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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
 
 
Το βακτηριακό κυτταρικό τοίχωμα, που αποτελείται κυρίως από πεπτιδογλυκάνη, 
παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και ζωτικότητας των 
βακτηριακών κυττάρων. Διάφορα είδη τροποποιήσεων της πεπτιδογλυκάνης, όπως η 
απακετυλίωση της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης (GlcNAc), παίζουν σημαντικό ρόλο σε 
ποικίλες βακτηριακές βιολογικές διαδικασίες, όπως η βακτηριακή αύξηση, η κυτταρική 
διαίρεση και ο κυτταρικός θάνατος. Επιπρόσθετα, μερικοί μικροοργανισμοί 
χρησιμοποιούν την τροποποίηση της πεπτιδογλυκάνης τους, ως μέσο αντίδρασης 
ενάντια στην δράση της λυσοζύμης του ξενιστή, γεγονός που υποδεικνύει ένα πιθανό 
βιολογικό ρόλο των απακετυλασών της πεπτιδογλυκάνης στην προστασία των 
βακτηρίων ενάντια στους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. 
 
 
Η απακετυλάση της πεπτιδογλυκάνης BC1960 από το Bacillus cereus είναι ένα ένζυμο 
που παρουσιάζει 94% αμινοξική ταυτότητα προς μια απακετυλάση πολυσακχαριτών 
του Bacillus anthracis. Δομικές μελέτες της BC1960 έχουν αρχίσει, με σκοπό όχι μόνο 
τη διαλεύκανση της δομικής βάσης της απακετυλίωσης της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης 
της πεπτιδογλυκάνης, αλλά επίσης επειδή μπορεί να οδηγήσουν σε σχεδιασμό 
φαρμάκου, το οποίο πιθανώς να είναι κατάλληλο και για το ομόλογο ένζυμο του B. 
anthracis.  
 
 
Κρύσταλλοι της BC1960 επιτεύχθηκαν με τη μέθοδο της διάχυσης ατμών και την 
τεχνική της κρεμαστής σταγόνας και κατόπιν ένα πλήρες σύνολο δεδομένων 
συλλέχθηκε στους 100Κ και σε διακριτικότητα 2.38 Å, χρησιμοποιώντας ακτινοβολία 
πηγής σύγχροτρον. Η επεξεργασία των δεδομένων αποκάλυψε ότι οι κρύσταλλοι 
ανήκουν στο τετραγωνική χωρο-ομάδα συμμετρίας P41212, με παραμέτρους της 
στοιχειώδους κυψελίδας a = b = 92.7 Å, c = 242.9 Å και ότι περιέχουν 4 μονομερή 
στην ασύμμετρη μονάδα. 
 
 
Η δομή της BC1960 λύθηκε με τη μέθοδο της Μοριακής Αντικατάστασης και με τη 
χρήση ενός μοντέλου έρευνας 27% αμινοξικής ταυτότητας. Βελτιστοποίηση της δομής 
οδήγησε σε ένα μοντέλο της BC1960 με Rfactor 18% και αποκάλυψε ένα δομικά 
συντηρημένο ενεργό κέντρο ύστερα από σύγκριση με άλλες απακετυλάσες 
πολυσακχαριτών. Η BC1960 είναι μια σφαιρική πρωτεΐνη, η οποία υιοθετεί μια 
αναδίπλωση α/β barrel, με το ενεργό κέντρο να βρίσκεται κρυμμένο σε ένα «αυλάκι» 
που σχηματίζεται στην επιφάνεια της πρωτεΐνης. Στις συνθήκες στις οποίες 
κρυστάλλωσε η BC1960, στο ενεργό κέντρο βρίσκεται ένα μόριο οξικού οξέως, το 
οποίο σχηματίζει αλληλεπιδράσεις με την πολύ συντηρημένη, μεταξύ των μελών της 
οικογένειας CE4, Τριάδα-Πρόσδεσης-Ψευδαργύρου His128-His132-Asp77, καθώς 
επίσης και με άλλα συντηρημένα αμινοξικά κατάλοιπα.      
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SUMMARY 
 
 
 
 
The bacterial cell wall, which consists mainly of peptidoglycan, plays a vital role in the 
maintenance of the stability and viability of the bacterial cells. Different kinds of 
modifications of the peptidoglycan, such as N-acetylglucosamine (GlcNAc) 
deacetylation, play a crucial role in a number of bacterial biological functions like 
bacterial growth, cell division and autolysis. Moreover, some microorganisms use 
peptidoglycan modifications as a means to counteract the activity of the host lysozyme, 
which suggests a probable biological role of peptidoglycan deacetylases in the 
protection of bacteria from the defense mechanisms of the host.  
 
 
The peptidoglycan deacetylase BC1960 from Bacillus cereus is an enzyme that exhibits 
94% identity to a polysaccharide deacetylase of Bacillus anthracis. Structural studies of 
BC1960 have been initiated, not only in order to gain insight into the structural basis of 
peptidoglycan N-acetylglucosamine deacetylation but also because they may lead to 
drug design which will be probably also relevant to the homologous enzyme of B. 
anthracis, a pathogen that is considered as a potential bioweapon.  
 
 
Crystals of BC1960 were obtained using the hanging-drop vapor diffusion method and 
a complete data set was collected at 100K to a resolution of 2.38 Å using synchrotron 
radiation. Processing of the data revealed that the crystals belong to the tetragonal space 
group P41212 with unit cell parameters a = b = 92.7 Å, c = 242.9 Å and contain 4 
monomers in the asymmetric unit.  
 
 
The BC1960 structure was solved using the Molecular Replacement method and a 
search model of 27% identity. Structure refinement lead to a model of the BC1960 
structure with an Rfactor of 18% and revealed a structurally conserved active site in 
comparison to other polysaccharide deacetylases. BC1960 is a spherical protein, which 
adopts an α/β barrel fold with the active site lying in a groove. In the conditions which 
BC1960 was crystallized, in the active site an acetate molecule is bound making 
interactions with the highly conserved throughout the CE4 family Zinc-Binding Triad 
His128-His132-Asp77 and other conserved residues.      
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο για την BC1960 και 
σκοπός της εργασίας  

 

 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία για την BC1960 

Τα μέλη της οικογένειας 4 των Υδατανθρακικών Εστερασών (Carbohydrate Esterase 
family 4-CE4), όσον αφορά την λειτουργία τους μέσα στο κύτταρο και την επίδραση 
τους στην αναπτυξιακή διαφοροποίηση, δρουν ως πρωτεΐνες μεταγωγής βακτηριακών 
σημάτων για το σχηματισμό ροζιδίων (nodulation) κατά το φαινόμενο της συμβίωσης 
των βακτηρίων σε φυτά. Εμπλέκονται, δε, στην διαδικασία ωρίμανσης των 
βακτηριακών σπορίων και στην τροποποίηση της πεπτιδογλυκάνης με σκοπό την 
αντίσταση στη υδρολυτική δράση της λυσοζύμης (Boneca I.G., 2005). H πρωτεΐνη 
BC1960 του βακτηρίου Bacillus cereus (Cellular organisms, Bacteria, Firmicutes, 
Bacillales, Bacillaceae, Bacillus, Bacillus cereus group), όπως προαναφέρθηκε, είναι 
μία απακετυλάση Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης. Η λειτουργία της 
έγκειται στην τροποποίηση της πεπτιδογλυκάνης του κυτταρικού τοιχώματος μέσω της 
απακετυλίωσης της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να δράσει η λυσοζύμη. Η αντίδραση που καταλύει η BC1960 είναι η ακόλουθη: 

N-acetyl-D-glucosamine + H2O <=> D-glucosamine + acetate 

Ειδικότερα, η πεπτιδογλυκάνη  είναι μια ουσία, η οποία σχηματίζει ένα ομοιογενές 
στρώμα στην εξωτερική επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης των βακτηρίων 
(Εικόνα 1). Το στρώμα αυτό είναι πιο παχύ στα θετικά κατά Gram βακτήρια (20-80 
nm), [Gram(+)] από ό,τι στα αρνητικά κατά Gram βακτήρια (7-8nm), [Gram(-)]. H 
πεπτιδογλυκάνη του κυτταρικού τοιχώματος, όπως υποδηλώνει και το όνομα της, 
αποτελείται τόσο από σάκχαρα όσο και από αμινοξέα. Τα σάκχαρα είναι δύο τύπων: η 
εξόζη Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη [N-acetylglucosamine, (NAG)] και το Ν-
ακετυλομουραμικό οξύ [N-acetylmuramic acid , (NAM)]. Τα NAM και NAG 
εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ τους, συνδεόμενα μέσω γλυκοσιδικών δεσμών μεταξύ 
των ανθράκων C1 και C4, σχηματίζοντας έτσι ένα γραμμικό πολυμερές. Η δράση της 
λυσοζύμης έγκειται στην διάσπαση αυτών των δεσμών, μεταξύ των NAM και ΝΑG. Σε 
κάθε ΝΑΜ είναι προσδεμένες πλευρικές αλυσίδες τεσσάρων ή πέντε αμινοξέων, οι 
οποίες σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς με τα αμινοξέα γειτονικών αλυσίδων. 
Συνήθως, το τελικό αμινοξύ είναι η D-αλανίνη (μερικές φορές παρατηρούνται και άλλα 
D-ισομερή). Η ποικιλότητα που αφορά τη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων που 
συναντάται στα περισσότερα θετικά κατά Gram βακτήρια, δεν ισχύει για το γένος 
Bacillus. Το κυτταρικό τοίχωμα σχεδόν όλων των ειδών του γένους Bacillus και των 
αρνητικών κατά Gram βακτηρίων σχηματίζεται από πεπτιδογλυκάνη που περιέχει 
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μέσο-διαμινοπιμελικό οξύ [meso-diaminopimelic acid(DAP)]-(Εικόνα 1). Εξαίρεση 
αποτελούν τα είδη των B. sphaericus,B. pasteurii και B. globisporus, τα οποία 
περιέχουν λυσίνη στην αντίστοιχη θέση.  

 
 

 
 
 
          Μονομερές πεπτιδογλυκάνης           Πολυμερές πεπτιδογλυκάνης  
 
Εικόνα 1. Το μονομερές και το πολυμερές της πεπτιδογλυκάνης 
 
 
Η πεπτιδογλυκάνη προσφέρει ακαμψία στο κυτταρικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα την 
μηχανική υποστήριξη του κυττάρου. Επιπρόσθετα, η πεπτιδογλυκάνη αποτρέπει την 
οσμωτική λύση του κυττάρου, καθώς το βακτηριακό κυτταρόπλασμα είναι συνήθως 
υπέρτονο σε σχέση με το περιβάλλον του, με συνέπεια η ροή ύδατος να ευνοείται προς 
το εσωτερικό του βακτηρίου. Συνεπώς, εάν δεν υπήρχε αυτό το ισχυρό κυτταρικό 
τοίχωμα, η οσμωτική πίεση του εισερχόμενου ύδατος θα επέφερε την λύση του 
κυττάρου. 
To ένζυμο BC1960 (κωδικός καταχώρησης: Q81EK9) είναι ένα εκ των δέκα ομόλογων 
πολυσακχαριτικών απακετυλασών που εντοπίζονται στο γένωμα τόσο του Bacillus 
cereus όσο και του Bacillus anthracis (Fukusima et al., 2002). H  οικογένεια CE4 
περιλαμβάνει τις απακετυλάσες χιτίνης, (chitin deacetylases), τις NodB, πρωτεΐνες του 
βακτηρίου Rhizobium, (rhizobial NodB chitooligosaccharide deacetylases), τις 
απακετυλάσες της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης (peptidoglycan N-
acetylglucosamine deacetylases), τις εστεράσες ακετυλοξυλάνης (acetyl xylan 
esterases) και τις ξυλανάσες Α C, D, E (xylanases A, C, D, E) (Coutinho & Henrissat, 
1999). Τα ένζυμα απακετυλάση χιτίνης, NodB,  και απακετυλάση Ν-γλυκοζαμίνης της 
πεπτιδογλυκάνης καταλύουν την υδρόλυση Ν-συνδεδεμένων ακετυλομάδων από 
κατάλοιπα N-ακετυλογλυκοζαμίνης, ενώ τα  ένζυμα εστεράση ακετυλοξυλάνης και 
ξυλανάσες A, C, D, E καταλύουν την υδρόλυση Ο-συνδεδεμένων ακετυλομάδων από 
κατάλοιπα Ο-ακετυλοξυλόζης στα υποστρώματά τους που είναι η χιτίνη (πολυμερές 
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β(1,4)-συνδεδεμένων μορίων Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης), οι παράγοντες Nod 
(λιποολιγοσακχαρίτες χιτίνης που ρυθμίζουν τις συμβιωτικές σχέσεις μεταξύ των 
οσπριωδών φυτών και των άζωτο-δεσμευτικών βακτηρίων), η πεπτιδογλυκάνη και η 
ακετυλοξυλάνη, αντίστοιχα (Caufrier et al., 2003). 
Έχει προταθεί ότι τα μέλη της οικογένειας CE4 είναι μέταλλο-εξαρτώμενα ένζυμα, 
καθώς προσθήκη δισθενών μετάλλων (κοβάλτιο, ψευδάργυρος) έχει ως αποτέλεσμα 
αύξηση της ενζυματικής ενεργότητας (Psylinakis et al., 2005; Blair & Van Aalten, 
2004).    
Όλα τα ένζυμα της οικογένειας CE4 περιέχουν μία καθολικά συντηρημένη περιοχή, η 
οποία αναφέρεται ως επικράτεια ομολογίας ΝodB (NodB homology domain), εξαιτίας 
της ομολογίας που παρουσιάζει με τις πρωτεΐνες NodB. Στην BC1960, η επικράτεια 
απακετυλάσης πολυσακχαριτών (polysaccharide deacetylase domain) εντοπίζεται στην 
περιοχή των αμινοξέων 76-199. Λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες ως προς την 
αλληλουχία των ενζύμων της οικογένειας CE4, καθώς επίσης και τις δομικές 
ομοιότητες των αντίστοιχων υποστρωμάτων,  διεξήχθησαν συστηματικές μελέτες, οι 
οποίες οδήγησαν στην αποκάλυψη της εξειδίκευσης των ενζύμων αυτών ως προς το 
υπόστρωμα (Εικόνα 2).  
 

              
              Εικόνα 2. Τα υποστρώματα  
 
 
 
1.2 Πειραματικά στοιχεία για τις ιδιότητες του ενζύμου  
 
Το γονίδιο της BC1960 έχει κλωνοποιηθεί και εκφραστεί στο βακτήριο E.coli και 
ακολούθως το ανασυνδυασμένο ένζυμο απομονώθηκε σε ομοιογενή κατάσταση και 
χαρακτηρίστηκαν οι ιδιότητές του (Psylinakis et al., 2005). To προϊόν του bc1970 έχει 
ικανότητα απακετυλίωσης της πεπτιδογλυκάνης του κυτταρικού τοιχώματος των 
Gram(+) Bacillus cereus και Bacillus subtilis, του Gram(-) Helicobacter pilori, καθώς 
επίσης και υποστρωμάτων χιτίνης και ολιγομερών ακετυλιωμένης χιτίνης. Ωστόσο, το 
ένζυμο δεν ήταν ενεργό στην ακετυλιωμένη ξυλάνη. Όπως προαναφέρθηκε με βάση 
άλλα πειράματα, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η εξειδίκευση των ενζύμων της 
οικογένειας CE4 ως προς το υπόστρωμα. Επιπρόσθετα, η BC1960 έχει αποδειχτεί 
πειραματικά ότι απακετυλιώνει μόνο το GlcNAc κατάλοιπο της πεπτιδογλυκάνης, ενώ 
αντίθετα δεν είναι ικανό να απακετυλιώσει την Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη. Η δράση του 
ενζύμου στην πεπτιδογλυκάνη του κυτταρικού τοιχώματος έχει ως αποτέλεσμα την 
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αντίσταση στη δράση της λυσοζύμης. Τέλος, η BC1960, παρά την αυστηρή 
εξειδίκευση της στην υδρόλυση καταλοίπων GlcNAc, είναι ικανή να καταλύσει και την 
υδρόλυση κάποιων διαλυτών μουροπεπτιδίων σε διάφορες πλευρικές αλυσίδες 
πεπτιδογλυκάνης,  όπως φάνηκε από πειράματα που έγιναν με χρήση της 
πεπτιδογλυκάνης του Η.pylori και του B.subtilis ως υπόστρωμα. Παρόλα αυτά, το 
ένζυμο είναι ενεργό μόνο όταν το γειτονικό κατάλοιπο προς το υπόστρωμα GlcNAc 
δεν είναι το Ν-acetylmuramic acid (MurNAc). 
Όσον αφορά τις παραμέτρους της κινηματικής του ενζύμου, οι οποίες υπολογίστηκαν  
με βάση τα υποστρώματα GlcNAc2-6, αποκαλύπτεται ότι το ένζυμο ακολουθεί τις 
αρχές κινηματικής Michaelis-Menten. Επιπλέον, η μελέτη για τη δράση της BC1960 
στα υποστρώματα αυτά, έδειξε ότι για τη δράση της απαιτούνται τουλάχιστον δύο 
κατάλοιπα σακχάρων και ότι η καταλυτική αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από το 
μήκος των ολιγομερών, με προτιμότερο υπόστρωμα το GlcNAc4 (Psylinakis et al. , 
2005). Κατά την απομόνωση του, μετά από SDS-PAGE και gel filtration 
chromatography, το ένζυμο φαίνεται να απαντά ως μονομερές με μοριακή μάζα 
~30kDa.. Η BC1960 έχει βέλτιστο pH λειτουργίας pH = 6.0 και βέλτιστη θερμοκρασία 
50οC, ενώ υψηλή συγκέντρωση οξικού οξέως, το οποίο είναι και προϊόν της 
αντίδρασης αναστέλλει το ένζυμο. Επίσης, προσθήκη EDTA, το οποίο δεσμεύει 
μέταλλα, απενεργοποιεί το πιθανώς μέταλλο-εξαρτώμενο ένζυμο.  
 
Η νουκλεοτιδική αλληλουχία καθώς και η ακολουθία των αμινοξέων που 
κωδικοποιεί παρατίθενται παρακάτω: 

 
 
Αλληλουχία DNA 
ATGTATTATTTTTATTCGCCAGAAATGTTTGCTCCATATCAATGGGGACTAGAACGA
GATGTTTCGTATGCTTATATGCCATATAACTCATTTTATTATGGAGACTATATAAAC
TCATTGCCATACGCATATATCCCTCAAAATTATGAAGTACAAATGAAAGCAGATGA
TCGTGGATCGTGGACACCATTTTCATGGGTTGAAAAATATGCATACGCATTTTCAG
GACCGTATAATAAAGCGGAAGTCGCTCTTACATTTGATGATGGACCAGATTTAGAA
TTCACGCCAAAAATTTTAGATAAGTTAAAACAACATAATGTAAAAGCTACTTTTTT
CTTACTTGGTGAAAACGCAGAAAAATTTCCGAACATAGTAAAGCGTATTGCAAATG
AAGGGCATGTAATTGGTAATCATACGTATAGTCATCCGAACTTAGCGAAAGTAAAT
GAGGATGAGTACCGTAATCAAATTATAAAAACGGAAGAAATATTAAATCGTTTAG
CTGGTTATGCACCGAAGTTTATACGTCCGCCATACGGTGAAATACTTGAAAATCAA
TTAAAATGGGCCACAGAGCAAAATTTTATGATTGTACAGTGGAGTGTTGATACAGT
TGATTGGAAAGGTGTGAGTGCTGATACGATTACAAATAATGTGTTAGGGAATTCAT
TTCCTGGAAGTGTCATCCTCCAACATTCAACACCAGGTGGGCATTTACAAGGATCT
GTTGATGCACTAGACAAAATCATTCCGCAGTTAAAAACGAAAGGGGCACGTTTTGT
AACACTTCCAAGTATGTTCCAGACATCAAAAGAAAGAAAGTGA 
 
 
 
Αμινοξική Αλληλουχία  
MYYFYSPEMFAPYQWGLERDVSYAYMPYNSFYYGDYINSLPYAYIPQNYEVQMKAD
DRGSWTPFSWVEKYAYAFSGPYNKAEVALTFDDGPDLEFTPKILDKLKQHNVKATFFL
LGENAEKFPNIVKRIANEGHVIGNHTYSHPNLAKVNEDEYRNQIIKTEEILNRLAGYAP
KFIRPPYGEILENQLKWATEQNFMIVQWSVDTVDWKGVSADTITNNVLGNSFPGSVIL
QHSTPGGHLQGSVDALDKIIPQLKTKGARFVTLPSMFQTSKERK 
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1. 3 Γιατί η BC1960? 
 
Το βακτηρικό κυτταρικό τοίχωμα, που αποτελείται κυρίως από πεπτιδογλυκάνη, παίζει 
ζωτικής σημασίας ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των 
βακτηριακών κυττάρων. Διάφορες τροποποιήσεις της πεπτιδογλυκάνης, όπως η 
απακετυλίωση της Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης (GlcNAc deacetylation), παίζουν 
σημαντικό ρόλο σε ένα μεγάλο αριθμό βακτηριακών βιολογικών διαδικασιών. Η 
δομική μελέτη της BC1960 του B. cereus, άρχισε με σκοπό την διαλεύκανση της 
δομικής βάσης του μηχανισμού της απακετυλίωσης της πεπτιδογλυκάνης. 
Επιπρόσθετα, το ένζυμο παρουσιάζει πολύ υψηλή ομολογία (94% αμινοξική 
ταυτότητα) με μια απακετυλάση πολυσακχαριτών του Bacillus anthracis. Είναι 
γνωστό, ότι κάποιοι μικροοργανισμοί (e.g. Staphylococcus aureus, Neisseria 
meningitides and Mycobacterium tuberculosis) χρησιμοποιούν διάφορες τροποποιήσεις 
της πεπτιδογλυκάνης ως μέσο καταστολής της δράσης της λυσοζύμης του ξενιστή, το 
οποίο υποδεικνύει ένα πιθανό βιολογικό ρόλο των απακετυλασών της πεπτιδογλυκάνης 
στην προστασία των βακτηρίων ενάντια στους μηχανισμούς άμυνας των ξενιστών. Με 
βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία που είναι διαθέσιμα, η δομική μελέτη της 
απακετυλάσης της πεπτιδογλυκάνης BC1960 του B. cereus, μπορεί να οδηγήσει στον 
σχεδιασμό φαρμάκου, το οποίο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο και ενάντια στο 
ομόλογο ένζυμο του B. anthracis, ένα παθογόνο που θεωρείται ως ένα δυνητικό 
βιολογικό όπλο.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2  
 
 
 

Kαθαρισμός της BC1960 
 
 

 
2.1 Απομόνωση πρωτεϊνών  
 
Για την απομόνωση των πρωτεϊνών συνήθως χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
Χρωματογραφίας. Η χρωματογραφία συγγένειας υγρής-στερεάς φάσης περιλαμβάνει 
πολλές διαφορετικές μεθόδους, που όλες βασίζονται στην ειδική συγγένεια της προς 
απομόνωση πρωτεΐνης για μια χημική ομάδα (προσδέτης), η οποία είναι 
ακινητοποιημένη σε μια αδρανή ρητίνη (υπόστρωμα). Σε κάθε περίπτωση το 
υπόστρωμα και ο προσδέτης αποτελούν τη στερεά φάση (στρώμα) από την οποία 
περνά το διάλυμα της πρωτεΐνης, το οποίο αποτελεί την υγρή φάση. Η πρωτεΐνη 
αλληλεπιδρά με τον προσδέτη και ακινητοποιείται στο στρώμα, ενώ οι υπόλοιπες 
πρωτεΐνες του διαλύματος το διαπερνούν χωρίς να συγκρατούνται σε αυτό. Η έκλουση 
της πρωτεΐνης επιτυγχάνεται με την έκπλυση του στρώματος με διάλυμα ουσίας, η 
οποία να έχει μεγαλύτερη συγγένεια για τον προσδέτη απ’ ότι η πρωτεΐνη. Για την 
αλλαγή του διαλύματος στο οποίο βρίσκεται η πρωτεΐνη συνήθως χρησιμοποιείται η 
τεχνική της διαπίδυσης, ενώ για μια γρήγορη ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του 
πρωτεϊνικού δείγματος χρησιμοποιείται η τεχνική SDS-PAGE σε συνδυασμό με τη 
μέθοδο Bradford. Όλες οι προαναφερθείσες τεχνικές που απαιτούνταν ώστε να φτάσει 
το πρωτεϊνικό δείγμα της BC1960 μέχρι το σημείο πριν την έναρξη των πειραμάτων 
κρυστάλλωσης, θα αναλυθούν συνοπτικά στη συνέχεια.   
 
