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Περίληψη 
 

Στόχος αυτής της διατριβής ήταν η φασµατοσκοπική µελέτη της τύπου ba3 

κυτοχρωµικής c οξειδάσης από το βακτήριο Thermus thermophilus και του αντικαρκινικού 

συµπλόκου των bleomycins. Η ba3 κυτοχρωµική οξειδάση καταλύει την αναγωγή του 

µοριακού οξυγόνου Ο2 σε νερό Η2Ο και του µονοξειδίου του αζώτου ΝΟ σε µονοξείδιο του 

διαζώτου N2O. Το ενεργό κέντρο του µορίου περιλαµβάνει ένα διπυρηνικό κέντρο αίµης α3-

CuB, ενώ επιπλέον δοµική µονάδα αποτελεί και µία αίµη b. Χρησιµοποιώντας ως βασική 

φασµατοσκοπική τεχνική την time-resolved step-scan FTIR και ως µοντέλο των βιολογικά 

ενεργών συµπλόκων την δεσµευµένη µε CO µορφή του ενζύµου, ανιχνεύσαµε και 

ταυτοποιήσαµε σηµαντικές ιδιότητες του διπυρηνικού κέντρου οι οποίες παρατηρήθηκαν για 

πρώτη φορά σε τέτοιου µεγέθους σύστηµα. Η πλήρης µελέτη της δυναµικής του ενεργού 

κέντρου επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισµό που είχε αποδωθεί παλαιότερα στο κυτόχρωµα ba3, 

ως ενζύµου µε ιδιόµορφα χαρακτηριστικά, κατά την αλληλεπίδραση του µε εξωγενείς 

υποκαταστάτες, ταυτόχρονα όµως άνοιξε τον δρόµο σε επόµενες µελέτες οι οποίες θα έχουν 

ως τελική κατάληξη την καλύτερη κατανόηση των φαινοµένων δυναµικής, αλλά και των 

διαφορών στην δραστικότητα που επιδεικνύουν δοµικά όµοιες ενώσεις, κατά την 

φυσιολογική καταλυτική τους λειτουργία.  

Πρώτο στάδιο στην µελέτη της ba3 οξειδάσης αποτέλεσε η απρόσµενη παρατήρηση 

του συµπλόκου CuB
1+-CO, για πρώτη φορά σε κατάσταση θερµικής ισορροπίας. Αυτό το 

σύµπλοκο παρέµενε σταθερό σε ένα µεγάλο εύρος τιµών pD φωτογραφίζοντας την ανάλογη 

σταθερότητα των υποκαταστατών ιστιδίνης του χαλκού CuB, σε φαινόµενα 

πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης. Τα time-resolved step-scan FTIR δεδοµένα, µαζί µε τον 

προσδιορισµό των παρατηρούµενων σταθερών ταχύτητας (φθορά του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO και επαναδέσµευση του CO στην αίµη), αποκάλυψαν και µία 

σηµαντική δοµική µεταβολή της προπιονικής οµάδας του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης 

α3, κατά την φωτοδιάσπαση του CΟ από το αιµικό σύµπλοκο.  

Επόµενο βήµα υπήρξε η παρατήρηση του σχετιζόµενου µε το οξυγόνο συµπλόκου 

ισορροπίας CuB
1+-CO, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε µε πειραµατικό τρόπο την 

κρυσταλλογραφική µελέτη που µιλούσε για υδροφοβικό πυρήνα ικανό να αποτελέσει κανάλι 

εισαγωγής υποκαταστατών, στην περιοχή του χαλκού CuB. Η παρουσία µικρών 

συγκεντρώσεων οξυγόνου οδηγούσε το σύµπλοκο του CuB
1+-CO σε µία δοµική 

αναδιοργάνωση πιθανότατα µε στόχο την τελική είσοδο του O2 στο διπυρηνικό κέντρο. Τα 
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time-resolved step-scan FTIR δεδοµένα έδειξαν ότι η παρουσία του οξυγόνου δεν επηρεάζει 

την δυναµική του διπυρηνικού κέντρου και ότι η τελική αποκαθιστούµενη ισορροπία είναι 

µία αργή διαδικασία. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν αντίκτυπο στην φυσιολογική λειτουργία 

του ενζύµου καθώς τα θεωρούµενα ως κανάλια εισαγωγής υποκαταστατών αναµένεται να 

παίζουν ρόλο στον έλεγχο της δυναµικής, αλλά και της δραστικότητας του µορίου.  

Τρίτο σηµείο στάθηκε η µελέτη της πρωτεϊνικής δυναµικής στο ενεργό κέντρο αίµης 

α3-CuB του κυτοχρώµατος ba3. Σε αυτή την εργασία εστιάσαµε την time-resolved step-scan 

FTIR τεχνική στην ανίχνευση των αντιδράσεων της πρωτεΐνης µετά την φωτόλυση του 

υποκαταστάτη CO από την αίµη α3. Η ανάλυση της δυναµικής, των δονήσεων σχετιζόµενων 

µε οµάδες της πρωτεΐνης, έδειξε ότι οι χρόνοι ζωής αυτών των αλλαγών είναι ανάλογοι του 

χρόνου ζωής του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO, ενώ δεν υπήρξε ιδιαίτερη εξάρτηση από 

την µεταβολή του pH/pD. Τέλος, προτάθηκε ένα µοντέλo για την πρωτονιακή συσχέτιση της 

προπιονικής οµάδας του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3, του ασπαρτικού αµινοξικού 

καταλοίπου Asp372 και µορίων νερού, οµάδες οι οποίες πιθανότατα αποτελούν το κανάλι 

εξόδου των πρωτονίων και των µορίων νερού που παράγονται κατά την διαδικασία της 

κατάλυσης.  

Επόµενο βήµα ήταν ο προσδιορισµός της δοµής της οµοιοπολικά συνδεδεµένης 

οµάδας His233-Tyr237, η οποία εµπλέκεται σε αρκετούς προτεινόµενους µηχανισµούς της 

χηµείας οξυγόνου. Η ταυτοποίηση του pKa της τυροσίνης σε αυτό το διπεπτίδιο, παράλληλα 

µε την UV/Vis µελέτη της αντίδρασης του µικτού σθένους κυτοχρώµατος ba3 µε το οξυγόνο, 

έδειξαν ότι το πρωτόνιο του αµινοξικού καταλοίπου της Tyr237 ίσως να µην είναι 

απαραίτητο για την σχάση του δεσµού Ο-Ο και τον σχηµατισµό του Fe4+=O ενδιαµέσου. 

Επίσης, προτάθηκε εναλλακτικό µοντέλο για την σχάση του παραπάνω δεσµού το οποίο 

περιλαµβάνει την συνολική οµάδα CuB
2+-His233-Tyr237. Αυτές οι παρατηρήσεις µπορούν να 

οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση του βήµατος-κλειδιού της καταλυτικής διαδικασίας, 

την διάσπαση του δεσµού Ο-Ο.     

Σε µία επόµενη time-resolved step-scan FTIR εργασία ανιχνεύσαµε τον 

υποκαταστάτη CO ευρισκόµενο σε µία δευτερεύουσα περιοχή ασθενούς δέσµευσης και 

παρατηρήσαµε την θερµική διαφυγή του στον διαλύτη. Η πρόσβαση στην δοµή των 

ενδιαµέσων αυτών καταστάσεων που υιοθετεί ένας ικανός προς δέσµευση υποκαταστάτης, σε 

φυσιολογικές θερµοκρασίες, έχει εξαιρετική σηµασία για την βιολογική λειτουργία του 

ενζύµου, καθώς µέσω ανάλογων καταστάσεων αναµένεται να πραγµατοποιούνται και οι 

αντιδράσεις µε το Ο2 και το ΝΟ. Η παρατήρηση αυτών των ενδιαµέσων καταστάσεων του 
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CO µετά την φωτόλυση του από την αίµη α3, για πρώτη φορά σε ένα τέτοιου µεγέθους 

σύστηµα, δηµιουργεί νέες σκέψεις για την κατανόηση των φαινοµένων δυναµικής και 

παράλληλα διευρύνει την εφαρµογή της time-resolved step-scan FTIR τεχνικής στο επίπεδο 

της ns (10-9 s) χρονικής διακριτικής ικανότητας.  

Τελευταίο µέρος αποτέλεσε η πλήρης κινητική µελέτη των δύο παρατηρούµενων 

γεγονότων µετά την φωτόλυση, της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO και της 

επαναδέσµευσης του υποκαταστάτη στην αίµη α3. Η έρευνα έγινε σε ένα εκτεταµένο εύρος 

τιµών pH και pD και φανέρωσε κάποιες διαφορές κατά την αλλαγή του διαλύτη και κατά την 

µεταβολή του pH. Η αναλυτική θεωρητική περιγραφή του όλου συστήµατος και η αδυναµία 

εξεύρεσης πλήρως αποδεκτών λύσεων, στην ουσία φωτογράφισε τον δρόµο προς την 

πρωτεΐνη και έδειξε την ανάγκη πρόσθεσης επιπλέον ενδιαµέσων σταδίων, καθώς το 

σύστηµα αποδείχτηκε αρκετά πολύπλοκο, για να απλοποιηθεί στην µορφή δύο µετάλλων, Fe 

και Cu και ενός υποκαταστάτη CO, όπως έχει γίνει µέχρι σήµερα. Η πειραµατική ανίχνευση 

και κινητική συµπεριφορά αυτών των ενδιαµέσων σταδίων εναποτίθεται στο µέλλον και σε 

ταχείες time-resolved FTIR πειραµατικές διατάξεις µε ικανότητα παράλληλης 

παρακολούθησης, όχι µόνο των µεταλλικών κέντρων, αλλά τόσο της πρωτεΐνης, όσο και των 

εκάστοτε ελεύθερων υποκαταστατών.  

Οι bleomycins ανήκουν σε µία τάξη γλυκοπεπτιδικών, αντικαρκινικών, αντιβιοτικών 

παραγόντων και ως φυσικό προϊόν αποµονώνονται από το βακτήριο Streptomyces verticillus. 

H ενδοκυτταρική τοξική τους δράση είναι αποτέλεσµα της ικανότητας δέσµευσης του 

σιδήρου Fe και της οξειδοαναγωγικής ενεργοποίησης του µοριακού οξυγόνου. Οι bleomycins 

πιστεύεται ότι ασκούν την βιολογική τους δράση µέσω της δέσµευσης και αποικοδόµησης 

του DNA, µία διαδικασία η οποία είναι εξαρτώµενη από το µεταλλικό ιόν και το οξυγόνο και 

οδηγεί στην διάσπαση τόσο του µονόκλωνου, όσο και του δίκλωνου DNA, µε το τελευταίο 

να είναι το πιο σηµαντικό βιολογικά γεγονός και να συµβαίνει επιλεκτικά στις θέσεις 5΄-GC ή 

5΄-GT. Το ενεργό κέντρο του συµπλόκου περιλαµβάνει το µεταλλικό ιόν του σιδήρου το 

οποίο είναι συναρµοσµένο µε πέντε άτοµα αζώτου του µορίου των bleomycins.  

Με την χρήση της φασµατοσκοπικής τεχνικής FTIR µελετήσαµε το δεσµευµένο µε 

CO σύµπλοκο, µοντέλο του βιολογικά ενεργού µορίου, CO-Fe2+-BLM, παρουσία και 

απουσία DNA. Τα time-resolved step-scan FTIR πειράµατα µε 5 µs χρονική διακριτική 

ικανότητα δεν στάθηκαν ικανά να µας δώσουν πληροφορίες για το σύστηµα µας, 

καθιστώντας αναγκαία την απόκτηση πειραµατικής διάταξης µε ns (10-9 s) χρονική ανάλυση.  

Με την χρήση της φασµατοσκοπίας UV/Vis µελετήθηκε η αντίδραση του συµπλόκου Fe-
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BLM µε το οξυγόνο Ο2, αλλά και το υπεροξείδιο του υδρογόνου Η2Ο2, παρουσία και 

απουσία του DNA, αλλά και παρουσία ολιγονουκλεοτιδίων συγκεκριµένης αλληλουχίας. Το 

επόµενο βήµα σε αυτή την µελέτη αποτελούσε η time-resolved resonance Raman δονητική 

ανίχνευση των ενδιαµέσων των παραπάνω αντιδράσεων. Σηµαντικά πρβλήµατα που είχαν να 

κάνουν µε την φύση του όλου συστήµατος (ασθενής σκεδαστής και ανάγκη για εύρεση πηγής 

διέγερσης συγκεκριµένου µήκους κύµατος στα 385 nm) κατέστησαν ανέφικτη την 

ουσιαστική πραγµατοποίηση των time-resolved resonance Raman πειραµάτων µε το αυτή την 

στιγµή διαθέσιµο laser διόδου (416 nm). Παράλληλα εµφανίστηκαν στην βιβλιογραφία 

resonance Raman εργασίες µε βάση το σύµπλοκο Co-BLM, το οποίο όντας µη δραστικό απλά 

δεσµεύει το µόριο του οξυγόνου, χωρίς όµως να προχωράει στην κατάλυση του και στην 

παραγωγή των µικρού χρόνου ζωής ενδιαµέσων. Αυτό το γεγονός φυσικά διευκόλυνε την 

ανίχνευση των σχετιζόµενων µε το Ο2 δονήσεων και έθεσε την πρώτη βάση δονητικού 

χαρακτηρισµού του συστήµατος. Παρά ταύτα, σηµαντικά ζητήµατα πάνω στην βιολογικά 

ενεργή πορεία του συµπλόκου Fe-BLM (ανίχνευση ενδιαµέσων οξυγόνου, αλληλεπίδραση µε 

το DNA, RNA) παραµένουν ανοικτά και προγραµµατίζονται για το µέλλον, όταν η πρόσβαση 

σε laser µήκους κύµατος εκποµπής 365-385 nm γίνει ευκολότερη (laser µίγµατος αερίων 

Kr/Ar ή laser διόδου).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 12



Abstract 
 

The focus of this thesis was on the study of cytochrome ba3 oxidase from Thermus 

thermophilus and on the drug of bleomycin (BLM). Cytochrome ba3 oxidase catalyzes the 

reduction of O2 to H2O and that of NO to N2O. The active center consists of a heme a3-CuB 

binuclear center and as a prosthetic group there are a low spin heme b and a homodinuclear 

CuA complex. We used as main spectroscopic technique the time-resolved step-scan FTIR, a 

structure-sensitive tool, and through the model complex of cytochrome ba3-CO, we detected 

and characterized important properties of the binuclear center, observed for the first time in 

analogous systems.  

In a primary study, we observed the equilibrium CuB
1+-CO complex. This complex 

was unchanged in a large scale of pDs demonstrating the stability of the CuB histidine ligands. 

The time-resolved step-scan FTIR data, along with the observed rate constants, revealed a 

structural change of the heme a3 propionic group during the photodissociation of CO from 

heme Fe.  

Next step was the unexpected observation of the oxygen-linked equilibrium CuB
1+-CO 

complex, the first experimental proof for the existence of a ligand-input channel at the CuB 

site. In the presence of low-oxygen concentrations the CuB
1+-CO complex is subjected to a 

structural reorganiztion, facilitating this way the entry of O2 to the active binuclear center.  

In a third study we emphasized on the protein dynamics of the heme a3-CuB binuclear 

center of cytochrome ba3. The kinetic analysis of the observed protein-linked vibrational 

modes showed that the rate constants are comparable to those reported for the transient CuB
1+-

CO complex. Also, through the identified protonic connectivity between the heme a3 

propionic group and the Asp372 residue, we proposed a model for the H+, H2O output channel 

in cytochrome c oxidase.  

Fourth step was the detection of the CO ligand in a secondary docking site and its 

escape to the solvent. The access in the structure of these transient states has great extension 

to the biological function of the enzyme. The observation of the intermediate states of 

photolyzed CO leads to a further insight in the understanding of cytochrome c dynamics.  

 In the second part of this thesis we studied the CO-Fe-BLM complex in the absence 

and in the presence of DNA. The FTIR spectra revealed no changes in the C-O vibrational 

mode indicating the absence of interactions between the BLM and the DNA in the active 

center of the complex.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Κυτοχρωµική Οξειδάση ba3 από το Βακτήριο 

Thermus thermophilus: Eισαγωγή 



  

Εισαγωγή 
 

Η κυτοχρωµική οξειδάση είναι το τελικό µεµβρανικό πρωτεϊνικό σύµπλοκο της 

αναπνευστικής αλυσίδας στους ευκαρυωτικούς αλλά και προκαρυωτικούς αερόβιους 

οργανισµούς. Το ένζυµο καταλύει την αναγωγή του µοριακού οξυγόνου Ο2 σε νερό Η2Ο, 

αλλά και του µονοξειδίου του αζώτου ΝΟ σε µονοξείδιο του διαζώτου Ν2Ο, παράλληλα µε 

την οξείδωση του κυτοχρώµατος c. Η ελεύθερη ενέργεια αυτής της αντίδρασης διατηρείται 

σαν µία διαµεµβρανική βαθµίδωση πρωτονίων η οποία οδηγεί στην σύνθεση του ATP. Παρά 

το ότι µερικές βακτηριακές τελικές οξειδάσες χρησιµοποιούν κινόλες σαν υπόστρωµα, λόγω 

της σηµαντικής οµολογίας των πρωτοταγών δοµών τους και οι δύο τύποι των ενζύµων 

ανήκουν στην ενοποιηµένη οικογένεια των αιµοχαλκοξειδασών.  

