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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η φασματοσκοπική μελέτη των 

κυτοχρωμάτων b και c1 της κυτοχρωμικής αναγωγάσης από τον οργανισμό 

Thermus thermophilus. Η κυτοχρωμική αναγωγάση αποτελεί το τρίτο κατά 

σειρά σύμπλοκo της αναπνευστικής αλυσίδας. Αποτελείται από έντεκα 

υπομονάδες στην περίπτωση του μιτοχονδριακού συμπλόκου και μονάχα 

από τρεις σε εκείνη του βακτηριακού. Αυτές οι τρεις υπομονάδες είναι και 

εκείνες που περικλείουν τα καταλυτικά κέντρα της πρωτεΐνης. Πρόκειται για 

τα κυτοχρώματα b, c1 και μία πρωτεΐνη σιδήρου-θείου, γνωστή και ως 

πρωτεΐνη Riskie. Τα ενεργά κέντρα των κυτοχρωμάτων b και c1, που 

μελετώνται στην παρούσα εργασία είναι αίμες τύπου b και c αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, στο κυτόχρωμα b εντοπίζονται οι αίμες b566 και b562, 

χαμηλού και υψηλού spin αντίστοιχα, ενώ στο κυτόχρωμα c1, η αίμη c1.  

  Σε αυτή την εργασία μελετώνται, με χρήση FTIR φασματοσκοπίας, τα 

σύμπλοκα των ανηγμένων κυτοχρωμάτων b και c1 με το μονοξείδιο του 

άνθρακα και το ιόν του κυανίου. Συγκεκριμένα, ο σίδηρος της αίμης b562 

δεσμεύει CO δημιουργώντας τόσο μονοκαρβονυλικά όσο και δικαρβονυλικά 

σύμπλοκα. Αντίθετα, στην περίπτωση του κυτοχρώματος c1, δεν 

παρατηρήθηκε δέσμευση CO. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι το μονοκαρβονυλικό 

σύμπλοκο b562–CO παρουσιάζει τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις, οι 

σχετικές εντάσεις των οποίων μεταβάλλονται με την αλλαγή του pH. 

Επιπλέον, είναι δυνατή η φωτοδιάσπασή του, αποκαλύπτοντας χρήσιμες 

πληροφορίες για τη δομή της πρωτεΐνης. Η ύπαρξη του δικαρβονυλικού 

συμπλόκου που αναφέρεται για πρώτη φορά, είναι ιδιαίτερης σημασίας, 

εγείροντας σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την αντικατάσταση του 

αμινοξέος που αποτελεί το φυσικό αξονικό υποκαταστάτη του σιδήρου.  

Κατ’αναλογία, μελετήθηκε και η δέσμευση του ιόντος του κυανίου 

στα οξειδωμένα κυτοχρώματα b και c1. Σε αντίθεση με την περίπτωση του 

μονοξειδίου του άνθρακα, το κυτόχρωμα c1 δημιουργεί σύμπλοκα με CN-. 

Τα σύμπλοκα αυτά, που βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με ήδη 

δημοσιευμένες μελέτες σε πρωτεΐνες που εμφανίζουν ανάλογες προσθετικές 

ομάδες, δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στην αλλαγή του pH ή σε εναλλαγή 

διαλύτη Η2Ο/D2O. Ωστόσο, σε υψηλό pH, δημιουργείται ένα νέο σύμπλοκο 

που για πρώτη φορά αποδόθηκε στην πρωτονιωμένη κατάσταση του 

κυτοχρώματος c1 –CN-.   



Abstract 

 
The aim of the present study is the spectroscopic investigation of 

cytochromes b and c1 from Thermus thermophilus cytochrome reductase. 

Cytochrome reductase is an essential component in cellular respiration. 

As opposed to eleven subunits in the mitochondrial reductase, the 

bacterial counterpart consists of only three subunits: cytochrome c1 

containing a c-type heme, cytochrome b with two b-type hemes, a high 

potential (b562) and a low potential one (b566) and the Riskie iron-sulfur 

protein holding the Riskie center.  

  In this work, we have investigated the complexes of reduced 

cytochromes b and c1 with carbon monoxide and cyanide’s anion, by 

FTIR spectroscopy. The iron of heme b562 binds CO forming both 

monocarbonyl as well as biscarbonyl complexes. However, this is not the 

case for cytochrome c1. Particularly, the monocarbonyl b562–CO complex 

presents three discrete conformations with relative intensities varying 

with pH changes. Furthermore, this specie can be photodissociated by a 

diode laser beam, providing useful information for the protein backbone. 

Additionally, the detection of the biscarbonyl complex, reported for the 

first time, yields important implications regarding the ligand binding to 

hemes.  

The binding of CN- to the oxidized cytochromes is also investigated. 

As opposed to the case of CO, cytochrome c1 can form cyanide complexes. 

Such species are fully consistent with previously reported cyanide 

complexes with other ferric heme-proteins. They are found to be 

independent in pH changes and Η2Ο/D2O exchange. Though, in high pH 

value, a new complex is formed and for the first time, it is assigned to the 

protonated cytochrome c1 –CN-.   
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Συντομογραφίες 

 
 

ADP διφωσφορική αδενοσίνη /adenosine diphosphate 

ATP τριφωσφορική αδενοσίνη /adenosine triphosphate 

Cyt κυτόχρωμα / cytochrome 

FADH2
φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (ανηγμένη μορφή) 

flavin adenine dinucleotide (reduced form) 

NADH 
νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (ανηγμένη μορφή) 

nicotinamide-adenine dinucleotide (reduced form) 

Q oυβικινόνη /ubiquinone 

QH2 oυβικινόλη /ubiquinol 

ISP πρωτεΐνη σιδήρου-θείου /iron-sulfur protein 

Mb μυοσφαιρίνη / myoglobin 

Hb αιμοσφαιρίνη / hemoglobin 

FTIR 
Μετασχηματισμού Fourier υπερύθρου  

Fourier transform infrared 

 



 

 

Σύμβολα αμινοξέων 

Α Ala Αλανίνη /Alanine 

B Asx Ασπαραγινικό ή ασπαραγίνη / Aspartic or asparagine 

C Cys Κυστεΐνη / Cysteine 

D Asp Ασπαραγινικό οξύ / Aspartic acid 

E Glu Γλουταμινικό οξύ / Glutamic acid 

F Phe Φαινυλαλανίνη / Phenylalanine 

G Gly Γλυκίνη / Glycine 

H His Ιστιδίνη / Histidine 

I Ile Ισολευκίνη / Isoleucine 

K Lys Λυσίνη / Lysine 

L Leu Λευκίνη / Leucine 

M Met Μεθειονίνη / Methionine 

N Asn Ασπαραγίνη / Asparagine 

P Pro Προλίνη / Proline 

Q Gln Γλουταμίνη / Glutamine 

R Arg Αργινίνη / Arginine 

S Ser Σερίνη / Serine 

T Thr Θρεονίνη / Threonine 

V Val Βαλίνη / Valine 

W Trp Θρυπτοφάνη / Tryptophan 

Y Tyr Τυροσίνη / Tyrosine 

Z Clx Γλουταμινικό ή γλουταμίνη / Glutamic or glutamine 
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Αντί Προλόγου 
 

Πρόκληση στη σύγχρονη επιστήμη αποτελεί η κατανόηση των 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στους ζωντανούς οργανισμούς σε 

μοριακό επίπεδο. Όμως για να συμβεί αυτό, απαραίτητη είναι μεταξύ 

άλλων, η κατανόηση της λειτουργίας των πρωτεϊνών σε ατομικό επίπεδο. 

Μέρος μόνο αυτής της πορείας αποτελεί η μελέτη της τρισδιάστατης δομής 

της πρωτεΐνης που γίνεται πλέον με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας 

ακτίνων-Χ και NMR. Η λειτουργία όμως μιας πρωτεΐνης απαιτεί για τη 

μελέτη της, μεθόδους που να προσφέρουν στην παρατήρηση τη δυνατότητα 

χρονικής εξέλιξης. Η φασματοσκοπία υπερύθρου ικανοποιεί αυτή την 

απαίτηση, δίνοντας τόσο στατικές όσο και δυναμικές πληροφορίες για 

ομάδες μορίων μιας πρωτεΐνης. Έτσι, με τη φασματοσκοπία υπερύθρου 

μπορούν να μελετηθούν φαινόμενα πρωτεϊνικής αναδίπλωσης, να 

διερευνηθεί η δευτεροταγής δομή του ενζύμου, να προσδιοριστούν τα 

ενδιάμεσα καταλυτικών κύκλων ή ακόμα και να μελετηθεί η κινητική μιας 

πρωτεΐνης. Επιπλέον, είναι εφικτή η μελέτη επίδρασης του pH ή του pD, 

ώστε να εκτιμηθεί ο ρόλος τους στο μηχανισμό λειτουργίας των ενζύμων. 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας εντάσσεται και η παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία. Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η μελέτη των 

κυτοχρωμάτων b και c1 της κυτοχρωμικής αναγωγάσης από τον οργανισμό 

Thermus thermophilus, με φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού 

Fourier και οπτική φασματοσκοπία. Συγκεκριμένα, ο στόχος της 

ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι η μελέτη του ενεργού κέντρου των 

κυτοχρωμάτων b και c1 της κυτοχρωμικής αναγωγάσης από τον οργανισμό 

Thermus thermophilus, τόσο στην οξειδωμένη όσο και την ανηγμένη μορφή 

τους. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η δέσμευση εξωγενών υποκαταστατών 

από τα κυτοχρώματα και συγκεκριμένα του μονοξειδίου του άνθρακα και 

του ανιόντος του κυανίου. Επιπλέον, από τα πειράματα συνεχούς 

φωτόλυσης των συμπλόκων του κυτοχρώματος b με το μονοξείδιο του 

άνθρακα, προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή του πρωτεϊνικού 

περιβάλλοντος του κυτοχρώματος.  
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Δομή και λειτουργία της κυτοχρωμικής αναγωγάσης  

 

 



I. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΟΧΡΩΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ 3 

Κεφάλαιο 1 

 Δομή και λειτουργία της κυτοχρωμικής αναγωγάσης 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η κυτοχρωμική αναγωγάση (cytochrome reductase) είναι ένα 

πρωτεϊνικό σύμπλοκο που βρίσκεται μέσα στην εσωτερική μιτοχονδριακή 

μεμβράνη των ευκαρυωτικών οργανισμών καθώς και την πλασματική 

μεμβράνη των βακτηρίων (εικ.1.1) 

 

Είναι διαφορετικά γνωστή ως σύμπλοκο ΙΙΙ ή οξειδοαναγωγάση του ζεύγους 

Q- κυτοχρώματος c ή κυτόχρωμα bc1 (complex III ή ubiquinol:cytochrome c 

oxidoreductase ή cytochrome bc1 complex). 

 

 
Εικόνα 1.1  

Δομή της κυτοχρωμικής αναγωγάσης από βόεια καρδιά (1) 
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Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις αντλίες πρωτονίων που 

μετέχουν στην οξειδωτική φωσφορυλίωση (oxidative phosrphorylation) 

(εικ.1.2). Ο όρος οξειδωτική φωσφορυλίωση αναφέρεται στη σύνθεση της ΑΤΡ 

μέσα από μία διεργασία κατά την οποία ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το 

NADH ή το FADH2 προς μοριακό οξυγόνο με τη βοήθεια πρωτεϊνών. Είναι 

το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειακών μετασχηματισμών οι οποίοι στο 

σύνολό τους ονομάζονται κυτταρική αναπνοή ή απλώς αναπνοή και αποτελεί 

τον κυριότερη πηγή ΑΤΡ στους αερόβιους οργανισμούς. 

 

 

Complex IV 
Complex III 

Complex I 

Complex II 
Complex V 

 
Εικόνα 1.2  

Σκίτσο των συμπλόκων της αναπνευστικής αλυσίδας (1) 
 

Σκοπός του κυτοχρώματος bc1 είναι η μεταφορά ηλεκτρονίων από την 

ουβικινόλη QH2 προς το οξειδωμένο κυτόχρωμα c με ταυτόχρονη άντληση 

πρωτονίων από τη μιτοχονδριακή μήτρα προς το διαμεμβρανικό χώρο. 

Η λειτουργία της συνοψίζεται στην ακόλουθη αντίδραση: 

 

QH2 + 2 cyt coxid. + 2H+matrix → Q + 2 cyt cred. + 4H+intermembrane space

 

Η άντληση αυτή οδηγεί στη δημιουργία διαφοράς δυναμικού μεταξύ των 

δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης το οποίο είναι απαραίτητο για τη 

φωσφορυλίωση της ADP προς ΑΤΡ.  
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1.2    Δομή της κυτοχρωμικής αναγωγάσης 
 

Το κυτόχρωμα bc1 είναι ένα διμερές σύμπλοκο με πολλαπλές 

υπομονάδες. Ο αριθμός των υπομονάδων ποικίλλει από τρεις στην 

περίπτωση των προκαρυωτικών οργανισμών (όπως το Paracoccus 

dentitrificans) μέχρι έντεκα, για τους ευκαρυωτικούς (όπως τα βόεια 

μιτοχόνδρια)(2). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, 

κρυσταλλογραφικές μελέτες ακτίνων-Χ έχουν δημοσιευθεί με ολοένα 

μεγαλύτερη ανάλυση και πληρότητα, οδηγώντας πλέον σε μια 

ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα της δομής του μιτοχονδριακού συμπλόκου.  

Η πρώτη κρυσταλλογραφική δομή της κυτοχρωμικής αναγωγάσης 

από βόεια καρδιά παρουσιάστηκε το 1997 από τους Xia et al. σε ποσοστό 

80% επί της συνολικής δομής με ανάλυση στα 2.9Å (3). Ένα χρόνο 

αργότερα, οι Zhang et al. δημοσίευσαν την κρυσταλλική δομή του 

κυτοχρώματος bc1 από καρδιά κοτόπουλου, παρουσιάζοντας εννέα από τις 

έντεκα υπομονάδες με ανάλυση στα 3.0Å (4). Τον ίδιο χρόνο, οι Iwata et al. 