 
2.1.1 Χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου 
 
Στη χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου (Immobilized Metal 
Affinity Chromatography, IMAC), ως προσδέτες χρησιμοποιούνται ιόντα μετάλλων. Η 
αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη οφείλεται στην ιδιότητα ορισμένων αμινοξέων να 
λειτουργούν ως δότες ηλεκτρονίων και να προσδένουν κατιόντα. Ένα τέτοιο αμινοξύ 
είναι η ιστιδίνη που σε pH>6 μπορεί να προσδένει δισθενή μεταλλικά ιόντα, όπως Ni+2 
και Cu+2. Η μήτρα φέρει τη χημική ομάδα ΝΤΑ (Nitrilotriacetic acid), η οποία έχει την 
ικανότητα να προσδένει μέταλλα (Ni). Η αύξηση της συγγένειας μιας πρωτεΐνης για 
ιόντα μετάλλου επιτυγχάνεται με την προσθήκη μιας ουράς διαδοχικών ιστιδινών (6-
10) στο αμινοτελικό ή καρβοξυτελικό άκρο της. Η έκλουση της πρωτεΐνης γίνεται με 
μείωση του pH ή μέσω έκλυσης με διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης ιμιδαζολίου, το 
οποίο ανταγωνίζεται την πρόσδεση των ιστιδινών στο νικέλιο.  
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2.1.2 Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης  
 
Η Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης (Gel Filtration Chromatography)είναι μια 
μοναδική μέθοδος διαχωρισμού όσον αφορά στην έκλουση της επιθυμητής πρωτεΐνης 
χωρίς την ανάγκη για πρόσδεση της τελευταίας σε στήλη, γεγονός που ελαχιστοποιεί 
σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο απώλειας της πρωτεΐνης, είτε λόγω μη αντιστρεπτής 
πρόσδεσης είτε λόγω απενεργοποίησης της κατά την απομόνωση. Επιπρόσθετα, η 
μέθοδος αυτή είναι πολύτιμη για τη μεταφορά της πρωτεΐνης σε διαφορετικό διάλυμα ή 
σε ένα διάλυμα χαμηλότερης ιοντικής ισχύος. Στην περίπτωση, που η πρωτεΐνη 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πειράματα κρυσταλλώσεων, η μέθοδος αυτή είναι ένα 
ιδανικό τελικό στάδιο καθαρισμού γιατί εξασφαλίζει την απαιτούμενη ομοιογένεια του 
πρωτεϊνικού δείγματος. 
 
Πότε χρησιμοποιείται 
Εάν η πρωτεΐνη ενδιαφέροντος μας είναι σχετικά μεγάλη (πάνω από 100kDa), η 
Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως ένα πρωταρχικό 
βήμα για την απομόνωση της. Με χρήση του κατάλληλου διαχωριστικού στρώματος, η 
πρωτεΐνη θα εκλούονταν από την κολώνα στα πρωταρχικά πρωτεϊνικά κλάσματα, ενώ 
όλες οι πρωτεΐνες μικρότερου μοριακού βάρους θα παρέμεναν στη στήλη, 
επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό πρωταρχικό καθαρισμό. Από την 
άλλη μεριά, στην περίπτωση που έχει ήδη διεξαχθεί ένας μερικός καθαρισμός της 
πρωτεΐνης με τη μέθοδο της ιοντο-ανταλλαγής, η χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης 
θα ήταν ιδανική ως ένα επόμενο βήμα καθαρισμού, καθώς οι αρχές που διέπουν τις δύο 
μεθόδους, όσον αφορά τον πρωτεϊνικό διαχωρισμό είναι συμπληρωματικές. Σε αυτή 
την περίπτωση, το διαχωριστικό εύρος του στρώματος που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι στενό, έτσι ώστε η πρωτεΐνη να εκλούεται στα ενδιάμεσα περίπου 
κλάσματα. Εναλλακτικά, εάν το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης δεν είναι γνωστό, το 
διαχωριστικό στρώμα της στήλης, θα πρέπει να έχει μεγάλο διαχωριστικό εύρος. 
Τέλος, στην περίπτωση που η πρωτεΐνη είναι ήδη σε καθαρή μορφή, η Χρωματογραφία 
Μοριακής Διήθησης μπορεί να συμβάλλει στον προσδιορισμό της ενεργής μορφής της 
πρωτεΐνης (ολιγομερική ή μονομερική). 
 
Αρχές της Χρωματογραφίας Μοριακής Διήθησης  
Η Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης διαχωρίζει τις πρωτεΐνες ανάλογα με το 
μέγεθος τους. Το στρώμα της στήλης που χρησιμοποιείται περιέχει πόρους, οι οποίοι 
επιτρέπουν τη διέλευση των διαλυμάτων και των μικρότερων πρωτεϊνών, αποκλείοντας 
όμως τη διέλευση μεγαλύτερων πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων (ανάλογα με 
το μέγεθος των πόρων). Συνεπώς, τα μεγαλύτερα πρωτεϊνικά μόρια μεταναστεύουν 
γύρω από τα σωματίδια του στρώματος και εκλούονται από την κολώνα νωρίτερα από 
τις μικρότερες πρωτεΐνες. Αυτό συμβαίνει, για τι οι μεγαλύτερες πρωτεΐνες πρέπει να 
διέλθουν μέσα από μικρότερο όγκο για να φτάσουν στο τέλος της στήλης. Οι πρωτεΐνες 
μέσου μοριακού βάρους μπορούν να εισχωρήσουν στους μεγαλύτερους πόρους του 
στρώματος και συνεπώς, φτάνουν αργότερα στο τέλος της κολώνας. Αντίθετα, οι 
μικρότερες πρωτεΐνες μπορούν να εισχωρήσουν σε όλους τους πόρους και έτσι πρέπει 
να διέλθουν μέσα από μεγαλύτερο όγκο μέχρι να φτάσουν στο τέλος και έτσι 
εκλούονται στα τελευταία κλάσματα. Επίσης, στον διαχωρισμό των πρωτεϊνών παίζει 
ρόλο και το σχήμα αυτών, καθώς μια σφαιρική πρωτεΐνη θα εκλουσθεί πρώτη από μια 
άλλη μη-σφαιρική, ίδιου μοριακού βάρους. 
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Άλλες εφαρμογές της μεθόδου 
o Προσδιορισμός μοριακού βάρους 
o Απομάκρυνση αντικειμένων μικρού μοριακού βάρους (πρωτεολυμένων 

πρωτεϊνικών τιμημάτων, συμπαραγόντων ή πρωτεϊνών)  
o Διαχωρισμός πρωτεϊνών από διμερή ή άλλα ολιγομερή των ιδίων. 
o Μεταφορά της πρωτεΐνης σε άλλο διάλυμα. 
o Μελέτη της πρόσδεσης πρωτεΐνης-προσδέτη. 

 
 
2.1.3 Διαπίδυση 
 
Η μέθοδος της διαπίδυσης χρησιμοποιείται για την αλλαγή του διαλύματος στο οποίο 
βρίσκεται η πρωτεΐνη. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη κατά τη φάση του 
καθαρισμού κατά τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Η μέθοδος της διαπίδυσης 
βασίζεται στις ιδιότητες μιας ημιπερατής μεμβράνης με συγκεκριμένο μέγεθος πόρων. 
Η μεμβράνη επιτρέπει την μετακίνηση μορίων και ιόντων εκατέρωθεν αυτής ενώ κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει για μόρια μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτές των μεμβρανικών 
πόρων. Έτσι, η πρωτεΐνη κατακρατάται μέσα στη μεμβράνη ενώ τα διάφορα μικρότερα 
μόρια την διαπερνούν, έως ότου να επέλθει η ισορροπία μεταξύ του εσωτερικού της 
και του διαλύματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Για το λόγο αυτό, το διάλυμα που 
χρησιμοποιείται έχει μεγάλο όγκο και περιέχει τις κατάλληλες συγκεντρώσεις των 
διαφόρων στοιχείων στα οποία θέλουμε να βρίσκεται η πρωτεΐνη μετά το πέρας της 
διαδικασίας. 
 
 
2.1.4 Μέθοδος Bradford (Bradford Assay) 
 
Η μέθοδος Bradford (Bradford, 1976) είναι μια γρήγορη τεχνική για τον προσδιορισμό 
της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης σε ένα διάλυμα. Περιλαμβάνει την προσθήκη μιας 
χρωστικής στο διάλυμα της πρωτεΐνης και μέτρηση της απορρόφησης σε μήκος 
κύματος 595nm σε ένα φωτόμετρο. Ο προσδιορισμός της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης 
γίνεται μέσω σύγκρισης με μια πρότυπη καμπύλη. Αναλυτικότερα, η μέθοδος 
Bradford, μια χρωστική προσδένεται σε πρωτεΐνες και ανάλογα με τη συγκέντρωση της 
πρωτεΐνης προκαλείται μια διαβαθμισμένη αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος. Το 
μέγιστο της απορρόφησης για ένα όξινο διάλυμα Coomassie Brilliant Blue G-250, όταν 
υπάρχει πρόσδεση σε πρωτεΐνη, μετατοπίζεται από τα 465nm στα 595nm. Η χρωστική 
Coomassie Blue προσδένεται αρχικά σε βασικά και αρωματικά αμινοξικά κατάλοιπα, 
ιδιαίτερα στην αργινίνη.  
 
 
2.1.5 Ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE 
 
Ηλεκτροφόρηση ονομάζεται η μέθοδος για το διαχωρισμό μακρομορίων με τη χρήση 
ενός ηλεκτρικού πεδίου. Η μέθοδος SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate 
Polyacrylamide Gel Electrophoresis) βασίζεται στη χρήση ενός πηκτώματος (gel) 
πολυακρυλαμιδίου μέσα από τους πόρους του οποίου κινούνται τα μακρομόρια κατά 
την εφαρμογή του ηλεκτρικού πεδίου και στο στη χρήση του SDS. Το SDS είναι ένα 
ανιοντικό απορρυπαντικό, το οποίο σημαίνει ότι τα διαλυτοποιημένα μόριά του φέρουν 
αρνητικό φορτίο για ένα μεγάλο εύρος pH. Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες έχουν την 
ιδιότητα να προσδένουν πολλά αρνητικά φορτισμένα μόρια SDS. Αυτό έχει σαν 
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συνέπεια τα αρνητικά φορτία των μορίων SDS αφενός να μετουσιώνουν τα 
μακρομόρια και αφετέρου όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο να έλκονται ισχυρά προς 
την κάθοδο (θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο). Η πυκνότητα του gel ακρυλαμιδίου που 
χρησιμοποιείται διαφέρει κατά περίπτωση και εξαρτάται από την αναμενόμενη 
μοριακή μάζα των υπό μελέτη μακρομορίων. Κατά την μετακίνηση των πρωτεϊνών 
μέσα από του πόρους του gel πολυακρυλαμιδίου, τα μικρότερου μεγέθους μόρια 
κινούνται πιο γρήγορα και καθώς ο λόγος φορτίο/μάζα είναι κατά προσέγγιση ο ίδιος 
μεταξύ SDS-μετουσιωμένων μορίων, ο τελικός διαχωρισμός των πρωτεϊνών εξαρτάται 
σχεδόν αποκλειστικά από τις σχετικές διαφορές στη μοριακή τους μάζα. Σε ένα 
πήκτωμα πολυακρυλαμίδης ομοιογενούς πυκνότητας η σχετική απόσταση που διανύει 
μια πρωτεΐνη είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τον αρνητικό λογάριθμο της μάζας της. 
Έτσι, όταν πρωτεϊνικά μόρια άγνωστης μάζας τρέχουν ταυτόχρονα με μόρια αναφοράς 
γνωστής μάζας (Μάρτυρας) σε ένα gel ακρυλαμίδης, μπορεί να γίνει εκτίμηση της 
μάζας τους μέσω της σύγκρισης με το μάρτυρα.  
Ο διαχωρισμός πρωτεϊνών μέσω SDS-PAGE χρησιμοποιείται για i) την εκτίμηση της 
σχετικής μοριακής μάζας, ii) για τον προσδιορισμό της σχετικής ποσότητας και 
καθαρότητας του επιθυμητού μορίου σε ένα δείγμα και iii) για τον προσδιορισμό της 
κατανομής των διαφόρων πρωτεϊνικών μορίων σε διάφορα δείγματα. 
Ανάλογα με το ποσοστό ακρυλαμιδίου από το οποίο αποτελείται το gel, τα όριο της 
οπτικής διακριτικότητας όσον αφορά το μέγεθος των πρωτεϊνών, μεταβάλλονται 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, καθώς όσο αυξάνει το ποσοστό ακρυλαμιδίου 
τόσο μειώνεται η κινητικότητα των μορίων.  
 
Ποσοστό ακρυλαμιδίου                                             Διαχωριστική Ικανότητα 
15% Gel  15 έως 45 kd 
12.5% Gel 15 έως 60 kd 
10% Gel   18 έως 75 kd 
7.5% Gel 30 έως 120 kd 
5% Gel 60 έως 212 kd 
 
 
Για την ανίχνευση των πρωτεϊνών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες χρωστικές με την 
αντίστοιχη ευαισθησία: 

o Coomassie Blue : 0.1-1 μg ανά μπάντα (Smith, 1984) 
o Silver Staining : 2-10 ng ανά μπάντα (Giulian et al., 1983) 

 
 
2.2 Καθαρισμός της BC1960 
 
Βακτήρια E. Coli BL21 DE3 χρησιμοποιήθηκαν για μετασχηματισμό με το γονίδιο της 
BC1960 και ακολούθως έγινε υγρή προκαλλιέργεια των 100ml, στην οποία, πριν τον 
εμβολιασμό, προστέθηκαν τα αντιβιοτικά καναμυκίνη και χλωραμφαινικόλη, σε 
τελικές συγκεντρώσεις 30μg/ml και 34μg/ml αντίστοιχα (στείρες συνθήκες) και 
αφέθηκε να αναπτυχθεί στους 37 οC/ overnight (O/N). 
Την επομένη, πάλι υπό στείρες συνθήκες, προστέθηκαν τα αντιβιοτικά καναμυκίνη και 
χλωραμφαινικόλη, σε δύο φλάσκες του 1lt, σε τελικές συγκεντρώσεις 30μg/ml και 
34μg/ml αντίστοιχα. Στη συνέχεια, κάθε φλάσκα εμβολιάστηκε με 50ml της αρχικής 
καλλιέργειας και τα βακτήρια καλλιεργήθηκαν στους 25 οC έως ότου η οπτική 
πυκνότητα (O.D.) στα 600nm να φτάσει την τιμή 0.6-0.7. Όταν η O.D. έφτασε την τιμή 
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0.65 προστέθηκε IPTG σε τελική συγκέντρωση 1mM, ώστε να γίνει η επαγωγή της 
έκφρασης της BC1960 O/N. 
Την επομένη, τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στις 6.000 rpm, για 30min, σε 
θερμοκρασία 4 οC. Ακολούθως, η κυτταρική πάστα (9.5gr) αναδιαλύθηκε σε 50 ml 
lysis buffer που περιείχε τα εξής: 
-25 mM Tris pH=8 
-300mM NaCl 
-5mM Imidazole 
-15mM β-mercaptoethanol 
 
Όταν αναδιαλύθηκαν τα κύτταρα, προστέθηκαν αμέσως οι ακόλουθοι αναστολείς 
πρωτεασών στις αντίστοιχες τελικές συγκεντρώσεις: 
-Benzamidine (150μg/ml) 
-PMSF (1mM) 
-Leupeptin (20μg/ml) 
 
Στη συνέχεια τα κύτταρα λύθηκαν με τη χρήση υπερήχων (sonication). Ύστερα από 
έκθεση σε υπέρηχους για συνολικό χρόνο 6min, τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στις 
13.000 rpm, για 1h, σε θερμοκρασία 6 οC. Το υπερκείμενο διάλυμα φορτώθηκε σε 
στήλη 10 ml Νi-NTA αγαρόζης, η οποία είχε προηγουμένως εξισορροπηθεί με 5 
όγκους διαλύματος της ακόλουθης σύστασης : 25 mM Tris pH=8, 300mM NaCl,5mM 
Imidazole, 15mM β-mercaptoethanol. 
 
Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για την έκπλυση (washes) και την έκλουση 
(elutions) της κολώνας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Διάλυμα Σύσταση Όγκος 

Wash 1 
25 mM Tris pH=8 300mM NaCl 

5mM Imidazole 
15mM β-merc. 

100ml 

Wash 2 
25mM Tris pH=8 300mM NaCl 

10mM Imidazole 
15mM β-merc. 

50ml 

Wash 3 
25mM Tris pH=8 300mM NaCl 

20mM Imidazole 
15mM β-merc. 

50ml 

Wash 4 
25mM Tris pH=8 300mM NaCl 

30mM Imidazole 
15mM β-merc. 

50ml 

Elution 1,2,3 

25mM Tris  pH=8 
300mM NaCl 

250mM Imidazole 
15mM β-merc. 

3x10ml 

 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε SDS-PAGE 12.5% όπου ελέγχθηκε η παρουσία της 
BC1960 (i) στο δείγμα πριν το πέρασμα από τη κολώνα Ni, (ii) στο Flow through, (iii) 
– (v) τα Wash 1, 2, 3,4  και (vi) – (viii) στα Elution 1, 2, 3. Ο μάρτυρας που 
χρησιμοποιήθηκε (Amersham Biosciences) περιέχει 6 πρωτεΐνες μάρτυρες με μοριακά 
βάρη : 97kDa, 66kDa, 45kDa, 30kDa, 20.1kDa και 14.4kDa. Η πρωτεΐνη δίνει 
xαρακτηριστική ζώνη κοντά στα 30kDa (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Φωτογραφία των gel με τα κλάσματα από την κολώνα Ni 
 
 
Ενώθηκαν τα Elution 1, 2 και 3 και μπήκαν σε μεμβράνη διαπίδυσης με πόρους ορίων 
6.000-8.000. Η μεμβράνη τοποθετήθηκε σε 1lt διαλύματος 25mM Tris pH=7.5, 
200mM NaCl και 15mM β-merc, έτσι ώστε να απομακρυνθεί το ιμιδαζόλιο μέσω Ο/Ν 
διαπίδυσης στους 4oC. 
Η κολώνα της “Gel Filtration Sephacryl-S200” εξισορροπήθηκε με διάλυμα, του 
οποίου η σύσταση είναι η ακόλουθη: 
-25mM Tris pH=7.5 
-200mM NaCl 
-15 mM β-merc 
 
Παράλληλα, τα κλάσματα που είχαν μπει σε διαπίδυση συγκεντρώθηκαν με τη χρήση 
φίλτρων Αmicon ultra-15 (φυγοκέντρηση στις 4.000 rpm/ 4 οC), έως ότου ο όγκος να 
φτάσει τα 3ml (C=7mg/ml) και 2 ml του παραπάνω δείγματος φορτώθηκαν στην στήλη 
της Gel-Filtration. Σύμφωνα με το χρωματογράφημα της στήλης επιλέχθηκαν τα 
κλάσματα 39-46 στα οποία φαίνεται να έχουμε τα πρωτεϊνικά κλάσματα με τη 
μεγαλύτερη καθαρότητα. Τα κλάσματα ελέγχθηκαν περαιτέρω μέσω SDS-PAGE 
(Εικόνα 4) και αυτά που επιλέχθηκαν ήταν τα 40-45 (30ml). Το τελικό διάλυμα που θα 
χρησιμοποιηθεί για τα πειράματα κρυστάλλωσης πρέπει να έχει την ακόλουθη 
σύσταση: 
-25mM Tris pH=7.5 
-100mM NaCl 
-1mM DTT (αναγωγικό) 
 
Συνεπώς, στη συνέχεια, έγινε αραίωση 1:1 των ενωμένων κλασμάτων 40-45 
χρησιμοποιώντας 30ml Tris pH=7.5 . Τέλος στο τελικό διάλυμα των 60ml προστέθηκε 
το DTT με τελική συγκέντρωση 1mM. Το πρωτεϊνικό διάλυμα συμπυκνώθηκε μέχρι 
τελικής συγκεντρώσεως 8.8 mg/ml, της οποίας ο έλεγχος έγινε με τη μέθοδο Bradford. 
Αυτό είναι και το τελικό διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί στα πειράματα 
κρυστάλλωσης. 
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 Εικόνα 4. Φωτογραφία του gel με τα κλάσματα από τη Gel Filtration 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3  
 
 

Κρυστάλλωση της BC1960 
 
 
 
 
3.1  Κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ 

Η Κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική για τη μελέτη 
πρωτεϊνών και μακρομοριακών συμπλόκων σε ατομική διακριτικότητα. Παρέχει τη 
δομική λεπτομέρεια που χρειάζεται για τη διαλεύκανση προβλημάτων που αφορούν τη 
λειτουργία πρωτεϊνών, όπως ενζυμικούς καταλυτικούς μηχανισμούς, τη μηχανική 
πρόσδεσης υποστρωμάτων ή ακόμα, και το σχεδιασμό φαρμάκων. Το μεγαλύτερο 
μειονέκτημα της Κρυσταλλογραφίας είναι η ανάγκη δημιουργίας πρωτεϊνικών 
κρυστάλλων, κατάλληλων για συλλογή δεδομένων περίθλασης με τη χρήση των 
ακτίνων Χ. Το αρχικό αποτέλεσμα ενός κρυσταλλογραφικού πειράματος δεν είναι μια 
εικόνα των ατόμων από τα οποία αποτελείται το μόριο, αλλά ένας χάρτης 
ηλεκτρονικής πυκνότητας, καθώς η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλληλεπιδρά με τα 
ηλεκτρόνια, τα οποία στη συνέχεια επανεκπέμπουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Οι 
κρύσταλλοι με τη σειρά τους, είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση του σήματος, καθώς 
η περίθλαση των ακτίνων Χ από ένα μόνο μόριο δεν θα ήταν ανιχνεύσιμη.  Έτσι, η 
διευθέτηση των μορίων με τον ίδιο προσανατολισμό (κρύσταλλος) οδηγεί στη συμβολή 
ή την αναίρεση των περιθλώμενων κυμάτων, ανάλογα με την κατεύθυνση των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων κυμάτων και τις σχετικές θέσεις των ατόμων. Έχουν 
αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα, έτσι ώστε με τη χρήση αυτών, ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής παίζει το ρόλο ενός φακού, καθώς επεξεργάζεται τα περίπλοκα δεδομένα 
περίθλασης και μας δίνει ένα χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας, αποκαλύπτοντας μας με 
αυτόν τον τρόπο, ένα μοντέλο της δομής του μορίου. 