Μέχρι πρόσφατα είχε προσδιοριστεί η τρισδιάστατη δοµή δύο εκ των µελών της 

παραπάνω οικογένειας, αυτή της κυτοχρωµικής οξειδάσης από το Paracoccus denitrificans 

µε ανάλυση 2.8 και 2.7 Å για το τεσσάρων και δύο υποµονάδων ένζυµο αντίστοιχα και αυτή 

της bovine κυτοχρωµικής οξειδάσης µε αρχική στα 2.8 και βελτιωµένη αργότερα στα 2.3 Å 

ανάλυση. Πριν 2 χρόνια κατέστη δυνατή η συνολική κρυσταλλική δοµή και της 

κυτοχρωµικής οξειδάσης ba3 µε ανάλυση 2.4 Å και αφού τµήµατα της οποίας είχαν 

προηγηθεί νωρίτερα.  

∆ύο σηµαντικές παρατηρήσεις σε αυτή τη δοµή είναι ο δεσµός µεταξύ Ηis233 και 

Tyr237 στο ενεργό κέντρο της οξειδάσης και ο δοµικός χαρακτηρισµός των καναλιών που 

ακολουθούν τα πρωτόνια. Αυτά τα κανάλια ονοµάζονται “K”, “D”, “H” ή “E” ανάλογα µε τα 

συγκεκριµένα κατάλοιπα αµινοξέων τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτά.  

Η κατανόηση του τρόπου καταλυτικής λειτουργίας της κυτοχρωµικής οξειδάσης, 

όσον αφορά την αναγωγή του οξυγόνου, την άντληση πρωτονίων και την µεταφορά 

ηλεκτρονίων, έχει γίνει αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης τις τελευταίες δεκαετίες και παρότι 

σηµαντικά δοµικά, φασµατοσκοπικά και κινητικά χαρακτηριστικά έχουν αποκαλυφθεί 

κρίσιµες λεπτοµέρειες είναι ακόµη άγνωστες ή υπό το καθεστώς της αµφισβήτησης.  

Η ba3 τύπου κυτοχρωµική οξειδάση από το εξαιρετικά θερµόφιλο βακτήριο Thermus 

thermophilus εκφράζεται κάτω από περιορισµένες συγκεντρώσεις οξυγόνου και είναι γνωστή 

σαν µία οξειδάση δύο υποµονάδων µε την πρώτη από αυτές να εµφανίζει µία σαφή οµολογία 

στην αλληλουχία των αµινοξέων µε τα άλλα ευκαρυωτικά µέλη της οικογένειας. Αυτό είναι 

µία ένδειξη ότι οι αρχέγονες οξειδάσες και η ba3 οξειδάση ανήκουν στις τύπου SoxB, ενώ οι 

περισσότερες από τις βακτηριακές οξειδάσες ανήκουν στις τύπου SoxM. Η Α τύπου αίµη της 
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ba3 οξειδάσης αντιστοιχεί στην αίµη ΑS που είναι παρούσα στις τύπου SoxB τελικές 

οξειδάσες από το Sulfobus acidocaldarius και στην οποία η φαρνεσυλική αλυσίδα έχει 

αντικατασταθεί από µία γερανυλική οµάδα. Το σηµείο της αναγωγής του οξυγόνου στο 

κυτόχρωµα ba3, το διπυρηνικό κέντρο αίµης α3-CuB, εµφανίζει µία σειρά από ασυνήθιστα 

χαρακτηριστικά, όπως την ιδιαίτερη δραστικότητα απέναντι σε εξωγενείς ως προς την αίµη 

υποκαταστάτες, όπως το CN-, CO, NO ή το Η2Ο2. Χαρακτηριστική είναι η συγγένεια του CuB 

για το CO, η οποία στην ανηγµένη ba3 οξειδάση είναι 50-100 φορές υψηλότερη από αυτή του 

bovine heart ενζύµου. 

 

 
 

Σχήµα 1. ∆οµικό διάγραµµα της κυτοχρωµικής οξειδάσης ba3 από το βακτήριο Thermus 

thermophilus. ∆ιακρίνονται οι 12 διαµεµβρανικές έλικες της υποµονάδας Ι που είναι παρούσες 

και στις άλλες οξειδάσες (κυανές), όπως επίσης και οι δύο επιπλέον (µπλε). Η υποµονάδα ΙΙ 

αναπαριστάται κόκκινη και η νέα υποµονάδα ΙIa κίτρινη. Η αίµη είναι χρωµατισµένη µωβ, ενώ 

τα άτοµα του χαλκού εµφανίζονται σαν πράσινες σφαίρες.  

 

Οι δύο πρώτες κυτοχρωµικές οξειδάσες που χαρακτηρίστηκαν δοµικά είναι αρκετά 

όµοιες στην αλληλουχία (> 50%) και στην δοµή των κυρίως υποµονάδων Ι και ΙΙ. Αντίθετα η 

τύπου ba3 οξειδάση παρουσιάζει πολύ µικρή οµολογία αλληλουχίας (< 20%), ενώ υπάρχει 

και απουσία των περισσοτέρων καταλοίπων που σχηµατίζουν τα κανάλια των πρωτονίων στις 

άλλες οξειδάσες. Παρά ταύτα το ένζυµο υπό συνθήκες ισορροπίας παράγει ηλεκτρικό 

διαµεµβρανικό δυναµικό και αντλεί πρωτόνια. Ενώ 1.0 Η+/e- καταναλώνεται για τον 
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σχηµατισµό του νερού η ba3 οξειδάση εµφανίζει µία µειωµένη ικανότητα άντλησης 

πρωτονίων της τάξης των 0.4-0.5 Η+/e- σε αντίθεση µε τα ≈ 1.0 Η+/e- που παρατηρήθηκαν 

στην P. denitrificans αα3 οξειδάση.  

Γνωρίζοντας την χαµηλή οµολογία αλληλουχίας, όπως και τα διαφορετικά δοµικά 

χαρακτηριστικά του κυτοχρώµατος ba3, γίνεται σαφές ότι η κινητική ανάλυση του, σε 

σύγκριση µε τις άλλες κυτοχρωµικές οξειδάσες, θα βοηθήσει στην κατανόηση της 

γενικότερης µηχανιστικής λειτουργίας των τελικών αιµοχαλκοξειδασών.  

 

Aνάλυση δοµής και λειτουργίας στο κυτόχρωµα ba3 
 

 Το κύριο µέρος της πρωτεΐνης, που φαίνεται στο σχήµα 1, αποτελείται από την 

υποµονάδα Ι µε 13 διαµεµβρανικές έλικες, στην οποία είναι δεσµευµένες οι αίµες b και aS3, 

όπως και ο χαλκός CuB. Ο αρχικός δέκτης ηλεκτρονίων CuA βρίσκεται στην περιπλασµική 

περιοχή της υποµονάδας ΙΙ. Οι αίµες b και aS3 είναι στον υδροφοβικό πυρήνα της 

υποµονάδας Ι περίπου 15 Å από την περιπλασµική επιφάνεια. Οι αποστάσεις του CuA από 

τον αιµικό b Fe, τον αιµικό aS3 Fe και τον CuB είναι 19.0, 21.8 και 21.6 Å αντίστοιχα. Η 

απόσταση του αιµικού b Fe από τον αιµικό aS3 Fe είναι 13.9 Å, ενώ ο χαλκός CuB είναι 

τοποθετηµένος 4.4 Å µακρυά από τον αιµικό aS3 Fe.  

 Η αίµη b, η απλούστερη πρωτοαίµη, περιέχει ένα χαµηλού spin άτοµο σιδήρου µε δύο 

κατάλοιπα ιστιδίνης (His72, His386) σαν αξονικούς υποκαταστάτες. Η σφαίρα συναρµογής 

του υψηλού spin ατόµου σιδήρου της αίµης aS3 αποτελείται από πέντε πρωτεϊνικά µέρη και 

συµπληρώνεται µε τον υποκαταστάτη γέφυρας στο ενεργό κέντρο. Ο σίδηρος είναι στο 

επίπεδο της αίµης και η απόσταση του από την αξονικά συνδεδεµένη His384 είναι 3.3 Å, 

σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτές των P. denitrificans (2.1 Å) και bovine heart (1.9 Å) 

οξειδασών. Επίσης η αίµη aS3 χαρακτηρίζεται από την παρουσία µίας φορµυλικής οµάδας και 

της υδρόφοβης υδρόξυ-αίθυλ-γερανύλ-γερανυλικής ενότητας, η οποία δεν αναµιγνύεται στα 

κανάλια των πρωτονίων. Ο χαλκός CuB του διπυρηνικού κέντρου συνδέεται µε τις τρεις 

ιστιδίνες His283, His282 και His233, όπως φαίνεται από το σχήµα 2, ενώ η απόσταση του 

σιδήρου Fe από την υδροξυλική οµάδα ΟΗ της Tyr237 είναι 5.6 Å. Η παρατηρούµενη 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα µεταξύ των δύο µετάλλων έχει σφαιρικό σχήµα και αποδίδεται 

καλύτερα σαν ένα άτοµο οξυγόνου µε ίση απόσταση 2.3 Å από τον σίδηρο και τον χαλκό, σε 

αντίθεση µε την δοµή του bovine ενζύµου, όπου σαν υποκαταστάτης γέφυρας προτάθηκε ο 
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Ο-Ο και µε την δοµή από το P. denitrificans, όπου προτάθηκε ένα µόριο νερού στον σίδηρο 

και ένα υδροξείδιο στον χαλκό. 

  

 
 

Σχήµα 2. Αναπαράσταση του διπυρηνικού κέντρου της αίµης aS3-CuB, όπου διακρίνονται οι 

υποκαταστάτες ιστιδίνης και η Tyr237. Επίσης παρουσιάζεται η σφαιρική  ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα µεταξύ των δύο µεταλλικών κέντρων, που αποδίδεται σε ένα άτοµο οξυγόνου (Ο2-, 

ΟΗ- ή Η2Ο). 

 

 Συγκρίνοντας τις έως σήµερα γνωστές δοµές των διαφόρων κυτοχρωµικών οξειδασών 

αυτές δείχνουν ότι τα ζωτικά λειτουργικά κατάλοιπα, όπως οι υποκαταστάτες της αίµης και 

του χαλκού ή τα προτεινόµενα για την µεταφορά ηλεκτρονίων από τον χαλκό CuA στις αίµες, 

διατηρούνται. Έτσι σχηµατίζεται ένα κανάλι µεταφοράς ηλεκτρονίων από τον χαλκό CuA 

προς τον χαλκό CuB το οποίο περιλαµβάνει αρκετά π συστήµατα και πολύ λίγους δεσµούς  

υδρογόνου και συναρµογής. 

 Κατά τον µηχανισµό αναγωγής του οξυγόνου στο διπυρηνικό κέντρο, µέχρι σήµερα 

θεωρείται αναγκαία η προσφορά ενός ηλεκτρονίου από τον χαλκό CuB. Η µεταφορά 

ηλεκτρονίων από τον χαλκό CuA µέσω της αίµης a/b στο διπυρηνικό κέντρο της αίµης aS3 

είναι ικανοποιητικά αποδεδειγµένη και τα αντίστοιχα αµινοξέα (Arg450, Arg449 και Phe385) 

διατηρούνται και στην ba3 οξειδάση (Σχήµα 3). Επίσης, έχει προταθεί ένα επιπλέον άµεσο 

κανάλι µεταφοράς ηλεκτρονίων µέσω των Tyr136, Trp229 και His283 στον χαλκό CuB και 

από εκεί στα καταλυτικά ενδιάµεσα του οξυγόνου.  

Η κρυσταλλική δοµή της ba3 οξειδάσης παρουσιάζει τρία πιθανά κανάλια πρωτονίων 

προερχόµενα από την κυτοπλασµική πλευρά της µεµβράνης και αποτελούµενα από αρκετά 

πολικά αµινοξέα και µόρια νερού συνδεδεµένα µε ένα καλά οργανωµένο δίκτυο δεσµών 
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υδρογόνου. ∆ύο από αυτά τα κανάλια εµφανίζουν οµοιότητες µε τα ήδη αναφερθέντα σε 

άλλες κρυσταλλικές δοµές, “K” και “D” κανάλια, παρά το ότι τα περισσότερα κατάλοιπα δεν 

διατηρούνται.  

 

 
 

Σχήµα 3. Αναπαράσταση των καναλιών µεταφοράς ηλεκτρονίων στην κυτοχρωµική οξειδάση 

ba3. Οι αίµες b και aS3 διακρίνονται σαν κόκκινες, τα άτοµα χαλκού µπλε και τα συναρµοσµένα 

στα µεταλλικά κέντρα αµινοξέα πράσινα. Με χρώµα µωβ και κυανό παρουσιάζονται τα δύο 

προτεινόµενα κανάλια µεταφοράς ηλεκτρονίων από τον χαλκό CuA προς τον χαλκό CuB. 

 

 To πρώτo κανάλι (Σχήµα 4Α) σχηµατίζεται από κατάλοιπα που ανήκουν κυρίως στις 

διαµεµβρανικές έλικες α6 και α8 και οδηγεί στο ενεργό κέντρο µέσω της Tyr237, η οποία 

είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένη µε τον υποκαταστάτη του χαλκού CuB His233. Η χωρική 

τοποθέτηση του καναλιού µέσα στο µόριο είναι συγκρίσιµη µε το ήδη προαναφερθέν κανάλι 

“K”. Άλλα κατάλοιπα που περιλαµβάνονται σε αυτό το κανάλι είναι τα Ser309, Thr312, 

Tyr244, Tyr248 και δύο εσωτερικά µόρια νερού τα Wat38 και Wat4. Το κάτω µέρος αυτού 

του καναλιού περιέχει τα αµινοξέα Asp517, His8, Glu516, Glu15 και Ser261.  

Το δεύτερο κανάλι (Σχήµα 4Β) ξεκινάει από το Glu17 και µέσω των Tyr91, Thr21, 

δύο µορίων νερού, Wat21 και Wat12 και πολικών αµινοξικών καταλοίπων όπως τα Ser109, 

Gln86, Ser155, Thr156 και Gln82 οδηγείται σε µία εσωτερική κοιλότητα σχετικά κοντά στο 

ενεργό διπυρηνικό κέντρο, η οποία είναι συµπληρωµένη από τα µόρια νερού Wat10 και 

Wat29. Το υπόλοιπο µέρος του καναλιού δεν έχει διευκρινιστεί και µπορεί να περιλαµβάνει 

κατάλοιπα όπως τα Ser197, Thr231, Thr81, Thr394 και Ser391. Η χωρική τοποθέτηση αυτού 

του καναλιού το κάνει να οµοιάζει µε το αντίστοιχο “D” που έχει ήδη αναφερθεί σε άλλες 
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οξειδάσες, παρά το γεγονός ότι ελάχιστα αµινοξέα διατηρούνται, ακόµα και σε θέσεις κλειδιά 

όπως αυτή του Glu278, το οποίο έχει αντικατασταθεί από την Ile235. Παρά ταύτα, η ba3 

τύπου κυτοχρωµική οξειδάση όπως είδαµε έχει την ικανότητα άντλησης πρωτονίων, έστω και 

σε µειωµένη µορφή.  

Η παρουσία της Ile235 στην ba3 οξειδάση ευνοεί τον σχηµατισµό ενός υδροφοβικού 

πυρήνα που οδηγεί από την µέση της µεµβράνης στο διπυρηνικό κέντρο (Σχήµα 4C). Ένας 

τέτοιος υδροφοβικός πυρήνας προτάθηκε στην δοµή του P. denitrificans σαν το κανάλι 

εισαγωγής του οξυγόνου και αφού η ba3 οξειδάση εκφράζεται υπό περιορισµένες 

συγκεντρώσεις οξυγόνου και σε συνδιασµό µε την µειωµένη διαλυτότητα του αερίου Ο2 στις 

υψηλές θερµοκρασίες, είναι απαραίτητο ένα βελτιστοποιηµένο κανάλι εισαγωγής οξυγόνου 

και γενικά υποκαταστατών. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος της αντικατάστασης του Glu278 

από την Ile235, καθώς ναι µεν δεν υπάρχει πλέον ένα κατάλοιπο σηµαντικό για την άντληση 

των πρωτονίων, όπως έχει προταθεί, αλλά ευνοείται σηµαντικά η εισαγωγή του 

υποστρώµατος (Ο2), µέσω του υδροφοβικού καναλιού.  

 Το τρίτο κανάλι πρωτονίων “Q” αρχίζει στην κυτοπλασµική πλευρά της µεµβράνης 

µε το Gln254 και µέσω των Wat44, Wat19, Thr396, Leu392, Wat66, Ser391, Gln388, 

Leu387, His384, Asn366, Asp372 και της προπιονικής οµάδας του πυρρολικού δακτυλίου Α 

της αίµης α3, καταλήγει στο σηµείο συγκέντρωσης των µορίων νερού, το οποίο έχει προταθεί 

σαν ο αρχικός δέκτης, όχι µόνο των αντλούµενων πρωτονίων, αλλά και των σχηµατιζόµενων 

µορίων νερού, κατά τον καταλυτικό κύκλο του ενζύµου. Αυτό το κανάλι µπορεί είτε να 

µεταφέρει ηλεκτρόνια, είτε να συνεισφέρει στην άντληση των πρωτονίων που 

πραγµατοποιείται από το κανάλι “D”. 

