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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
   Το αίμα είναι ένα υδατικό διάλυμα  που αποτελείται από πλάσμα και από 

κύτταρα. Τα κύτταρα του αίματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Αυτά είναι τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια, των οποίων το κόκκινο χρώμα οφείλεται στην αιμοσφαιρίνη, τα 

λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. 

  Τα αιμοπετάλια αποτελούν το 0.5% του όγκου του αίματος. Είναι τα μικρότερα σε 

μέγεθος και έχουν δισκοειδές σχήμα  με διάμετρο 2-5μm και πάχος 0.7μm. Δεν έχουν 

πυρήνα  ούτε  ενδοπλασματικό δίκτυο και συσκευή Golgi. Η διάρκεια ζωής τους είναι 

8-14 ημέρες και εν συνεχεία καταστρέφονται στο ήπαρ και τη  σπλήνα. Ο πληθυσμός 

τους στο αίμα σε φυσιολογικές καταστάσεις κυμαίνεται από 140.000 – 340.000 ανά 

mmP

3
P. 

     Στο κυτόπλασμα τους τα αιμοπετάλια περιέχουν δυο είδη κοκκίων. Τα πυκνά και 

τα α-κοκκία, που περιέχουν σημαντικές ουσίες για την λειτουργία τους. Τα πυκνά 

κοκκία περιέχουν Ca P

2+
P , ADP και σεροτονίνη ενώ τα α-κοκκία περιέχουν μεταξύ 

άλλων, τον αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμιγόνου (PAI-1) , θρομβοσπονδίνη 

, β-θρομβοσφαιρίνη, ινωδογόνο,  φιβρονεκτίνη, vWF,  PF4 και διαφόρους αυξητικούς 

παράγοντες. Επίσης στη μεμβράνη των α-κοκκίων υπάρχει μια γλυκοπρωτεΐνη η P-

σελεκτίνη, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην προσκόλληση των αιμοπεταλίων με 

τα λευκοκύτταρα ή το ενδοθήλιο. 

    Στην κυτταρική τους μεμβράνη υπάρχουν πολλές γλυκοπρωτεϊνες που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διάφορες λειτουργίες τους. Πολλές από αυτές 

είναι υποδοχείς οι οποίοι συμμετέχουν στους μηχανισμούς συσσώσευσης ή 

προσκόλλησης των αιμοπεταλίων στο κυτταρικό τοίχωμα. Οι σπουδαιότερες από 

αυτές τις γλυκοπρωτεΐνες ανήκουν στην κατηγορία των ιντεγκρινών καθώς και των 

πλούσιων σε λευκίνη γλυκοπρωτεϊνών. 

   Οι ιντεγκρίνες αποτελούνται από δυο υπομονάδες την α και την β συνδεμένες 

μεταξύ τους με μη ομοιοπολικούς δεσμούς, με διαφορετικές αναλογίες, [1]. Οι 

κυριότερες από τις ιντεγκρίνες που απαντώνται στα αιμοπετάλια  είναι η GPIa/IIa ή 

α B2Bβ B1 B η οποία αποτελεί τον υποδοχέα του κολλαγόνου Ι και ΙΙΙ, η GPIc/IΙa ή αB5 Bβ B1B που 

αποτελεί τον υποδοχέα της φιβρονεκτίνης, η α BνBβ B3B που αποτελεί τον υποδοχέα της 

βιτρονεκτίνης και η GPIIb/IIIa ή αBΙΙΙb Bβ B3B που αποτελεί τον υποδοχέα  του ινωδογόνου 

[2,3] . 
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   Από την κατηγορία των πλούσιων σε λευκίνη γλυκοπρωτεϊνών, στην μεμβράνη 

των μη ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων, βρίσκονται η GPIb , η GPIX  και η GPV. H  

GPIb αποτελείται από δυο υπομονάδες την GPIbα και την GPIbβ, οι οποίες 

συνδέονται ομοιοπολικά με την GPIX. To σύμπλεγμα GPIb/IX αποτελεί τον 

υποδοχέα του παράγοντα von Willebrand που εμφανίζει συγγένεια με την α-θρομβίνη 

[4,5]. 

  O υποδοχέας GPIIb/IIIa παίζει τον κύριο ρόλο στην συσσώρευση των 

αιμοπεταλίων. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι γίνεται με πρόσδεση μορίων ινωδογόνου 

με τον υποδοχέα GPIIb/IIIa [6,3], και έτσι σχηματίζονται συσσωματώματα 

αιμοπεταλίων ενωμένα με γέφυρες ινωδογόνου που αποτελούν τους θρόμβους. Οι 

θρόμβοι είναι το αποτέλεσμα της πήξης του αίματος, το οποίο χάνει την ρευστότητά 

του και μετατρέπεται σε ημιστερεή μάζα. Ο μηχανισμός που προκαλεί την 

συσσώρευση των αιμοπεταλίων είναι αρκετά πολύπλοκος  και για να γίνει αυτή η 

συσσώρευση τα αιμοπετάλια πρέπει να ενεργοποιηθούν (Σχήμα 1). 

 

 

 
Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση του αιμοπεταλίου πριν και μετά την 

ενεργοποίηση. 

 

 Πως γίνεται όμως η ενεργοποίηση; 

   Καθώς τα αιμοπετάλια κυκλοφορούν έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στην 

περιφέρεια της αιματικής ροής, και να αναγνωρίζουν οποιαδήποτε βλάβη του 

ενδοθηλίου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτά κυκλοφορούν σε μη ενεργοποιημένη 

μορφή, με αποτέλεσμα να μην προσκολλούνται στο αρτηριακό τοίχωμα, ούτε να 
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συσσωρεύονται μεταξύ τους. Για να ανταποκριθούν στις λειτουργίες τους πρέπει να 

ενεργοποιηθούν. Οι ουσίες που προκαλούν την ενεργοποίηση συνδέονται με ειδικούς 

υποδοχείς πάνω στην μεμβράνη των αιμοπεταλίων και είναι η θρομβίνη, το ADP η 

TxA2, ο PAF και το κολλαγόνο. Η ενεργοποίηση έχει σαν συνέπεια την αλλαγή του 

σχήματός  και την έκκριση ουσιών που περιέχονται στο εσωτερικό τους.   

   Αρχικώς τα αιμοπετάλια προσκολλούνται ασθενώς στον  vWF  μέσω του 

υποδοχέα GPIb [7]. Εν συνεχεία σταθεροποιείται αυτή η σύνδεση με την πρόσδεση 

των αιμοπεταλίων με το κολλαγόνο μέσω του υποδοχέα GPIa/IIa , τη βιτρονεκτίνη  

(μέσω του υποδοχέα  ανβ B3 B) και τη φιβρονεκτίνη (μέσω του υποδοχέα GPIc/IIa) 

(Σχήμα Β)[2,3]. 

 
Σχήμα 2. Αναπαράσταση της προσκόλλησης των αιμοπεταλίων στον 

υπενδοθηλιακό χώρο του αρτηριακού τοιχώματος . 

  Μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζουν οι διατμητικές δυνάμεις των τοιχωμάτων [8]. 

Όταν τα αιμοπετάλια προσδεθούν στο κολλαγόνο ενεργοποιούνται. Η ενεργοποίηση 

αυτή οδηγεί σε αλλαγή σχήματος του υποδοχέα GPIIb/IIIa [9] και στο σχηματισμό 

του θρόμβου που αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την ενεργοποίηση του 

μηχανισμού πήξης και το σχηματισμό του ινώδους. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται 

μεγαλύτερος θρόμβος που εγκλωβίζει λευκοκύτταρα και ερυθροκύτταρα. Για να 

πραγματοποιηθεί η πήξη απαιτείται η συμμετοχή σειράς πρωτεϊνών του πλάσματος 

γνωστές ως παράγοντες πήξης. Αυτές οι πρωτείνες (ένζυμα)  ενεργοποιούνται 

διαδοχικά. Το τελικό στάδιο αυτού του μηχανισμού είναι η μετατροπή της ευδιάλυτης 
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στο πλάσμα πρωτείνης του ινωδογόνου σε μία  δυσδιάλυτη (ινώδες ) με τη  δράση 

της σερινοπρωτεϊνης θρομβίνης.  

Λίγες ώρες μετά την δημιουργία του ο θρόμβος αποβάλλει τον ορό που υπάρχει 

ανάμεσα στα κύτταρα και τις ίνες του ινώδους. Αυτό έχει ως  συνέπειες την μείωση 

του όγκου που παρεμποδίζει την ροή του αίματος αυξάνοντας έτσι την ροή του, την 

επιδιόρθωση της βλάβης του αγγείου και τη τελική διάλυση του θρόμβου . 

O μηχανισμός πήξης του αίματος βρίσκεται σε ισορροπία με τον μηχανισμό 

διάλυσης του θρόμβου σε φυσιολογικές συνθήκες. Σε παθολογικές καταστάσεις  

όμως λόγω διαταραχής παράγεται πολύ ινώδες με συνέπεια τον ανεξέλεγκτο 

σχηματισμό θρόμβων, ή λίγο ινώδες οπότε υπάρχει αδυναμία πήξης του αίματος 

δηλαδή αιμορραγία.  

   Τα αιμοπετάλια είναι υπεύθυνα για πολλές παθολογικές καταστάσεις ,όπως η 

θρόμβωση, η αρτηριοσκλήρωση και τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Επίσης η  

ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων 

αρτηριών είναι σημαντική επιπλοκή αυτής της μεθόδου. Για  αυτό το λόγο  πολλές 

έρευνες σήμερα επικεντρώνονται στην αναζήτηση αναστολέων της  συσσωμάτωσης 

των αιμοπεταλίων, κατάλληλων για την θεραπευτική αντιμετώπιση των οξέων 

στεφανιαίων συνδρόμων.  

  Οι αναστολείς αυτοί πρέπει να συνδέονται με τον υποδοχέα GPIIb/IIIa και 

μπλοκάροντάς τον να αποτρέπουν την σύνδεσή του με το ινωδογόνο, με συνέπεια να 

αποφεύγεται ο σχηματισμός θρόμβων από την πήξη του αίματος και ο κίνδυνος 

εμφραγμάτων. 
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1.  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ  ARG-GLY-ASP ΤΗΣ α ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ   

ALA-GLY-ASP-VAL ΤΗΣ γ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ 

ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 

 

  Η θρόμβωση συνεχίζει να είναι μία μεγάλη επιπλοκή της αρτηριοσκλήρωσης [10] 

όπως και κατά την χρήση τεχνητών εσωτερικών οργάνων [11]. Όταν μια τεχνητή 

επιφάνεια έρχεται σε επαφή με το αίμα οι πρωτείνες του πλάσματος ταχέως 

απορροφούνται και ένα πρωτεϊνικό στρώμα γρήγορα καλύπτει την ξένη επιφάνεια  

[12-15]. Μεταξύ των πρωτεϊνών του πλάσματος, το ινωδογόνο (Fg) απορροφάται   

ταχύτερα και πιο εκλεκτικά [12-17] σε όλες τις επιφάνειες που ελέγχθηκαν. Η 

ταχύτητα απορρόφησης του Fg σε γυαλί είναι 20 φορές μεγαλύτερη από τις 

ανοσογλοβουλίνες, παρά την κατά 20 φορές μικρότερη συγκέντρωσή του σε διάλυμα 

[16]. Έχει πολλές φορές αναφερθεί ότι το Fg είναι απολύτως απαραίτητο για την 

συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, το βήμα κλειδί της δημιουργίας θρόμβων σε μια 

τεχνητή επιφάνεια, ενώ ο παράγοντας Von Willebrand δεν χρειάζεται, [17-19]. Ενώ 

το Fg δεν είναι παρόν στην επιφάνεια του ενδοθηλιακού ιστού μπορεί να 

ακινητοποιηθεί σε μέρος τραυματισμένου αγγείου ,είτε με απορρόφηση είτε με 

απόθεση ενός αδιάλυτου υλικού του ινώδους [20]. Μελέτες [21,22] έδειξαν ότι το Fg 

, το ινώδες και τα προϊόντα αλλοίωσης του Fg είναι παρόντα στο εσωτερικό τμήμα 

που έχει αρτηριοσκλήρωση στο οποίο η θρόμβωση είναι η μεγαλύτερη επιπλοκή. 

Έχει επίσης δειχτεί ότι η φιβουλίνη-1 ένα συστατικό του εξωκυττάριου ιστού ενώνει 

το Fg και υποστηρίζει την αιμοπεταλιακή συσσώρευση μέσω  μιας γέφυρας από Fg 

[23]. Έτσι φαίνεται ότι το Fg είναι απαραίτητο για την συσσωμάτωση των 

αιμοπεταλίων και σε τεχνητές επιφάνειες και πολύ περισσότερο στον εκτεθειμένο 

ενδοθηλιακό  ιστό. 

    Το Fg (Σχ 2.1) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη  με ΜΒ 340 kDa. Είναι ένα διμερές 

συμμετρικό μόριο με κάθε μονομερές του αποτελούμενο από μία  α  μια β και μια γ 

αλυσίδα (βλ αναφορά [24] ). 
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Σχήμα 1.1: Το μόριο του ινωδογόνου 

 

 Τρεις  διαφορετικές περιοχές σε κάθε μονομερές του μορίου Fg έχουν 

προσδιοριστεί ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το αιμοπεταλιακό GPIIb/IIIa 

(γλυκοπρωτεϊνες IIb και ΙΙΙa) σύμπλοκο: Η αλληλουχία Αrg-Gly-Asp-Ser (RGDS) 

στην  α αλυσίδα 572-575, η αλληλουχία  Αrg-Gly-Asp-Phe (RGDF) στην  α αλυσίδα  

95-98  και ένα δωδεκαπεπτίδιο His-His-Leu-Gly-Gly-Ala-Lys-Gln-Ala-Gly-Asp-Val 

(HHLGGAKQAGDV) ή Η12 στο καρβόξυ-τελικό άκρο της γ αλυσίδας (γ400-411) 

[25,26]. Οι RGD περιοχές περιέχονται και σε άλλους GPIIb/IIIa προσδέτες όπως τον 

vWF [27], την φιβρονεκτίνη [28] και την βιτρονεκτίνη [29], ενώ η Η12 αλληλουχία 

βρίσκεται μόνο στο  Fg. Το Fg διαμεσολαβεί στη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων 

αρχικώς συνδεόμενο με τον υποδοχέα GPIIb/IIIa στην μεμβράνη ενός αιμοπεταλίου 

και μετά γεφυρώνεται με ένα αντί-υποδοχέα, επίσης GPIIb/IIIa πάνω στην μεμβράνη 

ενός άλλου αιμοπεταλίου.  

  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων 

εμφανίζονται επίτοποι στον υποδοχέα GPIIb/IIIa μερικοί από τους οποίους μπορούν 

να ανιχνευθούν με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα. Ο περισσότερο μελετημένος 

τέτοιος επίτοπος είναι αυτός που αναγνωρίζεται από την αλληλουχία RGD του 

ινωδογόνου και ανιχνεύεται με το IgM μονοκλωνικό αντίσωμα PAC-1 [30,31]. 

α αλυσίδα

γ αλυσίδαβ αλυσίδα
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Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η σύνδεση του προσδέτη στον 

υποδοχέα αυτόν προκαλεί την εμφάνιση νέων επιτόπων γνωστών σαν LIBS (Ligand-

Induced Binding Sites) μερικοί από τους οποίους μπορούν να ανιχνευθούν με ειδικά 

μονοκλωνικά αντισώματα που είναι γνωστά ως αντισώματα LIBS [32-34]. 

Επιπρόσθετα, η σύνδεση του προσδέτη στον ενεργοποιημένο υποδοχέα GPIIb/IIIa 

επιφέρει διαμορφωτικές αλλαγές στον ίδιο τον προσδέτη δημιουργώντας νέους 

επιτόπους γνωστούς σαν RIBS (Receptor – Induced Binding Sites) για μερικούς από 

τους οποίους έχουν επίσης αναπτυχθεί μονοκλωνικά αντισώματα γνωστά σαν 

αντισώματα RIBS [35]. 

     Είναι γνωστό ότι η ενεργοποίηση και η συσσώρευση των αιμοπεταλίων παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων και της 

αρτηριοσκλήρωσης [36]. Η έναρξη της θρόμβωσης γίνεται στο τραυματισμένο μέρος 

των αγγειακών τοιχωμάτων. Η αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων είναι 

το θέμα στο οποίο επικεντρώνονται πολλές μελέτες σήμερα . Η ασπιρίνη ήταν από τις 

πρώτες ουσίες που αποδείχτηκαν ότι ήταν ικανές να την προκαλέσουν. Η δράση της 

οφείλεται στο γεγονός ότι ακετυλιώνει την υδροξυλομάδα της σερίνης 530 του 

ενεργού κέντρου της κυκλοοξυγονάσης με αποτέλεσμα την μη αντιστρεπτή αναστολή 

της δράσης της [37]. Το ισοένζυμο της κυκλοξυγονάσης PGHS-1 αναστέλλεται με 

αποτέλεσμα την αδυναμία παραγωγής ΤxA2 [38] (θρομβοξάνη Α2 ), το οποίο 

αποδείχτηκε ότι ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια. Αυτή η μη αντιστρεπτή αναστολή της 

δράσης της κυκλοοξυγονάσης εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια δράσης της ασπιρίνης η 

οποία χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως στην καθημερινή ιατρική πράξη σε ασθενείς 

με έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασταθή στηθάγχη καθώς και σ’ αυτούς που 

υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική. Παρ’όλα αυτά η ασπιρίνη δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ισχυρό αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο αφού αναστέλλει την ενεργοποίηση των 

αιμοπεταλίων μόνο από την ΤxA2 . 

   Eνα άλλο αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί στην πράξη είναι 

η τικλοπιδίνη [39], η οποία αναστέλλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων από το 

ADP και την έκκριση σεροτονίνης [40]. Η τικλοπιδίνη πλεονεκτεί σε σχέση με την 

ασπιρίνη και λόγω του ότι μειώνει την έκφραση του υποδοχέα GPIIb/IIIa στην 

μεμβράνη των αιμοπεταλίων. Η δράση όμως αυτής μετά από στοματική χορήγηση 

φτάνει στο μέγιστο μετά από  3-5 ημέρες και έτσι η χρήση της ενδείκνυνται μόνο σε 

περιπτώσεις προγραμματισμένης αγγειοπλαστικής. 
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   Οι περισσότερες έρευνες σήμερα στρέφονται προς την σύνθεση ισχυρών 

αναστολέων του ινωδογόνου αφού έχει αποδειχτεί ότι το βήμα πρόσδεσης του στον 

υποδοχέα GPIIb/IIIa που οδηγεί στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων είναι 

καθοριστικό [41]. Πολλά πεπτιδικά  (που περιέχουν την αλληλουχία RGD ) και 

πεπτιδομιμητικά μόρια έχουν συντεθεί για τον σκοπό αυτό.  

   Τα γραμμικά πεπτίδια που περιέχουν την αλληλουχία RGD παρουσιάζουν το 

μειονέκτημα της γρήγορης αποικοδόμησής τους από τις πρωτεάσες του πλάσματος 

και συνεπώς είναι ασθενείς αναστολείς του GPIIb/IIIa. Αντίθετα τα κυκλικά πεπτίδια 

που περιέχουν την αλληλουχία RGD είναι πιο ανθεκτικά στη δράση των πρωτεασών 

και είναι ισχυρότεροι αναστολείς του GPIIb/IIIa. Ένα παράδειγμα είναι η 

ιντεγκριλίνη, ένα κυκλικό επταπεπτίδιο που περιέχει την αλληλουχία ΚGD αντί της 

RGD και το οποίο είναι ισχυρός αναστολέας του GPIIb/IIIa. H ιντεγκριλίνη εμφανίζει 

μεγαλύτερη  εξειδίκευση για τον υποδοχέα GPIIb/IIIa και χρησιμοποιείται τελευταία 

σε κλινικές μελέτες.  

   Αναστολείς του ινωδογόνου που περιέχουν την αλληλουχία RGD έχουν επίσης 

απομονωθεί από δηλητήριο διαφόρων ειδών οχιάς και είναι γνωστοί σαν 

ντεσιντεγκρίνες [42]. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη γιατί 

παρουσιάζουν αντιγονική δράση, όμως αυτά τα μόρια χρησιμοποιήθηκαν ως βάση 

για τον σχεδιασμό συνθετικών ανταγωνιστών του ινωδογόνου.  
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2.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ RGD ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ 

 

  Η αλληλουχία αμινοξέων Arg-Gly-Asp έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει σε μια 

οικογένεια πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με το γλυκοπρωτεϊνικό σύμπλοκο 

GPIIb/IIIa στην επιφάνεια των ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων [43]. Τα θετικά και τα 

αρνητικά φορτία στην Arg και το Αsp θεωρείται ότι είναι απαραίτητα για τέτοιες 

αλληλεπιδράσεις [44].  Ένας αριθμός από ερευνητές μελέτησε την αναστολή και την 

ικανότητα σύνδεσης μικρών πεπτιδίων που περιέχουν το τριπεπτίδιο RGD [45-47] με 

τον υποδοχέα του ινωδογόνου. Βρέθηκε ότι αντικατάσταση της κεντρικής γλυκίνης 

με Αla εξουδετερώνει πλήρως την αλληλεπίδραση με τον υποδοχέα [48]. 

 

 

 Σχήμα 2.1   Η RGD αλληλουχία 

  

  Παλαιότερα επιστεύετο ότι η Αrg ως το Ν-τελικό αμινοξύ είναι απαραίτητη σε 

πεπτίδια που αναγνωρίζονται από την οικογένεια των ιντεγκρινών. Από σειρά 

μελετών φάνηκε ότι η κατανομή φορτίων και διπόλων στην περιοχή της αργινίνης 

είναι καθοριστικής σημασίας στις αλληλεπιδράσεις με το σύμπλοκο GPIIb/IIIa. 

Αντικατάσταση της Arg με Lys οδηγεί σε μειωμένη ανασταλτική δράση της 

συσσώρευσης των ενεργοποιημένων με ADP αιμοπεταλίων [49]. Όμως σε πιο 

πρόσφατες έρευνες με μια ποικιλία από τοξίνες φιδιών βρέθηκε ότι η μπαρμπουρίνη 

μια πρωτείνη που περιέχει την ΚGD αλληλουχία ενώνεται εξειδικευμένα με το 
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GPIIb/IIIa σύμπλοκο αναστέλλοντας τη σύμπλεξή του με το ινωδογόνο καλύτερα και 

από την εκιστατίνη (echistatin). 

     Παρά την βιολογική τους σημασία περιορισμένα μόνο φυσικοχημικά δεδομένα 

είναι διαθέσιμα για μόρια που περιέχουν RXD (X: Gly , Ala , Tyr ) σχετικά με την 

ένωσή τους με τον υποδοχέα σε διάλυμα. Με ανάλυση [50] της αλληλουχίας Gly-

Arg-Gly-Asp-Ser-Pro χρησιμοποιώντας NMR τεχνικές απεδείχθη ότι υπάρχουν δυο 

τύποι β-στροφών (ΙΙΙ-ΙΙΙ και ΙΙΙ-Ι). 

    Η δομή της κριστίνης σε διάλυμα, ενός αναστολέα της συσσωμάτωσης των 

αιμοπεταλίων, που περιέχει την RGD αλληλουχία έχει διευκρινιστεί, με τη βοήθεια 

2D-NMR/ΝΟΕ τεχνικών [51]. Καμία όμως κρυσταλλική μελέτη δεν είναι διαθέσιμη 

για μικρού και μεσαίου μεγέθους μόρια που περιέχουν την αλληλουχία RGD. 

      Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν τα υπολογιστικά προβλήματα διαμόρφωσης που 

σχετίζονται με το διαμορφωτικά ευλύγιστο RGD μόριο. Λόγω της ύπαρξης μεγάλου 

αριθμού απλών δεσμών σε αυτό (Σχήμα 2.1), υπάρχει η δυνατότητα μεγάλου αριθμού  

περιστροφών (ακόμα και παρεμποδισμένων), με αποτέλεσμα να λαμβάνεται μεγάλος 

αριθμός διαμορφώσεων προς ανάλυση. Τα προβλήματα δεν είναι ευκολότερα αν η 

αργινίνη αντικατασταθεί από λυσίνη. Περιπλέκονται λόγω ηλεκτροστατικών 

ενδομοριακών και διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. Μια μελέτη με Η/Υ που 

περιορίζει τα προβλήματα αυτά έγινε εκμεταλλευόμενη τις διαμορφωτικές 

πληροφορίες από την κρυσταλλική δομή πρωτεϊνών και πεπτιδίων  για την 

δημιουργία των αρχικών μοντέλων του τριπεπτιδίου [127]. Έγινε με εξαντλητική 

διερεύνηση για την ύπαρξη ενός αριθμού τριπεπτιδικών τμημάτων που περιέχουν 

θετικώς (Arg και Lys) και αρνητικώς φορτισμένα / υδρόφιλα (Ser , Asp , Glu , Thr) 

N- και C- τελικά αμινοξέα αντιστοίχως διαχωριζόμενα από τα αμινοξέα Gly , Ala , 

Tyr και Phe.    

  Τα μοντέλα που παρήχθησαν επεξεργάστηκαν με μεθόδους μοριακής μηχανικής. 

Είναι εκπληκτικό ότι  αυτή η ανάλυση οδήγησε σε μόνο τρεις γενικές κατηγορίες 

δομών που διέφεραν στην απόσταση μεταξύ των φορτισμένων ομάδων. Σε μία από 

αυτές οι φορτισμένες περιοχές της γουανιδίνης και του καρβοξυλίου είναι σε 

απόσταση ενώσεως με δεσμό υδρογόνου, ενώ σε άλλη δομή διαχωρίζονται με 

αποστάσεις μεγαλύτερες από 8 Å. Αυτή η μελέτη σε συνδυασμό με πρόσφατη 

βιβλιογραφία για τα άκαμπτα R-G-D-X μιμητικά [52,53] επιτρέπει την εξαγωγή 

βιοδραστικών διαμορφώσεων του RGD τμήματος σε μόρια που το περιέχουν. 
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ RGD ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ 

3.1 Γενικά 

   Όπως ήδη αναφέρθηκε η RGD αλληλουχία είναι αρκετά ευλύγιστη και ο αριθμός 

των διαμορφώσεων που μπορεί να  προσλάβει σε διάλυμα είναι πάρα πολύ μεγάλος. 

Εν τούτοις η ικανότητα μίας ιντεγκρίνης (από τις πολλές που υπάρχουν στην 

επιφάνεια των αιμοπεταλίων ) να αναγνωρίσει ένα RGD πεπτίδιο εξαρτάται από το 

αν η αλληλουχία αυτή παρουσιάζει την κατάλληλη διαμόρφωση . Ένα RGD πεπτίδιο 

μπορεί να έχει αρκετές διαμορφώσεις σε διάλυμα, αλλά ορισμένες από αυτές 

θεωρούνται βιολογικά δραστικές και αναγνωρίζονται από συγκεκριμένες ιντεγκρίνες. 

Ορισμένες διαμορφώσεις RGD θεωρούνται εκλεκτικές και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ικανότητα αναγνώρισης τους από ορισμένες ή και μία ιντεγκρίνη της επιφάνειας των 

αιμοπεταλίων. Συνεπώς το όλο πρόβλημα της σχεδίασης RGD πεπτιδικών 

αναστολέων είναι η σχεδίαση αλληλουχίας που να παρουσιάζει όσο το δυνατό 

λιγότερες διαμορφώσεις σε διάλυμα, και επιπλέον να διαθέτει εξειδίκευση για 

συγκεκριμένη ιντεγκρίνη (στην περίπτωσή μας την GPIIb/IIIa).  

  Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τον περιορισμό της 

διαμορφωτικής ευκινησίας των πεπτιδίων είναι η ΝP

α
P αλκυλίωση, η CP

α
P αλκυλίωση, η 

αντικατάσταση αμινοξέων με προλίνη, εισαγωγή δευδροαμινοξέων, αντικατάσταση 

L-αμινοξέων με D-αμινοξέα, κυκλοποίηση κ.α.  

  Μια άλλη προσέγγιση περιορισμού της ευκινησίας είναι η ενσωμάτωση του 

πεπτιδίου σε ένα άκαμπτο προσδέτη από τα δυο άκρα του. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

δίδεται στο Σχήμα  3.1 [54]. 

               (Ι)                                            (ΙΙ)                                       (ΙΙΙ)           
Δισουλφιδικός προσδέτης                    Πεπτιδικός προσδέτης                  Προσδέτης ναφθαλίνης 

   7 δεσμοί μπορούν να                            4 δεσμοί μπορούν να                    2 δεσμοί μπορούν να 

      περιστραφούν                                          περιστραφούν                                περιστραφούν 

Σχήμα 3.1 Τρεις τύποι προσδετών 

N

O

H

O
OH S S NH2

O

NH

AA4

AA3AA2
AA1

N

O

H
N O

AA4

AA3
AA2

AA1

R1
O

H

R2

O

O

NH

AA4

AA3AA2AA1

NH
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      Εκτός από αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι τα RGD πεπτιδικά ανάλογα συντίθενται 

με την αμιδική τους μορφή στο C-τελικό άκρο όταν το Asp ή το αμινοξύ που 

ακολουθεί την αλληλουχία RGD είναι το C-τελικό αμινοξύ. Αυτό γίνεται λόγω του 

ότι η αλληλουχία RGD εμπεριέχεται δυο φορές στην α-αλυσίδα του ινωδογόνου, 

χωρίς να βρίσκεται στο C-τελικό άκρο. Με αυτή τη μορφή προσομοιάζει πιο πολύ 

στον πεπτιδικά δεσμό που ακολουθεί μεταξύ του Asp και της Phe ή της Ser του 

ινωδογόνου από ότι το ελεύθερο καρβοξύλιο. Όπως αποδείχτηκε το πεπτιδικό 

ανάλογο Ac-RGD-NH B2 B δρα ως αναστολέας ενώ το Ac-RGD όχι [55]. Αυτό πιθανόν 

οφείλεται στο ότι η γουανιδινομάδα της αργινίνης προτιμά να επιδρά με το τελικό 

καρβοξύλιο σχηματίζοντας δεσμό υδρογόνου, ακόμα και αν είναι διαθέσιμο το 

καρβοξύλιο του ασπαρτικού [56]. 

  Πρωτεΐνες που προέρχονται από δηλητήρια φιδιών και περιέχουν την RGD 

αλληλουχία καλούνται δισιντεγκρίνες. Αυτές  είναι από τους πλέον ισχυρούς  

αναστολείς συγκόλλησης πρωτεϊνών στον γλυκοπρωτεϊνικό υποδοχέα GPIIb/IIIa. 

Ωστόσο οι περισσότεροι  ανταγωνιστές που περιέχουν την αλληλουχία αυτή 

(κριστίνη, μαμπίνη, εχιστατίνη κλπ) δεν είναι ειδικοί για την ιντεγκρίνη GPIIb/IIIa  

αλλά αναστέλλουν τις λειτουργίες συγκόλλησης πολλών άλλων RGD εξαρτώμενων 

ιντεγκρινών. Αυτό  μπορεί να εξηγηθεί λόγω του ότι η RGD περιοχή των πρωτεϊνών 

αυτών βρίσκεται σε ευλύγιστη αλυσίδα, με συνέπεια να παρουσιάζει πλήθος  

διαμορφώσεων. Από τη άλλη πλευρά ορισμένες πρωτεΐνες, παρά του ότι δεν έχουν 

την RGD αλληλουχία, παρουσιάζουν μεγάλη εκλεκτικότητα για τον GPIIb/IIIa.  Σαν 

παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η μπαρμπουρίνη.  Αυτή περιέχει την KGD 

αλληλουχία. Τα διαμορφωτικά χαρακτηριστικά της μπαρμπουρίνης και η KGD 

αλληλουχία, θεωρήθηκαν υπεύθυνα για την υψηλή συγγένεια και εξειδίκευση αυτής 

με τον GPIIb/IIIa. Η πληθώρα των RGD αναλόγων που έχουν μελετηθεί  έχει 

συμβάλλει στη γενίκευση ορισμένων κριτηρίων σχεδιασμού ενός νέου RGD 

αναλόγου. 

Έτσι, αφού η τρισδιάστατη δομή του υποδοχέα GPIIb/IIIa δεν είναι γνωστή η 

σχεδίαση μπορεί να γίνει αν εκμεταλλευτούμε τις δομές γνωστών αναστολέων, για να 

βρούμε ορισμένες παραμέτρους (αποστάσεις, γωνίες) που αφορούν τον 

προσανατολισμό των φαρμακοφόρων ομάδων, δηλαδή της γουανίδινο και της 

καρβόξυλο ομάδας. Η προσομοίωση των παραμέτρων αυτών γίνεται συνήθως με τη 

βοήθεια ενός βραχίονα (spacer). O βραχίονας είναι ένα οργανικό μόριο ο οποίος 
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επιλέγεται έτσι ώστε προσανατολίσει κατάλληλα τις φαρμακοφόρες ομάδες ώστε να 

αλληλεπιδράσουν με τον υποδοχέα. Στο σχήμα 3.2 δίδονται σχηματικά οι παράμετροι 

που λαμβάνονται συνήθως υπ’ όψιν προκειμένου να σχεδιαστεί και να συντεθεί ένας 

νέος RGD αναστολέας, ενώ οι τιμές των παραμέτρων αυτών που προσδιορίστηκαν με 

βάση τα πρωτότυπα μόρια (Σχήμα 3.3) δίνονται στον πίνακα 3.1. Ιδιαίτερη έμφαση 

έχει δοθεί στην απόσταση (α) η οποία πρέπει να είναι 12-18 Å [57,58,59]. 

    Ένα παράδειγμα σχεδίασης αναστολέα του ινωδογόνου έγινε με βάση τις δομές 

πέντε γνωστών ισχυρών ανταγωνιστών του ινωδογόνου (ουσιών που έχουν υψηλή 

συγγένεια με τον GPIIb/IIIa), και τις  ποσοτικής σχέσης δομής-δραστικότητας με τη 

χρήση Συγκριτικής Μοριακής Ανάλυσης Πεδίου (CoMFA) [60]. 

Σχήμα 3.2    Παράμετροι που σχετίζονται με τον προσανατολισμό των   

φαρμακοφόρων ομάδων 

 

Με βάση τη μελέτη αυτή βρέθηκαν και συντέθηκαν κατάλληλοι βραχίονες, στους 

οποίους ενσωματώθηκαν οι φαρμακοφόρες ομάδες. 

Σχήμα 3.3. Γνωστοί αναστολείς του ινωδογόνου από τους οποίους προσδιορίστηκαν 

οι τιμές a, b, α, β  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Παράμετροι που εξήχθησαν για τους γνωστούς αναστολείς του 

σχήματος 3.3 

 Απόσταση , Å Γωνία, μοίρες 
Μόριο a B α β 
(1) 13,66 11,78 156,84 105,75 
(2) 13,90 12,35 166,32 88,96 
(3) 14,19 12,44 165,50 106,28 
(4) 13,85 12,46 156,02 87,82 
(5) 13,89 12,31 166,81 91,00 
 
 
3.2 Πεπτιδικά μοντέλα-αναστολείς  
 

 Aρχικά θεωρήθηκε ότι η συνεισφορά των αμινοξέων εκατέρωθεν της RGD 

αλληλουχίας έχει μεγάλη σημασία σε ότι αφορά την διαμόρφωση της. Έγιναν και 

γίνονται εκτεταμένες μελέτες αντικατάστασης αμινοξέων στις θέσεις αυτές, με σκοπό 

να βρεθεί η βέλτιστη διαμόρφωση.  

   Σε μία συστηματική μελέτη με οδηγό το κυκλικό πεπτίδιο 

CycloG(Pen)GHRGDLRCA [61] αντικαταστήθηκαν αμινοξέα που βρισκόντουσαν 

ακόμα και 4 θέσεις πιο μακριά από την R ή το D.  

 

                                      ΧB1 B-ΧB2 B-ΧB3B-ΧB4 B-R-G-D-XB5B-XB6 B-XB7B-XB8 B 

                                   – 4  –3  –2  –1   0   1   2   3   4   5   6 

 

  Βρέθηκε ότι χρήση υδρόφοβου, αρωματικού αμινοξέος στη θέση  3 ενισχύει 

σημαντικά την αντιθρομβωτική ιδιότητα του αναλόγου.  

   Αντικαταστάσεις αμινοξέων στη θέση –2, δεν επηρέασαν σημαντικά την 

αντιθρομβωτική δράση ,ενώ σε μία περίπτωση αντικατάστασης της Gly με Asp η 

δράση μειώθηκε στο ¼ της αρχικής. Αντικατάσταση αμινοξέων στη θέση –1 βρέθηκε 

ότι δεν είχε ουσιώδη συνεισφορά στα ανάλογα.  

   Από τη συστηματική αυτή μελέτη βρέθηκε τελικά ότι το ανάλογο 

Cyclo(S,S)AcCIPRGD(Y-OMe)RC-NH B2 B  έχει αυξημένη αντισυσσωρευτική δράση 

και υψηλή εκλεκτικότητα για τον υποδοχέα GPIIb/IIIa .  

  Γενικά τα συμπεράσματα των μελετών αυτών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
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 Η χρήση προλίνης  στη θέση –1 σε συνδυασμό με υδρόφοβο αμινοξύ στη θέση 3, 

οδηγεί σε ανάλογα τα οποία διαθέτουν ισχυρή αντιθρομβωτική δράση και 

παρουσιάζουν πολύ μεγάλη εκλεκτικότητα για τον  υποδοχέα GPIIb/IIIa. 

   Αντικατάσταση της  R στην θέση 4 με άλλα αμινοξέα οδήγησε σε μείωση της 

δραστικότητας των αντίστοιχων αναλόγων. Μόνο η αντικατάσταση με Lys διατήρησε 

το 20% περίπου της δράσης του αναστολέα. Αυτό σημαίνει ότι  R σε αυτή τη θέση 

αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα πολύ στερεοεκλεκτικά.  

  Η αλληλουχία R-G-D-Ar-R (όπου Αr υδρόφοβο τμήμα), είναι σημαντική για τη 

βιολογική δράση. Στο σχήμα 3.4 δίδεται μια σχηματική αναπαράσταση της 

αλληλουχίας RGDArR σε κατάσταση σύμπλεξης με τον υποδοχέα  GPIIb/IIIa. 

 
 

 
Σχήμα 3.4 Σχηματική αναπαράσταση της αλληλουχίας R-G-D-Ar-R σε κατάσταση 

σύμπλεξης με τον υποδοχέα GPIIb/IIIa. 

 

 

 

  Παρόμοιες μελέτες με την προηγούμενη έγιναν επίσης [62] με βάση το πεπτιδικό 

μοντέλο: 
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                       Pro-XB1 B-XB2B-XB3 B-Asp-XB4B  

 Τα πεπτίδια της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν υψηλή αντιθρομβωτική δράση 

δεν έχουν όμως όλα   εκλεκτικότητα για την ιντεγκρίνη  GPIIb/IIIa.  

Με βάση τις μελέτες αυτές προτάθηκαν τα εξής: 

Στη θέση ΧB1 B, ένα μικρό αμινοξύ όπως Ser , Ala ή Gly. 

Στη θέση ΧB2 B, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε αμινοξύ, αλλά προτιμότερο 

είναι ένα ογκώδες αμινοξύ όπως το Τle (L-tert-λευκίνη) ή ένα κυκλικό αμινοξύ, όπως 

η Pro. 

Στη θέση ΧB3 B , απαιτείται ένα μικρό αμινοξύ όπως η Gly . 

Για τη θέση ΧB4 B ένα αμινοξύ με παράπλευρη αρωματική αλυσίδα, όπως π.χ. η Τrp, 

έχει θετική συμβολή στη βιολογική δράση. 

Με βάση όλα τα παραπάνω προτάθηκε το βελτιωμένο μοντέλο: 

Pro-Ser-XB2 B-Gly-Asp-XB4 B 

Τα πεπτίδια που βασίζονται σ’ αυτό το μοντέλο το οποίο δεν έχει αργινίνη, με ΧB2 B 

οποιοδήποτε L-αμινοξύ και ΧB4 B κατά προτίμηση αρωματικό αμινοξύ, παρουσιάζουν 

ισχυρή αντιθρομβωτική δράση και μεγάλη εκλεκτικότητα στην ιντεγκρίνη GPIIb/IIIa.  

Μια σχηματική αναπαράσταση του τρόπου σύμπλεξης των αναλόγων αυτού του 

τύπου με τον υποδοχέα δίδεται στο σχήμα 3.5 

 
Σχήμα 3.5 Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου σύμπλεξης της αλληλουχίας      

Pro-Ser-XB2 B-Gly-Asp-XB4 B με τον υποδοχέα GPIIb/IIIa.                                                                        

3.3 Κατηγορίες  ενώσεων , αναστολέων του ινωδογόνου 
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Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες κατηγορίες πεπτιδικών και πεπτιδομιμητικών 

ενώσεων, αναστολέων του ινωδογόνου 

 

Κατηγορία:                                                         Αριθμός 
Αναλόγων

Ισχυρότερο Ανάλογο 

Cyclo(S,S)[X B1 B-K-G-D-XB2 B-XB3 B-C]-NHB2 B  
19 
 

ΧB1 B=Mrp 
ΧB2 B= W , XB3 B= P 
ICB50B= 1.0 μΜ  (α)[63,64] 

Cyclo(S,S)[Mrp-X-G-D-W-P-C]-NHB2 

 
 

 
3 

Χ=homo-R 
ICB50B= 0.14μM (α)[63,64] 

Cyclo(S,S)[Ac-C-N-P-R-G-D-XB1 B-XB2B-C]-NHB2 B 

 
 

 
16 

XB1 B=Y-O-nbutyl 
XB2 B=R 
ICB50B=0.1 μΜ (α)[61] 

Cyclo[XB1 B-XB2 B-G-D-Mamb] 13 ΧB1 B=D-Pro, XB2 B=(NP

α
PMe)R 

ICB50B= 0.02 μΜ (α)[54,65]
P-XB1 B-X-XB3 B-D-XB2 B 58 ΧB1 B=S , XB2 B=W , X=dP 

,XB3 B=G 
ICB50B= 0.3 μΜ 
(β)[66,67,62] 

 

 
 
 
35 

NH

NH2 O

NH
A1=

 
CH2

COOHA2=  
 
ICB50B=0.09 μΜ (α)[58,68] 
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A2= SO2 Me  
ΙCB50B=0.009 μΜ (α)[72] 
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ΑB1 B=N 
Aa=Ala 
ICB50B=0.02μΜ(α) [73] 
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5 
 

R4=R5=(CHB2 B) B3B 

R1=R3=H , R2=Me 
ICB50B=0.032μΜ(α) [74] 
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Στη στήλη Κατηγορία αναφέρεται ο γενικός τύπος των αναλόγων που εξετάστηκαν. 

Στη στήλη Αριθμός αναλόγων αναφέρεται ο αριθμός αναλόγων που ερευνήθηκαν, 

στο αντίστοιχο άρθρο. 

Στη στήλη Ισχυρότερο ανάλογο, το ανάλογο με το μικρότερο ΙCB50B. 

Οι προσδιορισμοί του ΙCB50B έγιναν: 

(α) Ανθρώπινα αιμοπετάλια που ενεργοποιήθηκαν με προσθήκη ADP. 

(β) Aνθρώπινα αιμοπετάλια που ενεργοποιήθηκαν με προσθήκη κολλαγόνου. 

 

Χ,ΧB1 B-ΧB4 B              : αμινοξέα 

ΑB1 B-ΑB2 B, RB1 B-RB5 B       : άλλες μεταβλητές 
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4. ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
4.1 Σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού 
 
Ο πεπτιδικός δεσμός σχηματίζεται όταν η αμινομάδα του ενός αμινοξέoς αντιδρά με 

την καρβοξυλομάδα του άλλου με μια αντίδραση πυρηνόφιλης προσβολής. H 

αντίδραση δυο αμινοξέων  έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός διπεπτιδίου: 

 

 

 

 

O σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού δεν ευνοείται θερμοδυναμικά, απαιτεί ενέργεια, 

ενώ η υδρόλυσή του αποδίδει ενέργεια. Για να γίνει εργαστηριακά ένας τέτοιος 

δεσμός πρέπει η καρβοξυλομάδα του ενός αμινοξέoς να ενεργοποιηθεί. Αυτό γίνεται 

με μετατροπή της σε ένα παράγωγο τύπου ΗB3 PB

+
PN-CHR-CO-X. 

Έτσι ο άνθρακας της καρβονυλομάδας καθίσταται πιο ηλεκτρόφιλος, λόγω έλξης 

ηλεκτρονίων από την ομάδα Χ και γίνεται ευκολότερη η πυρηνόφιλη προσβολή της 

αμινομάδας του άλλου αμινοξέος στην καρβονυλομάδα του πρώτου. Η ενεργοποίηση 

αυτή γίνεται με την μέθοδο των αζιδίων, των μικτών ανυδριτών, των ενεργών 

εστέρων ή με την χρήση αντιδραστηρίων σύζευξης όπως το 

δικυκλοέξυλοκαρβοδιϊμίδιο (DCC) . 

 

 

 

Ενεργοποίηση: 

 

 

 

 
Μηχανισμός σύζευξης: 
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   Η μεθοδολογία που αναφέρθηκε παραπάνω όμως δεν φαίνεται να είναι αρκετή για 

την επιτυχή σύζευξη δυο αμινοξέων. Ο λόγος είναι ότι θα μπορούσε να γίνει σύζευξη 

της αμινομάδας του αμινοξέος με την καρβοξυλομάδα ενός άλλου μορίου του ιδίου 

αμινοξέος, καθώς και άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις  με δραστικές ομάδες που θα 

μπορούσαν να υπάρχουν στις παράπλευρες αλυσίδες αυτών και οι οποίες θα είχαν ως 

συνέπεια τον σχηματισμό εκτός από το επιθυμητό και άλλων ανεπιθύμητων κυκλικών 

και γραμμικών πεπτιδίων. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την χρήση κατάλληλα 

προστατευμένων αμινοξέων. 

    Μια επιτυχής πεπτιδική σύνθεση προυποθέτει: α) ενεργοποίηση του καρβοξυλίου 

του ενός αμινοξέος «καρβόξυ-συστατικού» καθώς και προστασία της αμινομάδας του 

με παροδική ΝP

α
P αμινοπροστατευτική ομάδα (στην αντίδραση του μηχανισμού 

συμβολίζεται με L)  β) προστασία της καρβοξυλομάδας του  άλλου αμινοξέος 

«άμινο-συστατικού» με ημιμόνιμη προστατευτική ομάδα  (συμβολίζεται με Υ) γ) 

προστασία των παράπλευρων αλυσίδων και των δυο αμινοξέων με ημιμόνιμες 

ομάδες. Με αυτές τις προστασίες αποφεύγεται ο σχηματισμός ανεπιθύμητων 

κυκλικών και γραμμικών πεπτιδίων. 

   Για να επιμηκυνθεί περαιτέρω το διπεπτίδιο πρέπει να απομακρυνθεί η παροδική  

ΝP

α
P αμινοπροστατευτική ομάδα του «καρβόξυ-συστατικού» το οποίο μετατρέπεται σε 

«άμινο-συστατικό». Δεν πρέπει στο στάδιο αυτό να καταστραφεί ο πεπτιδικός δεσμός 

ή οι ημιμόνιμες προστατευτικές ομάδες. Κατόπιν γίνεται σύζευξη με αμινοξύ 

ενεργοποιημένο στο καρβοξύλιο, όπως και πρίν. 