 
3.1.1 Κρυσταλλογένεση και ενέργεια ενεργοποίησης  
 
Η κρυστάλλωση είναι ένα καθοριστικό βήμα στον προσδιορισμό της δομή ενός μορίου 
μέσω της κρυσταλλογραφίας. Κατά το φαινόμενο της κρυστάλλωσης μιας πρωτεΐνης, 
ελεύθερα και τυχαία προσανατολισμένα μόρια της στο διάλυμα σχηματίζουν αρχικά 
οργανωμένα συσσωματώματα, διατηρώντας έναν ή κάποιο μικρό αριθμό από τους 
τυχαίους προσανατολισμούς τους. Στη συνέχεια, ολοένα και περισσότερα μόρια της 
πρωτεΐνης εγκαταλείπουν το διάλυμα και προσαρτώνται στην επιφάνεια του 
οργανωμένου συσσωματώματος. Το πέρασμα αυτό, από την διαλυτή και τυχαία, στην 
οργανωμένη κρυσταλλική κατάσταση γίνεται συνήθως πολύ αργά και σε υπέρκορα 
διαλύματα. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με αλλαγές του φυσικού και χημικού 
περιβάλλοντος της πρωτεΐνης, ώστε ο σχηματισμός του κρυσταλλικού πλέγματος να 
ευνοείται θερμοδυναμικά σε σύγκριση με την παραμονή της πρωτεΐνης στην διαλυτή 
κατάσταση.  
Η φορτισμένη επιφάνεια της πρωτεΐνης σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου με μόρια νερού 
του διαλύματος που την περιβάλλει (ένυδρη σφαίρα). Στην κρυσταλλική κατάσταση, 
τα μόρια νερού της ένυδρης σφαίρας απελευθερώνονται, καθώς καταστρέφονται οι 
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δεσμοί υδρογόνου για να δημιουργηθούν ισχυρότεροι δεσμοί υδρογόνου και ιοντικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πρωτεϊνικών μορίων. Η τάξη του κρυσταλλικού 
πλέγματος μειώνει την εντροπία των μακρομορίων. Επίσης, στο διάλυμα, υδρόφοβες 
επιφάνειες της πρωτεΐνης βρίσκονται εκτεθειμένες σε άτακτα μόρια νερού, ενώ στην 
κρυσταλλική δομή σχηματίζουν υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Στην Εικόνα 
5 παρουσιάζεται το διάγραμμα φάσεων των χημικών αντιδράσεων που παρατηρούνται 
κατά τη μετάβαση της πρωτεΐνης από τη διαλυτή στη κρυσταλλική φάση. Για να γίνει 
αυτή η μετάβαση, πρέπει πρώτα να σχηματιστεί ένας πυρήνας από ένα συσσωμάτωμα 
μορίων, ο οποίος να βρίσκεται υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο.  Το επίπεδο αυτό της 
ενέργειας που πρέπει να υπερνικηθεί, καθορίζει κινητικά την όλη διαδικασία και το 
ρυθμό εμπυρήνωσης. Δυο τρόποι για να παρέχουμε ενέργεια στο σύστημα, ώστε να 
ξεπεραστεί αυτός ο ενεργειακός φραγμός είναι είτε μέσω αύξησης του υπερκορεσμού 
του διαλύματος είτε μέσω της μείωσης του ύψους του ενεργειακού φραγμού μέσω της 
παροχής στο διάλυμα προϋπαρχόντων κρυστάλλων (seeding).  
Για την κρυσταλλογραφική μελέτη μιας πρωτεΐνης χρειάζονται καλοσχηματισμένοι 
κρύσταλλοι μεγάλου μεγέθους και για επιτευχθεί αυτό χρειάζεται: 

i) Το πρωτεϊνικό διάλυμα να μην έχει προσμίξεις. 
ii) Η πρωτεΐνη πρέπει να είναι διαλυμένη σε κατάλληλο διαλύτη που να 

επιτρέπει την κατακρήμνιση της σε κρυσταλλική μορφή. Ο διαλύτης 
συνήθως είναι υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα, ενώ συνηθίζεται και η χρήση 
οργανικών διαλυτών (π.χ. PEG) σε χαμηλές συγκεντρώσεις.  

iii) Πρέπει να δημιουργηθούν πυρήνες κρυστάλλωσης και να μείνουν στη 
μετασταθερή ζώνη για να μεγαλώσουν. Αυτό προϋποθέτει ότι η πρωτεΐνη 
θα υπερβεί ένα ενεργειακό φράγμα προκειμένου να μπορέσει να 
κρυσταλλώσει.  

Δηλαδή, το διάλυμα της πρωτεΐνης πρέπει να περάσει από τη διαλυτή φάση στη ζώνη 
πυρήνωσης και να μείνει εκεί για σύντομο χρονικό διάστημα ούτως ώστε να μην 
δημιουργηθούν πολλοί πυρήνες, οι οποίοι θα οδηγήσουν στο σχηματισμό πολλών 
μικρών κρυστάλλων. Στη συνέχεια, το πρωτεϊνικό διάλυμα θα πρέπει να μεταπέσει 
στην μετασταθερή ζώνη, όπου οι πυρήνες θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και θα 
οδηγήσουν στον σχηματισμό καλοσχηματισμένων και μεγάλων κρυστάλλων. Όσο οι 
κρύσταλλοι μεγαλώνουν, τόσο η συγκέντρωση της διαλυμένης πρωτεΐνης μειώνεται, 
με αποτέλεσμα η μετασταθερή ζώνη να μετατοπίζεται (McPherson 1999). Έτσι, 
κυριότερο μέλημα στα πειράματα κρυστάλλωσης είναι η δημιουργία συνθηκών 
συνεχούς παρακολούθησης της μετασταθερής ζώνης (Εικόνα 5). 
 

 
Εικόνα 5. Διάγραμμα διαλυτότητας ανάλογα με τη μεταβολή της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης 
                 και της συγκέντρωσης του κατακρημνιστή.  
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Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο τρόπος ελάττωσης της διαλυτότητας της 
πρωτεΐνης στο διάλυμα πρέπει να είναι ελεγχόμενος και προς αυτήν την κατεύθυνση 
προσανατολίζονται οι διάφορες μέθοδοι κρυστάλλωσης. Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την διαλυτότητα των πρωτεϊνών αναφέρονται παρακάτω.
 
 
3.1.2 Διαλυτότητα πρωτεϊνών και παράγοντες που την επηρεάζουν  
 
Οι πρωτεΐνες διαθέτουν καλά καθορισμένη επιφάνεια με φορτισμένες και πολικές 
ομάδες, ώστε αν θεωρηθούν ως μεγάλα πολυσθενή μόρια, η διαλυτότητα τους να 
μπορεί να καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό βάσει της θεωρίας Debye-Huckel (Debye & 
Huckel, 1923). Παρακάτω παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
διαλυτότητα των πρωτεϊνών υπό τη σκοπιά της προαναφερθείσας θεώρησης. 
 
Ιοντική ισχύς 
Η ιοντική ατμόσφαιρα μεταβάλλει τη διαλυτότητα των πρωτεϊνών μέσω των 
φαινομένων salting in και salting out. 
Salting in: οι πρωτεΐνες είναι πιο διαλυτές παρουσία μικρής ποσότητας ηλεκτρολύτη 
παρά σε καθαρό νερό, καθώς τα ιόντα του ηλεκτρολύτη δεσμεύονται στην επιφάνεια 
της πρωτεΐνης και αυξάνουν την υδροφιλικότητα της. Σε αυτήν την περίπτωση η 
πρωτεΐνη μπορεί να κρυσταλλωθεί ελαττώνοντας την συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη 
(άλατος). 
Salting out: εάν ένας ισχυρός ηλεκτρολύτης προστεθεί στο διάλυμα της πρωτεΐνης, 
όπου η διαλυτότητα του να είναι μεγαλύτερη από αυτή της πρωτεΐνης, αυξάνεται ο 
ανταγωνισμός για τα μόρια νερού, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα μόρια της 
πρωτεΐνης και με αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται μόρια νερού από το διάλυμα 
γύρω από την πρωτεΐνη μειώνοντας έτσι τη διαλυτότητα της. 
 
pH: Το καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης μπορεί να μεταβληθεί με τη μεταβολή των 
πρωτονίων, αλλάζοντας το pH ή με τη δέσμευση ιόντων σε πολικές ομάδες της 
πρωτεΐνης. Όσο μεγαλύτερο καθαρό φορτίο έχει η πρωτεΐνη, τόσο πιο ευδιάλυτη 
είναι, ενώ όταν έχει καθαρό φορτίο μηδέν βρίσκεται στο σημείο ελάχιστης 
διαλυτότητας, δηλαδή στο ισοηλεκτρικό της σημείο (pI). Το pH είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας για την κρυστάλλωση και απαιτεί την χρήση κατάλληλων 
ρυθμιστικών διαλυμάτων. 
 
Θερμοκρασία: η διαλυτότητα της πρωτεΐνης έχει άμεση εξάρτηση από τη 
θερμοκρασία αλλά ποικίλει σημαντικά από πρωτεΐνη σε πρωτεΐνη, σε συνδυασμό με 
την ιοντική ισχύ, την παρουσία οργανικών διαλυτών και τις ειδικότερες πειραματικές 
συνθήκες. Τα πειράματα γίνονται συνήθως σε θερμοκρασίες ψυγείου (4-6 oC) ή σε 
θερμοκρασία δωματίου (17-24 oC). 
 
Μη πολικοί οργανικοί διαλύτες: τα μικτά διαλύματα νερού και οργανικών ουσιών 
παρουσιάζουν μικρότερη διηλεκτρική σταθερά σε σύγκριση με τα αμιγή υδατικά 
διαλύματα. Η μείωση της διηλεκτρικής σταθεράς αυξάνει την ηλεκτροστατική έλξη 
μεταξύ των αντίθετων φορτίων των πρωτεϊνικών μορίων και μειώνει την 
διαλυτότητα. Οι οργανικοί διαλύτες μπορούν επίσης να μειώσουν τη διαλυτότητα της 
πρωτεΐνης μέσω εκτόπισης του δεσμευμένου νερού. Σε γενικές περιπτώσεις η 
διαλυτότητα της πρωτεΐνης μειώνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας παρουσία 
οργανικού διαλύτη (Blundell & Johnson, 1976).    
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 3.1.3 Μέθοδος της Κρεμαστής Σταγόνας (hanging drop) 
 
Η κρυστάλλωση πρωτεϊνών περιλαμβάνει τη συστηματική τροποποίηση διάφορων 
παραμέτρων των διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται, με σκοπό την επίδραση στη 
διαλυτότητα της πρωτεΐνης, ούτως ώστε να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ του 
σχηματισμού άμορφων ιζημάτων και του σχηματισμού κρυστάλλων. Η μέθοδος της 
«κρεμαστής σταγόνας» χρησιμοποιείται για το έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού πιθανών 
συνθηκών κρυστάλλωσης. Η μέθοδος αυτή, συνδυάζει τη διάχυση ατμών με τη 
χρήση κατακρημνιστικών παραγόντων, έτσι ώστε να φτάσει ένα πρωτεϊνικό διάλυμα 
στο σημείο κορεσμού υπό ελεγχόμενο τρόπο. Μια μικρή σταγόνα( 5-20μl) 
πρωτεινικού διαλύματος που περιέχει κάποιο ρυθμιστικό διάλυμα και ένα 
κατακρημνιστικό παράγοντα, ακινητοποιείται σε μια καλυπτρίδα, η οποία κλείνει 
αεροστεγώς ένα πηγαδάκι, που περιέχει πολύ μεγαλύτερο όγκο του διαλύματος με 
μεγαλύτερη οσμωτική πίεση (reservoir solution). Με τη πάροδο του χρόνου, υπάρχει 
μια καθαρή εξάτμιση νερού από τη σταγόνα, συνοδευόμενη από μια καθαρή 
μετακίνηση του στο διάλυμα του reservoir, ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι 
οσμωτικές πιέσεις των δύο διαλυμάτων (Εικόνα 6). Η μετανάστευση νερού από τη 
σταγόνα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης τόσο της πρωτεΐνης όσο 
και του κατακρημνιστικού παράγοντα, μειώνοντας έτσι τη διαλυτότητα της 
πρωτεΐνης, και ίσως προάγοντας και τη δημιουργία πρωτεϊνικών κρυστάλλων. Αν και 
η μέθοδος της «κρεμαστής σταγόνας» δεν είναι τεχνικά δύσκολο να γίνει, η 
δημιουργία κρυστάλλων κατάλληλων για ανάλυση δεδομένων περίθλασης ακτίνων Χ 
απαιτεί τη βελτιστοποίηση πολλών χημικών και φυσικών παραμέτρων.  
 

 
Εικόνα 6. Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου της διάχυσης ατμών όπως  
                  εφαρμόζεται με την τεχνική της κρεμαστής σταγόνας 
 
 
Σχηματισμός κρυστάλλων  
Η διαλυτότητας μιας πρωτεΐνης στο ύδωρ εξαρτάται από την αμινοξική της σύσταση 
και παράγοντες του περιβάλλοντος όπως η θερμοκρασία, το pH και την παρουσία 
άλλων συστατικών του διαλύματος στο οποίο βρίσκονται. Όταν η συγκέντρωση της 
πρωτεΐνης ξεπεράσει το όριο διαλυτότητας της, το διάλυμα βρίσκεται σε κατάσταση 
υπερκορεσμού. Στο στάδιο αυτό, η πρωτεΐνη αρχίζει να συναθροίζεται, 
εγκαταλείποντας την διαλυτή κατάσταση και μπαίνει στην αδιάλυτη φάση. Η 
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συνάθροιση  συμβαίνει σε δύο διακριτά στάδια, αυτό της εμπυρήνωσης και αυτό της 
αύξησης. Κατά το στάδιο της εμπυρήνωσης τα πρωτεϊνικά μόρια αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους σε ένα σταθερό σύμπλεγμα είτε ως ένα άμορφο, με διαταραγμένη 
διάταξη μορίων ίζημα είτε ως μικροκρύσταλλος. Στη συνέχεια, στο σύμπλεγμα 
εμπυρήνωσης μεταφέρονται, μέσω διάχυσης, επιπρόσθετα πρωτεϊνικά μόρια και 
ενσωματώνονται στην επιφάνεια του κατά το στάδιο αύξησης.  
 
Οι συνθήκες που ευνοούν την κρυστάλλωση 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό κρυστάλλων αντί των ιζημάτων δεν 
έχουν γίνει ακόμη πλήρως κατανοητοί. Συνεπώς, η πλειοψηφία αυτών που 
προσπαθούν να κρυσταλλώσουν κάποια πρωτεΐνη, στηρίζονται στη συστηματική 
τροποποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλυτότητα της, επικεντρώνοντας 
την προσπάθειά τους σε συνθήκες, που εμπειρικά έχει βρεθεί ότι οδηγούν στο 
σχηματισμό κρυστάλλου. Τα άμορφα ιζήματα τείνουν να εμφανίζονται πολύ συχνά 
όταν η συγκέντρωση της πρωτεΐνης έχει ξεπεράσει αρκετά τα όρια διαλυτότητάς της.  
Επιπρόσθετα, οι κρύσταλλοι μεγαλώνουν με πολύ αργότερο ρυθμό απ’ό,τι τα άμορφα 
ιζήματα. Συνεπώς, εάν η συγκέντρωση της πρωτεΐνης ξεπεράσει τα όρια 
διαλυτότητας πολύ γρήγορα, θα κυριαρχεί και πάλι η παρουσία ιζημάτων. Έτσι, η 
γενικότερη στρατηγική κρυστάλλωσης είναι να έρθει η πρωτεΐνη όσο πιο αργά και 
σταδιακά γίνεται σε ένα σημείο, το οποίο θα είναι ελαφρώς λίγο πριν από το σημείο 
κορεσμού.  
 
Ο τρόπος με τον οποίο η πρωτεΐνη φτάνει κοντά στο σημείο κορεσμού 
Ο κορεσμός μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω αύξησης της συγκέντρωσης της 
πρωτεΐνης, συνήθως με μεθόδους εξάτμισης, είτε μέσω μείωσης της διαλυτότητας 
της. Εάν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι ελάττωσης της διαλυτότητας μιας πρωτεΐνης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης του pH και της θερμοκρασίας, η 
πλειοψηφία των πρωτεϊνικών κρυσταλλώσεων γίνεται με τη χρήση 
κατακρημνιστικών παραγόντων. Η μέθοδος της «κρεμαστής σταγόνας» είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση της διαλυτότητας μιας πρωτεΐνης, καθώς 
συνδυάζει την εξάτμιση (διάχυση ατμών) με τη χρήση κατακρημνιστικών 
παραγόντων.   
 
Είδη κατακρημνιστικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται στην κρυστάλλωση 
πρωτεϊνών    
Οι κατακρημνιστικοί παράγοντες δύο κυρίως τύπων: άλατα και οργανικά μόρια, και 
λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Τα άλατα διαταράσσουν το εξωτερικό περίβλημα 
ενυδάτωσης των πρωτεϊνών, μέσω ελαχιστοποίησης των ελκτικών αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ της πρωτεΐνης και του διαλύματος στο οποίο βρίσκεται και παράλληλης 
μεγιστοποίησης των ελκτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών. Οι 
οργανικοί κατακρημνιστές αρχικά δρουν ελαττώνοντας τη διηλεκτρική σταθερά του 
διαλύματος έτσι ώστε να μειωθεί η ηλεκτροστατική προστασία των φορτισμένων και 
πολικών λειτουργικών ομάδων των πρωτεϊνών. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε τύπου κατακρημνιστή, είναι ότι οι ελκτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των πρωτεϊνικών μορίων ενισχύονται. Το γεγονός αυτό ευνοεί την ανάπτυξη ειδικών 
αλληλεπιδράσεων, το οποίο είναι πιθανό να οδηγήσει στην κρυστάλλωση. Βεβαίως, 
είναι δυνατή η συνδυαστική χρήση διαφόρων κατακρημνιστών σ’ ένα μοναδικό 
πείραμα κρυστάλλωσης. Μερικά παραδείγματα ευρέως χρησιμοποιούμενων 
κατακρημνιστικών παραγόντων δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Κατακρημνιστικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην 
κρυστάλλωση πρωτεϊνών 

                    
 

 
 
3.2 Πειράματα Κρυστάλλωσης της BC1960 
 
Κατά την προσπάθεια κρυστάλλωσης της BC1960 αρχικά έγινε δοκιμή των 
εμπορικών Crystal Screen: 
-Macrosol Screen 
-Crystal Screen I 
-Crystal Screen II 
 
Η συνθήκη στην οποία παρατηρήθηκαν κρύσταλλοι ήταν η No 20 του Crystal ScreenI 
(25% PEG 4.000, 0.2M Ammonium Sulfate, 0.1 Acetate pH=4.6 . Έτσι έγινε μια 
προσπάθεια βελτιστοποίησης των συνθηκών, τροποποιώντας με διάφορους 
συνδυασμούς τις συνθήκες στις οποίες εμφανίστηκε ο κρύσταλλος.  
Οι συνθήκες οι οποίες ελέγχθηκαν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ εκείνες 
στις οποίες σχηματίστηκαν κρύσταλλοι βρίσκονται σε έγχρωμο πλαίσιο. Οι βέλτιστες 
συνθήκες κρυσταλλώσεως της BC1960 είναι: 
12%PEG- Tris Acetate pH=4.6, 0.2mM Ammonium Sulftate, όπου και εμφανίστηκε ο 
κρύσταλλος που απεικονίζεται στην Εικόνα 7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 50mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
0% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 50mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
2% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 50mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
4% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 50mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
6% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 50mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 50mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 100mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 100mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 100mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 100mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
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10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 150mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 200mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
10% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
11% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
11% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
11% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
11% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 200mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 100mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 100mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 100mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 150mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 150mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
13% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 100mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 100mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 100mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
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14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
14%PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 150mM Ammonium Sulfate 
14% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
15% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
15% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
15% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
15% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
15% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 150mM Ammonium Sulfate 
15% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8 200mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 100mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 100mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 100mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 150mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 150mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 100mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 100mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 100mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 250mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Ammonium Sulfate 
18% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Ammonium Sulfate 
19% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
19% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
19% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
19% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 100mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 100mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 100mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
22% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
22% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
22% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
22% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.4, 200mM Ammonium Sulfate 
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24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Ammonium Sulfate 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 200mM Ammonium Sulfate 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 200mM Ammonium Sulfate 
25% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 50mM Ammonium Sulfate 
25% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.8, 50mM Ammonium Sulfate 
25% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.0, 50mM Ammonium Sulfate 
25% PEG 4.000, Tris Acetate pH=5.2, 50mM Ammonium Sulfate 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Sodium Chloride 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Sodium Chloride 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Sodium Chloride 
8% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Sodium Chloride 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Sodium Chloride 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Sodium Chloride 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Sodium Chloride 
12% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Sodium Chloride 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Sodium Chloride 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Sodium Chloride 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Sodium Chloride 
16% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Sodium Chloride 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Sodium Chloride 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Sodium Chloride 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Sodium Chloride 
20% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Sodium Chloride 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Sodium Chloride 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Sodium Chloride 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Sodium Chloride 
24% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Sodium Chloride 
28% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 100mM Sodium Chloride 
28% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 200mM Sodium Chloride 
28% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 300mM Sodium Chloride 
28% PEG 4.000, Tris Acetate pH=4.6, 400mM Sodium Chloride 
 
 

 
Εικόνα 7. Κρύσταλλος της BC1960 
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3.3 Κρυστάλλωση της BC1960 παρουσία υποστρωμάτων 
 
Με σκοπό την κρυσταλλογραφική μελέτη της BC1960 ως σύμπλοκο με τα 
υποστρώματά της, διεξήχθησαν πειράματα συγκρυστάλλωσης της με τα 
υποστρώματα (GlcNAc)1-6, στις συνθήκες που παρατηρήθηκαν κρύσταλλοι για το 
ένζυμο. Έτσι, αφού το διάλυμα της πρωτεΐνης επωάστηκε ξεχωριστά με κάθε 
υπόστρωμα σε αναλογία πρωτεΐνη : υπόστρωμα = 1:4 διεξήχθησαν τα πειράματα 
κρυστάλλωσης με τη μέθοδο της κρεμαστής σταγόνας. Καθώς, η BC1960 είναι 
γνωστό μεταλλοένζυμο, γεγονός που έχει αποδειχθεί  από άλλα πειράματα αλλά 
καθώς είναι μέλoς της οικογενείας CE4, για να αποφευχθεί η επεξεργασία του 
υποστρώματος από το ένζυμο, στο διάλυμα της κρυστάλλωσης προστέθηκε 1mM 
EDTA. Κρύσταλλοι, στις ίδιες συνθήκες που ίσχυαν για την BC1960, 
παρατηρήθηκαν μόνο για τα πειράματα συγκρυστάλλωσής της με τα υποστρώματα 
(GlcNAc)4 και (GlcNAc)6 (Εικόνα 8).    
 