 

Σχήµα 4. Αναπαράσταση των καναλιών πρωτονίων και Ο2, όπως επίσης και των σηµείων 

συγκέντρωσης των µορίων νερού στην κυτοχρωµική οξειδάση ba3. Τα άτοµα σιδήρου 

εµφανίζονται σαν κόκκινα και τα άτοµα χαλκού µπλε. (Α) Το νέο “Q” κανάλι (πράσινο) που 

οδηγεί από την κυτοπλασµική πλευρά της µεµβράνης, µέσω της Ηis384 της αίµης aS3, στον 

χώρο συγκέντρωσης των µορίων του νερού, πάνω από τις προπιονικές οµάδες της αίµης και το 

κλασσικό “K” κανάλι (µωβ). (Β) Αµινοξέα του κλασσικού “D” καναλιού πρωτονίων (µπλε). 

(C) Αναπαράσταση του καναλιού εισαγωγής οξυγόνου (µωβ) που εκτείνεται προς το ενεργό 

κέντρο, συµπεριλαµβανοµένου του επάνω µέρους του “D” καναλιού πρωτονίων (µπλε) και της 

Ile235 (κόκκινη) η οποία κατέχει την θέση του Glu278 (κίτρινο).  
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 Η κυτοχρωµική οξειδάση ba3 όπως αναλύεται παραπάνω, περιέχει ιδιόµορφα δοµικά 

χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν αναγκαία την µελέτη της δυναµικής της, αλλά και των 

αντιδράσεων που καταλύει στο διπυρηνικό κέντρο. Αρχικές εργασίες πάνω σε αυτό το ένζυµο 

έδειξαν ότι τα ιδιόµορφα δοµικά χαρακτηριστικά επεκτείνονται και στην δραστικότητα που 

αναπτύσει απέναντι σε εξωγενείς υποκαταστάτες. Τέλος, πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα 

µπορούν να εξαχθούν εάν πραγµατοποιηθεί ταυτοποίηση των ιδιαίτερων δοµικών 

χαρακτηριστικών µε φασµατοσκοπικές µετρήσεις, καθώς θα έχουν αντίκτυπο και στην 

φυσιολογική λειτουργία του ενζύµου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Βleomycins: Eισαγωγή στην ∆ράση, ∆οµή και 

Λειτουργία αυτών των Αντικαρκινικών Παραγόντων 



Εισαγωγή 
 

Οι Bleomycins (BLMs) ανήκουν σε µία τάξη γλυκοπεπτιδικών, αντικαρκινικών 

αντιβιοτικών παραγόντων και αποµονώθηκαν για πρώτη φορά το 1966 από το βακτήριο 

Streptomyces verticillus. H bleomycin A2 (Σχήµα 1), είναι το πλέον άφθονο συστατικό του 

κλινικά χρησιµοποιούµενου αντικαρκινικού φαρµάκου Blenoxane (µίγµα σύστασης 60 % σε 

BLM A2, 30 % σε BLM B2 και 10 % σε άλλες BLMs), το οποίο αποτελείται από συνολικά 11 

ενεργές bleomycins και χρησιµεύει, σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα, στην αντιµετώπιση 

καρκίνων του δέρµατος, του εγκεφάλου, του λαιµού και άλλων κακοηθών κυτταρικών 

νεοπλασιών και λεµφωµάτων.  

 Η οµάδα των bleomycins αρχικά αποµονώθηκε και έδειξε βιολογική δραστικότητα 

σαν σύµπλοκα του χαλκού Cu2+, στην συνέχεια όµως χρησιµοποιήθηκε στον άνθρωπο στην 

χωρίς µέταλλο µορφή της, η οποία είναι λιγότερο τοξική. Σήµερα, είναι γνωστό ότι η 

ενδοκυτταρική τοξική της δράση είναι αποτέλεσµα της ικανότητας δέσµευσης κυρίως του 

σιδήρου και της οξειδοαναγωγικής ενεργοποίησης του µοριακού οξυγόνου.   

 Οι bleomycins πιστεύεται ότι ασκούν την βιολογική τους δράση µέσω της δέσµευσης 

και αποικοδόµησης του DNA, µία διαδικασία η οποία είναι εξαρτώµενη από το µεταλλικό ιόν 

και το οξυγόνο και οδηγεί στην διάσπαση τόσο του µονόκλωνου όσο και του δίκλωνου DNA, 

µε το τελευταίο να είναι το πιο σηµαντικό βιολογικά γεγονός και να συµβαίνει επιλεκτικά 

στις θέσεις 5΄-GC ή 5΄-GT. Πιο πρόσφατα δείχτηκε ότι οι bleomycins διασπούν και το RNA, 

όπως επίσης και υβρίδια DNA-RNA, τα οποία παρέχουν επιπλέον πιθανούς στόχους 

νουκλεϊκών οξέων προσιτούς στις βιολογικές ιδιότητες του φαρµάκου.  

 

∆οµή των bleomycins 
  

Η δοµή µερικών εκ των διαφόρων συγγενών bleomycins (Α2, Β2, Α5) δείχνεται στο 

σχήµα 1, όπου παρατηρούµε ότι αυτές διαφέρουν µόνο στο φορτίο και στην χηµική φύση της 

τελικής υποκατεστηµένης αµινοµάδας του Bithiazole.   

 Στην υπόλοιπη δοµή του µορίου βλέπουµε ότι αυτό αποτελείται από µία οµάδα β-

Aminoalanine και έναν πυριµιδινικό δακτύλιο ο οποίος συνδέεται µε µία οµάδα 

προπιοναµιδίου (Pyrimidinyl propionamide). Επιπλέον, οι bleomycins αποτελούνται και από 

µία β-Hydroxy histidine η οποία συνδέεται µε ένα τριπεπτίδιο αποτελούµενο από µία οµάδα 
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Methylvalerate, µία Threonine και ένα Bithiazole. Τελευταία δοµική µονάδα των µορίων 

είναι ένας δισακχαρίτης ο οποίος αποτελείται από µία α-L-Gulose και µία α-D-Mannose.  

 

Σχήµα 1. ∆οµή των bleomycins.  

 

∆οµή του συµπλόκου Fe3+-Bleomycin A2 
  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οµάδα των bleomycins έχει την ικανότητα να δεσµεύει 

µέταλλα όπως Zn, Νi, Cd, Mg, Mn, Co, Cu και Fe, µε τα σύµπλοκα των δύο τελευταίων, και 

κυρίως αυτό του σιδήρου, να εµφανίζουν in vivo και in vitro δραστικότητα, εν αντιθέσει µε τα 

υπόλοιπα τα οποία είναι αδρανή.    

Στο σχήµα 2 µε µπλε χρώµα συµβολίζονται τα πέντε προτεινόµενα σηµεία 

συναρµογής του σιδήρου στην bleomycin A2, η οποία είναι το κύριο συστατικό της 

οικογένειας των bleomycins. Έτσι, το σύµπλοκο του Fe3+-BLM A2, σχήµα 3, εµφανίζει 

οκταεδρική γεωµετρία µε ισηµερινούς υποκαταστάτες τα άτοµα αζώτου της δευτεροταγούς 

αµίνης της β-aminoalanine και του πυριµιδινικού δακτυλίου, µαζί µε τα άτοµα αζώτου του 
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ιµιδαζολίου και του αµιδίου της β-hydroxy histidine. Σαν αξονικοί υποκαταστάτες φέρονται 

το άτοµο αζώτου της πρωτοταγούς αµίνης της β-aminoalanine και ένα υδροξείδιο. 

 

Σχήµα 2. Προτεινόµενες θέσεις συναρµογής του σιδήρου στην bleomycin A2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3. Προτεινόµενη δοµή του συµπλόκου Fe3+-BLM A2.  

 

Παρόµοια οκταεδρική γεωµετρία εµφανίζει και το σύµπλοκο CO-Fe2+-BLM A2, το 

οποίο µπορεί να θεωρηθεί σαν µοντέλο του βιολογικά ενεργού συµπλόκου O2-Fe2+-BLM A2. 

Για την δοµή αυτού του συµπλόκου υπάρχει διαφωνία όσον αφορά τον δεύτερο αξονικό 
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υποκαταστάτη του σιδήρου, καθώς δύο µελέτες πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού NMR 

είχαν αντικρουόµενα αποτελέσµατα, µε την µεν µία να δείχνει συναρµογή του ατόµου 

αζώτου της πρωτοταγούς αµίνης της β-aminoalanine και την δε άλλη να εµφανίζει 

συναρµογή του ατόµου αζώτου της αµινοµάδας της α-D-mannose. Πάντως η πρώτη εκδοχή 

συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες σύµφωνα µε τις συνολικές µελέτες που έχουν 

γίνει, ενώ και τα δύο παραπάνω άτοµα αζώτου φέρονται σαν αξονικά σηµεία συναρµογής στο 

σύµπλοκο του Fe2+-BLM A2 το οποίο εµφανίζει επίσης οκταεδρική γεωµετρία.       

 

∆οµή του συµπλόκου Cu2+-Bleomycin A2 

 
Οι bleomycins όπως ήδη αναφέρθηκε αποµονώνονται σαν σύµπλοκα του Cu2+. 

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε η κρυσταλλική δοµή του συµπλόκου Cu2+-BLM µε 1.6 Å ανάλυση 

και αυτή της ελεύθερης BLM µε 1.8 Å ανάλυση. Το µέταλλο του χαλκού εµφανίζει αριθµό 

συναρµογής πέντε, µέσω µίας τετραγωνικής µονοπυραµίδας, αποτελούµενη από τα άτοµα 

αζώτου της δευτεροταγούς αµίνης της β-aminoalanine, του πυριµιδινικού δακτυλίου, του 

ιµιδαζολίου και του αµιδίου της β-hydroxy histidine, ενώ αξονικός υποκαταστάτης είναι το 

άζωτο της πρωτοταγούς αµίνης της β-aminoalanine. Επίσης δείχθηκε ότι η οµάδα του 

bithiazole µπορεί και υιοθετεί δύο διαµορφώσεις cis και trans, όπως φαίνεται στο σχήµα 4. Η 

ύπαρξη των δύο διαµορφώσεων του bithiazole υποδηλώνει το µικρό ενεργειακό φράγµα στην 

µεταξύ τους µετάβαση, αλλά και την µικρή ενεργειακή διαφορά τους.  

Το σύµπλοκο Cu-BLM είναι ενεργό και στην ανηγµένη του µορφή δεσµεύει το 

µοριακό οξυγόνο σχηµατίζοντας αρχικά Ο2-Cu1+-BLM αλλά και ενδιάµεσα της χηµείας 

οξυγόνου, όπως η ρίζα υδροξυλίου. Παρά ταύτα είναι ακόµη υπό αµφισβήτηση το θέµα της 

ικανότητας διάσπασης του DNA, καθώς απαιτείται µία συνολική διαµόρφωση του 

ενεργοποιηµένου συµπλόκου, ώστε να γίνει η επίθεση στο νουκλεϊκό οξύ. Σε αυτό το 

σκεπτικό έγινε σύγκριση µεταξύ της δοµής του Co3+-BLM και του Cu2+-BLM η οποία 

φανέρωσε διαφορά στην διαµόρφωση των οµάδων methylvalerate και threonine. Όπως θα 

δούµε στην συνέχεια αυτές οι οµάδες ευθύνονται για την σταθεροποίηση του προταθέντος ως 

ενεργοποιηµένου συµπλόκου ΗΟΟ-Fe3+-BLM και τυχόν αλλαγή της διαµόρφωσης τους 

επηρεάζει την ικανότητα διάσπασης του DNA. Για τον λόγο αυτό το σύµπλοκο Cu-BLM δεν 

αναµένεται να έχει σηµαντική δραστικότητα κατά των DNA/RNA, παρότι ο Cu παρουσιάζει 

µεγαλύτερη συγγένεια για την bleomycin, σε σχέση µε τον Fe, τόσο in vitro αλλά και in vivo.    
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Σχήµα 4. Θέσεις συναρµογής του χαλκού στην bleomycin A2 και cis-trans διαµορφώσεις του 

bithiazole.  

 

Λειτουργικοί ρόλοι των δοµικών υποµονάδων των bleomycins 
  

Πριν φτάσουµε στον τρόπο µε τον οποίο δρούν βιολογικά οι bleomycins κρίνεται 

σκόπιµη η αναφορά στους λειτουργικούς ρόλους που έχουν οι διάφορες δοµικές υποµονάδες 

τους, καθώς αυτοί οι ρόλοι είναι συγκεκριµένοι, εξειδικευµένοι και καθοριστικοί για την 

µετέπειτα ενεργοποίηση και δράση αυτών των αντιβιοτικών παραγόντων κατά του DNA, 

όπως έχουν δείξει µελέτες NMR.  

 Στο σχήµα 5 φαίνεται ο ρόλος κάθε µίας από τις τέσσερις δοµικές µονάδες της 

bleomycin A2. Κάθε µονάδα συνεισφέρει σηµαντικά στην βιολογική δραστικότητα όπως 

έχουν δείξει βιοφυσικές, χηµικές και βιολογικές µελέτες πάνω στις bleomycins, αλλά και σε 

µοντέλα αυτών.  

Η υποµονάδα Α, η οποία αποτελείται από τον πυριµιδινικό δακτύλιο, την 

προπιοναµιδική οµάδα, όπως επίσης την β-aminoalanine και την β-hydroxy histidine, είναι η 

πλέον σηµαντική καθώς περιέχει όλες τις θέσεις στις οποίες συναρµόζεται ο σίδηρος, 

σχηµατίζοντας το σύµπλοκο Fe-BLM. Στον ίδιο αυτό χώρο εισέρχεται µετέπειτα το µοριακό 
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οξυγόνο το οποίο ενεργοποιείται, ξεκινώντας µε αυτό τον τρόπο τον µηχανισµό δράσης κατά 

του DNA. Ένα τρίτο σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτής της δοµικής µονάδας είναι ότι 

καθορίζει την επιλεκτικότητα που δείχνουν οι bleomycins σε συγκεκριµένες αλληλουχίες 

d(G-C) και d(G-T) για την διάσπαση του DNA, όπως φάνηκε από µελέτες NMR του 

συµπλόκου Co3+-BLM A2 το οποίο µπορεί να θεωρηθεί σαν µοντέλο του συµπλόκου Fe3+-

BLM A2.  

Σχήµα 5. Λειτουργικοί ρόλοι των τεσσάρων δοµικών υποµονάδων της bleomycin A2.   

 

Στο σχήµα 6 δείχνονται οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν µεταξύ του συµπλόκου Co-

BLM A2 και του DNΑ. Σε αυτό παρατηρούµε ότι το ζεύγος των βάσεων G5-C16 ενός 

δεκαµερούς d(CCAGGCCTGG) ολιγονουκλεοτιδίου αλληλεπιδρά µε τον πυριµιδινικό 

δακτύλιο της bleomycin A2. Πέραν των τριών κλασσικών Watson-Crick δεσµών υδρογόνου 

βλέπουµε επιπλέον δύο, µεταξύ φαρµάκου-DNA. Ο ένας κρίσιµος δεσµός υδρογόνου είναι 
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σχηµατίζεται µεταξύ του ενός υδρογόνου της αµινοµάδας του πυριµιδινικού δακτυλίου της 

bleomycin A2 και του ατόµου αζώτου 3 της βάσης G5 του DNA. Αυτοί οι δύο δεσµοί 
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υδρογόνου αποτελούν µία µοναδική αλληλεπίδραση τύπου βάσεων, µεταξύ του ζεύγους G5-

C16 και του πυριµιδινικού δακτυλίου του συµπλόκου Co-BLM A2 και οδηγεί στην 

επιλεκτική αναγνώριση αλληλουχιών G-C του DNA σαν στόχους των bleomycins. Η 

εξειδίκευση αυτής της αλληλεπίδρασης, η οποία συµβαίνει στην µικρή αύλακα του DNA, 

φαίνεται από την µειωµένη διάσπαση που εµφανίζουν οι αλληλουχίες βάσεων τύπου d(A-Py), 

σε σχέση µε την ήδη αναφερθείσα d(G-C), αλλά και την d(G-T), καθώς η αδενίνη µπορεί να 

σχηµατίσει µόνο τον έναν από τους δύο δεσµούς υδρογόνου. Συνακόλουθα, αλληλουχίες 

τύπου d(Py-Pu ή Py) δεν εµφανίζουν ποσοστά διάσπασης, λόγω της απουσίας 

αλληλεπιδράσεων µε τον πυριµιδινικό δακτύλιο της bleomycin A2. Στο σχήµα 7 δείχνεται η 

δοµή των τεσσάρων βάσεων των DNA/RNA, όπως επίσης και τα σηµεία αλληλεπίδρασης 

αυτών µε τον πυριµιδινικό δακτύλιο των BLMs. Από αυτά γίνεται φανερό ότι η γουανίνη έχει 

την δυνατότητα σχηµατισµού δύο δεσµών υδρογόνου, η αδενίνη ενός, ενώ οι πυριµιδίνες 

κανενός, καθορίζοντας µε αυτό τον τρόπο την επιλεκτικότητα που δείχνουν τα σύµπλοκα των 

bleomycins στις αλληλουχίες τύπου d(G-Py), καθώς οι δεσµοί υδρογόνου λειτουργούν ως 

σταθεροποιητές του συµπλόκου BLM-DNA, τόσο ενεργειακά όσο και δοµικά, δίνοντας του 

την κατάλληλη διαµόρφωση και προσανατολισµό ώστε να αρχίσει µετέπειτα η διάσπαση του 

τελευταίου µέσω της ενεργοποίησης του µοριακού οξυγόνου.    

