

ενώ το φορτίο στη δεξιά στήλη. 
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Σχήμα 6.2. Βελτιστοποιημένες δομές των όξυ ενδιαμέσων σε διαφορετικές καταστά-

σεις δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή (Ε1, Ε2 και Ε3), ενώ μελετώνται και 

φαινόμενα πρωτονίωσης για τη μακρινή περιοχή στο E-H1. 

 

 

 

Μοντέλα 
d(Fe-O) σε Å 

Turbomole 
riBLYP/TZVP 

ν(Fe-O) σε cm-1 
Badger 

ν(Fe-O) σε cm-1 

Turbomole 
riBLYP/TZVP 

ν(Ο-O) σε cm-1

Turbomole 
riBLYP/TZVP 

D1 1.903 487 499 - 
D2 1.912 480 (Δν=3) - - 
D3 1.915 477 (Δν=10) 488 (Δν=11) - 
E1 1.900 489 513 975 
E2 1.904 486 (Δν=3) - - 
E3 1.903 487 (Δν=2) - - 

E-H1 1.828 555 530 962 
F1 1.841 542 578 - 
F2 1.854 530 (Δν=12) 558 (Δν=20) - 
F3 1.859 525 (Δv=17) 552 (Δv=26)  

 
Πίνακας 6.2. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι δονήσεις ν(Fe-O) σε διαφο-

ρετικά επίπεδα θεωρίας. Οι συχνότητες αναφοράς εμφανίζονται με έντονη γραφή και 

η υπολογιζόμενη μετατόπιση από την εκάστοτε δόνηση αναφοράς σε παρένθεση. 
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0.42) για το υδρόξυ είδος και στην Cu(I) (spin 0.00) στην όξυ μορφή πρωτονιωμένη ή 

μη. Τέτοιοι πληθυσμοί είναι χαρακτηριστικοί για τα υπό μελέτη ενδιάμεσα. 

Θεωρητικοί δονητικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για τα παραπάνω μο-

ντέλα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: 

(A) Επειδή οι υπολογισμοί συχνοτήτων δονήσεων σε μοντέλα με περίπου 100-

130 άτομα και δύο μεταβατικά στοιχεία είναι εξαιρετικά χρονοβόροι, χρησιμοποιή-

θηκε ο κανόνας του Badger 2 /3

55.702 +1.003e
e

r
ν

= (1), όπως αυτός υλοποιείται στα φερ-

ρύλ μοντέλα από τον Green M. T. για τη συχνότητα της δόνησης τάσης Fe-O [9]. Δε-

δομένων των re αποστάσεων ισορροπίας Fe-O που υπολογίζονται στο θεωρητικό επί-

πεδο riBLYP/TZVP υπολογίζονται οι δονητικές συχνότητες νe. Με τον τρόπο αυτό 

μπορούμε να έχουμε μια εμπειρική – πάντα – εικόνα για τις μετατοπίσεις στη ν(Fe-O) 

συναρτήσει των αλλαγών στη διαμόρφωση που εισάγουμε στα μοντέλα των ενδιαμέ-

σων όξυ και υδρόξυ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 6.2, χωρίς διορθω-

τικό παράγοντα. Αν και η έκφραση (1) προσδιορίστηκε για το φερρύλ είδος, ωστόσο 

αποτελεί ένα καλό εμπειρικό κριτήριο για να διαπιστώσουμε αν χρειάζεται να προ-

χωρήσουμε σε ένα καθαρά ab initio υπολογισμό δονητικών συχνοτήτων. Αντικατο-

πτρίζει πάντα ένα μέτρο σύγκρισης των σχετικών αλλαγών στην ισχύ του δεσμού Fe-

O και το ποσοστό στο οποίο αυτές επιδρούν στη ν(Fe-O). 

(B) Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σημαντική μετατόπιση στη συχνότητα 

δόνησης τάσης ν(Fe-O) στις υπό μελέτη δομές από την προσέγγιση (Α), χρησιμοποι-

ήθηκε το πακέτο Turbomole με το Aoforce module στο riBLYP/TZVP επίπεδο θεω-

ρίας για να υπολογίσει αναλυτικά αρμονικές συχνότητες δόνησης. Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον πίνακα 6.2. 

Η αξιοπιστία των παραπάνω δομών που βελτιστοποιήθηκαν έχει διαπραγματευ-

τεί ήδη και αποδειχτεί στην παράγραφο 5.4. 

 

6.3 Αποτελέσματα και συζήτηση 

 

Στα ενδιάμεσα υδρόξυ (D1-3 Σχήμα 6.1) η απόσταση σιδήρου-χαλκού (~4 Å) 

αλλάζει κατά μια μέγιστη ποσότητα 0.023±  Å μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων 

δεσμών υδρογόνου (από μηδέν σε δύο) στο εγγυς ιμιδαζόλιο. Στο όξυ ενδιάμεσο η 
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ίδια απόσταση Fe-Cu (~5 Å) μεταβάλλεται για διαφορετικές καταστάσεις δεσμών 

υδρογόνου κατά ένα μέγιστο ποσό 0,020±  Å. Η κίνηση, λοιπόν, του χαλκού προς το 

κέντρο του αιμικού σιδήρου και στα δύο ενδιάμεσα όξυ και υδρόξυ, εμφανίζεται πε-

ρισσότερο περιορισμένη σε σχέση με αυτή που διαπιστώνεται στο φερρύλ είδος [1]. 

Οι αποστάσεις των 4 και 5 Å που υπολογίζονται στις περιπτώσεις των υδρόξυ (ή φερ-

ρύλ) και όξυ αντίστοιχα ενδιαμέσων συμφωνούν με τη μείωση της απόστασης Fe-

CuB καθως το ενεργό κέντρο οξειδώνεται in vivo [3]. 

Από τις υπολογιζόμενες μετατοπίσεις Δν στη ν(Fe-O) που οφείλονται σε αλλα-

γές στη βασικότητα του αξονικού υποκαταστάτη του αιμικού σιδήρου και κατ’ επέ-

κταση στο δίκτυο δεσμών υδρογόνου της εγγύς περιοχής, προκύπτει ότι η εγγύς επί-

δραση (proximal effect) στη μετάβαση από μηδέν σε δύο δεσμούς υδρογόνου είναι 11 

και 10 cm-1 για το υδρόξυ ενδιάμεσο από καθαρά ab initio riBLYP/TZVP υπολογι-

σμούς και τον κανόνα του Badger αντίστοιχα, ενώ αμελητέα για το όξυ (2-3 cm-1 κα-

νόνας Badger). Από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα για το φερ-

ρύλ είδος [1] συμπεραίνουμε ότι η εγγύς επίδραση παρουσιάζει την τάση: φερρύλ (24 

cm-1)>> υδρόξυ (11 cm-1) > όξυ. Στο όξυ ενδιάμεσο ο χαλκός βρίσκεται στην οξει-

δωτική κατάσταση I, ενώ στο υδρόξυ στη II. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε 

ότι η οξειδωτική κατάσταση του χαλκού και η κίνησή του προς την πορφυρίνη δεν 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις μετατοπίσεις στη ν(Fe-O) σε διαφορετικές κα-

ταστάσεις δεσμών υδρογόνου στο εγγύς ιμιδαζόλιο. Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται 

συγκρίνοντας τις δομές Ε1-3 και D1-3 όπου ο χαλκός βρίσκεται σε διαφορετικές κα-

ταστάσεις οξείδωσης (Ι) και (ΙI) αντίστοιχα, ενώ η κίνηση του προς την πορφυρίνη 

είναι της ίδιας έκτασης. Σε συνδυασμό των παραπάνω, στις ίδιες συνθήκες πρωτονί-

ωσης του αξονικού ιμιδαζολίου, η εγγύς επίδραση είναι εξαιρετικά σημαντική μόνο 

στο φερρύλ είδος, ενώ στο υδρόξυ ενδιάμεσο το φαινόμενο είναι εξασθενημένο. Στο 

ενδιάμεσο όξυ το ίδιο “εγγύς” φαινόμενο είναι εξαιρετικά ασθενές σε συνδυασμό με 

μια σταθερή σχετικά απόσταση Cu-Fe. Στο όξυ, επίσης, ενδιάμεσο η ισχύς του δε-

σμού O–O φαίνεται με τη σειρά της να μένει ανεπηρέαστη από τις εγγύς αλληλεπι-

δράσεις, όπως φαίνεται από τη μηδενική αλλαγή στην απόσταση d(O–O) (Σχήμα 

6.2). 

Όπως και στην περίπτωση των φερρύλ ειδών (κεφάλαιο V) οι εντάσεις των δο-

νήσεων που μελετώνται είναι υψηλές, με αποτέλεσμα οι μετατοπίσεις που υπολογίζο-
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νται, ενώ δεν εμπίπτουν στα λάθη της μεθόδου, αποτελούν και μετρήσιμες ποσότη-

τες. 

Οι δεσμοί υδρογόνου που εμφανίζονται στις κρυσταλλικές δομές (Σχήμα 5.2, 

κεφάλαιο V) είναι ασύμμετροι και οι Ο–N(H) αποστάσεις είναι από 2.78 μέχρι 3.52 

Å. Στις βελτιστοποιημένες εδώ δομές, οι O-H(N) αποστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 

1.93-2.60 Å. Σε κάθε περίπτωση οι θεωρητικοί υπολογισμοί σε αυτή τη μελέτη είναι 

συμβατοί με το in vivo δίκτυο δεσμών υδρογόνου, αν και εμφανίζονται συμμετρικοί, 

και δείχνουν με τον καλύτερο δυνατό – υπολογιστικά – τρόπο τις επιδράσεις στη μα-

κρινή περιοχή από τις αλλαγές στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου της εγγύς περιο-

χής, με αποτελέσματα που δεν βασίζονται στο εκάστοτε μοντέλο ή ένζυμο. 

 

Η επίδραση μακρινού δεσμού υδρογόνου – Στο υδρόξυ Fe(III)-OH ενδιάμεσο 

έχουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, μέσω δεσμού υδρογόνου, του οξυγόνου με 

το υδροξύλιο του μεταλλικού κέντρου χαλκού CuB(II)-OH. Στο Σχήμα 6.1 (F1, F2) 

βρίσκονται βελτιστοποιημένες δομές υδρόξυ ενδιαμέσων (riBLYP/TZVP στο Turbo-

mole) χωρίς το μεταλλικό κέντρο χαλκού. Ερευνάται η επίδραση ενός δεσμού υδρο-

γόνου στο μακρινό οξυγόνο του αιμικού σιδήρου. Το κέντρο χαλκού αφαιρέθηκε από 

τους υπολογισμούς  καθώς κρίθηκε ότι δεν εμπλέκεται στο φαινόμενο (επιπλέον στην 

οξειδωτική κατάσταση II, η σχετική κίνηση των κέντρων Fe-Cu υπολογίστηκε αμε-

λητέα – βλ. παραπάνω). Όπως παρατηρούμε, ένας δεσμός υδρογόνου στην περίπτωση 

του υδρόξυ ενδιαμέσου στη μακρινή περιοχή είναι υπεύθυνος για μια μετατόπιση 20 

cm-1 στη ν(Fe-O) δόνηση τάσης. Η μακρινή αυτή επίδραση, εμφανίζεται εξαιρετικά 

ενισχυμένη (διπλάσια) από ότι η εγγύς γι’ αυτό το ενδιάμεσο, δικαιολογώντας εν μέ-

ρει την πρόταση για έναν δεσμό υδρογόνου στο μακρινό περιβάλλον να αποτελεί αι-

τία για τη μετάβαση 450/475 cm-1. 

Η συνδυασμένη επίδραση τόσο από μακρινές, όσο και από εγγύς αλληλεπιδρά-

σεις μέσω δεσμών υδρογόνου φαίνεται στο μοντέλο F3, οδηγώντας σε μια μετατόπι-

ση 26 cm-1 στη συχνότητα δόνησης τάσης ν(Fe-O). Σε αυτό το σημείο είναι σημαντι-

κό να θυμηθούμε (κεφάλαιο V) ότι στην αντίστοιχη περίπτωση του φερρύλ ενδιαμέ-

σου (Fe(IV)=O) η συνδυασμένη επίδραση είναι λιγότερο από υποδιπλάσια. 

 

Καθώς η δομή όξυ Ε-Η1 (Fe3+) προέρχεται από την E1 (Fe2+) με πρωτονίωση 

στη μακρινή περιοχή, διαπιστώνουμε ότι ένα πρωτόνιο (H+) είναι αρκετό στη μακρι-
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νή περιοχή για την οξείδωση του αιμικού σιδήρου Fe(II) Fe(III). Οι δονήσεις τάσης 

ν(Fe-O) 530/513 για πρωτονιωμένο και μη όξυ ενδιάμεσο αντίστοιχα δίνουν μια με-

τατόπιση Δν=17 cm-1 στο θεωρητικό επίπεδο riBLYP/TZVP (Turbomole). 

 

6.4 Συμπεράσματα 

 

Υποστηρίζουμε, λοιπόν, ότι αν και στο φερρύλ είδος η μετάβαση 804/790 cm-1 

μπορεί να δικαιολογηθεί από αλλαγές στο δίκτυο των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς 

περιοχή (κεφάλαιο V) και όχι από μακρινές αλληλεπιδράσεις, στο υδρόξυ ενδιάμεσο 

η μετάβαση 450/475 cm-1 οφείλεται κατά κύριο λόγω όχι σε εγγύς, αλλά μακρινές 

αλληλεπιδράσεις (θεωρητική μετατόπιση 20 cm-1) που δεν αλλάζουν, ωστόσο, τη δι-

αμόρφωση spin του σιδήρου (οι δονητικές συχνότητες που σχετίζονται με τον πορφυ-

ρινικό δακτύλιο υπολογίστηκαν για τα μοντέλα F1, F2 και F3, αποδίδοντας αντίστοι-

χα: ν10(συναρμογή/ spin)=1546, 1545, 1546 cm-1, ν2(κατάσταση spin)=1509, 1510, 

1511 cm-1, ν3(συναρμογή)=1424, 1425, 1425 cm-1 και τέλος ν4(οξείδωση)=1322, 

1323, 1323 cm-1). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ωστόσο, εντελώς το ενδεχόμενο 

στη μετάβαση 475/450 να σχηματίζεται και κάποιος δεσμός υδρογόνου στην εγγύς 

περιοχή με την ιστιδίνη του αιμικού σιδήρου ή ένας ισχυρότερος μακρινός για να την 

ενεργοποιήσει (26 cm-1 θεωρητική μετατόπιση υπολογίζεται στη συνδυασμένη αλλη-

λεπίδραση). Το ενδιάμεσο φερρύλ Fe(IV)=O μεταβαίνει στο υδρόξυ Fe(III)-OH χω-

ρίς να απαιτείται σχάση του δεσμού Fe–O. Σε αντίθεση, το υδρόξυ ενδιάμεσο πρέπει 

να πρωτονιωθεί από τη μακρινή περιοχή και να ελευθερώσει ένα μόριο H2O (σχάση 

του δεσμού Fe–O). Τα ενδιάμεσα αυτά αντικατοπτρίζουν, με αυτόν τον τρόπο, τη δι-

αφορετική αντιμετώπιση από το ένζυμο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI 
 

Η ΑΝΑΓΩΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΖΩΤΟΥ (NOR): ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ NO 
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΣΜΟΥ Ν–Ν 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 



Κεφάλαιο VΙΙ – Η ενεργοποίηση του μονοξειδίου του αζώτου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – Η αναγωγάση του μονοξειδίου του 
αζώτου (NOR): Ενεργοποίηση του NO και σχηματι-
σμός του δεσμού N-N στη διαδικασία απονιτροποίη-
σης 
 

7.0 Περίληψη 

 

Στη παρούσα μελέτη προτείνουμε τη δομή του υπονιτρώδους ενδιαμέσου (HO-

N=N-O-), ενός είδους-κλειδιού στον καταλυτικό κύκλο της ενεργοποίησης του μονο-

ξειδίου του αζώτου [1-4], στο στάδιο σχηματισμού του δεσμού N–N για την παραγω-

γή N2O. Tο διπυρηνικό ενεργό κέντρο της Nor όπου και συντελείται η παραπάνω δι-

αδικασία αποτελείται από ένα αιμικό b3 Fe και ένα μη αιμικό FeB. Το πρώτο μονοξεί-

διο του αζώτου αντικαθιστά το γεφυρωμένο άτομο O μεταξύ των κέντρων αιμικού b3 

Fe3+/μη αιμικού FeB και παράλληλα με τη συναρμογή της εγγύς ιστιδίνης His347 (α-

ρίθμηση από το Paracoccus denitrificans) στον αιμικό σίδηρο b3 Fe3+, το NO συναρ-

μόζεται στο ίδιο μεταλλικό κέντρο b3. Το δεύτερο μόριο NO συναρμόζεται από το N 

άτομο στο μη αιμικό FeB, οδηγώντας στο γεφυρωμένο υπονιτρώδες (hyponitrite) εν-

διάμεσο. Προτείνουμε ένα μηχανισμό για το σχηματισμό του δεσμού N-N προσδιορί-

ζοντας τη μοριακή δομή για το ενδιάμεσο που σχετίζεται άμεσα με την προτεινόμενη 

χημεία στο μηχανισμό σχηματισμού του δεσμού N-N στις αίμο-χάλκο οξειδο-

αναγωγάσες. Με το χαρακτηρισμό του υπονιτρώδους είδους, ο μηχανισμός για την 

κατά 2e-/2H+ αναγωγή του NO σε N2O μπορεί να περιγραφεί με περισσότερες λεπτο-

μέρειες.  Η παρούσα μελέτη παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ηλεκτρονιακή 

και δονητική δομή του υπονιτρώδους είδους στον καταλυτικό κύκλο της Nor, και έ-

τσι, θέτει τις βάσεις για μια ποσοτικά ακριβή περιγραφή, σε ατομικό επίπεδο, του εν-

διαμέσου-κλειδιού στο σχηματισμό του δεσμού N–N, αλλά και το μηχανισμό σχάσης 

του δεσμού N–O. Επιπλέον, καθοδηγεί την ερμηνεία της πειραματικής δονητικής φα-

σματοσκοπίας στη Nor και τη συσχέτιση δονήσεων με κορυφές στα φάσματα. 
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7.1 Εισαγωγή 

 

7.1.1 Ο κύκλος του αζώτου και η απονιτροποίηση 

 

Το διατομικό άζωτο 

(78-79% της ατμόσφαιρας) 

συμμετέχει σε μια σειρά 

από βιολογικές διαδικασίες 

που συνιστούν τον κύκλο 

του αζώτου. Η καθήλωση 

του αζώτου (nitrogen fixation) και ακόλουθα η νιτροποίηση (nitrification) το μετα-

τρέπουν από ανενεργό μόριο σε αμμωνιακά άλατα και στη συνέχεια νιτρώδη/ νιτρικά, 

αντίστοιχα, σε κατάλληλο, δηλαδή, υπόστρωμα για τα περισσότερα βιολογικά συ-

στήματα. Τα βακτήρια, απουσία του οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη ηλεκτρονίων, 

μετατρέπουν τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα σε μοριακό άζωτο σε μια διαδικασία που 

ονομάζεται απονιτροποίηση (denitrification) και φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί το βακτηριακό ανάλογο της αερόβιας αναπνοής και κλείνει 

τον κύκλο, καθώς η παραγομένη ποσότητα μοριακού αζώτου εξισορροπεί το ποσοστό 

του αζώτου που καθηλώθηκε. Η σημασία του αζώτου για το βιολογικό κόσμο γενικό-

τερα διαπιστώνεται αν αναλογιστούμε το ποσοστό αζώτου σε βιομόρια όπως αμινο-

ξέα, πρωτεΐνες και ριβοζονουκλεϊκά οξέα που στην ουσία συνιστούν τη ζωή στη γη. 