 

 
 
Εικόνα 8. Κρύσταλλος της BC1960 παρουσία του (GlcNAc)6 

 
 
3.4 Cryoprotectant test για την BC1960  
 
Με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ακτίνων-Χ σε κρυο-συνθήκες ελέχθησαν διάφορα 
κρυοπροστατευτικά για την BC1960, εμβαπτίζοντας κρυστάλλους της πρωτεΐνης σε 
αυτά και παρακολουθώντας τη σταθερότητα τους κατά την παραμονή τους στο 
διάλυμα του κρυοπροστατευτικού (δημιουργία ρωγμών, λιώσιμο κρυστάλλων κτλ). 
Από τα ακόλουθα κρυοπροστατευτικά που δοκιμάστηκαν επιλέχθηκε η συνθήκη με 
35% PEG400, αν και όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1 με τα αποτελέσματα του 
cryoprotectant test, οι κρύσταλλοι της BC1960 ήταν σταθεροί παρουσία και άλλων 
κρυοπροστατευτικών.   
Τα διάφορα κρυοπροστατευτικά που δοκιμάστηκαν στους κρυστάλλους της BC1960, 
καθώς και οι διάφορες συγκεντρώσεις αυτών παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Κρυοπροστατευτικά 
 
 25% PEG 400 
 30% PEG 400 
 35% PEG 400 
 50% LiCl 
 30%Glycerol/50mM S.A., 100mM 

Tris Acetate pH=4.6 
 25% Ethylane Glycol 
 30% Ethylane Glycol 
 35% Ethylane Glycol 
 30% Polyvinylpyrolidone 
 35% Polyvinylpyrolidone 
 35% MPD 

 

 
 
 35% 1.6 Hexanediol 
 40% 1.6 Hexanediol 
 35% Propylane Glycol  
 40% Parafin Oil 
 30% Glucose 
 30% Xylitol 
 25% Sucrose 
 30% Thehalose 
 50% Lithium Acetate 
 35% Sodium Malonate  
 35% Sodium Chloride 
 35 % Sodium Formate 
 35% Sodium Nitrate 

 
 
 
Αποτελέσματα του Cryoprotectant test 
 
Οι κρύσταλλοι της BC1960 ήταν ανθεκτικοί στα ακόλουθα cryoprotectants: 
 

 25% PEG 400 
 30% PEG 400 
 35% PEG 400 
 25% Ethylane Glycol 
 30% Ethylane Glycol 
 35% Ethylane Glycol 
 30% Polyvinylpyrolidone 

 35% Polyvinylpyrolidone 
 30% Xylitol 
 30% Thehalose 
 35% Propylane Glycol  
 35% Sodium Malonate  
 35% Sodium Formate 
 35% Sodium Nitrate 

 
Πίνακας 3.1 Κρυοπροστατευτικά διαλύματα στα οποία οι κρύσταλλοι της BC1960  
                     εμφάνιζαν σταθερότητα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
 
 

Κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών 
 
 
 
 
Η κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της τρισδιάστατης δομής μορίων σε υψηλή διακριτικότητα, όπου 
στόχος είναι ο όσο το δυνατόν ακριβής καθορισμός της θέσης των ατόμων. Ο λόγος 
που χρησιμοποιούνται κρύσταλλοι του εκάστοτε μορίου είναι ότι ένα και μόνο μόριο 
θα σκέδαζε τις ακτίνες-Χ πολύ αδύναμα και συνεπώς δεν θα ήταν ανιχνεύσιμο το 
πρότυπο περίθλασης. Οι κρύσταλλοι περιέχουν πολλά διατεταγμένα μόρια με 
πανομοιότυπο προσανατολισμό. Έτσι κάθε μόριο σκεδάζει όμοια και οι περιθλώμενες 
ακτίνες από όλα τα μόρια συζευγνύονται με αποτέλεσμα να παράγονται ισχυρές 
περιθλώμενες δέσμες ακτίνων-Χ, οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν και να 
αναλυθούν.  
Το πρωταρχικό και καθοριστικό βήμα στην επίλυση της δομής ενός μορίου 
(πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα) είναι η δημιουργία καλής ποιότητας κρυστάλλων. 
Κρυσταλλική είναι μια κατάσταση της στερεάς φάσης της ύλης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από υψηλή τάξη και συμμετρία στο πακετάρισμα των δομικών λίθων 
που απαρτίζουν τον κρύσταλλο. Κρύσταλλος είναι η κανονική, περιοδικά 
επαναλαμβανόμενη διευθέτηση ατόμων ή μορίων στις τρεις διαστάσεις και 
αποτελείται από όμοιες κυψελίδες που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και 
επαναλαμβάνονται στο χώρο έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα κανονικό 
τρισδιάστατο πλέγμα, το κρυσταλλικό πλέγμα. Το βασικό ελάχιστο παραλληλεπίπεδο 
το οποίο με την εφαρμογή μεταθέσεων είναι σε θέση να πληρώσει ολόκληρο το 
κρυσταλλικό πλέγμα, ονομάζεται στοιχειώδης κυψελίδα (unit cell). Στην περίπτωση 
που ο κρύσταλλος διαθέτει στοιχεία συμμετρίας, όπως συμβαίνει συνήθως, τότε η 
στοιχειώδης κυψελίδα δύναται να περιέχει περισσότερα του ενός όμοια αντικείμενα.   
Μέσα στην στοιχειώδη κυψελίδα διευθετείται η ασύμμετρη μονάδα (asymmetric 
unit), η οποία είναι η ελάχιστη επαναλαμβανόμενη μονάδα που με την εφαρμογή της 
κατάλληλης ομάδας πράξεων συμμετρίας (symmetry operations) απαρτίζει τη 
στοιχειώδη κυψελίδα. Η ασύμμετρη μονάδα μπορεί να αποτελείται από ένα τμήμα 
ενός μορίου, από ένα μόριο ή και από περισσότερα του ενός μορίων, ενώ η ομάδα 
των πράξεων συμμετρίας που αναφέρθηκε παραπάνω ορίζεται από την χωρο-ομάδα 
συμμετρίας του κρυστάλλου. 
Ο προσδιορισμός της σωστής χωρο-ομάδας συμμετρίας του κρυστάλλου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της κρυσταλλογραφικής μελέτης, ενώ η 
ύπαρξη συμμετρίας και ο προσδιορισμός της μειώνουν τον απαιτούμενο αριθμό των 
πειραματικών δεδομένων και της υπολογιστικής ανάλυσης. Το κρυσταλλικό πλέγμα 
μπορεί να έχει μόνο 10 στοιχεία συμμετρίας (symmetry elements), ο συνδυασμός των 
οποίων δίνει τις 32 κρυσταλλικές τάξεις. Επειδή όμως το κρυσταλλικό πλέγμα 
χαρακτηρίζεται και από συμμετρία μετατόπισης ως προς τις τρεις διαστάσεις του 
χώρου, δημιουργούνται νέα στοιχεία συμμετρίας, οι κοχλιωτοί άξονες και τα επίπεδα 
ολίσθησης και έτσι από τις 32 κρυσταλλικές τάξεις προκύπτουν 230 χωρο-ομάδες 
συμμετρίας (space groups). Υπάρχουν 14 είδη πλεγμάτων, τα πλέγματα Bravais, τα 
οποία με τη σειρά τους κατανέμονται σε 7 κρυσταλλικά συστήματα: Τρικλινές, 
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Μονοκλινές, Ορθορομβικό, Τριγωνικό, Εξαγωνικό, Τετραγωνικό και Κυβικό. Η 
εξωτερική μορφολογία του κρυστάλλου πολύ συχνά δίνει ενδείξεις για την εσωτερική 
κρυσταλλική συμμετρία και για τον προσανατολισμό των κρυσταλλογραφικών 
αξόνων.  
Τα δεδομένα μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε μία κατώτερη χωρο-ομάδα 
συμμετρίας και έπειτα να ελεγχθούν για πιθανά ισοδύναμα συμμετρίας υψηλότερης 
τάξης. Εναντιόμορφες ομάδες συμμετρίας δεν μπορούν να διαχωριστούν μέχρι να 
γίνουν διαθέσιμες οι πληροφορίες για τις φάσεις, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη 
στρατηγική συλλογής των δεδομένων.    
 
 
4.1 Αλληλεπίδραση ακτίνων-Χ με την ύλη 
 
Όταν οι ακτίνες-Χ προσκρούσουν σε ένα άτομο σκεδάζονται προς όλες τις 
διευθύνσεις. Τα ηλεκτρόνια είναι τα σωματίδια του ατόμου που σκεδάζουν 
σημαντικά τις ακτίνες-Χ και κατανέμονται σε ατομικούς όγκους συγκρίσιμους με τα 
μήκη κύματος των ακτίνων-Χ που χρησιμοποιούνται στην κρυσταλλογραφική 
ανάλυση.  Η σκέδαση των ακτίνων-Χ από τα άτομα οφείλεται σε δύο φαινόμενα, την 
σκέδαση Thomson και την σκέδαση Compton, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω.  
Σκέδαση Thomson: Όταν οι ακτίνες-Χ ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαπερνούν 
την ύλη, τότε η ηλεκτρική συνιστώσα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος δημιουργεί 
ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο. Επειδή η συχνότητα ων ακτίνων-Χ είναι τόσο 
υψηλή, τα ηλεκτρόνια των ατόμων μπορούν, κατά καλή προσέγγιση, να θεωρηθούν 
ελεύθερα σε αυτό το πεδίο και συνεπώς ότι εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση με 
συχνότητα ίδια με αυτήν της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Λόγω αυτής της 
εξαναγκασμένης ταλάντωσης εκπέμπουν δευτερογενώς ακτινοβολία ίδιου μήκους 
κύματος με της προσπίπτουσας. Αυτού του είδους η σκέδαση κατά την οποία δεν 
παρατηρείται αλλαγή στο μήκος κύματος ονομάζεται σκέδαση Thomson και αποτελεί 
τον κύριο τύπο σκέδασης που εμπλέκεται στη περίθλαση ακτίνων-Χ. 
Σκέδαση Compton: Λόγω της επιπρόσθετης συμπεριφοράς των ακτίνων-Χ και ως 
φωτόνια ορμής hv/c, η ορμή τους μεταφέρεται όταν τα σωματίδια συγκρούονται 
ανελαστικά με τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών στοιβάδων των ατόμων τα οποία και 
εκτρέπουν από την αρχική τους τροχιά και η ακτινοβολία μετατρέπεται σε ακτίνες-Χ 
χαμηλότερης ενέργειας (μεγαλύτερου μήκους κύματος). Καθώς η μεταβολή της 
ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες σύγκρουσης των σωματιδίων, οι σκεδαζόμενες 
ακτίνες-Χ διαθέτουν συνεχές φάσμα σε μήκη κύματος μεγαλύτερα της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η σκέδαση αυτή ονομάζεται σκέδαση Compton και η 
παρουσία του φαινομένου αυτού εμπλέκεται ως θόρυβος στα πειράματα περίθλασης 
των ακτίνων-Χ. 
 
 
4.1.1 Σκέδαση ακτίνων-Χ και νόμος του Bragg 
 
Όταν οι ακτίνες-Χ αλληλεπιδρούν με την ύλη σκεδάζονται από τα ηλεκτρόνια προς 
όλες τις διευθύνσεις. Οι ακτίνες-Χ που σκεδάζονται από διαφορετικά ηλεκτρόνια 
διανύουν διαφορετικές αποστάσεις και όταν αλληλεπιδράσουν μπορεί να είναι σε 
φάση μεταξύ τους και να υπάρχει ενισχυτική συμβολή ή να υπάρχει  διαφορά φάσης 
και το αποτέλεσμα να είναι ένα κύμα με πλάτος τη διαφορά των πλατών των αρχικών 
κυμάτων.  
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Το 1913, ο W.L. Bragg θεωρώντας ότι οι σκεδαζόμενες ακτίνες συμπεριφέρονται σαν 
να είναι ανακλάσεις από νοητά επίπεδα, τα επίπεδα Bragg, για τις οποίες ισχύει ότι η 
γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την γωνία ανάκλασης. Στην περίπτωση που οι ακτίνες 
χτυπάνε σε ένα επίπεδο εξέρχονται από αυτό πάντα σε φάση, ανεξαρτήτως από το 
που εισέρχονται και αυτό φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 
 

  
Εικόνα 9. Απεικόνιση δύο ακτίνων που χτυπούν ένα επίπεδο υπό γωνία θ. Όταν η γωνία 
πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης, οι ακτίνες που ανακλώνται από δύο 
οποιαδήποτε σημεία του ίδιου επιπέδου διανύουν ίσες αποστάσεις (μήκος κύματος) και 
παραμένουν συνεχώς σε φάση.   
 
Σε αυτήν την εικόνα, οι δύο εισερχόμενες ακτίνες είναι σε φάση στα σημεία που 
συνδέει η γραμμή ab. Εάν οι γραμμές ad και bc έχουν τον ίδιο μήκος τότε οι 
εξερχόμενες ακτίνες θα είναι σε φάση. Αυτό θα ισχύει μόνο εάν η γωνία πρόσπτωσης 
ισούται με τη γωνία ανάκλασης και αποδεικνύεται θεωρώντας τα δύο τρίγωνα στην 
εικόνα abc και acd, στα οποία οι γωνίες abc και adc είναι ορθές και η πλευρά ac 
κοινή. Εάν μια επιπλέον γωνία είναι ίση τότε τα δύο τρίγωνα είναι ταυτόσημα. Η 
γωνία acd είναι η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία cad είναι η γωνία ανάκλασης και 
όταν αυτές είναι ίσες τα τρίγωνα είναι πράγματι ταυτόσημα και οι πλευρές bc και ad 
είναι ίσες, συνεπώς οι ακτίνες που ανακλώνται από δύο οποιαδήποτε σημεία του 
ίδιου επιπέδου διανύουν ίσες αποστάσεις (μήκος κύματος) και παραμένουν συνεχώς 
σε φάση.   
Με βάση την εξίσωση Bragg, μπορούμε να εξάγουμε τις συνθήκες που πρέπει να 
πληρούνται έτσι ώστε ακτίνες που σκεδάζονται από διαφορετικά παράλληλα επίπεδα 
να εξέρχονται από αυτά σε φάση. Από την ακόλουθη εικόνα μπορεί να διεξαχθεί η 
σχέση που συνδέει την απόσταση μεταξύ των επιπέδων, την γωνία πρόσπτωσης και 
το μήκος κύματος της ακτινοβολίας (νόμος του Bragg). 
 
 

 
 
Εικόνα 8. Η συνθήκη συμβολής των κυμάτων, γνωστή και ως νόμος του Bragg.  
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Η διαφορά σε μήκη κύματος της απόστασης που έχουν διανύσει τα δύο κύματα είναι 
ίση με 2l και μέσω απλής τριγωνομετρίας η άνω γωνία του τριγώνου ισούται με θ. 
Λόγω των παραπάνω το l ισούται με dsinθ. Για να είναι είναι σε φάση οι εξερχόμενες 
ακτίνες θα πρέπει η διαφορά της απόστασης που έχουν διανύσει να είναι ακέραιο 
πολλαπλάσιο του μήκους κύματος και από αυτά συνάγεται η εξίσωση Bragg: 
  
n λ = 2dsinθ  
 
όπου λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, n ένας ακέραιος, d  το διάστημα μεταξύ 
των επιπέδων και θ η γωνία πρόσπτωσης και ανάκλασης της δέσμης των ακτίνων-Χ. 
Ο νόμος του Bragg εξηγεί τις γωνίες στις οποίες παρατηρούνται οι ανακλάσεις, 
πράγμα που εξαρτάται από τις διαστάσεις και τη συμμετρία του κρυσταλλικού 
πλέγματος. Όσον αφορά την ένταση των ανακλάσεων, αυτό εξαρτάται από τη φύση 
και τη διευθέτηση των ατόμων στην στοιχειώδη κυψελίδα, με άλλα λόγια από τη 
σχετική θέση των τελευταίων από τα επίπεδα Bragg.   
 
 
4.1.2 Ewald Sphere  
 
Η σφαίρα του Ewald είναι μια γεωμετρική κατασκευή για την απεικόνιση των 
επιπέδων Bragg που βρίσκονται σε τέτοιο προσανατολισμό ώστε να παρατηρείται 
περίθλαση. Στα αριστερά της παρακάτω εικόνας, μια προσπίπτουσα και μια 
περιθλώμενη από τον κρύσταλλο ακτίνα αναπαρίστανται ως ανύσματα μήκους 1/λ.  
 

  
Εικόνα 10.  Ewald Sphere 
 
Η προσπίπτουσα ακτίνα (1) και η περιθλώμενη ακτίνα (2) είναι υπό γωνία θ από ένα 
σετ επιπέδων Bragg του κρυστάλλου. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η συνολική 
διαφορά γωνίας μεταξύ της προσπίπτουσας και της περιθλώμενης ακτίνας. Μέσω 
απλής τριγωνομετρίας φαίνεται ότι το κόκκινο άνυσμα είναι κάθετο στα επίπεδα 
Bragg και στα δύο τρίγωνα που σχηματίζονται το κάθε μισό του κόκκινου ανύσματος 
ισούται με sinθ/λ, το οποίο με βάση το νόμο του Bragg είναι ίσο με 1/2d και συνεπώς 
το συνολικό μήκος του κόκκινου ανύσματος είναι 1/d και αντιστοιχεί στο άνυσμα του 
αντίστροφου χώρου. Η γωνία 2θ μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 180 μοίρες και η 
περιθλώμενη ακτίνα μπορεί να πηγαίνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στις τρεις 
διαστάσεις. Επομένως το άνυσμα του αντίστροφου χώρου που την αντιπροσωπεύει 
μπορεί να έχει το άκρο του σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην επιφάνεια μιας τέτοιας 
σφαίρας ακτίνας 1/λ και το άλλο άκρο του πάντα στο άκρο του ανύσματος της 
άμεσης (μη περιθλώμενης) ακτίνας (3). Καθώς όλα τα ανύσματα αυτά έχουν την αρχή 
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τους στο σημείο αυτό, το τελευταίο ορίζεται και ως η αρχή των συντεταγμένων του 
αντίστροφου χώρου. Μια τέτοια σφαίρα είναι η Ewald sphere, η οποία απεικονίζεται 
στα δεξιά της Εικόνας 10. Το άνυσμα της περιθλώμενης ακτίνας έχει τη βάση του στο 
κέντρο της σφαίρας όπου είναι το origin του κρυστάλλου, ενώ όπως ειπώθηκε, το 
origin του αντίστροφου χώρου είναι στο σημείο από το οποίο η άμεση δέσμη των 
ακτίνων βγαίνει από τη σφαίρα. Έτσι, περιστρέφοντας τον κρύσταλλο 
περιστρέφονται τα επίπεδα Bragg, αλλά προς την ίδια κατεύθυνση περιστρέφεται και 
ο αντίστροφος χώρος. Καθώς η περίθλαση από κρυστάλλους περιορίζεται σε 
ορισμένα σημεία του αντίστροφου πλέγματος που αντιστοιχούν σε σετ επιπέδων που 
προσδιορίζονται από τους ακέραιους δείκτες Miller, καθώς περιστρέφεται ο 
κρύσταλλος περιστρέφεται και το αντίστροφο πλέγμα. Αυτό απεικονίζεται σχηματικά 
στην Εικόνα 11, όπου φαίνονται τα κυκλικά επίπεδα των σημείων του αντίστροφου 
πλέγματος, τα οποία τέμνουν την Ewald sphere και συνεπώς πληρούν τις συνθήκες 
για να παρατηρηθεί η περίθλαση.  
 

 
Εικόνα 11. Ewald Spere και αντίστροφο πλέγμα 
 
Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ότι καθώς ο κρύσταλλος περιστρέφεται στο πρότυπο 
περίθλασης οι ανακλάσεις δεν παρατηρούνται απλώς πάνω σε αυτά τα κυκλικά 
επίπεδα, αλλά καθώς διαταράσσεται η θέση των κυκλικών επιπέδων εμφανίζονται τα 
λεγόμενα lunes of spots, ενώ ακόμη και άλλα επίπεδα Bragg έρχονται σε συνθήκες 
περίθλασης.  
 
 
4.1.3 Ατομικός Παράγοντας Σκέδασης  f  (Atomic Structure Factor)  
 
Ο ατομικός παράγοντας σκέδασης είναι το πλάτος του κύματος που προκύπτει από 
την σκέδαση ενός ατόμου και αποτελεί το μέτρο της ικανότητας σκέδασης του 
ατόμου σε σχέση με ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Ο ατομικός παράγοντας σκέδασης 
εξαρτάται από τη φύση του ατόμου, τη διεύθυνση σκέδασης, το μήκος κύματος της 
ακτινοβολίας και τη θερμοκρασία που σχετίζεται με τη θερμική ταλάντωση του 
ατόμου. Σε θερμοκρασία απόλυτου μηδενός (Τ = 0Κ) και σε γωνία 2θ = 0ο (sinθ = 0) 
κατά μήκος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, όλα τα ηλεκτρόνια σκεδάζουν σε φάση 
και έτσι ο ατομικός παράγοντας σκέδασης αποκτά τη μέγιστη τιμή του fo που ισούται 
με τον ατομικό αριθμό Ζ του στοιχείου (Εικόνα 12).  
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Εικόνα 12. Διάγραμμα μεταβολής του ατομικού παράγοντα σκέδασης ανάλογα με τη γωνία 
                   σκέδασης  
 
Οι θεωρητικές τιμές του ατομικού παράγοντα σκέδασης fo έχουν υπολογιστεί για 
κάθε τύπο ατόμου, θεωρώντας τα άτομα σε ηρεμία (International Tables of X-Ray 
Crystallography Vol. III). Στην πράξη όμως τα άτομα εκτελούν ταλαντώσεις γύρω 
από μια θέση λόγω θερμικής κίνησης και έτσι υπάρχει ο θερμικός παράγοντας Β 
(Temperature Factor B), ο οποίος προκαλεί ελάττωση του ατομικού παράγοντα 
σκέδασης σύμφωνα με τη σχέση: 
 
                                      f = fo exp [-B(sinθ/λ)2]  
 
Ο θερμικός παράγοντας Β (σε Å2) σχετίζεται με το τετράγωνο του μέσου πλάτους της 
θερμικής ταλάντωσης. Ειδικότερα, εάν το άτομο έχει μέση μετατόπιση ū, τότε Β = 
8π2ū2. 
Το ηλεκτρονικό νέφος θεωρείται σφαιρικά συμμετρικό  γύρω από τον πυρήνα του 
ατόμου και η ηλεκτρονική πυκνότητα σε μια θέση r ορίζεται από τη συνάρτηση 
ηλεκτρονικής πυκνότητας ρ(r), που αποτελεί μια σύνθεση Fourier. Λόγω της 
κεντροσυμμετρίας γύρω από την αρχή των συντεταγμένων, όπου τοποθετείται εξ 
ορισμού ο πυρήνας του ατόμου, η σκέδαση είναι πάντα πραγματική, δηλαδή 
βρίσκεται πάντα κατά μήκος του πραγματικού άξονα σε ένα διάγραμμα Argand. Το 
διάγραμμα Αrgand αποτελεί στα μαθηματικά μια αναπαράσταση των μιγαδικών 
αριθμών. Διαθέτει τον πραγματικό άξονα r (real) και τον φανταστικό άξονα i 
(imaginary). Μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα τροποποιημένο καρτεσιανό επίπεδο με το 
πραγματικό μέρος να αναπαρίσταται σαν μετατόπιση κατά μήκος του άξονα x και το 
φανταστικό μέρος κατά μήκος του y. 
Ο ατομικός παράγοντας  f σκέδασης ισούται με : 
  

                                
 
Καθώς το άτομο θεωρείται σφαιρικά συμμετρικό, δεν έχει σημασία αν αλλάζει τον 
προσανατολισμό του σε σχέση με την κατεύθυνση S και συνεπώς ο ατομικός 
παράγοντας σκέδασης εξαρτάται μόνο από το μέτρο του S ( |S| = 2sinθ/λ ).  
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4.1.4 Σκέδαση ακτίνων-Χ από κρυστάλλους-Παράγοντας Δομής 
 