δημοσιεύουν την πρώτη ολοκληρωμένη δομή (και οι έντεκα υπομονάδες) 

από βόεια καρδιά στα 3.0Å (5). Τέλος, το 2004 παρουσιάζεται από τους 

Berry et al. η πρώτη κρυσταλλογραφική δομή της αναγωγάσης από το 

προκάρυο Rhodobacter capsulatus (6). (εικ.1.3) 
 

 
Εικόνα 1.3 Δομή του κυτοχρώματος bc1 : στα αριστερά το σύμπλοκο από βόεια 

καρδιά και στα δεξιά από το Rhodobacter capsulatus (7) 
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Σε όλα τα κυτοχρώματα bc1, τόσο σε εκείνα των ευκαρυωτικών όσο 

και σε εκείνα των προκαρυωτικών οργανισμών, συναντώνται οι εξής τρεις 

υπομονάδες· τα κυτοχρώματα b και c1 και μία πρωτεΐνη σιδήρου-θείου (ISP- 

iron sulfur protein). Εκεί, συναντώνται και οι προσθετικές ομάδες της 

κυτοχρωμικής αναγωγάσης, οι οποίες διεκπεραιώνουν τις αντιδράσεις 

μεταφοράς ηλεκτρονίων από τις κινόνες στην εσωτερική μεμβράνη προς το 

κυτόχρωμα c στο διαμεμβρανικό χώρο.  

Πρόκειται, για τρία μόρια αίμης1 που βρίσκονται σε δύο υπομονάδες 

κυτοχρωμάτων και ένα κέντρο σιδήρου-θείου που βρίσκεται στην υπομονάδα 

ISP. Δύο αίμες είναι τύπου b (εικ.1.4a), ονομάζονται αίμη bH  ή b562 (Η-

high, υψηλού spin) και αίμη bL ή b566 (L-low spin) και βρίσκονται στο 

κυτόχρωμα b. Η τρίτη, είναι μία αίμη τύπου c (εικ. 1.4b) και βρίσκεται στο 

κυτόχρωμα c1. 

 

  (a)         (b) 
 

Εικόνα 1.4  

Αίμη τύπου b (a) και τύπου c (b) (8) 

 

 

                                       
1 Η ομάδα της αίμης αποτελείται από ένα οργανικό συστατικό και ένα κεντρικό άτομο 
σιδήρου. Το οργανικό συστατικό, που ονομάζεται πρωτοπορφυρίνη, αποτελείται από 
τέσσερις πυρρολικούς δακτυλίους ενωμένους με γέφυρες μεθενίου ώστε να σχηματιστεί 
ένας τετραπυρρολικός δακτύλιος, όπου είναι προσκολλημένες τέσσερις μεθυλικές 
ομάδες, δύο βινυλικές ομάδες και δύο προπιονικές αλυσίδες. Το άτομο του σιδήρου 
βρίσκεται στο κέντρο της πρωτοπορφυρίνης ενωμένο με τα τέσσερα πυρρολικά άτομα 
αζώτου. Το ιόν σιδήρου μπορεί να σχηματίσει δύο επιπρόσθετους δεσμούς, ένα από 
κάθε πλευρά του επιπέδου της αίμης. Αυτές οι θέσεις συναρμογής ονομάζονται πέμπτη 
και έκτη θέση συναρμογής. 
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1.3 Δομή του κυτοχρώματος b 

 

Το κυτόχρωμα b αποτελείται από οκτώ -έλικες που βρίσκονται μέσα 

στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη και  χαρακτηρίζονται από τα 

γράμματα Α-Η (3,5) (εικ.1.5).  

 
Εικόνα 1.5  

Υπομονάδα του κυτοχρώματος b του συμπλόκου bc1  

(IMS- intermembrane space- Διαμεμβρανικός χώρος, MIM- mitochondrial 

inner membrane- Εσωτερική μητοχονδριακή μεμβράνη, Matrix- Μήτρα) (9)  

 

Κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες, με τις Α,Β,C,D και Ε έλικες στην πρώτη 

ομάδα και τις F,G και Η στη δεύτερη. Η μία ομάδα πλησιάζει την άλλη 

προς την πλευρά της μήτρας ενώ απομακρύνονται και διαχωρίζονται προς 

το διαμεμρανικό χώρο. Ανάμεσα στις έλικες A,B,C και D, βρίσκονται οι δύο 

αίμες (b562, b566) του κυτοχρώματος. Οι έλικες ενώνονται ανά ζεύγη με 

θηλιές, με σημαντικότερες τις ΑΒ,CD,EF και DE. Η DE εκτείνεται 

αποκλειστικά στη μήτρα ενώ οι υπόλοιπες στο διαμεμβρανικό χώρο. 

Εικάζεται ότι αυτές οι θηλιές είναι και οι σημαντικότερες στη λειτουργία του 

κυτοχρώματος b, δεδομένου ότι είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο 

δημιουργούν τις θέσεις Qi και Qo. Πρόκειται για δύο μεγάλες κοιλότητες 

ιδιαίτερης σημασίας στη λειτουργία της κυτοχρωμικής αναγωγάσης, αφού 

αποτελούν τα σημεία πρόσδεσης των κινονών στο κυτόχρωμα bc1. Eίναι 

γνωστές ως θέσεις QΝ και QP αντίστοιχα, λόγω του ότι η πρώτη βρίσκεται 
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κοντύτερα στη μιτοχονδριακή μήτρα (πλευρά Ν-negative) ενώ η δεύτερη 

κοντύτερα στο διαμεμβρανικό χώρο (πλευρά P -positive). 

 

Τέλος, στην εικ.1.6, παρουσιάζονται συγκριτικά το κυτόχρωμα b από 

μιτοχόνδριο και από το βακτήριο Rhodobacter capsulatus. Η ομοιότητα 

μεταξύ των δύο υπομονάδων είναι φανερή. Σημειώνεται, ότι το βακτηριακό 

σύμπλοκο παρουσιάζει επιπλέον 50 αμινοξικά κατάλοιπα σε σχέση με το 

μιτοχονδριακό, σε πέντε διαφορετικές περιοχές που εντοπίζονται κυρίως 

στην αρνητική πλευρά της μεμβράνης.   

 

 

 
 

Εικόνα 1.6  

Kυτόχρωμα b του συμπλόκου bc1 από μιτοχόνδριο (αριστερά) και από το 

βακτήριο Rb.capsulatus (δεξιά). Εμφανίζονται ακόμα η άιμη c1 και το κέντρο 

Riskie. Με κόκκινο σκιάζονται οι περιοχές του βακτηριακού κυτοχρώματος που 

διαφέρουν από το μιτοχονδριακό (6)  
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1.4 Δομή του κυτοχρώματος c1

 

Μία ακόμα κύρια υπομονάδα της κυτοχρωμικής αναγωγάσης είναι το 

κυτόχρωμα c1. Πρόκειται για μία ελικοειδή πρωτεΐνη, το μεγαλύτερο τμήμα 

της οποίας βρίσκεται στο διαμεμβρανικό χώρο, ενώ μέρος της εκτείνεται και 

μέσα στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη (5).   

Αποτελείται από επτά -έλικες με ονόματα 1, 1’, 1”, 2, 3, 5 και 6. 

Ακόμα, υπάρχει μια διπλή β-πτυχωτή ανάμεσα στις έλικες 3 και 5, που 

χαρακτηρίζεται από τις β-πτυχώσεις β-1 και β-2 (εικ.1.7). 

 

 
Εικόνα 1.7  

Υπομονάδα του κυτοχρώματος c1 του συμπλόκου bc1

(φαίνονται ακόμα η υπομονάδα 8 και μέρος της πρωτεΐνης ISP) (5) 

 

Η προσθετική ομάδα του κυτοχρώματος c1, η αίμη c, περιβάλλεται από τις 

έλικες 1, 2, 3, και 5. Αντίθετα με τις αίμες του κυτοχρώματος b, η αίμη 

c είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένη στην πρωτεΐνη με θειοαιθερικούς 

δεσμούς. Οι τελευταίοι σχηματίζονται από τις σουλφυδριλικές ομάδες δύο 

καταλοίπων κυστεΐνης της πρωτεΐνης με τις βυνιλικές ομάδες του 

πορφυρινικού δακτυλίου. Σημειώνεται ακόμα ότι το άκρο της μιας 

προπιονικής αλυσίδας αλληλεπιδρά με μία ιστιδίνη από την πρωτεΐνη ISP. 

Με την πρωτεΐνη σιδήρου-θείου αλληλεπιδρούν ακόμα οι θηλιές 1”2, 3β1 

καθώς και η β2-πτυχωτή. 
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Όπως και στην περίπτωση του κυτοχρώματος b, στην εικ.1.8, 

παρουσιάζονται συγκριτικά το κυτόχρωμα c1 από βόειο μιτοχόνδριο και από 

το βακτήριο Rhodobacter capsulatus. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο 

υπομονάδων είναι και πάλι φανερή.  

   

 
 

Εικόνα 1.8  

Σύγκριση της δομής του κυτοχρώματος c1 (πράσινο) του συμπλόκου bc1 από 

μιτοχόνδριο (αριστερά) και από το βακτήριο Rb.capsulatus (δεξιά).  

Με κόκκινο σκιάζονται οι περιοχές του βακτηριακού κυτοχρώματος που 

διαφέρουν από το μιτοχονδριακό (6)  
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1.5 Δομή της πρωτεΐνης σιδήρου-θείου 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της πρωτεΐνης σιδήρου-θείου της κυτοχρωμικής 

αναγωγάσης βρίσκεται στο διαμεμβρανικό χώρο. Ωστόσο, μέρος της 

εκτείνεται και μέσα στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. Ως αρχή της 

πρωτεΐνης θεωρείται η υπομονάδα 9, που εκτείνεται στο εσωτερικό της 

μήτρας (5). Αποτελείται από τρεις αντιπαράλληλες β-πτυχωτές επιφάνειες· η 

πρώτη συνιστάται από τις πτυχώσεις β-1,β-9 και β-10, η δεύτερη από τις β-

2, β-3 και β-4 και η τρίτη από τις β-5, β-6, β-7 και β-8. Επιπλέον, υπάρχει 

μία -έλικα καθώς και μία θηλιά μεταξύ των πτυχώσεων β-3 και β-4 (10).  

 

Το χαρακτηριστικό που κάνει την πρωτεΐνη αυτή μοναδική είναι η 

προσθετική της ομάδα, το κέντρο 2Fe-2S (εικ.1.9). Το κέντρο αυτό 

ανακαλύφθηκε πρώτα από τον John Riskie, γι’αυτό και η εν λόγω πρωτεΐνη 

οναμάστηκε προς τιμή του, πρωτεΐνη Riskie. Το κέντρο Riskie  είναι σπάνιο 

στα βιοχημικά συστήματα διότι το ένα ιόν του σιδήρου σχηματίζει 

σύμπλοκο συναρμογής με δύο κατάλοιπα ιστιδίνης αντί με δύο κατάλοιπα 

κυστεΐνης όπως συνήθως συμβαίνει στις πρωτεΐνες σιδήρου-θείου.  

 

 
 

Εικόνα 1.9  

Κέντρο Riskie της πρωτεΐνης σιδήρου-θείου από 

το σύμπλοκο ΙΙΙ του Rb.capsulatus (code: 1zrt, 11) 
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Κρυσταλλογραφικές μελέτες ακτίνων-Χ για την πρωτεΐνη Riskie, 

αποκάλυψαν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές θέσεις για το κέντρο Riskie 

(5,12). Οι θέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως “θέση c1”, “θέση b” και “θέση 

int”, ανάλογα με το αν το σύμπλοκο σιδήρου-θείου βρίσκεται κοντύτερα 

στην αίμη c1 ή στην αίμη bL ή σε κάποια ενδιάμεση (intermediate) θέση 

αντίστοιχα. Οι Zhang et al. (4) και Iwata et al. (5) υποστηρίζουν ότι στη 

θέση c1 δημιουργείται δεσμός υδρογόνου ανάμεσα σε ένα ιστιδινικό 

κατάλοιπο της πρωτεΐνης Riskie και το άκρο της προπιονικής αλυσίδας της 

αίμης c1. Με μια τέτοια διάταξη, η μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ του 

κέντρου σιδήρου-θείου και του κυτοχρώματος c1 είναι αρκετά γρήγορη. 

Ωστόσο οι Xia et al. υποστηρίζουν ότι το κέντρο Riskie είναι δυνατό να 

πάρει διάφορες θέσεις όταν βρίσκεται κοντά στο κυτόχρωμα c1.  Είναι 

πάντως βέβαιο ότι το κέντρο Riskie κινείται από το κυτόχρωμα b προς το 

κυτόχρωμα c1 κατά τη διάρκεια του κύκλου της κυτοχρωμικής αναγωγάσης. 

 

 
 

Εικόνα 1.10 

 Δυνατές θέσεις του κέντρου Riskie της κυτοχρωμικής αναγωγάσης (12) 
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1.6  Υποκαταστάτες των προσθετικών ομάδων των κυτοχρωμάτων b και c1

 

Στην αίμη c του κυτοχρώματος c1, ο σίδηρος του δακτυλίου είναι 

συναρμοσμένος με μία μεθειονίνη (Μet-Methionine) και μία ιστιδίνη (His-

Histidine) στην πέμπτη (proximal site) κι έκτη θέση (distal site) 

συναρμογής αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την His-38 και τη 

Met-183 στο Rb.capsulatus (εικ.1.11) και τις His-41 και Met-160 στο 

κυτόχρωμα από καρδιά βοοειδούς. Ακόμα, οι κυστεΐνες με τις οποίες η 

αίμη σχηματίζει θειοαιθερικούς δεσμούς είναι οι Cys-37 και Cys-40. 

Ομοίως, στο κυτόχρωμα b, τόσο ο σίδηρος της αίμης b562 όσο και 

εκείνος της b566 είναι συναρμοσμένοι με δύο ιστιδίνες· τις His-212 και His-

111 για την πρώτη και τις His-97 και His-198 για τη δεύτερη στο 

Rb.capsulatus (εικ.1.12a και εικ.1.12b). Στο κυτόχρωμα που έχει 

απομονωθεί από καρδιά βοοειδούς, οι υποκαταστάτες του σιδήρου είναι οι 

His-97 και His-196 για την αίμη υψηλού spin και τις His-83 και His-182 

για την αίμη bL. 

 

  
Εικόνα 1.11  

Αίμη c του κυτοχρώματος c1 του συμπλόκου bc1  

από το Rb.capsulatus (code: 1zrt, 12) 
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 (b) 

 

Εικόνα 1.12  

Αίμη bH  (a)και bL (b) του κυτοχρώματος b του  

συμπλόκου bc1 από το Rb.capsulatus (code :1zrt,12) 
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1.7 Λειτουργία της κυτοχρωμικής αναγωγάσης

 

Ο μηχανισμός της μεταφοράς ηλεκτρονίων από την ουβικινόλη QH2 

προς το οξειδωμένο κυτόχρωμα c μέσω της κυτοχρωμικής αναγωγάσης 

προτάθηκε πρώτα από τον Ρ.Mitchell και είναι γνωστός ως κύκλος του 

συνενζύμου Q (Q cycle) (13).   