 

                                                                           

Σχήµα 6. Βάση για την επιλεκτικότητα των bleomycins στην διάσπαση των d(G-Py) 

αλληλουχιών. Σχήµα 7. ∆εσµοί υδρογόνου των τεσσάρων βάσεων του RNA και DNA 

αντίστοιχα, µεταξύ τους (µπλε άτοµα) και µε τα σύµπλοκα των bleomycins (κόκκινα άτοµα).  
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Περνώντας στον λειτουργικό ρόλο της υποµονάδας Β, η οποία αποτελείται από την 

threonine, το bithiazole και το sulfonium, βλέπουµε ότι αυτή είναι υπεύθυνη για την 

ικανότητα δέσµευσης που εµφανίζουν οι bleomycins στο DNA, καθώς υπάρχει ιδιαίτερη 

συγγένεια-έλξη αυτής της µονάδας για τα νουκλεϊκά οξέα.  

∆ιάφοροι τρόποι δέσµευσης των συµπλόκων των bleomycins έχουν προταθεί µε βάση 

τις ιδιότητες δέσµευσης που έχει το bithiazole άλλων αντικαρκινικών αντιβιοτικών, όπως η 

distamycin και η netropsin, στην µικρή αύλακα του DNA. Πρόσφατες µελέτες 2D NMR στο 

σύµπλοκο Co-BLM A2 αποκάλυψαν ότι ο τρόπος δέσµευσης των bleomycins είναι µέσω 

µερικής παρεµβολής (partial intercalation) του bithiazole.  

Στο σχήµα 8 φαίνεται αυτός, ο µέσω µερικής παρεµβολής, τρόπος δέσµευσης του 

συµπλόκου Co-BLM A2 στο δεκαµερές ολιγονουκλεοτίδιο d(CCAGGCCTGG). Κοιτώντας 

κάθετα στον άξονα της έλικας βλέπουµε τον τελικό thiazolium δακτύλιο του bithiazole να 

είναι σε trans διαµόρφωση και στοιβαγµένος µεταξύ των βάσεων G14 και G15 και τον πρώτο 

thiazolium δακτύλιο µερικώς στοιβαγµένο µεταξύ των βάσεων C6 και C7. Επίσης 

παρατηρούµε ένα στρίψιµο στην οµάδα του sulfonium το οποίο τώρα είναι κοντά στην 

µεγάλη αύλακα του DNA.  

Αυτά τα στοιχεία υποστηρίζουν έναν µερικό και όχι ολικό τρόπο παρεµβολής και µε 

βάση τις 12 µοίρες του ξετυλίγµατος του DNA µπορούµε να υποθέσουµε ότι το σύµπλοκο 

της bleomycin παραµορφώνει την διπλή έλικα δρώντας σαν κάθετος και όχι παράλληλος 

παρεµβολιτής. Επιπλέον τα ζεύγη των βάσεων µετά την παρεµβολή λυγίζουν κατά µερικές 

µοίρες και αυτό το γεγονός αυξάνει τις ευνοϊκές van der Waals επαφές µεταξύ φαρµάκου και 

DNA.  

Τα ίδια αποτελέσµατα προκύπτουν και από την µελέτη δέσµευσης του συµπλόκου 

HOO-Co3+-BLM A2 στο ολιγονουκλεοτίδιο d(CCAGTACTGG) φανερώνοντας ότι η κρίσιµη 

αλληλουχία βάσεων που στην συνέχεια θα γίνει και η διάσπαση µπορεί να είναι και d(G-T), 

εκτός από d(G-C). Η ίδια µελέτη έδειξε ότι και η φορτισµένη τελική οµάδα του sulfonium 

έχει ρόλο στην διαδικασία της παρεµβολής, καθώς αυτή φάνηκε να κινείται προς την µεγάλη 

αύλακα του DNA. Η θέση που τελικά αποκτάει οριστικοποιεί την διαµόρφωση του ήδη 

παρεµβληθέντος bithiazole, µέσω µίας ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης µεταξύ του θετικά 

φορτισµένου sulfonium και της αρνητικά φορτισµένης περιοχής που υπάρχει στην µεγάλη 

αύλακα, κυρίως λόγω των φωσφορικών οµάδων PO4
2- του DNA.  

  Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από αυτή την µελέτη είναι η απουσία 

αλληλεπιδράσεων εξειδικευµένης αλληλουχίας µεταξύ του bithiazole και του DNA γεγονός 
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που δηλώνει ότι ο τρόπος δέσµευσης δεν παρεµποδίζεται από καµία συγκεκριµένη 

αλληλουχία.  

Φτάνοντας στην υποµονάδα C των bleomycins, η οποία αποτελείται από την οµάδα 

του methylvalerate και την threonine, διαπιστώνουµε ότι αυτή υιοθετεί µία σταθερή-συµπαγή 

διαµόρφωση, η οποία ναι µεν δεν αλλάζει κατά την δέσµευση στο DNA, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 9, αλλά παίζει ρόλο τόσο σε αυτή την δέσµευση, όσο και στην µετέπειτα 

ενεργοποίηση του µοριακού οξυγόνου από τα σύµπλοκα των bleomycins.    

 

Σχήµα 8. ∆έσµευση µέσω µερικής παρεµβολής (partial intercalation) του bithiazole και του 

sulfonium του συµπλόκου Co-BLM A2 στο DNA. Σχήµα 9. Σύγκριση της διαµόρφωσης του 

συµπλόκου Co3+-BLM A2 στην ελεύθερη (κόκκινο χρώµα) και δεσµευµένη στο DNA (λευκό 

χρώµα) µορφή του. 

 

Συγκεκριµένα, και µε βάση µελέτη πάνω στο µόριο HOO-Co3+-BLM A2 το οποίο 

µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα είδος µοντέλου του ενεργοποιηµένου συµπλόκου, αυτή η δοµική 

µονάδα φαίνεται να δηµιουργεί ένα ολόκληρο δίκτυο από δεσµούς υδρογόνου οι οποίοι 

λειτουργούν σαν σταθεροποιητές του υπεροξειδικού υποκαταστάτη. Η σηµασία της threonine 

δείχθηκε και κατά την αντικατάσταση της από glycine, η οποία όντας περισσότερο εύκαµπτη 

και µη έχοντας τον ίδιο σταθερό προσανατολισµό µε την threonine είχε σαν αποτέλεσµα το 

τροποποιηµένο ανάλογο του συµπλόκου της bleomycin να εµφανίζει µόνο ένα ποσοστό 5 % 

της ικανότητας διάσπασης του DNA, σε σχέση µε τις wild type BLMs.   

 Στο σχήµα 9 φανερώνεται η σταθερότητα αυτής της µονάδας από το γεγονός ότι τόσο 

η οµάδα του methylvalerate, η οποία βρίσκεται κάτω από το επίπεδο συναρµογής του 
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µετάλλου, όσο και η περισσότερη από την οµάδα της threonine δεν αλλάζουν 

προσανατολισµό κατά την δέσµευση στο DNA. Την ίδια στιγµή όµως οι δύο αυτές οµάδες 

έχουν ρόλο-κλειδί στην κατάλληλη τοποθέτηση του υπολοίπου µέρους της threonine, όπως 

και του bithiazole, τα οποία υφίστανται µία αναδιοργάνωση της διαµόρφωσης τους, λόγω της 

εισαγωγής των δακτυλίων του τελευταίου µεταξύ των ζευγών βάσεων, όταν οι bleomycins 

δεσµεύονται στο DNA µέσω της µερικής παρεµβολής.  

 Τέλος, ο ρόλος της υποµονάδας D, η οποία αποτελείται από τα δύο σάκχαρα της 

gulose και της mannose, είναι ακόµα σχετικά άγνωστος, αν και είναι γνωστό ότι αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα της διάσπασης του δίκλωνου DNA, καθώς µελέτες πάνω σε 

τροποποιηµένα ανάλογα που δεν είχαν αυτή την µονάδα έδειξαν σηµαντική µείωση αυτής. Ο 

ρόλος των δύο σακχάρων  πιθανώς να έγκειται στη δηµιουργία κάποιας κοιλότητας (Σχήµα 

10), στην οποία εισέρχεται το µοριακό οξυγόνο και ξεκινάει ο µηχανισµός διάσπασης του 

DNA, γεγονός το οποίο ενισχύεται από τις δοµές που προκύπτουν, τόσο από τα ελεύθερα 

σύµπλοκα των bleomycins, όσο και από αυτά τα οποία έχουν δεσµευτεί σε νουκλεϊκά οξέα 

και οι οποίες εµφανίζουν τον δισακχαρίτη να είναι στο εξωτερικό µέρος της µικρής αύλακας 

του DNA και να προστατεύει το συνολικό σύµπλοκο από τον διαλύτη. Αυτή η κοιλότητα, 

ίσως λόγω αλληλεπιδράσεων, να προσφέρεται σαν περιοχή σχετικής σταθεροποίησης και 

προστασίας των ενδιαµέσων που σχηµατίζονται κατά την αναγωγή του οξυγόνου στο 

µεταλλικό κέντρο. Επίσης, έχει προταθεί ότι η υποµονάδα D επιτρέπει την διείσδυση του 

φαρµάκου στα κύτταρα και ευνοεί µε αυτό τον τρόπο την αναγνώριση του από αυτά.  

 

 

Σχήµα 10. ∆ιαφορετικές όψεις του συµπλόκου HOO-Co3+-BLM Α2/DNA, όπου φαίνεται η 

διαµόρφωση που αποκτάει η υποµονάδα του δισακχαρίτη gulose-mannose.  
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Οξειδωτική καταστροφή του DNA από το σύµπλοκο O2-Fe2+-BLM A2  
 

Περνώντας στην χηµεία που συµβαίνει κατά την καταλυτική ενεργοποίηση του 

µοριακού οξυγόνου από τα σύµπλοκα των bleomycins, η οποία οδηγεί στην οξειδωτική 

καταστροφή του DNA, φτάνουµε στο λιγότερα µελετηµένο µέρος του µηχανισµού δράσης 

αυτών των αντικαρκινικών-αντιβιοτικών παραγόντων.  

 ∆ιάφορες µελέτες έχουν προτείνει ότι το τελευταίο ανιχνεύσιµο ενδιάµεσο πριν την 

διάσπαση του DNA είναι αυτό του HOO-Fe3+-BLM, το οποίο προέρχεται από την 

ενεργοποίηση του οξυγόνου στο µεταλλικό κέντρο του συµπλόκου O2-Fe2+-BLM µέσω µίας 

οξειδοαναγωγικής αντίδρασης κατά την οποία ο σίδηρος οξειδώνεται στην Fe3+ µορφή του 

και το οξυγόνο ανάγεται στην Ο2
-.   

 Με βάση αυτό το σκεπτικό και µε την µέθοδο του NMR πραγµατοποιήθηκε η µελέτη 

του συµπλόκου HOO-Co3+-BLM A2 το οποίο µπορεί να θεωρηθεί σαν µοντέλο της 

ενεργοποιηµένης µορφής HOO-Fe3+-BLM A2. Το µέταλλο του κοβαλτίου επιλέχθηκε σε 

σχέση µε αυτό του σιδήρου, διότι δηµιουργεί µε τις bleomycins σύµπλοκα πολύ πιο σταθερά 

και διαµαγνητικά, µε αποτέλεσµα τα υψηλότερης ανάλυσης και ποιότητας φάσµατα NMR. Σε 

αυτό το µοντέλο λοιπόν, παρατηρώντας την περιοχή δέσµευσης του υπεροξειδικού 

υποκαταστάτη (Σχήµα 11), βλέπουµε να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο από δεσµούς 

υδρογόνου µεταξύ αυτού του υποκαταστάτη και του υπολοίπου συµπλόκου της bleomycin 

A2, αλλά και της διπλής έλικας του DNA.  

Συγκεκριµένα, τα δύο υδρογόνα των αµιδικών οµάδων του methylvalerate και της 

threonine σχηµατίζουν δεσµούς υδρογόνου µε το άτοµο οξυγόνου το οποίο φέρεται να 

συνδέεται µε το άτοµο του κοβαλτίου, (proximal oxygen) και όχι µε το τελικό οξυγόνο (distal 

oxygen) του υπεροξειδικού υποκαταστάτη, το οποίο θα ευνοούσε έναν µετέπειτα ετερολυτικό 

µηχανισµό διάσπασης του δεσµού Ο-Ο. 

Μία τρίτη αλληλεπίδραση δεσµού υδρογόνου είναι αυτή µεταξύ του υδρογόνου του 

υπεροξειδικού υποκαταστάτη και του οξυγόνου του καρβονυλίου της threonine, ενώ και το 

πρωτόνιο του υδροξυλίου αυτής της οµάδας φαίνεται να σχηµατίζει δεσµό υδρογόνου µε το 

οξυγόνο του τελικού αµιδικού καρβονυλίου του προπιοναµιδίου. Τέλος, ένας πέµπτος δεσµός 

υδρογόνου σε αυτή την περιοχή, είναι αυτός του υδρογόνου του υδροξυλίου του 

methylvalerate µε ένα από τα µη γεφυρωµένα άτοµα οξυγόνου της φωσφορικής οµάδας PO4
2- 

που υπάρχει µεταξύ των βάσεων C6 και C7. Αυτό το δίκτυο των δεσµών υδρογόνου 

υποδηλώνει ένα συγκεκριµένο και κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον για τον 
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Σχήµα 11. Θέση του υπεροξειδικού

υποκαταστάτη στο σύµπλοκο του HOO-

Co3+-BLM A2/DNA.  

υπεροξειδικό υποκαταστάτη, έτσι ώστε αυτός να έρθει στην θέση που απαιτείται για να 

προκαλέσει την διάσπαση του DNA.  

 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω δοµές του οκταεδρικού 

συµπλόκου HOO-Co3+-BLM A2 διαφέρουν από αυτές παλαιοτέρων µελετών πάνω στα 

σύµπλοκα Zn2+-BLM, το οποίο είναι βιολογικά 

ανενεργό, και CO-Fe2+-BLM το οποίο µπορεί να 

θεωρηθεί σαν µοντέλο του αρχικού ενεργού 

µορίου O2-Fe2+-BLM. Αυτές οι διαφορές είναι 

αναµενόµενες καθώς η πολυπλοκότητα που 

εµφανίζουν οι αλληλεπιδράσεις των συµπλόκων 

των bleomycins µε το DNA τις καθιστούν 

ευµετάβλητες στην αλλαγή οποιουδήποτε 

χαρακτηριστικού. Έτσι, υπάρχει σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των Zn2+, Co2+ και Fe2+ 

συµπλόκων της bleomycin A2, όπως και µεταξύ 

των Co3+ και Fe3+ συµπλόκων, αλλά και µεταξύ 

των HOO-Co3+-BLM και HOO-Fe3+-BLM. Στα 

δύο τελευταία σύµπλοκα, αυτό του κοβαλτίου, 

εκτός από το διαφορετικό µέταλλο σε σχέση µε το 

βιολογικά ενεργό σύµπλοκο του σιδήρου, το οποίο 

όντας παραµαγνητικό δυσκολεύει την µελέτη του 

µε NMR, παρουσιάζει και εξαιρετική σταθερότητα, ακόµα και για µήνες, σε αντίθεση µε το 

αντίστοιχο σύµπλοκο του HOO-Fe3+-BLM το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ασταθές ενδιάµεσο 

του όλου µηχανισµού δράσης. Επιπλέον, είναι αξιοσηµείωτο ότι το σύµπλοκο του κοβαλτίου 

είναι ανενεργό και δεν προκαλεί διάσπαση του DNA, παρά µόνο κάτω από ειδικές συνθήκες 

(παρουσία φωτός µε µήκος κύµατος στην υπεριώδη περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού 

φάσµατος).  

 Αυτές οι παρατηρήσεις φανερώνουν την ανοµοιότητα που υπάρχει σε αυτά τα δύο και 

όχι µόνο, σύµπλοκα και οι οποίες οφείλονται στις διαφορετικές αλληλεπιδράσεις που πρέπει 

να έχουν τόσο στην ελεύθερη, όσο και στην δεσµευµένη στο DNA µορφή τους, αλλά και 

στον µηχανισµό διάσπασης αυτού. Ο τελευταίος πρέπει να παρουσιάζει σηµαντική 

εξειδίκευση, πέραν της επιλεκτικότητας στις αλληλουχίες d(G-C) και d(G-T), καθώς µόνο τα 

σύµπλοκα του σιδήρου εµφανίζουν σηµαντική βιολογική δραστικότητα.  
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Παρά ταύτα η µελέτη του συµπλόκου HOO-Co3+-BLM A2 καθίσταται σηµαντική 

καθώς έδειξε αρκετά στοιχεία του τρόπου δράσης των bleomycins. Ένα από αυτά ήταν και η 

παρατήρηση ότι το αποµακρυσµένο, σε σχέση µε το µέταλλο, άτοµο οξυγόνου του 

υπεροξειδικού υποκαταστάτη βρίσκεται σε απόσταση 2.5 angstroms από το άτοµο υδρογόνου 

H4΄ του σακχάρου της βάσης C6, η απαγωγή του οποίου είναι το πρώτο βήµα της 

οξειδωτικής καταστροφής του DNA. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση 

της περιοχής συναρµογής του µετάλλου µε την µικρή αύλακα, καθώς µελέτες µε ενώσεις 

(distamycin και anthramycin) που µπλοκάρουν δεσµικά ή µη αυτή την περιοχή είχαν σαν 

αποτέλεσµα την αναχαίτηση της διάσπασης του DNA από τις bleomycins.  