  Η διαδικασία αυτή ακολουθείται μέχρι τη σύνθεση της επιθυμητής αλληλουχίας. 

Μόλις αυτό επιτευχθεί αποπροστατεύεται η καρβοξυλομάδα του C-τελικού αμινοξέος 

, η αμινομάδα του Ν-τελικού αμινοξέος και οι παράπλευρες αλυσίδες όλων των 
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αμινοξέων με χρήση κατάλληλων αντιδραστηρίων που δεν διασπούν τους 

πεπτιδικούς δεσμούς και λαμβάνεται το πεπτίδιο.  

 

 

4.2 Προστασίες ομάδων 

 

Όπως αναφέρθηκε και πριν είναι απαραίτητο να προστατευθούν ορισμένες ομάδες 

για να γίνει με επιτυχία η πεπτιδική σύνθεση. Πιο αναλυτικά πρέπει να γίνουν τα 

εξής: 

 

α) παροδική προστασία της α-αμινομάδας του Ν-τελικού αμινοξέος με χρήση 

κατάλληλης ομάδος  (δέκτη ηλεκτρονίων ) που μειώνει τον πυρηνόφιλο χαρακτήρα 

της. Αυτή η ομάδα εκτός του ότι θα πρέπει να εξουδετερώνει την πυρηνοφιλία της 

αμινομάδος, θα πρέπει επίσης να είναι σταθερή στις πειραματικές συνθήκες που 

εφαρμόζονται, να μην αλλοιώνει τη στερεοχημεία του αμινοξέος ή του πεπτιδίου και 

να απομακρύνεται εκλεκτικά μετά την δημιουργία του πεπτιδικού δεσμού με τέτοιες 

συνθήκες που να μην τον καταστρέφουν. Οι προστατευτικές ομάδες που συνήθως 

χρησιμοποιούνται για την προστασία των α-αμινοομάδων είναι η t-βουτυλόξυ-

καρβονυλομάδα (Boc), η 9-φλουορένυλο-μεθόξυκαρβονυλομάδα (Fmoc) [ 75, 76], η 

βενζυλόξυ-καρβονυλομάδα [77], η p-τολουολο-σουλφονυλομάδα (Τosyl) [78] και η 

2,2,5,7,8-πενταμέθυλχρωμαν-6-σουλφονυλομάδα (Pmc) [79]. 

 

β) Ημιμόνιμη προστασία του α-καρβοξυλίου του C-τελικού αμινοξέος με την χρήση 

ομάδων που αυξάνουν την πυρηνοφιλία της αμινοομάδος αυτού του αμινοξέος. Αυτό 

επιτυγχάνεται με εστεροποίηση του καρβοξυλίου αυτού σε βενζυλ- , αιθυλ-,  μέθυλ- 

ή t-βούτυλ- εστέρα. Η προστασία αυτή δεν χρησιμοποιείται κατά την σύνθεση 

πεπτιδίων σε στερεά φάση αφού η καρβοξυλομάδα του C-τελικού αμινοξέος είναι 

συζευγμένη πάνω στο πολυμερές, βρίσκει όμως εφαρμογή στη σύνθεση πεπτιδίων σε 

υγρή φάση. 

 

γ) Ημιμόνιμη προστασία των δραστικών ομάδων που υπάρχουν στις παράπλευρες 

αλυσίδες ορισμένων αμινοξέων. Τέτοιες ομάδες που χρειάζονται συνήθως προστασία 

είναι η SH ομάδα της κυστείνης, η ΟΗ ομάδα της σερίνης και τυροσίνης, η 
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γουανιδινομάδα της αργινίνης, η δ-  αμινομάδα της ορνιθίνης, η ε-αμινομάδα της 

λυσίνης, τα β- και γ- COOH του ασπαρτικού και του γλουταμινικού οξέως 

αντιστοίχως κλπ. 

 

 O παρακάτω πίνακας 4.1 αναφέρει τις προστασίες των παράπλευρων αλυσίδων που 

πρέπει να έχουν αμινοξέα, όταν σε συνθέσεις στερεάς φάσης χρησιμοποιείται ως 

παροδική ΝP

α
P-προστατευτική ομάδα η Βοc ή η Fmoc:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 Ορθογωνικές προστασίες των δραστικών ομάδων των αμινοξέων  

ΝP

α
P-προστατευτική Αμινοξύ 

Βοc Fmoc 
Lys Fmoc ,Z ,2Cl-Z ,Tfa Z , Boc  
Cys Acm , Bzl , Trt , pMe-Bzl Acm , Bzl , tBu 
Asp Bzl 1Ada, 2Ada , Bzl , tBu 
Tyr Bzl , 2-Br-Z 2-Br-Z , tBu , Me 
Arg Tosyl  Mts , Mtr , Pbf , Tosyl 
Trp Formyl , Mts  Boc 
Ser Bzl , Me , tBu tBu , Bzl , Trt  
Thr Bzl , tBu ,  Bzl ,tBu , Trt 
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5. ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΦΑΣΗ  

    (Solid Phase Peptide Synthesis) 

 

5.1.  Στάδια της πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς φάσης 

 

    H πεπτιδική σύνθεση στερεάς φάσης εισήχθη από τον Bruce Merrifield το 1963 

σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν πολλά από τα προβλήματα της σύνθεσης 

πεπτιδίων σε υγρή φάση. 

   Η ιδέα της σύνθεσης σε στερεά φάση έγκειται στο ότι τα αμινοξέα μπορούν να 

ενσωματωθούν σε πεπτίδιο επιθυμητής αλληλουχίας όταν ένα άκρο αυτής της 

αλυσίδας είναι προσαρμοσμένο σε ένα αδιάλυτο υποστήριγμα πολυμερούς. Στην 

πράξη το καρβόξυ τελικό άκρο του πεπτιδίου συνδέεται με το πολυμερές. Όταν η 

επιθυμητή αλληλουχία των αμινοξέων έχει ολοκληρωθεί πάνω στο πολυμερές μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο αντιδραστήριο για να σχάσει την πεπτιδική αλυσίδα 

από το πολυμερές και να ελευθερώσει το πεπτίδιο στο διάλυμα. Όλες οι αντιδράσεις 

που γίνονται στην σύνθεση αυτή πρέπει να ολοκληρωθούν σε ποσοστό που αγγίζουν 

το 100% ώστε να ληφθεί ένα ομογενές προϊόν, καθώς δεν συντελείται κανένας 

καθαρισμός στα ενδιάμεσα στάδια.    

   Η βασική μεθοδολογία της σύνθεσης σε στερεά φάση παριστάνεται στo σχήμα 5.1 

. Το αδιάλυτο υποστήριγμα είναι ένα συνθετικό πολυμερές που έχει ενεργές ομάδες 

(Χ). Το αμινοξύ που θα προσαρμοστεί στο C-τελικό άκρο του πεπτιδίου που 

πρόκειται να συντεθεί, είναι προστατευμένο με μια παροδική προστατευτική ομάδα 

(L) στο άμινο τελικό άκρο του. Χρησιμοποιώντας κατάλληλη αντίδραση σύζευξης 

αυτό το παράγωγο του C-τελικού αμινοξέος συνδέεται με το ενεργό πολυμερές. 

    Σε αυτό το σημείο αρχίζει το επαναλαμβανόμενο μέρος της πεπτιδικής σύνθεσης. 

Ένα αντιδραστήριο χρησιμοποιείται στο προστατευμένο αμινοάκυλο πολυμερές για 

να απομακρύνει την παροδική προστατευτική ομάδα (L) από το αμινοξύ. Αυτό το 

αντιδραστήριο δεν πρέπει να επηρεάσει τη σύνδεση του C-τελικού τμήματος στο 

πολυμερές με κανένα τρόπο. Επίσης αν το αμινοξύ που συνδέθηκε με το πολυμερές 

και όλα τα άλλα αμινοξέα που πρόκειται να συζευχθούν στην πεπτιδική αλυσίδα 

περιέχουν μια δραστική ομάδα, αυτή πρέπει να είναι προστατευμένη με μια σταθερή 

ομάδα (S) που θα μείνει τελείως ανέπαφη κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, αλλά 

μπορεί να απομακρυνθεί στο τέλος για να αποδώσει το καθαρό πεπτίδιο. Μετά την 
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απομάκρυνση της ευαίσθητης προστατευτικής ομάδας το επόμενο αμινοξύ 

συζεύγνυνται με το άμινο άκρο του προηγούμενου αμινοξέος που βρίσκεται 

συνδεμένο πάνω στο πολυμερές. Κατόπιν ακολουθεί αποπροστασία της (L) ομάδος 

και σύζευξη του επομένου κατά τον ίδιο τρόπο. Τα παραπροϊόντα των αντιδράσεων 

απομακρύνονται με απλή έκπλυση του πεπτιδίου-πολυμερούς με κατάλληλους 

διαλύτες. Αυτός ο κύκλος αποπροστασίας και σύζευξης επαναλαμβάνεται με κάθε 

αμινοξύ που ενσωματώνεται στην πεπτιδική αλυσίδα.  

    Τέλος μετά την σύνθεση ολόκληρου του προστατευμένου πεπτιδίου πάνω στο 

πολυμερές με κατάλληλο αντιδραστήριο επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη αποπροστασία 

των παράπλευρων αλυσίδων και η αποκοπή του πεπτιδίου από το πολυμερές. Aυτό το 

αντιδραστήριο δεν πρέπει με κανένα  τρόπο να διασπά τους πεπτιδικούς δεσμούς.  
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Σχήμα 5.1. Η βασική πορεία της πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς φάσης 
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ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΣΥΖΕΥΞΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΑΜΙΝΟΞΕΩΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΑΜΙΝΟΞΕΩΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑΔΙΩΝ
ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΣΥΖΕΥΞΗΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΑΠΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣΠΕΠΤΙΔΙΟ
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5.2. Το ενεργό πολυμερές 

 

α) Οι κόκκοι του πρέπει να έχουν κατάλληλη διάμετρο που να επιτρέπουν τον 

εύκολο χειρισμό του, να διογκώνεται  με κατάλληλους διαλύτες για την ευκολότερη 

διάχυση των αντιδραστηρίων σε όλη την μάζα, και την γρήγορη απομάκρυνση των 

διαλυμένων παραπροϊόντων με απλή έκπλυση και διήθηση .  

 

β) Πρέπει να είναι χημικά αδρανές σε όλα τα αντιδραστήρια και τους διαλύτες που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της πεπτιδικής σύνθεσης. 

 

γ) Πρέπει να είναι αδιάλυτο στα αντιδραστήρια και τους διαλύτες που 

χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της σύνθεσης. 

 

δ)  Πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πρόσδεση του πρώτου αμινοξέος  στις ενεργές 

ομάδες του.  

 

  Το πρώτο ενεργό πολυμερές ανακαλύφθηκε από τον Merrifield (1963) και είναι 

μια συνθετική ρητίνη που παράγεται από τον συμπολυμερισμό στυρολίου με ένα 

μικρό ποσοστό (1% ) διβινυλοβενζολίου. Οι ενεργές ομάδες εισάγονται στο 

πολυμερές με χλωρομεθυλίωση  με χλωρομεθυλο-μέθυλοαιθέρα σύμφωνα με την 

αντίδραση : 

 

 

 

Σχήμα 5.2. Εισαγωγή των ενεργών ομάδων στην ρητίνη Merrifield 

 

H πρόσδεση του πρώτου αμινοξέος στην ρητίνη γίνεται με την χρήση του τριαιθυλο 

αμωνιακού άλατος του Ν-α-προστατευμένου αμινοξέος. Τα παράγωγα των αμινοξέων 

που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά με αυτή τη ρητίνη είχαν την Ζ-ομάδα για προστασία 

P
+ ClCH2OCH3

ZnCl2
P

ClCH2

+ CH3OH
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του Ν-α άκρου. Αυτή απομακρυνόταν κάθε φορά με ΗBr σε CHB3 BCOOH  

.Ακολουθούσε εξουδετέρωση με Ν(CB2 BΗB5 B) B3 B και σύζευξη του επομένου 

προστατευμένου αμινοξέος  με DCC. Μετά τη σύνθεση όλης της αλληλουχίας, το 

πεπτίδιο έπρεπε να αποκοπεί από την ρητίνη με HBr σε CFB3 BCOOH.  

  H μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση πολλών πεπτιδίων, όμως την 

χαρακτήριζαν ορισμένα μειονεκτήματα. Κατά την αποπροστασία της Ζ-ομάδας, ένα 

μικρό ποσοστό του πεπτιδικού τμήματος (≈1%) αποκόπτεται από την ρητίνη και 

χάνεται. Αν αυτό δεν απομακρυνθεί πλήρως με εκπλύσεις μπορεί να προκαλέσει 

ανεπιθύμητη ακυλίωση και αύξηση του ποσού των παραπροϊόντων. Έτσι η σύνθεση 

μεγάλων πεπτιδίων γίνεται δύσκολη αν όχι αδύνατη. 

  Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα καθώς και άλλα, αναπτύχθηκαν 

τροποποιημένες ρητίνες καθώς και κατάλληλες αμινοπροστατευτικές ομάδες.  Δυο 

είναι οι κύριες ομάδες που χρησιμοποιούνται για N-α-προστασία. Η Boc ομάδα (t-

βουτυλόξυκαρβονυλομάδα) η οποία απομακρύνεται με κατεργασία της 

πεπτιδορητίνης με 40% τριφθοροξικό οξύ σε DCM και η Fmoc ομάδα (9-

φλουορένυλομεθόξυκαρβόνυλομάδα) η οποία απομακρύνεται με διάλυμα 

πιπεριδίνης. 

  Κάθε ρητίνη έχει ορισμένο αριθμό ενεργών ομάδων ανά γραμμάριο. Μετά την 

σύζευξη του πρώτου αμινοξέoς στη ρητίνη, οι  ενεργές ομάδες που παραμένουν 

πρέπει να μπλοκαριστούν πριν γίνει η σύζευξη του δεύτερου αμινοξέoς. Αυτό ισχύει 

για όλων των τύπων τις ρητίνες.  Παράδειγμα στην ΜΒΗΑ ρητίνη αυτό γίνεται με 

ακετυλίωση των εναπομεινάντων ελευθέρων αμινομάδων της με Ac B2 BO σε πυριδίνη. 

 

 
5.3. Pητίνες που χρησιμοποιούνται στην Boc-στρατηγική 
 
I) Ρητίνη  Merrifield [80,81,82,83] 

 
 
Χρησιμοποιείται για σύνθεση μικρού ή μεσαίου μεγέθους πεπτιδίων. Η 

αποπροστασία της Boc-ομάδας γίνεται με 40% TFA σε DCM . Mόλις ολοκληρωθεί η 

Cl P
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σύνθεση του πεπτιδίου πάνω στην ρητίνη, αποκόπτεται από αυτή με HF. To C-τελικό 

αμινοξύ του πεπτιδίου, βρίσκεται στην καρβοξυλική του μορφή. 

 
II) Ρητίνη PAM  (Φαινυλοακετάμιδομέθυλο-ρητίνη) [84] 

 

 

Η ρητίνη αυτή είναι από τις πιο δημοφιλείς για σύνθεση μεγάλων πεπτιδίων. Αυτό 

οφείλεται εν μέρει στο σταθεροποιητικό φαινόμενο της 

φαινυλακετάμιδομεθυλομάδας  (έλκει ηλεκτρόνια) στον εστερικό δεσμό, τον οποίο 

βοηθά να περιορίζονται κατά πολύ οι απώλειες κατά την αποπροστασία της 

Boc-ομάδας. Η αποκοπή του πεπτιδίου γίνεται με HF και τo C-τελικό αμινοξύ του 

πεπτιδίου, λαμβάνεται στην καρβοξυλική του μορφή. 

 

ΙΙΙ) Ρητίνη MBHA (4-μέθυλο-βενζυδρυλαμίνη) [85,86] 

 

 

Χρησιμεύει στην σύνθεση πεπτιδικών αμιδίων. Το C-τελικό αμινοξύ του πεπτιδίου 

λαμβάνεται στην αμιδική μορφή του. Η σχάση του πεπτιδίου γίνεται με ΗF, ΤFMSA 

ή ΗΒFB4 B / θειοανισόλη  με παγίδες  αιθανοδιόλη  ή m-κρεσόλη. 

 

 

5.4. Ρητίνες που χρησιμοποιούνται στην Fmoc-στρατηγική 

 

Ι)  Ρητίνη Rink amide (4-(2´,4´διμεθοξυφαίνυλ-Fmoc-αμινομέθυλ)-φαινόξυρητίνη) 

[87,88] 
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Χρησιμοποιείται για την σύνθεση πεπτιδικών αμιδίων. Η αποκοπή του πεπτιδίου 

γίνεται με χαμηλές συγκεντρώσεις TFA παρουσία τριαιθυλοσιλάνιου ή 

τριπροπυλοσιλανίου. 

 

II) Ρητίνη Rink acid (4-(2´,4´διμεθοξυφαίνυλ-υδρόξυμέθυλ)-φαινόξυρητίνη) [89] 

 

 

Χρησιμοποιείται για σύνθεση μικρών προστατευμένων πεπτιδίων. Είναι πολύ 

ευαίσθητη σε όξινο περιβάλλον. Έτσι η απελευθέρωση του πεπτιδίου από αυτή 

γίνεται σε πολύ ήπιες συνθήκες (10% CH B3 BCOOH σε DCM ). Το C-τελικό αμινοξύ 

του πεπτιδίου λαμβάνεται στην καρβοξυλική μορφή. 

 

III) 2-Χλωροτρίτυλο-ρητίνη [90,91] 
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Χρησιμεύει στη σύνθεση πεπτιδίων και μικρών προστατευμένων πεπτιδικών 

τμημάτων. Είναι πολύ ευαίσθητη στα οξέα. Προσφέρει το πλεονέκτημα της 

εστεροποίησης χωρίς ρακεμίωση του πρώτου Fmoc αμινοξέος, λόγω του ότι η 

καρβονυλομάδα δεν ενεργοποιείται ηλεκτρόφιλα. Αντιθέτως το Fmoc-αμινοξύ που 

πρόκειται να προστεθεί στην ρητίνη αναμιγνύεται με DIEA οπότε σχηματίζεται το 

άλας αυτού. Στη συνέχεια το αρνητικά φορτισμένο καρβοξύλιο προσβάλλει τον 

κεντρικό sp P

3
P άνθρακα της ρητίνης (ο οποίος είναι συνδεμένος με το χλώριο) μέσο 

μιας αντίδρασης πυρηνόφιλης προσβολής. Το αποτέλεσμα είναι η σύνδεση του 

αμινοξέος με τη ρητίνη με εστερικό δεσμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη 

σύνθεση πεπτιδίων με His ή Cys στο C-τελικό τμήμα. Η αύξηση της πεπτιδικής 

αλυσίδας γίνεται με σύζευξη 1-βενζοτριαζολ-Fmoc-αμινοξέων ή άλλη κατάλληλη 

μέθοδο. Αποκοπή του πεπτιδίου από τη ρητίνη μπορεί να γίνει με κατεργασία με 

AcOH/TFE/DCM ή με 0.5% TFA σε DCM. Tα πολύ σταθερά τριτυλοκατιόντα που 

παράγονται κατά την αποκοπή δεν προσβάλλουν τις πυρηνόφιλες παράπλευρες 

αλυσίδες της Trp , Met και Tyr. Έχουν συντεθεί πεπτίδια  μέχρι και 109 αμινοξέων με 

την ρητίνη αυτή σε πολύ καλή απόδοση και καθαρότητα.   

 

5.5. Μέθοδοι απομάκρυνσης των Ν-α προστατευτικών ομάδων. 

5.5.1. Aπομάκρυνση της Boc ομάδος 

Ο συνήθης τρόπος απομάκρυνσης των Boc ομάδων γίνεται με κατεργασία της 

πεπτιδορητίνης με TFA σε DCM ή άνυδρο ΗCI σε διοξάνη. Ένα διάλυμα 25% TFA 

σε DCM απομακρύνει τις Boc ομάδες σε 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Στην 

παρούσα εργασία η απομάκρυνση των Βοc ομάδων έγινε με διάλυμα 40% TFA σε  
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Σχήμα 5.3. Απομάκρυνση της Boc-ομάδας. 

DCM για δύο λεπτά και επανάληψη της αντίδρασης με το ίδιας σύστασης διάλυμα 

για 13 λεπτά. Ο μηχανισμός απομάκρυνσης της Boc ομάδος φαίνεται στο σχήμα 5.3. 

Λόγω της περίσσειας TFA οι Ν-τελικές αμινομάδες της πεπτιδορητίνης 

λαμβάνονται πρωτονιωμένες στη μορφή άλατος. 

 

 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει μια αντίδραση εξουδετέρωσης για να ληφθούν οι 

αμινομάδες στην ουδέτερη μορφή πριν γίνει η σύζευξη του επόμενου αμινοξέος. 

Αυτό γίνεται με τη χρήση τριτοταγούς βάσεως. Συνήθως χρησιμοποιείται διάλυμα 

DIEA (7%) σε DCM για 4 λεπτά (2’×2 φορές).  

 

 

 

5.5.2. Απομάκρυνση της Fmoc oμάδος 

 

   Η απομάκρυνση της Fmoc ομάδος γίνεται με κατεργασία της πεπτιδορητίνης με 

διάλυμα 40% πιπεριδίνης σε DMF. Οι συνθήκες απομάκρυνσης είναι ήπιες αφού 

χρησιμοποιείται η ασθενής βάση πιπεριδίνη. Αρχικά δημιουργείται πιπεριδινικό άλας 

του καρβαμιδικού οξέος το οποίο διασπάται αυθόρμητα σε πιπεριδίνη, COB2 B και την 

ελεύθερη αμίνη. Επομένως δεν χρειάζεται  στάδιο εξουδετέρωσης αφού οι 

αμινομάδες λαμβάνονται σε ελεύθερη μορφή (μη πρωτονιωμένες) και το πυρηνόφιλο 

είναι έτοιμο όπως σχηματίζεται για την επόμενη αντίδραση σύζευξης. Αυτό αποτελεί 

σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου. Επίσης ο αριθμός των σταδίων έκπλυσης 

είναι μικρός αφού η σύζευξη και η αποπροστασία γίνεται στον ίδιο διαλύτη το DMF . 

Στο σχήμα 5.4 φαίνεται ο μηχανισμός αποπροστασίας της Fmoc ομάδος. 
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Σχήμα 5.4. Απομάκρυνση της Fmoc-ομάδος. 
 
Το διφαίνυλοφουλβένιο που παράγεται κατά την αποπροστασία ενώνεται με την 
πιπεριδίνη παρέχοντας μια σταθερή τριτοταγή βάση (Σχήμα 5.5). Αυτά τα 
παραπροϊόντα εκπλένονται εύκολα με DMF. 

 
Σχήμα 5.5.  Παραγόμενα παραπροϊόντα κατά την  αποπροστασία της Fmoc ομάδος. 
 
 
 
 

5.6. Σύζευξη αμινοξέων 

5.6.1. Αντίδραση σύζευξης με DCC 

   Η επίτευξη ποσοτικής αντίδρασης σύζευξης είναι η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία 

στη σύνθεση πεπτιδίων σε στερεά φάση σήμερα. Το αντιδραστήριο σύζευξης που 
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χρησιμοποιήθηκε από τον Merrifield ήταν το DCC, το οποίο είναι και το πιο 

διαδεδομένο. Ορισμένα χαρακτηριστικά της ιδεώδους αντίδρασης σύζευξης είναι η 

γενική εφαρμογή, ευκολία χρήσης (ειδικά με αυτόματα synthesizers), γρήγορες και 

ποσοτικές αντιδράσεις σύζευξης καθώς και έλλειψη ρακεμοποίησης και άλλων 

παράπλευρων αντιδράσεων.  