Ένας κρύσταλλος είναι μια διευθέτηση μορίων που επαναλαμβάνεται περιοδικά στο 
χώρο. Η ιδιότητα αυτή κάνει τα μόρια να σκεδάζουν με όμοιο τρόπο τις ακτίνες, έτσι 
ώστε σε ορισμένες διευθύνσεις η σκέδαση από όλα τα μόρια να συνεισφέρει 
εποικοδομητικά και να προκύπτουν ισχυρές περιθλώμενες ακτίνες. Η ένταση αυτών 
των ακτίνων μπορεί να μετρηθεί και η διαδικασία ονομάζεται συλλογή δεδομένων 
περίθλασης του κρυστάλλου. Οι σκεδαζόμενες ακτίνες καταγράφονται σε έναν 
ανιχνευτή ειδώλου με τη μορφή σημειακών αμαυρώσεων (ανακλάσεις). 
Στην πραγματικότητα ο κρύσταλλος αποτελείται από ένα μωσαϊκό μορίων, στο οποίο 
όλα τα μόρια δεν είναι διευθετημένα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Η μωσαϊκότητα 
(mosaicity) ενός κρυστάλλου είναι η κατά μέσο όρο γωνιακή μετατόπιση των μορίων 
στον κρύσταλλο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη συλλογή των δεδομένων 
περίθλασης. Πολύ καλοί θεωρούνται οι κρύσταλλοι με μωσαϊκότητα από 0.1ο έως 
0.2ο, ενώ κρύσταλλοι με μωσαϊκότητα 2ο είναι πρακτικά άχρηστοι. Επιπλέον, η 
διακριτικότητα στην οποία σκεδάζει ένας κρύσταλλος εξαρτάται και από τον ατομικό 
θερμικό συντελεστή Β. Γενικά, μόνο καλά οργανωμένοι κρύσταλλοι με χαμηλό 
συντελεστή θερμοκρασίας μπορούν να μελετηθούν σε υψηλή διακριτικότητα.  
Αν θεωρήσουμε ότι το σύνολο των ατόμων στην στοιχειώδη κυψελίδα αντιστοιχεί σε 
ένα μόριο και τα ανύσματα θέσης rj των διαφορετικών ατόμων υπολογίζονται βάση 
της αρχής των αξόνων της στοιχειώδους κυψελίδας τότε ο τύπος: 
  

 
 
αναπαριστά τον παράγοντα δομής στην κρυσταλλογραφία και εξαρτάται από την 
διευθέτηση των ατόμων στην στοιχειώδη κυψελίδα. Καθώς ένας κρύσταλλος 
αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό στοιχειωδών κυψελίδων το συνολικό κύμα που 
σκεδάζεται από αυτόν είναι το αποτέλεσμα της συμβολής των κυμάτων που 
σκεδάζονται από όλες τις στοιχειώδεις κυψελίδες αναφορικά με την αρχή του 
συστήματος συντεταγμένων (origin), η οποία ορίζεται σε ένα σημείο του 
κρυσταλλικού πλέγματος.  
Στο πρότυπο περίθλασης ενός κρυστάλλου τα διαστήματα μεταξύ των ανακλάσεων, 
δηλαδή τα διαστήματα μεταξύ των σημείων του αντίστροφου πλέγματος είναι 
αντιστρόφως ανάλογα προς τα διαστήματα του πραγματικού χώρου, δηλαδή από τα 
διαστήματα μεταξύ των όμοιων αντικειμένων που απαρτίζουν τον κρύσταλλο. Από τα 
διαστήματα αυτά του αντίστροφου χώρου μπορούμε να διεξάγουμε πληροφορία για 
τις διαστάσεις της στοιχειώδους κυψελίδας, ενώ από τη θέση των ανακλάσεων 
πληροφορία για την χωρο-ομάδα συμμετρίας στην οποία ανήκει ο κρύσταλλος. 
Τέλος, η πληροφορία για την τρισδιάστατη δομή του μόριο του κρυστάλλου 
διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και την ένταση των ανακλάσεων. 
Στον αντίστροφο χώρο κάθε ανάκλαση χαρακτηρίζεται από τους δείκτες h, k , l, τους 
λεγόμενους Miller indices, οι οποίοι χαρακτηρίζουν και τα σετ των επιπέδων από τα 
οποία προέρχεται η κάθε ανάκλαση και πρέπει να είναι ακέραιοι αριθμοί. Η κεντρική 
ανάκλαση στον ανιχνευτή θεωρείται ως η αρχή των συντεταγμένων του αντίστροφου 
χώρου και της δίδονται οι δείκτες (h,k,l) = (0,0,0). Συνήθως η ανάκλαση 000 δεν είναι 
μετρήσιμη γιατί καλύπτεται από την δέσμη των ακτίνων-Χ που διαπερνά τον 
κρύσταλλο. Η θέση κάθε ανάκλασης και συνεπώς οι δείκτες που την προσδιορίζουν 
είναι ανάλογη με τη γωνία κατά την οποία η περιθλώμενη ακτίνα αποκλίνει από την 
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προσπίπτουσα. Κα8ώς οι αποστάσεις στον αντίστροφο χώρο είναι αντιστρόφως 
ανάλογες προς αυτές στον πραγματικό χώρο, εκφράζονται σε Å-1. Η μέγιστη 
διακριτική ικανότητα του μοντέλου που μπορεί να υπολογιστεί εξαρτάται από τη 
μέγιστη γωνία της σκέδασης.  
Ο παράγοντας δομής Fhkl για μια ανάκλαση από ένα σετ επιπέδων hkl στην οποία 
συμβάλλουν n άτομα με κλασματικές συντεταγμένες xyz στην στοιχειώδη κυψελίδα 
μπορεί να περιγραφεί και ως μια σύνθεση Fourier της μορφής : 
              

 
 
Από την παραπάνω εξίσωση φαίνεται ότι κάθε ανάκλαση είναι το αποτέλεσμα της 
συμβολής των περιθλώμενων κυμάτων από κάθε άτομο της στοιχειώδους κυψελίδας. 
 
 
4.1.5 Συνάρτηση Ηλεκτρονικής Πυκνότητας & μετασχηματισμοί Fourier   
 
Παραπάνω, ο παράγοντας δομής περιγράφηκε ως μια σειρά Fourier οι όροι της 
οποίας ήταν η συνεισφορά κάθε ατόμου j. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα 
θεωρούνται μια απλή σφαίρα ηλεκτρονικής πυκνότητας και η συνεισφορά τους 
εξαρτάται από το είδος του ατόμου που καθορίζει το fj και από τη θέση του στην 
στοιχειώδη κυψελίδα (xj,yj,zj) που καθορίζει τη φάση του κάθε ατομικού παράγοντα 
σκέδασης. Εναλλακτικά, ο παράγοντας δομής Fhkl μπορεί να περιγραφεί ως το  
άθροισμα των συνεισφορών στη σκέδαση από κάθε στοιχειώδη όγκο ηλεκτρονικής 
πυκνότητας στη στοιχειώδη κυψελίδα. Η ηλεκτρονική πυκνότητα ενός στοιχειώδη 
όγκου με το κέντρο του σε ένα σημείο (x,y,z) αποτελεί μια μέση τιμή της ρ(x,y,z) σε 
εκείνη την περιοχή. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο στοιχειώδης όγκος τόσο 
ακριβέστερη είναι η προσέγγιση της τιμής της ρ(x,y,z) σε κάθε σημείο. Έτσι, μέσω 
ολοκλήρωσης της συνάρτησης ρ(x,y,z) σε κάθε σημείο αντί του αθροίσματος των 
μέσων τιμών, οι στοιχειώδεις όγκοι θεωρούνται απειροελάχιστα μικροί και ο 
υπολογισμός του παράγοντα δομής παίρνει την μορφή: 
 

 
 
Καθώς ο μετασχηματισμός Fourier είναι μια αντιστρεπτή μαθηματική εφαρμογή, η 
συνάρτηση ηλεκτρονικής πυκνότητας μπορεί να περιγραφεί και ως ο 
μετασχηματισμός  Fourier των παραγόντων δομής, αυτή τη φορά όμως ως τριπλό 
άθροισμα αντί για ολοκλήρωμα: 
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4.1.6 Το πρόβλημα των φάσεων: “The Phase Problem” 
 
Ο παράγοντας δομής Fhkl είναι μια περιοδική συνάρτηση που περιγράφεται από το 
πλάτος, το μήκος κύματος και την φάση των κυμάτων. Έτσι, η συνάρτηση 
ηλεκτρονικής πυκνότητας παίρνει τη μορφή: 
 

 
Όπου αhkl, η φάση μιας συγκεκριμένης ανάκλασης hkl. 
Η Εικόνα 13 απεικονίζει πως τα ανεξάρτητα από κάθε άτομο σκεδαζόμενα κύματα 
καθορίζουν το πλάτος και τη φάση του περιθλώμενου κύματος hkl. 
 
(i)   (ii)

 
Εικόνα 13. (i) Δύο επίπεδα ενός σετ επιπέδων Bragg και 4 άτομα 
                  (ii) Η συνολική σκέδαση που παρατηρείται από αυτό το σετ των επιπέδων Bragg 
                        είναι το αποτέλεσμα της συμβολής των επιμέρους ατομικών παραγόντων 
                        σκέδασης από κάθε άτομο της στοιχειώδους κυψελίδας 
 
Στην Eικόνα 13(i) απεικονίζονται δύο επίπεδα ενός σετ επιπέδων Bragg και τέσσερα 
άτομα. Όπως προαναφέρθηκε, η σχετική φάση κάθε ατομικού παράγοντα σκέδασης, 
η οποία κυμαίνεται από 0 έως 360 μοίρες, εξαρτάται από τη σχετική απόσταση των 
ατόμων από τα επίπεδα τα οποία ορίζουν τη μηδενική φάση. Έτσι, όπως φαίνεται και 
στην Eικόνα 13(ii), ο παράγοντας δομής που περιθλάται από ένα τέτοιο σετ επιπέδων 
Bragg, είναι το αποτέλεσμα της συμβολής των επιμέρους ατομικών παραγόντων 
σκέδασης, η σχετική φάση των οποίων εξαρτάται τις συντεταγμένες τους (x,y,z) στην 
στοιχειώδη κυψελίδα του κρυστάλλου. 
Καθώς ο Fhkl αναπαριστά μια περιθλώμενη ακτίνα-Χ, το μήκος κύματος (συχνότητα) 
είναι το ίδιο με της πηγής (προσπίπτουσα ακτινοβολία). Το πλάτος του Fhkl είναι 
ανάλογο προς την τετραγωνική ρίζα της έντασης Ihkl, συνεπώς τα πλάτη των 
παραγόντων δομής ανακτώνται από τη μέτρηση των εντάσεων των ανακλάσεων που 
καταγράφονται στον ανιχνευτή. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή η ανάκτηση των φάσεων 
από ένα πείραμα περίθλασης ακτίνων-Χ και αυτό αποτελεί και το πρόβλημα των 
φάσεων στην Kρυσταλλογραφία. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τον υπολογισμό 
των φάσεων, από τις οποίες αργότερα θα περιγραφεί η μέθοδος της Μοριακής 
Αντικατάστασης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της δομής της 
BC1960.    
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4.2 Συλλογή κρυσταλλογραφικών δεδομένων 
 
Καλά οργανωμένοι κρύσταλλοι με διαστάσεις 0.1x0.1x0.1 mm3 (ή λιγότερο) συχνά 
επαρκούν για τη συλλογή δεδομένων σε ένα σύγχροτρον. Για τη συλλογή δεδομένων 
σε περιστρεφόμενες εργαστηριακές ανόδους απαιτούνται αρκετά μεγαλύτεροι 
κρύσταλλοι. Οι πρωτεϊνικοί κρύσταλλοι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους σε 
διαλύτη, είναι μηχανικά εύθραυστοι και ιδιαίτερα ευαίσθητοι κατά την έκθεσή τους 
στην ατμόσφαιρα και σε μεταβολές της θερμοκρασίας, της ιοντικής ισχύος ή του pH. 
Για να εκτεθεί ο κρύσταλλος τις ακτίνες-Χ είναι απαραίτητο να απομακρυνθεί από 
την σταγόνα κρυστάλλωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των 
ισορροπιών που έχουν αναπτυχθεί στο διάλυμα της κρυστάλλωσης, ακολουθείται μια 
συγκεκριμένη πορεία κατά τη μεταφορά του στη δέσμη των ακτίνων-Χ, γνωστή ως 
crystal mounting. Η πορεία αυτή περιλαμβάνει τη μεταφορά του κρυστάλλου από τη 
σταγόνα σε ένα γυάλινο τριχοειδή σωλήνα με λεπτά τοιχώματα (capillary), του 
οποίου τα δύο άκρα κλείνονται στεγανά με κερί. Ο κρύσταλλος τραβιέται στο 
εσωτερικό του capillary με τη χρήση ενός μικρού σιφωνίου που προσαρμόζεται στο 
ένα άκρο του. Εντός του capillary διατηρείται μια μικρή ποσότητα μητρικού υγρού, η 
οποία εξασφαλίζει τον κορεσμό με ατμούς με σκοπό την αποφυγή της αφυδάτωσης 
του κρυστάλλου.  
Η συλλογή μιας πλήρους σειράς δεδομένων περίθλασης σε θερμοκρασία δωματίου 
από έναν μόνο κρύσταλλο είναι συνήθως αδύνατη, λόγω της σχετικά γρήγορης 
αποδιοργάνωσης της κρυσταλλικής τάξης και συνεπώς της σταδιακής απώλειας της 
ικανότητας για περίθλαση. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως βλάβη από ακτινοβόληση 
(radiation damage) και εν μέρει οφείλεται στη δράση ελεύθερων ριζών που 
παράγονται από την αλληλεπίδραση των ακτίνων-Χ με μόρια νερού του κρυστάλλου. 
Η ταχύτητα με την οποία οι ελεύθερες ρίζες διαδίδονται μέσα στον κρύσταλλο και 
αντιδρούν εξαρτάται από τη θερμοκρασία (ελάττωση της θερμοκρασίας επιβραδύνει 
το φαινόμενο). 
Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τους 100Κ (κρυο-συνθήκες), το φαινόμενο 
επιβραδύνεται σημαντικά και ο κρύσταλλος παραμένει πρακτικά ανέπαφος κατά τη 
διάρκεια μακρόχρονης έκθεσης στις ακτίνες. Η επιτυχία ενός πειράματος σε κρυο-
συνθήκες εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο ο κρύσταλλος ψύχεται 
(Garman & Schneider, 1997). Σταδιακή ελάττωση της θερμοκρασίας οδηγεί στο 
σχηματισμό πάγου από το νερό που βρίσκεται μέσα και γύρω από τον κρύσταλλο. Η 
δημιουργία πάγου είναι ανεπιθύμητη γιατί αφενός συνεισφέρει στην περίθλαση (ice 
rings) και αφετέρου η διαστολή που συνοδεύει το σχηματισμό του καταστρέφει το 
κρυσταλλικό πλέγμα. Αντίθετα, απότομη ελάττωση της θερμοκρασίας κάνει το 
υδατικό διάλυμα να παγώσει άμορφα με μια διαδικασία γνωστή ως υαλοποίηση. Τα 
τελευταία χρόνια, κοινή πρακτική είναι, πριν τις μετρήσεις των δεδομένων 
περίθλασης, οι κρύσταλλοι να εμβαπτίζονται σε υγρό άζωτο (shock cryo-cooling), 
όπου και διατηρούνται μέχρι τη μέτρηση, ενώ κατά τη διάρκεια της μέτρησης 
βρίσκονται εντός ψυχρού ρεύματος αέριου αζώτου, θερμοκρασίας περίπου 100Κ. 
Έτσι, η ζωή των κρυστάλλων επιμηκύνεται σημαντικά κατά την παραμονή τους στις 
ακτίνες-Χ περιορίζοντας αισθητά τη βλάβη από ακτινοβόληση, ενώ ακόμη, η 
ποιότητα των δεδομένων περίθλασης βελτιώνεται καθώς μετριάζεται η κινητικότητα 
των μακρομορίων στο κρυσταλλικό πλέγμα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος 
περίθλασης, ο κρύσταλλος διατηρείται παγωμένος με συνεχή παροχή αζώτου. Για να 
αποφευχθεί ο σχηματισμός πάγου γύρω από τον κρύσταλλο, το άζωτο που 
χρησιμοποιείται δεν έχει υγρασία, χάρη στην ταυτόχρονη παροχή ζεστού ξηρού αέρα. 
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Ωστόσο, για να γίνει επιτυχώς το shock cryo-cooling, πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο 
κρυο-προστατευτικό διάλυμα (cryoprotectant), στο οποίο μεταφέρεται ο κρύσταλλος 
λίγο πριν την ψύξη του. Το κρυο-προστατευτικό διάλυμα δρα αυξάνοντας το ιξώδες 
του διαλύματος γύρω από τον κρύσταλλο επιβραδύνοντας έτσι την ενπυρήνωση του 
πάγου και τη διάδοση του σχηματισμού του. Σπάνια οι κρύσταλλοι μεταφέρονται σε 
100% κρυοπροστατευτικό χωρίς να καταστραφούν. Συνήθως, το κρυοπροστατευτικό 
εισάγεται σταδιακά, έτσι ώστε να ελαττωθεί η πίεση που ασκείται στο κρυσταλλικό 
πλέγμα. Η εύρεση των κατάλληλων συνθηκών γίνεται μέσω μιας διαδικασίας 
«δοκιμής και σφάλματος». Δύο είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται: το 
κρυοπροστατευτικό δεν πρέπει να προκαλεί αλλοίωση του κρυστάλλου και η 
καταστροφή που προκαλείται από το ταχύ πάγωμά του με το άζωτο πρέπει να 
ελαχιστοποιείται. 
Όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου κρυοπροστατευτικού, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες μέθοδοι: 

o Διαδοχική μεταφορά του κρυστάλλου σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις 
o κρυοπροστατευτικού. 
o Διαπίδυση. 
o Μεγάλωμα του κρυστάλλου σε κρυοπροστατευτικό. 
o Σύντομη μεταφορά του κρυστάλλου στο κρυοπροστατευτικό πριν από 

το ταχύ πάγωμά του.    
o Άμεση μεταφορά του κρυστάλλου σε 100% κρυοπροστατευτικό. 

 
Η μεταφορά του κρυστάλλου στις ακτίνες-Χ με σκοπό τη διεξαγωγή ενός πειράματος 
σε κρυο-συνθήκες, διαφέρει από τη διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα. Στην 
Εικόνα 14, απεικονίζεται μια εγκατάσταση ενός πειράματος περίθλασης ακτίνων-Χ 
που διεξάγεται υπό κρυο-συνθήκες.  
 

 
Εικόνα 14. Σχηματική αναπαράσταση ενός πειράματος περίθλασης ακτίνων-Χ υπό                      
                   κρυο-συνθήκες 
 
Στην περίπτωση αυτή, μια θηλιά στερεωμένη σε μια μεταλλική βελόνα χρησιμεύει 
για το «ψάρεμα» του κρυστάλλου από τη σταγόνα με το μητρικό υγρό. Το μέγεθος 
της θηλιάς εξαρτάται από το μέγεθος του κρυστάλλου, ο οποίος συγκρατείται σε 
αυτήν λόγω της επιφανειακής τάσης. Ακολούθως, ο κρύσταλλος μεταφέρεται σε μια 
άλλη σταγόνα με το κατάλληλο κρυο-προστατευτικό για μερικά δευτερόλεπτα και 
τέλος μεταφέρεται με μια γρήγορη κίνηση στο σημείο που η δέσμη των ακτίνων-Χ 
τέμνει το ρεύμα αέριου αζώτου, το οποίο διατηρεί τον κρύσταλλο σε χαμηλή 
θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων (flash-freezing). 
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Ο πιο συνηθισμένος τρόπος συγκέντρωσης δεδομένων βασίζεται σε παραλλαγές της 
μεθόδου περιοδικής περιστροφής (oscillation), τα σημαντικότερα σημεία της οποίας 
είναι: 
1. Ο παραλληλισμός ακτίνων-Χ – κρυστάλλου πρέπει να ταιριάζει το μέγεθος της 
δέσμης με το μέγεθος του κρυστάλλου  
2. Η απόσταση κρυστάλλου-ανιχνευτή πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να 
διαχωρίζονται οι ανακλάσεις (diffraction spots) και εφόσον ικανοποιηθεί αυτό το 
κριτήριο, το απαιτούμενο όρο διακριτικής ικανότητας να φτάνει στα άκρα του 
ανιχνευτή. 
3. Όταν ο κρύσταλλος παρουσιάζει υψηλή μωσαϊκότητα, τότε η γωνία περιστροφής 
δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 της μωσαϊκότητας, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι μερικές ανακλάσεις στις εικόνες περίθλασης. 
4. Η διάρκεια της έκθεσης επιλέγεται ως ένας συμβιβασμός μεταξύ μιας καλής 
στατιστικής των δεδομένων και της περιορισμένης διάρκειας ζωής του κρυστάλλου 
λόγω της βλάβης που υπόκειται από την ακτινοβόληση. Η γρήγορη συλλογή 
δεδομένων συνεπάγεται τη συλλογή περισσότερων δεδομένων, αν και συχνά οδηγεί 
σε χαμηλότερη εσωτερική συμφωνία μεταξύ των δεδομένων. Εντούτοις, μπορεί να 
προσφέρει μια πιο πλήρη συλλογή δεδομένων και να μειώσει μερικά συστηματικά 
λάθη. 
5. Ο προσανατολισμός του κρυστάλλου σε σχέση με τον άξονα περιστροφής του, 
επιλέγεται έτσι ώστε η συλλογή των δεδομένων να είναι πιο αποτελεσματική και 
πλήρης. Η στρατηγική αυτή οδηγεί στην ελάχιστη συνολική περιστροφή που 
απαιτείται για ένα πλήρες σύνολο δεδομένων σύμφωνα με την χωρο-ομάδα 
συμμετρίας, τις διαστάσεις της στοιχειώδους κυψελίδας και τη μορφολογία του 
κρυστάλλου.  
Η σημασία της καλής ποιότητας δεδομένων είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό 
της τελικής ηλεκτρονικής πυκνότητας. Το πλήθος των ανεξάρτητων δεδομένων 
(unique data) που συλλέγονται είναι ανάλογο της διακριτικής ικανότητας (resolution 
limit) κατά 1/d3 (δηλαδή με το διπλασιασμό της διακριτικής ικανότητας από 2 σε 4Å, 
ο αριθμός των μοναδικών ανακλάσεων οκταπλασιάζεται.       
Επιπλέον, η μεγάλη πληρότητα (completeness) των δεδομένων (ο αριθμός των 
μετρημένων ανεξάρτητων ανακλάσεων προς το πλήρες σύνολο των ανακλάσεων) 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον προσδιορισμό των αρχικών φάσεων και τον 
προσδιορισμό της δομής. Όπου είναι δυνατό, πρέπει να επιδιώκεται και ένα λογικό 
ποσοστό πλεονάσματος (redundancy) των δεδομένων (συνολικές ανακλάσεις προς 
ανεξάρτητες ανακλάσεις), έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα η στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων.   
 
 
4.2.1 Επεξεργασία κρυσταλλογραφικών δεδομένων 
 
Για την συλλογή των δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ χρησιμοποιούνται διάφοροι 
τύποι ανιχνευτών, των οποίων οι ιδιότητες επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων. 
Τα αρχικά δεδομένα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποστούν τροποποιήσεις ώστε να 
απαλλαγούν από τις επιδράσεις που έχουν υποστεί από τα διάφορα φυσικά φαινόμενα 
και από τις πειραματικές συνθήκες. Επιγραμματικά, η πρωταρχική επεξεργασία των 
δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Indexing : Προσδιορισμός της τριάδας των ακεραίων δεικτών Miller h, k, l για 
κάθε ανάκλαση και πρόβλεψη όλων των θέσεων των ανακλάσεων για κάθε 
πλέγμα Bravais. Σύγκριση των παρατηρούμενων θέσεων των ανακλάσεων με 
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τις θεωρητικά αναμενόμενες θέσεις κάθε πλέγματος και υπολογισμός της 
απόκλισης μεταξύ τους. Όσο μικρότερο είναι το ποσοστό της απόκλισης τόσο 
μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το πλέγμα του κρυστάλλου να ανήκει στο 
αντίστοιχο πλέγμα Bravais. 