 Η απαγωγή του υδρογόνου H4΄ της δεόξυριβόζης της βάσης C6, είναι λοιπόν η 

έναρξη της αποικοδόµησης του DNA και οφείλεται στις δραστικές ρίζες οξυγόνου που 

παράγονται στο ενεργό µεταλλικό κέντρο του συµπλόκου O2-Fe2+-BLM A2. Η φύση αυτών 

των ριζών έχει προταθεί ότι είναι υδροξυλική, αλλά δεν υπάρχει κανένα πειραµατικό 

δεδοµένο που να αποδεικνύει τον παραπάνω ισχυρισµό. Μετά την απαγωγή του υδρογόνου 

ξεκινάει ένας ολόκληρος προτεινόµενος µηχανισµός που οδηγεί στην τελική διάσπαση του 

DNA. Αυτός ο µηχανισµός (Σχήµα 12), έχει δύο πορείες, µε αφετηρία και των δύο το ίδιο 

ενδιάµεσο που περιέχει την C4΄ ρίζα άνθρακα λόγω της απαγωγής του υδρογόνου. Στην 

συνέχεια αυτή η ρίζα µπορεί να δεσµεύσει ένα µόριο οξυγόνου και να δώσει το C4΄ 

υπεροξείδιο το οποίο µετέπειτα υπόκειται σε µία ταυτόχρονη διάσπαση του δεσµού C3΄-C4΄ 

του σκελετού της δεόξυριβόζης και του κλώνου του DNA, µέσω µίας ανακατανοµής τύπου 

Criegee. Τελικά προϊόντα αυτής της πορείας είναι ένα 5΄ ολιγονουκλεοτίδιο το οποίο στο 

τελικό 3΄ άκρο του έχει ένα φωσφογλυκολικό οξύ, ένα 3΄ ολιγονουκλεοτίδιο µε µία 

φωσφορική οµάδα στο 5΄ άκρο του και µία 3΄ κυτοσίνη µε µία οµάδα προπενάλης.     

Στην δεύτερη πορεία του µηχανισµού το αρχικό ενδιάµεσο µε την C4΄ ρίζα άνθρακα 

δέχεται µία υδροξυλική οµάδα, πιθανόν από το σύµπλοκο της bleomycin, και σχηµατίζει το 

C4΄ ΟΗ ενδιάµεσο το οποίο οδηγεί σε διάσπαση του κλώνου του DNA παρουσία αλκαλίων. 

Τελικά προϊόντα της όλης πορείας είναι ένα 3΄ ολιγονουκλεοτίδιο µε µία φωσφορική οµάδα 

στο 5΄ άκρο του, ελεύθερες βάσεις κυτοσίνης και ένα 5΄ ολιγονουκλεοτίδιο το οποίο στο 

τελικό 3΄ άκρο του έχει έναν ασταθή δικαρβονυλικό ακόρεστο υποκαταστάτη ο οποίος στην 

συνέχεια µετατρέπεται σε µία κυκλοπεντανόνη.   

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι και οι δύο πορείες που οδηγούν στην επιλεκτική 

διάσπαση του κλώνου του DNA στην θέση C6 του ολιγονουκλεοτιδίου, εξαρτώνται από 

ενεργοποιηµένα ανάλογα οξυγόνου, όπως το υπεροξειδικό ανιόν ΟΟΗ και η ρίζα 
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υδροξυλίου. Για αυτά τα ανάλογα την ευθύνη σχηµατισµού τους έχει το σύµπλοκο των 

bleomycins και η παραγωγή τους εξαρτάται από την ικανότητα δέσµευσης που εµφανίζει 

αυτό για το µοριακό οξυγόνο.  

 

Σχήµα 12. Προτεινόµενος µηχανισµός διάσπασης του DNA από τα σύµπλοκα των bleomycins.  

 

 Έτσι, όταν το οξυγόνο δεσµευτεί στο σύµπλοκο Fe2+-BLM δέχεται ένα ηλεκτρόνιο 

από αυτό και σχηµατίζει ένα ενδιάµεσο τύπου ΗΟΟ-Fe3+-BLM, το οποίο αποκαλείται 

ενεργοποιηµένο σύµπλοκο, καθώς αυτό έχει προταθεί ότι είναι υπεύθυνο για την διάσπαση 

των νουκλεϊκών οξέων. Στην συνέχεια αποβάλλεται από το σύµπλοκο µία ρίζα υδροξυλίου, η 

οποία θα επιτεθεί στο DNA, και αυτό µετατρέπεται στην µορφή -Ο-Fe3+-BLM ή Ο=Fe5+-

BLM. Έτσι, πραγµατοποιείται η απαγωγή του πρωτονίου C4΄ και η δηµιουργία µίας 

τριτοταγούς ρίζας άνθρακα σε αυτό το σηµείο της δεόξυριβόζης. Για να παρατηρηθεί 

διάσπαση και στους δύο κλώνους του DNA αυτή η ρίζα πρέπει να παγιδευτεί µε Ο2 και να 

σχηµατίσει µία C4΄ ρίζα υπεροξειδίου (Σχήµα 13), η οποία ανάγεται από το προϊόν της 

αρχικής απαγωγής πρωτονίου, ΗΟ-Fe4+-BLM, ώστε να σχηµατιστεί ένα C4΄ υδροπεροξείδιο 

και ένα σύµπλοκο -Ο-Fe3+-BLM ή Ο=Fe5+-BLM. Αυτό το ενδιάµεσο µε το υδροπεροξείδιο 

έχει δύο πορείες διαθέσιµες µε την µία να οδηγεί σε σχάση της έλικας του DNA, δίνοντας τα 

προϊόντα που αναλύθηκαν προηγουµένως (Σχήµα 12) και την άλλη να οδηγεί στην διάσπαση 
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Σχήµα 13. Συνολική εικόνα του προτεινόµενου µηχανισµού δράσης στο σύστηµα 

Ο2/Fe/BLM/DNA.    

 

Σύνοψη 
 

Από τα ήδη αναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η δράση των αντικαρκινικών 

αντιβιοτικών παραγόντων bleomycins είναι µία συνισταµένη αρκετών επιµέρους γεγονότων, 

το άθροισµα των οποίων καθορίζει την βιολογική δραστικότητα αυτών των ενώσεων. Αυτά 

τα επιµέρους γεγονότα δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, όπως έχουν δείξει διάφορες 

µελέτες, και αυτό κάνει το ήδη πολύπλοκο σύστηµα, πολυπλοκότερο. Η φύση των όλων 

αλληλεπιδράσεων και το µέγεθος του συνολικού συστήµατος (Σχήµα 14), καθιστά την 

µελέτη και κατανόηση του εξαιρετικά δύσκολη από µία και µόνο φασµατοσκοπική µέθοδο 

και δηµιουργεί την ανάγκη χρησιµοποίησης ενός συνόλου τεχνικών, για τον πλήρη 

χαρακτηρισµό, όχι µόνο του τρόπου δράσης αυτών των παραγόντων, αλλά και του είδους των 

αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν ώστε να καταστήσουν αυτή την δράση όσο το δυνατόν 

πιο αποτελεσµατική.   
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αρκετά σηµεία τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως µε τις αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν 

πριν ξεκινήσει η θεωρούµενη ως βιολογικά σηµαντική διάσπαση του DNA, η οποία όµως 
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εξαρτάται ισχυρά από αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Έτσι η τεχνική του NMR έδωσε 

απαντήσεις, για την συναρµογή των bleomycins µε διάφορα µέταλλα όπως Zn2+, Co3+ και 

Fe2+, για την επιλεκτικότητα που παρουσιάζουν τα σύµπλοκα των BLMs στην διάσπαση 

συγκεκριµένων αλληλουχιών τύπου d(G-C) και d(G-T) και για το πως γίνεται η αναγνώριση 

των τελευταίων από αυτά.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 14. Συνολική εικόνα του συµπλόκου ΗΟΟ-Co3+-BLM A2/DNA.  

 

Επιπλέον, φάνηκε ο ρόλος των διαφόρων υποµονάδων των συµπλόκων αυτών και 

ανεξάρτητα του ότι τα συµπεράσµατα δεν ήταν ξεκάθαρα και οριστικά, αυτά τα στοιχεία 

βοήθησαν σηµαντικά στην έως τώρα κατανόηση του συστήµατος. Ακόµα δείχτηκε η ισχύς 

της αρχικά προταθείσας άποψης για έναρξη του µηχανισµού διάσπασης του DNA µέσω της 

απαγωγής του Η4΄ της δεόξυριβόζης της βάσης C6, έστω και από ένα µοντέλο της βιολογικά 

ενεργής µορφής, όπου φάνηκε η αλληλεπίδραση του υπεροξειδικού υποκαταστάτη µε το 

συγκεκριµένο άτοµο υδρογόνου. Τέλος, εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστός ένας 
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προτεινόµενος µηχανισµός που ακολουθείται κατά την διάσπαση του DNA, µετά την δράση 

των bleomycins.      

 Το λιγότερα µελετηµένο µέρος του όλου µηχανισµού είναι αυτή καθεαυτή η δράση 

των BLMs και ο τρόπος µε τον οποίο προκαλούν την έναρξη του µηχανισµού διάσπασης του 

δίκλωνου DNA, αλλά και του RNA. Αυτή η δράση πιστεύεται ότι είναι µία πορεία κατά την 

οποία το µοριακό οξυγόνο εισέρχεται στην Fe2+ µορφή του συµπλόκου της bleomycin και 

µέσω µίας καταλυτικής οξειδοαναγωγής προκαλείται η παραγωγή δραστικών ριζών, 

πιθανότατα οξυγόνου, άγνωστης έως τώρα φύσεως, µε την ταυτόχρονη οξείδωση του 

συµπλόκου στην Fe3+ µορφή του.  

 Συγκρίνοντας αυτή την πορεία, τουλάχιστον στην αρχική της µορφή, µε την παρόµοια 

που γίνεται σε διάφορα αιµικά σύµπλοκα και πρωτεΐνες (Σχήµα 15), θα πρέπει να 

αναµένουµε αρκετές οµοιότητες, καθώς το περιβάλλον του µεταλλικού κέντρου είναι σχεδόν 

όµοιο (συναρµογή κυρίως µέσω ατόµων αζώτου). Έτσι, τα ενδιάµεσα που προκύπτουν θα 

είναι αρκετά ασταθή και θα εµφανίζουν πολύ µικρούς χρόνους ζωής. Για την παρατήρηση 

τέτοιων ενεργών ενδιαµέσων, και όχι µόνο, σηµαντική έχει αποδειχθεί η χρήση των 

δονητικών φασµατοσκοπικών τεχνικών, όπως η FTIR και Raman φασµατοσκοπία. Μέσω 

αυτών υπάρχει η δυνατότητα του πλήρους  χαρακτηρισµού της φύσης των ενδιαµέσων του 

οξυγόνου που σχηµατίζονται κατά την ενεργοποίηση του, όπως βέβαια και των αρχικών 

συµπλόκων των bleomycins, αλλά και του DNA.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 15. Καταλυτική οξειδοαναγωγική ενεργοποίηση του µοριακού οξυγόνου στο µεταλλικό 

κέντρο µίας αίµης.    
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Με την δονητική ταυτοποίηση του όλου µηχανισµού δράσης θα εξαχθούν σηµαντικά 

συµπεράσµατα για την φύση των ενδιαµέσων που παράγονται µε την χηµεία οξυγόνου που 

πραγµατοποιείται στο ενεργό µεταλλικό κέντρο του συµπλόκου, αλλά και συµπληρωµατικά 

στοιχεία για την συναρµογή και δοµή των συµπλόκων των BLMs, όπως και για την φύση των 

αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν µεταξύ των µονάδων που συνθέτουν το σύστηµα Fe-

BLM/DNA. Ιδιαίτερη έµφαση θα δωθεί στην επιλεκτικότητα που εµφανίζουν τα σύµπλοκα 

των bleomycins σε συγκεκριµένες αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων, αλλά και στον τρόπο 

δέσµευσης τους στο DNA, δύο διαδικασίες που φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα η µία 

από την άλλη. Επιπλέον, µέσω της χρησιµοποίησης διαφορετικών µετάλλων και του 

δονητικού χαρακτηρισµού των συµπλόκων αυτών µε τις bleomycins, θα γίνει προσπάθεια 

κατανοήσης του λόγου για τον οποίο µόνο το σύµπλοκο του σιδήρου είναι βιολογικά και 

χηµικά ενεργό. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει σηµαντική πρόοδος στην κατανόηση της 

βιολογικής δράσης και κυρίως στο ποιό είναι το ενεργό ενδιάµεσο του συµπλόκου της BLM 

που αρχικά δρα στο DNA προκαλώντας την έναρξη του µηχανισµού που οδηγεί στην 

θραυσµατοποίηση της δίκλωνης έλικας. Τέλος, ανάλογη µελέτη θα υπάρξει και για το RNA 

και θα γίνει σύγκριση των δύο συστηµάτων Fe/BLM/DNA και Fe/BLM/RNA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Φασµατοσκοπία Fourier Transform Infrared και 

Time-Resolved Step-Scan Fourier Τransform 

Ιnfrared: Aρχές και Λειτουργία 



m 
 

n IR 

hν 
Rayleigh 
 

Raman 

hνnm 

  Infrared process 

 hνο 

 h(νο - νnm) 

   Raman process 

Εισαγωγή 
 

Οι δονητικές φασµατοσκοπικές τεχνικές αποτελούν τα πιο χρήσιµα εργαλεία για την 

κατανόηση της φύσης των χηµικών δεσµών ενός συστήµατος και την µελέτη χηµικών 

αντιδράσεων, καθώς η υψηλή επιλεκτικότητα που παρουσιάζουν σπάνια αφήνει αµφιβολίες 

στην ερµηνεία ενός φάσµατος. Βασικές εκφράσεις αυτών των τεχνικών αποτελούν οι 

φασµατοσκοπίες FTIR και Raman οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε µελέτες µεταβάσεων 

µεταξύ δονητικών και περιστροφικών επιπέδων της βασικής ηλεκτρονικής κατάστασης, 

ιόντων και µορίων. Οι διαφορετικές αρχές όµως που τις διέπουν, δίνουν στην κάθε µία 

τεχνική τα δικά της χαρακτηριστικά και καθιστούν την µία συµπληρωµατική της άλλης για 

τον ολοκληρωµένο δονητικό χαρακτηρισµό ενός συστήµατος.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Αναπαράσταση των δονητικών διαδικασιών IR και Raman.   

  

Έτσι, η Raman φασµατοσκοπία διαφέρει από την υπέρυθρη ΙR στο ότι η πληροφορία 

αποκτάται από σκέδαση φωτός και όχι από µία διαδικασία ευθείας απορρόφησης, όπως 

συµβαίνει στην φασµατοσκοπία υπερύθρου, (Σχήµα 1). Επίσης, διαφορετικοί κανόνες 

επιλογής καθορίζουν τις εντάσεις των παρατηρούµενων τρόπων δόνησης. Στην υπέρυθρη 

φασµατοσκοπία έχουµε απορρόφηση όταν αλλάζει η µόνιµη διπολική ροπή του τρόπου 

δόνησης του µορίου, ενώ η σκέδαση Raman σχετίζεται µε κανονικούς τρόπους που παράγουν 

αλλαγή στην πολωσιµότητα ή επαγώµενη διπολική ροπή του µορίου. Για τον λόγο αυτό 

συµµετρικοί τρόποι έκτασης τείνουν να είναι τα πιο έντονα χαρακτηριστικά στα φάσµατα 

Raman και ασύµµετροι στα φάσµατα IR. Αυτή η διαφορά των δύο τεχνικών καθιστά την 
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Raman φασµατοσκοπία πιο ευνοϊκή για την µελέτη βιολογικών συστηµάτων καθώς υπάρχει 

πολύ µικρότερη φασµατική παρεµβολή από τους τρόπους δόνησης των µορίων του νερού, οι 

οποίοι είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στα φάσµατα υπερύθρου.      

 

FTIR φασµατοσκοπία 
 

Η υπέρυθρη φασµατοσκοπία (Σχήµα 1), βασίζει την αρχή της στην µετάβαση µεταξύ 

δύο δονητικών επιπέδων, του ευρισκόµενου στην βασική ηλεκτρονική κατάσταση µορίου. 

Είναι µία διαδικασία ευθείας απορρόφησης η συνάρτηση της οποίας ως προς τον χρόνο 

(συχνότητα), αποτελεί το παρατηρούµενο φάσµα.  

 Για να συµβεί απορρόφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας από ένα µόριο πρέπει να υπάρξει 

αλλαγή στην διπολική ροπή που χαρακτηρίζει τον συγκεκριµένο τρόπο δόνησης. ∆ηλαδή:   

µ = e x r                                                                                                          (3.1) 

όπου µ η διπολική ροπή, e το φορτίο και r η απόσταση που χωρίζει τα θετικά από τα 

αρνητικά φορτία. Αν ένα ετεροπυρηνικό διατοµικό µόριο δονείται σε µία συγκεκριµένη 

συχνότητα, η µοριακή διπολική ροπή επίσης ταλαντώνεται γύρω από την τιµή ισορροπίας 

της. Το ταλαντούµενο δίπολο απορροφάει ενέργεια από ένα ηλεκτρικό πεδίο µόνο αν το 

τελευταίο ταλαντώνεται µε την ίδια συχνότητα του διπόλου.  

 Για δονητικές κινήσεις η διπολική ροπή µ µπορεί να γραφεί σαν ένα άθροισµα όρων: 

µ = µο + (∂ µ/∂ q)q + …..                                                                               (3.2) 

όπου µο η µόνιµη διπολική ροπή και q η δονητική συντεταγµένη η οποία ορίζεται σαν: 

q = r - re                                                                                                          (3.3) 

όπου r η διαπυρηνική απόσταση και re η ίδια απόσταση κατά την ισορροπία.  