Η αναγωγή των οξειδίων του αζώτου παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για τη σύνθε-

ση του ATP στα βακτήρα. 

Διαφορετικά ενζυματικά συστήματα εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της απονιτρο-

ποίησης, όπως οι νιτρικές και νιτρώδεις αναγωγάσες, η αναγωγάση του NO που με-

τατρέπει το NO σε Ν2Ο και είναι το στάδιο του σχηματισμού του δεσμού N=N του 

τελικού προϊόντος, καθώς επίσης και η αναγωγάση του υποξειδίου του αζώτου. Έ-

χουν χαρακτηριστεί τόσο μεμβρανικές ((Nitric Oxide Reductase – Nor) όσο και υδα-

τοδιαλυτές αναγωγάσες (P450Nor) του μονοξειδίου του αζώτου σε βακτήρια και μύ-

κητες αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι η υδατοδια-

λυτή P450Nor δεν συζευγνύει την αναγωγή του ΝΟ με τη διαδικασία της σύνθεσης 

ATP. Πηγή των ηλεκτρονίων για την αναγωγή του NO στις βακτηριακές αυτές ανα-
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γωγάσες αποτελεί είτε το υδατοδιαλυτό κυτόχρωμα c με Em=256 mV (στις κυτοχρω-

μικές cNor) ή κινόλες (στις κινολικές qNor). Στην παρούσα διατριβή στο εξής θα α-

ναφερόμαστε στις κυτοχρωμικές cNor ως αναγωγάση του μονοξειδίου του αζώτου – 

Nor. To τρίτο, λοιπόν, από τα τέσσερα ένζυμα της βακτηριακής απονιτροποίησης εί-

ναι υπεύθυνο για την καταλυτική παραγωγή του N2O (αέριο γέλιου): 

Nor:  2 22 2 2NO e H N O H O− ++ + → +

 

7.1.2 Η τεταρτοταγής δομή της Nor και η σφαίρα συναρμογής του 
μη αιμικού σιδήρου 

 

Όλες οι κυτοχρωμικές cNor που έχουν απομονωθεί μέχρι σήμερα αποτελούν έν-

ζυμα δύο υπομονάδων NorB και NorC μοριακών βαρών της τάξης των 50 και 20 kDa 

αντίστοιχα [5-9]. Έχει προταθεί ότι η τεταρτοταγής δομή της καταλυτικής υπομονά-

δας NorB παρουσιάζει ομοιότητες με την υπομονάδα I στις κυτοχρωμικές οξειδάσες 

αποτελούμενη από 12 διαμεμβρανικές έλικες [1]. Η ομολογία στη γονιδιακή αλλη-

λουχία των δύο ενζυμικών οικογενειών είναι σημαντική, στο βαθμό που διατηρούνται 

και οι έξι συναρμοσμένες στα μέταλλα ιστιδίνες. Αν και δεν έχει αναφερθεί καμία 

κρυσταλλική δομή για αναπνευστική αναγωγάση του μονοξειδίου του αζώτου (Nor), 

oι Zumft et al. χρησιμοποίησαν την κρυσταλλική δομή της κυτοχρωμικής c οξειδάσης 

από το P. denitrificans, ώστε να παράγουν ένα μοντέλο της NorB από την αρχική αλ-

ληλουχία στο P. Strutzeri [1]. 

Η Nor από το βακτήριο Paracoccus denitrificans, λοιπόν, περιέχει τέσσερα ο-

ξειδοαναγωγικά κέντρα: τρεις ομάδες αίμης και ένα άτομο μη αιμικού σιδήρου [2,10-

11]. Στο μοντέλο αυτό, οι α-έλικες της υπομονάδας NorB σχεδόν συμπίπτουν με αυ-

τές στη δομή της οξειδάσης, και οι διατηρούμενες ιστιδίνες που συναρμόζονται στο 

FeB (His270, 258-259) είναι τοποθετημένες όμοια με τα αντίστοιχα κατάλοιπα – υπο-

καταστάτες του CuB στην κυτοχρωμική c οξειδάση. Επιπλέον με τις τρεις αυτές ιστι-

δίνες, το Glu211 (198 σε αρίθμηση από το P. denitrificans), που διατηρείται και στη 

Nor, έχει δειχτεί ότι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ενζύμου [12]. Προτάθη-

κε, λοιπόν, ότι αποτελεί ένα επιπλέον υποκαταστάτη στο μη αιμικό σίδηρο και λαμ-

βάνει μέρος στις διαδικασίες πρωτονίωσης κατά την κατάλυση, αν και τόσο το 

Glu211 όσο και ένα άλλο κατάλοιπο (το Glu280) είναι αρκετά μακριά από τον FeB, 
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ώστε να συναρμόζονται σε αυτόν βάσει της δομής των Zumft et al. Επιπλέον, η υπο-

μονάδα NorB περιέχει μια αιμη b χαμηλού-spin, με αριθμό συναρμογής έξι (επιπλέον 

υποκαταστάτες στον αιμικό σίδηρο τα κατάλοιπα His207 και His 349) και μια αίμη b3 

υψηλού spin με αριθμό συναρμογής πέντε (με αξονικό υποκαταστάτη τη His347), η 

οποία, μαζί με το μη αιμικό άτομο FeB που αναφέρθηκε πριν σχηματίζουν το διπυρη-

νικό κέντρο, δηλαδή το κέντρο όπου λαμβάνει χώρα η αναγωγή του NO [2]. 

H αίμη c (αριθμός συναρμογής 6, χαμηλού spin) είναι δεσμευμένη στη μικρότε-

ρη NorC υπομονάδα και λειτουργεί ως το σημείο εισόδου των ηλεκτρονίων στο έν-

ζυμο, ανάλογο του CuA κέντρου στην κυτοχρωμικές οξειδάσες. 

Τα πρωτόνια που καταναλώνονται στην αναγωγή του NO αντλούνται από την 

περιπλασματική πλευρά της μεμβράνης του διαμεμβρανιακού ενζύμου και, έτσι, η 

Nor αναγωγάση, σε αντίθεση με τις αίμο-χάλκο οξειδάσες, καθίσταται ηλεκτρικά ου-

δέτερη εφόσον και τα ηλεκτρόνια αντλούνται από την ίδια πλευρά της μεμβράνης 

(ΔΨ=0) [13]. Επιπλέον, το ζεύγος NO/N2O εμφανίζει αναγωγικό δυναμικό 1.12V, 

δηλαδή μεγαλύτερο από την τιμή 0.82V του ζεύγους O2/H2O που απαντάται στον κα-

ταλυτικό κύκλο των κυτοχρωμικών c οξειδασών. 

Η ομολογία των υπομονάδων I (aa3) και NorB (Nor) φαίνεται παραστατικά στο 

ακόλουθο σχήμα: 
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7.1.3 Προτεινόμενοι μηχανισμοί ενεργοποίησης του NO από τη 
Nor 

 

Η οικογένεια των αίμο-χάλκο οξειδασών (ενεργό κέντρο αιμικού σιδήρου – CuB) 

απαντάται σε πολλές βιο-ενεργητικές διαδικασίες, παίζοντας ρόλο-κλειδί στην κατα-

νόηση των κοινών μονοπατιών εξέλιξης της αερόβιας αναπνοής και της βακτηριακής 

απονιτροποίησης [14-15]. Έχει προταθεί ότι στις βακτηριακές NO αναγωγάσες (Nor) 

και τις αίμο-χάλκο οξειδο-αναγωγάσες οι μηχανισμοί της αναγωγής του O2 και του 

NO μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, και ότι τόσο το NO, όσο και το O2 μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά υποστρώματα και από τις δυο οικογένειες ενζύ-

μων. Από τις γνωστές αίμο-χάλκο οξειδοαναγωγάσες, οι ba3 και caa3 από το Thermus 

thermophilus καθώς και η cbb3 από το Pseudomonas strutzeri ανάγουν το O2 και το 

NO σε H2O και N2O, αντίστοιχα [3-4,16]. Η εξακρίβωση του μηχανισμού ενεργοποί-

ησης του NO από τις Nor, για τον οποίο λίγα είναι γνωστά, είναι θεμελιώδες βήμα 

στην κατανόηση της χημείας του NO στα βιολογικά συστήματα και απαραίτητη πλη-

ροφορία για την αξιολόγηση της πιθανής συνεξέλιξης των μεταβολικών μονοπατιών 

της αερόβιας αναπνοής και της απονιτροποίησης. 

Ο σχηματισμός του υπονιτρώδους είδους στην αναγωγάση του μονοξειδίου του 

αζώτου (Nor) είναι το ενδιάμεσο-κλειδί στην αναγωγή του NO σε N2O κατά τη δια-

δικασία της απονιτροποίησης στα βακτήρια [1-4]. 

 Έχει ανιχνευτεί πρόσφατα ένας αριθμός από καταλυτικά ενδιάμεσα στην αντί-

δραση της αναγωγής του NO [17]. Ωστόσο, τόσο ο μηχανισμός του κρίσιμου σχημα-

τισμού του δεσμού N-N, όσο και η δομή αυτού του ενδιαμέσου-κλειδιού δεν έχουν 

κατανοηθεί πλήρως. Ένα από τα προτεινόμενα μοντέλα βασίζεται στην ανίχνευση 

ενός ενδιαμέσου αίμης (αριθμός συναρμογής πέντε) b3 Fe2+-NO και ενός FeB
2+- NO 

είδους σε χαμηλή θερμοκρασία [18]. Το μοντέλο αυτό αντιτίθεται στο μηχανισμό 

δράσης του P450Nor, στο οποίο ένα δεύτερο μόριο NO προσβάλει το άτομο N του 

ferrous (Fe2+)-NO είδους ώστε να οδηγήσει μεταβατικά στο υπονιτρώδες (HO-N-

N=O-) είδος και έτσι να σχηματιστεί ο δεσμός N-N [19]. Πρόσφατες ηλεκτροχημικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι η πλήρης αναγωγή του διπυρηνικού κέντρου αίμης b3 

Fe3+/FeB
3+ δεν είναι ευνοϊκή θερμοδυναμικά εξαιτίας του χαμηλού οξειδοαναγωγικού 

δυναμικού της αίμης b3 (Em=60 mV) [16]. Τα οξειδοαναγωγικά δυναμικά των άλλων 

κέντρων έχουν υπολογιστεί στα 310 mV για την Fe(II) αίμη c, 345 mV για την Fe(II) 

αίμη b και 320 mV για το μη-αιμικό σίδηρο FeB. Αντίστοιχα, έχει προταθεί ότι υπό 
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φυσιολογικές συνθήκες, η ενεργοποίηση του NO στη Nor συμβαίνει σε μια μικτού 

σθένους (mixed valence) μορφή του ενζύμου στην οποία οι χαμηλού spin αίμες b και 

c και ο μη αιμικός σίδηρος FeB είναι ανηγμένα, ενώ η αίμη b3 βρίσκεται στην οξει-

δωμένη της μορφή [10,16]. Η δέσμευση δύο μορίων NO στο ferric (Fe3+) διπυρηνικό 

κέντρο αποκλείστηκε και έτσι προτάθηκε ότι η αίμη b3 έχει υψηλότερη συγγένεια για 

το NO από ότι ο μη αιμικός σίδηρος. Βάσει των δυναμικών οξειδοαναγωγής, ο λόγος 

για να διατηρείται η αίμη b3 στην οξειδωμένη της μορφή είναι η αποτροπή του σχη-

ματισμού του σταθερού, τελικού (στην περίπτωση αυτή) ferrous (Fe2+) νιτροζυλιωμέ-

νου (nitrosyl) προϊόντος που θα είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας 

του ενζύμου [16]. Πρόσφατη Raman μελέτη της αντίδρασης της οξειδωμένης Nor με 

το NO έδειξε το σχηματισμό ενός ασταθούς, φωτοδιασπώμενου είδους αίμης-b3 Fe3+-

NO και προτάθηκε ότι το δεύτερο μόριο NO, απαραίτητο για το σχηματισμό του δε-

σμού N-N, εισέρχεται στο διπυρηνικό κέντρο μετά τη δημιουργία του αιμικού b3 

Fe3+-NO ειδους [20]. Το μοντέλο αυτό είναι περισσότερο συμβατό με τις ηλεκτροχη-

μικές μελέτες επειδή η υψηλού spin αίμη b3 διατηρεί τον οξειδωμένο της χαρακτήρα 

κατά τα αρχικά αυτά στάδια της ενεργοποίησης του μορίου NO. 

Έχει δειχτεί φασματοσκοπικά ότι κατά την αναγωγή του ενζύμου παρουσία NO, 

δεν σχηματίζεται το dead-end ferrous νιτροζυλιωμένο προϊόν που θα ανέστειλε τη 

δράση του ενζύμου, σε αντίθεση με τις αίμο-χάλκο οξειδάσες [21]. Ανιχνεύτηκε μια 

δόνηση στους 1332 cm-1 που θα μπορούσε να αποδοθεί στο υπονιτρώδες είδος στην 

αντίδραση της μικτού σθένους μορφής του διπυρηνικού κέντρου αίμης b3 Fe3+/FeB
2+ 

με το NO [21]. Η συχνότητα αυτή δόνησης του δεσμού N-N στη Nor είναι παρόμοια 

με αυτή που παρατηρείται στις αίμο-χάλκο οξειδάσες, και σε αυτή που υπολογίζεται, 

πάλι για τις αίμο-χάλκο οξειδάσες, μέσω δύο ανεξάρτητων DFT μελετών [22-23]. 

Παρόλα αυτά η κατανόηση της χημείας του NO βρίσκεται σε αρχικό στάδιο σε σχέση 

με τη χημεία του O2. Η παρούσα DFT μελέτη αναζητά τη δομή του υπονιτρώδους 

ενδιαμέσου στο οποίο η δόνηση τάσης N–N δε διαφέρει από αυτή που υπολογίζεται 

για τα ένζυμα με ενεργό κέντρο αιμικού σιδήρου-χαλκού. Η μόνη πειραματική πλη-

ροφορία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η ν(Ν-Ν) του υπονιτρώδους είδους στα 

ένζυμα με διαφορετικά ενεργά κέντρα (αιμικό σίδηρο Fe- μη αιμικό FeB: 1332 cm-1 / 

αιμικό σίδηρο Fe – CuB: 1334 cm-1) [21,24]. Ο σχηματισμός του υπονιτρώδους είδους 

στο οξειδωμένο ένζυμο Fe3+-NO/ FeB
3+ παρουσία NO με προσθήκη αναγωγικού (e-) 

[21] υποδηλώνει ότι η αναγωγή του μη αιμικού σιδήρου FeB είναι το στάδιο που κα-
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θορίζει και την ταχύτητα της αντίδρασης για την προσθήκη ενός δεύτερου μορίου NO 

στο αρχικό σύμπλοκο αίμης b3 Fe3+-NO/FeB
3+, σε συνδυασμό με τη μη ανίχνευση του 

N–N δεσμού στις αντιδράσεις Feb3
2+/ FeB

2+ + NO, όπου το ένζυμο οξειδώνεται και 

Feb3
3+/ FeB

3+ + NO, όπου δεν παρατηρείται προϊόν. Προτείνουμε ένα μηχανισμό, σε 

συνδυασμό με τα πειραματικά δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω, της αναγωγής 

του NO σε N2O από τη Nor και τον συγκρίνουμε με αυτόν για τις αίμο-χάλκο οξειδά-

σες. 