 

Ο κύκλος ξεκινά με την πρόσδεση της ουβινικινόλης στη θέση Qo. 

Στη συνέχεια, η ουβινικινόλη μεταφέρει τα δύο ηλεκτρόνιά της προς το 

κυτόχρωμα bc1, ένα κάθε φορά. Αρχικά, ένα ηλεκτρόνιο ρέει προς το 

σύμπλοκο σιδήρου-θείου 2Fe-2S του κέντρου Riskie, μετά στο κυτόχρωμα 

c1 και τελικά προς ένα μόριο οξειδωμένου κυτοχρώματος c, δίνοντας έτσι 

την ανηγμένη μορφή του. Το δεύτερο ηλεκτρόνιο της ουβικινόλης 

ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Συγκεκριμένα, ρέει προς το κυτόχρωμα 

bL, μετά προς το κυτόχρωμα bL και τελικά σε μία ουβικινόνη Q, που έχει 

ήδη προσδεθεί στη θέση Qi, δίνοντας έτσι το ανιόν της ρίζας της ημικινόνης, 

Q.-. Τότε, ένα δεύτερο μόριο ουβικινόλης προσδένεται στη θέση Qo, 

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ώστε τελικά να προκύψει ένα δεύτερο 

μόριο ανηγμένου κυτοχρώματος c και ένα μόριο Q.- στη θέση Qi. Με την 

προσθήκη του δεύτερου ηλεκτρονίου, αυτό το ανιόν της ρίζας της 

ημικινόνης αντλεί δύο πρωτόνια από τη μιτοχονδριακή μήτρα προκειμένου 

να σχηματίσει ένα μόριο ουβικινόλης. Με αυτό τον τρόπο, συνεισφέρει στη 

δημιουργία βαθμίδωσης συγκέντρωσης πρωτονίων μεταξύ αυτού του 

διαμεμβρανικού χώρου και της μιτοχονδριακής μήτρας. Επιπλέον, η 

ουβικινόνη στην οποία οξειδώθηκε η ουβικινόλη της θέσης Qo διαχέεται 

στην εσωτερική μεμβράνη, αποτελώντας πλέον μέρος της δεξαμενής μορίων 

ουβικινόνης.   

 

Συμπερασματικά, στο τέλος του κύκλου, δύο μόρια ουβικινόλης 

έχουν οξειδωθεί σε δύο μόρια ουβικινόνης, ένα μόριο ουβικινόνης έχει 

αναχθεί σε ένα μόριο ουβικινόλης, δύο κυτοχρώματα c έχουν αναχθεί, 

τέσσερα πρωτόνια έχουν απελευθερωθεί στο διαμεμβρανικό χώρο και δύο 

πρωτόνια έχουν αντληθεί από τη μιτοχονδριακή μήτρα. 
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η θέση Qi του ενός 

μονομερούς μαζί με τη θέση Qo του δεύτερου επικοινωνούν μέσα από την 

ίδια κοιλότητα. Οι Xia et al. (3) πρότειναν, ότι η ουβικινόλη που 

σχηματίζεται στη θέση Qi μπορεί να προχωρήσει στη θέση Qo του άλλου 

μονομερούς μέσα από αυτή την κοιλότητα, χωρίς να χρειάζεται να αφήσει το 

κυτόχρωμα bc1 (εικ.1.13).   

 

 
 

Εικόνα 1.13 

Δομή του διμερούς κυτοχρώματος b της κυτοχρωμικής αναγωγάσης. 

Διακρίνονται οι θέσεις Qo και Qi που ανήκουν σε διαφορετικά μονομερή 

και ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι επικοινωνούν μέσω κοιλότητας (14) 
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1.8 Ο οργανισμός Thermus thermophilus

 
Στην παρούσα εργασία, μελετώνται τα κυτοχρώματα b και c1 που 

έχουν απομονωθεί από τον οργανισμό Thermus thermophilus. Πρόκειται για 

ένα θερμόφιλο βακτήριο που συναντάται σε θερμοπηγές με ουδέτερο προς 

αλκαλικό pH, όπως επίσης και σε πηγές που υφίστανται θερμική ρύπανση. 

Ευδοκιμεί σε υψηλές θερμοκρασίες, περίπου 70 με 75 oC.  

Οι πρωτεΐνες που προέρχονται από τον οργανισμό αυτό παρουσιάζουν 

μεγάλο βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον. Αυτό συμβαίνει διότι τα ένζυμα αυτά 

εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ενεργότητα σε υψηλές 

θερμοκρασίες, συγκριτικά με τις πρωτεΐνες που έχουν απομονωθεί από 

άλλους οργανισμούς και επίσης πασρουσιάζουν βιοτεχνολογικές εφαρμογές. 

Επιπλέον, πέρα από την ανθεκτικότητά τους σε υψηλές θερμοκρασίες, 

εμφανίζουν μεγαλύτερη αντίσταση σε χημικά σε σχέση με τα μεσοφιλικά 

ένζυμα, καθώς και πλήθος από σταθεροποιητικούς παράγοντες, όπως 

δεσμούς υδρογόνου, πολλαπλές υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις, γέφυρες 

αλάτων, επιπλέον θηλιές και άλλα (15).  
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Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier  
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Κεφάλαιο 2 

 Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμού Fourier 

 

2.1  Φασματοσκοπία Υπερύθρου 

 

Γενικά, ως φασματοσκοπία υπερύθρου ορίζεται η μελέτη της 

αλληλεπίδρασης της υπέρυθρης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την 

ύλη. Πρόκειται για την περιοχή κυματαριθμών περίπου από 100 έως 5000 

cm-1 ή διαφορετικά για την περιοχή ενεργειών από 1.2 έως 60 kJ mol-1. 

 

 

 
 

Εικόνα 2.1  

Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

 

 

Τα μόρια που μπορούν να απορροφήσουν υπέρυθρη ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία διεγείρονται σε υψηλότερα δονητικά επίπεδα. Επιπλέον, 

δεδομένου ότι οι περιστροφικές ενέργειες των μορίων είναι ακόμα 

μικρότερες από τις δονητικές, το υπέρυθρο φως μπορεί επίσης, ταυτόχρονα 

με τις δονητικές, να προκαλέσει και περιστροφικές διεγέρσεις.   
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2.2 Κανόνες επιλογής δονητικής φασματοσκοπίας 

 

Είναι γνωστό ότι δύο ίσα αλλά αντίθετα ηλεκτρικά φορτία +e και –e 

που βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους συνιστούν ένα ηλεκτρικό δίπολο.  

Ως ροπή ηλεκτρικού διπόλου ορίζεται το διάνυσμα μ του οποίου το μέτρο 

δίνεται από το παρακάτω γινόμενο: 

 

reo ×=μ                                                                                          (2.1) 

 

Η διπολική ροπή ενός δονούμενου διατομικού μορίου εξαρτάται από το 

μήκος του δεσμού r και άρα για μικρές μετατοπίσεις από τη θέση 

ισορροπίας, μπορεί να αναπτυχθεί κατά Taylor ως: 

 

 ...
0

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
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+=
=

q
q q

o
μμμ                                                                    (2.2) 

 

όπου ο πρώτος όρος είναι η μόνιμη διπολική ροπή του μορίου, ενώ ο 

δεύτερος εκφράζει την αλλαγή στη ροπή κατά τη διάρκεια της δόνησης με q 

να αντιπροσωπεύει τη συντεταγμένη της δόνησης: 

 

                                                                                       (2.3) errq −=

 

όπου r είναι η ενδοπυρηνική απόσταση και re η ίδια απόσταση στην 

ισορροπία. Σημειώνεται ότι οι όροι ανώτερης τάξης στο ανάπτυγμα Taylor 

αγνοούνται. 

Επομένως, η ροπή μετάβασης ενός ηλεκτρικού διπόλου από ένα δονητικό 

επίπεδο m σε ένα άλλο n της ίδιας ηλεκτρονικής κατάστασης, θα ισούται με: 
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Το πρώτο ολοκλήρωμα στη σχέση (2.4) είναι μηδενικό, αφού το μο είναι 

σταθερός όρος και οι κυματοσυναρτήσεις Ψm και Ψn  ορθογώνιες. 

Προκειμένου το δεύτερο ολοκλήρωμα να είναι μη μηδενικό και άρα και η 

ροπή μετάβασης να έχει πεπερασμένη τιμή, θα πρέπει η ποσότητα 

0=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

qq
μ

να είναι μη μηδενική.  

Άρα, μια δόνηση ενός μορίου είναι ενεργή στο υπέρυθρο όταν η διπολική του 

ροπή μεταβάλλεται με τη μετατόπιση q.  

 

Έτσι, ομοπυρηνικά διατομικά μόρια που προφανώς δεν παρουσιάζουν 

μόνιμη διπολική ροπή (αφού το κάθε άτομο έλκει τα ηλεκτρόνια με ίση 

δύναμη), δεν έχουν υπέρυθρο φάσμα. Αντίθετα, ετεροπυρηνικά διατομικά 

μόρια που έχουν μόνιμη διπολική ροπή (αφού το ένα άτομο θα είναι 

περισσότερο ηλεκτραρνητικό από το άλλο), θα έχουν και φάσμα στο 

υπέρυθρο. Γενικεύοντας, τα ασύμμετρα πολυατομικά μόρια για τα οποία 

γενικά θα ισχύει  0≠oμ , θα έχουν και IR φάσμα σε αντίθεση με εκείνα 

που έχουν κέντρο συμμετρίας και άρα μόνο οι τυχόν ασύμμετρες δονήσεις 

τους θα είναι ενεργές στο υπέρυθρο.  

 

Όταν ένα μόριο με μόνιμη διπολική ροπή βρεθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο, 

τότε θα απορροφήσει ενέργεια, μόνο εφ’όσον η συχνότητα ταλάντωσης του 

διπόλου ισούται με τη συχνότητα της υπέρυθρης ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Κατά κύριο λόγο, στη φασματοσκοπία υπερύθρου, 

συμβαίνουν μεταβάσεις από το πρώτο δονητικό επίπεδο   της 

θεμελιώδους ηλεκτρονικής κατάστασης στο επόμενο δονητικό  της 

ίδιας κατάστασης, προκαλώντας βέβαια και ταυτόχρονες διεγέρσεις μεταξύ 

περιστροφικών επιπέδων (εικ.2.2).  

0=′′v

1=′′v

 

Συνοπτικά, ο αυστηρός κανόνας επιλογής για τη φασματοσκοπία υπερύθρου 

εκφράζεται από το μαθηματικό τύπο 1±=Δv , με το θετικό όρο να σημαίνει 

απορρόφηση και τον αρνητικό εκπομπή. 
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Εικόνα 2.2 Σχηματική αναπαράσταση των διεγέρσεων μεταξύ του v”=0 και 

v”=1 δονητικών επιπέδων της θεμελιώδους ηλεκτρονικής κατάστασης και των 

ταυτόχρονων διεγέρσεων μεταξύ των περιστροφικών τους επιπέδων J  

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι αυτός ο κανόνας ορίζει μόνο αν μια 

μετάβαση είναι ή όχι επιτρεπτή και δεν παρέχει καμία απολύτως 

πληροφορία σχετικά με την ένταση της συγκεκριμένης μετάβασης που 

μπορεί να είναι πολύ μικρή ή ακόμα και μηδέν. 

Η ένταση αυτών των μεταβάσεων είναι ανάλογη του τετραγώνου της 

μεταβολής της διπολικής ροπής του μορίου ως προς τη συντεταγμένη 

δόνησης q, δηλαδή 

2

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
∂
∂

∝
q

I IR
μ

                                                         (2.5) 

Μάλιστα, στην περίπτωση της απορρόφησης, οι εντάσεις των μεταβάσεων 

μειώνονται καθώς το δονητικό επίπεδο v” αυξάνεται, όπως προκύπτει από  

την κατανομή Maxwell-Boltzmann σύμφωνα με την οποία: 

kT

n

m
mn

e
N
N ΔΕ−

=                                                                               (2.6) 

όπου Νm, Νn οι πληθυσμοί των καταστάσεων m και n αντίστοιχα, ΔΕmn η 

ενεργειακή τους διαφορά, k η σταθερά του Boltzmann και T η θερμοκρασία 

σε βαθμούς Kelvin. 
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2.3 Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier 

 

2.3.1 Γενικά 

 

Για τη λήψη υπέρυθρων φασμάτων χρησιμοποιείται ένα 

φασματοφωτόμετρο υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FT-IR 

spectrometer). 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, το όργανο αυτό 

αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη· τα ηλεκτρονικά που ελέγχουν τη 

λειτουργία του, το συμβολόμετρο Michelson, το τμήμα που τοποθετείται το 

δείγμα και τέλος τον ανιχνευτή που συλλέγει την πληροφορία η οποία, με τη 

βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, δίνει το τελικό φάσμα μετά από 

μετασχηματισμό Fourier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3  

Σχηματική αναπαράσταση του φασματοφωτόμετρου FT-IR 
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2.3.2  Ηλεκτρονικά ελέγχου 

 

Ένα από τα τέσσερα κύρια μέρη του φασματοφωτομέτρου είναι το 

τμήμα εκείνο που περιέχει τα ηλεκτρονικά ελέγχου του οργάνου. Αυτά, σε 

συνεργασία με τον επεξεργαστή επιτελούν μια σειρά από λειτουργίες μεταξύ 

των οποιών έιναι ο έλεγχος της κίνησης του κατόπτρου του συμβολομέτρου 

Michelson, η καταγραφή και επεξεργασία του σήματος που φθάνει στον 

ανιχνευτή καθώς και η εκτέλεση των εντολών που δίνει ο χρήστης του 

οργάνου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

  Το τμήμα αυτό αποτελείται βασικά από τρεις ηλεκτρονικές κάρτες, τη 

μονάδα παροχής ρεύματος (power supply block) και ένα laser ηλίου-νέου.  

Το τελευταίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του 

κινητού κατόπτρου του συμβολομέτρου, ενώ οι κάρτες του οργάνου για τη 

συνεργασία του φασματοφωτομέτρου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (TC 20 

processor board), για τον έλεγχο του συμβολομέτρου (TC 20 IFM board) 

και τέλος για τη ψηφιοποίηση του αναλογικού σήματος (Analog to digital 

converter). 