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (3.2) στην (3.1) προκύπτει η µεταβατική διπολική 

ροπή [µ]nm για µία µετάβαση µεταξύ των δονητικών επιπέδων n και m. Η δόνηση που 

αντιστοιχεί σε αυτή την µετάβαση είναι ενεργή στο IR µόνο αν <m|µ|n> ≠  0. Η ένταση των 

παρατηρούµενων δονήσεων καθορίζεται από την µεταβατική διπολική ροπή και είναι 

ανάλογη του παράγοντα (∂ µ/∂ q)2, ενώ ποσοτικά δίνεται από τoν νόµο των Beer-Lambert:  

Ιν = Ιο 10-εcb                                                                                                    (3.4) 

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

συγκέντρωσης c και µοριακού συντελεστή απορρόφησης ε και Ιο η ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας.  
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Συµβολόµετρο Michelson 
 

Το βασικότερο στοιχείο σε ένα φασµατοφωτόµετρο FTIR είναι το συµβολόµετρο, που 

πρώτος σχεδίασε ο Michelson το 1891, πάνω στο οποίο στηρίζεται η αρχή λειτουργίας του. 

Με την διαίρεση της δέσµης ακτινοβολίας σε δύο µέρη και την εισαγωγή µίας διαφοράς 

διαδροµής µπορεί να δηµιουργηθεί µία συνθήκη για την συµβολή των δύο, πλέον, δεσµών. Οι 

µεταβολές στην ένταση της δέσµης που εκπέµπεται από το συµβολόµετρο µπορούν να 

µετρηθούν σαν συνάρτηση της διαφοράς διαδροµής, από έναν ανιχνευτή. Αυτή η διαφορά 

διαδροµής δ (retardation) εισάγεται µέσω του κινητού καθρέπτη και της απόστασης που τον 

χωρίζει από τον τεµαχιστή της δέσµης και σε σχέση βέβαια µε τον σταθερό καθρέπτη.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Συµβολόµετρο Michelson. ∆ιακρίνονται ο κινητός (ΜΜ) και ο ακίνητος (ΜF) 

καθρέπτης και ο τεµαχιστής δέσµης (ΒS), καθώς επίσης και η πορεία που ακολουθεί η 

εκπεµπόµενη από την πηγή ακτινοβολία. Σχήµα 3. Συνολική πορεία της εκπεµπόµενης από την 

πηγή δέσµης, έως τον τεµαχιστή δέσµης, τους δύο καθρέπτες, το δείγµα και τον ανιχνευτή.   

 

Ανάλογα µε την διαφορά διαδροµής οι δύο δέσµες συνεισφέρουν δηµιουργικά ή 

καταστροφικά, σχήµα 4. Η ένταση που φτάνει στον ανιχνευτή, ως συνάρτηση της διαφοράς 

διαδροµής δ και του µήκους κύµατος της πηγής λ, δίνεται από την σχέση:  

I΄(δ) = 0.5 I(λ) [1 + cos(2πδ/λ)]                                                                      (3.5) 
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δ = 0 

δ = λ/2 

δ = λ 

Resultant 
Intensity 

= I(λ) 

Resultant 
Intensity 

= I(λ) 

Resultant 
Intensity 

= 0 

Η παραπάνω σχέση αποτελείται από δύο παράγοντες εκ των οποίων ο δεύτερος, ο 

οποίος είναι µεταβαλλόµενος, αναφέρεται σαν συµβολογράφηµα I(δ):  

I(δ) = 0.5 I(λ) cos(2πδ/λ)                                                                                (3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4. Σχηµατική αναπαράσταση της φάσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων από τον 

σταθερό (-----) και κινητό (-----) καθρέπτη, σε διαφορετικές τιµές οπτικής καθυστέρησης.  

 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος του σήµατος που φτάνει 

στον ανιχνευτή. Έτσι, η παραπάνω εξίσωση µετατρέπεται στην: 

I(δ) = Β(λ) cos(2πδ/λ)                                                                                     (3.7) 
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όπου Β(λ) είναι µία παράµετρος που δίνει την ένταση της πηγής σε µήκος κύµατος λ, όπως 

αυτή τροποποιείται από τα διάφορα χαρακτηριστικά των οργάνων. Η ένταση I(δ) είναι ο 

συνηµιτονοειδής µετασχηµατισµός Fourier του όρου Β(λ).  

 Εάν ο κινητός καθρέπτης κινείται µε σταθερή ταχύτητα τότε η ένταση αποκτάται σαν 

συνάρτηση του χρόνου και όχι της διαφοράς διαδροµής και η εξίσωση (3.7) γίνεται: 

I(t) = B(λ) cos[(2π/λ)(2vt)]                                                                             (3.8) 

 Όταν η πηγή είναι πολυχρωµατική και δεν αποτελείται από ένα µήκος κύµατος, τότε 

το συµβολογράφηµα µπορεί να αναπαρασταθεί µε το ολοκλήρωµα: 

I(δ) = ∫
+∞

∞−
Β(λ) cos(2πδ/λ)dλ                                                                         (3.9) 

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

µισό να είναι: 

Β(λ) =  ∫
+∞

∞−
I(δ) cos(2πδ/λ)dδ                                                                        (3.10) 

Από την µέγιστη διαφορά διαδροµής εξαρτάται η ανάλυση του φάσµατος που 

παίρνουµε, ένα στοιχείο αρκετά σηµαντικό για την φασµατοσκοπία. Έτσι, αν η µέγιστη 

διαφορά διαδροµής ενός συµβολοµέτρου είναι ∆max η υψηλότερη ανάλυση ∆λ που µπορεί να 

αποκτηθεί είναι:  

∆λ = (∆max)-1                                                                                                   (3.11) 

 

Time-resolved step-scan FTIR φασµατοσκοπία 
 

Στην χρονοεξαρτώµενη τεχνική time-resolved step-scan FTIR ο κινητός καθρέπτης 

κρατείται σταθερός σε κάθε σηµείο και µετακινείται γρήγορα στο επόµενο κάθε φορά (Σχήµα 

5), σε αντίθεση µε την απλή σάρωση όπου ο καθρέπτης µετακινείται συνεχώς. Το 

συµβολογράφηµα που αντιστοιχεί σε µία χρονική στιγµή παράγεται µε το άθροισµα των 

επιµέρους σηµείων κάθε βήµατος-θέσης του καθρέπτη, ενώ κατά την διάρκεια του χρόνου 

στον οποίο αυτός παραµένει ακίνητος πραγµατοποιείται η χρονική εξέλιξη του συστήµατος 

µας. Η επιτυχία της τεχνικής βασίζεται στην οµοιόµορφη αύξηση της διαφοράς διαδροµής 

µετά από κάθε βήµα και απαραίτητη προϋπόθεση για το βέλτιστο σήµα είναι ο µεγάλος 

αριθµός επαναλήψεων. Με αυτό τον τρόπο είµαστε σε θέση να παρατηρήσουµε µεταβολές 

που συµβαίνουν σε χρόνους τάξης 10-6 ή ακόµα και 10-9 s και να καταγράψουµε όλη την 

χρονική τους εξέλιξη.      
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Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα όπου φαίνεται η διαφορά µεταξύ της κανονικής απλής σάρωσης και αυτής 

κατά την διάρκεια µίας µέτρησης time-resolved step-scan FTIR.  

 

Time-resolved step-scan FTIR πειραµατική διάταξη 
 

Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα time-resolved step-

scan FTIR φαίνεται στο σχήµα 6. Όπως παρατηρούµε αυτή αποτελείται από το FTIR 

φασµατοφωτόµετρο το οποίο είναι εφοδιασµένο µε έναν ανιχνευτή MCT (Mercury Cadmium 

Telluride). Ο ανιχνευτής αυτός, σαν ηµιαγωγός, βασίζει την λειτουργία του στην δηµιουργία 

ενός ηλεκτρικού ρεύµατος ανάλογου του αριθµού των ηλεκτρονίων, άρα και των φωτονίων, 

που τον χτυπούν, ενώ η ευαισθησία και η ταχύτητα του τον καθιστούν αποδοτικό για 

πειράµατα όπου οι εντάσεις των σηµάτων είναι πολύ µικρές, της τάξης 10-4 absorbance units. 

Απαραίτητο στοιχείο για την διάταξη είναι ένα laser το οποίο λειτουργεί σαν σηµείο 

αναφοράς για να ξεκινάει κάθε φορά ο κύκλος µέσα στον οποίο γίνεται η µέτρηση. Στην 

περίπτωση µας χρησιµοποιήσαµε ένα στερεάς κατάστασης, παλµικό laser Nd:YAG και την 

δεύτερη αρµονική συχνότητα που µας δίνει εκποµπή ακτινοβολίας στα 532 nm. Αυτή η 

γραµµή και µε ισχύ περίπου 150 mW στα 10 Ηz, χρησίµευσε όχι µόνο σαν αναφορά για την 

µέτρηση, αλλά και για την φωτόλυση του δεσµού Fe-CO του δεσµευµένου µε CO πλήρως 

ανηγµένου συµπλόκου του κυτοχρώµατος ba3.  

Τόσο το φασµατοφωτόµετρο όσο και το laser ήταν συνδεδεµένα µε µία γεννήτρια 

παλµών (pulse delay generator) µέσω της οποίας γίνεται ο χρονικός συντονισµός των δύο 

οργάνων, καθώς αυτή προσφέρει ρυθµιζόµενη πυροδότηση του Nd:YAG laser και ανάλογο 

προγραµµατισµό του χρόνου καταγραφής των FTIR δεδοµένων. Το χρονικό διάστηµα στο 

οποίο παρατηρούµε την εξέλιξη µίας αντίδρασης έχει σαν µέγιστο όριο τον 



χρησιµοποιούµενο ρυθµό επανάληψης (συχνότητα) των παλµών του laser, καθώς ο χρόνος 

που µεσολαβεί µεταξύ δύο παλµών είναι ο µέγιστος κύκλος στον οποίο παρατηρούµε την 

διαδικασία µας, ενώ η συνολική χρονική διάρκεια της µέτρησης καθορίζεται από την 

συχνότητα του laser, την περιοχή σάρωσης του φάσµατος FTIR και την φασµατική 

διακριτική ικανότητα µε την οποία το καταγράφουµε, όπως επίσης και από τον αριθµό των 

επαναλήψεων που πραγµατοποιούµε για την βελτιστοποίηση του σήµατος µας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. Time-resolved step-scan FTIR πειραµατική διάταξη.  

 

Περνώντας στην διαδικασία των time-resolved step-scan FTIR µετρήσεων αυτές 

πραγµατοποιήθηκαν µε ένα Bruker Equinox IFS 55 φασµατοφωτόµετρο (Bruker Analytische 

Messtechnik GMBH, Karlsruhe, Germany) εξοπλισµένο µε την τεχνική της time-resolved 

step-scan. Το φασµατοφωτόµετρο ήταν τοποθετηµένο σε µία τράπεζα δονητικής αποµόνωσης 

(Newport, RS 4000) έτσι ώστε να υπάρχει αποφυγή των µηχανικών δονήσεων και 

κραδασµών. Αυτή η αποµόνωση σε συνδιασµό µε την µείωση του ακουστικού θορύβου, κατά 

την διάρκεια µίας µέτρησης step-scan, ήταν απαραίτητη για να κρατηθούν οι διακυµάνσεις 

του κινητού καθρέπτη όσο το δυνατόν χαµηλότερες, διότι αυτές οι µεταβολές οδηγούν σε 

θόρυβο στα time-resolved φάσµατα. Η σταθερότητα του καθρέπτη ελέγχεται από το σήµα του 

συµβολογραφήµατος του αναφορικού laser He-Ne, το οποίο έχει διακύµανση περίπου 900 

mV, όταν ο καθρέπτης είναι σταθερός σε µία θέση, ενώ το συνολικό του πλάτος αγγίζει τα 

Nd:YAG laser 

 
FTIR spectrometer 

MCT 
Cell 

532 nm 

Pulse delay generator 
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4.5 V. Τέλος, βασικό εξοπλισµό στο φασµατοφωτόµετρο (Σχήµα 7), αποτελούσαν µία 

υπέρυθρη πηγή ακτινοβολίας globar µε θερµοκρασία λειτουργίας άνω των 1400 Κ, ένας 

τεµαχιστής δέσµης KBr/Ge και ο ευρείας περιοχής φωτοαγώγιµος MCT (HgCdTe, Mercury 

Cadmium Telluride, Graseby Infrared, D316, Newmarket, U.K.) ανιχνευτής.  

 

Σχήµα 7. Εσωτερική διάταξη σε ένα φασµατοφωτόµετρο FTIR. Σε αυτή διακρίνονται το 

αναφορικό He-Ne laser, το συµβολόµετρο Μichelson, η υπέρυθρη πηγή ακτινοβολίας, ο 

διαχωριστής της δέσµης και η πορεία που αυτή ακολουθεί µέχρι το δείγµα και στην συνέχεια 

έως τον ανιχνευτή.   

 

Για την διέγερση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η δεύτερη αρµονική εκποµπή (532 

nm) ενός Continuum Minilite mode-locked, Q-switched Nd:YAG laser. Ο ρυθµός 

επανάληψης των παλµών ήταν 3-7 Hz, εξαρτώµενος από την κινητική του συστήµατος, η 

διάρκεια κάθε παλµού 7-10 ns και η µέση προσπίπτουσα στο δείγµα ισχύς περίπου 30 mW. Η 
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δεύτερη αρµονική εκποµπή του laser παρήχθη µέσω της χρήσης ενός KDP κρυστάλλου 

παραγωγής αρµονικών συχνοτήτων και διαχωρίστηκε από τo βασικό µήκος κύµατος των 

1064 nm (Σχήµα 8), µε ένα σετ διχροϊκών κρυστάλλων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8. Γενική µορφή των τεσσάρων επιπέδων laser, όπως αυτό του Nd:YAG και ενεργειακή 

απεικόνιση της βασικής µετάβασης, που προκαλεί την εκποµπή των 1064 nm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 9. ∆ιάγραµµα της διαδικασίας που συµβαίνει σε κάθε θέση-βήµα του καθρέπτη κατά την 

µέτρηση time-resolved step-scan FTIR. Με µπλε τα σηµεία της χρονικής εξέλιξης του 

συστήµατος µας, ανά 5 µs και µε κόκκινο τα σηµεία αναφοράς που συλλέγονται πριν την 

εκπυρσοκρότηση του laser και χρησιµεύουν στον υπολογισµό των τελικών φασµάτων διαφοράς.  
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Στα time-resolved πειράµατα ένας TTL (Transistor Transistor Logic) παλµός 

παρέχεται από µία ψηφιακή γεννήτρια παλµών (Quantum Composers, 9314T) δίνοντας την 

έναρξη κατά σειρά στα flashlamps, Q-switch και φασµατοφωτόµετρο. Με µία καθυστέρηση 

της τάξης των 150 µs το Q-switch του laser ανοίγει, ενώ εµείς έχουµε την ικανότητα να 

ξεκινήσουµε την συλλογή των FTIR δεδοµένων πριν αυτό συµβεί, έτσι ώστε να πάρουµε 

έναν αριθµό σηµείων 40-100, για κάθε θέση του καθρέπτη (Σχήµα 9) και να τα 

χρησιµοποιήσουµε σαν το φάσµα αναφοράς για τον υπολογισµό των φασµάτων διαφοράς. Η 

ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται σε κάθε θέση-βήµα του καθρέπτη, ενώ µπορεί να γίνει και 

επανάληψη αυτής για την βελτιστοποιήση του λόγου σήµατος/θόρυβο. Οι διαφορές στην 

ένταση καταγράφονται µε έναν 200-kHz MCT ανιχνευτή, µε κατώτερο όριο απόκρισης τους 

600 cm-1, ενισχυµένο µε τρόπο dc-coupled και η ψηφιοποίηση γίνεται µε έναν 16-bit, 200-

kHz ADC (analog-to-digital converter) µετατροπέα. Αυτός ο 200-kHz καταγραφέας µετράει 

τις µεταβολές που συµβαίνουν σε χρόνους, από 5 µs έως το τέλος της αντίδρασης, συνήθως 

στην τάξη των ms.  

Στα πειράµατα που παρουσιάζονται χρησιµοποιήθηκε ένα ευρείας περιοχής οπτικό 

φίλτρο παρεµβολής (Optical Coating Laboratory Inc. Santa Rosa, CA) µε ανώτερο όριο 

απόκρισης τα 2.67 µm, για να µειώσει την ελεύθερη φασµατική περιοχή από τα 2.67 έως τα 8 

µm και να προστατέψει τον ανιχνευτή από την είσοδο της παλµικής ακτινοβολίας. Αυτό 

οδηγεί σε ένα φασµατικό εύρος της τάξης των 3949.5 cm-1, το οποίο ισοδυναµεί µε ένα 

παράγοντα µείωσης της τάξης του 4, από την συνολική περιοχή των 15798 cm-1, η οποία 

προκύπτει από το µήκος κύµατος εκποµπής του He-Ne laser αναφοράς (632.8 nm). Τα single-

sided φάσµατα συλλέχθηκαν µε 8 cm-1 φασµατική ανάλυση, 5 ή 100 µs χρονική ανάλυση και 

10 επαναλήψεις για κάθε σηµείο οπτικής καθυστέρησης. Έτσι, 1110 κινήσεις του καθρέπτη 

χρειάζονται για την καταγραφή µίας µέτρησης time-resolved step-scan FTIR. Ο συνολικός 

χρόνος κάθε µέτρησης ήταν 62 min. Τα τελικά φάσµατα διαφοράς υπολογίστηκαν µέσω 

µαθηµατικής αφαίρεσης του φάσµατος αναφοράς (dark), πριν την εκπυρσοκρότηση του laser, 

από το φάσµα µετά την διέγερση-φωτόλυση του δεσµού Fe-CO (light).  