 

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η δυνατότητα 

συναρμογής του δεύτερου μορίου NO. Στο μηχα-

νισμό αυτό ένα μόριο NO είναι συναρμοσμένο σε 

καθένα από τα μεταλλικά κέντρα (trans μηχανι-

σμός). Η παρατήρηση ότι η συχνότητα δόνησης 

τάσης ν(N-N) στο υπονιτρώδες σύμπλοκο δεν δι-

αφέρει στα ενεργά κέντρα αιμικού-Fe/ FeB και 

αιμικού-Fe/ CuB θα συνηγορούσε κατά ενός τέ-

τοιου μηχανισμού, μια που η αντικατάσταση του 

CuB από FeB δε θα είχε επίδραση στη ν(N-N) όταν το δεύτερο NO δε συναρμόζεται 

στον FeB, ωστόσο η παρούσα θεωρητική μελέτη συνηγορεί υπέρ του πρώτου. 

Σχήμα 7.1 

 

7.2 Μέθοδος υπολογισμών: τα μοντέλα 

 

Μελετάμε το ενεργό κέντρο της Nor στην περίπτωση του υπονιτρώδους ενδια-

μέσου στον καταλυτικό κύκλο της αναγωγής του NO με ανάλογα θεωρητικά σύμπλο-

κα που περιέχουν γύρω στα 80 άτομα. Στην παρούσα εργασία υπολογίζονται οι δονή-

σεις του υπονιτρώδους ενδιαμέσου του οποίου η δομή βασίστηκε στον trans-

μηχανισμό. Υποθέτουμε ότι η καταλυτική αναγωγή του NO λαμβάνει χώρα μέσω 

προσβολής ενός δεύτερου μορίου NO στο αρχικό Feb3-NO σύμπλοκο, οδηγώντας σε 

ένα δις-νιτροζυλιωμένο (bis-nitrosyl) είδος (Σχήμα 7.1). Μετά τη μετακίνηση ενός 

πρωτονίου στο τελικό άτομο O του δεσμευμένου στην αίμη NO, δημιουργείται το 

υπονιτρώδες γεφυρωμένο σύμπλοκο διπλού σιδήρου. 

Στα μοντέλα του ενεργού κέντρου, επιλέχτηκε μια τετραεδρική σφαίρα συναρ-

μογής για το μη αιμικό σίδηρο (FeB). Οι τρεις ιστιδίνες που είναι συναρμοσμένες στο 
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FeB αντικαθίστανται από ιμιδαζόλια, ενώ ο αιμικός σίδηρος είναι δεσμευμένος σε μια 

απλοποιημένη, χωρίς πλευρικές αλυσίδες πορφυρίνη. Ο πέμπτος αξονικός υποκατα-

στάτης του αιμικού σιδήρου είναι ένα μη υποκατεστημένο ιμιδαζόλιο, όπως φαίνεται 

στις δομές του Σχήματος 7.2. Η προτεινόμενη διαδικασία στη θεωρητική μελέτη ε-

νός ενζυμικού ενδιαμέσου θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας μόνο τα σημαντικότερα 

κατάλοιπα του ενεργού κέντρου και να “παγώσουμε” ορισμένες παραμέτρους κάθε 

καταλοίπου σύμφωνα με την κρυσταλλική δομή [25]. Στην περίπτωση αυτή το μο-

ντέλο περιέχει τους περιορισμούς που επάγονται στα κατάλοιπα από τον πρωτεϊνικό 

φλοιό. Στην παρούσα εργασία, ωστόσο, δεν εφαρμόσαμε κανένα περιορισμό στη γε-

ωμετρία των υπό μελέτη μοντέλων, καθώς τέτοιοι παράμετροι θα οδηγούσαν σε φα-

νταστικές συχνότητες δονήσεων στους υπολογισμούς. Οι επιδράσεις του διαλύτη επί-

σης δε λαμβάνονται υπόψη, καθώς δεν ενδιαφερόμαστε στον υπολογισμό τιμών pKa, 

ενεργειακών διαγραμμάτων ή ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον, 

όπου οι περιορισμοί από την πρωτεϊνική μήτρα θα είχαν σημαντική επίδραση στα α-

ποτελέσματα. 

Ο υπονιτρώδης υποκαταστάτης (HO-N=N-O-) που είναι δεσμευμένος μεταξύ 

των δύο κέντρων σιδήρου στο υπονιτρώδες ενδιάμεσο είναι αρνητικά φορτισμένος (-

1), ενώ η πορφυρίνη έχει συνολικό φορτίο -2. Στην περίπτωση που το υπονιτρώδες 

ενδιάμεσο είναι στην κατάσταση Feb3(III)/ FeB(III), το συνολικό φορτίο του συμπλό-

κου θα είναι +3 (με πολλαπλότητα 2S+1=2n+1, n φυσικός), ενώ στην περίπτωση 

Feb3(III)/ FeB(II) θα ισούται με +2 (με πολλαπλότητα 2S+1=2n, n φυσικός). 

Αρχικά, πραγματοποιήσαμε βελτιστοποιήσεις σε δομές υπονιτροδών διπυρηνι-

κών συμπλόκων διαφορετικών καταστάσεων πολλαπλότητας (από singlet σε septet 

και από doublet σε octet) στο θεωρητικό επίπεδο blyp/DNP+ECP (dmol3, Accelrys). 

Η πολλαπλότητα singlet οδήγησε σε δομή με παραμορφωμένο τον πορφυρινικό δα-

κτύλιο του αιμικού κέντρου (μη αρωματικότητα), όπως και η doublet κατάσταση (οι 

δομές δεν παρουσιάζονται). Επιπλέον, οι καταστάσεις quintet (A3) και septet (A4) 

οδηγούν σε δομές όπου σχεδόν ένα ολόκληρο spin (0.80) εντοπίζεται στην πορφυρίνη 

(αλλάζοντας επίσης τον αρωματικό χαρακτήρα προς μια π-κατιονική πορφυρινική 

ρίζα). Οι δομές που είναι συμβατές με προηγούμενες μελέτες [22-23] στο υπονιτρώ-

δες σύμπλοκο σε ενεργά κέντρα Fe-CuB είναι οι quartet (Α1) και sextet (Α2), ενώ η 

octet πολλαπλότητα προκαλεί σημαντική αύξηση στην απόσταση Fe-Fe, οδηγώντας 

σε ένα σύμπλοκο όπου ο αιμικός σίδηρος εμφανίζεται με αριθμό συναρμογής 5 (η 

δομή δεν παρουσιάζεται). Οι παραπάνω αναλύσεις πληθυσμού spin πραγματοποιήθη- 
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Σχήμα 7.2. Δομές του υπονιτρώδους συμπλόκου σε διαφορετικές καταστάσεις spin. 

Οι γεωμετρίες βελτιστοποιήθηκαν στο θεωρητικό επίπεδο blyp/DNP (Dmol3, Ac-

clerys) με εφαρμογή ECP (όπως αυτό ενσωματώνεται στο πακέτο Materials Studio – 

dmol3). 
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καν με τη μέθοδο Mulliken στο dmol3 (blyp/dnp+ecp θεωρητικό επίπεδο) και τα απο-

τελέσματα φαίνονται επίσης στο Σχήμα 7.2. 

Εφαρμόσαμε το συναρτησιακό της ηλεκτρονιακής πυκνότητας BLYP σε περαι-

τέρω υπολογισμούς βελτιστοποίησης της γεωμετρίας των μοντέλων Α1, A2, αλλά και 

των συμπλόκων Α5 και Α6 (Σχήμα 7.3) για το ενεργό κέντρο διπλού σιδήρου της 

Nor χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο Turbomole V.5-8-0 [26]. Τα μοντέλα 

A5/Α6 προέρχονται από τα A1 και Α2 αντίστοιχα, με προσθήκη μιας αλληλεπίδρα-

σης, μέσω δεσμού υδρογόνου, της N-OH ομάδας με ένα μόριο H2O. Χρησιμοποιήθη-

κε το TZVP triple-zeta valence σετ βάσης επαυξημένο με συναρτήσεις πόλωσης (p 

στα υδρογόνα, d στα στοιχεία της πρώτης και δεύτερης σειράς του Π.Π.) όπως αυτό 

ενσωματώνεται στο λογισμικό πακέτο. Για τα δύο μέταλλα σιδήρου εισάγουμε ένα 

δραστικό core δυναμικό (ECP), ορισμένο ως “ecp-10-mdf”. Επιπλέον, εφαρμόσαμε 

το υπολογιστικό πλεονέκτημα της μεθόδου RI-J (Resolution of the Identity) [27-28] 

όπως αυτή ορίζεται στο Turbomole πακέτο με την εξ ορισμού παραμετροποίηση. Το 

παραπάνω επίπεδο θεωρίας εφαρμόστηκε τόσο στις γεωμετρικές βελτιστοποιήσεις 

των A1 και A2, όσο και τον ακόλουθο υπολογισμό του Hessian πίνακα των βελτι-

στοποιημένων συμπλόκων, τη βάση δηλαδή για την εύρεση των δονητικών συχνοτή-

των. Η μέθοδος Mulliken εφαρμόστηκε στο ίδιο επίπεδο θεωρίας για τον υπολογισμό 

του πληθυσμού spin στα άτομα και τα αποτελέσματα, μαζί με επιλεγμένες γεωμετρι-

κές παραμέτρους των A1, A2, Α5 και A6 φαίνονται στο Σχήμα 7.3. 

Επιπλέον με τα παραπάνω μοντέλα, βελτιστοποίηση στη δομή και μετέπειτα 

υπολογισμός των δονητικών συχνοτήτων πραγματοποιήθηκε για το μόριο HO-N(H)-

N(H)=O σε δυο διαφορετικά θεωρητικά επίπεδα: (α) riblyp/tzvp (turbomole) και (b) 

b3lyp/6-31g* (Gaussian 03). Το μόριο αυτό είναι, στην ουσία, ο γεφυρωμένος υπο-

καταστάτης στο υπονιτρώδες σύμπλοκο που μελετάμε, αντικαθιστώντας τα μεταλλι-

κά κέντρα σιδήρου Fe/FeB από πρωτόνια (H+). Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε ένα 

διορθωτικό παράγοντα λ (βλ. παρακάτω) μεταξύ των δύο θεωρητικών επιπέδων που 

στην ουσία μας βοηθάει να συγκρίνουμε συχνότητες δονήσεων στα επίπεδα: b3lyp/6-

31g* (gaussian) και blyp/tzvp (turbomole). 
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Σχήμα 7.3. Δομές δύο διαφορετικών καταστάσεων spin (quartet και sextet) του υπο-

νιτρώδους συμπλόκου με και χωρίς αλληλεπίδραση μέσω δεσμού υδρογόνου της N-

OH ομάδας. Οι γεωμετρίες βελτιστοποιήθηκαν στο θεωρητικό επίπεδο riblyp/tzvp 

(turbomole) με εφαρμογή ECP στους σιδήρους (ecp-10-mdf). 
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7.3 Αποτελέσματα 

 

Η διαφορά στις δομές Α1 και Α2 έγκειται στην κατάσταση spin του μη αιμικού 

σιδήρου. 

Στην περίπτωση Α1 σχεδόν ένα ολόκληρο spin (0.93) εντοπίζεται στον αιμικό 

σίδηρο, δείχνοντας μια οξειδωτική κατάσταση III (Fe3+). H κατάσταση spin (2.18) 

του μη αιμικού FeB, με αριθμό συναρμογής 4, υπονοεί μια κατάσταση οξείδωσης II 

(S=2). Το κέντρο διπλού σιδήρου στο υπονιτρώδες A1 συνέκλινε σε μια δομή με 

Fe…Fe διαχωρισμό 4.73Å και περιέχει ένα διμερισμένο NO με μια απόσταση N–N 

1.31Å, η οποία είναι συμβατή με παρόμοια DFT μελέτη [23] σε σύμπλοκα Fe-CuB. 

Υπάρχουν 6 κανονικοί τρόποι δόνησης (normal modes) (3 4 6 6× − = ) που σχετίζο-

νται με τα άτομα του γεφυρωμένου υποκαταστάτη. Οι δονητικές συχνότητες ν1 έως 

και ν6 υπολογίστηκαν επίσης για υποστρώματα 15N16O, 14N18O και 15N18O, ώστε να 

διαπιστώσουμε την ισοτοπική ευαισθησία. Τα αποτελέσματα αναγράφονται στον πί-

νακα 7.2. Τα αντίστοιχα διανύσματα για τους κανονικούς τρόπους δόνησης που υπο-

λογίστηκαν για το υπονιτρώδες σύμπλοκο (14N16O) φαίνονται στο Σχήμα 7.4. 

Στην περίπτωση του A5 υπάρχει μια επιπλέον αλληλεπίδραση, μέσω δεσμού 

υδρογόνου, της ομάδας N-OH του υπονιτρώδους με ένα μόριο νερού. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αποστάσεις δεσμών N-N (A1 A5) και N-OH 

(A1 A5) σε σχέση με το αρχικό μοντέλο A1. Οι δονητικές συχνότητες ν1 έως και ν6 

υπολογίστηκαν και για το συγκεκριμένο μοντέλο Α5, δείχνωντας σημαντική μετατό-

πιση σε μικρότερες ενέργειες των N-OH (Δν=31 cm-1) και N-N (Δν=26 cm-1) σε σχέ-

ση με το αρχικό A1, χωρίς το μόριο νερού. Υπολογισμοί δονητικών συχνοτήτων για 

το μικρότερο μόριο HO-N(H)-N(H)-O- παρουσία ενός μορίου νερού, όπου βελτιστο-

ποιήθηκε σε απόσταση (~ 1.45Å) από την ομάδα N-OH, οδήγησε σε μειώσεις στις 

αποστάσεις δεσμών N–OH και N–N, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις ν4(N–

ΟΗ), ν5(N–Ν) συχνότητες δόνησης τάσης του μικρού αυτού μορίου με μετατοπίσεις 

26 και 39 cm-1 αντίστοιχα σε μεγαλύτερες ενέργειες και ισχυρότερους δεσμούς. Πα-

ρατηρούμε, δηλαδή, διαφορετική συμπεριφορά του δεσμευμένου σε μέταλλα ή ελεύ-

θερου υπονιτρώδους σε αλληλεπιδράσεις με το H2O. 

Στην περίπτωση του Α2 ένα ολόκληρο spin (1.02) εντοπίζεται στον αιμικό σί-

δηρο, δείχνοντας μια οξειδωτική κατάσταση III (Fe3+). H κατάσταση spin (3.63) του  
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Δονήσεις υπονιτρώδους Α1 λ×Α1 Α2 λ Α2 ×
ν6 (Ν=Ο) 1361 1474 1292 1399 
ν5 (Ν-Ν) 1131 1249 1182 1305 
ν4 (Ν-ΟΗ) 914 1006 963 1060 

ν3 665 710 644 688 
ν2 541 565 486 507 
ν1 235 - 191 - 

 
Πίνακας 7.1. Δονητικές συχνότητες που σχετίζονται με τον υποκαταστάτη σε διάφο-

ρα μοντέλα για το υπονιτρώδες ενδιάμεσο. Ο παράγοντας λ εισάγεται για κάθε συ-

χνότητα δόνησης χωριστά και στην ουσία τις “μετατρέπει” προσεγγιστικά στο θεωρη-

τικό επίπεδο b3lyp/6-31g*. 

 
Δονήσεις A1 

(υπονιτρώδες)
14N16O 15N16O 14N18O 15N18O 

ν6 (Ν=Ο) 1361 1351 1353 1321 
ν5 (Ν-Ν) 1131 1105 1129 1102 
ν4 (Ν-ΟΗ) 914 886 896 873 

ν3 665 659 641 634 
ν2 541 535 540 529 
ν1 235 235 233 231 

 
Πίνακας 7.2. Ισοτοπική ευαισθησία  στις δονητικές συχνότητες του υπονιτρώδους 

μοντέλου A1 που σχετίζονται με τον υποκαταστάτη στο θεωρητικό επίπεδο ri-

blyp/tzvp (turbomole). 

 
Δονήσεις 

πορφυρίνης 
Α1 

14Ν16Ο 
Α1 

15Ν16Ο 
Α1 

14Ν18Ο 
Α1 

15Ν18Ο 
Α2 

14Ν16Ο 
ν10 1540 1541 1541 1541 1542 
ν2 1504 1503 1503 1503 1504 
ν3 1421 1422 1422 1422 1424 
ν4 1317 1316 1317 1321 1323 

 
Πίνακας 7.3. Δονητικές συχνότητες του πορφυρινικού δακτυλίου στα μοντέλα Α1 

και Α2 στο riblyp/tzvp θεωρητικό επίπεδο. Στο Α1 έχουν υπολογιστεί οι συγκεκριμέ-

νες δονήσεις για διαφορετικά ισότοπα, δείχνοντας λογικά καμία σημαντική ισοτοπική 

ευαισθησία, καθώς ο υποκαταστάτης είναι χαλαρά δεσμευμένος στο διπυρηνικό ε-

νεργό κέντρο. 
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Σχήμα 7.4. Δονητικές συχνότητες  του υπονιτρώδους συμπλόκου στο μοντέλο A1 

(14N16O) στο θεωρητικό επίπεδο riblyp/tzvp (turbomole) με μαύρο και οι τροποποιη-

μένες συχνότητες λx×νx με κόκκινο (για τη σύγκριση με το θεωρητικό επίπεδο 

b3lyp/6-31g*). 
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μη αιμικού FeB, με αριθμό συναρμογής 4, υπονοεί και πάλι οξείδωση Fe(II), όπως 

στο μοντέλο A1, ενώ η μεγαλύτερη πολλαπλότητα και φορτίο (+3) που εφαρμόζεται 

στη δομή δεν αυξάνει την οξειδωτική κατάσταση του μη αιμικού σιδήρου, αλλά οδη-

γεί σε π-κατιονική πορφυρινική ρίζα (π-cation radical). Η κατάσταση sextet (A2) του 

υπονιτρώδους εμφανίζεται σταθερότερη ενεργειακά κατά 7.4 kcal/mol από την quar-

tet (μικρή διαφορά, λίγο παραπάνω από το όριο ακρίβειας 5 kcal/mol της μεθόδου). 