Η αντίδραση σύζευξης με τη μέθοδο του DCC [92,93] φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα 5.6. 

 
Σχήμα 5.6.  Η αντίδραση  σύζευξης με τη χρήση DCC. 
 

   Στις αντιδράσεις σύζευξης  με DCC (Σχήμα 5.6) το ενδιάμεσο Ο-ακυλοϊσοουρίας 

επαναδιευθετείται με μετάθεση σε Ν-ακυλοοουρία. Η Ν-ακυλοουρία δεν είναι 

δραστική και δημιουργεί ανεπιθύμητη απώλεια  ενεργοποιημένου Boc-αμινοξέος από 

την αντίδραση σύζευξης. Η ταχύτητα αυτής της ανεπιθύμητης μετάθεσης αυξάνεται 

σε πολικούς απρωτικούς διαλύτες όπως το DMF. Έτσι το ποσοστό του DMF στην 

αντίδραση σύζευξης πρέπει να είναι χαμηλό. Η παρουσία διαλυμένων αλάτων 

αυξάνει την ιονική ισχύ και επιταχύνει επίσης τη μετάθεση. Η ταχύτητα αυτής της 

μεταθέσεως εξαρτάται και από τη φύση του αμινοξέος. Αφού η μετάθεση είναι 

ενδομοριακή η ταχύτητα δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση του Boc  

ενεργοποιημένου αμινοξέος, αλλά από τους παράγοντες που ήδη αναφέρθηκαν. Η 
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απώλεια μέρους του ενεργού ενδιαμέσου λόγω δημιουργίας Ν-ακυλοουρίας από 

μετάθεση καθώς και η ανάγκη διατήρησης υψηλής ταχύτητας σύζευξης καθιστούν 

απαραίτητη την χρήση περίσσειας Boc αμινοξέος και DCC. Συνήθως χρησιμοποιείται 

2,5 φορές περίσσεια Boc-αμινοξέος και DCC   για κάθε ισοδύναμο αμινομάδων. 

  Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6, η χρήση δυο ισοδυνάμων Boc-αμινοξέος με ένα 

ισοδύναμο DCC οδηγεί στη δημιουργία συμμετρικού ανυδρίτη. Υπάρχουν  ενδείξεις 

ότι αυτό είναι το ενεργό ενδιάμεσο σε πολλές περιπτώσεις σύνθεσης στερεάς φάσης 

ακόμα και αν χρησιμοποιούνται ισομοριακές ποσότητες Boc-αμινοξέος και DCC. 

Aντιθέτως όταν γίνεται σύνθεση υγρής φάσης, η O-ακυλοϊσοουρία μπορεί να 

αντιδράσει άμεσα με το «άμινο συστατικό» του πεπτιδικού τμήματος. 

 

   Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6  ένας ενεργός εστέρας μπορεί να συντεθεί in situ 

στο μίγμα προς σύζευξη  με προσθήκη κατάλληλα υποκατεστημένης αλκοόλης. Η 

αλκοόλη που χρησιμοποιείται συνήθως για το σκοπό αυτό είναι το 1-υδρόξυ-

βενζοτριαζόλιο (ΗΟΒt) [94-98]. To μόριο αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 5.7 

 

                                        

 

                                      Σχήμα 5.7.  Το μόριο ΗΟBt. 

 

  

  Οι αντιδράσεις σύζευξης δύσκολων αλληλουχιών έχει δειχτεί ότι προχωρούν πολύ 

γρήγορα με αυτή την τροποποίηση της μεθόδου του DCC.  

Το ΗΟΒt δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το πεπτίδιο έχει His(tosyl) καθώς η 

tosyl ομάδα απομακρύνεται παρουσία HOBt .  

    Εκτός από το DCC έχουν συντεθεί και άλλα αντιδραστήρια σύζευξης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στη σύνθεση πεπτιδίων με πολύ καλές αποδόσεις. Στη συνέχεια 

δίδονται ορισμένα από αυτά. 

 

 

N
N

N
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5.6.2. Αντιδραστήρια σύζευξης 
 

I) WSC·HCl : 1-αιθύλο-3-(3’-διμεθυλαμινοπροπυλο)-καρβοδιϊμίδιο [99-100] 

  

Είναι ένα αντιδραστήριο καρβοδιϊμίδιου που η χρήση του δημιουργεί ένα παράγωγο 

ουρίας  το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα από την αντίδραση με έκπλυση με 

νερό. 

 

 

ΙI)HBTU :Βενζοτριαζολ-τετραμεθυλο-ουρονικο-εξαφθοροφωσφορικό άλας  

   [101-104]  

 

 
 
Το ΤΒTU και το ΗΒΤU είναι δυο από τα πιο δημοφιλή  αντιδραστήρια που 

χρησιμοποιούνται στην σύνθεση πεπτιδίων σε στερεά φάση [103,104]. Τα 

αντιδραστήρια αυτά έχουν δραστικότητα όμοια με αυτή των συμμετρικών ανυδρίτων 

. Οι συζεύξεις προχωρούν ήπια και η ταχύτητα σύζευξης μπορεί να αυξηθεί με την 

προσθήκη ΗΟΒt[103,128-130]. Η χρήση των TBTU και το ΗΟΒt στις συζεύξεις έχει 

αποδειχτεί ότι περιορίζει την ρακεμοποίηση  . 

 
 
IΙΙ) TBTU: Βενζοτριαζολ-τετραμεθυλο-ουρονικο-τετραφθοροβορικό άλας [105] 
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ΙV) PyBrop: Βρωμο-τρις-πυρολιδινο-φωσφονιο εξαφθοροφωσφορικό άλας 

[106,107] 

 

 
Eίναι έξοχο αντιδραστήριο για γρήγορη και αποτελεσματική σύζευξη Ν-μέθυλο-

αμινοξέων, δίνοντας πολύ χαμηλή ρακεμοποίηση. [106,107,131,132]. Η σύζευξη των 

Ν-μεθυλιωμένων αμινοξέων είναι συχνά δύσκολη και έχει μέτριες ή χαμηλές 

αποδόσεις προϊόντων, τα οποία μολύνονται με ανεπιθύμητα διαστερεοισομερή. 

Πολλά αντιδραστήρια είναι μη αποτελεσματικά ή μη πρακτικά. Π.χ. το ΒΟP με ΗΟΒt 

είναι συχνά αναποτελεσματικό, ενώ άλλα αντιδραστήρια όπως το ΒΟP-Cl 

χρειάζονται αρκετό χρόνο και προενεργοποίηση στους 0ºC. Για τη σύζευξη του Αib 

(α-αμινοϊσοβουτυρικού οξέος) το PyBrop είναι το πλέον αποτελεσματικό όταν 

χρησιμοποιείται με διμεθυλαμινοπυριδίνη (DMAP)[131]. 

  

 

V) BOP: Βενζοτριαζολ-οξυ-τρις-(διμεθυλαμινο)-φωσφονιο εξαφθοροφωσφορικό  

άλας [108-110] 
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+

  PF6  
Το αντιδραστήριο αυτό αποτρέπει τη ρακεμοποίηση [108-110,133-135]. Λόγω της 
υψηλής τοξικότητας αυτού (καρκινογόνο) προτιμάται η αντικατάστασή του από το 
PyBOP. 
 

VI) PyBOP: Βενζοτριαζολ-οξυ-τρις-πυρολιδίνο-φωσφονιο εξαφθοροφωσφορικό 

άλας [111,112] 
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Πολύ καλό αντιδραστήριο σύζευξης για σύνθεση πεπτιδίων σε στερεά φάση. Αυτό 

μπορεί να αντικαταστήσει το ΒΟP σε όλες τις εφαρμογές του χωρίς μείωση στην 

απόδοση. 

 

 

 

5.6.3. Μηχανισμός σύζευξης με τη χρήση TBTU 

 

   Στην παρούσα εργασία ως αντιδραστήριο σύζευξης χρησιμοποιήθηκε το ΤΒΤU 

παρουσία DIEA και ΗΟΒt. H προσθήκη DIEA γίνεται για να σχηματιστεί άλας του 

αμινοξέος. Ένας πιθανός μηχανισμός αναφέρεται στο σχήμα 5.8 
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Οπότε η αντίδραση σύζευξης του επόμενου αμινοξέος είναι: 
 

N
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+ NH2 R'
RCONHR'

+
HOBt

 
 
 
Σχήμα 5.8.  Πιθανός μηχανισμός σύζευξης με τη χρήση TBTU .  
 

5.7. Κυκλοποίηση 

 

Τα πεπτίδια που συντέθηκαν στην παρούσα εργασία είναι κυκλικά. Αρχικά έγινε 

σύζευξη όλων των προστατευμένων αμινοξέων και κατόπιν η κυκλοποίηση πάνω στη 

ρητίνη. Η κυκλοποίηση έγινε μεταξύ των δυο κυστεϊνών (των οποίων η 

σουλφυδρυλομάδα ήταν προστατευμένη με την ακετάμιδομέθυλομάδα Acm ). Η 

απομάκρυνση των Acm ομάδων και η δημιουργία S-S δεσμού έγινε σε ένα στάδιο με 

τη μέθοδο του τριφθοροξικού θαλλίου Tl(CFB3 BCOO) B3 B [113]. Ως διαλύτης 

χρησιμοποιήθηκε το DMF το οποίο φουσκώνει αρκετά τη ρητίνη και δεν ευνοεί την 

πρόωρη αποκοπή προστατευτικών ομάδων του πεπτιδίου. Επίσης χρησιμοποιήθηκε 

ανισόλη ως παγίδα των καρβοκατιόντων που παράγονται κατά την αποκοπή της Acm 

ομάδας , δηλαδή για τα AcmP

+
P . O μηχανισμός της αντίδρασης παριστάνεται στο 

σχήμα 5.9 , το Χαα παριστάνει ένα αμινοξύ. 
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Σχήμα 5.9.   Μηχανισμός κυκλοποίησης με Tl(CFB3 BCOO) B3 B 

5.8. Αποκοπή πεπτιδίου από τη ρητίνη 

 

   Μετά το τέλος της σύνθεσης του πεπτιδίου στη ρητίνη, αυτό πρέπει να αποκοπεί 

από αυτή  για να γίνει η παραλαβή του.  

Για πολλές ρητίνες όπως και για την MBHA ρητίνη (η οποία χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία ), το αντιδραστήριο σχάσης του πεπτιδίου από τη ρητίνη είναι το 

άνυδρο, υγρό HF. Το HF (σ.ζ.=19°C) είναι εξαιρετικά τοξικό, οξειδωτικό και 

καταστρέφει το γυαλί . Για τους λόγους αυτούς όλη η αντίδραση πραγματοποιείται σε 

ειδική συσκευή από teflon [114], η οποία βρίσκεται σε απαγωγό. 
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  Το HF εκτός από τη σχάση του πεπτιδίου από τη ρητίνη αποπροστατεύει 

ταυτόχρονα τις παράπλευρες αλυσίδες των αμινοξέων.  

  Στην πεπτιδορητίνη πριν τη διαβίβαση του HF προστίθενται ουσίες που 

χρησιμεύουν ως παγίδες καρβοκατιόντων (scavengers) τα οποία παράγονται από την 

αποπροστασία των παράπλευρων αλυσίδων ή του Ν-τελικού άκρου. Έτσι 

αποφεύγονται ανεπιθύμητες αλκυλιώσεις του πεπτιδίου. 

  Όταν χρησιμοποιείται η ΜΒHA ρητίνη για κάθε γραμμάριο πεπτιδορητίνης 

χρειάζονται 0.5 gr φαινόλης και 1ml ανισόλης ως παγίδες.  

   H αντίδραση πραγματοποιείται για μισή ώρα στους –7 ως -10°C οπότε 

απομακρύνονται μόνο οι προστατευτικές ομάδες και στη συνέχεια για μια ώρα στους 

0°C οπότε αποκόπτεται το πεπτίδιο από τη ρητίνη. 

  Μόλις τελειώσει η διαδικασία αυτή ακολουθεί απόσταξη του HF υπό κενό , για 

την ποσοτική απομάκρυνσή του. Το υπόλειμμα μαζί με την ελεύθερη ρητίνη και τις 

παγίδες  καταβυθίζεται με αιθέρα, διηθείται και εκπλένεται με αιθέρα. Η διαδικασία 

αυτή αποσκοπεί στην απομάκρυνση των παγίδων και των παραπροϊόντων τα οποία 

έχουν μικρή πολικότητα. 

  Το ίζημα διαλύεται σε CHB3 BCOOH 2Ν και διηθείται. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί 

στην αύξηση της διαλυτότητάς του στο νερό και την εύκολη και ποσοτική 

απομάκρυνση του πεπτιδίου από το μίγμα αυτού με τη ρητίνη. Το διήθημα επομένως 

περιέχει το πεπτίδιο. Για την παραλαβή του πεπτιδίου σε στερεά κατάσταση πρέπει 

να απομακρυνθεί ο διαλύτης. Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό 

είναι η λυοφιλιοποίηση. Για τον καθαρισμό του τελικού πεπτιδίου χρησιμοποιούνται 

χρωματογραφικές μέθοδοι π.χ. HPLC κ.λ.π. 

 

5.9. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της Σύνθεσης Πεπτιδίων σε Στερεά 

Φάση 

 
 5.9.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 

Η ταχύτητα σύνθεσης 

Αφού όλες οι επίπονες διαδικασίες καθαρισμού στα ενδιάμεσα στάδια στην υγρή 

φάση αντικαθίστανται από απλή έκπλυση της ρητίνης και διήθηση για την 

απομάκρυνση της περίσσειας αντιδραστηρίων και των παραπροϊόντων. 
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Η υψηλή απόδoση 

Εφ’ όσον όλες οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε ειδικά δοχεία με κατάλληλο 

ηθμό (vessels) με συνέπεια να αποφεύγεται η απώλεια υλικού. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι για την σύνθεση όσο το δυνατό περισσότερου ομογενούς προϊόντος  , πρέπει να 

επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις σε κάθε επιμέρους στάδιο αποπροστασίας και 

σύζευξης αλλιώς το τελικό προϊόν θα περιέχει σημαντικές ποσότητες παραπροϊόντων. 

 

Δυνατότητα σύνθεσης μεγάλων αλληλουχιών 

Όταν γίνεται σύνθεση σε υγρή φάση η αύξηση του μήκους της πεπτιδικής αλυσίδας 

καθιστά το πεπτίδιο λιγότερο ευδιάλυτο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην επίτευξη 

ποσοτικών αντιδράσεων σύζευξης, αποπροστασίας, καθαρισμού , κρυστάλλωσης 

κ.λ.π.  

          
5.9.2.  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

Απώλειες πεπτιδίου λόγω αποκοπής από τη ρητίνη 

Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά τη σύνθεση σε στερεή φάση υπάρχει απώλεια 

πεπτιδίου λόγω μη ικανοποιητικής σταθερότητας του συνδέσμου πεπτιδίου-ρητίνης 

στις συνθήκες σύνθεσης. Από τη ρητίνη Merrifield απομακρύνεται 1% πεπτιδίου σε 

κάθε κύκλο αποπροστασίας. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

συντέθηκαν άλλες ρητίνες, όπως η Pam, της οποίας ο δεσμός πεπτιδίου – ρητίνης 

είναι εκατό φορές σταθερότερος σε σχέση με αυτόν της ρητίνης  Merrifield.  

 

Δημιουργία πεπτιδίων «ελλιπούς αλληλουχίας» 

     Αν κάποια αντίδραση σύζευξης αποτύχει να γίνει ποσοτικά δυο διαφορετικές 

πεπτιδικές αλυσίδες με διαφορετικές Ν-τελικές αμινομάδες (από δυο διαφορετικά 

αμινοξέα, θα είναι παρούσες στην επόμενη αντίδραση σύζευξης και στην μια εκ των 

αλυσίδων θα λείπει το τελευταίο αμινοξύ. Στο επόμενο στάδιο σύζευξης  και οι δυο  

Ν-τελικές αμινομάδες αυτών των αλυσίδων μπορεί να ακυλιωθούν οδηγώντας στην 

επιμήκυνσή τους, στην μία εκ των οποίων θα λείπει ένα αμινοξύ. Αυτό συμβαίνει 

όταν ένα στερεοχημικά παρεμποδισμένο, προστατευμένο αμινοξύ αποτυγχάνει να 

συζευχθεί πλήρως και το επόμενο προστατευμένο αμινοξύ είναι μικρό και μη 

παρεμποδισμένο οπότε συζεύγνυνται εύκολα στις αμινομάδες που απέμειναν από 
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πριν. Τέτοια πεπτίδια στα οποία λείπουν ένα ή περισσότερα αμινοξέα καλούνται 

«πεπτίδια ελλιπούς αλληλουχίας». Όσο μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα πεπτίδια 

συντίθενται σε στερεή φάση τόσο μεγαλύτερα ποσοστά παραπροϊόντων βρίσκονται 

στο τελικό προϊόν. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του προβλήματος κάθε στάδιο 

σύζευξης πρέπει να παρακολουθείται αν έχει γίνει ποσοτικά. Αν όχι, τότε πρέπει να 

συζευχθεί το ίδιο προστατευμένο αμινοξύ σε διαφορετικό διαλύτη ή με διαφορετικό 

αντιδραστήριο σύζευξης. 

   Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν και άλλα μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη 

φύση ορισμένων αμινοξέων π.χ. στο ασπαρτικό οξύ όταν ακολουθείται από γλυκίνη ή 

σερίνη. Κατεργασία του προστατευμένου πεπτιδίου με HF ή άλλου αντιδραστηρίου 

σχάσης από τη ρητίνη μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σημαντικού ποσού 

σουκιναμιδιούχου πεπτιδίου. Σχήμα 5.10. 

 
 

Σχήμα 5.10. Δημιουργία σουκιναμιδιούχου πεπτιδίου  και β-ασπάρτυλο-πεπτιδίου. 

 

Το σουκιναμιδιούχο πεπτίδιο κατά την κατεργασία του με ΝαΟΗ δίνει ως προϊόντα 

όχι μόνο το επιθυμητό πεπτίδιο, αλλά και το παραπροϊόν β-ασπάρτυλοπεπτίδιο. 

  

  Επίσης υπάρχει σε μικρό βαθμό το πρόβλημα της ρακεμοποίησης το οποίο είναι 

εντονότερο όταν ενεργοποιημένο α-Ν-προστατευμένο αμινοξύ βρίσκεται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε πολικό απρωτικό διαλύτη όπως το DMF. 
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6. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Εισαγωγή 
 

   Η αρχή της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού οφείλεται σε 

διέγερση πυρήνων που βρίσκονται εντός ισχυρού ομογενούς μαγνητικού πεδίου με 

την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λήψη φάσματος είναι η ύπαρξη πυρηνικού spin για τους πυρήνες που εξετάζονται . 

 Ένα ΝΜR φάσμα μιας διάστασης απεικονίζει την ένταση σήματος των 

παρατηρούμενων πυρήνων συναρτήσει της συχνότητας απορρόφησης ή συνηθέστερα 

της χημικής τους μετατόπισης (δ) από τους πυρήνες κάποιας ουσίας αναφοράς των 

οποίων  η μετατόπιση ορίζεται ως μηδέν. 

 

Η χημική μετατόπιση συνδέεται με την συχνότητα συντονισμού με τον τύπο: 

 

  δ B=B                                   × B B10P

6 
Pppm 

               

   Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού μπορεί να δώσει πολλές και 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την πρωτοταγή  και δευτεροταγή δομή πεπτιδίων 

και πρωτεϊνών σε διάλυμα. Τα πλέον συνήθη φάσματα για μελέτη είναι των πυρήνων 

P

1
PΗ και P

13
PC .  

  Τα φάσματα μιας διάστασης σε πεπτίδια είναι αρκετά περίπλοκα λόγω 

αλληλοεπικαλύψεων των παρατηρούμενων σημάτων. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα 

την έδωσε η δυσδιάστατη φασματοσκοπία.  

   Τα δυσδιάστατα φάσματα περιλαμβάνουν δυο άξονες συχνοτήτων και λαμβάνονται 

με την εφαρμογή πολύπλοκων παλμικών ακολουθιών και δυο μετασχηματισμών 

Fourier. H εξέλιξη των τελευταίων ετών πάνω στην οργανολογία και τις τεχνικές 

λήψης φασμάτων συνέβαλε καθοριστικά στην χωροταξική μελέτη περίπλοκων 

βιολογικών μορίων όπως πρωτεϊνών σε διάλυμα, νουκλεϊνικών οξέων κ.λ.π. 

 

 

νBδείγματος B-νBαναφοράς 
        νBαναφοράς
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6.1. Αρχή του φαινομένου ΝΜR 

   

  Όπως  αναφέρθηκε προηγουμένως μόνο πυρήνες με πυρηνικό spin διάφορο του 

μηδενός μπορούν να παρατηρηθούν στο NMR. Η ύπαρξη πυρηνικού spin κάνει τους 

πυρήνες αυτούς να συμπεριφέρονται ως μικροσκοπικοί μαγνήτες. Απουσία 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου οι πυρήνες προσανατολίζονται τυχαία.  

  Μόλις όμως τεθούν εντός ισχυρού μαγνητικού πεδίου αυτοί αποκτούν 

συγκεκριμένους προσανατολισμούς σύμφωνα με τη κβαντομηχανική. Για πυρήνα με 

spin I αντιστοιχούν 2Ι +1 διαφορετικοί προσανατολισμοί με διαφορετικές 

ενεργειακές καταστάσεις. Αν έχουμε μία ουσία που στο μόριό της περιέχει P

1
PΗ  οι 

πυρήνες αυτοί έχουν Ι=1/2 οπότε έχουμε 2×(1/2) +1 = 2 διαφορετικούς 

προσανατολισμούς του ανύσματος της στροφορμής τους. Τον παράλληλο με το 

μαγνητικό πεδίο προσανατολισμό με Ι=+1/2 ο οποίος αποτελεί τη βασική στάθμη 

ενέργειας και τον αντιπαράλληλο προσανατολισμό με Ι=-1/2 ο οποίος αποτελεί τη 

διεγερμένη. 

  Η διαφορά ενέργειας ΔΕ αντιστοιχεί σε συχνότητα ν της περιοχής των βραχέων 

κυμάτων και δίδεται από τη σχέση: 

 

                   ΔΕ B=B hν B=B                 B=B                             B B 

                                                                                    

μ   : μαγνητική ροπή πυρήνα 

ΒB0 B : ένταση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

γ   : γυρομαγνητικός λόγος πυρήνα 

h   : σταθερά Planck 

ν   : συχνότητα ακτινοβολίας 

 

Η διαφορά ενέργειας μεταξύ των δυο καταστάσεων είναι πολύ μικρή. Ο πληθυσμός 

των ενεργειακών καταστάσεων δίνεται από την κατανομή Βοlzmann σύμφωνα με τον 

τύπο: 

  

μΒB0  
  Ι 

γhBB0 
  2π 

ΝB-1/2 B 

ΝB+1/2 B 

e P

-ΔΕ/ΚΤ
P
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                          =    

 

ΝB-1/2 B : Πληθυσμός πυρήνων στη διεγερμένη κατάσταση 

ΝB+1/2 B: Πληθυσμός πυρήνων στη βασική κατάσταση 

 

  Σε Τα=300Κ για Β=10 ΚG και πλήθος 10P

5
P πυρήνων μόνο ένας επιπλέον πυρήνας 

βρίσκεται στη βασική κατάσταση.  Ως εκ τούτου η διαφορά ΝB+1/2 B – ΝB-1/2 B είναι πολύ 

μικρή , όμως είναι αρκετή για την λήψη του ΝΜR φάσματος. 