Η συνολική εικόνα της συλλογής των δεδοµένων σε µία µέτρηση time-resolved step-

scan FTIR παρουσιάζεται στο σχήµα 10. 
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Σχήµα 10. Συνολική εικόνα της συλλογής των δεδοµένων σε µία time-resolved step-scan FTIR 

µέτρηση. Με κόκκινο τα φάσµατα αναφοράς και µε µπλε τα φάσµατα που αφορούν την χρονική 

εξέλιξη του συστήµατος µας. Συγκριτικά, στην διαγώνιο φαίνεται η εξέλιξη µίας απλής 

σάρωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Φασµατοσκοπία Resonance Raman και Time-

Resolved Resonance Raman: Αρχές και Λειτουργία 



Φαινόµενο Raman 

 
 Περνώντας στην φασµατοσκοπία Raman, αυτό το φαινόµενο (Σχήµα 1), βασίζει την 

αρχή του στην ηλεκτρονική πόλωση που προκαλείται κατά την ανελαστική σκέδαση 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µήκους κύµατος στην περιοχή του ορατού ή του 

υπεριώδους, από την ύλη.  

 Όταν µονοχρωµατική ακτινοβολία συχνότητας νο προσπέσει σε ένα µοριακό σύστηµα, 

ένα µικρό ποσοστό του φωτός σκεδάζεται. Το περισσότερο από το σκεδαζόµενο φως 

αποτελείται από ακτινοβολία της ίδιας συχνότητας µε το προσπίπτων φως. Αυτή η διαδικασία 

ονοµάζεται σκέδαση Rayleigh. Ένα µικρό ποσοστό του σκεδαζόµενου φωτός αποκτάει νέες 

τροποποιηµένες συχνότητες νο ±  νnm όπου οι διαφορές νnm σε σχέση µε την αρχική 

συχνότητα νο ισούνται µε τις συχνότητες που σχετίζονται µε τις µεταβάσεις µεταξύ 

δονητικών και λιγότερο συχνά, περιστροφικών και ηλεκτρονικών επιπέδων του συστήµατος. 

∆ηλαδή το µόριο µε την επίδραση της ακτινοβολίας hνο απορροφάει ενέργεια και µεταβαίνει 

από το βασικό δονητικό επίπεδο n σε ένα εικονικό ηλεκτρονικό επίπεδο από το οποίο 

αποδιεγείρεται στο διεγερµένο δονητικό επίπεδο m της βασικής ηλεκτρονικής κατάστασης, 

εκπέµποντας φωτόνια συχνότητας νο ±  νnm. Η σκέδαση ακτινοβολίας µε αλλαγή στην αρχική 

συχνότητα νο ονοµάζεται σκέδαση Raman και στο παρατηρούµενο φάσµα οι δονητικές 

συχνότητες εµφανίζονται σαν µετατοπίσεις από την προσπίπτουσα συχνότητα νο.  

Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα του φαινοµένου Raman.  

Anti-Stokes 
scattering 

Rayleigh 
scattering 

Stokes 
scattering 

m 
 

n 

m 
 

n 

m 
 

n νnm νnm 

νο νο νο νs νs νs 

νs = νο νs = νο - νnm νs = νο + νnm 
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Η σκεδαζόµενη ακτινοβολία µε συχνότητα µικρότερη από αυτή της προσπίπτουσας 

δέσµης, τύπου νο ±  νnm αναφέρεται σαν Stokes, ενώ αυτή µε µεγαλύτερη συχνότητα νο ±  νnm 

σαν anti-Stokes. Αυτό συµβαίνει διότι ένα φωτόνιο µπορεί να χάσει ενέργεια οδηγώντας ένα 

µόριο σε µία διεγερµένη δονητικά κατάσταση, ή να κερδίσει ενέργεια επάγοντας την 

αντίστροφη διαδικασία. Από την στιγµή που το ποσοστό των µορίων που καταλαµβάνουν 

διεγερµένα δονητικά επίπεδα µειώνεται εκθετικά µε την αύξηση της ενέργειας, οι εντάσεις 

των γραµµών anti-Stokes µειώνονται ραγδαία µε την αύξηση των µετατοπισµένων 

συχνοτήτων, σύµφωνα µε την σχέση: 

I aST / IST = [(νο ±  νnm)4 / (νο ±  νnm)4] exp(-h νnm / kT)                                 (4.1)                       

 

Κβαντοµηχανική περιγραφή του φαινοµένου Raman 

 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η σκέδαση Raman σχετίζεται µε κανονικούς τρόπους 

δόνησης οι οποίοι παράγουν µία αλλαγή στην πολωσιµότητα του µορίου. Έτσι, έχουµε σαν 

αποτέλεσµα µία επαγώµενη διπολική ροπή η οποία δίνεται από την σχέση: 

Ρ = α x E                                                                                                         (4.2) 

όπου Ρ η επαγώµενη διπολική ροπή, α η πολωσιµότητα και Ε το ηλεκτρικό πεδίο. Αν ένα 

µόριο βρεθεί σε ένα τέτοιο πεδίο Ε, τότε µία διπολική ροπή Ρ επάγεται διότι οι πυρήνες 

έλκονται από τον αρνητικό πόλο του πεδίου και τα ηλεκτρόνια από τον θετικό.  

 Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε δίνεται από την σχέση: 

Ε = Εο cos2πνοt                                                                                               (4.3) 

όπου Εο το πλάτος της έντασης, νο η συχνότητα διέγερσης και t ο χρόνος. 

 Επίσης, η πολωσιµότητα µπορεί να γραφεί σαν µία σειρά: 

α = αο + (∂ α/∂ q)oq cos2πνnmt + …..                                                             (4.4) 

όπου q είναι η εκάστοτε δονητική συντεταγµένη και νnm η δονητική συχνότητα. Με αυτό τον 

τρόπο η εξίσωση (4.2) µπορεί να γραφεί στην µορφή: 

Ρ = [αο + (∂ α/∂ q)οq cos2πνnmt] (Eo cos2πνοt)                                               (4.5) 

η οποία µετατρέπεται στην: 

Ρ = αοΕο cos2πνοt + 1/2 (∂ α/∂ q)oEo [cos2π (νο - νnm)t + cos2π (νο + νnm)t]      

                    (4.6) 

 Από την παραπάνω σχέση και τους τρεις όρους της προκύπτουν αντίστοιχα οι 

εντάσεις I των παρατηρούµενων Rayleigh, Stokes και anti-Stokes γραµµών στα φάσµατα 
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Raman, καθώς το τετράγωνο της επαγώµενης διπολικής ροπής είναι ανάλογο της έντασης 

σκέδασης I η οποία για µία µετάβαση µεταξύ δύο καταστάσεων |n> και |m> και σε γωνία 90 

µοίρες ως προς την διεύθυνση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, δίνεται από την σχέση: 

Inm(π/2) = 108 (π2/εο2c4)(νο ±  νnm)4 Io  ∑
σρ ,

[αρσ]nm[αρσ]nm
*                            (4.7) 

όπου Ιο η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, νο η συχνότητα της, νnm η συχνότητα της 

µετάβασης µταξύ των καταστάσεων n και m, εο η διαπερατότητα του κενού και [αρσ]nm το ρσ 

στοιχείο του πίνακα που µας δίνει την µεταβατική πολωσιµότητα: 

[αρσ]nm = (1/h) ∑
r

[<m|µρ|r> <r|µσ|n> / (νrn - νο + iΓr)] + [<m|µσ|r> <r|µρ|n> / (νrm - νο 

+ iΓr)]                                                                                                              (4.8) 

Σε αυτή την εξίσωση <m|µρ|r> είναι η µεταβατική διπολική ροπή της µετάβασης r m, 

µρ ο τελεστής της διπολικής ροπής στην κατεύθυνση ρ και iΓr ένας παράγοντας απόσβεσης 

που σχετίζεται µε τον χρόνο ζωής της ενδιάµεσης κατάστασης r και εµποδίζει τον µηδενισµό 

του παρανοµαστή κατά την διαδικασία του συντονισµού. Το ολοκλήρωµα είναι πάνω από 

όλες τις καταστάσεις r, µε εξαίρεση την αρχική n και την τελική m, ενώ οι καταλήξεις ρ και σ 

αναφέρονται στα σταθερά καρτεσιανά δυανύσµατα του µορίου χ, y και z.  

Η φύση του φαινοµένου Raman καθορίζεται από την αρχική και τελική κατάσταση 

|n> και |m> και από την εγγύτητα της προσπίπτουσας συχνότητας µε την αντίστοιχη κάποιας 

ηλεκτρονικής µετάβασης του συστήµατος. Οι επιδράσεις του ηλεκτρονικού και δονητικού 

Raman µπορούν να διαχωριστούν αν οι ιδιοκαταστάσεις |n>, |m>, |r> παραγοντοποιηθούν σε 

ηλεκτρονικά και δονητικά µέρη και αντικατασταθούν στην εξίσωση (4.8).  

Στην αδιαβατική προσέγγιση Born-Oppenheimer οι ιδιοκαταστάσεις |n>, |m> και |r> 

µπορούν να εκφραστούν σαν γινόµενα ηλεκτρονικών και δονητικών καταστάσεων και 

υποθέτοντας ότι το σύστηµα αρχικά βρίσκεται στην βασική ηλεκτρονική κατάσταση g, 

µπορούµε να γράψουµε: 

|n> = |g> |i> 

|m> = |α> |f>                                                                                                   (4.9) 

|r> = |e> |u>       

όπου |α> και |e> είναι διεγερµένες ηλεκτρονικές καταστάσεις και τα i, f και u αναπαριστούν 

δονητικούς κβαντικούς αριθµούς. Έτσι, η µεταβατική πολωσιµότητα παίρνει την µορφή: 

[αρσ]αf, gi = (1/h) ∑
eu

{[<f|[µρ]αe|u> <u|[µσ]eg|i> / (νeu, gi - νο + iΓeu)] + [<f|[µσ]αe|u> 

<u|[µρ]eg|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]}                                                                    (4.10) 
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όπου [µρ]αe η καθαρή ηλεκτρονική µετάβαση <α|µρ|e>. Κάτω από συνθήκες όπου η 

προσέγγιση Born-Oppenheimer ισχύει, η εξάρτηση αυτής της µεταβατικής ηλεκτρονικής 

διπολικής ροπής από τις κανονικές συντεταγµένες Qk του συστήµατος είναι µικρή. Έτσι 

µπορεί να εκφραστεί σαν µία σειρά Taylor γύρω από την θέση ισορροπίας η οποία 

ονοµάζεται επέκταση Herzberg-Teller: 

[µρ]αe = [µρ]αe
o + (1/h) ∑

≠es
∑

k
[µρ]αs

o [hes
k / (νs - νe)] Qk + …..                   (4.11) 

όπου: 

hes
k = <e|δΗ / δQk| s>k=0                                                                                 (4.12) 

και το s είναι µία δεύτερη διεγερµένη κατάσταση. Οι υψηλότεροι όροι στην παραπάνω 

επέκταση Taylor είναι ικανά µικροί ώστε να αγνοηθούν. Αντικαθιστώντας τις (4.11) και 

(4.12) στην (4.10) οδηγούµαστε στην: 

[αρσ]αf, gi = A + B + C + D                                                                               (4.13) 

όπου:    

Α = (1/h) ∑
eu

{[<f|[µρ]αe
o|u> <u|[µσ]eg

o|i> / (νeu, gi - νο + iΓeu)] + [<f|[µσ]αe
o|u> 

<u|[µρ]eg
o|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]}                                                                  (4.14) 

B = (1/h2) ∑
eu

{[<f|∑
≠es
∑

k
[µρ]αs

ο [hes
k / (νs - νe)]Qk|u> <u|[µσ]eg

o|i> / (νeu, gi - νο + 

iΓeu)] + [<f|[µσ]αe
o|u> <u|∑

≠es
∑

k
[µρ]sg

o [hes
k / (νs - νe)]Qk|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]} + 

(1/h2) ∑
eu

{[<f|[µρ]αe
o|u> <u|∑

≠es
∑

k
[µσ]sg

o [hes
k / (νs - νe)]Qk|i> / (νeu, gi - νο + iΓeu)] 

+ [<f|∑
≠es
∑

k
[µσ]αs

o [hes
k / (νs - νe)]Qk|u> <u|[µρ]eg

o|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]}     

                    (4.15) 

C = (1/h2) ∑
eu

{[<f|∑
≠at
∑

k
[µρ]te

ο [hαt
k / (νt - να)]Qk|u> <u|[µσ]eg

o|i> / (νeu, gi - νο + 

iΓeu)] + [<f|[µσ]αe
o|u> <u|∑

≠gt
∑

k
[µρ]et

o [hgt
k / (νt - νg)]Qk|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]} + 

(1/h2) ∑
eu

{[<f|[µρ]αe
o|u> <u|∑

≠gt
∑

k
[µσ]et

o [hgt
k / (νt - νg)]Qk|i> / (νeu, gi - νο + iΓeu)] + 

[<f|∑
≠at
∑

k
[µσ]te

o [hαt
k / (νt - να)]Qk|u> <u|[µρ]eg

o|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]}            

                     (4.16) 
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D = (1/h3) ∑
eu

{[<f|∑
≠es
∑

k
[µρ]αs

ο [hes
k / (νs - νe)]Qk|u> <u|∑

≠es΄
∑
k΄

[µσ]s΄g
o [hes΄

k΄ / 

(νs΄ - νe)]Qk΄|i> / (νeu, gi - νο + iΓeu)] + [<f|∑
≠es΄
∑
k΄

[µσ]αs΄
o [hes΄

k΄ / (νs΄ - νe)]Qk΄|u> 

<u|∑
≠es
∑

k
[µρ]sg

ο [hes
k / (νs - νe)]Qk|i> / (νeu, αf + νο + iΓeu)]}                      (4.17) 

 

Κανονική σκέδαση Raman 

 
 Στο όριο της κανονικής, εκτός συντονισµού επίδρασης Raman η συχνότητα της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι µακριά από οποιαδήποτε περιοχή ηλεκτρονικής διέγερσης 

και µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες προσεγγίσεις για τις εξισώσεις (4.14)-(4.17):  

1) Οι παρανοµαστές της µεταβατικής πολωσιµότητας είναι µεγάλοι και δεν είναι ευαίσθητοι 

στους δονητικούς κβαντικούς αριθµούς i, f και u. Έτσι, διαφορές µεταξύ των ποικίλων νeu, gi 

µπορούν να αγνοηθούν.  

2) Οι µεταβολές στην ένταση Raman ως προς την συχνότητα διέγερσης εξαρτώνται µόνο από 

τον όρο νο4.  

3) Ο παράγοντας απόσβεσης iΓeu µπορεί να αγνοηθεί λόγω της µικρής σχετικά τιµής του.  

4) Ένας µεγάλος αριθµός καταστάσεων s θα συνεισφέρει στους όρους B, C και D έτσι ώστε 

θα καθίσταται αδύνατος ο καθορισµός των σχετικών µεγεθών της κάθε συνεισφοράς.  

  

Σκέδαση resonance Raman 

 
 Για διέγερση µέσα στο περίγραµµα µίας ηλεκτρονικής απορρόφησης οι παραπάνω 

υποθέσεις που έγιναν για την κανονική σκέδαση Raman δεν ισχύουν πλέον διότι: 

1) Η εξάρτηση των παρανοµαστών από τους δονητικούς κβαντικούς αριθµούς δεν µπορεί να 

αγνοηθεί.  

2) Η διαφορά συχνοτήτων νeu, gi - νο είναι συγκρίσιµη µε τον παράγοντα απόσβεσης, ο οποίος 

επίσης δεν µπορεί να αγνοηθεί.  

3) ∆εν µπορεί να γίνει παράλειψη της εξάρτησης του πρώτου όρου της επέκτασης Herzberg-

Teller από τις διεγερµένες καταστάσεις s.  

Μία απλοποίηση που µπορεί να γίνει στις εξισώσεις (4.14)-(4.17) είναι ότι καθώς η 

συχνότητα νο πλησιάζει κάποια συγκεκριµένη µετάβαση αυτή η διεγερµένη κατάσταση θα 
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κυριαρχεί στο ολοκλήρωµα πάνω από τις όλες καταστάσεις, στην µεταβατική πολωσιµότητα. 