Το κέντρο διπλού σιδήρου στο υπονιτρώδες συνέκλινε σε μια δομή με Fe…Fe διαχω-

ρισμό 5.35 Å (αυξημένη απόσταση αιμικού Fe–ΝΟΗ) και περιέχει ένα διμερισμένο 

NO με μια απόσταση N–N 1.28 Å, η οποία είναι συμβατή με παρόμοια DFT μελέτη 

[23] σε σύμπλοκα Fe-CuB. Υπάρχουν 6 κανονικοί τρόποι δόνησης (3 4 ) που 

σχετίζονται με τα άτομα του γεφυρωμένου υποκαταστάτη. Οι δονητικές συχνότητες 

ν

6 6× − =

1 έως και ν6 υπολογίστηκαν μόνο για υπόστρωμα 14N16O. Τα αποτελέσματα ανα-

γράφονται στον πίνακα 7.1. Κρίθηκε, ωστόσο ότι η δομή αυτή δεν ανταποκρίνεται 

στην in vivo μορφή του υπονιτρώδους ενδιαμέσου στον καταλυτικό κύκλο της Nor, 

μια και οι γεωμετρικές παράμετροι (όπως αποστάσεις Fe…Fe και αιμικός Fe-NΟΗ) 

δεν είναι συμβατές με θεωρητικές μελέτες σε ενεργά κέντρα Fe-CuB για το ίδιο εν-

διάμεσο [22-23]. Η κατάσταση spin S=3.63 (> 5/2) για το μη αιμικό σίδηρο δεν έχει 

αναφερθεί σε βιολογικά συστήματα in vivo. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε, σε αυτό 

το σημείο, ότι οι δονήσεις ν6(Ν-Ο) και ν5(Ν-Ν) για το συγκεκριμένο μοντέλο είναι 

στην ουσία συζευγμένες, καθώς σε μεγάλο ποσοστό στην κάθε μία παρατηρείται και 

μετατόπιση των πυρήνων που σχετίζονται με την άλλη, με αποτέλεσμα να μην είναι 

εύκολα διακριτή η ανάθεση συχνοτήτων. Ωστόσο, αναθέτουμε την 1292 cm-1 στη ν6 

και την 1182 cm-1 στη ν5 σε αναλογία με την ανάθεση που έγινε για το μοντέλο Α1. 

Στην περίπτωση του A6 υπάρχει μια επιπλέον αλληλεπίδραση, μέσω δεσμού 

υδρογόνου, της ομάδας N-OH του υπονιτρώδους με ένα μόριο νερού. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνονται ελάχιστα οι αποστάσεις δεσμών N-N και N-OH 

(A2 A6) σε σχέση με το αρχικό μοντέλο A2. Οι αυξήσεις ωστόσο αυτές είναι στα 

πλαίσια του σφάλματος της μεθόδου, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να βγάλουμε 

σωστά συμπεράσματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όμως, ότι το μόριο νερού αυτό 

βελτιστοποιήθηκε σε μεγάλη σχετικά απόσταση από το συναρμοσμένο υπονιτρώδη 

υποκαταστάτη ίσως λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης (διαφορετική γεωμετρία του 

FeB στα A1/ A2 οδηγεί σε διαφορετική κοιλότητα ενεργού κέντρου όπου θα μπορού-

σε να παραμείνει ένα μόριο H2O). Οι δονητικές συχνότητες ν1 έως και ν6 υπολογί-
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στηκαν και για το συγκεκριμένο μοντέλο, ώστε να ενισχύσουμε τις πληροφορίες για 

την ενέργεια δεσμών N-N και N-OH. Οι συχνότητες των δονήσεων ν4/ ν6 δεν βρί-

σκονται σημαντικά μετατοπισμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες στο A2, ενώ η ν5 εί-

ναι μετατοπισμένη σημαντικά κατά 28 cm-1 σε χαμηλότερη ενέργεια. 

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού δονητικών συχνοτήτων για το απλούστερο 

μόριο HO-N(H)-N(H)-O- (14N16O) στα δύο διαφορετικά επίπεδα θεωρίας εμφανίζο-

νται στο Σχήμα 7.5  όπου σχεδιάζονται και τα διανύσματα για τους κανονικούς τρό-

πους δόνησης (normal modes). Για κάθε δόνηση νx =ν2 έως ν6 ορίζεται ένας διορθω-

τικός παράγοντας λx (scaling factor) ως ο λόγος των συχνοτήτων της ίδιας δόνησης 

που υπολογίζονται στα (α) riblyp/tzvp (turbomole) και (β) b3lyp/6-31g* (gaussian) 

θεωρητικά επίπεδα: ( 3 / 6 31 *)
( / )

x
x

x

v b lyp g
v riblyp tzvp

λ −
= . Ο λόγος αυτός ορίζεται ώστε να μπο-

ρούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα από την παρούσα DFT μελέτη (riblyp/tzvp) 

για το Fe-Fe υπονιτρώδες με αυτά που έχουν δημοσιευτεί για το Fe-CuΒ υπονιτρώδες 

σύμπλοκο (b3lyp/6-31g*) [23]. Έτσι, σε κάθε συχνότητα δόνησης ν2 έως ν6 για το 

υπονιτρώδες σύμπλοκο που υπολογίζεται στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται ο αντί-

στοιχος παράγοντας λ και τα αποτελέσματα αναγράφονται στον πίνακα 7.1. H δόνη-

ση ν1 δεν υφίσταται στο μικρότερο μόριο HO-N(H)-N(H)-O- και έτσι το λ για τη συ-

γκεκριμένη δόνηση δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί. 

Από τους υπολογισμούς δονητικών συχνοτήτων για τα μοντέλα A1/Α5 και 

A2/Α6 η μόνη δομή που δίνει συχνότητα δόνησης ν5(N–N) γύρω στους 1252 cm-1 

[23] είναι η Α1, η οποία προτείνουμε ότι αντιστοιχεί και στην in vivo δομή του υπονι-

τρώδους ενδιαμέσου στον καταλυτικό κύκλο της Nor, αντικατοπτρίζοντας συνάμα 

και τα δομικά και ηλεκτρονιακά χαρακτηριστικά που αναμένεται να έχει, βάσει μελε-

τών στα κέντρα Fe-CuB. 

Όλες οι παραπάνω συχνότητες δονήσεων που αναφέρονται στην παρούσα μελέ-

τη επιλέχθηκαν έτσι ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη υπολογιζόμενη ένταση και τον πε-

ρισσότερο χαρακτήρα της υπό μελέτη δόνησης. Επιπλέον με τις δονήσεις που σχετί-

ζονται με τον υποκαταστάτη (υπονιτρώδες) υπολογίστηκαν και οι δονήσεις του πορ-

φυρινικού δακτυλίου που σχετίζονται με τη κατάσταση spin (ν2/ ν10), την οξειδωτική 

κατάσταση (ν4) και τη συναρμογή του αιμικού σιδήρου (ν3/ ν10). Τα αποτελέσματα 

για τα μοντέλα Α1 και Α2 αναγράφονται στον πίνακα 7.3. 
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Σχήμα 7.5. Δονητικές συχνότητες  του –Ο-Ν(Η)-Ν(Η)-ΟΗ μορίου (14N16O) στο θεω-

ρητικό επίπεδο riblyp/tzvp (turbomole) με μαύρο και b3lyp/6-31g* (gaussian 03) με 

κόκκινο. 
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7.4 Ερμηνεία και Συζήτηση 

 

7.4.1 Η επίδραση δεσμού υδρογόνου στην N-OH ομάδα στις δονη-
τικές συχνότητες του υπονιτρώδους ενδιαμέσου 

 

Στη DFT μελέτη για το υπονιτρώδες ενδιάμεσο στο ενεργό κέντρο Fe-CuΒ [23], 

αν και δεν είναι παρόν στην κρυσταλλική δομή του ba3 [29], τοποθετήθηκε ένα μόριο 

νερού στο μοντέλο, που σχηματίζει δίκτυο δεσμών υδρογόνου από το κατάλοιπο τυ-

ροσίνης και της αιμικής πλευρικής αλυσίδας μέχρι το συναρμοσμένο στην αίμη υπο-

καταστάστη. Αυτό το μόριο του νερού προτάθηκε επίσης θεωρητικά ότι παίζει σημα-

ντικό ρόλο στo μηχανισμό σχάσης του δεσμού O–O (στη διαδικασία ενεργοποίησης 

του μοριακού οξυγόνου) από την κυτοχρωμική c οξειδάση, παρέχοντας την αλληλε-

πίδραση με την cross-linked τυροσίνη που δεν είναι εφικτή σχεδιαστικά στο θεωρητι-

κό μοντέλο [25]. Στην παρούσα μελέτη βελτιστοποιήσαμε γεωμετρικά τα μοντέλα A5 

και Α6 που περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση με ένα μόριο νερού, αν 

και δεν υπάρχει αντίστοιχο κατάλοιπο τυροσίνης. Επίσης σε μικρότερο μόριο HO-

N(H)-N(H)-O- το μόριο νερού σε μικρότερη απόσταση έχει ως αποτέλεσμα να μειώ-

νει τις αποστάσεις N–OH και N–N. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή, παρατηρείται 

αλλαγή στα μήκη δεσμών N–N και N–OH, ωστόσο, για το σχηματισμό του N2O πρέ-

πει να ευνοηθεί η ενίσχυση του δεσμού N–N και η εξασθένηση του N–OH, δηλαδή 

μια τέτοια αλληλεπίδραση μέσω δεσμού υδρογόνου θα ήταν μη ευνοϊκή για το σχη-

ματισμό του προϊόντος. Επιπλέον, αν και μια τέτοια αλληλεπίδραση είναι εφικτή με 

την τυροσίνη στο ba3, στη Nor δεν υπάρχει το αντίστοιχο κατάλοιπο στο ενεργό κέ-

ντρο. Η δόνηση ν5(N–N) στους 1249 cm-1 στο μοντέλο Α1 χωρίς το μόριο νερού κο-

ντά στην N–ΟH ομάδα βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέ-

σματα που προτείνουν τη συγκεκριμένη δόνηση να μην μετατοπίζεται σε μια CuB 

 FeB ανταλλαγή (θεωρητική μετατόπιση 3 cm-1). Φαίνεται περίεργο το γεγονός 

ότι παρά τη διαφορά στα μέταλλα (χαλκός και σίδηρος) μεταξύ των ba3 και Nor η 

δόνηση ν5(N–N) να μη μετατοπίζεται στο υπονιτρώδες σύμπλοκο σε ένα trans-

μηχανισμό. Μια εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί, βασισμένοι στους θεωρητικούς 

υπολογισμούς, είναι η ύπαρξη του δικτύου δεσμών υδρογόνου από το σύστημα cross-

linked τυροσίνης και πλευρικής αιμικής αλυσίδας στο δεσμευμένο υποκαταστάτη 

 172



Κεφάλαιο VΙΙ – Η ενεργοποίηση του μονοξειδίου του αζώτου 

στην περίπτωση του ba3, ενώ μια τέτοια αλληλεπίδραση δεν υφίσταται στον καταλυ-

τικό κύκλο της Nor. Η συγκεκριμένη επίδραση, σε συνδυασμό με τη μετάβαση από 

κέντρο χαλκού CuB σε σίδηρο FeB οδηγεί σε παρόμοιες συχνότητες δονήσεων ν5(N–

N). Όπως έχει προταθεί [24], η μεταβατική δέσμευση δύο μορίων NO στο αιμικό a3 

Fe-CuB διπυρηνικό κέντρο της ba3 συνοδεύεται από μετακίνηση ενός πρωτονίου. Έν-

δειξη πιθανής παρουσίας ενός μορίου H2O κοντά στο δεσμευμένο υπονιτρώδες είδος 

(ba3) παρέχεται από την pH/ pD ευαισθησία του δεσμού N– N (1134  1338 cm-1). 

Η συμπεριφορά αυτή αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα ελέγχου στη μεταφορά πρωτο-

νίων από τα ένζυμα με ενεργό κέντρο Fe-CuB και δείχνει ότι η μετακίνηση ενός πρω-

τονίου παράλληλα με τη μεταφορά ενός ηλεκτρονίου είναι το βήμα που καθορίζει και 

την ταχύτητα της αντίδρασης σχηματισμού του δεσμού N–N στο ba3. 

7.4.2 Δονητικός και Δομικός χαρακτηρισμός του υπονιτρώδους 
ενδιαμέσου 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα δονητικά χαρακτηριστικά του A1, η συχνότητα δόνη-

σης τάσης Ν–Ν λ5×ν5 στους 1249 cm-1 (Σχήμα 7.4) για το μοντέλο A1 δεν παρου-

σιάζει σημαντική μετατόπιση (μόλις 3 cm-1) σε σχέση με την αντίστοιχη δόνηση για 

το υπονιτρώδες σύμπλοκο στο ενεργό κέντρο Fe(αίμη a3)-CuB που υπολογίστηκε θε-

ωρητικά στο επίπεδο b3lyp/6-31g* [23]. Η συγκεκριμένη θεωρητική παρατήρηση 

βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με πειραματικές μελέτες που δεν εμφανίζουν σημα-

ντική μετατόπιση της ν(Ν-Ν) στο ba3 από Τhermus thermophilus και Nor από Para-

coccus denitrificans [21,24]. Η άμεση πειραματική απόδειξη σχηματισμού του δε-

σμού N–N θα πρέπει να παρέχεται από την ανίχνευση της δόνησης τάσης N–N  (ν5). 

Η υπολογιζόμενη ν5 συχνότητα παρουσιάζει 15Ν ισοτοπική ευαισθησία (27 cm-1), ενώ 

το 14Ν18Ο ισότοπο δεν επηρέασε σημαντικά τη συγκεκριμένη συχνότητα, όπως φαί-

νεται στον πίνακα 7.2. 

Το μοτίβο που υπολογίζεται για την ισοτοπική ευαισθησία των διαφόρων δονή-

σεων από ν1 έως και ν6 (Α1) μπορεί να ερμηνευτεί λόγω των διαφορετικών μαζών 

των ατόμων N και O, όπως και το ποσοστό της πυρηνικής μετατόπισης των N και O 

που συμμετέχει σε κάθε δόνηση στα σύμπλοκα με συναρμοσμένα ισότοπα. Η σχεδόν 

ίδια μετατόπιση για τη ν6 (14Ν16Ο) στις 15N16O/14N18O αλλαγές, που υπολογίζεται, 

μπορεί να αποδοθεί σε διαφορετικό ποσοστό πυρηνικών μετατοπίσεων των N και O 
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ατόμων στη ν6. Παρόμοια μπορεί να ερμηνευτεί και το γεγονός ότι η ν1 δεν εμφανίζει 

σημαντική ισοτοπική μετατόπιση, καθώς το ποσοστό στο οποίο κάθε άτομο Ν και Ο 

μετατοπίζεται στη συγκεκριμένη δόνηση διαφέρει, με αποτέλεσμα η συνολική επί-

δραση στην συχνότητα δόνησης να είναι ασήμαντη. Η ισοτοπική ευαισθησία της ν5 

δόνησης είναι ένα zig-zag μοτίβο. Οι δονήσεις ν2 και ν3 είναι “παραμορφωτικές” (de-

formational) σε σχέση με την O-N-N-OH ομάδα και η ν3 περιλαμβάνει μεγάλη μετα-

τόπιση του ατόμου οξυγόνου, ενώ η ν2 περιλαμβάνει σημαντική μετατόπιση των ατό-

μων N, γεγονότα που αντικατοπτρίζονται με τον καλύτερο τρόπο στην ισοτοπική ευ-

αισθησία. Οι παραπάνω παρατηρήσεις βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τη DFT 

μελέτη για το CuB-Fe ενεργό κέντρο στο υπονιτρώδες σύμπλοκο [23]. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 7.3, η συναρμογή, το spin και η οξειδωτική κα-

τάσταση του αιμικού σιδήρου δεν μεταβάλλονται ανάμεσα στα A1 και A2 μοντέλα, 

παρά την αυξημένη απόσταση αιμικού Fe-υπονιτρώδους στο A2, που θα μπορούσε να 

αποτελεί ένδειξη αριθμού συναρμογής για το μέταλλο ίση με 5 στο A2. Σε υπολογι-

σμούς δονητικών συχνοτήτων (riblyp/tzvp+ecp) για ένα απλό μοντέλο αιμικού σιδή-

ρου Fe(ΙΙΙ)-NO, χωρίς πλευρική αλυσίδα στην πορφυρίνη  και αξονικό υποκαταστάτη 

ένα μη υποκατεστημένο ιμιδαζόλιο, οι δονήσεις που σχετίζονται με τον πορφυρινικό 

δακτύλιο αντιστοιχούν σε συχνότητες: ν10=1545 cm-1, ν2=1509 cm-1, ν3=1421 cm-1 

και ν4=1321 cm-1. Οι δονήσεις αυτές του πορφυρινικού δακτυλίου για το μικρότερο 

μόριο έρχονται σε συμφωνία με αυτές για τα Α1/ Α2. Επιπλέον, η δόνηση ν2 του 

πορφυρινικού δακτυλίου, που εξαρτάται από την κατάσταση spin του αιμικού σιδή-

ρου, παραμένει ανεπηρέαστη από την ισοτοπική αντικατάσταση, δηλαδή δεν υπάρχει 

σύζευξη των δονήσεων του υποκαταστάτη με αυτές της πορφυρίνης, υπονοώντας τη 

χαλαρή δέσμευσή του στο διπυρηνικό κέντρο. 