  Αν λοιπόν οι πυρήνες ακτινοβοληθούν με συχνότητα ακτινοβολίας ν τότε 

επέρχεται συντονισμός με απορρόφηση ενέργειας. Πρωτόνια επομένως από τη 

βασική κατάσταση ( Ι=+1/2 ) θα μεταπηδήσουν στην διηγερμένη (Ι=-1/2), 

εξισώνοντας τους πληθυσμούς των δυο καταστάσεων. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα (Σχ. 6.1): 

 

             Ε↑ 

                                             Ι = -1/2 

                                            

                                             Ι = +1/2 

 

                                                  ΒB0 B → 

Σχήμα 6.1. Οι δύο ενεργειακές καταστάσεις των spin του P

1
PΗ συναρτήση του πεδίου 

ΒB0 B. 

 

   Προκειμένου να λάβουμε ένα φάσμα πυρήνων P

1
PΗ με CW (continuous wave) 

φασματοσκοπία, δηλαδή σάρωση πεδίου ή συχνότητας , είναι απαραίτητο ένα 

χρονικό διάστημα πέντε ή οχτώ λεπτών. Μεγάλο μέρος αυτού του χρόνου 

καταναλώνεται σε περιοχές που δεν υπάρχουν απορροφήσεις. Το 1970 αναπτύχθηκε 

μια νέα μέθοδος που ξεπερνούσε το πρόβλημα αυτό. Αυτή ονομάστηκε FT NMR 

(FT: Fourier Transform). Με τη μέθοδο αυτή αντί για σάρωση πεδίου ή συχνότητας 

έχουμε ταυτόχρονη ακτινοβόληση όλων των πυρήνων με ραδιοσυχνότητα ικανής 

ενέργειας η οποία περιέχει όλες τις πιθανές συχνότητες που είναι απαραίτητες για το 

συντονισμό των πυρήνων του οργανικού μορίου. 
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Κατόπιν πολλών ακτινοβολήσεων , συλλέγεται το φάσμα και ενισχύεται.   

 

6.2. Το πείραμα NMR ενός παλμού 

 

    Από το πείραμα μιας ακτινοβόλησης προκύπτουν απλά FT φάσματα πυρήνων P

1
PΗ 

και P

13
PC . Η διαδικασία αναφέρεται παρακάτω. Πριν την εισαγωγή του δείγματος στο 

μαγνητικό πεδίο ΒB0 B, οι πυρήνες έχουν τυχαίους προσανατολισμούς και το σύστημα 

δεν έχει μαγνήτιση. Η εισαγωγή του δείγματος μέσα στο μαγνητικό πεδίο Β B0 B, 

αναπόφευκτα προσανατολίζει όλους τους πυρήνες σε σχέση με το ΒB0 B. Η κατανομή 

πληθυσμών υπακούει τη στατιστική κατά Bolzmann  σύμφωνα με την οποία υπάρχει 

τώρα μια μικρή περίσσεια πυρήνων στη βασική κατάσταση με προσανατολισμό 

παράλληλο προς τη διεύθυνση ΒB0 B. Ως συνέπεια της κατανομής αυτής έχουμε την 

εμφάνιση μιας μακροσκοπικής μαγνήτισης Μ B0 B κατά τη διεύθυνση του άξονα z 

(συμπίπτει με τη διεύθυνση του εξωτερικού  μαγνητικού πεδίου ΒB0 B.) (Σχ. 6.2). 

   Κατά την ακτινοβόληση του δείγματος με κατάλληλη ραδιοσυχνότητα οι 

μαγνητικοί πυρήνες διεγείρονται και αλλάζουν προσανατολισμό, με αποτέλεσμα η 

μακροσκοπική μαγνήτιση Μ να αλλάξει μέγεθος και προσανατολισμό [115]. Ο νέος 

προσανατολισμός και η νέα μαγνήτιση Μ που διαφέρει από πυρήνα σε πυρήνα 

ανάλογα με το χημικό και μαγνητικό περιβάλλον διαρκεί τόσο όσο και η 

ακτινοβόληση του δείγματος και είναι της τάξης των λίγων μικροδευτερολέπτων.  

    Αν ο παλμός είναι τέτοιος, ώστε η μαγνήτιση να μεταφερθεί από τον άξονα z στο 

επίπεδο xy τότε μιλάμε για π/2 ή 90° παλμό. Το πείραμα αυτό εκφράζουμε 

συμβολικά στο σχήμα 6.2 

                  z    M B0B                                            z 
 
                                             π/2                                        M 
                                    y                                                     y 
          x                                                    x 
                                                               

 

 Σχήμα 6.2.  Το πείραμα  π/2  - Αcquire (ή π/2 – Συλλογή FID) 

 

  Μετά την εφαρμογή του παλμού τίθεται σε λειτουργία ο αποδέκτης, ο οποίος είναι 

ένα πηνίο που προσαρμόζεται κάθετα στον z άξονα. Οι πυρήνες επανέρχονται στην 

αρχική τους κατάσταση και λέμε ότι η μαγνήτιση αποσβένυται ή φθίνει. Την 
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απόσβεση αυτή τη συλλέγει ο αποδέκτης   για χρονικό διάστημα λίγων 

δευτερολέπτων. Κάθε πυρήνας του μορίου έχει τον δικό του χρόνο απόσβεσης. 

Η συνάρτηση απόσβεσης της μαγνήτισης  με το χρόνο καλείται FID (Free Induction 

Decay) ή ελεύθερη επαγωγική απόσβεση. Αυτή η συνάρτηση απόσβεσης περιέχει το 

NMR φάσμα, το οποίο είναι συνάρτηση του χρόνου. Με μια μαθηματική διεργασία 

μετατρέπουμε το φάσμα συνάρτησης χρόνου σε φάσμα συνάρτησης συχνότητας το 

οποίο είναι το γνωστό NMR φάσμα. 

 

6.3. NMR δυο διαστάσεων  

 

 Σημαντική εξέλιξη για την τεχνική του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

(NMR) τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε η νέα τεχνική NMR ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

[116,117], (NMR-2D, Two Dimensional NMR). H πρόοδος αυτή, που κατορθώθηκε  

με την χρησιμοποίηση ταχύτατων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έδωσε την δυνατότητα 

στους χημικούς για μια πιο λεπτομερή απεικόνιση φασμάτων πολύπλοκων οργανικών 

μορίων. 

   Η τεχνική 2D-NMR, αναφέρεται σε φασματοσκοπικά δεδομένα που 

συλλέγονται σαν μια συνάρτηση, που αποτελείται: α)από μια κλίμακα χρόνου t B1 

B(evolution + mixing) και β)από την κλίμακα χρόνου t B2 B(detection). Τα αποτελέσματα 

αυτά υποβάλλονται σε δύο μετασχηματισμούς Fourier ( έναν για κάθε κλίμακα 

χρόνου), για να δώσει το 2D-NMR φάσμα, που απεικονίζει την πυκνότητα σήματος 

έναντι δύο ξεχωριστών συχνοτήτων FB1 B και FB2 B. Έτσι στην ουσία παράγεται φάσμα 

τριών διαστάσεων (FB1 B - FB2 B– έντασης σήματος). 

 

6.4. Διαδικασία λήψης 

 

Ui) Χρόνος προετοιμασίας U 

Το δείγμα εισάγεται μέσα στο πεδίο. Οι πυρήνες αφήνονται να ισορροπήσουν 

θερμικά, δηλαδή να ισχύσει η κατανομή Boltzmann στις διάφορες καταστάσεις. Κάθε 

είδος πυρήνα αποκτά το δικό του διάνυσμα μαγνήτισης σε σχέση με το Βo. Στο τέλος 

της περιόδου αυτής το δείγμα δέχεται την επίδραση ενός ή περισσοτέρων παλμών. 

 

Uii) Εξέλιξη  
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Μετά τη εφαρμογή του πρώτου παλμού το σύστημα αφήνεται να εξελιχθεί για 

χρονικό διάστημα tB1 B.  

 

Uiii) Mίξη  

Ακολουθεί παλμός 90P

0
P ή 45P

0
P και τα spin ανακατανέμονται σ’ αυτήν την περίοδο και 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λαμβάνει χώρα επικοινωνία των spin. 

Uiv) Ανίχνευση (detection)  

Γίνεται συλλογή της FID από τον αποδέκτη (βρίσκεται στον άξονα y). 

 

Επαναλαμβάνεται η διαδικασία (1-4) για 8 ή 16 σαρώσεις και έπειτα ακολουθεί 

επανάληψη της ίδιας διαδικασίας με διαφορετικό χρόνο εξέλιξης (αυξημένος κατά 

ΔtB1 B δηλαδή t = tB1 B + ΔtB1 B). 

 

 

6.5.  COSY, NOESY, ROESY, TOCSY 

 

Με την ανωτέρω διαδικασία  προκύπτουν τα 2D-NMR φάσματα , που οι κυριότερες 

κατηγορίες αυτών είναι τα COSY ,τα NΟESY τα ROESY και τα TOCSY  

 

α) COSY, COrelated SpectroscopY,  είναι φάσματα συσχέτισης πυρήνων  που 

συζεύγνυνται μεταξύ τους. 

 

i) ΟΜΟΠΥΡΗΝΙΚΑ - COSY  

 Οι δύο άξονες , που παριστάνονται από τα FB1  Bκαι FB2 B , περιέχουν 

απορροφήσεις του ίδιου πυρήνα π.χ. P

1
PΗ και P

1
PΗ [118]. Έτσι προκύπτει συμμετρικό 

φάσμα ως προς την διαγώνιο των αξόνων. Πάνω στη διαγώνιο υπάρχουν τα σημεία 

από το απλό φάσμα P

1
PH-NMR. Στα υπόλοιπα σημεία (εκτός της διαγωνίου ) , 

υπάρχουν τα σημεία συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των πυρήνων του μορίου. 

Φέρνοντας επομένως δύο παράλληλες γραμμές μία προς τον FB1 B και μία προς τον FB2 B 

μπορούμε να βρούμε ποιοι πυρήνες αλληλεπιδρούν (συζευγνύονται) με ποίους. Η 

μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εύρεση συσχετισμών ανάμεσα σε πρωτόνια 

διαφορετικών ομάδων.  Η παλμική ακολουθία φαίνεται στο σχήμα 6.3 
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ii) ΕΤΕΡΟΠΥΡΗΝΙΚΑ - COSY  

 Ο ένας άξονας ( συνήθως ο FB1 B) περιέχει τις απορροφήσεις P

13
PC, ενώ ο άλλος 

άξονας (συνήθως ο FB2 B) περιέχει τις απορροφήσεις P

1
PΗ. Τα σημεία συσχέτισης 

απεικονίζουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ  P

1
PΗ - P

13
PC που συνδέονται μεταξύ τους με ένα 

μόνο δεσμό. Φέρνοντας τις παράλληλες μία ως προς του FB2B και άλλη ως προς του FB1 B, 

μπορούμε να βρούμε ποιοί άνθρακες συνδέονται με ποιά υδρογόνα σε ένα άγνωστο 

μόριο.   

                                       90ºx                               90ºy ή 45ºy 

 

 

 

                                                        t B1B                                   t B2B 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                  ΕΞΕΛΙΞΗ                   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Σχήμα 6.3.  Η παλμική ακολουθία του COSY φάσματος 

 

β) ΝΟΕSY / ROESY, Nuclear Overhanser Effect  Spectroscopy, που είναι 

φάσματα αλληλεπίδρασης πυρήνων με ΝΟΕ [119] μέσω του χώρου. 

 

i) ΟΜΟΠΥΡΗΝΙΚΑ - NOESY  

Στους δύο άξονες παριστάνονται απορροφήσεις ομοειδών πυρήνων ( π.χ. P

1
PH- P

1
PH). Oι 

συσχετίσεις όμως δίνουν τώρα πληροφορίες για ομοπυρηνικά φαινόμενα 

Οverhausser. Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται όταν οι πυρήνες είναι αρκετά κοντά 

μεταξύ τους (απόσταση πρωτονίων ≤ 5Å ). Έτσι από τα σημεία συσχέτισης μπορούμε 

να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την στερεοχημεία ενός άγνωστου μορίου. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μία  πολύ χρήσιμη τεχνική στη μελέτη βιομορίων. 

Η παλμική ακολουθία λήψης ROESY φάσματος φαίνεται στο σχήμα 6.4. 

 
ii) ΕΤΕΡΟΠΥΡΗΝΙΚΑ - NOESY  
 Στους  δύο άξονες παριστάνονται απορροφήσεις διαφορετικών πυρήνων . Οι 

συσχετίσεις δείχνουν τα ΝΟΕ φαινόμενα τα οποία  εμφανίζονται όταν αυτοί οι 

διαφορετικοί πυρήνες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και 

αλληλεπιδρούν. Το πλεονέκτημα της ΝΟΕSY σε σχέση με την COSY είναι ότι αντί 

να προσδιορίζουμε μόνο ένα σετ αλληλεπιδράσεων π.χ. P

1
PΗ - P

13
PC που συνδέονται με 

ένα δεσμό, τώρα προσδιορίζουμε όλες τις δυνατές αλληλεπιδράσεις  P

1
PΗ και P

13
PC 
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ακόμα και αν αυτά δεν ενώνονται μεταξύ τους με δεσμό, αλλά βρίσκονται σε μικρή 

μεταξύ τους απόσταση. Παρόμοιες πληροφορίες λαμβάνονται από τα πειράματα 

ROESY  τα οποία χρησιμοποιούνται για μελέτη μορίων μικρού μοριακού βάρους. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φάσματα ROESY έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε 

σχέση με τα NOESY λόγω της διαφορετικής τεχνικής λήψεώς τους. 

                                          90ºx 

 

 

                                                          t B1B                  Spin LockBy B          t B2  B 

                                                            
    ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ                    ΕΞΕΛΙΞΗ        ΜΙΞΗ             ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Σχήμα 6.4.  Η παλμική ακολουθία του ROESY πειράματος. 

 

γ) TOCSY  

Στα πειράματα αυτά λαμβάνει χώρα επικοινωνία των spin πυρήνων ακόμα και αν  

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η πληροφορία, σε αντίθεση με τα 

ΝΟΕSY πειράματα, διαδίδεται μέσω των δεσμών. Η ιδέα του TOCSY πειράματος 

[120] είναι ότι πυρήνες που δεν συζεύγνυνται, μπορούν να ανταλλάξουν μαγνήτιση 

με εφαρμογή μιας αλληλουχίας παλμών που εξουδετερώνει τα αποτελέσματα της 

χημικής τους μετατόπισης, αλλά διατηρεί την σύζευξη εξ’ αποστάσεως. Έτσι αν ένας 

πυρήνας P

1
PΗ συζεύγνυνται με έναν άλλο όμοιο, (που απέχει τρεις δεσμούς)  αυτή η 

σύζευξη φαίνεται στο COSY. Αν τώρα  ο τελευταίος πυρήνας συζεύγνυνται με ένα 

τρίτο P

1
PΗ (που απέχει τρεις δεσμούς), το COSY δεν θα δώσει συσχέτιση μεταξύ του 

πρώτου και του τελευταίου πυρήνα, ενώ στο ΤOCSY η πληροφορία αυτή μπορεί να 

ανιχνευτεί. Η παλμική ακολουθία του TOCSY παριστάνεται στο σχήμα 6.5 

                                    90 

 

                                                               SLx  MLEV-17 SLx 

 

                                                 t B1B 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ             ΕΞΕΛΙΞΗ         ΜΙΞΗ               ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Σχήμα 6.5.  Η παλμική ακολουθία του ΤΟCSY πειράματος 
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6.5. Μελέτη της διαμόρφωσης πεπτιδίων με P

1
PΗ-ΝΜR   φασματοσκοπία 

 

     Η μελέτη της πρωτοταγούς, δευτεροταγούς και τριτοταγούς διαμόρφωσης των 

πεπτιδίων γίνεται με αξιοποίηση των φασματοσκοπικών δεδομένων  και κυρίως των 

P

1
PΗ-NMR φασμάτων μίας και δυο διαστάσεων. Τα κύρια διαμορφωτικά δεδομένα που 

εξάγονται από το P

1
PΗ-NMR είναι οι σταθερές σύζευξης J και τα ΝΟΕ φαινόμενα που 

μεταφράζονται σε τιμές των δίεδρων γωνιών φ,χ,ψB,Bω (Σχήμα 4.6) και 

ενδοπρωτονιακές αποστάσεις αντιστοίχως. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η 

μελέτη με φασματοσκοπία ΝΜR μπορεί να διακρίνει περιορισμούς των γωνιών και 

αποστάσεων  και όχι ακριβείς τιμές αυτών των παραμέτρων. 

Ο αριθμός των διαμορφομερών ενός πεπτιδίου εξαρτάται εκτός των άλλων και από τη 

φύση του διαλύματος στο οποίο βρίσκεται. 

 

 
Σχήμα 6.6.  Τμήμα πεπτιδικής αλυσίδας όπου φαίνονται οι γωνίες χ,ψ,φ,ω. 

 

  Για τη διερεύνηση της διαμόρφωσης των πεπτιδίων με φασματοσκοπία P

1
PH-NMR 

ακολουθούνται συνήθως τα παρακάτω βήματα: 

i) Λαμβάνονται τα P

1
PH-NMR φάσματα μιας διάστασης στο διαλύτη που επιλέγεται για 

τη μελέτη και σε συνθήκες (pH, τρόπος απομόνωσης, συγκέντρωση, θερμοκρασία 

κλπ) καλά προσδιορισμένες. 
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ii) Λαμβάνονται τα 2-D P

1
PH- P

1
PH-NMR φάσματα COSY και TOCSY και NOESY ή 

ROESY. 

iii) Με συνδυασμό των φασμάτων COSY, TOCSY, NOESY γίνεται η ταυτοποίηση 

των πρωτονίων και της αμινοξικής αλληλουχίας του πεπτιδίου. 

iv) Από το 1-D P

1
PH-NMR φάσμα μετρούνται οι σταθερές σύζευξης P

3
PJ κυρίως των 

πρωτονίων ΗBΝB-ΗBΑB. Αυτή η σταθερά σύζευξης μπορεί να δώσει πληροφορίες που 

αφορούν τη γωνία φ του πεπτιδικού σκελετού [121]. Η τιμή της ανωτέρω σταθεράς 

σύζευξης σχετίζεται με τη δίεδρη γωνία θ που ορίζεται από τα επίπεδα Η-Ν-CP

α
P και 

Ν-CP

α
P-Η , με την σχέση που περιγράφει η εξίσωση Karplus: 

 

           P

3
PJ BHN-Cα-ΗB = Αcos2θ + Βcosθ + C 

 

  Όπου Α , Β και C είναι σταθερές που καθορίζονται από την ηλεκτραρνητικότητα 

των υποκαταστατών του πεπτιδίου. 

    Χρήσιμη είναι επίσης η σταθερά σύζευξης P

3
PJ BΗα-Ηβ B και P

3
PJ BΗα-Ηβ’B. Από αυτή μπορεί 

να προσδιοριστεί η γωνία χB1 B η οποία αφορά την περιστροφή των Η γύρω από το 

δεσμό CP

α
P-CP

β
P. 

   Τρεις είναι οι ενεργειακά ευνοούμενες καταστάσεις . Αυτές αντιστοιχούν σε τιμές 

γωνιών χ B1 B = -60º , 180º και 60º. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι προβολές 

Newman  με αυτές τις τιμές γωνιών. Η κατανομή των στροφομερών ακολουθεί τη 

σειρά Ι(χB1 B=-60º)>ΙΙ(χB1 B=180º)>ΙΙΙ(χB1B=60º) λόγω στερεοχημικών παρεμποδίσεων. 

    

                        Ηα                                     Ηα                                      Ηα 
     
            
        Ηβ                        Cγ          Cγ                        Ηβ´       Ηβ´                       Ηβ 
 
 
        CO                    N              CO                       N            CO                    N   
                       Hβ´                                      Ηβ                                     Cγ 
 

                        (Ι)                                       (ΙΙ)                                    (ΙΙΙ) 
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    Επειδή τα φράγματα ενέργειας περιστροφής μεταξύ των στροφομερών  I, IΙ και ΙΙΙ 

είναι μικρά (της τάξης των 3Kcal/mole) η περιστροφή γύρω από το δεσμό C-C είναι 

πολύ γρήγορη στις θερμοκρασίες που λαμβάνεται το ΝΜR φάσμα. Επομένως οι 

σταθερές σύζευξης P

3
PJ BΗα-Ηβ B και P

3
PJ BΗα-Ηβ´’ B που προσδιορίζονται θα είναι οι μέσοι όροι 

των πραγματικών σταθερών σύζευξης. Ισχύουν δε οι ακόλουθες σχέσεις που αφορούν 

την ποσοστιαία αναλογία P κάθε στροφομερούς : 

 

P

3
PJBαβ B=PB1 BJ Bt B + PB2 BJBg B + PB3 BJ BgB 

 

P

3
PJBαβ B´=PB1 BJ Bt B + PB2 BJ Bt B + PB3BJ Bg B 

Όπου: 

 

J Bt B=JBtrans B=J(180) 

J BgB=J BgaucheB=J(60) 

PB1 B+PB2 B+PB3B=1 

 

Από αυτές προκύπτουν τα εξής: 

 

PB1 B = ( P

3
PJ BαβB -J Bg B )/(JBt B-J BgB) 

PB2 B = (P

3
PJ B αβ B´- J BgB)/( JBt B-J BgB) 

PB3 B = 1 - PB1 B - PB2 B  

 

Για τις τιμές J Bt B και JBg B με βάση τα πειραματικά δεδομένα από πρωτότυπες ουσίες έχουν 

προταθεί οι τιμές του πίνακα 6.1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. Τιμές των σταθερών σύζευξης JBg B και JBt B που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία 

Μελέτη J Bg B (Hz) J BtB (Hz) 

Αναφορά [137] 2,32 13,70 

Αναφορά [141] 3,28 11,90 

Αναφορά [142] 3,25 12,40 

Αναφορά [143] 3,38 12,90 

Αναφορά [144] 3,55 13,90 
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 v) Αν υπάρχει ενδομοριακός δεσμός μεταξύ κάποιου αμιδικού πρωτονίου (δότης) και 

οξυγόνου (δέκτης) κάποιου καρβονυλίου του πεπτιδικού σκελετού ο οποίος 

σταθεροποιεί την δευτεροταγή δομή του πεπτιδίου αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με 

την εξέταση της χημικής μετατόπισης του αμιδικού πρωτονίου σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Μετρείται το μέγεθος Δδ/ΔΤ δηλαδή της μεταβολής της χημικής 

μετατόπισης του πρωτονίου συναρτήσει της θερμοκρασίας. Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιείται ως διαλύτης το DMSO ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Α) Αν η σχέση Δδ/ΔΤ είναι γραμμική και η τιμή της κυμαίνεται από 0 έως –3 ×10P

-3
P 

ppm/K τότε το ΝΗ  συμμετέχει σε ενδομοριακό δεσμό ή είναι προστατευμένο από 

το διαλύτη. 

Β) Αν η σχέση Δδ/ΔΤ είναι γραμμική και κυμαίνεται από –6 έως –10 ×10 P

-3
P ppm/K, 

τότε το ΝΗ συμμετέχει σε διαμοριακό δεσμό υδρογόνου . 

Γ) Αν η σχέση Δδ/ΔΤ κυμαίνεται από –3 έως –6 ×10P

-3
P  ppm/K, τότε είναι δύσκολο να 

βγάλουμε συμπέρασμα για αυτό το ΝΗ.   
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7. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η συσχέτιση 

δομής-βιολογικής δράσης RGD αναλόγων με ενισχυμένη αντισυσσωρευτική 

ικανότητα και εξειδικευμένη αναγνώριση του υποδοχέα GPIIb/IIIa των 

αιμοπεταλίων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο σχεδιασμός των αναλόγων 

στηρίχτηκε στις παρακάτω ιδέες-πληροφορίες: 

   Ο περιορισμός της ευκινησίας της RGD αλληλουχίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

δραστικά ανάλογα στο βαθμό που υποχρέωνε τις παράπλευρες αλυσίδες του 

ασπαρτικού και της αργινίνης να προσανατολιστούν προς την ίδια πλευρά του 

πεπτιδικού σκελετού. Ένας τέτοιος προσανατολισμός θα επέτρεπε το σχηματισμό 

ιοντικής γέφυρας ανάμεσα στις δυο αντίθετα φορτισμένες ομάδες στο βαθμό που μια 

τέτοια αλληλεπίδραση ευνοείται ενεργειακά. 