2. Background estimation : εκτίμηση του θορύβου στην περιοχή γύρω από κάθε 
ανάκλαση. 

3. Integration of spots : Υπολογισμός μέσω ολοκλήρωσης της έντασης κάθε 
ανάκλασης. 

4. Merging of partials : Συγχώνευση των μερικά καταγεγραμμένων μεταξύ των 
εικόνων ανακλάσεων. 

5. Scaling : Κανονικοποίηση των εντάσεων με σκοπό την αναγωγή τους σε 
κοινή κλίμακα. 

6. Averaging of symmetry-related reflections : Υπολογισμός της μέσης έντασης 
των συμμετρικών ανακλάσεων. 

7. Υπολογισμός των παραγόντων δομής για κάθε ανάκλαση (I = F2) 
 
Οι συμμετρικές ανακλάσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του παράγοντα 
αξιοπιστίας Rsym, ο οποίος αντικατοπτρίζει την απόκλιση των εντάσεων των 
ανακλάσεων από τη μέση τιμή της έντασης των συμμετρικών ανακλάσεων. Για τον 
σκοπό αυτό, αρχικά υπολογίζεται η μέση τιμή της έντασης Ī(h) = Σ Ii(h)/n για τις 
συμμετρικές ανακλάσεις και κατόπιν υπολογίζεται η απόκλιση της έντασης Ι για κάθε 
μία ξεχωριστά. Εάν τα δεδομένα είναι αρκετά αξιόπιστα ο δείκτης Rsym είναι περίπου 
3%, ενώ εάν είναι πάνω από 10% τα δεδομένα θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστα. Τα 
δεδομένα είναι χρήσιμα συνήθως μέχρι την διακριτική ικανότητα εκείνη όπου ο 
δείκτης Rsym είναι μικρότερος από 30%.  
 
 
4.2.2 Προγράμματα αρχικής επεξεργασίας δεδομένων περίθλασης 
 

 Ομάδα προγραμμάτων HKL (Otwinowski & Minor, 1997) 
• XdisplayF 
• DENZO  
• SCALEPACK 
 
 
• XdisplayF 

 
Κατά τη διαδικασία που οδηγεί στα h, k, l, F2 και σ, τα τελικά στατιστικά 
αποτελέσματα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Το πρόγραμμα παράγει στην 
έξοδο μια σημαντική ποσότητα πληροφορίας, με σκοπό να βοηθήσει στην 
ταυτοποίηση των ενδεχομένως ευνοϊκότερων βημάτων κατά τη διαδικασία συλλογής 
και μετασχηματισμού των δεδομένων. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ποικίλων 
παραγόντων, όπως η γεωμετρία του ανιχνευτή, τα στοιχεία συμμετρίας του 
κρυστάλλου, τη φθορά από την ακτινοβολία, τα πειραματικά σφάλματα του 
ανιχνευτή, μη-ιδανικοί κρύσταλλοι, κ.τ.λ., είναι χαρακτηριστικά τόσο περίπλοκα που 
δεν μπορούν να τυποποιηθούν σε μια μέθοδο εκτελέσιμη αυστηρώς με έναν 
υπολογιστικό αλγόριθμο. 
Το πρόγραμμα XdisplayF, επιτρέπει την οπτικοποίηση των δεδομένων περίθλασης 
όπως είναι στην πρωταρχική τους μορφή, αλλά και να παρακολουθηση τους κατά την  
πρόοδο της επεξεργασίας τους. Η οπτικοποίηση των ακατέργαστων δεδομένων 

                                                                                                                                      39 



(εικόνες περίθλασης) προσφέρει το πλεονέκτημα της ανθρώπινης παρέμβασης στον 
έλεγχο της σπουδαιότητας σύνθετων προτύπων περίθλασης, τα οποία διαφορετικά θα 
ήταν πολύ δύσκολο να αναλυθούν υπολογιστικά.   
Η οπτικοποίηση της συλλογής των δεδομένων και της διαδικασίας μετασχηματισμού 
αυτών, επιτρέπει τον εντοπισμό σφαλμάτων μέσω της οπτικής αναγνώρισης από τον 
άνθρωπο σύνθετων προτύπων περίθλασης. Για παράδειγμα, δόνηση του ανιχνευτή, 
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πολύ «τρανταχτού» 
προτύπου στην εικόνα περίθλασης, του οποίου όμως, η βλαβερή επίδραση στο 
αποτέλεσμα των στατιστικών του merging μπορεί να μην είναι προφανής. 
Κατά τη διάρκεια του «οπτικού» πειράματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ακολούθων : το μήκος της στοιχειώδους κυψελίδας, η 
σχετική θέση του ανιχνευτή, το εύρος της γωνίας συλλογής των δεδομένων (angular 
range), ο μωσαϊκισμός (mosaicity) και ο προσδιορισμός της περιοχής που θα γίνει η 
ολοκλήρωση των μεγίστων περίθλασης. Αυτός ο τρόπος, επιτρέπει την  κατανόηση 
και αντιμετώπιση των διαφόρων πειραματικών περιορισμών, καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα ελέγχου των διαφόρων παραμέτρων κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων. 
 
 

• Denzo 
Για την σωστή απονομή των δεικτών Miller σε κάθε ανάκλαση μιας εικόνας 
περίθλασης πρέπει να είναι γνωστή η θέση του κρυστάλλου στο χώρο. Οι 
στρατηγικές συλλογής δεδομένων που ακολουθούνται σήμερα, περιλαμβάνουν τη 
συλλογή εικόνων περίθλασης, που προκύπτουν από περιοδική περιστροφή του 
κρυστάλλου. Στην περίπτωση αυτή, ο προσανατολισμός του αντίστροφου πλέγματος 
σε σχέση με διεύθυνση της δέσμης των ακτίνων Χ και το φιλμ, στην αρχή είναι 
άγνωστος. Ο προσδιορισμός του προσανατολισμού γίνεται μέσω των εικόνων 
περίθλασης. Οι πέντε παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του 
προσανατολισμού του κρυστάλλου ως προς τη δέσμη των ακτίνων Χ είναι οι 
ακόλουθες: 

o Κάθετος άξονας (vertical axis)-(σε παράλληλο επίπεδο με αυτό της δέσμης 
των ακτίνων Χ)  

o Οριζόντιος άξονας (spindle axis)-κάθετος στο επίπεδο του vertical άξονα 
o Οι τιμές rotz, rotx και roty του κρυστάλλου 

rotz  περιγράφει περιστροφές του κρυστάλλου γύρω από τον άξονα της  
             δέσμης των ακτίνων Χ 
rotx  περιγράφει περιστροφές του κρυστάλλου γύρω από τον κάθετο άξονα 

            roty  περιγράφει περιστροφές του κρυστάλλου γύρω από τον οριζόντιο     
                         άξονα 
 
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Denzo, πρωταρχικός στόχος είναι ο προσδιορισμός 
των παραπάνω παραμέτρων, δηλαδή του προσανατολισμού του κρυστάλλου ως προς 
τη δέσμη ακτίνων Χ, αν και ο προσανατολισμός του ανιχνευτή ως προς τη δέσμη 
είναι το ίδιο σημαντικός. Ο λόγος της εστίασης στον προσανατολισμό του 
κρυστάλλου είναι ότι οι διάφορες παράμετροι που αφορούν τον ανιχνευτή, όπως η 
απόσταση από τον κρύσταλλο, η γωνία 2θ και η θέση πάνω στον ανιχνευτή, που 
σταματά η δέσμη των ακτίνων Χ,  είναι ήδη γνωστές πριν την επεξεργασία των 
δεδομένων. 
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Indexing 
Αρχικά, γίνεται η επιλογή των ανακλάσεων (peak search) που θα χρησιμοποιηθούν 
για τους διάφορους υπολογισμού και έπειτα γίνεται η εκτίμηση του προτύπου 
περίθλασης του κρυστάλλου. Η διαδικασία αυτή (autoindexing) βασίζεται σε έναν 
καινοτομικό αλγόριθμο: μια πλήρης έρευνα όλων των πιθανών πλεγμάτων για όλες 
τις ανακλάσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν στην αρχή. Όταν το πρόγραμμα βρίσκει 
ακέραιες τιμές κάποιου δείκτη (για παράδειγμα του h) για όλες τις ανακλάσεις, 
θεωρεί ότι έχει βρει την (πραγματική) κατεύθυνση του αντίστοιχου άξονα του 
κρυστάλλου (σε αυτό το παράδειγμα, του a). Το γεγονός ότι το πρόγραμμα βρήκε ένα 
άνυσμα πραγματικού χώρου είναι λογικά ισότιμο με το να έχει βρει την 
περιοδικότητα του αντίστροφου πλέγματος κατά τη διεύθυνση αυτού του ανύσματος. 
Η έρευνα τέτοιων ανυσμάτων πραγματικού χώρου γίνεται με χρήση ενός Γρήγορου 
Μετασχηματισμού Fourier (Fast Fourier Transform-FFT) και εκμεταλλεύεται το 
γεγονός ότι η εύρεση όλων των τιμών ενός δείκτη (π.χ. του h) για όλες τις ανακλάσεις 
είναι ανεξάρτητη από την εύρεση όλων των τιμών για κάποιο άλλο δείκτη (π.χ. του k) 
Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα για όλα τα ανύσματα πραγματικού χώρου, το 
πρόγραμμα βρίσκει τα τρία γραμμικώς ανεξάρτητα ανύσματα, με βάση τα οποία, 
μπορούν όλες οι ανακλάσεις να τοποθετηθούν σε πλέγμα, κάθε μία με τους δικούς 
της δείκτες. Ακολούθως, το πρόγραμμα με τα στοιχεία στα οποία έχει καταλήξει, με 
βάση τα International Tables of Crystallography, υπολογίζει τους πιθανούς τύπους 
στοιχειώδους κυψελίδας, για κάθε ένα από τα 14 πλέγματα Bravais (primitive cubic, I 
centered cubic,  F centered cubic, primitive rhombohedral, primitive hexagonal, 
primitive tetragonal, I centered tetragonal, primitive orthorhombic, C centered 
orthorhombic, I centered orthorhombic, F centered orthorhombic, primitive 
monoclinic, C centered monoclinic, primitive triclinic) και τις αντίστοιχες 
παραμέτρους της κυψελίδας. Στόχος είναι η εύρεση του πλέγματος με την υψηλότερη 
τάξη συμμετρίας, το οποίο να προσαρμόζει τα δεδομένα με όσο το δυνατόν 
μικρότερη απόκλιση. 
Refinement  
Η διαδικασία ολοκλήρωσης των ανακλάσεων απαιτεί των δεικτών και των θέσεων 
τους. Οι ασθενές ανακλάσεις μπορούν να εντοπιστούν μόνο από το προβλεπόμενο 
πλέγμα, η διεξαγωγή του οποίου, βασίζεται στην πληροφορία που ανακτάται από τις 
ισχυρές ανακλάσεις. Με τη διαδικασία του autoindexing, υπολογίζεται απλά κατά 
προσέγγιση ο προσανατολισμός του κρυστάλλου. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι ανακριβές εάν οι αρχικές τιμές των παραμέτρων του ανιχνευτή δεν 
ήταν απολύτως γνωστές. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων 
τετραγώνων, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η πρόβλεψη. Συνεπώς, οι παράμετροι που 
περιγράφουν τη πειραματική διαδικασία «μέτρησης» του κρυστάλλου πρέπει, είτε να 
είναι γνωστές εκ των προτέρων, είτε να εκτιμηθούν με τη προαναφερθείσα 
διαδικασία βελτιστοποίησης (refinement), με βάση τα δεδομένα περίθλασης.   
Integration 
Για τον υπολογισμό της έντασης των ανακλάσεων, πρέπει να εκτιμηθεί το υπόβαθρο 
του ανιχνευτή (background) και στη συνέχεια, να αφαιρεθεί από το πρότυπο 
περίθλασης. Η καθιερωμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της τιμής 
υποβάθρου, περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας μέσης τιμής σήματος του ανιχνευτή, 
στη γειτονική περιοχή μιας ανάκλασης. Στο πρόγραμμα Denzo, το υπόβαθρο 
θεωρείται ως μια γραμμική συνάρτηση των συντεταγμένων του ανιχνευτή. Η 
στατιστική ανάλυση Robust, εφαρμόζεται για την αφαίρεση της συνεισφοράς των 
pixels εκείνων, τα οποία αποκλίνουν πάνω από 3σ από τη βέλτιστη προσαρμογή στη 
συνάρτηση υποβάθρου. 
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Επίσης, το πρόγραμμα Denzo, δε λαμβάνει υπόψη κάποια pixels, σε τρεις ακόμη 
περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

- Pixels, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν μετρήσιμο σήμα, πράγμα που 
εκτιμήθηκε από κάποιο άλλο βοηθητικό πρόγραμμα. 

- Pixels με κάποιες ιδιαίτερες τιμές (κατά περίπτωση) 
- Pixels, τα οποία βρίσκονται στην ενδιάμεση περιοχή μιας 

παρακείμενης ανάκλασης.   
Για την επίτευξη μιας ακριβούς ολοκλήρωσης των μεγίστων Bragg, είναι απαραίτητη 
η ακριβής πρόβλεψη των θέσεων των κηλίδων περίθλασης.  
 
 

• Scalepack 
Η κανονικοποίηση των  δεδομένων σε κοινή κλίμακα (scaling) και η συγχώνευση 
(merging) των δεδομένων περίθλασης, καθώς επίσης και η συνολική βελτιστοποίηση 
των παραμέτρων του κρυστάλλου (postrefinement) εκτελείται από το πρόγραμμα 
Scalepack.  
Το Scalepack επιτρέπει την ανάλυση της ποιότητας των δεδομένων περίθλασης που 
προέκυψαν από τον κρύσταλλο. Η ποιότητα των δεδομένων περίθλασης κρίνεται από 
πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της ποιότητας του χάρτη 
ηλεκτρονικής πυκνότητας που προκύπτει, αλλά το αντικειμενικό κριτήριο που 
χρησιμοποιείται κυρίως, βασίζεται στα στατιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν 
από το scaling και το merging των ακατέργαστων δεδομένων περίθλασης. 
 

 Συνοπτικά 
Η επεξεργασία και ο μετασχηματισμός των δεδομένων περίθλασης ενός κρυστάλλου, 
περιλαμβάνει επτά σημαντικά βήματα. Τα βήματα αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα 
προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωσή τους δίνονται παρακάτω: 
 
  Denzo  
      & 
XdisplayF 
 

1. Οπτικοποίηση και προκαταρκτική ανάλυση του αρχικού, μη επεξεργασμένου 
προτύπου περίθλασης. 

2. Υπολογισμός των πιθανών ομάδων χώρου, των αντίστοιχων παραμέτρων της 
στοιχειώδους κυψελίδας και του προσανατολισμού του κρυστάλλου, αφού 
πρώτα εντοπιστούν οι ανακλάσεις σε μια εικόνα περίθλασης και του αποδοθεί 
η οικογένεια των επιπέδων από την οποία προέρχονται (indexing). 

3. Βελτιστοποίηση των παραμέτρων του κρυστάλλου και του ανιχνευτή. 
4. Ολοκλήρωση των μεγίστων περίθλασης (integration) και απόδοση μιας 

σχετικής τιμής έντασης (Ι) σε κάθε ανάκλαση. 
 
Scalepack 
 

5. Υπολογισμός του παράγοντα κλιμάκωσης (scale factor) μεταξύ των 
εντάσεων των ανακλάσεων (κανονικοποίηση των δεδομένων).  

6. Ακριβής βελτιστοποίηση των κρυσταλλικών παραμέτρων με χρήση όλου του 
      data set. 
7. Συγχώνευση και στατιστική ανάλυση των μετρήσεων που σχετίζονται μεταξύ   
      τους με τη συμμετρία ομάδας χώρου που επιλέχθηκε ως η πλέον πιθανή. 
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4.3 Συνάρτηση Patterson & συνάρτηση αυτοπεριστροφής 
 
Η συνάρτηση Patterson είναι μια σειρά Fourier για την οποία το μόνο που χρειάζεται 
είναι οι τιμές των εντάσεων των ανακλάσεων I = F2 και οι δείκτες hkl των 
περιθλώμενων κυμάτων, τα οποία ανακτώνται άμεσα από τις μετρήσεις ενός 
πειράματος περίθλασης ακτίνων-Χ. Η συνάρτηση έχει τη μορφή: 
 

 
 
Η συνάρτηση Patterson υπολογίζεται σε κάθε σημείο uvw ενός τρισδιάστατου χώρου 
που έχει το σχήμα και το μέγεθος της στοιχειώδους κυψελίδας. Το ιδιαίτερα 
σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απαιτείται πληροφορία για τις φάσεις. Αυτό 
που προκύπτει είναι ένας χάρτης διανυσμάτων, στον οποίο οι συντεταγμένες uvw 
αναπαριστούν ένα διάνυσμα μεταξύ ενός ατόμου 1 (x1,y1,z1) και ενός ατόμου 2 
(x2,y2,z2), έτσι ώστε (u,v,w) = (x1-x2,y1-y2,z1-z2). Κάθε σημείο uvw της συνάρτησης 
αντιπροσωπεύει ένα άνυσμα με αρχή την αρχή των αξόνων και τέλος το σημείο αυτό. 
Ο προσανατολισμός και το μήκος των διανυσμάτων αντιστοιχούν στην απόσταση 
μεταξύ δύο ατόμων με ατομικούς αριθμούς Zi και Zj και το σχετικό τους 
προσανατολισμό τόσο μεταξύ τους όσο και με την αρχή των αξόνων. Το ύψος των 
κορυφών σε αυτόν τον τρισδιάστατο χάρτη είναι ανάλογο του γινομένου των 
ατομικών αριθμών των ατόμων ZiZj που σχετίζονται με την εκάστοτε κορυφή σε ένα 
σημείο uvw (Εικόνα 15).  
 
(i)                                                            (ii) 

 
 
Εικόνα 15. (i) Μια στοιχειώδη κυψελίδα που περιλαμβάνει τέσσερα άτομα  
                   (ii) Ο χάρτης Patterson της δομής των τεσσάρων ατόμων 
 
Η τιμή της συνάρτησης Patterson είναι παντού μηδενική εκτός των σημείων που 
αντιστοιχούν σε δια-ατομικές αποστάσεις μέσα στην στοιχειώδη κυψελίδα. Κάθε 
συνάρτηση Patterson έχει ένα μέγιστο στο σημείο (0,0,0), το οποίο αναφέρεται ως 
κορυφή του σημείου αναφοράς (origin peak) και αντιπροσωπεύει τα διανύσματα από 
κάθε άτομο προς τον εαυτό του. Η συνάρτηση Patterson παίρνει μεγάλες τιμές σε 
σημεία που αντιστοιχούν σε αποστάσεις μεταξύ ατόμων με μεγάλους ατομικούς 
αριθμούς και σε σημεία που αντιστοιχούν σε διανύσματα που επαναλαμβάνονται 
μέσα στην στοιχειώδη κυψελίδα. Το πρόβλημα με τους χάρτες Patterson είναι ότι όσο 
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αυξάνει ο αριθμός των ατόμων στην στοιχειώδη κυψελίδα το πρόβλημα ερμηνείας 
του χάρτη γίνεται πολύ δύσκολο, καθώς για N άτομα προκύπτουν Ν2 κορυφές δια-
ατομικών ανυσμάτων. Καθώς Ν από αυτές τις κορυφές βρίσκονται στην αρχή των 
αξόνων και λόγω του ότι ο χάρτης Patterson είναι κεντρο-συμμετρικός, ο αριθμός των 
ανεξάρτητων διανυσμάτων είναι (Ν2-Ν)/2.  
Η συνάρτηση αυτοπεριστροφής (self-rotation function) για όλους τους δυνατούς 
μετασχηματισμούς C, μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 
 

 
 
Μέσω της εξίσωσης αυτής, η συνάρτηση Patterson της δομής x συγκρίνεται με τη 
περιστρεμμένη μορφή του εαυτού της (Rossman & Blow, 1962). Η συνάρτηση 
αυτοπεριστροφής δίνει πληροφορίες τόσο για την κρυσταλλογραφική όσο και για τη 
μη-κρυσταλλογραφική συμμετρία του κρυστάλλου. Μη-κρυσταλλογραφική 
συμμετρία (non-crystallographic symmetry) καλείται η εσωτερική συμμετρία της 
ασύμμετρης μονάδας της στοιχειώδους κυψελίδας του κρυστάλλου. Διαφοροποιείται 
από την κρυσταλλογραφική στο ότι ισχύει μόνο τοπικά στην ασύμμετρη μονάδα και 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το κρυσταλλικό πλέγμα του κρυστάλλου.   
 