 

2.3.3  Ανιχνευτής 

 

Τελευταίος σταθμός της πορείας της υπέρυθρης δέσμης στο 

φασματοφωτόμετρο είναι  ο ανιχνευτής. Ο τελευταίος, μετατρέπει την ένταση 

της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό σήμα το οποίο στη συνέχεια, με 

τη βοήθεια των ηλεκτρονικών του οργάνου (Analog to digital converter) 

ψηφιοποιείται και μετασχηματίζεται κατά Fourier από ένα ηλεκτρονικό 

υπολογιστή δίνοντας έτσι το τελικό φάσμα. 

Στην περιοχή του υπερύθρου χρησιμοποείται συνήθως ο MCT 

ανιχνευτής. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Mercury 

Cadmium Telluride (HgCdTe), αφού αποτελείται από ένα ημιαγωγό 

κατασκευασμένο από ένα μίγμα των τριών αυτών στοιχείων (υδραργύρου-

καδμίου-τελλουρίου).  

Η λειτουργία του στηρίζεται στην ακόλουθη διαδικασία: Φωτόνια 

ενέργειας στην περιοχή του υπερύθρου προσπίπτουν στο σημείο ανάγνωσης 

του ανιχνευτή που ονομάζεται στοιχείο και αποτελείται από τον ημιαγωγό 
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που προαναφέρθηκε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διεγείρονται ηλεκτρόνια 

από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας του ημιαγωγού, αφήνοντας 

πίσω μια οπή. Το ζεύγος φορέων (ηλεκτρονίου-οπής) που δημιουργείται από 

την απορρόφηση ενός φωτονίου προκαλεί αύξηση της αγωγιμότητας του 

υλικού. Έτσι, τα διεγερμένα ηλεκτρόνια αντιδρούν σε εφαρμοζόμενο 

ηλεκτρικό δυναμικό, δίνοντας ηλεκτρικό ρεύμα προφανώς ανάλογο του 

αριθμού των ηλεκτρονίων, ο οποίος είναι με τη σειρά του ανάλογος του 

αριθμού των φωτονίων που έφθασαν στο στοιχείο του ανιχνευτή. Βέβαια, για 

να είναι δυνατή μια τέτοια διέγερση, πρέπει η ενέργεια των φωτονίων να 

είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο ημιαγωγός είναι διαφανής στην προσπίπτουσα ακτινοβολία. 

Με αυτό τον τρόπο, καθορίζεται το εύρος της περιοχής μηκών κύματος που 

είναι δυνατό να καταγράψει σήμα ο ανιχνευτής. Ένα τυπικό ενεργειακό 

χάσμα ενός MCT ανιχνευτή είναι περίπου 0.1eV. Η σύσταση όμως του 

μίγματος που περιέχει μπορεί να τροποποιήσει το εύρος του ενεργειακού 

χάσματος και άρα και το εύρος διαφάνειας του ανιχνευτή. Έτσι, υπάρχουν 

MCT ανιχνευτές περιορισμένου πεδίου (ευαισθησία μέχρι τους 700 cm-1) 

αλλά και εκτεταμένου πεδίου (ευαισθησία μέχρι τους 400 cm-1).  

 

Ένα μειονέκτημα του MCT ανιχνευτή είναι η εξάρτηση του από τη 

θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, απαραίτητη για τη λειτουργία του είναι η ψύξη 

του με υγρό άζωτο. Χωρίς αυτή, ηλεκτρόνια που διεγείρονται στη ζώνη 

αγωγιμότητας λόγω θερμικής απορρόφησης μπορεί να αλλοιώσουν το σήμα. 

Γι’αυτό, το στοιχείο του ανιχνευτή περιβάλλεται από ειδικά διαμορφωμένο 

δοχείο το οποίο γεμίζεται με υγρό άζωτο και τον κρατάει παγωμένο για οκτώ 

περίπου ώρες.  

Ένα ακόμα μειονέκτημα, είναι ότι ο MCT ανιχνευτής μπορεί να 

κορεστεί σχετικά εύκολα αν το υπέρυθρο φως που προσπέσει στο στοιχείο 

του έχει μεγάλη ένταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, δημιουργείται ο μέγιστος 

δυνατός αριθμός ζεύγους φορέων, με αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση του 

υπέρυθρου σήματος να μην επιφέρει καμία αλλαγή στη μέτρηση του 

ανιχνευτή. Αυτό, αποδεικνύεται σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί σε διάφορες μετρήσεις.   
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2.3.4 Το συμβολόμετρο Michelson 

  

I. Η αρχή λειτουργίας του συμβολομέτρου Michelson

 

Τα περισσότερα φασματοφωτόμετρα που χρησιμοποιούνται σήμερα 

στη φασματοσκοπία υπερύθρου βασίζουν τη λειτουργία τους στο 

συμβολόμετρο Michelson. Πρόκειται για μια ιδιοφυή επινόηση του 

Αμερικανού φυσικού A.Michelson, ο οποίος το 1891 δημιούργησε μια 

διάταξη κατάλληλη για την ακριβή μέτρηση αποστάσεων ή μηκών κύματος. 

Συγκεκριμένα, μια δέσμη φωτός  εισερχόμενη στο συμβολόμετρο διαιρείται 

σε δύο μέρη, τα οποία στη συνέχεια επανασυνδιάζονται, έχοντας διανύσει 

διαφορετική διαδρομή. Τελικά, η μεταβολή στην ένταση της δέσμης που 

εξέρχεται από τη διάταξη μετράται συναρτήσει της διαφοράς δρόμου των 

δύο μερών. 

 

Ειδικότερα, το εν λόγω συμβολόμετρο αποτελείται από δύο επίπεδα 

κάτοπτρα τοποθετημένα κάθετα μεταξύ τους (movable mirror/fixed mirror) 

(εικ.2.5). Το ένα από τα δύο κάτοπτρα έχει τη δυνατότητα να κινείται κατά 

μήκος άξονα κάθετου προς το επίπεδό του (movable mirror). Η κίνηση αυτή 

μπορεί είτε να γίνεται με σταθερή ταχύτητα (conventional scan), είτε με το 

κάτοπτρο να σταματά σε σημεία που ισαπέχουν μεταξύ τους για σύντομα 

χρονικά διαστήματα μεταπηδώντας έπειτα γρήγορα ανάμεσά τους (step 

scan) (εικ.2.4). 

 
Εικόνα 2.4 Διάγραμμα της κίνησης του κατόπτρου από το συμβολόμετρο 

Michelson κατά τη συνεχή και κατά τη βήμα προς βήμα σάρωση 
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Μεταξύ των δύο κατόπτρων και υπό γωνία 45ο, βρίσκεται ένας διαχωριστής 

δέσμης (beam splitter), ο οποίος επιτρέπει μερικώς την ανάκλαση της 

εισερχόμενης στο συμβολόμετρο δέσμης (IR source) και μερικώς την 

είσδυση αυτής. Στη συνέχεια, οι δέσμες επιστρέφουν στο διαχωριστή δέσμης 

έχοντας ανακλαστεί στα κάτοπτρα και έχοντας διανύσει διαφορετική 

διαδρομή l1 και l2. Στο σημείο αυτό, πραγματοποιείται τόσο η συμβολή των 

δύο δεσμών όσο και η εκ νέου ανάκλαση και είσδυσή τους. Λόγω της 

συμβολής, η ένταση της δέσμης που φθάνει τελικά στον ανιχνευτή (detector) 

εξαρτάται από τη διαφορά δρόμου 2(l1-l2) των δεσμών στα δύο σκέλη της 

διάταξης, που είναι γνωστή ως καθυστέρηση δ (retardation).  

Η φασματική πληροφορία που άλλωστε λαμβάνουμε από ένα 

φασματοφωτόμετρο μετασχηματισμού Fourier υπερύθρου προκύπτει από 

αυτή ακριβώς την καταγραφή της μεταβολής της έντασης της δέσμης που 

φθάνει στον ανιχνευτή ως συνάρτηση της διαφοράς δρόμου των δύο δεσμών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο η δέσμη που φθάνει στον ανιχνευτή –από 

ανάκλαση στο διαχωριστή δέσμης– όσο και η δέσμη που επιστρέφει στην 

πηγή –από είσδυση στο διαχωριστή δέσμης– περιέχουν την ίδια φασματική 

πληροφορία. Ωστόσο, η τελευταία δε μετράται λόγω της δυσκολίας 

διαχωρισμού της από εκείνης που εξέρχεται της πηγής. 
 

 

 
 

Εικόνα 2.5 Συμβολόμετρο Michelson 
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II. Μονοχρωματικές πηγές φωτός 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των φαινομένων συμβολής στη διάταξη 

του Michelson, μελετάται η περίπτωση στην οποία μονοχρωματική 

ακτινοβολία κυκλικής συχνότητας ω εισέρχεται στο συμβολόμετρο.  

Στην ακόλουθη προσέγγιση θεωρείται ιδανικός διαχωριστής δέσμης, δηλαδή 

διαχωριστής που επιτυγχάνει ανάκλαση και είσδυση σε ποσοστό ακριβώς 

50%, χωρίς απώλειες.  

Έστω λοιπόν, ότι η εισερχόμενη δέσμη έχει πλάτος ταλάντωσης του 

ηλεκτρικού πεδίου ίσο με Εο και πρόκειται για μια πραγματική ποσότητα 

(εικ.2.6). Τότε, προσπίπτοντας στον ιδανικό διαχωριστή, η δέσμη αυτή θα 

διαιρεθεί σε δύο νέες, με πλάτος Εο/2 η καθεμία και εξισώσεις 

)(
1

1)2/1( φω −−= ti
oeEE  και , 

)(
2

2)2/1( φω −−= ti
oeEE

όπου φ1 και φ2 είναι η καθυστέρηση φάσης των δύο κυμάτων Ε1 και Ε2 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, κάθε δέσμη θα διανύσει διαφορετικές πορείες l1 

και l2 (προς το σταθερό και κινητό καθρέπτη αντίστοιχα), με αποτέλεσμα 

κατά την επιστροφή τους στο διαχωριστή δέσμης να υπάρχει μια διαφορά 

δρόμου ίση με )(2 21 ll −=δ  ή εναλλακτικά μια διαφορά φάσης ίση με 

κδλπδφφ ==−=Δ /221  όπου κ, ο κυματαριθμός. 

Στο σημείο αυτό του διαχωριστή δέσμης, τα δύο κύματα επανασυνδιάζονται, 

με την προκύπτουσα από την υπέρθεση δέσμη να έχει ένταση ηλεκτρικού 

πεδίου ίση με: 

21 EEE +=  

και ένταση: 

 

[ ]

)cos1)(4/(

)
2

1)(4/(

)11)(4/)(2/1(

)Re()2/1(

)()(Re)2/1()Re()Re(

2

2

2
2

*
21

*
22

*
11

*
1

21
*

212121

Δ+=

=
+

+=

+++=

=+++=

=++>=++=<

Δ−Δ

Δ−Δ

o

ii

o

ii
o

E

eeE

eeE

EEEEEEEE

EEEEEEEEI

 

  



II. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 31 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση της εισερχόμενης στο συμβολόμετρο 

δέσμης δίνεται από τη σχέση: 
2* )2/1()Re()2/1()Re()Re( oo EEEEEI =>==<  

προκύπτει ότι: 

)cos1()2/1( Δ+= oII                                                                           (2.7) 

Εξετάζοντας την τελευταία σχέση γίνεται φανερό ότι η συμβολή των δύο 

κυμάτων είναι καταστροφική όταν: 

  
Zmm

I

∈+=Δ⇒
−=Δ⇔

⇔=

,)12(
1cos

0

π

δηλαδή όταν η διαφορά δρόμου είναι περιττό πολλαπλάσιο του μισού του 

μήκους κύματος, Zmm
∈

+
= ,

2
)12( λδ .                                               (2.8) 

Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει ροή ενέργειας προς τον ανιχνευτή, 

δεδομένου ότι οι δύο δέσμες είναι εκτός φάσης και συνεπώς συμβάλλουν 

προς μηδενική ένταση. 

Αντίθετα, ενισχυτική συμβολή προκύπτει όταν: 

Zmm

II o

∈=Δ⇒
=Δ⇔

⇔=

,2
1cos
π

 

δηλαδή όταν η διαφορά δρόμου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους 

κύματος, Zmm ∈= ,λδ .                                                                   (2.9) 

Όταν πληρείται η παραπάνω συνθήκη, οι δύο δέσμες είναι σε φάση και η 

ένταση του προκύπτοντος από τη συμβολή κύματος ισούται με το άθροισμα 

των επιμέρους εντάσεων. Έτσι, όλη η ενέργεια από το διαχωριστή δέσμης 

διοχετεύεται τώρα στον ανιχνευτή. 

 

Συμπερασματικά, το είδος της συμβολής (ενισχυτική ή καταστρεπτική) 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαφορά φάσης ανάμεσα στις συμβάλλουσες 

ακτίνες η οποία με τη σειρά της καθορίζεται από τη διαφορά διαδρομής δ.  
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Σχηματικά, το γέγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί ως εξής: 

 

 

 
Εικόνα 2.6  

Σχηματική αναπαράσταση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που ανακλώνται 

στο κινητό και ακίνητο κάτοπτρο και συμβάλλουν στο διαχωριστή δέσμης 
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III. Πολυχρωματικές πηγές φωτός 

Φασματοσκοπία Μετασχηματισμού Fourier 

 

Τα παραπάνω μπορούν να γενικευτούν στην περίπτωση 

πολυχρωματικής ακτινοβολίας συνεχούς φάσματος. 

Ειδικότερα, η ένταση της δέσμης που προκύπτει από τη συμβολή των 

κυμάτων στο σημείο του διαχωριστή δέσμης στο συμβολόμετρο Michelson 

για το διάστημα των κυματαριθμών από k έως dk, δίνεται από τη σχέση: 

)cos1()2/1( Δ+= odIdI 1 όπου dkkFdIo )()/1( π=  με τον παράγοντα 1/π να 

εισάγεται ώστε να ικανοποιείται η θεωρία του μετασχηματισμού Fourier.  