Στο υπονιτρώδες, λοιπόν, ενδιάμεσο της Nor ο μη αιμικός σίδηρος φαίνεται να εί-

ναι υψηλού spin (S=2), στην οξειδωτική κατάσταση II και συναρμοσμένος με τρεις 

ιστιδίνες επιπλέον με το υπόστρωμα (αριθμός συναρμογής τέσσερα). 

 

7.4.3 Συσχέτιση θεωρητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 
 

Έχει χαρακτηριστεί η συχνότητα δόνησης του δεσμού N-N στους 1392 cm-1 για 

το υπονιτρώδες νάτριο σε υδατικό διάλυμα [30]. Σε φάσματα διαφοράς 14N16O-
15N16O του οξειδωμένου ενζύμου Nor (από το Paracoccus denitrificans) που έχει δε-
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σμεύσει  ΝΟ, και μετά την προσθήκη αναγωγικού, εμφανίζεται ένα μοτίβο κορυφών 

στους 1332/1300 cm-1 [21]. H δόνηση αυτή στους 1332 cm-1 στη Nor αποδίδεται στην 

N-N δόνηση τάσης του υπονιτρώδους είδους καθώς εκφράζει 15NO ισοτοπική ευαι-

σθησία παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε στις DFT μελέτες για τα ενεργά κέντρα 

αιμικού σιδήρου-χαλκού [22-23] και την παρούσα μελέτη [21] για τη Nor που υπολο-

γίζει 27 cm-1 την αντίστοιχη θεωρητική μετατόπιση. H υπολογιζόμενη θεωρητικά συ-

χνότητα νN–N στους 1131 cm–1 για το συγκεκριμένο ενδιάμεσο, παρουσιάζει 15N ισο-

τοπική ευαισθησία και μετατοπίζεται στους 1105 cm-1 (riblyp/tzvp+ecp θεωρητικό 

επίπεδο). Αν και οι θεωρητικές δονήσεις εμφανίζονται να απέχουν σημαντικά από τις 

πειραματικές, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η μέθοδος riblyp του Turbomole έ-

χει την τάση να υποεκτιμά σε σχέση με άλλες μεθόδους τις συχνότητες δονήσεων και 

αυτό έγινε κιόλας φανερό από μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων b3lyp/6-31g* 

(Gaussian) και blyp/tzvp (Turbomole) για το μικρό μόριο HO-N(Η)=N(Η)-O-. Η πα-

ρατήρηση αυτή, ωστόσο, δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση τη θεωρητική μελέτη, 

ούτε και απορρίπτει το πείραμα, καθώς στην ουσία επικεντρωνόμαστε σε μετατοπί-

σεις και διαφορές δονητικών συχνοτήτων με μεγάλες εντάσεις, παρά στα απόλυτα 

νούμερα, όπως πρέπει να γίνεται σε παρόμοιες μελέτες. Όπως αναφέρθηκε και στην 

εισαγωγή στην υπολογιστική χημεία (κεφάλαιο III), σε μια θεωρητική μελέτη δεν έ-

χουν νόημα οι απόλυτες τιμές, παρά οι σχετικές αλλαγές. Στις περισσότερες των πε-

ριπτώσεων πρέπει να εφαρμόζεται διορθωτικός παράγοντας για τη σύγκριση με τα 

απόλυτα πειραματικά δεδομένα. 

 

7.5 Συμπεράσματα – ο μηχανισμός αναγωγής του ΝΟ από τη 

Nor 

 

Επιπλέον μελέτες θα επιτρέψουν περαιτέρω ιδιότητες του υπονιτρώδους είδους 

να εξεταστούν, ώστε ο πλήρης του ρόλος στην ενζυματική λειτουργία να διασαφηνι-

στεί. Η διαλεύκανση της κρυσταλλικής δομής της Nor θα αποτελέσει σημαντικό βή-

μα στη μελέτη της λειτουργικότητας, αλλά και των ενδιαμέσων του καταλυτικού κύ-

κλου του ενζύμου αυτού. Θεωρητικοί υπολογισμοί βασισμένοι στην κρυσταλλική 

δομή αποτελούν σίγουρα ακριβέστερη μελέτη για το ενεργό κέντρο της Nor και τα 

παραγόμενα ενδιάμεσα. 
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Στον προτεινόμενο μηχανισμό υποθέτουμε ότι ένα μοναδικό μόριο NO μπορεί 

να δεσμευτεί στην αίμη b3, ότι το ένζυμο δε βρίσκεται σε μια πλήρως ανηγμένη κα-

τάσταση στον καταλυτικό κύκλο και ότι το NO είναι παρόν σε περίσσεια σχετικά με 

τη συγκέντρωση του ενζύμου, έτσι ώστε να είναι πάντα διαθέσιμο στο διπυρηνικό 

κέντρο. 

Προτείνουμε ότι το διπυρηνικό κέντρο δεν πρέπει να έχει a priori ηλεκτρόνια 

για την αναγωγή του NO σε N2O. Αντίθετα, η φυσιολογική μορφή του ενζύμου είναι 

μια mixed valence κατάσταση στην οποία μόνο οι χαμηλού spin αίμες b και c είναι 

ανηγμένες, παρέχοντας τα ηλεκτρόνια που χρειάζονται για την αναγωγή του NO. Με 

αυτόν τον τρόπο, η δέσμευση του NO στη ferric (Fe3+) υψηλού spin αίμη b3 θα αυξή-

σει το μέσο δυναμικό οξειδοαναγωγής της και στη συνέχεια η αναγωγή από τις χαμη-

λού-spin αίμες (2e-) θα λάβει χώρα (Σχήμα 7.6). H δέσμευση του πρώτου μορίου NO 

στην αίμη, το καθιστά ευάλωτο σε προσβολή, μια και η πόλωσή του είναι σημαντικό-

τερη. Επίσης, δεν εντοπίζεται μονήρες ηλεκτρόνιο στη μονάδα NO [23]. H ν(NO) 

στους 1904 cm-1 που παρατηρείται πειραματικά για την b3 Fe-N-O ομάδα [21] είναι 

συμβατή με μια γραμμική γεωμετρία στην οποία έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά 

φορτίου από το NO στον αιμικό b3 Fe3+, οδηγώντας σε ένα είδος με περισσότερο NO+ 

χαρακτήρα, και μια αυξημένη ν(NO), σε σύγκριση με τη ν(NO) στο ελεύθερο NO 

(1875 cm-1) ή το Fe(II)-NO (1590-1681 cm-1). Η ακολουθία ενεργοποίησης του NO 

ξεκινά με το ferric αιμικό b3 νιτροζυλιωμένο είδος (B) που ανιχνεύτηκε σε φασματο-

σκοπική μελέτη [21]. Αυτό υπονοεί ότι το πλήρως ανηγμένο ένζυμο δεν υφίσταται 

κατά τον καταλυτικό κύκλο. Αντίθετα, υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης, ο μη-

αιμικός FeB και η αίμη b3 είναι οξειδωμένα ενώ το NO αντιδρά κατά κύριο λόγο με το 

ένζυμο μόνο σε μια μικτού σθένους μορφή του (C). Είσοδος ενός ηλεκτρονίου από τις 

L.S. αίμες b και c οδηγεί σε αναγωγή του μη αιμικού σιδήρου και τη δέσμευση του 

δεύτερου μορίου ΝΟ στο σύμπλοκο (C). Είσοδος ενός δεύτερου ηλεκτρονίου στο δι-

πυρηνικό κέντρο οδηγεί στο D όπου ένα αρνητικό φορτίο (2 e-) απεντοπίζεται στην 

NO ομάδα του FeB
2+. Το NO στον FeB

2+ είναι ρίζα με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα 

μονήρες ηλεκτρόνιο. Το δεύτερο ηλεκτρόνιο οδηγεί στο αρνητικό φορτίο στην FeB
2+-

NO- ομάδα. Το δεύτερο αυτό μόριο NO προσβάλει το άτομο N του b3
3+-NO συμπλό-

κου (D), ώστε να οδηγηθούμε στο υπονιτρώδες (HONNO-) είδος (E), και έτσι το 

σχηματισμό του N=N δεσμού. Το δεύτερο ηλεκτρόνιο εντοπίζεται στην ΝΟ ομάδα 

του FeB και όχι του b3 λόγω των ηλεκτροχημικών οξειδοαναγωγικών δυναμικών, με  
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Σχήμα 7.6. Προτεινόμενος μηχανισμός της αναγωγής του ΝΟ από τη Nor, όπου εμ-

φανίζεται το γεφυρωμένο υπονιτρώδες ενδιάμεσο E. 
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αυτό του FeB να είναι μεγαλύτερο, όπως διαπιστώσαμε στην εισαγωγή, καθιστώντας 

το κέντρο αυτό σιδήρου περισσότερο δεχτικό στην αναγωγή. Παράλληλη μεταφορά 

ηλεκτρονίου και πρωτονίου στον ΟΝ-ΝΟ υποκαταστάτη του C οδηγεί στο E υπονι-

τρώδες ενδιάμεσο. Ο δεσμός N-O σχάζεται με τρόπο ώστε το άτομο O να σχηματίσει 

H2O, ενώ το N οξειδώνει τον Fe2+ προς το ferric ένζυμο και N2O (F). Ένας δεσμός 

(N-O) σχάζεται σε αυτό το βήμα και ένας άλλος (N-N) σχηματίζεται. Η ελευθέρωση 

ενός μορίου N2O οδηγεί στο ενδιάμεσο (F) το οποίο μετατρέπεται αργά στο οξειδω-

μένο ένζυμο (A). Ο κύκλος εκκινεί ξανά με την είσοδο του πρώτου και δεύτερου η-

λεκτρονίου στις χαμηλού spin αίμες b και c. Η δέσμευση του NO στον αιμικό σίδηρο 

b3-Fe σε αυτή την κατάσταση αποτρέπεται και συμβαίνει μόνο όταν αναγεννάται το 

πλήρως οξειδωμένο ένζυμο. Όπως προτείνουμε αν και στο ενεργό κέντρο μεταβαί-

νουν από την αρχή και τα δύο ηλεκτρόνια, το ένα από αυτά στην ουσία ανάγει τον 

FeB χωρίς να μεταβαίνει στον υποκαταστάτη. Διατηρείται στον FeB
2+ και μεταβαίνει 

στον N–N δεσμό στο τελικό μόνο στάδιο, όπου και πάλι λαμβάνει χώρα παράλληλη 

μεταφορά πρωτονίου και ηλεκτρονίου στον υποκαταστάτη. Ο υπονιτρώδης υποκατα-

στάτης, λοιπόν, είναι ανηγμένος κατά ένα ηλεκτρόνιο, κατ’ αντιστοιχία με τη DFT 

μελέτη που παρουσιάζουμε και προηγούμενη στα κέντρα CuB-Fea3 [23]. Το βήμα που 

καθορίζει και την ταχύτητα της αντίδρασης είναι η οξείδωση του μη αιμικού σιδήρου 

κατά τη μετάβαση E  F. 

O μηχανισμός αυτός είναι αντίστοιχος με αυτόν που έχει προταθεί για το ενεργό 

κέντρο Fea3-CuB στο ba3 [24], ωστόσο ο χαλκός έχει τη δυνατότητα να αυτο-

ανάγεται όταν αντιδράσει με το ΝΟ (a3
3+|CuB

2+  a3
3+-NO|+ON-CuB

1+  a3
3+-

NO|CuB
1+  a3

3+-NO|ON-CuB
1+). 

Στο P450Nor [31] τα ηλεκτρόνια που χρειάζονται για την αναγωγή του NO με-

ταφέρονται άμεσα από το NADH ( 2 22NO NADH H N H O NAD+ ++ + → + + ). Το 

αρχικό βήμα στην αναγωγική διαδικασία είναι ο σχηματισμός του συμπλόκου Fe-

NO. Αναγωγή του Fe3+-NO συμπλόκου από το NADH οδηγεί σε ένα μεταβατικό εί-

δος που αποσυντίθενται αυθόρμητα στην Fe3+ κατάσταση. Όπως στο P450, έτσι και 

στη Nor η σχάση του δεσμού οδηγεί σε ένα απεντοπισμό αρνητικού φορτίου στην 

NO μονάδα. 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ, σε συνδυασμό με τις πειραματικές φα-

σματοσκοπικές παρατηρήσεις [21] περιγράφουν καθαρά τη δομή του υπονιτρώδους 

είδους στον καταλυτικό κύκλο της Nor. Ο σχηματισμός του υπονιτρώδους είδους δεί-
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χνει ότι η αναγωγή του μη αιμικού σιδήρου FeB είναι το βήμα που καθορίζει την 

προσθήκη ενός δεύτερου μορίου NO στο αρχικά σχηματιζόμενο διπυρηνικό σύμπλο-

κο b3 Fe3+-NO/FeB
3+ [21]. Παρόμοια είδη έχουν προταθεί να εμφανίζονται σε διαφο-

ρετικούς μηχανισμούς αναγωγής του NO [4,32]. Ωστόσο, δεν έχουν χαρακτηριστεί 

ξανά θεωρητικά τέτοια είδη, πιθανότατα λόγω της πολυπλοκότητας του κέντρου FeΒ-

Fe όσον αφορά στις πολλαπλότητες και τη σύζευξη μεταξύ των δύο μετάλλων σιδή-

ρου, της απουσίας πειραματικής πληροφορίας για το κέντρο μη αιμικού σιδήρου (τα 

ενδιάμεσα στη Nor είναι μικρού χρόνου ζωής κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ή in 

vitro), σε αντίθεση με τα ενεργά κέντρα Fe-CuB που μελετώνται εκτεταμένα θεωρη-

τικά και πειραματικά εδώ και δεκαετίες. 

Κλείνοντας πρέπει να παραδεχτούμε ότι η χημεία του NO στα βιολογικά συ-

στήματα είναι πλουσιότερη της αντίστοιχης για το O2, καθώς στην πρώτη περίπτωση 

παράλληλα με τη σχάση ενός δεσμού (N–OH), δημιουργείται ένας άλλος (N–N). Σε 

αντίθεση, στη δεύτερη περίπτωση, της αναπνοή σχάζεται ένας μόνο δεσμός (O–O). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙIΙ 
 

ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ CO, NO ΚΑΙ O2 ΣΕ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ 

(CAVITIES) ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
 



Κεφάλαιο VΙΙΙ – Η πόλωση των αερίων CO, NO και O2 στις πρωτεϊνικές κοιλότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – Τα υποστρώματα CO, NO και Ο2 σε 
αλληλεπιδράσεις με τα κατάλοιπα που σχηματίζουν 
τις κοιλότητες (cavities) στις πρωτεΐνες 
 

8.0 Περίληψη 

 

Κοιλότητες στο εσωτερικό των πρωτεϊνών συμμετέχουν στον έλεγχο τόσο της 

δυναμικής, όσο και της δραστικότητάς τους σε αντιδράσεις με μικρούς υποκαταστά-

τες όπως O2, CO και NO συνήθως μέσω της παραμονής σε αυτές του υποκαταστάτη 

[1-3]. Οι κοιλότητες αυτές λειτουργούν ως τοπικές αποθήκες για τους υποκαταστάτες 

κοντά στο ενεργό κέντρο, με αποτέλεσμα να αυξάνουν την αποτελεσματική συγκέ-

ντρωση του υποκαταστάτη αρκετές φορές. Ουδέτερες, θετικά ή αρνητικά φορτισμέ-

νες πλευρικές αλυσίδες καταλοίπων σχηματίζουν, στην ουσία, αυτά τα δομικά χαρα-

κτηριστικά στις πρωτεΐνες. Ο υποκαταστάτης, λοιπόν, αλληλεπιδρά με φορτισμένες 

αλυσίδες ή και δεσμούς υδρογόνου. Επιπλέον, παρουσιάζουν λειτουργικό ρόλο στη 

διαδικασία δέσμευσης του υποστρώματος. Διερευνούμε το βαθμό στον οποίο η συ-

χνότητα δόνησης τάσης του ελεύθερου CO μετατοπίζεται παρουσία ηλεκτροστατικών 

πεδίων ή δεσμού υδρογόνου – συνθήκες που προσομοιώνουν τις πρωτεϊνικές κοιλό-

τητες στις οποίες μπορεί να βρεθεί τόσο το ελεύθερο CO, όσο και τα αέρια NO και 

Ο2. Όπως διαπιστώνουμε στην παρούσα μελέτη, τόσο το CO, όσο και τα NO/ O2 πο-

λώνονται ισχυρά με αποτέλεσμα να περιμένουμε πειραματικά μετατοπίσεις στις συ-

χνότητες δονήσεων τάσης ακόμα μέχρι 80 και 200/ 120 cm-1 αντίστοιχα από τη συ-

χνότητα δόνησης τάσης σε μη αλληλεπιδρόν περιβάλλον. Βάσει του κανόνα του 

Badger υπολογίζουμε τη συσχέτιση απόστασης C–O και συχνότητας δόνησης τάσης 

στηριζόμενοι στα αποτελέσματα της DFT μελέτης για το ελεύθερο CO. To Stark Ef-

fect είναι υπεύθυνο για τις μετατοπίσεις στη ν(CO) παρουσία ηλεκτροστατικού πεδί-

ου, ενώ η πόλωση του μοριακού οξυγόνου το καθιστά ορατό στη φασματοσκοπία υ-

πέρυθρου. 
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8.1 Εισαγωγή 

 

Οι ηλεκτροστατικές επιδράσεις κατέχουν βασική θέση στη σταθεροποίηση της 

τρισδιάστατης αρχιτεκτονικής μεμονωμένων πρωτεϊνών ή ακόμα και μεταξύ διαφο-

ρετικών πρωτεϊνικών συστημάτων. Επιπλέον, οι αλληλεπιδράσεις αυτές στο ενεργό 

κέντρο καθορίζουν τη δραστικότητα και λειτουργία των ενζύμων. 