 
4.4  Μοριακή Αντικατάσταση (Molecular Replacement) 
 
Η μέθοδος της Μοριακής Αντικατάστασης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
των φάσεων μιας αγνώστου κρυσταλλικής δομής, όταν αυτή παρουσιάζει ομολογία 
με μια άλλη ήδη γνωστή δομή, η οποία χρησιμοποιείται ως πρωταρχικό μοντέλο. Η 
ομόλογη δομή τοποθετείται μέσα στη στοιχειώδη κυψελίδα του κρυστάλλου ώστε να 
υπολογιστούν οι αρχικές φάσεις. Η τοποθέτηση της ομόλογης δομής στο χώρο της 
στοιχειώδους κυψελίδας απαιτεί μια εξαδιάστατη αναζήτηση που αντιστοιχεί σε τρεις 
συντεταγμένες x, y , z και σε τρεις γωνίες περιστροφής κατά Euler. Η αναζήτηση 
αυτή αφορά την συνάρτηση Patterson της δομής μοντέλου, η οποία αναμένεται να 
είναι όμοια με την συνάρτηση Patterson της αγνώστου δομής πρωτεΐνης, λόγω 
ομολογίας. Η εξαδιάστατη αυτή έρευνα, προς χάριν υπολογιστικής ταχύτητας 
χωρίζεται σε δύο τρισδιάστατες αναζητήσεις, αρχικά του προσανατολισμού του 
μακρομορίου μέσω της συνάρτησης περιστροφής  R και κατόπιν της θέσης του μέσω 
της συνάρτησης μετατόπισης T, με βάση την ακόλουθη σχέση:   
 
                                                     x΄ = Rx + T 
 
Με άλλα λόγια, η λύση της δομής στόχου (x') περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ενός 
παράγοντα περιστροφής [C](rotation matrix) και ενός ανύσματος μετατόπισης, d , για 
την κατάλληλη τροποποίηση των συντεταγμένων του μορίου μοντέλου, x(Εικόνα 16). 
Δηλαδή:  

x'=[C]x+d 
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Εικόνα  16: Αρχή της Μοριακής Αντικατάστασης 
 
 
Η συνάρτηση περιστροφής βασίζεται στο γεγονός ότι τα ενδομοριακά ανύσματα στο 
χάρτη Patterson εξαρτώνται μόνο από τον προσανατολισμό του μορίου και όχι από τη 
θέση του στην στοιχειώδη κυψελίδα και καθώς αυτά αναμένεται να βρίσκονται πιο 
κοντά στο origin του χάρτη, είναι αυτά που επιλέγονται για την αναζήτηση. 
Αντιθέτως, οι συναρτήσεις μετατόπισης εκμεταλλεύονται και τα διαμοριακά 
ανύσματα. 
Κατά την έρευνα της θέσεως, το κριτήριο είναι η αντιστοιχία μεταξύ των 
αναμενόμενων εντάσεων των παραγόντων δομής του μορίου-μοντέλου για μια 
δεδομένη δοκιμαστική θέση και των εντάσεων που παρατηρούνται στο διάγραμμα 
περίθλασης της υπό έρευνα πρωτεΐνης. Το κριτήριο αυτό, μπορεί να εκφραστεί μέσω 
του παράγοντα R (Rfactor), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω και ως 
κριτήριο βελτιστοποίησης των φάσεων μετά τον αρχικό προσδιορισμό μιας δομής. Ο 
παράγοντας R λειτουργεί ως ένα μέτρο σύγκρισης της συμφωνίας μεταξύ των 
εντάσεων των δύο σετ παραγόντων δομής, σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 
 

 
 
Με άλλα λόγια, για κάθε ανάκλαση υπολογίζεται η διαφορά της παρατηρούμενης 
έντασης του παράγοντα δομής │Fobs│ από τα δεδομένα περίθλασης της άγνωστης 
πρωτεΐνης και της υπολογιζόμενης έντασης από το μόριο-μοντέλο για μια δεδομένη 
δοκιμαστική θέση  (│Fcalc│).  
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4.5 Ελαχιστοποίηση του “bias” – Σύνθεση διαφορών Fourier 
 
Για την αποφυγή της εισαγωγής πόλωσης στην υπολογιζόμενη ηλεκτρονική 
πυκνότητα ρ(x,y,z) λόγω των υπολογιζόμενων φάσεων του μοντέλου, υπάρχουν 
διάφοροι υπολογισμοί Fourier χαρτών ηλεκτρονικής πυκνότητας. Έτσι, με τη χρήση 
των λεγόμενων συνθέσεων διαφορών Fourier (Difference Fourier Syntheses), τα 
δεδομένα περίθλασης επικρατούν κατά τον υπολογισμό των χαρτών ηλεκτρονικής 
πυκνότητας έναντι των φάσεων που απορρέουν από το μοντέλο. Σε μια τέτοια 
σύνθεση διαφορών Fourier το πλάτος κάθε όρου είναι της μορφής (n|Fobs| - |Fcalc|), το 
οποίο ελαττώνει τη συνολική επιρροή του μοντέλου μέσω αφαίρεσης των πλατών 
των υπολογιζόμενων παραγόντων δομής (|Fcalc|) από κάποιο πολλαπλάσιο των 
παρατηρούμενων πλατών (n|Fobs|) σε κάθε όρο της σύνθεσης Fourier. 
Για n = 1, η σειρά Fourier καλείται σύνθεση Fo-Fc :  
 

 
 
Ένας ισοϋψής χάρτης αυτής της σειράς Fourier καλείται χάρτης “Fo-Fc” και διαθέτει 
περιοχές τόσο με θετική όσο και με αρνητική ηλεκτρονική πυκνότητα. Σε έναν τέτοιο 
χάρτη, μια περιοχή με θετική ηλεκτρονική πυκνότητα υποδηλώνει ότι η συνεισφορά 
των παρατηρούμενων εντάσεων (Fo) στην ηλεκτρονική πυκνότητα είναι μεγαλύτερη 
απ’ ό,τι η συνεισφορά του μοντέλου (Fc), και συνεπώς το μοντέλο πρέπει να 
προσαρμοστεί σε εκείνη την περιοχή έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην 
παρατηρούμενη πυκνότητα. Από την άλλη μεριά, μια περιοχή με αρνητική πυκνότητα 
υποδεικνύει ότι το μοντέλο υποθέτει την ύπαρξη μεγαλύτερης ηλεκτρονικής 
πυκνότητας απ’ ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα στην στοιχειώδη κυψελίδα. Ένας 
χάρτης Fo-Fc είναι δύσκολο να ερμηνευτεί στην αρχή βελτιστοποίησης του μοντέλου 
αλλά είναι αρκετά χρήσιμος κοντά στο τέλος προσδιορισμού της δομής, όταν ένα 
μεγάλο μέρος των σφαλμάτων του μοντέλου έχει εξαλειφθεί. 
Ένας πιο εύκολα ερμηνεύσιμος χάρτης είναι ο 2Fo-Fc, ο οποίος υπολογίζεται από την 
εξίσωση: 

 
 
Σε αυτόν τον χάρτη η επιρροή του μοντέλου είναι ελαττωμένη και εκτός των 
περιπτώσεων όπου υπάρχουν σοβαρά σφάλματα στη δομή, παρατηρείται κυρίως 
θετική ηλεκτρονική πυκνότητα, η οποία διαθέτη την οικεία εμφάνιση μιας μοριακής 
επιφάνειας. 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας παρουσιάζουν 
προβληματικές περιοχές και η ερμηνεία τους είναι δύσκολη. Τότε, είναι προτιμότερο 
το τμήμα αυτό του μοντέλου να αφαιρείται, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
εισαγωγής λαθών στις φάσεις, τα οποία θα επηρεάσουν και το υπόλοιπο μοντέλο. Οι 
χάρτες αυτού του τύπου ονομάζονται omit maps και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις 
περιπτώσεις επίλυσης δομών για τις οποίες χρησιμοποιείται η μέθοδος της Μοριακής 
Αντικατάστασης. 
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4.6 Βελτιστοποίηση μοντέλου (Refinement) 
 
Η βελτιστοποίηση είναι το τελευταίο στάδιο του προσδιορισμού μιας δομής. Το 
μοντέλο που έχει προκύψει έπειτα από τον προσδιορισμό των φάσεων τροποποιείται 
έτσι ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή συμφωνία μεταξύ των υπολογιζόμενων 
παραγόντων δομής Fcalc και των πειραματικά παρατηρούμενων παραγόντων Fobs. Η 
συμφωνία μεταξύ των Fcalc και Fobs ελέγχεται σε κάθε βήμα της βελτιστοποίησης 
μέσω του παράγοντα R:     
 

 
 
Καθώς ο παράγοντας R επηρεάζεται από τον αριθμό των παραμέτρων που 
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του μοντέλου και τον αριθμό των 
παρατηρήσεων, η τιμή του μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και σε περιπτώσεις ελλιπούς 
μοντέλου ή συσσώρευσης σφαλμάτων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται επιπλέον ο 
παράγοντας Rfree, ως ανεξάρτητος έλεγχος της αξιοπιστίας του μοντέλου (Brünger, 
1992). Αν η βελτιστοποίηση που λαμβάνει χώρα επιτυγχάνει τη μείωση του 
παράγοντα R και συγχρόνως επιτυγχάνει και τη μείωση του παράγοντα Rfree, 
δεχόμενοι μια διαφορά της τάξης του 5% μεταξύ των παραγόντων, τότε το βήμα της 
βελτιστοποίησης θεωρείται αποδεκτό. 
Κατά τα πρωταρχικά βήματα της βελτιστοποίησης διεξάγεται  λεγόμενη 
«βελτιστοποίηση άκαμπτου σώματος» (rigid-body refinement), κατά την οποία 
διάφορες περιοχές της δομής μεταχειρίζονται ως άκαμπτες μονάδες κατά τη 
βελτιστοποίηση της θέσης τους. Ακολούθως, λαμβάνει χώρα η βελτιστοποίηση με τη 
μέθοδο της προσομοίωσης ανόπτησης (simulated annealing), με σκοπό την 
υπερσκέλιση των τοπικών ενεργειακών ελαχίστων και την εύρεση του καθολικού 
ελαχίστου της συνάρτησης στόχου. Στη μέθοδο αυτή, τα άτομα του μοντέλου 
αφήνονται να κινηθούν σαν να βρίσκονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (3000-
10000Κ), αποκτώντας έτσι πολύ υψηλή «κινητική ενέργεια» και με αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να ξεπεραστούν τα τοπικά ενεργειακά ελάχιστα στα οποία μπορεί να 
παγιδευτεί το μοντέλο. Στη συνέχεια, το μοντέλο «ψύχεται» σταδιακά στη 
θερμοκρασία συλλογής των δεδομένων, ενώ συγχρόνως πραγματοποιείται η 
αναζήτηση της διαμόρφωσης με την χαμηλότερη ενέργεια, που είναι σε συμφωνία με 
τα πειραματικά δεδομένα. Στην περίπτωση όπου λαμβάνει χώρα βελτιστοποίηση 
μόνο των ατομικών θέσεων τότε η βελτιστοποίηση καλείται βελτιστοποίηση θέσεων 
(positional refinement), ενώ στην περίπτωση που η βελτιστοποίηση αφορά τις γωνίες 
στροφής γύρω από τους απλούς δεσμούς, αυτή καλείται torsion-angle refinement.   
 
 
4.7 Συλλογή δεδομένων περίθλασης από κρυστάλλους της BC1960 
 
Κρύσταλλοι της BC1960, κατάλληλων διαστάσεων, που είχαν σχηματιστεί παρουσία 
του υποστρώματος (GlcNAc)6 τοποθετήθηκαν στη γραμμή ακτινοβόλησης BW7A 
(DESY, EMBL-Hamburg), με σκοπό τη συλλογή δεδομένων περίθλασης. Οι 
κρύσταλλοι είχαν εμβαπτιστεί πρώτα σε διάλυμα κρυοπροστατευτικού (35% 
PEG400), είχαν ψαρευτεί με λούπα με τη βοήθεια οπτικού στερεοσκοπίου και είχαν 
ψυχθεί σε υγρό άζωτο, έτσι ώστε να μεταφερθούν στο σύγχροτρον. Από έναν 
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μοναδικό κρύσταλλο συλλέχθηκαν 999 εικόνες περίθλασης με περιστροφή 0.2ο ανά 
εικόνα σε διακριτική ικανότητα 2.4 Å. Τα δεδομένα καταγράφηκαν σε ανιχνευτή 
MAR CCD διαμέτρου 255mm (Εικόνα 17), ενώ το μήκος κύματος της 
χρησιμοποιούμενης ακτινοβολίας ήταν 0.817 λ.  
 
 

      
Εικόνα 17. Εικόνα περίθλασης από κρύσταλλο της BC1960 που σχηματίστηκε παρουσία του   
                   υποστρώματος (GlcNAc)6, όπως καταγράφηκε σε δίσκους ειδώλου MAR CCD 
                   (MarResearch). Ο μαύρος δίσκος στο κέντρο του ανιχνευτή είναι η σκιά του 
                   beam stop, στο οποίο προσπίπτει η πρωτογενής ακτινοβολία. 
 
 
4.8 Ανάλυση δεδομένων περίθλασης 
 
Η ανάλυση των δεδομένων, η ολοκλήρωση των μεγίστων περίθλασης και η αναγωγή 
τους σε κοινή κλίμακα, έγινε με τα προγράμματα DENZO και SCALEPACK, από την 
ομάδα προγραμμάτων HKL (Otwinowski & Minor, 1997), ενώ ο υπολογισμός του 
πλάτους των παραγόντων δομής έγινε με το πρόγραμμα TRUNCATE, από την ομάδα 
προγραμμάτων CCP4 (Collaborative Computational Project, Number 4, 1994). Στην 
Εικόνα 18 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα του DENZO 
μετά το autoindexing.  
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Εικόνα 18.  Υπολογισμός των πιθανών τύπων της στοιχειώδους κυψελίδας, για κάθε ένα 
από τα 14 πλέγματα Bravais (primitive cubic, I centered cubic,  F centered cubic, primitive 
rhombohedral, primitive hexagonal, primitive tetragonal, I centered tetragonal, primitive 
orthorhombic, C centered orthorhombic, I centered orthorhombic, F centered orthorhombic, 
primitive monoclinic, C centered monoclinic, primitive triclinic) και των αντίστοιχων 
παραμέτρων της κυψελίδας. Στόχος είναι η εύρεση του πλέγματος με την υψηλότερη τάξη 
συμμετρίας, το οποίο να προσαρμόζει τα δεδομένα με όσο το δυνατόν μικρότερο ποσοστό 
ασυμφωνίας (disorder) μεταξύ των παρατηρούμενων θέσεων των ανακλάσεων και των 
αναμενόμενων προβλέψεων για κάθε πλέγμα Bravais. 
 
Οι πιθανές χωρο-ομάδες συμμετρίας ανήκουν στο μονοκλινές και το τετραγωνικό 
κρυσταλλικό σύστημα. Για να εξακριβωθεί ποια είναι η σωστή χωρο-ομάδα σημείου 
εξετάστηκε το διάγραμμα περίθλασης με το πρόγραμμα HKLVIEW, στη χωρο-ομάδα 
συμμετρίας P1. Στην Εικόνα 19 παρουσιάζονται τα επίπεδα (0,k,l), (h,0,l) και (h,k,0), 
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όπου ο άξονας l είναι παράλληλος με τον τετραπλό άξονα, όπως αυτός εμφανίζεται 
στην συνάρτηση αυτοπεριστροφής, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω. Αυτό που 
παρατηρείται είναι η ύπαρξη μιας Laue ομάδας σημείου με συμμετρία 4/mmm και οι 
παρούσες ανακλάσεις ικανοποιούν τον κανόνα h = 2n, k = n, l = 4n,  από τα 
παραπάνω συνάγεται ότι οι πιθανές χωρο-ομάδες συμμετρίας είναι η P41212 και η 
εναντιομερής αυτής P43212. Στο στάδιο αυτό της ανάλυσης, τα δεδομένα δεν ήταν 
επαρκή ώστε να αποκλεισθεί κάποια από τις δύο πιθανές χωρο-ομάδες συμμετρίας. 
Συνεπώς, η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων διεξήχθη και στις δύο και 
αποδείχθηκε ότι ο κρύσταλλος άνηκε στην χωρο-ομάδα συμμετρίας P41212 με 
διαστάσεις στοιχειώδους κυψελίδας   a = b = 92.7 Å, c = 242.9 Å.  
 
                                                                                    
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Εικόνα 19.  
Διάγραμμα περίθλασης από τα 
δεδομένα της BC1960 στη χωρο-
ομάδα συμμετρίας Ρ1, από το 
πρόγραμμα HKLVIEW για τα 
επίπεδα (0,k,l), (h,0,l) και (h,k,0). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία από το πρόγραμμα 
SCALEPACK για το σύνολο των δεδομένων περίθλασης, καθώς και για τη στοιβάδα 
υψηλής διακριτικότητας. Επίσης παρουσιάζεται και ο συντελεστής Matthews, ο 
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οποίος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MATTEWS_COEFF (CCP4), 
υποθέτοντας 4 μόρια στην ασύμμετρη μονάδα και 43% ποσοστό διαλύτη (Tsalafouta 
et al. 2008). 
 

Space group  P41212 

Unit-cell parameters (Å) a = b = 92.7, c = 242.9 

Matthews coefficient (Å3 

Da-1) 

2.14 

Resolution (Å) 30-2.38  

Total observations 9256092  

Unique reflections 43221 (4197) 

Data completeness (%) 99.6 (99.5) 

Rmerge (%) 0.098 (0.5) 

Average I/σ(I) 21.3 (5.2) 

Mosaicity (o) 1.3 

 
Πίνακας 4.1. Στατιστική ανάλυση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Οι τιμές εντός των 
παρενθέσεων αντιστοιχούν στα κελύφη υψηλότερης διακριτικής ικανότητας (2.47 – 2.38 Å).  
 
 
4.9 Συνάρτηση αυτοπεριστροφής 
 
Η συνάρτηση αυτοπεριστροφής χρησιμοποιείται για την αποκάλυψη και 
χαρακτηρισμό στοιχείων μη-κρυσταλλογραφικής συμμετρίας (non-crystallographic 
symmetry; NCS) σε έναν κρύσταλλο. Στην συνάρτηση αυτοπεριστροφής, η 
συνάρτηση Patterson του κρυστάλλου περιστρέφεται και πολλαπλασιάζεται με τη μη-
περιεστρεμμένη μορφή του εαυτού της. Στην περίπτωση που η γωνία κατά την οποία 
έχει περιστραφεί η Patterson αντιστοιχεί στη γωνία που σχετίζει μέσω μη-
κρυσταλλογραφικής συμμετρίας τμήματα της ασύμμετρης μονάδας, τότε η 
περιεστρεμμένη και μη-περιεστρεμμένη Patterson είναι παρόμοιες και το γινόμενο 
τους μεγιστοποιείται. Η συνάρτηση αυτοπεριστροφής απεικονίζεται σαν συνάρτηση 
των γωνιών περιστροφής που αντιστοιχούν σε όλους τους πιθανούς σχετικούς 
προσανατολισμούς. Τα μέγιστα που παρατηρούνται στη συνάρτηση αυτοπεριστροφής 
στις γωνίες που σχετίζουν τμήματα της ασύμμετρης μονάδας μέσω μη-
κρυσταλλογραφικής συμμετρίας και αποκαλύπτουν την κατεύθυνση των αξόνων μη-
κρυσταλλογραφικής συμμετρίας του κρυστάλλου. Στην παρακάτω Εικόνα 20 
παρατίθεται το γράφημα της συνάρτησης αυτοπεριστροφής των δεδομένων της 
BC1960 για γωνίες περιστροφής κ = 180ο και κ = 90ο που αποκαλύπτουν διπλούς και 
τετραπλούς άξονες συμμετρίας, αντίστοιχα. Όσον αφορά την συνάρτηση 
αυτοπεριστροφής για κ = 180o δεν ήταν δυνατή η διάκριση μεταξύ αξόνων 
κρυσταλλογραφικής συμμετρίας και αξόνων μη κρυσταλλογραφικής συμμετρίας 
παράλληλων με κρυσταλλογραφικούς άξονες. Για την ανίχνευση αυτών 
υπολογίστηκε ένας native Patterson χάρτης που θα αναλυθεί παρακάτω.    
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Εικόνα 20. (i) Συνάρτηση αυτοπεριστροφής για κ = 180ο όπου αποκαλύπτονται οι διπλοί 
άξονες (screw και μη) Ι, II, III, IV, V, VI και VII. (ii) Η συνάρτηση αυτοπεριστροφής για κ = 
90ο αποκαλύπτει τον τετραπλό screw άξονα VIII.  
 
 
4.10 NCS & Native Patterson Maps 
 
Η έρευνα μη-κρυσταλλογραφικής συμμετρίας μέσω της συναρτήσεως 
αυτοπεριστροφής δεν αποκαλύπτει κορυφές που αντιστοιχούν σε μη-
κρυσταλλογραφικούς άξονες παράλληλους προς κάποιο κρυσταλλογραφικό άξονα 
της ίδιας ή υψηλότερης συμμετρίας σε ένα δεδομένο spacegroup. Ένας τέτοιος NCS 
άξονας μπορεί να αποκαλυφθεί μέσω ενός native Patterson χάρτη, του οποίου οι 
παρατηρούμενες κορυφές φανερώνουν στοιχεία συμμετρίας μετατόπισης. Ένας 
τέτοιος χάρτης υπολογίστηκε και για τα δεδομένα της BC1960 και παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 21 που ακολουθεί. Ακόμη, στις Εικόνες 22, 23 και 24 παρουσιάζονται οι 
μετατοπίσεις που αντιστοιχούν στα peaks I, II και III της native Patterson. 
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Εικόνα 21. Ο native Patterson χάρτης που υπολογίστηκε για το spacegroup P41212 
χρησιμοποιώντας δεδομένα μεταξύ 20-4Å αποκαλύπτει ισχυρές κορυφές οι οποίες 
υποδεικνύουν συμμετρία μετατόπισης στα σημεία (0.08,05,0), (0.5,0.08,0) και (0.42,0.42,0) 
 

Η λύση της δομής της BC1960 συμφωνεί με τα αποτελέσματα της συνάρτησης 
αυτoπεριστροφής και του native Patterson χάρτη. 

 
 

 
Εικόνα 22. Η μετατόπιση κατά μήκος του άξονα x, που αντιστοιχεί στο peak II της native 
                   Patterson 
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Εικόνα 23. Η μετατόπιση κατά μήκος του άξονα y, που αντιστοιχεί στο peak I της native  
                   Patterson. 
 
 

 
Εικόνα 24. Η μετατόπιση με διεύθυνση διαγώνια προς τους άξονες x και y και κάθετη προς  
                   τον άξονα z 
 

54 



4.11 Προσδιορισμός φάσεων με τη μέθοδο της Μοριακής Αντικατάστασης 
 
Η δομή της BC1960 λύθηκε με τη μέθοδο της Μοριακής Αντικατάστασης 
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PHASER (Read, 2001; Storoni et al., 2004; McCoy 
et al., 2005). Οι δύο διαθέσιμες δομές που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
μοντέλα ήταν η PdaA, μια απακετυλάση πεπτιδογλυκάνης του Bacillus subtilis 
(κωδικός πρόσβασης PDB: 1w1b; Blair & Van Aalten, 2004) και μια εστεράση 
ακετυλο-ξυλάνης του Streptomyces lividans (κωδικός πρόσβασης PDB: 2cc0; Taylor 
et al., 2006). Η αμινοξική ταυτότητα των πρωτεϊνών αυτών με τη BC1960 δεν είναι 
ιδιαίτερα υψηλή, όπως φαίνεται και από τις στοιχίσεις που ακολουθούν (Εικόνα 22). 
 
 
 
Αμινοξική ταυτότητα μεταξύ των BC1960 και 1w1b :  27%  
 

 
 
Αμινοξική ταυτότητα μεταξύ των BC1960 και 2cc0 :  24%  
 

 
Εικόνα 22. Στοιχίσεις της αμινοξικής αλληλουχίας της BC1960 με τις αλληλουχίες των 1w1b 
                    και 2cc0. Οι αλληλουχίες των 1ny1 και 2cc0 αφορούν τα τμήματα εκείνα των 
                    οποίων η τρισδιάστατη δομή έχει προσδιοριστεί 
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Η έρευνα διεξήχθη και με τα δύο μοντέλα και στις δύο πιθανές χωρο-ομάδες 
συμμετρίας P41212 και P43212, χρησιμοποιώντας δεδομένα 18-4 Å. Για την επιτυχία 
της έρευνας τα μοντέλα έπρεπε να τροποποιηθούν κατάλληλα, δηλαδή, έχοντας τις 
παραπάνω στοιχίσεις ως οδηγό, διατηρήθηκαν οι πλευρικές αλυσίδες των απολύτως 
συντηρημένων αμινοξέων, ενώ όλα τα υπόλοιπα μετατράπηκαν σε αλανίνη. 
Επιπλέον, τα 52 Ν-τελικά και τα 11 C-τελικά αμινοξέα της 1w1b αφαιρέθηκαν από το 
μοντέλο, καθώς επίσης αφαιρέθηκαν και από το μοντέλο της 2cc0 τα 60 Ν-τελικά και 
τα 17 C-τελικά αμινοξέα. Η έρευνα έγινε υποθέτοντας 4 μόρια στην ασύμμετρη 
μονάδα και χρησιμοποιώντας πάντα μία αλυσίδα ως μοντέλο. Κάθε μοντέλο έδωσε 
από μία λύση, από τις οποίες η λύση της έρευνας που έγινε χρησιμοποιώντας ως 
μοντέλο τη δομή 2cc0 (Rfactor = 59%) απορρίφθηκε ακόλουθο στο στάδιο της 
βελτιστοποίησης άκαμπτου σώματος, ενώ ακόμη, η παρατήρηση του πακεταρίσματος 
των μορίων στην στοιχειώδη κυψελίδα για τις δύο υποψήφιες λύσεις αποκαλύπτει ότι 
η λύση της έρευνας όπου το μοντέλο ήταν η δομή 1w1b (Rfactor = 58%) είναι αυτή 
που συμφωνεί με την ύπαρξη διπλών αξόνων μη-κρυσταλλογραφικής συμμετρίας που 
εμφανίζονται στη συνάρτηση αυτοπεριστροφής (Εικόνα 20), καθώς επίσης και με τα 
peaks που εμφανίζονται στην native Patterson, η οποία αποκαλύπτει στοιχεία μη-
κρυσταλλογραφικής συμμετρίας που σχετίζονται με μετατόπιση (Εικόνα 21). 
 