Πραγματοποιώντας την προφανή αντικατάσταση προκύπτει: 

dkkkFdI )cos1)(()2/1( δπ +=  

Γίνεται συνεπώς φανερό, ότι για τη συνολική ένταση της προκύπτουσας από 

τη συμβολή ακτινοβολίας, ολοκληρώνοντας στο σύνολο της περιοχής των 

κυματαριθμών, θα ισχύει: 

( ) ∫∫
∞∞

+==
00

)cos1)(()2/1( dkkkFdII δπδ                                              (2.10) 

Μηδενική διαφορά δρόμου οδηγεί στην εξίσωση: 

  ( ) ∫∫
∞∞

=+=
00

)()/1()0cos1)(()2/1(0 dkkFdkkFI ππ

Οπότε, η σχέση (2.10) μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής: 

( ) ∫
∞

+=
0

)cos()()2/1()0()2/1( dkkkFII δπδ                                           (2.11) 

Η σχέση (2.11) αποτελείται από δύο όρους, ένα σταθερό όρο ίσο με 

  –στο εξής θα αναφέρεται ως «DC όρος» – και ένα μεταβαλλόμενο, 

ίσο με  –που στο εξής θα αναφέρεται ως «AC όρος» –.  

)0()2/1( I

∫
∞

0

)cos()()2/1( dkkkF δπ

 

Ωστόσο, φασματική πληροφορία περιέχει μόνο ο AC όρος, γι’αυτό και σε 

αυτόν αναφέρεται η έννοια του συμβολογράμματος. 

                                       
1 Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση μονοχρωματικής ακτινοβολίας 

αποδείχθηκε η εξίσωση )cos1()2/1( Δ+= oII                                      (2.7) 
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AC όρος : ( ) )0()2/1()( IIf −= δδ                                                       (2.12) 
 

Σε αυτό το σημείο, διαλευκάνεται και η έννοια της συνάρτησης F(k) ως η 

μετασχηματισμένη Fourier του συμβολογράμματος f(δ).  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ζεύγος μετασχηματισμού Fourier: 
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                                                      (2.13) 

 

Γενικά, μια φασματοσκοπική ανάλυση πραγματοποιείται καταγράφοντας, 

με ένα φασματοφωτόμετρο υπερύθρου, την ένταση της προκύπτουσας από 

τη συμβολή δέσμης ως συνάρτηση της διαφοράς δρόμου Ι(δ) και στη 

συνέχεια υπολογίζοντας το συμβολόγραμμα f(δ) από τη σχέση (2.12). 

Έπειτα, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και γνωρίζοντας πλέον 

την f(δ), γίνεται ο μετασχηματισμός Fourier – δηλαδή υπολογίζεται η F(k) – 

ώστε να προκύψει η περιοχή των συχνοτήτων/κυματαριθμών και 

κατ’επέκταση το φάσμα. 

Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως Φασματοσκοπία Μετασχηματισμού Fourier 

(Fourier Transform Spectroscopy). 

 

Επιστρέφοντας στη σχέση  (2.13β) ∫
∞

=
0

)cos()(4)( δδδ dkfkF

–μετασχηματισμένη Fourier του συμβολογράμματος f(δ)– γίνεται φανερό ότι 

θεωρητικά απαιτείται ολοκλήρωση σε άπειρο εύρος διαφορών δρόμου (από 

0 έως +∝ εκατοστά) και σε απειροστά μικρά διαστήματα dδ. Εν ολίγοις, 

απαιτείται ένα φασματοφωτόμετρο στο οποίο ο κινητός καθρέπτης του 

συμβολομέτρου να διανύει άπειρο διάστημα και να σταματά κάθε φορά σε 

σημεία που απέχουν απειροστά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Τη 

θεωρητική αυτή περίπτωση θα συμπλήρωνε και ένας ηλεκτρονικός 

υπολογιστής που θα είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει το 

μετασχηματισμό Fourier σε απειροστά μικρά διαστήματα καθυστέρησης δ. 

Προφανώς, στην πράξη καμία από τις δύο καταστάσεις δεν είναι εφικτή, 
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γεγονός που περιορίζει την ανάλυση του φάσματος. Συγκεκριμένα, η 

υψηλότερη ανάλυση που μπορεί να αποκτηθεί σε ένα φάσμα δίνεται από τη 

σχέση: 

 
1

max )( −=Δ δk                                                                                     (2.14) 

 

όπου δmax   είναι η μέγιστη δυνατή διαφορά δρόμου του συμβολομέτρου. Η 

ποσότητα αυτή είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στη φασματοσκοπία. 

 

Τέλος, υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την 

ένταση του σήματος που φθάνει τελικά στον ανιχνευτή. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι ακόλουθοι. Είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει ένας 

διαχωριστής δέσμης με χαρακτηριστικά 50% ανάκλαση και 50% είσδυση. 

Επιπλέον, οι ανιχνευτές υπερύθρου δεν έχουν ομοιόμορφη απόκριση σε 

όλους τους κυματαριθμούς. Ομοίως, εξαρτόμενη από τη συχνότητα της 

προσπίπουσας ακτινοβολίας είναι και η απόκριση των ενισχυτών σήματος 

(amplifiers). Όλοι αυτοί οι περιορισμοί από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

οργάνων εκφράζονται συνήθως με ένα παράγοντα διόρθωσης H(k) ο οποίος 

είναι συνάρτηση του κυματαριθμού και υπεισέρχεται πολλαπλασιαστικά 

στις εξισώσεις υπολογισμού έντασης της δέσμης (σχέση (2.11)). 
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2.3.5 Τοποθέτηση δείγματος 

 

Το πολυχρωματικό φως που εκπέμπεται από την πηγή υπερύθρου 

και διέρχεται του συμβολομέτρου Michelson, φθάνει στον ανιχνευτή αφού 

πρώτα περάσει από την κυψελίδα με το δείγμα. Η διαδικασία αυτή διέπεται 

από το νόμο του Beer-Lambert σύμφωνα με τον οποίο :   

cl
o

oeII ε−=                                                                                    (2.15) 

όπου I είναι η ένταση της δέσμης που φθάνει στον ανιχνευτή, Io  η ένταση 

της προσπίπτουσας στο δείγμα δέσμης, c είναι η συγκέντρωση του δείγματος 

(Μ), l το μήκος της οπτικής διαδρομής μέσα από την κυψελίδα (cm) και 

τέλος εο ο συντελεστής μοριακής απορρόφησης (Μ-1 cm-1) που εκφράζει πόσο 

πολύ απορροφά το δείγμα σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

 

Απορρόφηση παρατηρείται μόνο στις συχνότητες εκείνες που 

αντιστοιχούν σε δονητικές διεγέρσεις του δείγματος και μόνο σε αυτές τελικά 

θα φθάνει μικρότερη ένταση –συγκριτικά με εκείνη της προσπίπτουσας στο 

δείγμα– προς τον ανιχνευτή. Βέβαια, πρακτικά, απορρόφηση υπάρχει τόσο 

από το διαλύτη μέσα στον οποίο έχει διαλυθεί το δείγμα όσο και από το 

υλικό πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Προκειμένου αυτή να μη 

λαμβάνεται υπόψη στο φάσμα του δείγματος, πριν από κάθε μέτρηση 

λαμβάνεται ένα φάσμα αναφοράς, στο οποίο χρησιμοποιούνται το υλικό 

που αργότερα θα τοποθετηθεί το δείγμα με καθαρό διαλύτη. Το φάσμα που 

προκύπτει ουσιαστικά αφαιρείται από κάθε επόμενο φάσμα που λαμβάνεται 

για το δείγμα. 

 

Ο πιο κοινός διαλύτης που χρησιμοποιείται στα δείγματα είναι το 

νερό, το οποίο όμως παρουσιάζει ισχυρή απορρόφηση στην περιοχή του 

υπέρυθρου φάσματος 1600-1700cm-1 όπως και στην περιοχή 3000-3500 

cm-1 (εικ.2.7).  
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Εικόνα 2.7 

Υπέρυθρο φάσμα απορρόφησης του νερού 

 

Λόγω αυτής της ισχυρής απορρόφησης του νερού, τα δείγματα πρέπει να 

τοποθετηθούν υπό μορφή όσο το δυνατό πιο λεπτών στρωμάτων ώστε να 

μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο το μήκος της οπτικής διαδρομής. Έτσι, μια 

σταγόνα πρωτεϊνης (περίπου 30μl συγκέντρωσης τουλάχιστο 1Μ) κλείνεται 

ανάμεσα σε δύο παράθυρα υπερύθρου (IR windows) από φθοριούχο 

ασβέστιο τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους με τη βοήθεια ενός διαχωριστή 

πάχους μερικών μικρομέτρων (spacer) (εικ.2.8). 

 
 

Εικόνα 2.8 

 Σχηματική αναπαράσταση μιας τυπικής κυψελίδας υπερύθρου 
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2.4  Περιγραφή της FTIR πειραματικής διάταξης 

 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται για τα FTIR πειράματα 

παρουσιάζεται στην εικόνα 2.9.  

 

 
 

Εικόνα 2.9 

 Fourier-Transform Infrared πειραματική διάταξη 

 

Αποτελείται από ένα φασματοφωτόμετρο Fourier υπερύθρου Equinox ΙFS55 

(Bruker Analytische Messtechnik GMBH, Karlsruhe, Germany) που 

ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και ένα laser διόδου 

(TuiOptics GMBH, Germany) που χρησιμοποιείται για τη φωτόλυση των 

δειγμάτων. 

Το φασματόμετρο –ο τρόπος λειτουργίας του οποίου παρουσιάστηκε 

αναλυτικά στην ενότητα 2.3– είναι τοποθετημένο σε τραπέζι δονητικής 

απομόνωσης Newport RS 4000 (για τη μείωση μηχανικών δονήσεων και 

κραδασμών), ώστε η κίνηση του κατόπτρου του συμβολομέτρου να γίνεται 

με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Η σταθερότητα της κίνησής του 

ελέγχεται με τη βοήθεια του αναφορικού laser He-Ne, το οποίο έχει 

διακύμανση περίπου 900mV, όταν ο καθρέπτης είναι ακίνητος, ενώ το 

συνολικό πλάτος αγγίζει τα 4.5V. Στo συμβολόμετρο εισέρχεται δέσμη 

υπερύθρου από μία globar πηγή με θερμοκρασία λειτουργίας άνω των 
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1400Κ. Η δέσμη περνώντας από το τμήμα του οργάνου που βρίσκεται 

τοποθετημένο το δείγμα, καταλήγει σε ένα MCT ανιχνευτή (Graseby 

Infrared, D316, Newmarket, U.K.) με χρόνο απόκρισης 5μs. Το σήμα του 

ανιχνευτή ενισχύεται από ένα προενισχυτή, ο οποίος διαθέτει δύο εξόδους, 

μία αναλογική (AC) και μία ψηφιακή (DC). Η τελευταία παρέχει το στατικό 

συμβολόγραμμα (πριν την ακτινοβόληση με laser) ενώ η πρώτη έξοδος 

παρέχει το σήμα που περιέχει την επαγόμενη από το laser αλλαγή. Και οι 

δύο έξοδοι φθάνουν σε ένα 16-bit (200kHz) ADC μετατροπέα ο οποίος 

ψηφιοποιέι το σήμα και το στέλνει σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή που 

υποστηρίζει το φασματόμετρο. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος 

καταγραφέας έχει τη δυνατότητα να μετράει μεταβολές που συμβαίνουν σε 

χρόνους από 5μs έως το τέλος του φαινομένου, που είναι της τάξης των ms. 
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Κεφάλαιο 3 

 FTIR και Vis μελέτες της αντίδρασης του ανηγμένου  

κυτοχρώματος b με το μονοξείδιο του άνθρακα 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στα επόμενα, μελετάται η δέσμευση του μονοξειδίου του άνθρακα 

(CO) στο κυτόχρωμα b από τον οργανισμό Thermus thermophilus, με FTIR 

φασματοσκοπία. Επιπλέον, μελετάται το προϊόν της φωτόλυσης του 

δημιουργούμενου συμπλόκου από ένα laser διόδου με μήκος κύματος 416 

nm. Τα φάσματα που προκύπτουν αποκαλύπτουν πληροφορίες τόσο για τη 

δομή του εν λόγω συμπλόκου όσο και για εκείνη της ίδιας της πρωτεΐνης. 

 

3.2 Πειραματικό μέρος 

 

Το κυτόχρωμα b απομονώθηκε από κύτταρα του βακτηρίου Thermus 

thermophilus και στη συνέχεια διατηρήθηκε σε θερμοκρασία –20οC μέχρι 

την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Η συγκέντρωση των δειγμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα FTIR πειράματα βρέθηκε ίση με 0.8mM και 

προσδιορίστηκε από το φάσμα οπτικής απορρόφησης με συντελεστή 

οπτικής απορρόφησης ε418=101 μΜ-1cm-1. Επιπλέον, τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα TRIS/HCl 50mM με κατάλληλα 

ρυθμισμένο pH. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα σε pH 6.2,  

pH 7.6 και pΗ 9.0, ενώ όλα περιείχαν ποσότητα 0.05% dodecyl β-D-

maltoside. Στα πειράματα με δευτεριωμένο διαλύτη χρησιμοποιήθηκαν 

δείγματα σε pD 7.6, ο προσδιορισμός του οποίου έγινε με χρήση 

πεχαμέτρου και σύμφωνα με τη σχέση pD = pH + 0.4. Η αναγωγή των 

δειγμάτων έγινε με θειοθειϊκό νάτριο (Na2S2O4), ενώ η δημιουργία του 

συμπλόκου του ενζύμου με το CO έγινε με έκθεση αυτών σε 1 atm CO 

(συγκέντρωση στο διάλυμα 1mM). Έπειτα, τα δείγματα μεταφέρθηκαν υπό 

αναερόβιες συνθήκες, σε μία ερμητικά κλειστή FTIR κυψελίδα 

αποτελούμενη από δύο παράθυρα φθοριούχου ασβεστίου (CaF2) με μήκος 

οπτικής διαδρομής 21μm.  
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Για τα πειράματα χαμηλής θερμοκρασίας, ένα θερμοστοιχείο χαλκού 

περιέβαλλε τα παράθυρα της κυψελίδας ώστε να παγώνει το δείγμα μέχρι τη 

θερμοκρασία των 0οC περίπου, αλλά και να παρέχει συνεχή 

παρακολούθησή της. Το αέριο CO αγοράστηκε από τη Messer 

(Φρανκφούρτη, Γερμανία) και το αντίστοιχο ισοτοπικό αέριο 13CO από την 

Isotec (Miamisburg, OH).  