Η μυοσφαιρίνη (Mb) απαντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στους μύες με κύριο 

ρόλο την αποθήκευση και παράδοση του μοριακού οξυγόνου στα μιτοχόνδρια των 

κόκκινων μυϊκών κυττάρων. Χαρακτηρισμός των αντιδράσεων της ferrous (Fe2+) Mb 

με τους υποκαταστάτες CO/ NO και O2 αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατανόηση 

περισσότερο πολύπλοκων συστημάτων, όπως οι κυτοχρωμικές c οξειδάσες και οι α-

ναγωγάσες του μονοξειδίου του αζώτου. Το CO αποδεσμεύεται από τον αιμικό σίδη-

ρο του ενεργού κέντρου κατά τη φωτόλυση συμπλοκών όπως Mb-CO [4-6] ή ba3-CO 

[7] και μεταβατικά μεταναστεύει σε κάποια κοιλότητα κοντά στο κέντρο αυτό. Πει-

ραματικά έχει μελετηθεί η δυναμική της μετανάστευσης αυτής του υποκαταστάτη 

χρησιμοποιώντας time-resolved φασματοσκοπία ps και fs [4-5] καθώς και φασματο-

σκοπία υπερύθρου FTIR συνδυασμένη με φασματοσκοπία διαφορικής θερμοκρασίας 

(TDS) [6].  Επιπλέον, προσομοιώσεις σε διάφορα θεωρητικά επίπεδα (όπως μοριακής 

δυναμικής) έχουν πραγματοποιηθεί στην κοιλότητα του ενεργού κέντρου της μυο-

σφαιρίνης για τη μελέτη της μετανάστευσης των φωτοδιασπώμενων υποκαταστατών 

και την ανίχνευση πιθανών μονοπατιών από και προς την κοιλότητα της αίμης [1,8-

14]. Μέσα σε ps μετά τη φωτόλυση, ο υποκαταστάτης εγκαθίσταται σε μια αρχική 

κοιλότητα Β [5] πάνω από την ομάδα αίμης, παράλληλα στο πυρρόλιο C (βλ. Σχημα 

8.1). Στο κέντρο δέσμευσης B, το CO παραμένει για αρκετά ns πριν επαναδεσμευτεί  

στην αίμη ή ελευθερωθεί στο διάλυμα. Η ελευθέρωση στο διάλυμα πραγματοποιείται 

μέσω ενός άγνωστου ακόμα μονοπατιού στο εσωτερικό της πρωτεΐνης που περνάει 

πιθανότατα από κέντρα δέσμευσης όπως είναι τα Xe1 και Xe4 (Σχήμα 8.1). Για το 

CO έχουν ανιχνευτεί διαφορετικές καταστάσεις δέσμευσης (A0 1967 cm-1, A1 1945 

cm-1, A2 1932 cm-1) στον αιμικό σίδηρο, όπως και ένας αριθμός από ενδιάμεσες κα-

ταστάσεις μετά τη φωτοδιάσπαση (Β1 2130 cm-1/ Β2 2120 cm-1, C και D) [4,6,15-18] 

που αντιστοιχούν σε διαφορετικές συχνότητες δόνησης τάσης ν(CO) και αλληλεπι-

δράσεις του CO με τα περιβάλλοντα κατάλοιπα (σχετικός προσανατολισμός ή δημι-

ουργία δεσμού υδρογόνου). Έχει αποδειχτεί ότι η Β αντιστοιχεί στο κέντρο δέσμευ-
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Σχήμα 8.1. 
(1). Μετά τη φωτόλυση του δεσμευμένου στον αιμικό σίδηρο CO (κατάστάσεις Α0, 

Α1 και Α3), το μόριο μεταναστεύει στην κοιλότητα Β, όπου ανάλογα τον προσανατο-

λισμό του οδηγούμαστε στις καταστάσεις Β1 και B2. 

(2). Η διαμόρφωση της ιστιδίνης 64 στο ενεργό κέντρο της μυοσφαιρίνης και κατά 

συνέπεια η διαφορετική αλληλεπίδραση με το δεσμευμένο CO οδηγεί στις καταστά-

σεις A0 (η His64 απομακρύνεται από την αίμη) και Α1 (η His64 πλησιάζει προς τον 

αιμικό σίδηρο). 

(3), (4). Μεταβάσεις στην κατάσταση του CO (συναρμοσμένο στο μέταλλο Α ή ελεύ-

θερο στις κοιλότητες Β, C και D). Η κατάσταση S δηλώνει το διαλύτη (έξοδος από 

την πρωτεΐνη). 

(5). Τα κατάλοιπα στις Xe κοιλότητες της μυοσφαιρίνης. 
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σης και η C σχετίζεται με κάποια από τις εσωτερικές κοιλότητες Xe(n) [16,19-21]. 

Έχουν ανιχνευτεί ενδιάμεσες καταστάσεις του CO στη ba3 κυτοχρωμική οξειδάση 

μετά τη φωτόλυση του συμπλόκου ba3-CO στους 2131 και 2146 cm-1 που έχουν απο-

δοθεί στις B1 και Β0 αντίστοιχα [7]. 

Η HemeAT [22] διαθέτει μια ομάδα αίμης και αποτελεί πρωτεΐνη μεταφοράς 

σήματος και αισθητήρας του μοριακού οξυγόνου. Επιπλέον με την ανοιχτή (καμία 

αλληλεπίδραση με το μακρινό πρωτεϊνικό περιβάλλον) και κλειστή (αλληλεπίδραση 

με το μακρινό πρωτεϊνικό περιβάλλον όπου συμμετέχει και δεσμός υδρογόνου) μορ-

φή της πρωτεΐνης με δεσμευμένο CO που ανιχνεύονται στους 1967 και 1928 cm-1, 

αντίστοιχα, παρατηρείται και μια άλλη δόνηση στους 2065 cm-1 που δε μετατοπίζεται 

σημαντικά υπό φωτολυτικές συνθήκες [23]. 

Αλλάζοντας το ηλεκτροστατικό περιβάλλον κοντά στο ελεύθερο CO υπολογί-

ζουμε τις συχνότητες δόνησης τάσης ν(CO) σε κάθε περίπτωση, ώστε να διαπιστώ-

σουμε τις μετατοπίσεις σε αυτή συναρτήσει του περιβάλλοντος. Ενδιαφέρον αποτελεί 

το γεγονός ότι η ν(CO) για το ελεύθερο μόριο μπορεί να μετατοπιστεί, με αυτόν τον 

τρόπο, σε ενέργειες που αντιστοιχούν στο δεσμευμένο σε μέταλλο CO. 

 

8.2 Μέθοδος υπολογισμών: τα μοντέλα 

 

Τα μοντέλα που μελετήθηκαν για τη ν(CO) (Σχήμα 8.2) αποτελούνται από δύο 

μέρη: α) το ελεύθερο μόριο CO που αλληλεπιδρά με β) ένα φορτισμένο μόριο. Λόγω 

της φύσης αυτών των μεγάλων κοιλοτήτων στις πρωτεΐνες που προσομοιώνουμε, οι 

θεωρητικοί υπολογισμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν σε απλούστερα συστήματα με 

περιορισμένο αριθμό ατόμων. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε καλύτε-

ρο έλεγχο στις αλληλεπιδράσεις, ώστε να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Στα πα-

ραπάνω μοντέλα, οι θετικά (π.χ. αργινίνη) ή αρνητικά φορτισμένες πλευρικές αλυσί-

δες (π.χ. γλουταμινικό) των αμινοξέων στις εκάστοτε κοιλότητες αντικαθίστανται από 

θετικά φορτισμένα NH4
+ μόρια ή αρνητικά φορτισμένο αποπρωτονιωμένο μυρμηκικό 

οξύ HCOO-. Τα μοντέλα περιέχουν το ελεύθερο CO να αλληλεπιδρά με το NH4
+ (είτε 

Ε: NH4
+-CO ή C: CO-NH4

+ προσανατολισμό), ένα ανιόν HCOO- (A: HCOO-CO 

προσανατολισμός) και την αποπρωτονιωμένη  γλυκίνη Gly(-) (μοντέλο B). Στην πε-

ρίπτωση των δύο μορίων NH4
+ (η δομή δεν παρουσιάζεται) τα δυο θετικά φορτισμένα  
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Σχήμα 8.2. Διάγραμμα των συχνοτήτων δόνησης τάσης του CO στα διαφορετικά μο-

ντέλα A, A1-8, B, C, D, E. 
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ιόντα αμμωνίου απωθούν ισχυρά το ένα τ’ άλλο με αποτέλεσμα να απομακρύνονται 

σε μεγάλο βαθμό, ενώ σε ένα περιορισμένο μοντέλο (με σταθερές N…CO…N απο-

στάσεις) η ενέργεια δέσμευσης είναι θετική και μεγάλη (μη ευνοϊκή αλληλεπίδραση 

θερμοδυναμικά). Επιπλέον, είναι δύσκολο να ελέγξουμε τις αλληλεπιδράσεις σε μο-

ντέλα που περιέχουν ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά φορτισμένα μόρια κοντά στο 

CO, καθώς αντίθετα φορτισμένα είδη έλκονται μεταξύ τους, με τέτοιο τρόπο κατά τη 

βελτιστοποίηση της δομής, περιπλέκοντας τον έλεγχο στις αλληλεπιδράσεις. Στο μο-

ντέλο Β της γλυκίνης, που αλληλεπιδρά με το ελεύθερο CO, το καρβοξύλιο είναι α-

ποπρωτονιωμένο, ενώ η αμινομάδα είναι ουδέτερη. Το μοντέλο C περιέχει αλληλεπί-

δραση μέσω δεσμού υδρογόνου επιπλέον με την επίδραση του θετικού φορτίου στο 

CO. Τα συστήματα A1 έως και A8 δείχνουν την επίδραση της απόστασης (C-C) μιας 

αρνητικά φορτισμένης πλευρικής αλυσίδας κοντά στο ελεύθερο CO στην ν(CO) δό-

νηση. Η ίδια C-C απόσταση στο μοντέλο A βελτιστοποιήθηκε σε μια μη περιορισμέ-

νη τιμή στα 2.98Å, ενώ τα συστήματα A1 έως A8 έχουν περιορισμό στις C-C απο-

στάσεις: 3.08, 3.18, 3.58, 3.78, 3.98, 4.18, 4.38 και 4.58 Å αντίστοιχα. Εκτός από τα 

A1 έως A8, οι αποστάσεις, όπως και οι γωνίες αφήνονται ελεύθερες να βελτιστοποιη-

θούν σε μια κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας, χωρίς περιορισμούς στη γεωμετρία 

(Σχήμα 8.2). 

Αντίστοιχη μελέτη πραγματοποιείται και για τα ελεύθερα αέρια NO και 3O2 

(triplet). Παρόμοια, τα μοντέλα αυτά (Σχήμα 8.3) προσομοιώνουν αλληλεπιδράσεις 

των αερίων αυτών με φορτισμένα μόρια όπως NH4
+, HCOO- και γλυκίνη. 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω συστήματα που αναφέρθηκαν, βελτιστοποίηση 

στη γεωμετρία πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του συναρτησιακού 

B3LYP [24] της ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Εφαρμόστηκε το 6-31g(d,p) double-zeta 

valence σετ βάσης επαυξημένο με p-PGTOs στα άτομα υδρογόνου, όπως ενσωματώ-

νεται στο Gaussian 03 [25] λογισμικό πακέτο. Όταν οι δονητικές συχνότητες υπολο-

γίζονται σε θεωρητικό επίπεδο, μπορούν να βελτιστοποιηθούν με ένα διορθωτικό πα-

ράγοντα και είναι χρήσιμο να έχουμε γενικούς διορθωτικούς παράγοντες για το σκο-

πό αυτό.  Τέτοιοι παράγοντες εξαρτώνται τόσο από το θεωρητικό επίπεδο όσο και 

από το σετ βάσης που χρησιμοποιείται.  Όπως έχει προταθεί, οι δονητικές συχνότητες 

μπορούν να διορθωθούν με διαφορετικούς τρόπους [26].  Για παράδειγμα, μια προ-

σέγγιση θα ήταν η εισαγωγή ενός παράγοντα ώστε να αναπαράγουμε τις πραγματικές   
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Σχήμα 8.3. Διάγραμμα των συχνοτήτων δόνησης τάσης των αερίων NO και Ο2 στα 

διαφορετικά μοντέλα 1-5. Επίσης, αναγράφονται, στον ένθετο πίνακα, οι ενέργειες 

δέσμευσης για το κάθε σύστημα αερίου-φορτισμένου μορίου σε kcal/mol (στήλες 

NObind και 3O2bind για το NO και το Ο2 αντίστοιχα). 
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αρμονικές συχνότητες, τις θεμελιώδεις συχνότητες, ή τις ενέργειες στο απόλυτο μη-

δέν. 

Ένας διορθωτικός παράγοντας x0.9703 εφαρμόστηκε στις θεωρητικά υπολογι-

σμένες συχνότητες δονήσεων ν(CO), ώστε να αναπαράγουμε τη ν(CO) του ελεύθε-

ρου από αλληλεπιδράσεις αερίου CO (2143 cm-1). Μια σάρωση για τις ν(CO) χρησι-

μοποιώντας διαφορετικά σετ βάσης ξεκινώντας από το 6-31g(d,p) μέχρι το 6-

311g++(2df, 2pd) έδειξε ακριβώς τις ίδιες τάσεις (με αποκλίσεις ± 10 cm-1) για τη 

συχνότητα δόνησης τάσης του CO συναρτήσει του ίδιου περιβάλλοντος. Η επίδραση 

του διαλύτη (νερό) αντιστοιχεί σε θεωρητική μετατόπιση μόλις 5 cm-1 και έτσι δεν 

συμπεριλήφθηκε στους υπολογισμούς. 

Διορθωτικός παράγοντας x0.938 εφαρμόστηκε για τις θεωρητικά υπολογισμέ-

νες συχνότητες δόνησης ν(O-O), ώστε να αναπαράγουμε την πειραματική τιμή της 

ν(O-O) σε ένα μη αλληλεπιδρόν μοριακό triplet O2 (1555 cm-1). Ενώ, ένας διορθωτι-

κός παράγοντας x0.942 χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα για τις ν(N-O) συχνότητες δο-

νήσεων τάσης, βάσει της πειραματικής τιμής της ν(N-O) του αερίου NO (1876 cm-1). 

Αντίστοιχη μελέτη τόσο για την επίδραση του διαλύτη (H2O), όσο και του σετ βάσης 

στις θεωρητικά υπολογισμένες ν(O-O) και ν(N-O), πραγματοποιήθηκε και σε αυτή 

την περίπτωση, με παρόμοια αποτελέσματα όπως για τη ν(C-O). 

 

8.3 Αποτελέσματα 

 

8.3.1 Η πολωσιμότητα του ελεύθερου CO 
 

Η υπολογιζόμενη τάση στη ν(CO) ως προς το μοντέλο φαίνεται στο Σχήμα 8.2. 

Επιπλέον, η τάση τόσο στις ενέργειες δέσμευσης, όσο και τις αποστάσεις του δεσμού 

C–O φαίνονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.4. Η συσχέτιση της απόστασης 

d(C–O) με τη ν(CO) για τα διαφορετικά μοντέλα που μελετήθηκαν σε αυτή τη DFT 

θεώρηση αντικατοπτρίζεται στα αντίστοιχα διαγράμματα στο ίδιο Σχήμα 8.4 και δια-

πιστώνεται γραμμική. Η σχεδίαση του διαγράμματος των τιμών της d(C–O) ως προς 

το 2/3
1

( )v CO  μας βοηθάει με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (fit linear- προ- 
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Σχήμα 8.4. Παρουσιάζονται οι τάσεις (1) στις ενέργειες δέσμευσης για τα συστήμα-

τα, (2) στις αποστάσεις C–O σε angstroms και στο (3) εμφανίζεται η συσχέτιση μετα-

ξύ αποστάσεων d(C–O) και της συχνότητας δόνησης τάσης ν(CO), όπως και οι ε-

μπειρικές παράμετροι cij=61,535 / dij=0,767 του κανόνα του Badger που υπολογίστη-

καν για το ζεύγος C – O. Στο 4 συσχετίζεται ο διαχωρισμός φορτίου Δq=qC-qO (δια-

φορά φορτίου ατόμου άνθρακα qC και ατόμου οξυγόνου qO) στα διάφορα μοντέλα Α, 

A1-8, Β, C, D και E και των συχνοτήτων ν(CO). 
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προσαρμόζοντας γραμμικά) να υπολογίζουμε τις παραμέτρους cij και dij της σχέσης 

που είναι γνωστής ως κανόνας του Badger [27] 2/3
ij

e
e

c
r

v ijd= + , όπου re η απόσταση 

ισορροπίας d(C-O) και νe είναι η υπολογισμένη συχνότητα δόνησης. Προσδιορίσαμε 

τις εμπειρικές τιμές των σταθερών: 61,535ijc =  και 0,767ijd =  για το ελεύθερο CO. 