  
4.12 Βελτιστοποίηση του μοντέλου της BC1960 
 
Το αρχικό ελλιπές μοντέλο της BC1960 που προέκυψε από τη μέθοδο της Μοριακής 
Αντικατάστασης χρησιμοποιώντας ως μοντέλο έρευνας τη δομή της 1ny1-polyalanine 
με διατηρημένες τις πλευρικές αλυσίδες των άκρως συντηρημένων αμινοξέων υπέστη 
διάφορους κύκλους βελτιστοποίησης συμπεριλαμβανομένων τη βελτιστοποίηση 
άκαμπτου σώματος (CNS; Brünger et al., 1998), torsion angle και cartesian 
refinement (CNS), B-factor (CNS) και positional refinement (REFMAC5; Murshudov 
et al., 1997). Για την διαδικασία ολοκλήρωσης του μοντέλου, ακολούθησαν αρκετοί 
κύκλοι ανακατασκευής (model building) με το χέρι και βελτιστοποίησης του, κατ’ 
εναλλαγή. Στο τέλος κάθε κύκλου ανακατασκευής και βελτιστοποίησης, το νέο 
μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό ενός νέου χάρτη ηλεκτρονικής 
πυκνότητας, στον οποίο βασίζονταν η περαιτέρω ανακατασκευή του μοντέλου. Η 
υπέρθεση του μοντέλου με τους επιθυμητούς χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας και η 
διόρθωση του ώστε να συμφωνεί καλύτερα με αυτούς, πραγματοποιήθηκε με τα 
προγράμματα COOT (Emsley & Cowtan, 2004) και XFIT (McRee, 1999). Το 5% των 
ανακλάσεων αποτέλεσε το σύνολο ελέγχου για τον υπολογισμό του δείκτη Rfree. Το 
τελικό αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης έδωσε ένα μοντέλο (Εικόνα ΤΑΔΕ) 
αποτελούμενο από τρεις αλυσίδες στην ασύμμετρη μονάδα, με αρχικό Ν-τελικό 
αμινοξύ το 53ο στην αλληλουχία και C-τελικό το 263ο αμινοξύ, καθώς τα 52 αρχικά 
αμινοξέα ήταν πολύ ευκίνητα ώστε να μπορούν να ερμηνευτούν οι χάρτες και με 
τελικoύς Rfactor και Rfree, 18% και 23% αντίστοιχα.        
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Εικόνα 23. Τα 4 μόρια της ασύμμετρης μονάδας της στοιχειώδους κυψελίδας  
Τα κύρια στάδια της βελτιστοποίησης για την BC1960 συμπεριλαμβάνοντας τα 
δεδομένα έως τα 2.38Å, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 
 

1. 20 κύκλοι rigid-body refinement (CNS), όπου ως άκαμπτα σώματα 
χρησιμοποιήθηκαν κάθε μια από τις τέσσερις αλυσίδες της ασύμμετρης μονάδας.  

      (Rfactor = 0.53, Rfree = 0.50) 
2. Βελτιστοποίηση Torsion angle simulated annealing (CNS).  
      (Rfactor = 0.39, Rfree = 0.44) 
3. Βελτιστοποίηση των Β-παραγόντων ξεχωριστά για κάθε άτομο (CNS). (Rfactor = 0.36, 

Rfree = 0.41) 
4. Προσθήκη Ν-τελικών, C-τελικών αμινοξέων και πλευρικών αλυσίδων (COOT).  
      (Rfactor = 0.31, Rfree 0.36) 
5. Βελτιστοποίηση Torsion angle simulated annealing (CNS) και manual model 

building (COOT, XFIT).  
           (Rfactor = 0.27, Rfree = 0.32) 

6. Βελτιστοποίηση Cartesian simulated annealing (CNS) και των Β-παραγόντων 
ξεχωριστά για κάθε άτομο (CNS).  

     (Rfactor = 0.25, Rfree = 0.30) 
7. Προσθήκη νερών και model building (COOT, XFIT).  
     (Rfactor = 0.23 , Rfree = 0.28) 
8. Βελτιστοποίηση Torsion angle (CNS) και των Β-παραγόντων (CNS), model building 

(COOT) και water picking (XFIT). 
(Rfactor = 0.22, Rfree = 0.27)   

9. Βελτιστοποίηση Cartesian (CNS) και model building (COOT). 
(Rfactor = 0.21, Rfree = 0.26)  

10.  Βελτιστοποίηση Torsion angle (CNS) και model building (COOT). 
(Rfactor = 0.21, Rfree = 0.26) 

11. Positional refinement (REFMAC5). 
(Rfactor = 0.19, Rfree = 0.24) 

12.  Τελικό positional refinement (REFMAC5) και model building (XFIT). 
(Rfactor = 0.18, Rfree = 0.23)  
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4.13 Αξιοπιστία του μοντέλου της BC1960 
 
Το πρόγραμμα PROCHECK (CCP4) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας του μοντέλου της BC1960 και την απόκλιση από τις ιδανικές τιμές. Το 
διάγραμμα για των δίεδρων γωνιών φ και ψ της κύριας αλυσίδας (Ramachandran 
plot), παρουσιάζεται στην Εικόνα 24. Το μοντέλο της BC1960 έχει 88.5% των 
αμινοξέων στις ευνοούμενες περιοχές, 11.5% στις επιτρεπόμενες περιοχές και 0% 
των αμινοξέων στις μη επιτρεπόμενες περιοχές. 
  

 
Εικόνα 24. Ramachandran Plot: Το μοντέλο της BC1960 έχει το 88.5% των αμινοξέων 
                   στις ευνοούμενες περιοχές, το 11.5% στις επιτρεπόμενες περιοχές και 0% στις  
                   μη επιτρεπόμενες περιοχές.   
 
Η ανάλυση των θερμικών Β παραγόντων για όλα τα άτομα των τεσσάρων αλυσίδων 
που αποτελούν την ασύμμετρη μονάδα των κρυστάλλων της BC1960, υπολογίστηκαν 
με το πρόγραμμα BAVERAGE (CCP4) και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στην 
Εικόνα 25 που ακολουθεί.  
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Εικόνα 25. Γράφημα των B-factors για τα άτομα τις τεσσάρων αλυσίδων της BC1960 
Στην Εικόνα 26 παρατίθεται το μοντέλο της BC1960, χρωματισμένο ανάλογα με την τιμή του 
θερμικού παράγοντα Β. Η αύξουσα σειρά των B-factors απεικονίζεται χρωματικά με το μπλε 
χρώμα να αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή και το κίτρινο στη μεγαλύτερη.  
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Εικόνα 26. Το μοντέλο της BC1960 χρωματισμένο ανάλογα με την τιμή των θερμικών 
                   παραγόντων Β κατά χρωματική αύξουσα σειρά : 
                   μπλε < γαλάζιο < πράσινο < κίτρινο. 
                  Η γραφική απεικόνιση έγινε με το πρόγραμμα PYMOL (Delano, 2002). 
 
 
4.14 Χαρακτηρισμός της δομής της BC1960 
 
Η απακετυλάση της πεπτιδογλυκάνης BC1960 του Bacillus cereus, είναι ένα μόριο 
που δρα ως μονομερές και υιοθετεί μια αναδίπλωση α/β βαρελιού. Στη δομή που 
παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, για τα πρώτα 50 περίπου αμινοξέα δεν 
εμφανίζεται ερμηνεύσιμη ηλεκτρονική πυκνότητα, λόγω ευκινησίας αυτής της 
περιοχής της πρωτεΐνης. Έτσι, αν και άλλες ομόλογες πρωτεΐνες γνωστής δομής 
υιοθετούν τη χαρακτηριστική για την οικογένεια αναδίπλωση β/α βαρελιού 8-
κλώνων, η BC1960, μη λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα 50 Ν-τελικά αμινοξέα 
αναδιπλώνεται σε β/α βαρέλι 7 κλώνων (Εικόνα 27)  
  

 

 
 
 
 
 
Εικόνα 27. Η αλυσίδα D της πρωτεΐνης 
BC1960 υιοθετεί μια αναδίπλωση β/α 
βαρελιού 7-κλώνων και 11 α-ελίκων, με 
τα 50 Ν-τελικών αμινοξέων να μην είναι 
“ορατά”. 
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Στην Εικόνα 28 απεικονίζεται το γνωστό ως “kinking” της α-έλικας, όπου μια 
προλίνη, λόγω των στερεοχημικών ιδιοτήτων της, όταν βρίσκεται στο μέσο μιας α-
έλικας προκαλεί μια αλλαγή στην κατεύθυνση της στο χώρο. 
 
 

 
Εικόνα 28.  “Kinking” της α-έλικας 
 
 
4.15 Ενεργό Κέντρο και υπό αμφισβήτηση περιοχές 
 
Καθώς η BC1960 είχε κρυσταλλωθεί παρουσία του εξαμερούς υποστρώματος 
(GlcNAc)6, αυτό που αναμένονταν να παρατηρηθεί προσδεδεμένο στο ενεργό της 
κέντρο ήταν αυτό. Παρόλα αυτά, αρχικά, η παρατηρούμενη ηλεκτρονική πυκνότητα 
δεν μπορούσε να ερμηνευτεί καθώς δεν ταίριαζε στο ενδεχόμενο να αντιστοιχεί στο 
εξαμερές. Οι δύο υποθέσεις που έγιναν, ήταν είτε να αντιστοιχεί σε ιόν ψευδαργύρου, 
καθώς πειραματικά στοιχεία και η σύγκριση με άλλες ήδη κατατεθειμένες ομόλογες 
δομές υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση, είτε να αντιστοιχεί σε οξικό οξύ (acetate), 
καθώς αυτό είναι προϊόν της αντίδρασης που καταλύει το ένζυμο και επιπλέον είναι 
παρόν σε υψηλές συγκεντρώσεις στο διάλυμα της κρυστάλλωσης. Επιπρόσθετα, στην 
περιοχή μεταξύ των αλυσίδων A και C, καθώς επίσης μεταξύ της αλυσίδας Β και της 
μέσω συμμετρίας σχετιζόμενης αλυσίδας D, παρατηρήθηκε η ύπαρξη μιας αρκετά 
υψηλής κορυφής ηλεκτρονικής πυκνότητας που αρχικά ήταν ύποπτη για αντιστοιχία 
της σε κάποιο ιόν μετάλλου, όπως ο ψευδάργυρος. Παρακάτω θα παρουσιαστεί η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε ώστε να απορριφθεί η μία ή η άλλη υπόθεση και να 
υιοθετηθεί η πλέον πιθανή.  
 
Ενεργό κέντρο     
Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο υποθέσεις όσον αφορά το σε τι αντιστοιχεί η 
παρατηρούμενη ηλεκτρονική πυκνότητα στο ενεργό κέντρο, ήταν είτε να αντιστοιχεί 
σε ιόν ψευδαργύρου είτε σε acetate, καθώς το (GlcNAc)6 έχει αποκλειστεί. Αρχικά 
υπολογίστηκε ένας Fo-Fc χάρτης, για τον υπολογισμό του οποίου, το ενεργό είχε 
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μείνει κενό και είχε αφαιρεθεί από το μοντέλο η γειτονική His222. Παρόλο που το 
ύψος της ηλεκτρονικής πυκνότητας στο ενεργό κέντρο δεν ξεπερνούσε τα 7σ, ύψος 
στο οποίο φτάνει και η πυκνότητα που αντιστοιχεί στο πρωτεϊνικό μόριο (His222), 
έγινε περαιτέρω έλεγχος για την ύπαρξη ψευδαργύρου, στην περίπτωση που αυτό 
καταλάμβανε μερικώς το ενεργό κέντρο, λόγω ανεπαρκούς ποσότητας του 
προστιθέμενου στις συνθήκες κρυσταλλώσεως EDTA. Αυτό έγινε χάρη στο γεγονός 
ότι τα δεδομένα είχαν συλλεχθεί σε μήκος κύματος 0.8λ, στο οποίο παρατηρείται 
ανώμαλη σκέδαση του ψευδαργύρου (2e-). Έτσι, μετά από επεξεργασία των 
δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη την ανώμαλη σκέδαση, υπολογίστηκε ένας 
difference Fourier map against anomalous, όπου δεν παρατηρήθηκε πουθενά 
πυκνότητα που να αντιστοιχεί σε βαρύ μέταλλο, και ειδικότερα στην περιοχή του 
ενεργού κέντρου, το ύψος της παρατηρούμενης ηλεκτρονικής πυκνότητας έφτανε στο 
ύψος του θορύβου. Λόγω των παραπάνω η επικρατέστερη υπόθεση είναι ότι στο 
ενεργό κέντρο αυτό που παρατηρείται είναι ένα μόριο οξικού οξέως, το οποίο λόγω 
της υψηλής συγκεντρώσεως του στο διάλυμα της κρυστάλλωσης και καθώς έχει 
συγγένεια πρόσδεσης για το ενεργό κέντρο, κατέλαβε τη θέση πρόσδεσης του 
(GlcNAc)6. Το μόριο του acetate, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 28 που ακολουθεί, 
βρίσκεται βυθισμένο στην τσέπη του ενεργού κέντρου. Το γεγονός ότι το acetate έχει 
συγγένεια για το ενεργό κέντρο τέτοια ώστε να αναστείλει την πρόσδεση του 
υποστρώματος, έχει αποδειχτεί και από πειραματικά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι 
υψηλή συγκέντρωση acetate αναστέλλει τη λειτουργία του ενζύμου. Επίσης, πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι η παραπάνω υπόθεση υποστηρίζει ότι το acetate δεν βρίσκεται 
στο ενεργό κέντρο ως προϊόν της αντίδρασης, αλλά λόγω της παρουσίας του στις 
συνθήκες κρυστάλλωσης, καθώς η απομάκρυνση του ψευδαργύρου λόγω του EDTA, 
απενεργοποιεί το ένζυμο. 
 
 

Εικόνα 28.  Το μόριο του acetate βρίσκεται βυθισμένο στην τσέπη του ενεργού κέντρου 
 
 
 
 
 

62 



Υπό αμφισβήτηση περιοχή 
Όσον αφορά την ταυτοποίηση της υψηλής ηλεκτρονικής πυκνότητας που 
παρατηρείται μεταξύ των αλυσίδων A και C και των αλυσίδων Β και της μέσω 
συμμετρίας σχετιζόμενης αλυσίδας D, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Οι δύο 
υποθέσεις ήταν είτε να αντιστοιχεί σε ιόν ψευδαργύρου είτε σε θειικό αμμώνιο 
(Ammonium sulfate), το οποίο ήταν παρόν σε υψηλή συγκέντρωση στο διάλυμα της 
κρυστάλλωσης. Καθώς ο difference Fourier map against anomalous δεν έδειξε, ούτε 
σε αυτήν την περιοχή, ηλεκτρονική πυκνότητα που να αντιστοιχεί σε ιόν 
ψευδαργύρου, το επόμενο βήμα ήταν η αφαίρεση από το μοντέλο της γειτονικής 
His95 και της Met186, με σκοπό τη χρήση αυτού του μοντέλου για τον υπολογισμό 
ενός Fo-Fc χάρτη και σύγκριση του ύψους της ηλεκτρονικής πυκνότητας που 
εμφανίζεται για την υπό αμφισβήτηση περιοχή, για το άζωτο και τους άνθρακες της 
His95 και για το θείο της Met186. Το γεγονός ότι η ηλεκτρονική πυκνότητα στην υπό 
αμφισβήτηση περιοχή έφτανε στο ύψος της πυκνότητας που αντιστοιχούσε στο θείο 
της μεθειονίνης (15σ), υποστηρίζει την υπόθεση της ύπαρξης ενός μορίου 
Ammonium sulfate σε εκείνη την περιοχή.             
 
 
4.16 Αλληλεπιδράσεις ενεργού κέντρου 
 
Όπως διακρίνεται στην Εικόνα 29 που ακολουθεί, το μόριο του οξικού οξέως 
αλληλεπιδρά με τα κατάλοιπα His128-His132-Asp78, τα οποία είναι αυστηρώς 
συντηρημένα στα μέλη της οικογένειας CE4 και απαρτίζουν τη τριάδα πρόσδεσης 
υδραργύρου (Zinc-binding triad). Αναλυτικότερα, το ένα από τα δύο οξυγόνα του 
οξικού οξέως αλληλεπιδρά με το άζωτο της His128 (3.13Å), με το άζωτο της His132 
(2.89Å) και με το οξυγόνο του Asp77 (2.98Å). Επίσης, αλληλεπιδρά και με το άζωτο 
της συντηρημένης His222 (3.05Å), με το οξυγόνο του συντηρημένου Asp77 (3.05Å), 
καθώς επίσης και με ένα μόριο νερού εκ των τριών που βρίσκονται στο ενεργό 
κέντρο.  
 

 
Εικόνα 29. Το μόριο acetate του ενεργού κέντρου αλληλεπιδρά με την συντηρημένη τριάδα                   
πρόσδεσης ψευδαργύρου (zinc-binding triad) His128-His132-Asp77, με τα                  
συντηρημένα κατάλοιπα His222 και Asp78, καθώς επίσης και με ένα μόριο νερού. 
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 4.17 Υπέρθεση ενεργών κέντρων ομόλογων δομών 
 
Μετά από έρευνα με τον server DALI (Holm L & Sander C. (1998); 
http://www.ebi.ac.uk/dali/) για δομικά ομόλογες πρωτεΐνες της BC1960, 
επιβεβαιώθηκε η δομική της ομοιότητα με τα μοντέλα 1w1b.pdb και 2cc0.pdb που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη Μοριακή Αντικατάσταση, καθώς επίσης και με άλλες δύο 
πρωτεΐνες της οικογένειας CE4. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι η 2j13.pdb του Bacillus 
anthracis (Oberbarnscheidt et al., 2007) και η 1z7a.pdb της Pseudomonas aeruginosa 
(Chang et al., to be published). Παρακάτω παρατίθεται o Πίνακας 4.2, ο οποίος 
περιλαμβάνει την αμινοξική ταυτότητα των παραπάνω πρωτεϊνών με την BC1960, τα 
Ζ-scores της δομικής ομοιότητας αυτών με την BC1960 και την rmsd διαφορά σε Å 
για τους Cα κάθε δομής με την δομή της BC1960 που προέκυψαν ύστερα από την 
υπέρθεση των δομών. 
 
.  
 
BC1960/acetate 1w1b 

(peptidoglycan 
deacetylase) 

2cc0 
(aetyl-xylan 

esterase) 

1z7a 
(petidoglycan 
deacetylase) 

2j13 
(polysaccharide 

deacetylase) 
Sequence 

Identity (%) 
27 24 15.2 26 

Z-score 26.9 25.5 Not in the results 25.4 
Rmsd 
(Å) 

2.8 2.09 0.98 1.74 

Rmsd(Å) 
(active site 

region) 

1.75 1.25 0.9 1.7 
 

 
Organism Bucillus 

subtilis 
Streptomyces 

lividans 
Pseudomonas 
Aeruginosa 

Bacillus 
anthracis 

Πίνακας 4.2. Αμινοξική ταυτότητα και δομική ομοιότητα της BC1960 με ομόλογες  
                      πρωτεΐνες.  
 
 
Στις Εικόνες 30, 31, 32 και 33 που ακολουθούν, απεικονίζεται η υπέρθεση της 
BC1960 με κάθε πρωτεΐνη ξεχωριστά, όσον αφορά την πλήρη δομή, αλλά και με 
επίκεντρο το ενεργό κέντρο αυτών. Όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, η 
δομή της BC1960 εμφανίζει εκτεταμένες ομοιότητες σε επίπεδο τρισδιάστατης 
δομής, παρόλο που σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η πιο 
αξιοσημείωτη περίπτωση είναι εκείνη της απακετυλάσης της πεπτιδογλυκάνης 1z7a, 
που παρότι το γεγονός ότι παρουσιάζει μόλις 15.2% αμινοξική ταυτότητα με τη 
BC1960, σε επίπεδο δομής οι ομοιότητες είναι εμφανείς, ιδιαίτερα όσον αφορά το 
ενεργό κέντρο. 
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(i)

 
(ii) 
 
 

Εικόνα 30. (i) Υπέρθεση της δομής της 
BC1960 (κίτρινο) με την δομή της 1w1b 
(μωβ). (ii) Υπέρθεση των ενεργών 
κέντρων της BC1960 και της 1w1b, όπου 
φαίνεται η υψηλή ομοιότητα αυτών σε 
επίπεδο τρισδιάστατης δομής, παρά την 
σχετικά χαμηλή αμινοξική ταυτότητα. Με 
αναπαράσταση “sticks” απεικονίζονται 
μερικά από τα συντηρημένα αμινοξέα του 
ενεργού κέντρου, συμπεριλαμβανομένης 
της τριάδας πρόσδεσης ψευδαργύρου 
His128-His132-Asp77 και το Asp78, το 
οποίο στη δομή της 1w1b έχει 
αντικατασταθεί από Asn, η πλευρική 
αλυσίδα της οποίας προβάλει προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. 
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                                                                 (i) 
Εικόνα 31. (i) Υπέρθεση της δομής της 
 BC1960 (κίτρινο) με τη δομή 2cc0 (πράσινο).  
(ii) Υπέρθεση των ενεργών κέντρων της 
BC1960 και της 2cc0, όπου φαίνεται η 
υψηλή ομοιότητα αυτών σε επίπεδο 
τρισδιάστατης δομής, παρά την σχετικά 
χαμηλή αμινοξική ταυτότητα. Η γκρι σφαίρα 
απεικονίζει το ιόν ψευδαργύρου που είναι 
προσδεμένο στο ενεργό κέντρο της 2cc0, 
ενώ με αναπαράσταση “sticks” 
απεικονίζονται μερικά από τα συντηρημένα 
αμινοξέα του ενεργού κέντρου, 
συμπεριλαμβανομένης της τριάδας 
πρόσδεσης ψευδαργύρου His128-His132-
Asp77.  

 
 
(ii) 
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(i)

                                                                                                                                                         

Εικόνα 32. (i)Υπέρθεση της δομής 
BC1960 (κίτρινο) με τη δομή 2j13 
(γαλάζιο). (ii) Υπέρθεση των ενεργών 
κέντρων της BC1960 και της 2j13, όπου 
φαίνεται η υψηλή ομοιότητα. Οι γκρι 
σφαίρες απεικονίζουν τα ιόντα 
ψευδαργύρου που είναι προσδεμένα στο 
ενεργό κέντρο της 2j13, ενώ με 
αναπαράσταση “sticks” απεικονίζονται 
μερικά από τα συντηρημένα αμινοξέα του 
ενεργού κέντρου, συμπεριλαμβανομένης 
της τριάδας πρόσδεσης ψευδαργύρου 
His128-His132-Asp77 και τo Asp78 που  
στη δομή της 2j13 έχει αντικατασταθεί 
από Asn,  που προβάλει προς την αντίθετη 
κατεύθυνση.

 
(ii) 
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(i) 

 
(ii) 

 
Εικόνα 33. (i)Υπέρθεση της δομής της 
BC1960 με τη 1z7a (μπλε). Αν και οι δύο 
πρωτεΐνες μοιράζονται μόνο 15.2% 
αμινοξικής ταυτότητας, στο επίπεδο 
τρισδιάστατης δομής είναι ιδιαίτερα 
όμοιες (rmsd = 0.98). (ii) Υπέρθεση των 
ενεργών κέντρων των BC1960 και 1z7a, 
όπου διακρίνεται η εκτεταμένη ομοιότητα 
αυτών, με εξαίρεση την αντικατάσταση 
της His132 (μωβ) της BC1960 από μια 
φαινυλαλανίνη στη δομή της 1z7a  (μωβ), 
που παρά αυτή τη διαφορά το άζωτο και 
των δύο βρίσκεται προς την ίδια 
κατεύθυνση.
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