  Οι FTIR μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα Bruker Equinox 

IFS55 φασματοφωτόμετρο (Bruker, Newark, DE) εξοπλισμένο με ένα MCT 

(Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared D316) ανιχνευτή με 

κατώτερο όριο ανίχνευσης τους 600cm-1. Τα απόλυτα FTIR φάσματα 

λήφθηκαν μετά από 100 σαρώσεις, ως φάσματα διαφοράς από το υπέρυθρο 

φάσμα του αντίστοιχου ρυθμιστικού διαλύματος, με ανάλυση 4 cm-1. Τα 

φάσματα συνεχούς φωτόλυσης λήφθηκαν με τη βοήθεια του 

φασματοφωτομέτρου και ενός laser διόδου μήκους κύματος 416nm και 

μέγιστης ισχύος 10mW. Το laser αυτό χρησιμοποιήθηκε ώστε να φωτολυθεί 

το σύμπλοκο b562-CO.   

Τέλος, πριν και μετά από κάθε FTIR πείραμα, καταγράφονταν τα 

οπτικά φάσματα ηλεκτρονικής απορρόφησης από ένα Perkin-Elmer Lamda 

20 φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους, με σκοπό την επιβεβαίωση του 

σχηματισμού αλλά και της σταθερότητας του συμπλόκου b562-CO. 
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3.3 Αποτελέσματα και Συζήτηση

 
 

Vis Φασματοσκοπική μελέτη 

 

Το φάσμα οπτικής απορρόφησης του οξειδωμένου και ανηγμένου 

κυτοχρώματος  b, παρουσιάζει Soret απορρόφηση στα 418 nm και 431 nm 

αντίστοιχα (εικ. 3.1). Σε χαμηλότερα μήκη κύματος, παρατηρούνται μέγιστα 

στα 562 nm και 532 nm που αντιστοιχούν στην απορρόφηση α και β 

ταινίας αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με ήδη 

δημοσιευμένες παρατηρήσεις (1,2).  

Κατά την προσθήκη μονοξειδίου του άνθρακα στο ανηγμένο 

κυτόχρωμα b, παρατηρείται μετατόπιση της Soret απορρόφησης από τα 431 

nm στα 423 nm. Επιπλέον, η ταινία στα 594 nm που αντιστοιχεί σε 

μεταβάσεις μεταφοράς φορτίου αίμης υψηλού spin (charge transfer 

transitions) εξαφανίζεται. Οι αλλαγές αυτές στο φάσμα οπτικής 

απορρόφησης είναι ενδεικτικές μεταβολών στη δομή του πορφυρινικού 

δακτυλίου και όπως μόνο η φασματοσκοπία υπερύθρου μπορεί να 

βεβαιώσει, οφείλονται στη συναρμογή του CO στον αιμικό σίδηρο. Μάλιστα, 

λόγω του ότι κατά την προσθήκη του CO μειώνεται η κορυφή στα 594 nm, 

γίνεται επιπλέον φανερό ότι η δέσμευση του υποκαταστάτη 

πραγματοποιείται στον αιμικό σίδηρο της αίμης υψηλού δυναμικού b562. 

Γι’αυτό και στο εξής, τα σύμπλοκα του κυτοχρώματος b με το μονοξείδιο του 

άνθρακα θα αναφέρονται στα σύμπλοκα του CO με την αίμη b562. 
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Εικόνα 3.1 

Φάσμα οπτικής απορρόφησης του κυτοχρώματος b σε pH 7.6. 

Παρουσιάζονται τα φάσματα της οξειδωμένης (διακεκομμένη γραμμή) και 

ανηγμένης (στιγματική γραμμή) μορφής του ενζύμου καθώς και εκείνης με το 

δεσμευμένο CO (εννιαία γραμμή).  
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FTIR Φασματοσκοπική μελέτη 

 

Το απόλυτο φάσμα υπερύθρου του CO συμπλόκου του ανηγμένου 

κυτοχρώματος b, σε pH 7.6 και θερμοκρασία 0οC περίπου, παρουσιάζει 

χαρακτηριστικές απορροφήσεις στους 1967, 2045 και 2062 cm-1 (εικ.3.2 Ι, 

Α). Οι δονήσεις αυτές παρουσιάζουν μετατόπιση περίπου 42 cm-1 κατά την 

ισοτοπική αντικατάσταση του CO με 13CO (εικ.3.2 Ι, Β). Για το λόγο αυτό, η 

μεν δόνηση στους 1967 cm-1 έχει αποδοθεί στη δόνηση τάσης του δεσμού 

C-O του b562–CO συμπλόκου, οι δε 2045 και 2062 cm-1 δονήσεις, σε εκείνη 

του δικαρβονυλικού συμπλόκου b562–(CO)2 . Επιπλέον, όταν στο πείραμα 

χρησιμοποιείται δευτεριωμένος διαλύτης, η συχνότητα των δονήσεων 

παραμένει αμετάβλητη (εικ.3.2 Ι, C), γεγονός που αποδεικνύει τη μη 

ύπαρξη δεσμού υδρογόνου στο δεσμευμένο με το κυτόχρωμα CO μόριο.  

 

Με βάση τα όσα έχουν δημοσιευθεί για τη μυοσφαιρίνη (6,7), που 

επίσης αποτελείται από μία αίμη τύπου b, αναμένονται περισσότερες της 

μίας διαμορφώσεις του CO που είναι δεσμευμένο στον αιμικό σίδηρο. Για το 

σκοπό αυτό, στην δόνηση που εμφανίζεται στους 1967 cm-1, 

πραγματοποιείται προσαρμογή καμπυλών γκαουσιανού τύπου, οπότε και 

αποκαλύπτονται τρεις διακριτές διαμορφώσεις σε συχνότητες 1955, 1962 

και 1972 cm-1. Διεξάγοντας το ίδιο πείραμα σε τιμές pH 6.2 και 9.0, 

παρατηρείται ευαισθησία στην ένταση των CO δονήσεων (εικ.3.2 Ι, D και E). 

Ειδικότερα,  καθώς το pH μειώνεται από την τιμή 9.0 στην τιμή 6.2, 

παρατηρείται μία ενίσχυση της έντασης της κορυφής στα 1955 cm-1 (σε pH 

7.6) όπως επίσης και μετατόπιση αυτής κατά 7 cm-1 ψηλότερα. Κατά 

συνέπεια, η δόνηση αυτή αποδόθηκε σε διαμόρφωση του CO – που είναι 

δεσμευμένος στην αίμη – τέτοια που να αλληλεπιδρά έντονα με το 

πρωτεΐνικό περιβάλλον. Ανάλογες παρατηρήσεις για τις δονήσεις στους 

1962 και 1972 cm-1, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με την αλλαγή του pH, 

το πρωτεΐνικό περιβάλλον του υποκαταστάτη επηρεάζεται σημαντικά, 

ενδεχομένως από φαινόμενα πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης των αμινοξέων, 

με αποτέλεσμα την ευαισθησία στην ένταση των παρατηρούμενων 

διαμορφώσεων του δεσμευμένου CO στο pH. 
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Εικόνα 3.2 

I. FTIR φάσματα του δεσμευμένου με CO συμπλόκου του ανηγμένου  

κυτοχρώματος b  

II. FTIR φάσματα διαφοράς συνεχούς φωτόλυσης του δεσμευμένου με CO  

συμπλόκου του ανηγμένου κυτοχρώματος b 

Τα φάσματα λήφθηκαν σε θερμοκρασία περίπου 0οC και σε τιμές pH από 6.2 

έως 9.0 (Α, D, E). Φαίνονται ακόμα εκείνα με το ισοτοπικά υποκατεστημένο CO 

και με το δευτεριωμένο διαλύτη  (B, C). Η συγκέντρωση του ενζύμου ήταν 0.8 

mM, το μήκος οπτικής διαδρομής 21μm και η φασματική διακριτική ικανότητα 

4 cm-1. 
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Οι δονήσεις που παρατηρούνται στους 2045 και 2062 cm-1 

αποδίδονται αντίστοιχα στην αντισυμμετρική και συμμετρική δόνηση τάσης 

του C-O στο δικαρβονυλικό σύμπλοκο. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα 

FTIR φάσματα, δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στην αλλαγή του pH. Το 

σύμπλοκο αυτό είναι ανάλογο του FeTPP(CO)2 συμπλόκου, που 

παρατηρήθηκε από τους Wayland et al., με IR δόνηση στους 2042 cm-1 (8). 

H παρατήρηση ενός τέτοιου συμπλόκου εγείρει σημαντικά ερωτήματα 

σχετικά με την αντικατάσταση του αμινοξέος που αποτελεί το φυσικό 

υποκαταστάτη του αιμικού σιδήρου από το CO. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα 

γινόταν η υπόθεση ότι το μόριο του CO αντικαθιστούσε τον αξονικό 

υποκαταστάτη στην έκτη θέση συναρμογής (distal site). Ωστόσο, η 

δημιουργία ενός δικαρβονυλικού συμπλόκου αποδεικνύει πως κάτι τέτοιο δεν 

είναι απόλυτο, αφού ο υποκαταστάτης μπορεί να δεσμεύεται εξίσου και στην 

πέμπτη θέση συναρμογής (proximal site). Προκύπτει λοιπόν, ότι σε ορισμένα 

κυτοχρώματα όπως το b, η πέμπτη θέση συναρμογής μπορεί να έχει 

αυξημένη κινητικότητα ή ακόμα να είναι εξίσου εκτεθειμένη στους 

εξωτερικούς υποκαταστάτες  (όπως το CO) με την έκτη θέση, ώστε να 

παρουσιάζει δυνατότητα δέσμευσης.           

 

 

Fe 

Εικόνα 3.3 

Δομή του TPP (tetraphenylporphyrin)  

Η ομοιότητα με τον αιμικό πορφυρινικό δακτύλιο είναι φανερή. 
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Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η απόδοση των κορυφών στους 2045 

και 2062 cm-1 στη δόνηση έκτασης C–O, του δικαρβονυλικού συμπλόκου 

b562–(CO)2 , εξετάστηκαν οι συχνότητες δόνησης του μοντέλου FeP(CO)2 

(P=porphyrinato) (εικ. 3.4) με  τη βοήθεια ab-initio υπολογισμών. Η 

μέθοδος της θεωρίας του Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας 

(DFT, Density Functional Theory) εφαρμόστηκε ως ένα ευρέως αποδεκτό 

υπολογιστικό εργαλείο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα βιολογικά συστήματα. 

Η βελτιστοποίηση της δομής που φαίνεται στην εικ.3.4, έγινε με το υβριδικό 

συναρτησιακό Β3LYP (11,12) και το σετ βάσεων LAN2DZ, με χρήση του 

υπολογιστικού πακέτου Gaussian 03 (13). Αρχικά, εξετάστηκαν τόσο η 

δομή μονής όσο και τριπλής πολλαπλότητας, προκειμένου να βρεθεί η 

χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση. Η δομή τριπλής πολλαπλότητας 

προσδιορίστηκε ως θεμελιώδης κατάσταση. Το υπέρυθρο φάσμα που 

προέκυψε από τους υπολογισμούς, εμφανίζει αποκλειστικά δύο συχνότητες 

στην περιοχή 1600-3500 cm-1, εκείνες στους 2016 και 2049 cm-1 που 

αντιστοιχούν στην αντισυμμετρική και συμμετρική δόνηση έκτασης του C-O 

στο δικαρβονυλικό σύμπλοκο. Οι τιμές αυτές διαφέρουν λιγότερο από 1% 

από τις πειραματικές που παρατηρήθηκαν κατά τα FTIR πειράματα (2045 

και 2062 cm-1). 

 

 
 

Εικόνα 3.4 

Δομή του FeP(CO)2 (P=porphyrinato) μοντέλου  

που χρησιμοποιήθηκε στους ab-initio υπολογισμούς 
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Τέλος, σημειώνεται ότι το απόλυτο FTIR φάσμα παρουσιάζει ακόμα 

μία δόνηση στους 2154 cm-1, η οποία και παρέμεινε αμετάβλητη κατά την 

προσθήκη του υποκαταστάτη (μονοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του 

αζώτου, ανιόν κυανίου), ενώ εξαφανίστηκε πλήρως κατά την ανταλλαγή 

διαλύτη Η2Ο/D2O. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη δόνηση 

σχετίζεται με κάποιο δεσμό υδρογόνου του ενζύμου και όχι με κάποιο 

σύμπλοκο ενζύμου-υποκαταστάτη, αν και για την ώρα στάθηκε αδύνατο να 

αποδοθεί κάπου. 

 

Σε όλα τα πειράμτα που διεξήχθηκαν, ακουλούθησε ακτινοβόληση 

του δείγματος με φωτόνια στα 416nm. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε 

φωτόλυση του συμπλόκου b562–CO. Τα  FTIR φάσματα που προκύπτουν 

τότε, για τιμές του pH από 6.2 έως 9.0 και θερμοκρασία περίπου 0οC 

παρουσιάζονται στην εικ. 3.2 ΙΙ (A’, D’, Ε’). Στα φάσματα αυτά εμφανίζεται 

μία εμφανώς διαχωρισμένη διπλή αρνητική κορυφή στους 1948 και 1975 

cm-1, που αποδίδεται στο φωτολυόμενο σύμπλοκο b562–CO. Το σήμα στους 

1948 cm-1 παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά με τη δόνηση που στο 

απόλυτο φάσμα εμφανίζεται στους 1955 cm-1, γι’αυτό και συσχετίζεται με 

αυτή. Ειδικότερα, στην υψηλή τιμή του pH (9.0) έχει εξαφανιστεί, γεγονός 

που εξηγείται με την πολύ χαμηλή ένταση της 1955 cm-1 δόνησης στο 

απόλυτο φάσμα. Αντίθετα, η δόνηση στους 1975 cm-1, δεν παρουσιάζει 

ευαισθησία στην τιμή του pH και φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα του 

φωτολυόμενου προϊόντος τόσο της 1962 όσο και της 1972 cm-1 

διαμορφώσεων.  

Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε αρνητική κορυφή στην περιοχή 

κοντά στους 2050 cm-1. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε φωτοδιάσπαση του 

δικαρβονυλικού συμπλόκου, υποδεικνύοντας ότι ο δεσμός αιμικού Fe–C 

είναι ισχυρότερος σε αυτό το σύμπλοκο παρά στο αντίστοιχο 

μονοκαρβονυλικό. Η παρατήρηση αυτή είναι συνεπής με όσα έχουν 

δημοσιεύσει οι Wayland et al. για τα μονο- και δι- καρβονυλικά σύμπλοκα 

με το FeTPP (8). Συγκεκριμένα, εξηγούν ότι καθώς ο δεύτερος 

υποκαταστάτης CO εισέρχεται στο περιβάλλον της αίμης, η δόνηση έκτασης 

C-O, αυξάνεται σημαντικά συγκριτικά με εκείνη του μονοκαρβονυλικού 

συμπλόκου (από τους 1967 στους 2045/2062 cm-1), ως αποτέλεσμα της 

 



IΙΙ. FTIR KAI VIS MEΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΟΥ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ b ΜΕ CO 51 

ανταγωνιστικής έλξης ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τον αιμικό σίδηρο, 

μεταξύ των δύο trans υποκαταστατών CO. Ωστόσο, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί και η περίπτωση να συμβαίνει φωτοδιάσπαση του 

δικαρβονυλικού συμπλόκου αλλά η επαναδέσμευσή του να είναι τόσο 

γρήγορη, συγκριτικά με το χρόνο απόκρισης του φασματομέτρου, ώστε 

τελικά να μην είναι ανιχνεύσιμη. 