Στο μοντέλο C (ΝΗ4
+...O-C) επιπλέον με την επίδραση φορτίου υπάρχει και δημι-

ουργία δεσμού υδρογόνου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται περαιτέρω η δόνηση τά-

σης του CO. Το ζεύγος τιμών (1992 cm-1/ 1,14472 Å) στο μοντέλο C δε χρησιμοποι-

ήθηκε στη γραμμική προσαρμογή για τον κανόνα του Badger καθώς έβγαζε κατά τι 

μικρότερη τιμή του R (0,99864). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι σε ένα μοντέλο με ουδέτερη γλυ-

κίνη σε σταθερή (περιορισμένη) απόσταση από το CO που αλληλεπιδρούσε τόσο με 

την αμινομάδα, όσο και την καρβοξυλομάδα της Gly, έδωσε ένα Δν στη δόνηση τά-

σης του CO από τους 2143 (μη αλληλεπιδρόν ελεύθερο CO) στους 2040 cm-1, ωστό-

σο το μοντέλο αυτό παρουσίασε θετική ενέργεια δέσμευσης γι’ αυτό και δεν παρου-

σιάζεται η δομή του. 

 

8.3.2 Η πολωσιμότητα των αερίων NO και Ο2

 

Η τάση στις υπολογισμένες τιμές των ν(O-O) και ν(NO) στο θεωρητικό επίπεδο 

b3lyp/6-31g* (διορθωμένες με τον αντίστοιχο παράγοντα), ως προς το μοντέλο, φαί-

νεται στο διάγραμμα του Σχήματος 8.3. Η τάση αυτή είναι όμοια για τα αέρια NO 

και O2 με αυτή του CO, δεί χνοντας και σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η μεταβολή στην 

πόλωση των αερίων αυτών είναι σημαντική και εξαρτάται από το περιβάλλον. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε και σε αυτή την περίπτωση των αερίων NO/ O2 ότι οι ε-

νέργειες δέσμευσης δεν παρουσιάζουν κάποια περίεργη τάση, όπως απότομες αυξή-

σεις προς θετική περιοχή του διαγράμματος. Διαμοριακές αποστάσεις και ενέργειες 

δέσμευσης, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες υπολογισμένες συχνότητες δόνησης, α-

ναγράφονται στον πίνακα του Σχήματος 8.3. 
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8.4 Ερμηνεία και Συζήτηση 

 

Θετικά φορτία κοντά στα ελεύθερα αέρια CO/ ΝΟ και Ο2 μετατοπίζουν τις αντί-

στοιχες δονήσεις τάσης σε μεγαλύτερες ενέργειες, ενώ τα αρνητικά φορτία σε μικρό-

τερες. Τα τρία αυτά αέρια εμφανίζουν σημαντική εξάρτηση από το περιβάλλον τους 

στις πειραματικά παρατηρούμενες συχνότητες δόνησης τάσης, χωρίς να βρίσκονται 

σε δεσμευμένη σε μέταλλο (π.χ. αιμικό σίδηρο ή χαλκό) κατάσταση. Οι Straub και 

Karplus [28] υπολόγισαν τις μετατοπίσεις στις ν(CO) συχνότητες σε διαφορετικά δι-

μερή σύμπλοκα CO-ιμιδαζολίου στο 4-21G σετ βάσης να κυμαίνονται μεταξύ -17 

cm-1 (παρουσία δεσμού υδρογόνου C-O…H-N) και +36 cm-1 (N-H…C-O). Επιπλέον, 

οι Nutt and Meuwly [14] χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής στη 

φωτοδιασπώμενη κατάσταση του Mb-CO συμπλόκου βασισμένο σε ένα μοντέλο 

φορτίων τριών κέντρων για το CO, ώστε να υπολογιστεί το υπέρυθρο φάσμα του CO 

μορίου στην κοιλότητα της αίμης. Το υπέρυθρο φάσμα που υπολογίζεται παρουσιάζει 

έναν αριθμό από κορυφές σε διαφορετικές θέσεις μεταξύ 2170 και 2200 cm-1 που α-

ντιστοιχούν στο σήμα από ένα μόνο μόριο CO και είναι ευαίσθητες στην ακριβή θέση 

και προσανατολισμό του μορίου, καθώς επίσης και την περιβάλλουσα πρωτεϊνική 

μήτρα που αλλάζει συνεχώς (η πρωτεϊνική κοιλότητα που προσωμοιώνεται περιέχει 

το μόριο CO, μόρια νερού και τα αμινοξέα: Phe43, Leu29, Gly65, Gly25, ile28, 

Val68 και Leu69). Επιπλέον, σε μια DFT μελέτη, ο Franzen [29] υπολόγισε τη ν(CO) 

για το δεσμευμένο CO στη Mb (Fe-CO) να μετατοπίζεται σε μια περιοχή 1955-2043 

cm-1 συναρτήσει αλλαγών στους δεσμούς υδρογόνου της μακρινής περιοχής. Προχω-

ράμε ένα βήμα παρακάτω σχεδιάζοντας ένα εμπειρικό διάγραμμα της εξάρτησης της 

ν(CO) από το διαφορετικό προσανατολισμό του ελεύθερου μορίου CO ως προς καλά 

προσδιορισμένα θετικά ή αρνητικά φορτία διευρύνοντας την περιοχή της μετατόπι-

σης της ν(CO) πολύ χαμηλότερα από τους 2143 cm-1 του ελεύθερου μη αλληλεπι-

δρώντος CO. Αποδεικνύουμε ότι η ν(CO) εμφανίζεται σε μια περιοχή 2047-2131 cm-

1 σε ~10 cm-1 αυξητικά βήματα όταν η αλλάζει απόσταση του CO από ένα αρνητικά 

φορτισμένο αποπρωτονιωμένο καρβοξύλιο (Α, Α1-8). Το εμπειρικό διάγραμμα στο 

Σχήμα 8.2 δείχνει ότι οι συχνότητες ν(CO) κυμαίνονται από τους 2047 (αλληλεπί-

δραση με αρνητικά φορτισμένο HCOO-) μέχρι τους 2216 cm-1 (αλληλεπίδραση με 

θετικά φορτισμένο μόριο). Η αποπρωτονιωμένη στο καρβοξύλιο γλυκίνη επιδρά στο 
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CO εισάγοντας μια μετατόπιση στη ν(CO) 88 cm-1 σε χαμηλότερη ενέργεια από την 

2143 cm-1 του μη αλληλεπιδρώντος αερίου CO, αν και το CO δεν αλληλεπιδρά άμεσα 

με το αρνητικό φορτίο, αλλά κυρίως με την ουδέτερη ομάδα NH2. 

Όπως γνωρίζουμε, το μόριο CO μπορεί να βρεθεί σε τρεις καταστάσεις που ε-

ξαρτώνται από το περιβάλλον ή τη συναρμογή του σε κάποιο μέταλλο. Οι διαφορετι-

κές δομές συντονισμού του CO γίνονται κατανοητές από την παρακάτω ισορροπία, 

όπου αναγράφεται και η απόσταση ισορροπίας d(C–O) : 
( )( ) ( ) ( )o o

: :  (1.11A)  :  (1.23A)  : :  (1.43A )C O C O C O
−− + +

− −
− −≡ ↔ = ↔ −

o
. 

Όταν κάποιο θετικό φορτίο είναι κοντά στο άτομο άνθρακα του CO, η πρώτη 

δομή είναι και η κυρίαρχη, καθώς η ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση είναι η κινητή-

ρια δύναμη της έλξης. Περαιτέρω πόλωση του μορίου CO προς αυτή την κατεύθυνση 

θα οδηγούσε σε περισσότερη ενίσχυση του δεσμού C-O (μοντέλο Ε). Σε διαφορετική 

περίπτωση, όταν ένα αρνητικό φορτίο είναι κοντά στο άτομο άνθρακα του CO, η τε-

λευταία δομή είναι και η κυρίαρχη με την απόσταση C-O να αυξάνεται και ο δεσμός 

C–O να εξασθενεί (μοντέλα Α, Α1-8). Θετικό φορτίο από την πλευρά του οξυγόνου 

του CO θα μετατόπιζε την ισορροπία επίσης προς την τρίτη δομή, ενώ ένας δεσμός 

υδρογόνου θα οδηγούσε σε ενίσχυση του δεσμού C-O. Αυτές οι αντίθετες, στην ου-

σία, επιδράσεις συναγωνίζονται η μία την άλλη και έτσι στο μοντέλο C με το δεσμό 

υδρογόνου (CO…NH4) η ν(CO) εμφανίζεται στους 2092 cm-1 και περιλαμβάνει και 

τις δύο συνεισφορές. Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης Gly-CO, όπως αυτή φαί-

νεται στο μοντέλο B, ο δεσμός C-O εξασθενεί και η τρίτη δομή είναι η κυρίαρχη. Αυ-

τό οφείλεται σε μια περισσότερο πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της γλυκίνης και 

του CO που μπορεί να αποδοθεί σε συνδυασμό ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, 

τόσο από το ΝΗ2, όσο και από το COO-. Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 8.4, οι ενέρ-

γειες δέσμευσης παρουσιάζουν διαφορές στην τάση σε σχέση με τις αποστάσεις d(C-

O) ή τις εκάστοτε δονητικές συχνότητες τάσης ν(CO). Οι ασυμβατότητες στις ενέρ-

γειες δέσμευσης μπορούν να αποδοθούν α) σε δεσμό υδρογόνου που ενισχύει την αλ-

ληλεπίδραση του φορτισμένου μορίου με το CO (μοντέλο C) και β) στην πολύ ισχυ-

ρή ηλεκτροστατική έλξη στο μοντέλο E. Οι παραπάνω ασυνέπειες στις ενέργειες δέ-

σμευσης αντικατοπτρίζονται σε μερικά σημεία και στη συσχέτιση των ν(CO) με το 

διαχωρισμό φορτίου Δq=qC-qO που έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο Mulliken, ενώ ό-

πως βλέπουμε η γενική τάση που παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.4 (παράθυρο 4) είναι 

με αρνητική κλίση, δηλαδή όσο αυξάνεται ο διαχωρισμός φορτίου μεταξύ C και O 
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(λόγω πόλωσης) μειώνεται η ενέργεια του δεσμού C–O. Το γεγονός αυτό συνηγορεί 

στην παραπάνω ερμηνεία με τις δομές συντονισμού. 

Στα μοντέλα με το NH4
+ να αλληλεπιδρά με το O2 ή το NO περιλαμβάνεται επι-

πλέον με την επίδραση του θετικού φορτίου ένας δεσμός υδρογόνου. 

Τα ηλεκτροστατικά πεδία που είναι παρόντα στο εσωτερικό των πρωτεϊνών (ή 

στα μοντέλα DFT που παρουσιάζονται εδώ) είναι υπεύθυνα για το λεγόμενο Stark 

Effect. To ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί μια μετατόπιση στη συχνότητα: Δν(CO) και μια 

αλλαγή στη διπολική ροπή, M, του CO λόγω απορρόφησης από μια δονητική μετά-

βαση. Πρόσφατες μελέτης DFT από τους Brewer και Franzen [30] υπέδειξαν ότι για 

τα καρβονύλια και νιτρίλια οι αλλαγές της μοριακής γεωμετρίας, λόγω του ηλεκτρι-

κού πεδίου, είναι η κύρια αιτία για το Stark Effect. 

 

8.5 Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας την παραπάνω μελέτη, μπορούμε να δεχτούμε ότι το εύρος στο 

οποίο κινείται η ν(CO) του ελεύθερου CO σε μια κοιλότητα στο εσωτερικό μιας πρω-

τεΐνης μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 170 cm-1 (2216-2047 cm-1), χωρίς να απο-

κλείσουμε μεγαλύτερες μετατοπίσεις. Παρά το γεγονός ότι δεν προσομοιώσαμε συ-

γκεκριμένα κάποια κοιλότητα πρωτεΐνης μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η δόνηση 

2065 cm-1 που εμφανίζεται σε σύμπλοκα HemeAT-CO [23], μπορεί να αποδοθεί σε 

μια θερμικά αποδεσμευμένη κατάσταση της HemeAT, στην οποία το CO βρίσκεται σε 

μια κοιλότητα της πρωτεΐνης. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις είναι σαφώς περισσότερο πο-

λύπλοκες και συνδυάζουν επιδράσεις από δεσμούς υδρογόνου, θετικά και αρνητικά 

φορτισμένες ομάδες, ωστόσο η παρούσα μελέτη μας υποχρεώνει να επαναπροσδιορί-

σουμε την αντίληψή μας για τις συχνότητες δόνησης του ελεύθερου και δεσμευμένου 

σε μέταλλο CO, όπου τα όρια δεν είναι σαφώς ξεκάθαρα. Η χαμηλή συχνότητα δόνη-

σης ν(CO) στους 2065 cm-1 που εμφανίζεται ακόμα και μετά τη φωτοδιάσπαση του 

HemeAT-CO συμπλόκου με μηδαμινή μετατόπιση [23] και αποδίδεται στο ελεύθερο 

CO είναι, στην ουσία αποδεκτή. Η προτεινόμενη κοιλότητα στη HemeAT που δίνει 

την 2065 cm-1 μορφή του CO, βρίσκεται κοντά στo κατάλοιπο Y133, στο εγγύς περι-

βάλλον της αίμης του ενεργού κέντρου. Κατάλοιπα όπως Lys115, Val176, Gln173 

και Glu172, τα οποία περιέχουν αρνητικά και θετικά φορτισμένες πλευρικές αλυσί-
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δες, βρίσκονται στην περιοχή αλληλεπιδρώντας με το ελεύθερο CO και μετατοπίζο-

ντας τη συχνότητα δόνησης τάσης του σε χαμηλότερες ενέργειες. 
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Προτεινόμενες μελέτες 

Προτεινόμενες μελέτες 
 

Στην παρούσα διατριβή μελετήσαμε τόσο τη χημεία του οξυγόνου, όσο και τη 

χημεία του NO στα βιολογικά συστήματα και συγκεκριμένα στα ενδιάμεσα του κα-

ταλυτικού κύκλου της κυτοχρωμικής c οξειδάσης και της αναγωγάσης του μονοξειδί-

ου του αζώτου αντίστοιχα. Απαντήσαμε, λοιπόν, σε αρκετά ερωτήματα που ανέδειξε 

το πείραμα και η ερμηνεία τους απαιτούσε μια διαφορετική, σε μοριακό επίπεδο, έ-

ρευνα. 

Τρία ενδιάμεσα (όξυ, φερρύλ και υδρόξυ) μελετήθηκαν βάσει των επιδράσεων 

του δικτύου των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή της αίμης στο ενεργό κέντρο. 

Ωστόσο, η μετάβαση από το περόξυ Fe(III)-O--O-| CuB(II) στο φερρύλ ενδιάμεσο α-

ποτελεί κρίσιμο στάδιο στη διαλεύκανση του μηχανισμού σχάσης του δεσμού O-O 

στην ενεργοποίηση του μοριακού οξυγόνου από τη CcO. Τα δίκτυα δεσμών υδρογό-

νου σε αυτή τη μετάβαση ίσως παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασθένηση του δε-

σμού O–O και την ακόλουθη σχάση του. Περαιτέρω, λοιπόν, μελέτες για τις εγγύς 

αυτές επιδράσεις στο περόξυ ενδιάμεσο είναι μεγάλης σπουδαιότητας. DFT υπολογι-

σμοί βελτιστοποίησης της δομής του περόξυ ενδιαμέσου (τα αποτελέσματα δεν ανα-

φέρθηκαν) οδήγησαν σε σταθερά γεφυρωμένα (Fe-O-O-Cu) σύμπλοκα που δεν πρέ-

πει να υφίστανται in vivo, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί σε θεωρητικές μελέτες του 

μηχανισμού αναγωγής του O2 στις κυτοχρωμικές c οξειδάσες [1]. Σταθερά γεφυρω-

μένα ενδιάμεσα (Fe-O-O-Cu) θα αποτελούσαν τελικό προϊόν του καταλυτικού κύ-

κλου, με αποτέλεσμα τη μερική αναγωγή του μοριακού οξυγόνου. Επιπλέον, λοιπόν, 

θεωρητικές μελέτες για το περόξυ ενδιάμεσο στη σωστή, μη γεφυρωμένη δομή και 

πώς αυτή ελέγχεται τόσο από τις αλλαγές στην εγγύς, όσο και τη μακρινή διαμόρφω-

ση, πρέπει να αποτελούν μελλοντικό στόχο. 

Μελέτες μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics) μπορούν να εφαρμοστούν 

στη διευκρίνηση της δυναμικής του ενεργού κέντρου στην κυτοχρωμική c οξειδάση. 