•   Η αντικατάσταση της Gly με άλλα αμινοξέα είχε αποδειχτεί ότι δεν ευνοεί 

την αντισυσσωρευτική δράση του αναλόγου. Η συμπεριφορά αυτή πιθανά οφείλεται 

στην παρουσία παράπλευρης αλυσίδας στο αμινοξύ που αντικαθιστά την Gly. Ο 

περιοριστικός αυτός παράγοντας θα μπορούσε να αποφευχθεί αν υποχρεώνονταν η 

παράπλευρη αλυσίδα του  Χ αμινοξέος  στην αλληλουχία RXD να προσανατολίζεται 

στην αντίθετη πλευρά του πεπτιδικού σκελετού από ότι οι παράπλευρες αλυσίδες της 

αργινίνης και του ασπαρτικού. 

•   Η παρουσία ενός υδρόφοβου αμινοξέος στη θέση που ακολουθεί το 

ασπαρτικό οξύ έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει σημαντικά στην  αντισυσσωρευτική 

δράση του RGD αναλόγου. 

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις και πληροφορίες για τα RGD ανάλογα , 

σχεδιάστηκε συντέθηκε και μελετήθηκε στο ερευνητικό εργαστήριο της Χημείας των 

πεπτιδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το ανάλογο (S,S)Ac-R-C-D-C-NH B2 B , το 

ανάλογο αυτό έδειξε αρκετά καλύτερη αντισυσσωρευτική δράση από ότι το           

Αc-R-G-D-NH B2 B το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ουσία αναφοράς. Υπολογιστικές 

μέθοδοι διερεύνησης της διαμόρφωσης του έδειξαν ότι ικανοποιεί σε σημαντικό 

βαθμό τις διαμορφωτικές απαιτήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Χρησιμοποιώντας το μόριο αυτό ως οδηγό και αξιοποιώντας  τις πληροφορίες ότι ένα 

δεύτερο θετικό φορτίο στο C-τελικό άκρο των RGD αναλόγων και μια προλίνη στο 

άμινο τελικό άκρο των RGD αναλόγων ευνοούν την περαιτέρω αύξηση της 
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αντισυσσωρευτικής δράσης, σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και μελετήθηκαν ως προς τη 

βιολογική τους συμπεριφορά τα ανάλογα: 

 

1. Cyclo(S,S)Pro-Arg-Cys-Asp-Cys-Lys-NHB2 B 

2. Cyclo(S,S)Pro-Ser-Lys-Cys-Asp-Cys-Arg-NH B2 B 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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8. ΣΥΝΘΕΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Γενική διαδικασία 
Τα πεπτίδια που συντέθηκαν και αναλύονται στην παρούσα εργασία είναι τα: 

 

(1) Pro-Arg-Cys-Asp-Cys-Lys-NH B2B 

 

 

(2) Pro-Ser-Lys-Cys-Asp-Cys-Arg-NH B2 B 

 

 

 

8.1. Μεθοδολογία 

 

Η σύνθεση των πεπτιδίων έγινε με τη μέθοδο στερεάς φάσης κατά Merrifield και ως 

υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε και για τα δυο πεπτίδια η ρητίνη ΜΒΗΑ  (4-μεθυλο-

βενζυδρυλαμίνη). H ρητίνη αυτή κρίθηκε κατάλληλη γιατί τα πεπτίδια μετά την 

ολοκλήρωση της σύνθεσής τους πάνω σε αυτή και την αποκοπή τους λαμβάνονται με 

την αμιδική τους μορφή στο C-τελικό άκρο. Ακολουθήθηκε η Boc στρατηγική  και 

για τα δυο πεπτίδια, δηλαδή τα αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως προστασία 

στο αμινοτελικό άκρο τους την Boc ομάδα. Τα παράγωγα των αμινοξέων που 

χρησιμοποιήθηκαν για το πεπτίδιο (1) ήταν τα: Βοc-Lys(2Cl-Cbz)-OH ,Boc-

Arg(Tos)-OH, Boc-Cys(Acm)-OH, Boc-Asp(ΟBzl)-OH και Βοc-Pro-OH. Στο 

πεπτίδιο (2) η σερίνη χρησιμοποιήθηκε ως Boc-Ser(Bzl)-OH. Οι ομάδες Bzl 

(Βένζυλο), Tosyl (Τολουολοσουλφόνυλο), 2Cl-Cbz (2-Χλωροβενζυλόξυκαρβόνυλο), 

Acm (Aκετάμιδομέθυλο) που χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία των 

παράπλευρων δραστικών ομάδων των αμινοξέων εικονίζονται στο σχήμα 8.1 
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Σχήμα 8.1. Οι προστατευτικές ομάδες βένζυλ- (1), 2-χλωροκαρβοβενζόξυκαρβόνυλο 

(2),  τολούολοσουλφόνυλο- (3) και ακετάμιδομέθυλο- (4) 

 

O διαλύτης αντίδρασης ήταν μίγμα αποτελούμενο από DCM και DMF σε αναλογία 

2:1. Ως αντιδραστήριο σύζευξης χρησιμοποιήθηκε ΤΒΤU, παρουσία ΗΟΒt. 

 

8.2. Εισαγωγή του πρώτου αμινοξέος στη ρητίνη 

 

Για τη σύνθεση των πεπτιδίων (1) και (2) χρησιμοποιήθηκε η ρητίνη ΜΒΗΑ με 

αρχική υποκατάσταση 0.95 meq –NHB2 B /gr. Επειδή η υποκατάσταση της ρητίνης ήταν 

αρκετά μεγάλη, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο στάδιο της 

κυκλοποίησης προτιμήθηκε η διαδικασία μείωσης της υποκατάστασης. 

 

Για το (1) πεπτίδιο χρησιμοποιήθηκαν : 

1gr ΜΒΗΑ ρητίνης, 0.6 mmol Boc-Lys(2Cl-Z)-OH, 0.6 mmol TBTU, 0.6 mmol 

ΗΟΒt και 1.8 mmol DIEA. Ως διαλύτης της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε μίγμα  

DCM/DMF  2:1 

  

Για το (2) πεπτίδιο χρησιμοποιήθηκαν: 

1.5gr ΜΒΗΑ ρητίνης, 2.1 mmol Boc-Lys(2Cl-Z)-OH, 2.1 mmol TBTU, 2.1 mmol 

ΗΟΒt και 6.3 mmol DIEA. Ως διαλύτης της αντίδρασης χρησιμοποιήθηκε μίγμα  

DCM/DMF  2:1 

 

 Σε κατάλληλο δοχείο τοποθετήθηκαν οι παραπάνω ποσότητες και αφέθηκε για 24h η 

αντίδραση σύζευξης υπό συνεχή ανάδευση. Κατόπιν η πεπτιδορητίνη εκπλύθηκε με 

3×1min DCM, 3×1min MeOH, 3×1min DCM. Οι αμινομάδες της ρητίνης που δεν 

CH2

Cl
CH2

O
O

S

CH3

OO
CH3

NH
CH2

O

(1) (2) (3) (4)
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συζεύχθηκαν με το πρώτο αμινοξύ ακετυλιώθηκαν με την χρήση μεγάλης περίσσειας 

Ac B2 BO σε πυριδίνη.   

  Ο έλεγχος για την ύπαρξη ελευθέρων αμινομάδων έγινε με  test Kaiser [123]. Αυτό 

γίνεται με την τοποθέτηση σε δοκιμαστικό σωλήνα λίγων  κόκκων πεπτιδορητίνης  

και δυο –τριών σταγόνων των παρακάτω διαλυμάτων: 

 

1) 2 ml KCN 0.0001M σε 98ml πυριδίνης 

2) 5 gr νινυδρίνης σε 100ml ΕtOH 

3) 80 gr φαινόλης σε 20 ml EtOH 

 

Ο δοκιμαστικός σωλήνας τοποθετείται σε υδρόλουτρο και θερμαίνεται στους 100°C 

για 1 λεπτό. Στην παρουσία ελεύθερων αμινομάδων οι κόκκοι της πεπτιδορητίνης 

παίρνουν χρώμα καφέ ή μπλέ (θετικό (+) Τest Kaiser). O έλεγχος που έγινε έδωσε 

λευκούς κόκκους δηλαδή Τest Kaiser (-), οπότε η ύπαρξη ελευθέρων αμινομάδων 

αποκλείστηκε. Ακολούθησε μέτρηση της υποκατάστασης. Για την εύρεση της 

υποκατάστασης ζυγίστηκε μικρή ποσότητα πεπτιδορητίνης, και αποκόπηκε η Boc-

ομάδα με 40% ΤFA σε DCM, ακολούθησε εξουδετέρωση με 7% DIEA σε DCM και 

κατεργασία  της πεπτιδορητίνης με πικρικό οξύ 2N. Στη συνέχεια το πικρικό 

μετατράπηκε σε άλας με DIEA, συμπυκνώθηκε και  διαλύθηκε μέχρι όγκου 50 ml με 

αιθανόλη 95%. Η ποσότητα του πικρικού που κατακρατήθηκε αρχικά στην 

πεπτιδορητίνη και στη συνέχεια μετατράπηκε σε άλας της DIEA  υπολογίστηκε με 

φωτομέτρηση σε όργανο UV-Vis [124].   

Ο υπολογισμός της υποκατάστασης  για κυψελίδα 1cm έγινε με τον τύπο: 

                                     
Α : Απορρόφηση  
V : Όγκος διαλύματος (50ml) 
ε  : 14500  
m : μάζα δείγματος (gr) 
x  : υποκατάσταση σε mmol/gr 
 

 

 

 

x    =  A · V 

ε · m 
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8.3. Αποπροστασία- Εξουδετέρωση- Σύζευξη 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση των πεπτιδίων μετά τη σύζευξη 

του πρώτου αμινοξέoς φαίνεται στο σχήμα 8.2 

 
                                               Βoc-AAB1 B-P       
      
                                                              3×1min DCM 
            Στάδιο εκπλύσεων                    3×1min MeOH 
                                                              3×1min DCM 
 
                                                              1×2min 40% TFA σε DCM 
            Στάδιο αποπροστασίας             1×13min 40% TFA σε DCM 
            της  Βοc ομάδος                       3×1min DCM 
                                                              2×2min 10% DIEA σε DCM 
 
                                                              3×1min DCM 
            Στάδιο εκπλύσεων                    3×1min MeOH 
                                                              3×1min DCM 
                                                              Test Kaiser (+) 
                                                              
 
 
 
 
 
                                               HB2 BNAAB1 B-P 
 
                                                                  3 ισοδύν. Boc-AAB2 B-OH 
          Στάδιο σύζευξης                        +   3 ισοδύν. TBTU 
                                                             +   3 ισοδύν. HOBt 
                                                             +   9 ισοδύν. DIEA 
                                                           
                                                            Ανάδευση για 6h 
 
                                                              3×1min DCM 
         Στάδιο εκπλύσεων                       3×1min MeOH 
                                                              3×1min DCM 
 
                                              Boc-AAB2 B-AAB1 B-P 
 
 
Σχήμα 8.2. Διαδικασία ενός κύκλου στη σύνθεση με την Boc μεθοδολογία. 
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8.4. Κυκλοποίηση- Αποκοπή- Καθαρισμός 

 

 

  Μετά την σύζευξη όλων των αμινοξέων πάνω στη ρητίνη ακολούθησε η αντίδραση 

κυκλοποίησης, για το σχηματισμό του δισουλφιδικού δεσμού. Η αποπροστασία των 

κυστεϊνών από τις προστατευτικές Αcm ομάδες της παράπλευρης αλυσίδας τους και 

η δημιουργία  του δεσμού S-S έγινε σε ένα στάδιο. 

 

Η πειραματική διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

 

1. Η πεπτιδορητίνη τοποθετείται σε σφαιρική φιάλης σε 0ºC. 

2. Προστίθεται ο διαλύτης DMF (3ml DMF ανά 30mmole πεπτιδίου) και η ανισόλη 

(140μl ανά 30 μmole πεπτιδίου). 

3. Προστίθεται 1.2 mmole Tl(TFA) B3B σε DMF  ανά 1 mmole  πεπτιδίου διαλυμένο. 

4. Ανάδευση για 100 λεπτά. 

5. Μεταφορά του προϊόντος σε ηθμό, διήθηση και εκπλύσεις με DMF 3×1min, 

DCM 3×1min, DMF 3×1min, DCM 3×1min, MeOH 3×1min. 

 

 

  Η αποκοπή του πεπτιδίου από τη ρητίνη έγινε με επίδραση HF, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.8 του κεφαλαίου V. 

 

8.5. Έλεγχος καθαρότητας των πεπτιδίων 

 

  Ο έλεγχος της καθαρότητος των πεπτιδίων (crude) έγινε με : 

Α)  Αναλυτική χρωματογραφία HPLC. Το μοντέλο της συσκευής ήταν Waters 600S, 

ενώ η στήλη ήταν 5μ CB18 B – 300Å με διαστάσεις 4.6×250 mm 

B) Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος (TLC). Οι πλάκες ήταν από Sillica Merck,       

Kieselgel 60 FB254B . Tα συστήματα διαλυτών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

         

i) n-βουτανόλη : πυριδίνη : οξικό οξύ : νερό (5:5:1:4 , v/v) 

ii) n-βουτανόλη : πυριδίνη : οξικό οξύ: νερό (4:1:1:2 , v/v) 

 H ταυτοποίηση των πεπτιδίων έγινε με: 
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Α) Φασματοσκοπία μάζης (Electron spray) με συσκευή Micromass Platform LC 

quandropole. 

      To δείγμα διαλύθηκε σε νερό και CHB3 BCOOH 0,1%, συνολικού όγκου 1ml. B) 

Φασματοσκοπία   P

1
PH-ΝΜR 400 MHz. 

 

8.6 Σύνθεση- Καθαρισμός- Ταυτοποίηση  RGD αναλόγων 

 

8.6.1. Εξαπεπτίδιο    Pro-Arg-Cys-Asp-Cys-Lys-NH B2 B 

 

 

M.T: CB27BHB47 BOB8 BNB11 BSB2 B 

M.B.: 717.9 

 

  Για τη πραγματοποίηση της σύνθεσης του ανωτέρω πεπτιδίου χρησιμοποιήθηκε 

1.00 gr MBHA ρητίνης. Η υποκατάσταση της ρητίνης μετά την εισαγωγή του πρώτου 

αμινοξέος βρέθηκε 0.22 meq/gr. Χρησιμοποιήθηκαν Boc – αμινοξέα με 

προστατευμένη παράπλευρη αλυσίδα και η σύζευξη έγινε με TBTU παρουσία ΗΟΒt . 

Η αναλογία ήταν η εξής: 3 ισοδύναμα Boc-αμινοξέων : 3 ισοδύναμα TBTU : 3 

ισοδύναμα ΗΟΒt: 9 ισοδύναμα DIEA και 1 ισοδύναμο αμινομάδων της ρητίνης. 

  Μετά την ολοκλήρωση του επιθυμητού μήκους του πεπτιδίου πάνω στη ρητίνη 

ακολούθησε η αντίδραση σχηματισμού του δισουλφιδικού δεσμού σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφτηκε στην παράγραφο 8.4. Οι ποσότητες των 

αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 0.264 mmol Tl(TFA)B3 B και 1.026 ml 

ανισόλης  διαλυμένα σε 22ml DMF. 

  Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης η πεπτιδορητίνη μεταφέρθηκε σε φιαλίδιο το 

οποίο τοποθετήθηκε σε ξηραντήρα κενού. Στη συνέχεια το πεπτίδιο αποκόπηκε από 

τη ρητίνη με άνυδρο HF όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.8 του κεφαλαίου V. Ο 

διαλύτης απομακρύνθηκε με λυοφιλιοποίηση και ελήφθησαν 0.1393 gr crude 

(ακάθαρτου) πεπτιδίου (απόδοση 88.2%). To crude πεπτίδιο καθαρίστηκε με RP-

HPLC ημιπαρασκευαστική χρωματογραφία. Χρησιμοποιήθηκαν 8 mg crude 

πεπτιδίου κάθε φορά και ελήφθησαν αντίστοιχα 3.25 mg καθαρού  πεπτιδίου 

(απόδοση HPLC 40,66%). Η συνολική απόδοση του καθαρού πεπτιδίου είναι 35,9%. 
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 Στο σχήμα 8.3 (σελ.70) δίδεται το φάσμα της αναλυτικής HPLC του ακαθάρτου 

πεπτιδίου. H απορρόφηση στο UV ελήφθη στα 214nm. 

 

Στο σύστημα έκλουσης χρησιμοποιήθηκαν οι διαλύτες: 

 

(Α) ΗB2 BΟ + 0.1% ΤFA    και  (Β) CHB3BCN + 0.1% TFA 

Χρόνος έκλουσης 30 λεπτά για μεταβολή : 

Α/Β : 95/5 σε Α/Β : 65/35 

  Ο καθαρισμός του πεπτιδίου έγινε με παρασκευαστική RP-HPLC χρωματογραφία 

αφού προηγουμένως βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω  

με πειράματα σε αναλυτική RP-HPLC.  
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8.6.2 Επταπεπτίδιο  pro-Ser-Lys-Cys-Asp-Cys-Arg-Nh2 

 

M.T.:CB30BHB52 BOB10 BNB12 BSB2B 

MB: 806.0 

 

  Για τη σύνθεση του επταπεπτιδίου χρησιμοποιήθηκε 1.5gr ρητίνης ΜΒΗΑ με 

υποκατάσταση 0.31 meq/gr. H μεθοδολογία σύνθεσης είναι όμοια με του 

προηγουμένου πεπτιδίου καθώς και οι αναλογίες αντιδραστηρίων. Μετά την 

ολοκλήρωση της σύνθεσης η πεπτιδορητίνη μεταφέρθηκε σε φιαλίδιο το οποίο 

τοποθετήθηκε σε ξηραντήρα κενού.  Κατόπιν έγινε  η αποκοπή του πεπτιδίου με 

άνυδρο HF όπως και πριν. Μετά τη λυοφιλιοποίηση ελήφθησαν 0.2698 gr crude 

πεπτιδίου (απόδοση 72.0%). To crude πεπτίδιο καθαρίστηκε όπως το προηγούμενο με 

RP-HPLC ημιπαρασκευαστική χρωματογραφία. Χρησιμοποιήθηκαν 8 mg crude 

πεπτιδίου κάθε φορά και ελήφθησαν αντίστοιχα 5,89 mg καθαρού  πεπτιδίου 

(απόδοση HPLC 73,66%). Η συνολική απόδοση του καθαρού πεπτιδίου είναι 

53,02%. 

   Για την εύρεση των κατάλληλων συνθηκών διαχωρισμού διεξήχθησαν 

προηγουμένως ορισμένα πειράματα σε αναλυτική RP- HPLC. 

Στο σχήμα 8.6 (σελ.74) δίδεται το φάσμα της αναλυτικής του ακαθάρτου πεπτιδίου. 

H απορρόφηση στο UV ελήφθη στα 214nm. 

Στο  σύστημα έκλουσης χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι όπως και για το πεπτίδιο (1) 

διαλύτες (Α) και (Β)  

Χρόνος έκλουσης 40 λεπτά για μεταβολή : 

Α/Β : 100/0 σε  Α/Β : 70/30 

 Οι συνθήκες αυτές εφαρμόστηκαν στην παρασκευαστική RP-HPLC για τον 

ποσοτικό καθαρισμό του πεπτιδίου.  

Για το πεπτίδιο βρέθηκε Rt=14.41 min  

Η αναλυτική HPLC του  καθαρού πεπτιδίου φαίνεται στο σχήμα  8.7 (σελ.75). H 

απορρόφηση στο UV ελήφθη στα 214nm. 

 

Στο φάσμα μάζης (ESI) (βλ. Σχήμα 8.8, σελ.76) βρέθηκε : 

m/z =  805.62  M P

+
P(100)  
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9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ RGD ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ  P

1
PΗ-ΝΜR 

 

   Η ανάλυση των P

1
PΗ –ΝMR φασμάτων μιας και δυο διαστάσεων έδωσε πληροφορίες 

που αφορούν την διαμόρφωση των δυο πεπτιδίων. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη 

βασίστηκε στην αξιολόγηση των τιμών των χημικών μετατοπίσεων των πρωτονίων, 

των σταθερών σύζευξης, των συντελεστών θερμοκρασίας των αμιδικών πρωτονίων 

και την ποιοτική αποτίμηση των NOE φαινομένων που παρατηρήθηκαν. 

  Το NMR όργανο που χρησιμοποιήθηκε έχει συχνότητα συντονισμού πρωτονίου 

400MHz. Τα φάσματα που ελήφθησαν με αυτό είναι τα: 

• P

1
PΗ-NMR μιας διάστασης με αριθμό σαρώσεων 64-128. 

• COSY 45 φάσματα  που περιλαμβάνουν 256 πειράματα με 64 σαρώσεις των 1024 

σημείων. 

• ROESY φάσματα όπου εκτελέστηκαν 512 πειράματα με 96 σαρώσεις των 2048 

σημείων και χρόνο μίξης 350 msec. 

 

   Τα P

1
PΗ-ΝMR  φάσματα που αναλύονται στην παρούσα εργασία ελήφθησαν σε 

δείγματα  των οποίων η επεξεργασία ήταν η ακόλουθη :  

Ποσότητα πεπτιδίου διαλύθηκε σε ΗB2 BΟ και ρυθμίστηκε το pH του διαλύματος στην 

επιθυμητή τιμή (2ή 4,9) και στη συνέχεια λυοφιλιοποιήθηκε. Ποσότητα στερεού 

ζυγίστηκε (ανάλογα με την επιθυμητή συγκέντρωση) και διαλύθηκε σε DMSO-dB6 B. 

Στον σωλήνα του δείγματος ΝΜR προστέθηκαν μοριακά κόσκινα για την 

απομάκρυνση της υγρασίας. Ελήφθησαν τα φάσματα που αναλύονται στη συνέχεια. 

   Στα πρωτονιακά φάσματα των πεπτιδίων μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής 

περιοχές συντονισμού: 

 

 

α) Tην περιοχή 7,0 έως 9,0 ppm όπου συντονίζονται τα αμιδικά πρωτόνια των 

πεπτιδικών δεσμών. Στην ίδια περιοχή συντονίζονται επίσης και τα ΝP

ε
P-Η και ΝP

η
PΗB2 B 

πρωτόνια της γουανιδομάδας.  

β) Tην περιοχή 3,5 έως 5,0 ppm όπου συντονίζονται τα CP

α
P-H (πρωτόνια) των 

αμινοξέων. 
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γ) Tην περιοχή 1,0 έως 3,5 ppm  όπου συντονίζονται τα υδρογόνα της παράπλευρης 

αλυσίδας των αμινοξέων. 

 

  Το πρωτόνιο του καρβοξυλίου του ασπαρτικού οξέως δεν παρατηρείται στο φάσμα 

όταν το δείγμα είναι λυοφιλιοποιημένο σε pH= 4.9 γιατί τότε το ασπαρτικό βρίσκεται 

στην αποπρωτονιωμένη μορφή, ενώ στο pH=2,0 εμφανίζεται γενικά ως μια μικρής 

έντασης ευρεία κορυφή στα 12,0 – 12,5 ppm.  