 

Από τα φάσματα φωτόλυσης, εκτός από την πληροφορία σχετικά με 

το αν το δημιουργούμενο σύμπλοκο είναι φωτοδιασπώμενο ή όχι, 

προκύπτουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δομή της ίδιας της 

πρωτεΐνης. Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από σήματα που 

ανιχνεύονται στην περιοχή 1620 με 1690 cm-1, που καλείται Amide I 

ταινία, καθώς και σε εκείνη των 1530 με 1590 cm-1 που αντίστοιχα καλείται 

Amide IΙ. Στην πρώτη περιοχή αναφέρονται δονήσεις έκτασης C=O του 

επιπέδου amide του πολυπεπτιδικού κορμού ενώ στη δεύτερη, οι 

αντίστοιχες δονήσεις κάμψης Ν-Η. Και στις δύο περιπτώσεις, οι 

παρατηρούμενες δονήσεις είναι συζευγμένες με εκείνες της έκτασης C-N του 

επιπέδου amide (εικ.3.5). Επιπλέον, στην εν λόγω φασματική περιοχή 

εμφανίζονται σήματα από δονήσεις πλευρικών αλυσίδων αμινοξέων όπως 

επίσης και προπιονικών ομάδων της αίμης. 

 

 

Εικόνα 3.5 

Επίπεδο amide στο διπεπτίδιο 
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Τα αποτελέσματα των πειραμάτων φωτόλυσης που αποκαλύτπουν 

πληροφορίες για τη δομή της πρωτεΐνης εμφανίζονται στο φάσμα στο ένθετο 

της εικ. 3.2 ΙΙ. Οι ομοιότητες με το φάσμα τόσο από το βακτήριο 

Rb.capsulatus (9) όσο και από το P.denitrificans (10) είναι φανερές, 

παρουσιάζοντας μικρές μόνο μετατοπίσεις στη συχνότητα των δονήσεων, της 

τάξης των 2 cm-1. Συγκεκριμένα, η δόνηση στους 1652 cm-1 είναι και η 

επικρατέστερη και αποδίδεται στη δόνηση έκτασης C=O του 

πολυπεπτιδικού κορμού, παρουσιάζοντας σύζευξη με το θετικό σήμα στους 

1640 cm-1. Δονήσεις στους 1667 και 1679 cm-1 αποδίδονται επίσης σε 

δονήσεις τύπου amide I. Επιπρόσθετα, εκείνες στους 1640 και 1679 cm-1 

υποδεικνύουν συμμετρικές και αντισυμμετρικές δονήσεις έκτασης αργινίνης 

αντίστοιχα, όπως έχει ήδη σημειωθεί από τους Baymann et al. (9). 

Τα αρνητικά σήματα στους 1561 και 1541 cm-1 αποδίδονται στις 

αντισυμμετρικές δονήσεις έκτασης των αποπρωτονιωμένων προπιονικών 

ομάδων της αίμης (10). Επιπλέον αυτού του amide II χαρακτήρα της 

δονήσης, σε εκείνη στους 1551 cm-1, συμβάλλουν επίσης και σήματα των 

αποπρωτονιωμένων καρβοξυλίων των προπιονικών ομάδων της αίμης και 

των πλευρικών αλυσίδων αμινοξέων. Η δόνηση στους 1572 cm-1 μαζί με 

εκείνη στους 1561 cm-1, βρίσκονται σε τυπικές θέσεις όπου δονούνται 

πλευρικές αλυσίδες αμινοξέων. Έτσι, αποδίδονται σε αντισυμμετρικές 

δονήσεις έκτασης αποπρωτονιωμένου ασπαρτικού ή γλουταμινικού οξέος 

(10). Ομοίως, αποδίδονται και οι δονήσεις στους 1703, 1712 και 1724 cm-1. 
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Κατ’αναλογία, μελετήθηκε και η προσθήκη μονοξειδίου του άνθρακα 

στο ανηγμένο κυτόχρωμα c1. Όμως, σε αντίθεση με όσα παρατηρήθηκαν για 

το κυτόχρωμα b, τα πειράματα δέσμευσης CO στην περίπτωση του 

κυτοχρώματος c1 έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα. To γεγονός αυτό είναι ήδη 

γνωστό βιβλιογραφικά (3-5). Μάλιστα, οι ίδιες μελέτες έδειξαν ότι η 

συμπεριφορά αυτή του κυτοχρώματος c1 αλλάζει σε περιπτώσεις μετάλλαξης 

συγκεκριμένων αμινοξέων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων μελετήθηκαν οι 

περιπτώσεις μετάλλαξης της μεθειονίνης Μ183 που αποτελεί το φυσικό 

αξονικό υποκαταστάτη του αιμικού σιδήρου σε λευκίνη (Μ183L), όπως 

επίσης και μίας ή και των δύο κυστεϊνών 144 και 167 που βρίσκονται κοντά 

στην αίμη c σε αλανίνη (3-5). Όλα τα μεταλλαγμένα κυτοχρώματα c1 που 

δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο, δεσμεύουν μονοξείδιο του άνθρακα. Η 

αλλαγή αυτή αποδόθηκε στο ότι οι εν λόγω μεταλλάξεις προκαλούν τέτοια 

αναδίπλωση στην πρωτεΐνη, που να επιτρέπει την προσέγγιση του 

υποκαταστάτη στον πορφυρινικό δακτύλιο και την τελική δέσμευσή του από 

τον αιμικό σίδηρο. 

 

Συμπερασματικά, από τα δεδομένα προκύπτει ότι το μόριο του 

μονοξειδίου του άνθρακα δεσμεύεται στον αιμικό σίδηρο του κυτοχρώματος 

b, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνο στη μυοσφαιρίνη. Μάλιστα, 

παρατηρούνται τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις που εμφανίζουν 

ευαισθησία στην έντασή τους με την αλλαγή του pH. Επιπλέον, για πρώτη 

φορά, δημιουργείται ένα σύμπλοκο με δύο υποκαταστάτες, εγείροντας 

σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την αντικατάσταση των φυσικών 

υποκαταστατών του σιδήρου από το CO. Τέλος, από τα πειράματα 

φωτόλυσης προκύπτουν πληροφορίες για τη δομή του πρωτεϊνικού 

περιβάλλοντος στο κυτόχρωμα b. 
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Κεφάλαιο 4 

 FTIR και Vis μελέτες της αντίδρασης των οξειδωμένων  

κυτοχρωμάτων c1 και b με το ανιόν του κυανίου 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στα επόμενα, μελετάται η δέσμευση του ανιόντος κυανίου (CΝ-) στα 

οξειδωμένα κυτοχρώματα c1 και b από τον οργανισμό Thermus 

thermophilus, με FTIR φασματοσκοπία. Τα φάσματα που προκύπτουν 

αποκαλύπτουν τις δονήσεις του C–N που βρίσκεται υποκατεστημένο στον 

αιμικό σίδηρο των κυτοχρωμάτων. Σχολιάζονται οι διαφορές που 

παρατηρούνται συγκριτικά με τη δέσμευση του μονοξειδίου του άνθρακα. 

 

4.2 Πειραματικό μέρος 

 

Τα κυτοχρώματα c1 και b απομονώθηκαν από κύτταρα του βακτηρίου 

Thermus thermophilus και στη συνέχεια διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία      

–20οC μέχρι την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Η συγκέντρωση των 

δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τα FTIR πειράματα βρέθηκε ίση με 

1mM για το κυτόχρωμα c1 και 0.8mM για το b. Αυτή προσδιορίστηκε από το 

φάσμα οπτικής απορρόφησης με συντελεστή οπτικής απορρόφησης 

ε553=21.4 mΜ-1cm-1 και ε418=101 mΜ-1cm-1 για το c1 και b αντίστοιχα. Οι 

πρωτεΐνες βρίσκονταν σε ρυθμιστικό διάλυμα TRIS/HCl ή MES 50mM με 

κατάλληλα ρυθμισμένο pH. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα 

διαλύματα pH 6.0 50 mM MES, pH 7.6 50mM TRIS/HCl και pΗ 9.0 

50mM TRIS/HCl και όλα περιείχαν ποσότητα 0.05% dodecyl β-D-

maltoside. Τα pD δείγματα παρασκευάστηκαν σε ρυθμιστικά διαλύματα με 

D2O και μετρήθηκαν με χρήση ενός πεχαμέτρου και σύμφωνα με τη σχέση 

pD = pH + 0.4. Στη συνέχεια, στα δείγματα διοχετεύθηκε ποσότητα 

διαλύματος κυανιούχου καλίου ίδιου pH με εκείνο του ενζύμου, σε 

αναλογία 1:1000, και παρέμειναν περίπου δώδεκα ώρες ώστε να προκύψει 

κατάσταση ισρορροπίας. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκε το σύμπλοκο 

του κυτοχρώματος με το κυάνιο. Έπειτα, τα δείγματα μεταφέρθηκαν, υπό 

αερόβιες συνθήκες, σε μία FTIR κυψελίδα αποτελούμενη από δύο 
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παράθυρα φθοριούχου ασβεστίου CaF2 με μήκος οπτικής διαδρομής 

50μm.  

Οι FTIR μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα Bruker Equinox 

IFS55 φασματοφωτόμετρο (Bruker, Newark, DE) εξοπλισμένο με ένα MCT 

(Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared D316) ανιχνευτή με 

κατώτερο όριο ανίχνευσης τους 600cm-1. Τα FTIR φάσματα λήφθηκαν μετά 

από 100 σαρώσεις, ως φάσματα διαφοράς από το υπέρυθρο φάσμα του 

αντίστοιχου ρυθμιστικού διαλύματος, με ανάλυση 4 cm-1.  

Πριν και μετά από κάθε FTIR πείραμα, καταγράφονταν τα οπτικά 

φάσματα ηλεκτρονικής απορρόφησης από ένα Perkin-Elmer Lamda 20 

φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους, με σκοπό την επιβεβαίωση του 

σχηματισμού αλλά και της σταθερότητας των συμπλόκων c1-CN- και b562-

CN-. 
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4.3 Αποτελέσματα  και Συζήτηση 

 
Vis Φασματοσκοπική μελέτη 

 

Το φάσμα οπτικής απορρόφησης της οξειδωμένης μορφής του 

κυτοχρώματος c1 παρουσιάζει Soret μέγιστo στα 408 nm, σε αντίθεση με 

την ανηγμένη μορφή του που μετατοπίζει την κορυφή στα 416 nm (εικ.4.1). 

Σε χαμηλότερα μήκη κύματος, το φάσμα παρουσιάζει μέγιστα στα 559 nm 

και 529 nm που αντιστοιχούν στην απορρόφηση α και β ταινίας αντίστοιχα.  

Μετά την έκθεση του ενζύμου σε ποσότητα διαλύματος κυανιούχου 

καλίου KCN (αναλογία 1:1000) για 12 ώρες, εμφανίζονται στο φάσμα 

διαφοράς θετικές κορυφές ενδεικτικές αλλαγών στη δομή του πορφυρινικού 

δακτυλίου. Οι αλλαγές αυτές, όπως αποκαλύπτει η FTIR φασματοσκοπία, 

σχετίζονται με δέσμευση του υποκαταστάτη από τον αιμικό σίδηρο. 

Συγκεκριμένα, η δημιουργία του συμπλόκου c1-CΝ-, εκφράζεται στο φάσμα 

διαφοράς με απορρόφηση στα 418 nm. Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται 

σε συμφωνία με ήδη δημοσιευμένες παρατηρήσεις (1).  

 

Αντίστοιχα, αλλαγές στη δομή του πορφυρινικού δακτυλίου 

προκύπτουν και στην περίπτωση του κυτοχρώματος b, ως αποτέλεσμα των 

θετικής κορυφής στο οπτικό φάσμα διαφοράς (432 nm, εικ. 4.2). Και εδώ, η 

φασματοσκοπία υπερύθρου αποδίδει τις παρατηρούμενες αλλαγές στη 

συναρμογή του CN- στο κυτόχρωμα b. Κατ’αναλογία με τα όσα προέκυψαν 

από τη μελέτη της προσθήκης του μονοξειδίου του άνθρακα, θεωρείται ότι η 

συναρμογή του υποκαταστάτη γίνεται από την αίμη υψηλού spin b562. 
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Εικόνα 4.1 

Φάσμα οπτικής απορρόφησης του κυτοχρώματος c1 σε pH 7.6. 

Παρουσιάζονται τα φάσματα της οξειδωμένης μορφής του ενζύμου (στιγματική 

γραμμή) καθώς και εκείνης με το δεσμευμένο CN- (εννιαία γραμμή).  

Στο ένθετο παρουσιάζεται το φάσμα διαφοράς του ενζύμου με το δεσμευμένο 

CN- μείον το οξειδωμένο. 