Η μεθοδολογία αυτή είναι δυνατό να εξακριβώσει αλλαγές στη διαμόρφωση της CcO 

που οδηγούν από το D-κανάλι μεταφοράς στην εγγύς ιστιδίνη και συμβαίνουν κατά 

τη μετάβαση P  F, μια που στην περίπτωση αυτή θα μπορέσουμε να ενσωματώ-

σουμε στα μοντέλα πολύ περισσότερα κατάλοιπα [2] με μικρότερο υπολογιστικό κό-

στος. 
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Η εξακρίβωση της κρυσταλλικής δομής της Nor (αναγωγάσης του μονοξειδίου 

του αζώτου) θα ωθήσει τόσο τις θεωρητικές, όσο και τις πειραματικές μελέτες στο 

ένζυμο αυτό σε νέο επίπεδο ερμηνείας των αποτελεσμάτων, αφού με τις λιγοστές πει-

ραματικές πληροφορίες που διαθέτουμε είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε πρώ-

τα δομικά και στη συνέχεια μηχανιστικά ερωτήματα. Υπολογισμοί, λοιπόν, βασισμέ-

νοι στην κρυσταλλική δομή της Nor πρέπει να αποτελέσουν, επίσης, μελλοντικό στό-

χο. 
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Παράρτημα - η εγγύς επίδραση στη δέσμευση NO και CO 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – H επίδραση του δικτύου δεσμών υ-
δρογόνου στο εγγύς περιβάλλον στη δέσμευση υπο-
στρωμάτων NO και CO στις κυτοχρωμικές c οξειδάσες 
 

0.0 Περίληψη 

 

Στο κεφάλαιο VII ξεκινήσαμε να μελετάμε τη χημεία του NO και τα ενδιάμεσα 

στην αναγωγή του από το ένζυμο Nor της απονιτροποίησης, συγκρίνοντας το μηχανι-

σμό δράσης της με αυτόν για τις κυτοχρωμικές c οξειδάσες. Εδώ παρουσιάζουμε πο-

σοτικά αποτελέσματα της επίδρασης του δικτύου των δεσμών υδρογόνου, από την 

εγγύς περιοχή του ενεργού κέντρου, στη δέσμευση του NO στα διπυρηνικά κέντρα 

a3-Fe/ CuB. Συνάμα, παρόμοια θεώρηση του συστήματος αυτού των δεσμών υδρογό-

νου πραγματοποιείται και στην περίπτωση της δέσμευσης του CO στον αιμικό σίδη-

ρο, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η συνεισφορά από το εγγύς περιβάλλον είναι μι-

κρότερη (3 cm-1) σε σχέση με το υπόστρωμα NO (7 cm-1). 

 

0.1 Εισαγωγή 

 

Έχουν προσδιοριστεί αρκετές διαδικασίες όπου το NO λαμβάνει μέρος στα βιο-

λογικά συστήματα και η σημασία του έχει χαρακτηριστεί ενδελεχώς. Το μόριο αυτό 

δρα ως ενδοκυττάριο μόριο-αγγελιαφόρος ρυθμίζοντας έναν αριθμό από φυσιολογι-

κές λειτουργίες. Συμμετέχει στην αναστολή ενζυματικών διαδικασιών (όπως της ανα-

γωγής του μοριακού οξυγόνου από την κυτοχρωμική c οξειδάση) και επιπλέον σε δι-

αδικασίες οξείδωσης και νιτροποίησης που αποικοδομούν πρωτεΐνες [1,2] και DNA 

[3]. 

Τα δίκτυα των δεσμών υδρογόνου στην εγγύς περιοχή του ενεργού κέντρου κυ-

τοχρωμικών c οξειδασών έχουν περιγραφεί με λεπτομέρεια στην παραγράφου 5.1 του 

κεφαλαίου V, ενώ στο Σχήμα 5.2 του ίδιου κεφαλαίου παρουσιάζονται τμήματα από 

τις κρυσταλλικές δομές aa3 (από βόια καρδιά και P. denitrificans) και ba3 (από Ther-

mus Thermophilus). Επιπλέον με τα ενδιάμεσα φερρύλ, όξυ και υδρόξυ που μελετήθη-

καν εκτενώς στα κεφάλαια V και VI, υπολογίζουμε (DFT) την επίδραση των εγγύς 

δεσμών υδρογόνου σε περιπτώσεις υποστρωμάτων διαφορετικών του O2: NO και CO, 
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ώστε να εξακριβώσουμε αν η ένταση της επίδρασης αυτής εξαρτάται από το υπό-

στρωμα. 

 

0.2 Μέθοδος υπολογισμών: τα μοντέλα 

 

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόσαμε δύο θεωρητικά επίπεδα: (a) ri-

BLYP/TZVP+ECP (για Fe “ecp-10-mdf” & Cu “ecp-18 arep”) (Turbomole) 13 και (b) 

BLYP/DNP+ECP (για Fe & Cu) στο επίπεδο fine (dmol3/ Accelrys) 14. Πληροφορίες 

για τα θεωρητικά αυτά επίπεδα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια στις α-

ντίστοιχες παραγράφους των μεθόδων. Τα μοντέλα με το αιμικό-Fe(II)-NO είδος θε-

ωρήθηκαν ως doublet ουδέτερα μόρια (χωρίς το κέντρο χαλκού) ή θετικά φορτισμένα 

(+1) με doublet/ triplet πολλαπλότητα στην περίπτωση που περιλαμβάνουν και το κέ-

ντρο χαλκού CuΒ στις οξειδωτικές καταστάσεις I και II αντίστοιχα. 

Τα μοντέλα στο Σχήμα 0.1 περιέχουν και τα δύο μεταλλικά κέντρα: CuB(II)-OH 

και Fe(II)-NO με κανένα (I1), ένα (I2) και δύο (I3) δεσμούς υδρογόνου στην εγγύς 

ιστιδίνη από καρβονύλιο αιθανικού οξέος, προσομοιώνοντας τα καρβονύλια από 

πλευρικές αλυσίδες και πεπτιδικούς δεσμούς στην εγγύς περιοχή in vivo.  

Τα μοντέλα II1, II2 και II3 (Σχήματα 0.1 και 0.2) δεν περιέχουν το κέντρο 

CuB, αλλά μόνο τον αιμικό Fea3(II) και διαφέρουν στην κατάσταση δεσμών υδρογό-

νου της εγγύς ιστιδίνης από κανένα σε ένα και δύο δεσμούς υδρογόνου αντίστοιχα. 

Το μοντέλο ΙΙ4 (Σχήμα 0.2) προέρχεται από το II1 (Σχήμα 0.2) με αποπρωτονίωση 

της εγγύς ιστιδίνης, ώστε να ερευνήσουμε και την ακραία αυτή κατάσταση του κατα-

λοίπου της ιστιδίνης. 

Για τα παραπάνω σύμπλοκα πραγματοποιήθηκε πλήρης βελτιστοποίηση της 

δομής και μετέπειτα υπολογισμός του πίνακα Hessian σε μερικά από αυτά για την 

ανάλυση δονητικών συχνοτήτων, χωρίς γεωμετρικούς περιορισμούς, στα θεωρητικά 

επίπεδα (a) /turb και (b) /dmol3 επιλεκτικά, οδηγώντας στις βελτιστοποιημένες δο-

μές: Ι1/turb, I2/turb, I3/turb, II1/turb, II2/turb και II3/turb (Σχήμα 0.1) και 

II1/dmol3, II3/dmol3 και II4/dmol3 (Σχήμα 0.2). 

Υπολογισμοί πληθυσμού spin πραγματοποιούνται κατά τη μέθοδο Mulliken και 

αναγράφονται για επιλεγμένες δομές και άτομα στο Σχήμα 0.1. 

                                                 
13 Αναφέρεται παρακάτω ως /turb. 
14 Αναφέρεται παρακάτω ως /dmol3. 
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Σχήμα 0.1. Βελτιστοποιημένες δομές στο θεωρητικό επίπεδο riblyp/tzvp, με τις απο-

στάσεις για επιλεγμένους δεσμούς και τον πληθυσμό spin για επιλεγμένα άτομα των 

συμπλόκων να αναγράφονται. 
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Σχήμα 0.2. Βελτιστοποιημένες δομές στο θεωρητικό επίπεδο blyp/dnp (dmol3), με 

τις αποστάσεις για επιλεγμένους δεσμούς να αναγράφονται σε angstroms και τις δο-

νητικές συχνότητες για την ομάδα Fe-N-O σε cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 0.3. Βελτιστοποιημένες δομές στο θεωρητικό επίπεδο blyp/dnp (dmol3), με 

τις αποστάσεις για επιλεγμένους δεσμούς να αναγράφονται σε angstroms και τις δο-

νητικές συχνότητες για την ομάδα Fe-C-O σε cm-1
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0.3 Αποτελέσματα 

 

Αρχικά, υπολογίσαμε τις Fe-N-O γωνίες που υφίστανται σε μοντέλα δεσμευμέ-

νου σε μη υποκατεστημένη αίμη NO, όπου η εγγύς ιστιδίνη βρίσκεται σε διαφορετι-

κές διαμορφώσεις στο ενεργό κέντρο των κυτοχρωμικών c οξειδασών στο θεωρητικό 

επίπεδο dmol3/blyp-dnp: αποδεσμευμένη από τον αιμικό σίδηρο, δεσμευμένη σε βελ-

τιστοποιημένη και χωρίς περιορισμούς απόσταση από τον αιμικό σίδηρο (~2.15 Å) 

και τέλος σε σταθερή απόσταση 3.30Å από το ίδιο κέντρο, τόσο σε μοντέλα παρου-

σία, όσο και απουσία του κέντρου CuB(Ι). Η απόσταση των 3.30Å της εγγύς ιστιδίνης 

από τον αιμικό σίδηρο είναι συμβατή με την κρυσταλλική δομή της ba3 από το ther-

mus thermophilus [4]. Απουσία του μεταλλικού κέντρου CuB, η γωνία Fe-N-O κυμαί-

νεται μεταξύ 140 και 144 μοίρες περίπου, ενώ παρουσία του χαλκού, υπό τις ίδιες 

συνθήκες, η ίδια γωνία κυμαίνεται από 140 μέχρι 142 μοίρες περίπου, δείχνοντας την 

επίδραση της κατάστασης της εγγύς ιστιδίνης στο υπόστρωμα ΝΟ (οι δομές δεν πα-

ρουσιάζονται). 

Οι συχνότητες που αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη αφορούν δονήσεις με μεγά-

λη ένταση, γεγονός που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε μετατοπίσεις που έχουν αντί-

κρισμα στο πείραμα. 

 

0.3.1 Το σύμπλοκο αιμικός Fe-NO 
 

Στα διπυρηνικά μοντέλα I1/turb, I2/turb και I3/turb (Σχήμα 0.1), μετά τη 

βελτιστοποίηση στη δομή, η απόσταση Fea3-CuB μειώνεται κατά 0.024 Å καθώς οι 

δεσμοί υδρογόνου στην εγγύς ιστιδίνη αυξάνονται από μηδέν σε δύο, με αποτέλεσμα 

η επίδραση από το μακρινό χαλκό να είναι αμελητέα, σε αντίθεση με τα φερρύλ είδη 

(κεφάλαιο V), όπου η σχετική απόσταση Fe-CuB μειώνεται επηρεάζοντας τη δόνηση 

τάσης ν(Fe-O) σημαντικά. Το γεγονός επίσης, ότι οι αποστάσεις Fe-N/ N-O στα δι-

πυρηνικά μοντέλα, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αποστάσεις στα μοντέλα απουσία 

του χαλκού, δεν μεταβάλλονται σημαντικά, συνηγορεί στη μικρή επίδραση του κέ-

ντρου χαλκού, σε συμβατότητα με πειραματική μελέτη [5]. Η επίδραση από το δίκτυο 

των δεσμών υδρογόνου στην περίπτωση του υποστρώματος NO θα αντικατοπτρίζει, 

λοιπόν, την καθαρή επίδραση στη ν(NO) από αλλαγές στη βασικότητα της εγγύς ιστι- 
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Fe-NO 
μονέλα ν(N-O) σε cm-1 ν(Fe-N) σε cm-1 δ(Fe-N-O) σε cm-1 ν(Fe-Im) σε cm-1

II1/turb 1657 453 565 112 
II2/turb 1652 451 563 130 
II3/turb 1651 450 564 130 

II1/dmol3 1677 415 512 - 
II3/dmol3 1670 418 520 - 
II4/dmol3 1628 407 489 - 

Fe-CO 
μοντέλα ν(C-O) σε cm-1 ν(Fe-C) σε cm-1 δ(Fe-C) σε cm-1

III1/dmol3 1993 440 542 
III3/dmol3 1990 441 541 
III4/dmol3 1952 438 547 
 
Πίνακας 0.1. Υπολογισμένες συχνότητες δονήσεων των συστημάτων Fe-N-O και Fe-

C-O σε διαφορετικά επίπεδα θεωρίας. Αναγράφονται δονήσεις τάσης ν και κάμψης δ. 

Οι συχνότητες αναφοράς αφορούν εγγύς πρωτονιωμένη ιστιδίνη, χωρίς συμμετοχή σε 

κανένα δεσμό υδρογόνου. 
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δίνης λόγω αλλαγών στη διαμόρφωσή της. Οι δονητικές συχνότητες υπολογίστηκαν, 

έτσι, μόνο για να μοντέλα  II1, II2 και II3, χωρίς το κέντρο χαλκού, με τα αποτελέ-

σματα να αναγράφονται στον πίνακα 0.1 για επιλεγμένες δονήσεις. Υπολογίστηκαν 

μετατοπίσεις της τάξης των 7-8 cm-1 στις δονήσεις τάσης ν(N-O) και ν(Fe-N) λόγω 

του επονομαζόμενου “proximal effect” (εγγύς επίδραση). Στην περίπτωση που οι συ-

χνότητες υπολογίζονται και στα δύο θεωρητικά επίπεδα /turb και /dmol3 οι αντίστοι-

χες μετατοπίσεις είναι της ίδιας τάξης, αν και σε μερικές περιπτώσεις με αντίθετη τά-

ση (στις νFe-N και δFe-N-O δονήσεις) που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μικρές μετα-

τοπίσεις που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τα δυο επίπεδα θεωρίας. 

Στην ακραία περίπτωση αποπρωτονίωσης της εγγύς ιστιδίνης, υπολογίζεται μετατό-

πιση περίπου 50 cm-1 στη ν(N-O) (dmol3). 

 

0.3.2 Σύγκριση με μοντέλα του αιμικού σιδήρου-CO 
 

Σε αντίθεση με τα Fe-NO και Fe-O είδη, σε μοντέλα αιμικού σιδήρου-CO (Σχή-

μα 0.3), όπου η ιστιδίνη βρίσκεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις με κανένα 

(III1/dmol3) και δύο (III3/dmol3) δεσμούς υδρογόνου ή αποπρωτονιωμένη 

(III4/dmol3) η μετατόπιση στη δόνηση τάσης ν(CO) είναι σημαντική μόνο στην πε-

ρίπτωση αποπρωτονίωσης της ιστιδίνης (ακραία κατάσταση), όπου φτάνει τους 40 

cm-1, σε συμφωνία με πειραματικές και θεωρητικές μελέτες [6,7]. 

 

0.4 Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Θεωρητική DFT μελέτη της δέσμευσης του NO σε σιδηροπορφυρίνες έχει 

πραγματοποιθεί από τον Ghosh Abhik [8]. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση περιλαμβά-

νονται μοντέλα όπου το δεσμευμένο στον αιμικό σίδηρο ΝΟ αλληλεπιδρά με το μα-

κρινό περιβάλλον που προσομοιώνεται είτε από μια φαινόλη ή από ένα ιμιδαζόλιο τα 

οποία σχηματίζουν δεσμό υδρογόνο με την NO μονάδα σε διαφορετικές διαμορφώ-

σεις. Στη μελέτη αυτή προτείνεται ότι οι μακρινές αυτές αλληλεπιδράσεις παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και διάκριση των υποστρωμάτων (μικρά διατομικά 

μόρια O2, NO και CO) από τις αιμικές πρωτεΐνες. Αντίστοιχη θεωρητική προσέγγιση 
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πραγματοποιείται και από τους Blomberg, L. M. et al [9] οδηγώντας, στην ουσία, σε 

παρόμοια συμπεράσματα. 

Οι πληθυσμοί spin που αναγράφονται για επιλεγμένα άτομα στο Σχήμα 0.1 εί-

ναι συμβατοί με οξειδωτική κατάσταση Fe(II) του σιδήρου και Cu(II) του χαλκού. Η 

DFT μελέτη που παρουσιάζεται εδώ για το NO, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 

για τα υποστρώματα οξυγόνο (κεφάλαια V και VI) και CO καταδεικνύει τη σημασία 

των δικτύων δεσμού υδρογόνου στην περιοχή της εγγύς ιστιδίνης και πώς αυτά επι-

δρούν τόσο στη μακρινή περιοχή, όσο και στον υποκαταστάτη. Η δέσμευση του O2 

και του CO στην μυοσφαιρίνη (Mb) έχει μελετηθεί πειραματικά και θεωρητικά. Έχει 

προταθεί ότι δεσμός υδρογόνου στη μακρινή (distal) ιστιδίνη της Mb σταθεροποιεί το 

δεσμευμένο στο Fe(II) Ο2 περισσότερο από το CO, γεγονός το οποίο είναι κρίσιμο 

για την διάκριση και διαφορετική (ευνοϊκή σε αυτή την περίπτωση) αντιμετώπιση, 

από την πλευρά της πρωτεΐνης, της δέσμευσης του O2 [7]. Στα ένζυμα με δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης της εγγύς ιστιδίνης με εκτεταμένα δίκτυα δεσμών υδρογόνου, φαίνε-

ται ότι η βασικότητα του καταλοίπου αυτού αλλάζει σε βαθμό ώστε να ελέγχει, έστω 

και περιορισμένα, ενέργειες δεσμών (Fe-N, N-O, Fe-O) στην περίπτωση των υπο-

στρωμάτων O2 και NO. 
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