 

9.1. ΑΝΑΛΥΣΗ P

1
PΗ –ΝMR ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΠΕΠΤΙΔΙΟΥ  

 

       Pro-Arg-Cys P

3
P-Asp-Cys P

5
P-Lys-NH B2B    (1) 

 

 

 

9.1.1. Ιοντική μορφή του πεπτιδίου 1 σε pH=2 

 

Στο σχήμα 9.1 δίδεται η ΝΗ περιοχή του φάσματος μιας διάστασης του πεπτιδίου (1) 

σε DMSO-dB6 B ενώ είχε προηγηθεί λυοφιλιοποίηση υδατικού διαλύματος από pH=2. To 

φάσμα του σχήματος 9.1α ελήφθη ενώ δεν είχαν προστεθεί μοριακά κόσκινα στο 

δείγμα, ενώ το φάσμα 9.1β ελήφθη παρουσία μοριακών κόσκινων. Όπως προκύπτει 

από τη σύγκριση των δυο φασμάτων στην περίπτωση του φάσματος 9.1.α έχουμε 

εμφάνιση 4 επιπλέον κορυφών στα 12,2 , 9,91 , 8,51 και 7,91 ppm αντίστοιχα. Οι 

κορυφές αυτές είναι χαρακτηριστικές τις ιοντικής κατάστασης του πεπτιδίου. Πιο 

συγκεκριμένα η κορυφή στα 12,2 ppm αποδίδεται  στο πρωτόνιο της β-

καρβοξυλομάδας του ασπαρτικού, οι κορυφές στα 9,91 και 8,51 στα πρωτόνια της 

πρωτονιωμένης μορφής της αμινομάδας της προλίνης  ενώ η κορυφή στα 7,91 ppm 

ανήκει στην – P

+
PΝΗB3 B αμινομάδα της λυσίνης. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το 

πεπτίδιο (1) βρίσκεται στην πλήρως πρωτονιωμένη του μορφή. Παρουσία μοριακών 

κοσκίνων οι κορυφές αυτές εξαφανίζονται ενώ δεν επέρχονται άλλες σημαντικές 

αλλαγές στις χημικές μετατοπίσεις των αμιδικών πρωτονίων του πεπτιδίου. Αυτό , 

όπως έχει ήδη αναφερθεί στη βιβλιογραφία [125] αποδίδεται στην απομάκρυνση του 

ΗB2 BΟ που πιθανά συγκρατείται πάνω στις πολικές ομάδες του πεπτιδίου. Στα φάσματα 

που ακολουθούν  και αναλύονται στην παρούσα εργασία  χρησιμοποιήθηκαν μοριακά 

κόσκινα στα NMR δείγματα. 
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 9.1.2. Ταυτοποίηση των πρωτονίων του εξαπεπτιδίου (1) σε pH=2.  

Η ταυτοποίηση όλων των πρωτονίων του εξαπεπτιδίου έγινε με συνδυαστική χρήση 

των COSY και ROESY φασμάτων. 

 

  Στα σχήματα 9.2 , 9.3 και 9.4 δίδονται το 1D , COSY και ROESY φάσματα του 

εξαπεπτιδίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος και τα στοιχεία που ελήφθησαν 

υπ’ όψιν για την ταυτοποίηση των πρωτονίων . 

 

 

CONH B2 B: Στα 7,03 και 7,35 ppm υπάρχουν δυο απλές απορροφήσεις οι οποίες δίνουν 

σημείο διασταύρωσης μεταξύ τους. Αυτές αποδίδονται στα αμιδικά 

πρωτόνια του C-τελικού αμιδίου του πεπτιδίου δηλ. στα CONHB2 B. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο σημείο διασταύρωσης στο 

COSY  στην περιοχή των CP

α
P-Η , ή CP

β
P-Η κλπ , οπότε δεν μπορεί να ανήκουν 

σε κάποιο αμινοξύ.  

 

Pro      : Στα 1,85 και 2,3 ppm υπάρχουν οι απορροφήσεις των CP

β
P-Η της προλίνης οι 

οποίες δίνουν σημείο διασταύρωσης μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

CP

β
P-Η της προλίνης δεν είναι μαγνητικά ισοδύναμα. Τα πρωτόνια αυτά δίνουν 

σημεία διασταύρωσης με τα CP

α
P-Η της προλίνης στα 4.15 ppm. Τα CP

γ
P-Η της 

προλίνης  απορροφούν το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Το ένα από αυτά 

απορροφά πολύ κοντά σε ένα από τα CP

β
P-πρωτόνια. Στο 1D NMR φαίνεται 

σαν μια απορρόφηση αλλά στην πραγματικότητα είναι δυο. Αυτό προκύπτει 

από την ύπαρξη σημείου διασταύρωσης με τα CP

δ
P-Η της προλίνης τα οποία 

απορροφούν στα 3,00 ppm.  

 

Asp       : Στα 2,75 και 2,45 ppm υπάρχουν χαρακτηριστικές απορροφήσεις των δυο 

μαγνητικά μη ισοδύναμων CP

β
P-Η του ασπαρτικού οι οποίες δίνουν σημείο 

διασταύρωσης μεταξύ τους. Τα υδρογόνα αυτά δίνουν δυο σημεία 

διασταύρωσης με το CP

α
P-Η του ασπαρτικού το οποίο στη συνέχεια 

συζεύγνυνται με το Ν-Η υδρογόνο αυτού στα 9,08 ppm.  
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Arg        : Στα 8,85 ppm εμφανίζεται απορρόφηση Ν-Η πρωτονίου που αποδίδεται 

στην αργινίνη. Αυτό αποδεικνύεται από την αλληλουχία του COSY 

φάσματος. Η απορρόφηση αυτή δίνει σημείο διασταύρωσης με το CP

α
P-Η στα 

4,35 ppm. Τo CP

α
P-Η στη συνεχεία δίνει δύο σημεία διασταύρωσης με τα CP

β
P-Η 

στα 1,50 και 1,65 ppm, γεγονός που δείχνει ότι τα CP

β
P-Η δεν είναι μαγνητικά 

ισοδύναμα. Τα τελευταία συζεύγνυνται με τα CP

γ
P-Η στα 1,50 ppm. Τα CP

γ
P-Η 

δίνουν σημείο διασταύρωσης με τα CP

δ
P-Η, τα οποία απορροφούν 

χαρακτηριστικά στα 3,20 ppm. Τέλος παρατηρείται σύζευξη των CP

δ
P-Η με το 

ΝP

ε
PΗ  στα 7,85 ppm. Τα ΝP

η
P HB2 B πρωτόνια απορροφούν στα 7,15 ppm ως μια 

ευρεία κορυφή. 

 

Lys     : Στα 4,15 ppm παρατηρείται απορρόφηση που αποδίδεται στο CP

α
P-Η της 

λυσίνης. Αυτό συζεύγνυνται με το Ν-Η υδρογόνο, το οποίο απορροφά στα 

8.30 ppm. Το CP

α
P-Η δίνει σημείο διασταύρωσης με τα CP

β
P-Η που απορροφούν 

στα 1,57 ppm, τα οποία με τη σειρά τους συζεύγνυνται με τα CP

γ
P-Η που 

απορροφούν στα 1,40 ppm. Τα CP

δ
P-Η πρωτόνια αναγνωρίζονται από τη 

σύζευξή τους με τα CP

ε
P-ΗB2 B πρωτόνια τα οποία απορροφούν στα 2,70 ppm. 

 

Cys P

3 / 5
P : H διάκριση των δυο Cys έγινε με τη βοήθεια του ROESY φάσματος στο 

οποίο παρατηρείται ισχυρό ΝΟΕ φαινόμενο ανάμεσα στα CP

α
P-Η της Cys P

5
P και 

του Ν-Η υδρογόνου της Lys P

6
P. Από το COSY  φάσμα παρατηρούμε ότι το CP

α
P-

Η δίνει σύζευξη με το Ν-Η της Cys P

5
P στα 7.41 ppm. Το CP

α
P-Η της Cys P

3
P 

απορροφά στα 4,45 ppm και δίνει σημείο διασταύρωσης με το Ν-Η στα 8,26 

ppm. Τα CP

β
P-Η υδρογόνα και των δυο κυστεϊνών απορροφούν στα 2,9 ppm. 

 

Στον πίνακα 9.Ια δίδονται όλες οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων του 

εξαπεπτιδίου (S,S)Pro-Arg-Cys-Asp-Cys-Lys-NH B2 B που ταυτοποιήθηκαν με την 

παραπάνω διαδικασία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.Iα  Χημικές μετατοπίσεις δ(ppm) των πρωτονίων του εξαπεπτιδίου (1) , 

ως προς το TMS , σε DMSO-dB6 B στους 300Κ. Το δείγμα έχει λυοφιλιοποιηθεί από 

υδατικό διάλυμα σε pH=2,0 

 

 P

3
PJBNαB 

(Ηz) 
NH 

(Δδ/ΔΤ) 
×10P

-3 

ppm/K 

CP

α
PΗ CP

β
PΗ Άλλα 

πρωτόνια 

Pro   4,15 1,85/2,3 CP

γ
PΗ: 1,9 

CP

δ
PΗ:  3,0 

Arg 7,24 8,85 
(-1,45) 

4,35 1,50/1,65 CP

γ
PΗ:  1,50 

CP

δ
PΗ:  3,20 

ΝP

ε
PΗ:  7,85 

ΝP

η
PΗ:  7,15 

Cys P

3
P
  8,26 (-5,7) 4,45 2,9  

Asp 8,08 9,08 (-2,3) 4,65 2,75/2,45  
Cys P

5
P
  7,41 (+0,8) 4,65 2,9  

Lys 8,08 8,30 (-4,4) 4,15 1,57 CP

γ
PΗ: 1,40 

CP

δ
PΗ: 1,57 

CP

ε
PΗ:  2,70 

CONH B2 B  7,03 / 7,35    
 
9.1.3. Ταυτοποίηση των πρωτονίων του εξαπεπτιδίου (1) σε pH=4,9 

  Η ταυτοποίηση όλων των πρωτονίων του εξαπεπτιδίου έγινε όπως και 

προηγουμένως με συνδυαστική χρήση των COSY και ROESY φασμάτων, και 

ακολουθώντας την ίδια λογική όπως και στην περίπτωση που το δείγμα είχε 

λυοφιλιοποιηθεί από pH=2. Στα σχήματα 9.5 , 9.6 και 9.7 δίνονται τα 1D , COSY και 

ROESY φάσματα αντίστοιχα του εξαπεπτιδίου σε pH=4,9. Oρισμένες από τις 

μεταβολές που επέρχονται στα ΝΜR φάσματα του εξαπεπτιδίου στο pH=4,9 σε 

σύγκριση με το pH=2 είναι: 

 

CONH B2 B : Παρατηρούμε ασήμαντη μεταβολή στη χημική μετατόπιση των αμιδικών 

C-τελικών πρωτονίων. 

 

Pro      : Μετατόπιση όλων των πρωτονίων σε ελαφρά υψηλότερο πεδίο και σχάση 

των CP

γ
P πρωτονίων.  

 

Arg      :Παρατηρούμε μετατόπιση του ΝΗ σε υψηλότερο πεδίο. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το ΝP

ε
P  πρωτόνιο μετατοπίζεται ισχυρά σε χαμηλότερο πεδίο (9,34 ppm). 
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Asp        : Μεγάλη μετατόπιση του ΝΗ σε υψηλότερο πεδίο.  

 

Lys        : Μετατόπιση του ΝΗ και του CP

α
P σε υψηλότερο πεδίο. 

 

Cys P

3/5
P   : Η αλληλουχία βρέθηκε όπως και πριν με ανάλυση του ROESY φάσματος 

και την παρατήρηση ΝΟΕ φαινομένου μεταξύ του ΝΗ πρωτονίου της 

λυσίνης και του CP

α
P πρωτονίου της Cys P

5
P. Μόνο τα CP

α
P της Cys P

5
P μπορούν να 

δώσουν  ένα τέτοιο ΝΟΕ φαινόμενο. 

  

Στον πίνακα 9.Ιβ δίδονται όλες οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων του κυκλικού 

εξαπεπτιδίου (S,S)Pro-Arg-Cys-Asp-Cys-Lys-NH B2 B που ταυτοποιήθηκαν με την 

παραπάνω διαδικασία 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.Ιβ Χημικές μετατοπίσεις δ(ppm) των πρωτονίων του εξαπεπτιδίου (1) , 

ως προς το TMS , σε DMSO-dB6 B στους 300Κ. Το δείγμα έχει λυοφιλιοποιηθεί από 

υδατικό διάλυμα σε pH=4,9 

 

 
P

3
PJ BΝα B 

(Ηz) 
NH 

(Δδ/ΔΤ)×10P

-3 

ppm/K 

CP

α
PΗ CP

β
PΗ Άλλα 

πρωτόνια 

Pro   3,89 2,05 /2,12 CP

γ
PΗ: 1,65 / 

1,75 
CP

δ
PΗ:  2.95 

Arg  8,46 (-2,4) 4,35  CP

γ
PΗ:  1,40 

CP

δ
PΗ:  3,05 

ΝP

ε
PΗ:  9,34 

ΝP

η
PΗ:  7,25 /    

7,70 
Cys P

3
P
 7,52 8,63 (-5,4) 4,65 2,75/3,18  

Asp  8,40 (-2,6) 4,45 2,42  
Cys P

5
P
 7,04 8,10 (-3,7) 4,42 3,18/2,95  

Lys 7,84 8,03 (-3,6) 4,05 1,60 CP

γ
PΗ: 1,35 

CP

δ
PΗ: 1,50 

CP

ε
PΗ:  2,70 

CONH B2 B  7,02 / 7,19    
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9.1.4. Διαμορφωτική ανάλυση του εξαπεπτιδίου (1) 

Για τη διαμορφωτική ανάλυση του πεπτιδίου χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι συντελεστές 

θερμοκρασίας και οι σταθερές σύζευξης P

3
PJ BΝα B , όσο και τα ΝΟΕ φαινόμενα τα οποία 

δίδονται στο σχήμα 9.8 

 
   
pH = 2.0 
 Pro Arg Cys P

3
P
 Asp Cys P

5
P
 Lys 

αΝ(i,i) 
αΝ(i,i+1) 

 
 
 

 
pH = 4,9 
 Pro Arg Cys P

3
P
 Asp Cys P

5
P
 Lys 

αΝ(i,i) 
αΝ(i,i+1)  
 
 
Σχήμα 9.8. ΝΟΕ φαινόμενα του εξαπεπτιδίου (1) σε DMSO-dB6 ,B (Τ=300°Κ). 

 

 

  Όπως προκύπτει από τις τιμές των συντελεστών θερμοκρασίας των ΝΗs , τόσο το 

ΝΗ της αργινίνης στη θέση 2, όσο και του ασπαρτικού φαίνεται να είναι 

προστατευμένα από το διαλύτη. Η χαμηλή απόλυτη τιμή του συντελεστή 

θερμοκρασίας του ΝΗ της αργινίνης είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην παρουσία 

της γειτονικής ελεύθερης αμινομάδας της προλίνης, καθώς η θέση 2 ενός πεπτιδίου 

δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη σταθεροποίηση μιας κανονικού τύπου 

διαμόρφωσης (β-στροφή, γ στροφή κ.λ.π). Η χαμηλή απόλυτη τιμή του συντελεστή 

θερμοκρασίας του ΝΗ του ασπαρτικού μπορεί να οφείλεται είτε στη συμμετοχή του 

σε ενδομοριακό δεσμό υδρογόνου, είτε στο γεγονός ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δυο 

κυστεϊνες οι οποίες συνδέονται με δισουλφιδικό δεσμό σχηματίζοντας πιθανά έτσι 

μια περιοχή στο μόριο δύσκολα προσπελάσιμη σε μόρια διαλύτη. Από την 

αξιολόγηση των ΝΟΕ φαινομένων που παρατηρούνται στο σχήμα, τόσο στο pH=2  , 

όσο και στο  pH=4,9 προκύπτει ότι δεν έχουμε ανιχνεύσιμα ΝΟΕ φαινόμενα του 

τύπου dBNN B(i,i+1) ή dBNN B(i,i+2), γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο πεπτιδικός 

σκελετός του εξαπεπτιδίου δεν προσλαμβάνει κάποια δομή κανονικού τύπου (β-

στροφή, γ-στροφή κ.λ.π). Αξίζει να σημειωθεί ότι για πολλά RGD ανάλογα, κυκλικά 
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και ευθύγραμμα, έχει προταθεί η παρουσία β-στροφής στο τμήμα –RGDX- , ο τύπος 

της οποίας (τύπου ΙΙ,ΙΙ´ κλπ.) έχει συσχετισθεί με την εξειδίκευση του αναλόγου. Σε 

αντίθεση με τα παραπάνω, το εξαπεπτίδιο (Ι) παρ’ όλο που διαθέτει μια αρκετά καλή 

αντισυσσωρευτική δράση, δεν φαίνεται να διαθέτει το διαμορφωτικό στοιχείο της β-

στροφής. Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν την αναζήτηση στοιχείων προσανατολισμού 

των φορτισμένων ομάδων της γουανιδομάδας και του καρβοξυλίου του ασπαρτικού 

προκειμένου να εξηγηθεί η βιολογική δράση. 

   Η αξιολόγηση των χημικών μετατοπίσεων των πρωτονίων της γουανιδομάδας σε 

pH=4,9 σε σύγκριση με αυτές στο pH=2 , οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανή η 

συμμετοχή της γουανιδομάδας σε ενδομοριακή αλληλεπίδραση. Αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι το ΝP

ε
P πρωτόνιο στο pH=4,9 μετατοπίζεται σε χαμηλότερο πεδίο σε 

σύγκριση με το pH=2 (στα 9,34 ppm έναντι 7,85 στο pH=2), ενώ τα ΝP

η
PΗB2B 

εμφανίζονται ως μια διπλή κορυφή (μια ευρεία στα 7,70 ppm και μια οξεία κορυφή 

στα 7,25 ppm). Αυτή η μαγνητική συμπεριφορά της γουανιδομάδας έχει αποδοθεί 

στη βιβλιογραφία [139,140]  στη συμμετοχή της σε δεσμούς υδρογόνου τόσο του 

ΝP

ε
PH όσο και των ΝP

η
PHB2 B. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις 

ιοντικού τύπου στις οποίες το ΝP

ε
PΗ της γουανιδομάδας συμμετέχει σε δεσμό 

υδρογόνου, παρατηρείται πολύ ισχυρότερη μετατόπιση του σε χαμηλότερο πεδίο 

(μετατόπιση στην περιοχή 10-10,5 ppm).  

  Aξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στην περίπτωση του εξαπεπτιδίου τα CP

β
PΗB2 B του 

ασπαρτικού οξέος δεν διαφοροποιούνται, γεγονός που πιθανά οφείλεται στη μεγάλη 

ευκινησία της παράπλευρης αλυσίδας παρ’ όλο που και στις περιπτώσεις αυτές 

υπάρχει σχεδόν πάντα διαφοροποίησή τους.  

 Λόγω  συντονισμού των CP

β
PΗB2 B πρωτόνια πολύ κοντά στο σήμα του DMSO-dB6 B δεν 

κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της κορυφής που ανιχνεύεται προκειμένου να 

διαπιστωθεί η παρουσία 1ή 2 πρωτονίων και συνεπώς δεν μπορεί να αποκλεισθεί το 

δεύτερο πρωτόνιο να συντονίζεται σε άλλη συχνότητα και να μην ανιχνεύεται στα 

φάσματα δυο διαστάσεων για πειραματικούς ή άλλους λόγους. Η απουσία 

πληροφοριών για την παράπλευρη αλυσίδα του ασπαρτικού δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη ή μη ιονικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις 

παράπλευρες αλυσίδες του Asp και της Arg. 
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9.2. ΑΝΑΛΥΣΗ P

1
PΗ –ΝMR ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΤΑΠΕΠΤΙΔΙΟΥ  

 

       Pro-Ser-Lys-Cys P

4
P-Asp-Cys P

6
P-Arg-NHB2 B    (2) 

 

 

9.2.1. Ταυτοποίηση των πρωτονίων του επταπεπτιδίου (2) σε pH=2 

 

Η ταυτοποίηση όλων των πρωτονίων του επταπεπτιδίου έγινε με συνδυαστική χρήση 

των COSY και ROESY φασμάτων. Σ’ όλα τα φάσματα χρησιμοποιήθηκαν μοριακά 

κόσκινα και αυτός είναι πιθανά ο λόγος μη ανίχνευσης των φορτισμένων πολικών 

ομάδων. 

  Στα σχήματα 9.9 , 9.10 και 9.11 δίδονται το 1D, COSY και ROESY φάσματα του 

επταπεπτιδίου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ταυτοποίηση των κορυφών 

ήταν παρόμοια με αυτή του εξαπεπτιδίου (1). Ήτοι: 

 

CONH B2 B: Στα 6,99 και 7,41 ppm υπάρχουν δυο απλές απορροφήσεις οι οποίες δίνουν 

σημείο διασταύρωσης μεταξύ τους. Αυτές αποδίδονται στα αμιδικά 

πρωτόνια του C-τελικού άκρου του πεπτιδίου δηλ. στα CONHB2 B. Αυτό 

προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο σημείο διασταύρωσης 

στο COSY  με την περιοχή των CP

α
P-Η , ή CP

β
P-Η κλπ, οπότε δεν μπορεί να 

ανήκουν σε κάποιο αμινοξύ. 

 

Pro      : Στα 1,85 και 2,3 ppm υπάρχουν οι απορροφήσεις των CP

β
P-Η της προλίνης. 

Αυτά τα πρωτόνια συζεύγνυνται μεταξύ τους και δίνουν επίσης σημεία 

διασταύρωσης με το  CP

α
P της προλίνης το οποίο απορροφά στα 4,21 ppm. Tα 

CP

β
P της προλίνης δίνουν σημεία διασταύρωσης με τα CP

γ
P τα οποία 

απορροφούν στα 1,85ppm και 1.75 ppm. Τα τελευταία συζεύγνυνται με τα 

CP

δ
P τα οποία απορροφούν στα 3,13ppm. 

 

Arg        : Στα 8,14 ppm παρουσιάζεται απορρόφηση Ν-Η υδρογόνου που αποδίδεται 

στην αργινίνη. Αυτό αποδεικνύεται από την αλληλουχία του COSY 

φάσματος . Η απορρόφηση αυτή δίνει σημείο διασταύρωσης με το CP

α
P-Η στα 

4,22 ppm. Το CP

α
P-Η στη συνεχεία δίνει δύο σημεία διασταύρωσης με τα CP

β
P-Η 

στα 1,55 και 1,65 ppm, γεγονός που δείχνει ότι τα CP

β
P-Η δεν είναι μαγνητικά 
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ισοδύναμα. Τα τελευταία συζεύγνυνται με τα CP

γ
P-Η στα 1,56 ppm. Τα CP

γ
P-Η 

δίνουν σημείο διασταύρωσης με τα CP

δ
P-Η, τα οποία απορροφούν 

χαρακτηριστικά στα 3,05 ppm.  Η απορρόφηση του ΝP

ε
PΗ δεν ανιχνεύεται ενώ 

τα ΝP

η
PΗB2 B απορροφούν στα 7,30 ως ευρεία κορυφή. 

 

Asp       : Τα μαγνητικά μη ισοδύναμα CP

β
P-H του ασπαρτικού δίνουν χαρακτηριστικές 

απορροφήσεις στα 2,90 και 2,45 ppm οι οποίες δίνουν μεταξύ τους σημείο 

διασταύρωσης. Αυτά τα πρωτόνια δίνουν επίσης σημεία διασταύρωσης με τo 

CP

α
P-Η το οποίο απορροφά στα 4,45 ppm. Στη συνέχεια το τελευταίο 

συζεύγνυνται με το ΝΗ του ασπαρτικού, το οποίο απορροφά στα 8,97 ppm. 