 

 

 

  



IV. FTIR KAI VIS MEΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΚΥΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ b ΚΑΙ c1 ΜΕ CN- 61 

 
Εικόνα 4.2 

Οπτικό φάσμα διαφοράς του κυτοχρώματος b με το  

δεσμευμένο CN- μείον το οξειδωμένο ένζυμο σε pH 7.6 

 

Από τα δεδομένα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι το κυτόχρωμα 

b δεσμεύει κυάνιο, γεγονός όμως που έρχεται σε αντίθεση με τις 

παρατηρήσεις των Osyczka et al. (1). Σε δικά τους πειράματα που 

αφορούσαν στη δέσμευση του CN- σε ολόκληρο το σύμπλοκο ΙΙΙ, προέκυψε 

ότι το κυάνιο δεσμεύεται στο κυτόχρωμα c1 και όχι στο b. Η διαπίστωση 

αυτή υποδεικνύει ότι παρ’ότι το κυτόχρωμα b είναι ικανό να δεσμεύσει 

κυάνιο, δεν παρουσιάζει μια τέτοια ιδιότητα όταν βρίσκεται μέσα στην 

κυτοχρωμική αναγωγάση. Συνεπώς, θα ήταν εύλογο το συμπέρασμα, ότι η 

αίμη b έχει μια τέτοια θέση στο σύμπλοκο ΙΙΙ, στην οποία εμποδίζεται η 

είσοδος εξωτερικού υποκαταστάτη (όπως το κυάνιο) στο περιβάλλον του 

πορφυρινικού δακτυλίου.  Αυτό όμως, θα σήμαινε επίσης, ότι η αίμη 

οφείλει να έχει την ίδια συμπεριφορά και κατά τη διοχέτευση CO. Σε 

πειράματα που έγιναν από την ίδια ομάδα (Osyczka et al., (2)) προέκυψε 

ότι κατά την εισαγωγή CO σε ολόκληρη την κυτοχρωμική αναγωγάση, ο 

υποκαταστάτης δεσμεύεται αποκλειστικά στο κυτόχρωμα b και όχι στο c1. Η 

παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τα πειράματα που 
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πραγματοποιήθηκαν με μονοξείδιο του άνθρακα (κεφ.3). Συνεπώς, αυτή η 

διαφορά στη συμπεριφορά του κυτοχρώματος b σχετικά με τη δέσμευση του 

CN-, όταν είναι απομονωμένο σε σχέση με το όταν βρίσκεται στο εσωτερικό 

του συμπλόκου ΙΙΙ, είναι μάλλον απόρροια της φύσης του υποκαταστάτη και 

όχι του προσανατολισμού της αίμης στην αναγωγάση. Συγκεκριμένα, 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση του κυανίου με φορτισμένα αμινοξικά 

κατάλοιπα που προφανώς επηρεάζουν την κίνηση του υποκαταστάτη στην 

πρωτεΐνη και κατ’επέκταση και τη συναρμογή του στον αιμικό σίδηρο. Κάτι 

τέτοιο, προφανώς δε συμβαίνει με το μόριο του CO λόγω του ότι δεν 

παρουσιάζει φορτίο.  

 

FTIR Φασματοσκοπική μελέτη 

 

Τα απόλυτα FTIR φάσματα του δεσμευμένου με CΝ- συμπλόκου των 

οξειδωμένων κυτοχρωμάτων c1 και b, σε θερμοκρασία δωματίου και pH 7.6, 

παρουσιάζονται στην εικ. 4.3, Β και C. Η συχνότητα C–N  δόνησης που 

παρατηρήθηκε για το κυτόχρωμα c1 ήταν 2124 cm-1 και 2123 cm-1 για το b 

και αποδόθηκε στο σύμπλοκο cytFeIII-CN-. H τιμή αυτή της δόνησης 

βρέθηκε ανεξάρτητη του pH, στο εύρος 6.0-9.0, σε ότι αφορά το κυτόχρωμα 

c1 (εικ. 4.3, Α,B,D). Η κορυφή βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με όσα έχουν 

δημοσιευθεί για τα σύμπλοκα κυανίου με τη μυοσφαιρίνη Mb (3-5), την 

αιμοσφαιρίνη Hb (3,4), με αιμίνες (3), τη μικροπεροξειδάση Mp-11 (4), την 

περοξειδάση (6) και με το FeIII(OEP)(py)CN (7). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα Ι. Επιπλέον, στο αντίστοιχο φάσμα 

του ισοτοπικά υποκατεστημένου με 13CΝ συμπλόκου, η κορυφή στους 2123 

cm-1 μετατοπίζεται στους 2077 cm-1(εικ.4.4).  

Στα απόλυτα FTIR φάσματα (εικ. 4.3) εμφανίζονται ακόμα κορυφές 

στους 2077 και 2093 cm-1 που αποδίδονται στη δόνηση έκτασης C-N των 

ιόντων CN- και του HCN αντίστοιχα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσο 

αυξάνεται η τιμή του pH (4), εμφανίζεται δόνηση στους 2077 cm-1 με 

ταυτόχρονη μείωση της έντασης της κορυφής στους 2093 cm-1, γεγονός που 

οφείλεται στο pKa του ΗCN που είναι 9.3. Ακόμα, η κορυφή στους 2037 cm-

1, αποδόθηκε στο σύμπλοκο του CN- με το ρυθμιστικό διάλυμα TRIS/HCl 

που χρησιμοποιήθηκε. Προς επιβεβαίωση του ισχυρισμού αυτού, 
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πραγματοποιήθηκε ανάλογη διαδικασία προσθήκης ποσότητας διαλύματος 

κυανιούχου καλίου σε ρυθμιστικό διάλυμα, χωρίς ένζυμο αυτή τη φορά, και 

λήφθηκε υπέρυθρο φάσμα. Σε αυτό παρατηρήθηκαν, όπως αναμενόταν, οι 

κορυφές στους 2037 και 2093 cm-1. 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4.3 

FTIR φάσματα της δεσμευμένης με CΝ- οξειδωμένης μορφής των 

κυτοχρωμάτων c1 σε pH 6.0 (Α), pΗ 7.6 (Β) και pH 9.0 (D) και b σε pΗ 7.6 (C). 

Η συγκέντρωση του ενζύμου ήταν 1mM για το c1 και 0.8mM για το b. Τα 

πειράματα έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου, με μήκος οπτικής διαδρομής 

50μm και φασματική διακριτική ικανότητα 4cm–1.  
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Πίνακας Ι.  

Συχνότητες C–N δόνησης συμπλόκων κυανίου με σιδήρι-αιμοπρωτεΐνες  

Είδος Συνθήκες 
Δόνηση 

(cm-1 ) 
Αναφορά 

FeIIIMb-CN 

(sperm whale, horse) 
pH 6-8.5 2125-2126 6,7 

FeIIIMb-CN 

(Lucina pectinata) 
pD 7 2126 8 

αFeIIIHb-CN 

(human) 
pH 6-8 2125 6 

βFeIIIHb-CN 

(human) 
pH 6-8 2123 7 

FeIIIMp-11-CN pH 7 2124.2 7 

Oxidized peroxidase –CN 

(horseradish) 
pH 8 2131 9 

Cyanodeuteroporhyrin IX 

dimethyl ester iron(III) 
pH 6-8 2110 6 

FeIII(OEP)(py)CN  2129 10 

cytb FeIII-CN pH 7.6 2123 Παρούσα εργασία 

cytc1FeIII-CN pH 6-9 2124 Παρούσα εργασία 

 

 

Το FTIR φάσμα του συμπλόκου του κυανίου με το κυτόχρωμα c1 

παρουσιάζει μία ακόμα κορυφή στους 2169 cm-1, όταν λαμβάνεται σε pH 

9.0 (εικ.4.3D). Δεδομένου ότι τα δικύανα σύμπλοκα με τη 

σιδηροπρωτοπορφυρίνη ΙΧ και το [Fe(TPP)(CN)2]- έχουν αναφερθεί σε 

συχνότητες στους 2112 cm-1 (3,6,8) και τους 2120 cm-1(8) αντίστοιχα, η 

πιθανότητα αυτή η δόνηση να οφείλεται σε ανάλογο δικύανο σύμπλοκο 

αποκλείστηκε αμέσως. Το κυάνιο ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι απορροφά 

στο εύρος συχνοτήτων 2150-2170 cm-1  όταν δημιουργεί γέφυρες με άλλα 

άτομα (9-11). Έτσι, η δόνηση στους 2169 cm-1 θα μπορούσε λογικά να 

αποδοθεί στο πρωτονιωμένο σύμπλοκο cytc1FeIII-CN-. Το πρωτόνιο αυτό θα 

μπορούσε να ανήκει στην ιστιδίνη ή τη μεθειονίνη που πρώτα αποτελούσαν 

τους φυσικούς αξονικούς υποκαταστάτες του αιμικού σιδήρου.  
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Εικόνα 4.4 

FTIR φάσμα του οξειδωμένου κυτοχρώματος c1 σε pH 7.6, με CN- (A) και 

ισοτοπικά υποκατεστημένο 13CΝ- (Β).  

Η συγκέντρωση του ενζύμου ήταν 1mM, το μήκος της οπτικής διαδρομής ήταν 

50μm και η φασματική διακριτική ικανότητα ήταν 4cm–1. 

 

 

Η απόδοση της 2169 cm-1 δόνησης στο πρωτονιωμένο σύμπλοκο 

cytc1FeIII-CN- επιβεβαιώθηκε από ab-initio υπολογισμούς που 

πραγματοποιήθηκαν στα σύμπλοκα του κυανίου με το μοντέλο FeIII(Fm)2A, 

εφαρμόζοντας τη θεωρία του Συναρτησιακού της Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας 

(DFT, Density Functional Theory). Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι συχνότητες 

δόνησης των ενώσεων του κυανίου με το FeIII(Fm)2Α (Fm=formamidinato, 

A=His, Met, CN-) (εικ.4.5). Η βελτιστοποίηση των δομών έγινε με το 

υβριδικό συναρτησιακό Β3LYP (12,13) και το σετ βάσεων LAN2DZ, με 

χρήση του υπολογιστικού πακέτου Gaussian 03 (14). Για όλες τις δομές, 

εξετάστηκε η πολλαπλότητα της βασικής κατάστασης και βρέθηκε ίση με 

δύο.  
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Αρχικά, υπολογίστηκαν οι συχνότητες δόνησης του [FeIII(Fm)2(CN)2]- 

μοντέλου και προέκυψαν οι 2125.3 και 2128.7 cm-1 για την 

αντισυμμετρική και συμμετρική C–N δόνηση αντίστοιχα. Στη συνέχεια, το 

ένα κυάνιο αντικαταστάθηκε με ένα αμινοξύ, οπότε η συχνότητα δόνησης 

τάσης του C–N αυξήθηκε σε 2151.9 cm-1 για την αντικατάσταση με ιστιδίνη 

(FeIII(Fm)2His-CN) και σε 2154.5 cm-1 με μεθειονίνη (FeIII(Fm)2Met-CN). Η 

συχνότητα δόνησης αυξήθηκε περαιτέρω κατά την πρωτονίωση του 

δεσμευμένου κυανίου. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκε σε 2159.1 cm-1 για το 

πρωτονιωμένο FeIII(Fm)2His-CN και σε 2165.4 cm-1 για το πρωτονιωμένο 

FeIII(Fm)2Met-CN. Τα παραπάνω αποτελέσματα που συνοψίζονται στον 

πίνακα ΙΙ, βρίσκονται σε συμφωνία με όσα έχουν βρεθεί από τους 

πειραματικούς τόσο για τα μονά και διπλά σύμπλοκα του κυανίου όσο και 

για εκείνα στα οποία το κυάνιο δημιουργεί γέφυρα με άλλα άτομα (3-11). 

 

 

 

Πίνακας ΙΙ 

Συχνότητες C–N δόνησης των συμπλόκων κυανίου με FeIII(Fm)2Α 

(Fm=formamidinato, A=His, Met, CN-) όπως προέκυψαν από DFT 

υπολογισμούς 

 

Μοντέλο 
Συχνότητα 

(cm-1 ) 

FeIII(Fm)2His-CN 2151.9 

protonated FeIII(Fm)2His-CN 2159.1 

FeIII(Fm)2Met-CN 2154.5 

protonated FeIII(Fm)2Met-CN 2165.4 

FeIII(Fm)2(CN)2
2125.3 (asym) 

2128.7 (sym) 
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FeIII(Fm)2His-CN 

 

πρωτονιωμένο FeIII(Fm)2His-CN 

 

FeIII(Fm)2Met-CN 

 

πρωτονιωμένο FeIII(Fm)2Met-CN 

 

FeIII(Fm)2(CN)2

 

Εικόνα 4.5 

Δομή του FeIII(Fm)2Α (Fm=formamidinato, A=His, Met, CN-) μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε στους ab-initio υπολογισμούς 
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Συμπεράσματα 

 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μεταπτυχιακή 

εργασία είναι τα εξής: 

Α.   Μελετήθηκε το κυτόχρωμα b της κυτοχρωμικής αναγωγάσης από τον 

οργανισμό Thermus thermophilus, κατά την προσθήκη μονοξειδίου του 

άνθρακα στην ανηγμένη μορφή του και ανιόντος του κυανίου στην 

οξειδωμένη. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μία συμπεριφορά για το 

κυτόχρωμα b που βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με ήδη 

δημοσιευμένες μελέτες σε πρωτεΐνες που εμφανίζουν ανάλογες 

προσθετικές ομάδες, όπως η μυοσφαιρίνη. Ωστόσο, βρέθηκε επιπλέον 

ότι το κυτόχρωμα b δημιουργεί δικαρβονυλικά σύμπλοκα. Το γεγονός 

αυτό είναι μοναδικό βιβλιογραφικά και αποδεικνύεται εξαιρετικής 

σημασίας, λόγω του ότι εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την 

αντικατάσταση των φυσικών αξονικών υποκαταστατών του αιμικού 

σιδήρου από τον εξωγενή υποκαταστάτη (εν προκειμένω το μονοξείδιο 

του άνθρακα). 

 

Β. Από τα πειράματα συνεχούς φωτόλυσης των δημιουργούμενων 

συμπλόκων του κυτοχρώματος b με το μονοξείδιο του άνθρακα, 

προκύπτουν πληροφορίες για τη δομή του πρωτεϊνικού περιβάλλοντος 

στο κυτόχρωμα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν 

μελλοντικά σε συνδιασμό με πειράματα step-scan φασματοσκοπίας 

υπερύθρου, ώστε να προκύψει η δυναμική του ενζύμου. 

 

Γ. Μελετήθηκε το κυτόχρωμα c1 της κυτοχρωμικής αναγωγάσης από τον 

οργανισμό Thermus thermophilus, κατά την προσθήκη ανιόντος του 

κυανίου στην οξειδωμένη μορφή του. Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε 

συμφωνία με ήδη δημοσιευμένες εργασίες σε πρωτεΐνες που επίσης 

δεσμεύουν κυάνιο, όπως η μυοσφαιρίνη. Όμως, για πρώτη φορά 

αποδίδεται η κορυφή στην περιοχή των 2160 cm-1 στην πρωτονιωμένη 

μορφή του κυτοχρώματος c1 με το κυάνιο. Η δόνηση αυτή είναι ήδη 

γνωστή βιβλιογραφικά, ωστόσο αυτή η εργασία αποτελεί την πρώτη 

απόδειξη για την απόδοσή της στο πρωτονιωμένο σύμπλοκο cyt–CN- . 
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