 

Lys     : Στα 4,21 ppm παρατηρείται απορρόφηση που αποδίδεται στο CP

α
P-Η της 

λυσίνης. Το CP

α
P-Η δίνει σημείο διασταύρωσης  με το Ν-Η υδρογόνο, το οποίο 

απορροφά στα 8,16 ppm. Το CP

α
P-Η συζεύγνυνται επίσης με τα CP

β
P-Η τα οποία 

είναι μαγνητικά μη ισοδύναμα και απορροφούν στα 1,50 και 1,65 ppm. Τα 

τελευταία δίνουν σημεία διασταύρωσης με τα CP

γ
P-Η πρωτόνια τα οποία 

απορροφούν στα 1,30 ppm. Τα CP

δ
P-Η πρωτόνια αναγνωρίζονται από τη 

σύζευξή τους με τα CP

ε
P-ΗB2 B πρωτόνια τα οποία απορροφούν στα 2,65 ppm. 

  

Ser    : Η ταυτοποίηση της στο COSY φάσμα γίνεται από το χαρακτηριστικό σημείο 

διασταύρωσης  του CP

α
P-Η στα 4,40 ppm με τα CP

β
P-Η τα οποία απορροφούν 

χαρακτηριστικά στα 3,65 ppm. Τα τελευταία δίνουν επίσης σημείο 

διασταύρωσης με το πρωτόνιο του υδροξυλίου της σερίνης, το οποίο 

συντονίζεται στα 5,1 ppm. Tο CP

α
P-Η δίνει σύζευξη με το ΝΗ της σερίνης το 

οποίο απορροφά στα 8,81 ppm.    

 

Cys P

4/6
P : Η διάκριση των δυο κυστεϊνών έγινε με τη βοήθεια του ROESY φάσματος 

στο οποίο παρατηρείται ισχυρό ΝΟΕ φαινόμενο ανάμεσα στα CP

α
P-Η της Cys P

4
P  

και το ΝΗ πρωτόνιο  του Asp P

5
P. Στο COSY φάσμα το ΝΗ πρωτόνιο της Cys P

4
P 

απορροφά στα 8,14 ppm και δίνει σημείο διασταύρωσης με το Cα-Η το 

οποίο απορροφά στα 4,40 ppm. Αυτό δίνει σημείο διασταύρωσης με τα CP

β
P-Η 

τα οποία απορροφούν στα 3,1 ppm.  
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             Το ΝΗ πρωτόνιο της Cys P

6
P απορροφά στα 7,47 ppm και δίνει σημείο 

διασταύρωσης με το CP

α
P-Η που απορροφά στα 4,67 ppm. Τα CP

β
P πρωτόνια 

απορροφούν στα 2,9 ppm. 

 

Στον πίνακα 9.ΙΙα δίδονται όλες οι χημικές μετατοπίσεις των πρωτονίων του 

επταπεπτιδίου (S,S)Pro-Ser-Lys-Cys-Asp-Cys-Αrg-NHB2 B που ταυτοποιήθηκαν με την 

παραπάνω διαδικασία 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.ΙΙα  Χημικές μετατοπίσεις δ(ppm) των πρωτονίων του επταπεπτιδίου 

(2) , ως προς το TMS , σε DMSO-dB6 B στους 300Κ . Το δείγμα έχει λυοφιλιοποιηθεί 

από υδατικό διάλυμα σε pH=2,0 

 

 P

3
PJBNα 

(Ηz) 
NH 

(Δδ/ΔΤ)×10P

-3 

ppm/K 

CP

α
PΗ CP

β
PΗ Άλλα 

πρωτόνια 

Pro   4,21 1,85/2,3 CP

γ
PΗ: 1,85 / 

1,75 
CP

δ
PΗ:  3,13 

Ser 7,48 8,81 (-3,2) 4,40 3,65 ΟΗ:   5,1 
Arg 7,36 8,14 (-5,5) 4,22 1,55/1,65 CP

γ
PΗ:  1,56 

CP

δ
PΗ:  3,05 

ΝP

ε
PΗ:  - 

ΝP

η
PΗ:  7,30 

Cys P

4
P   8,14  (-5,5) 4,40 3,1  

Cys P

6
P
 9,12 7,47 (-3,2) 4,67 2,9  

Asp  8,97 (-12,0) 4,67 2,90/2,45  
Lys  8,16 (-4,1) 4,21 1,50/1,65 CP

γ
PΗ: 1,30 

CP

δ
PΗ: 1,50 

CP

ε
PΗ:  2,65 

CONH B2 B  6,99 / 7,41    
 
 
 

9.2.2. Ταυτοποίηση των πρωτονίων του επταπεπτιδίου (2) σε pH=4,9 

 

Η ταυτοποίηση όλων των πρωτονίων του επταπεπτιδίου έγινε όπως και 

προηγουμένως με συνδυαστική χρήση των COSY και ROESY φασμάτων. 
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Στα σχήματα 9.12 , 9.13 και 9.14 δίδονται το 1D, COSY και ROESY φάσματα του 

επταπεπτιδίου, ενώ στο πίνακα 9ΙΙβ συνοψίζονται όλες οι χημικές μετατοπίσεις των 

πρωτονίων που ταυτοποιήθηκαν.  

 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 9.ΙΙβ: Χημικές μετατοπίσεις δ(ppm) των πρωτονίων του επταπεπτιδίου 

(2) , ως προς το TMS , σε DMSO-dB6 B στους 300Κ. Το δείγμα έχει λυοφιλιοποιηθεί από 

υδατικό διάλυμα σε pH=4,9 

 

 P

3
PJBΝα 

(Hz) 
NH 

(Δδ/ΔΤ)×10P

-3 

ppm/K 

CP

α
PΗ CP

β
PΗ Άλλα 

πρωτόνια 

Pro   4,10 1,80/2,20 CP

γ
PΗ: 1,80  

CP

δ
PΗ:  3,10 

Ser  8,62 (-5,1) 4,35 3,62 ΟΗ :  5,0 
Arg 7,2 8,11 (-3,6) 4,20 1,50/1,65 CP

γ
PΗ:  1,50 

CP

δ
PΗ:  3,05 

ΝP

ε
PΗ:  7,80   

/9,50 
(*) 

ΝP

η
PΗ:  7,20 

Cys P

4
P
  8,58 (-5,1) 4,60 2,80  

Asp  8,83 (-1,4) 4,62 2,25/2,80  
Cys P

6
P
  7,46 (-1,6) 4,60 2,80  

Lys  8,07 (-4,9) 4,25 1,45/1,65 CP

γ
PΗ: 1,30 

CP

δ
PΗ: 1,60 

CP

ε
PΗ:  2,72 

CONH B2 B  7,0 / 7,3    
 
(*) Για το διαμορφωμερές που βρίσκεται σε μικρότερο ποσοστό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95



 96



 97



 98



 99



 100

9.2.3. Διαμορφωτική ανάλυση του επταπεπτιδίου (2) 

Tα ΝΟΕ φαινόμενα που ταυτοποιήθηκαν από τα ROESY φάσματα του επταπεπτιδίου 

δίδονται  στο σχήμα 9.15  

pH=2,0 
 Pro Ser Lys CysP

4
P  Asp Cys P

6
P
 Arg 

αΝ(i,i)       
αΝ(i,i+1)     
βΝ(i,i)       
βΝ(i,i+1)       
        
 
pH=4,9 
 Pro Ser Lys CysP

4
P
 Asp Cys P

6
P
 Arg 

αΝ(i,i)        
αΝ(i,i+1)      
βΝ(i,i+1)       
 

Σχήμα 9.15. :NOE φαινόμενα του πεπτιδίου (2) σε DMSO-dB6 B, μετά την 

λυοφιλιοποίηση σε    pH = 2,0 , και  pH = 4,9  ( Τ=300Κ ) 

 

Όπως προκύπτει από το σχήμα 9.2 ο αριθμός  των ΝΟΕ φαινομένων, ιδιαίτερα για το 

pH=4,9, είναι πολύ περιορισμένος και χωρίς διαγνωστική αξία. Από τις τιμές των 

συντελεστών θερμοκρασίας προκύπτει ότι το ΝΗ του ασπαρτικού είναι 

προστατευμένο από το διαλύτη και ισχυροποιεί την εξήγηση που δόθηκε στην 

περίπτωση του εξαπεπτιδίου. Εκτός του παραπάνω ΝΗ, χαμηλό συντελεστή 

θερμοκρασίας έχει και το ΝΗ της κυστεϊνης στη θέση 6. Εκτός των χαμηλών τιμών 

θερμοκρασίας των ΝΗs της Cys P

6
P, και Αsp P

5
P δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα που να 

συνηγορούν υπέρ μιας κανονικού τύπου δομής π.χ. β-στροφής ή γ-στροφής. Στα 

σχήματα 9.16 και 9.17. δίδονται τα 1D φάσματα της ΝΗ περιοχής του επταπεπτιδίου 

στις θερμοκρασίες 305 και 315Κ αντίστοιχα. Όπως προκύπτει από τα φάσματα αυτά 

οι κορυφές των ΝΗs γίνονται σαφώς πιο οξείες σε σύγκριση με το φάσμα στους 

300Κ. Ταυτόχρονα έτσι εξηγείται η ανίχνευση κι’ ενός δευτέρου διαμορφωμερούς σε 

πολύ μικρότερο όμως ποσοστό. Η ευρύτητα των κορυφών στους 300Κ είναι πιθανόν 

να προκύπτει από μια αργή διαμορφωτική ανταλλαγή  η οποία οφείλεται στις τιμές 

των γωνιών x B1B που μπορεί να λάβουν οι παράπλευρες αλυσίδες των κυστεϊνών. Το 

διαμορφωμερές που ανιχνεύεται στους 305 και 315Κ θα πρέπει αποδοθεί στην 

παρουσία ιοντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της γουανιδομάδας και της 

καρβοξυλομάδας του ασπαρτικού. (δΝP

ε
PΗ ≈ 9,5 ppm). Σε αντίθεση με το παραπάνω η 
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αργινίνη στο κυρίως διαμορφωμερές δεν φαίνεται να συμμετέχει σε ιοντικού τύπου 

αλληλεπίδραση με ταυτόχρονη συμμετοχή του NP

ε
PΗ και των ΝP

η
PΗB2 B σε δεσμούς 

υδρογόνου (δΝP

ε
PΗ ≈ 7,80 και δΝP

η
PΗ ≈ 7,20 ppm.). Η μεγάλη διαφοροποίηση στη 

χημική μετατόπιση των CP

β
PΗB2 B του ασπαρτικού (Δδ ≈ 0,55 ppm) θα πρέπει να  

προκύπτει από τον περιορισμό της ευκινησίας του. Πιθανή αλληλεπίδραση της 

παράπλευρης αλυσίδας του ασπαρτικού με αυτή της λυσίνης δεν μπορεί να προταθεί 

καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα που να τη στηρίζουν παρ’ όλο που παρατηρείται μια 

διαφοροποίηση στα CP

β
PΗB2 B της παράπλευρης αλυσίδας της λυσίνης στο επταπεπτίδιο 

(2) σε σύγκριση με το εξαπεπτίδιο (1). 

Από θεωρητικούς υπολογισμούς μοριακής δυναμικής που έγιναν για το εξαπεπτίδιο 

(1) και το επταπεπτίδιο (2), και οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης 

εργασίας προέκυψε ότι η αλληλουχία   -(Cyclo)C-D-C – υποχρεώνει τις φορτισμένες 

παράπλευρες αλυσίδες να προσανατολιστούν  προς την ίδια πλευρά του πεπτιδικού 

σκελετού. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια ασθενούς τύπου ιοντική αλληλεπίδραση 

στην αλληλουχία –Χ-(Cyclo)C-D-C-  όπου x = Arg ή Lys  ,ανάμεσα στις φορτισμένες 

ομάδες.  Τα διαμορφωμερή ελαχίστης ενέργειας των πεπτιδίων (1) και (2) 

παριστάνονται στα σχήματα 9.18 και 9.19 αντίστοιχα. 
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 Pro-Arg-Cys-Asp-Cys-Lys-NHB2 B 

χήμα 9.18 Διαμορφωμερή ελαχίστης ενέργειας του πεπτιδίου Cyclo(S,S)PRCDCK-NHB2 B (1) ,  
            τα   οποία  προέκυψαν με  τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.  
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Pro-Ser-Lys-Cys-Asp-Cys-Arg-NH B2 B 

 
Σχήμα 9.19. Διαμορφωμερή ελαχίστης ενέργειας του πεπτιδίου Cyclo(S,S)PSKCDCR-NHB2B (2) , τα 
                    οποία προέκυψαν με  τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.  
 



 107

10. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ (1) ΚΑΙ (2)  
 

10.1 Γενικά 

   Οι βιολογικοί έλεγχοι έγιναν για τον προσδιορισμό των τιμών ΙCB50B για κάθε 

πεπτίδιο. Το ICB50B είναι η συγκέντρωση του πεπτιδίου που προκαλεί 50% αναστολή 

της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων . Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε 

ανθρώπινο πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια  PRP (Platelet Rich Plasma). 

    

10.2 Πειραματική πορεία: 

 

Α) Απομόνωση του PRP και PPP από αίμα 

 

   Σε πλαστικούς σωλήνες (όγκου 12ml) φυγοκέντρησης προστίθεται συγκεκριμένος 

όγκος ΑCD. To διάλυμα ACD αποτελείται από κιτρικό οξύ 0,8%, κιτρικό νάτριο 

2,2% και γλυκόζη 2,5%. Είναι αντιπηκτικό και δεσμεύει τα ιόντα ασβεστίου που είναι 

απαραίτητα για την πήξη του αίματος. Κατόπιν προστίθεται 9-πλάσιος όγκος αίματος 

σε κάθε σωλήνα. Ακολουθεί ήπια φυγοκέντρηση του διαλύματος σε 800 στρ/λεπτό 

οπότε απομονώνεται το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) ως υπερκείμενη 

ξεχωριστή στοιβάδα. Το υπόλοιπο αίμα φυγοκεντρείται ισχυρά σε 3000 στρ/λεπτό , 

οπότε απομονώνεται το πλάσμα φτωχό σε αιμοπετάλια (PPP) ως υπερκείμενη 

ξεχωριστή στοιβάδα. 

        

Β) Πληθυσμός των αιμοπεταλίων 

 

   Για τον υπολογισμό του πληθυσμού των αιμοπεταλίων ανά mmP

3
P χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος Becher και Cronkite [138]  η οποία έχει ως εξής: 

   10μl PRP αραιώνονται με 190μl διαλύματος οξαλικού αμμωνίου 1% (αραίωση 

1:20). Το οξαλικό αμμώνιο καταστρέφει τα λευκοκύτταρα και ερυθροκύτταρα που 

τυχόν υπάρχουν και παράλληλα διογκώνει τα αιμοπετάλια και τα κάνει να 

λαμπιρίζουν. Στη συνεχεία 10μl του παραπάνω διαλύματος τοποθετήθηκαν στην 

πλάκα Newbauer και κατόπιν η πλάκα τοποθετήθηκε σε δοχείο το οποίο περιέχει ένα 

κομμάτι βρεγμένου βάμβακα  για διατήρηση της υγρής ατμόσφαιρας και αφήνεται για 
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15 λεπτά προκειμένου να καθιζάνουν τα αιμοπετάλια. Η καταμέτρησή τους έγινε με 

παρατήρηση των πλακών σε μικροσκόπιο. 

   Ο αριθμός αιμοπεταλίων ανά mmP

3
P   στο αρχικό PRP εξάγεται ως εξής: 

Βρίσκεται ο μέσος όρος των αιμοπεταλίων (ΜΟ) σε πέντε ή δέκα μικρά τετράγωνα  

της πλάκας. 

Ο τύπος που δίνει τον αριθμό των αιμοπεταλίων ανά mmP

3
P στο αρχικό PRP είναι ο 

εξής: 

PN=5×MO×1000 

    Κατόπιν αραιώνεται το PRP με διάλυμα PPP με χρήση κατάλληλων όγκων από τα 

δυο αιωρήματα έτσι ώστε σε κάθε mmP

3
P τελικού διαλύματος να υπάρχουν 250000 

αιμοπετάλια.  

Ο όγκος VBPPP B που απαιτείται για την αραίωση υπολογίζεται από την παρακάτω 

εξίσωση: 

                    PN × VBPRP B= 250000 × (VBPRP B + VBPPP B)  

 

PN     : αριθμός αιμοπεταλίων ανά mmP

3
P στο αρχικό PRP 

VBPRP B  : όγκος αρχικού PRP  

 

Το διάλυμα αυτό χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της βιολογικής δράσης των 

αναλόγων (1) και (2). 

 

Γ)  Προσδιορισμός της ICB50 B των πεπτιδίων (1) και (2) 

 

     Παρασκευάσθηκαν διαλύματα των αναλόγων (1) και (2) συγκέντρώσης 25mM   

με ζύγιση κατάλληλης ποσότητας και διάλυση αυτών σε 250μl ΤΒS (tris buffer saline 

, pH=7.4). Ως ενεργοποιητής της συσσώρευσης αιμοπεταλίων χρησιμοποιήθηκε 

διάλυμα ADP αρχικής συγκέντρωσης 1mM σε φυσιολογικό ορό.  

   Πείραμα αναφοράς: 

Σε γυάλινη κυψελίδα με μαγνητάκι προστέθηκαν 500 μl αραιωμένου PRP 

Η κυψελίδα με τον ορό τοποθετήθηκε στο όργανο και αφέθηκε ένα λεπτό. Κατόπιν 

προστέθηκαν 10μl ADP και καταγράφηκε η καμπύλη συσσώρευσης για τρία λεπτά.  

 Mέτρηση των δειγμάτων: 
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    Σε γυάλινη κυψελίδα τοποθετήθηκαν 500μl αραιωμένο PRP και κατάλληλος όγκος 

πεπτιδικού αναλόγου.  Η κυψελίδα τοποθετείται στο συσσωρευόμετρο και αφήνεται 

ένα λεπτό σε θ=37°C. Αμέσως μετά προστίθενται 10μl ΑDP και καταγράφεται η 

μεταβολή της οπτικής διαπερατότητας για 3 λεπτά. Αυτό επαναλήφθηκε για διάφορες 

συγκεντρώσεις πεπτιδίου και καταγράφηκε η αντίστοιχη συσσώρευση.  

 

Τα διαλύματα των πεπτιδίων στο TBS αραιώνονται αρχικά σε μία συγκέντρωση Cα  

Ισχύει: 

 

CB1 BVB1 B= CαVα 

 

Όπου: 

CB1 B: Η αρχική συγκέντρωση των διαλυμάτων των πεπτιδίων (25μΜ) 

VB1 B: Ο αρχικός όγκος των διαλυμάτων των πεπτιδίων (250μl) 

Cα: Η συγκέντρωση μετά την πρώτη αραίωση του διαλύματος 

Vα: Ο όγκος των διαλυμάτων που αντιστοιχεί στη Cα 

 

Κατόπιν από το διάλυμα αυτό λαμβάνονται Vμl και αραιώνονται με 500μl αραιωμένο 

PRP μέχρι συγκέντρωσης CBTB , οπότε ισχύει: 

 

 
CαV = (500+V)C BTB ⇒      CBTB  =  
 

Προσδιορισμός της τιμής ICB50 B των πεπτιδίων: 

   Για να προσδιοριστεί η τιμή ICB50 B παριστάνουμε γραφικά την % αναστολή της 

συσσώρευσης των αιμοπεταλίων σε συνάρτηση με την συγκέντρωση CBΤB του 

πεπτιδίου.  

 

10.3  Ανασταλτική δράση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων του πεπτιδίου (1) 

Για το πεπτίδιο (1) ελήφθησαν τα δεδομένα του πίνακα 10.1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1. Αναστολή της συσσώρευσης των ανθρώπινων αιμοπεταλίων ως 

συνάρτηση της συγκέντρωσης του αναλόγου 1 

% αναστολή Συγκέντρωση (μΜ) 

CαV 
(500+V) 
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7.31 3.125 

29.27 6.24 

41.46 9.36 

Με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων προκύπτει η εξίσωση: 

UΥ = 5.47 × Χ - 8.17 

 

Για Υ=50 με αντικατάσταση σε αυτή υπολογίζουμε το ΙCB50 B το οποίο είναι: 

 

ΙCB50 B = 10.63 μΜ 

 

Τα δεδομένα και η ευθεία απεικονίζονται στο Σχήμα 10.1. 

 

 

10.4  Ανασταλτική δράση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων του πεπτιδίου (2) 

Για το πεπτίδιο (2) ελήφθησαν τα δεδομένα του πίνακα 10.2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2. Αναστολή της συσσώρευσης των ανθρώπινων αιμοπεταλίων ως 

συνάρτηση της συγκέντρωσης του αναλόγου 2 

% αναστολή Συγκέντρωση (μΜ) 

21.0 0.3125 

23.7 0.625 

42.1 1.25 

  

Με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων προκύπτει η εξίσωση: 

UΥ = 23.5 × Χ + 11.8 

 

Για Υ=50 με αντικατάσταση σε αυτή υπολογίζουμε το ΙCB50 B το οποίο είναι: 

 

ΙCB50 B = 1.65 μΜ 

 

Τα δεδομένα και η ευθεία απεικονίζονται στο Σχήμα 10.2. 
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y = 5,4767x - 8,1706
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Σχήμα 10.1. Γραφική παράσταση της % αναστολής της συσσώρευσης των 

αιμοπεταλίων συναρτήσει της συγκέντρωσης του πεπτιδίου (1) . 

  

y = 23,497x + 11,8
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Σχήμα 10.2. Γραφική παράσταση της % αναστολής της συσσώρευσης των 

αιμοπεταλίων  συναρτήσει της συγκέντρωσης του πεπτιδίου (2) . 
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ΙΧ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

   Στην εργασία αυτή σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και μελετήθηκαν ως προς τη 

βιολογική δράση τα πεπτίδια  (S,S)PRCDCK-NHB2 B (1) και (S,S)PSKCDCR-NH B2 B (2). 

Από τη μελέτη αυτή συμπεραίνεται ότι: 

 

1) Η αλληλουχία –(S,S)CDC- είναι πολύ καλό εκμαγείο για το σχεδιασμό και τη 

σύνθεση ισχυρών αναστολέων της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. 

 

2) Η σύνθεση αυτού του τύπου των κυκλικών αναλόγων μπορεί να γίνει εξ’ 

ολοκλήρου σε στερεά φάση με αρκετά καλά αποτελέσματα και αποδόσεις. 

 

3)Τόσο το ανάλογο (1) όσo και το ανάλογο (2) τα οποία εμπεριέχουν την –(S,S)CDC- 

αλληλουχία έδειξαν ανασταλτική δράση έναντι της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 

με τιμές ΙCB50 B 10,63 και 1,65 μΜ αντίστοιχα. Η ανασταλτική δράση κατατάσσει τα 

ανάλογα αυτά ανάμεσα στα καλύτερα της κατηγορίας των RGD αναλόγων. 

 

4) Σύγκριση των αναλόγων αυτών με προηγούμενα ανάλογα που εμπεριέχουν την 

αλληλουχία –(S,S)CDC- δείχνει ότι επιμήκυνση του πεπτιδικού σκελετού τόσο από 

το C-τελικό  όσο και από το άμινο τελικό άκρο συμβάλλει στη βελτίωση της 

ανασταλτικής δράσης του αναλόγου.  

 

5) Τα ΝΜR αποτελέσματα δείχνουν ότι στην αλληλουχία  –(S,S)XCDCY-, όπου Χ 

και Υ βασικό αμινοξύ (Αrg  ή Lys) ευνοείται η αλληλεπίδραση της παράπλευρης 

αλυσίδας του ασπαρτικού με το θετικό κέντρο του Χ αμινοξέος έναντι του θετικού 

κέντρου του Υ αμινοξέος. 
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