Επιπλέον, είναι µόνο οι πρώτοι όροι των παραπάνω εξισώσεων που παράγουν το φαινόµενο 

resonanse Raman, καθώς οι δεύτεροι δίνουν αύξηση σε µία αργά µεταβαλλόµενη αναφορική 

συνεισφορά στην µεταβατική πολωσιµότητα η οποία µπορεί να αγνοηθεί. Επίσης, χρειάζεται 

να θεωρήσουµε µία δεύτερη διεγερµένη κατάσταση s στον Β όρο, (t για τον C όρο) και δύο 

διεγερµένες καταστάσεις στον D όρο. Εφαρµόζοντας αυτά στις εξισώσεις (4.14)-(4.17) 

παίρνουµε τις τέσσερις συνεισφορές στην µεταβατική πολωσιµότητα κάτω από συνθήκες 

συντονισµού:  

Αe = (1/h) [µρ]αe
o[µσ]eg

o ∑
u

(<fα|ue> <ue|ig>) / (νeu, gi - νο + iΓeu)                  (4.18) 

Bes = (1/h) [µρ]αs
o[µσ]eg

o [hes
k / (νs - νe)] ∑

u
(<fα|Qk|ue> <ue|ig>) / (νeu, gi - νο + iΓeu) + 

(1/h) [µρ]αe
o[µσ]sg

o [hes
k / (νs - νe)] ∑

u
(<fα|ue> <ue|Qk|ig>) / (νeu, gi - νο + iΓeu)   

                           (4.19)        

Cet = (1/h) [µρ]te
o[µσ]eg

o [hαt
k / (νt - να)] ∑

u
(<fα|Qk|ue> <ue|ig>) / (νeu, gi - νο + iΓeu) + 

(1/h) [µρ]αe
o[µσ]et

o [hgt
k / (νt - νg)] ∑

u
(<fα|ue> <ue|Qk|ig>) / (νeu, gi - νο + iΓeu)     

                                            (4.20) 

Dess΄ = (1/h) [µρ]αs
o[µσ]s΄g

o [hes
k hes΄

k΄ / (νs - νe)(νs΄ - νe)] ∑
u

(<fα|Qk|ue> <ue|Qk΄|ig>) / 

(νeu, gi - νο + iΓeu)                                                                                             (4.21) 

 Στις παραπάνω εξισώσεις οι δονητικοί κβαντικοί αριθµοί i, f και u χρησιµοποιήθηκαν 

για να δείχνουν την ηλεκτρονική κατάσταση στην οποία αναφέρονται.  

 

∆ονητική σκέδαση resonance Raman 

 
 Το φαινόµενο της δονητικής σκέδασης resonanse Raman συµβαίνει όταν η µετάβαση 

τερµατίζει στην βασική ηλεκτρονική κατάσταση, δηλαδή όταν α = g. Από τους παραπάνω 

τέσσερις όρους της µεταβατικής πολωσιµότητας µόνο οι δύο πρώτοι Α και Β, είναι οι 

σηµαντικότεροι.  

 Ο όρος Α, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος στην διαδικασία resonance Raman, 

περιλαµβάνει τους παράγοντες Franck-Condon <fg|ue> <ue|ig> και είναι µη µηδενικός εάν δεν 

διατηρείται η ορθοκανονικότητα µεταξύ των δονητικών επιπέδων ig και fg της βασικής 
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κατάστασης και των επιπέδων ue της διεγερµένης, δηλαδή <fg|ue> και <ue|ig> ≠  0 και φυσικά 

[µρ] και [µσ] ≠  0. Αυτή η µη διατήρηση της ορθοκανονικότητας µπορεί να συµβεί µόνο εάν 

υπάρχει µία διαφορά στην δονητική συχνότητα µεταξύ των βασικών και των διεγερµένων 

καταστάσεων ή αν υπάρχει µία µετατόπιση του ενεργειακού ελάχιστου κατά µήκος 

οποιασδήποτε κανονικής συντεταγµένης, κατά την διέγερση.  

 Η πρώτη περίπτωση δεν εµφανίζεται συχνά, ενώ η δεύτερη είναι λειτουργική µόνο για 

τελείως συµµετρικές κανονικές συντεταγµένες, απουσία της επίδρασης Jahn-Teller των 

διεγερµένων καταστάσεων. Χαρακτηριστικό στοιχείο του όρου Α είναι η παρατήρηση 

αρµονικών διαδικασιών συµµετρικών τρόπων δόνησης.  

 Εκφυλισµένες διεγερµένες καταστάσεις µη γραµµικών µορίων υπόκεινται στην 

επίδραση Jahn-Teller. Τέτοιες επιδράσεις έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση αρµονικών 

διαδικασιών συµµετρικών τρόπων δόνησης.  

 Ο όρος Β είναι µη µηδενικός στην σκέδαση λόγω συµµετρικών και µη συµµετρικών 

τρόπων δόνησης, µε την υπόθεση ότι ευθύνονται για δονητική σύζευξη των καταστάσεων e 

και s. Το ολοκλήρωµα της δονητικής σύζευξης hes
k δεν εξαφανίζεται για έναν τρόπο δόνησης 

του οποίου η µη αναγωγίσιµη αναπαράσταση περιέχεται στο γινόµενο των µη αναγωγίσιµων 

αναπαραστάσεων των καταστάσεων e και s. Έτσι, η δραστικότητα του όρου Β για έναν 

τελείως συµµετρικό τρόπο δόνησης απαιτεί από τον τελευταίο να προκαλεί δονητική σύζευξη 

δύο καταστάσεων ίδιας συµµετρίας. Τέτοιες καταστάσεις σπάνια συνυπάρχουν ενεργειακά, 

όµως αυτός ο µηχανισµός σκέδασης µπορεί να είναι σχετικός για µόρια κυβικής συµµετρίας, 

όπου όλες οι επιτρεπόµενες ηλεκτρονικές µεταβάσεις είναι της ίδιας συµµετρίας. Η ένταση 

της σκέδασης του όρου Β είναι φυσικά µικρότερη από αυτή του Α λόγω των επιπρόσθετων 

παραγόντων hes
k και (νs-νe)-1 που καθορίζουν το µέγεθος της. Τα πιο σηµαντικά παραδείγµατα 

µορίων που εµφανίζουν σκέδαση από τον όρο Β είναι οι µεταλλοπορφυρίνες και οι αιµικές 

πρωτεΐνες. Τέλος, ο όρος Β µπορεί να συνεισφέρει στην µεταβατική πολωσιµότητα και µέσω 

ενός παράγοντα ασύµµετρης σκέδασης ο οποίος οδηγεί στην παρατήρηση φαινοµένων 

ανώµαλης πόλωσης.       

 Συνολικά, µετακινούµενοι σε µία περιοχή συντονισµού αυτοί οι τρόποι δόνησης που 

προκαλούν αλλαγή στην γεωµετρία, όταν µετακινούν το µόριο από την βασική στην 

διεγερµένη κατάσταση (Franck-Condon) ή είναι ικανοί για δονητική σύζευξη της διεγερµένης 

µε κάποια άλλη ηλεκτρονική κατάσταση, διαφορετικής διπολικής ροπής (Herzberg-Teller), 

ενισχύονται ισχυρά. Αυτή η επιλεκτική ενίσχυση είναι ένα από τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα της φασµατοσκοπίας resonance Raman καθώς το παρατηρούµενο φάσµα 
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αποτελείται από συµµετρικούς ή όχι τελείως συµµετρικούς τρόπους δόνησης, ανάλογα µε την 

φύση της συντονισµένης ηλεκτρονικής µετάβασης.   

 

Πειραµατικές διατάξεις 

 
 Οι πειραµατικές διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα Raman και FTIR 

διαφέρουν µεταξύ τους σε αρκετά σηµεία; λόγω της διαφορετικής φύσης των δύο τεχνικών.   

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα πλεονέκτηµα της Raman φασµατοσκοπίας είναι η µικρή 

παρεµβολή που προκαλούν τα µόρια του νερού στο παρατηρούµενο φάσµα. Με την χρήση 

της τεχνικής resonance Raman είµαστε σε θέση να πιστοποιήσουµε συγκεκριµένα δοµικά και 

λειτουργικά στοιχεία του συστήµατός µας. Κύριο πλεονέκτηµα της τεχνικής αποτελεί ο 

συντονισµός του µήκους κύµατος της διέγερσης µε κάποια ηλεκτρονική µετάβαση που 

εµφανίζει το µόριο. Σε αυτή την περίπτωση οι εντάσεις συγκεκριµένων δονήσεων που 

σχετίζονται µε το χρωµοφόρο µέρος του µορίου του σκεδαστή ενισχύονται, σε σχέση µε 

αυτές που είναι εκτός συντονισµού.  

 Από την στιγµή που η σκέδαση Raman είναι περίπου 1000 φορές ασθενέστερη από 

την Rayleigh, η ανίχνευση του σήµατος απαιτεί την χρήση µίας έντονης µονοχρωµατικής 

πηγής ακτινοβολίας, ενός υψηλής ανάλυσης µονοχρωµάτορα και ενός αποδοτικού 

φωτοανιχνευτή, (Σχήµα 2). Πρακτικά, laser ορατού και υπεριώδους παρέχουν την κατάλληλη 

προσπίπτουσα ακτινοβολία µε την επιθυµητή για τον συντονισµό συχνότητα. Τα σκεδασµένα 

και διαφόρων συχνοτήτων φωτόνια αναλύονται από έναν µονοχρωµάτορα και οι εντάσεις 

τους καταγράφονται σαν συνάρτηση της δονητικής συχνότητας νο - νnm.  

 

Resonance Raman πειραµατική διάταξη 

 
 Στο σχήµα 2 φαίνεται η διάταξη για τα πειράµατα resonance Raman. Αυτή 

αποτελείται από έναν charge-coupled (CCD) ανιχνευτή ο οποίος δέχεται το σήµα αφού αυτό 

έχει αναλυθεί πρώτα στον µονοχρωµάτορα. Επίσης, παρατηρούµε ότι υπάρχουν δύο laser, 

µέσω των οποίων θα πραγµατοποιηθούν τα πειράµατα time-resolved resonance Raman. Σε 

αυτή την τεχνική είναι απαραίτητη η χρήση των δύο laser καθώς το ένα λειτουργεί σαν 

εναρκτήριο βήµα για την όλη διαδικασία, pump beam, συνήθως µε την φωτοδιάσπαση 

κάποιου εξωγενούς υποκαταστάτη, ώστε στην θέση αυτού να εισέλθει το µόριο που θα 
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πραγµατοποιήσει την χηµική δράση. Στην περίπτωση µας το pump beam θα φωτοδιασπάσει 

τον δεσµό σιδήρου-άνθρακα της οµάδας Fe-CO του συµπλόκου CO-FeII-BLM ώστε να 

εισέλθει το µοριακό οξυγόνο στο µεταλλικό κέντρο και να ξεκινήσει η καταλυτική δράση του 

συµπλόκου. Αυτή η καταλυτική δράση θα παρατηρηθεί και ανιχνευθεί µε την δεύτερη δέσµη 

laser, probe beam, η οποία θα µας δώσει και το τελικό φάσµα, αφού διέλθει από τον 

µονοχρωµάτορα και τον ανιχνευτή. Τα δύο laser που θα χρησιµοποιηθούν είναι ένα παλµικό 

Nd:YAG µε πλάτος παλµών 7-10 nsec, συχνότητα 1-15 Hz, µέγιστη ισχύ 240 mW (532 nm) 

και ένα συνεχές laser διόδου (413-417 nm) µε µέγιστη ισχύ 15 mW. Το πρώτο laser, µε 

θεµελιώδη συχνότητα που δίνει εκποµπή ακτινοβολίας µήκους κύµατος 1064 nm, έχει την 

ικανότητα παραγωγής των αρµονικών συχνοτήτων µε µήκη κύµατος 532, 355 και 266 nm 

αντίστοιχα, µέσω της µη γραµµικής ανάµιξης οπτικών υλικών. Το µήκος κύµατος που θα 

χρησιµοποιηθεί είναι αυτό των 532 nm το οποίο δίνει ένα ικανά µεγάλο ποσοστό φωτόλυσης 

του δεσµού Fe-CO. Το laser διόδου χρησιµοποιήθηκε µε εκποµπή µήκους κύµατος 416 nm η 

οποία είναι σε συντονισµό µε ηλεκτρονική µετάβαση µεταφοράς φορτίου, µεταξύ του 

σιδήρου και των υποκαταστατών αζώτου που είναι συναρµοσµένοι σε αυτόν, στο σύµπλοκο 

FeIII-BLM.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Πειραµατική διάταξη resonαnce Raman.  

POLYCHROMATOR CCD 

532 nm 

416 nm 

Diode laser 
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MIXER 
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Τ1 

CO - FeII - BLM 

O2 buffer 

MIXING 

Time-resolved resonance Raman διάταξη 

        
 Η καρδιά ενός πειράµατος time-resolved resonance Raman βρίσκεται στο σηµείο που 

στο σχήµα 2 συµβολίζεται ως mixer. Αυτό το σηµείο, µεγενθυµένο φαίνεται στο σχήµα 3. Σε 

αυτό παρατηρούµε τα δύο προς ανάµιξη µέρη να ενώνονται και κατόπιν να ξεκινάει τόσο η 

συµβαίνουσα χηµεία, όσο και η διαδικασία παρατήρησης και ανίχνευσης της.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3. Time-resolved resonance Raman διάταξη.  

 

Τα δύο διαλύµατα, CO-FeII-BLM και Ο2, αφού αναµιχθούν και πριν φτάσουν στην 

δέσµη της φωτόλυσης, περνάει ένα χρονικό διάστηµα Τ1. Αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι 

αρκετά µικρός, τάξης milliseconds, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα αυθόρµητης 

αντικατάστασης του CO από το οξυγόνο (Koff CO = 0.033 sec-1). Στην συνέχεια το δείγµα 

φτάνει στην περιοχή της δέσµης φωτόλυσης όπου η γραµµή εκποµπής των 532 nm διασπά 

τον δεσµό Fe-CΟ του συµπλόκου CO-FeII-BLM, ώστε να εισέλθει το Ο2 στην θέση του CO. 

Εδώ τώρα ξεκινάει η όλη διαδικασία της χρονικής ανάλυσης µε την οποία θέλουµε να 

παρατηρήσουµε την αντίδραση µας και τον σχηµατισµό των ενδιαµέσων της.      

 Στο σχήµα 4 φαίνεται σε µεγένθυση η περιοχή στην οποία αλληλεπιδρά το δείγµα µε 

τις δύο δέσµες laser. Ως Τ2 ορίζονται οι χρόνοι που απαιτούνται για να περάσει το δείγµα από 

την κάθε δέσµη laser, ενώ ο Τ3 είναι ο χρόνος που χρειάζεται το δείγµα για να φτάσει από το 
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td 

Photolysis 
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Probe 
Beam 

532 nm 416 nm 

0.25 mm Τ2 

Τ3 
Τ2 

Probe beam 

Photolysis beam 

photolysis beam στο probe beam. Αυτός ο χρόνος είναι ο σηµαντικότερος καθώς σηµατοδοτεί 

την χρονική ανάλυση µε την οποία θα παρατηρήσουµε την αντίδραση. Η χρονική ανάλυση 

που πετυχαίνουµε καθορίζεται από την ταχύτητα ροής που έχουν τα δείγµατα µας, τις 

διαστάσεις της κυψελίδας και την απόσταση που χωρίζει τις δύο δέσµες laser, µε τους δύο 

πρώτους παράγοντες να είναι και µεταξύ τους εξαρτώµενοι. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε 

ταχύτητες ροής τάξης 8,82 ml/30 min, κυλινδρική κυψελίδα µήκους 2 cm και ακτίνας βάσης 

0.125 mm και απόσταση δεσµών µήκους 20 µm, επιτυγχάνουµε χρονική ανάλυση της τάξης 

των 200 µsec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4. Περιοχή µεταξύ της δέσµης φωτόλυσης και ανίχνευσης.  

 

Στην συνέχεια και µετά την ανίχνευση του σήµατος από το probe beam, η δέσµη 

κατευθύνεται στον µονοχρωµάτορα όπου και αναλύεται ώστε κατόπιν να φτάσει στον 

ανιχνευτή όπου το σήµα πλέον καταγράφεται. Αυτό το τελευταίο µέρος της πειραµατικής 

διάταξης φαίνεται στο σχήµα 5 όπου βλέπουµε µία ολόκληρη σειρά από οπτικά στοιχεία τα 

οποία βοηθούν στην ποιοτική, αλλά και ποσοτική (εντάσεις), βελτίωση του φάσµατος.    

Συγκεκριµένα, και πριν την είσοδο της δέσµης στην σχισµή του µονοχρωµάτορα, 

αυτή πρώτα διέρχεται από τον φακό µίας κάµερας ώστε να συλλεχθεί και στην συνέχεια 

υπάρχει ένα notch filter µε την χρήση του οποίου µπορούµε να φτάνουµε σε συχνότητες πολύ 

κοντά σε αυτή της διέγερσης (416 nm), καθώς αυτό το φίλτρο εµποδίζει την είσοδο της 

τελευταίας στον µονοχρωµάτορα. Επιπλέον υπάρχει, άλλο ένα φίλτρο το οποίο κόβει την 

δέσµη φωτόλυσης των 532 nm και την εµποδίζει από το να εισέλθει στον µονοχρωµάτορα, 

καθώς αν αυτό γίνει θα µεγαλώσει ο θόρυβος του τελικού φάσµατος και ένας δεύτερος φακός 

ο οποίος χρησιµεύει για την όσο το δυνατόν καλύτερη εστίαση των σκεδαζόµενων 
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διανυσµάτων, µε τελικό σκοπό την είσοδο τους στην σχισµή του µονοχρωµάτορα. Τελευταίο 

οπτικό στοιχείο είναι ένας αποπολωτής, µε την χρήση του οποίου επιδιώκουµε την µέγιστη 

συγκέντρωση των σκεδαζόµενων διανυσµάτων πάνω στην σχισµή του µονοχρωµάτορα. Η 

χρήση του είναι απαραίτητη, καθώς πολλά από τα διανύσµατα έχοντας την αρχική τους 

πόλωση, δεν θα εισέρχονταν στην σχισµή µε αποτέλεσµα την µείωση των εντάσεων των 

παρατηρούµενων δονήσεων, οι οποίες βέβαια είναι ευθέως ανάλογες του αριθµού των 

σκεδαζόµενων διανυσµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5. Απεικόνιση της µετά των laser περιοχής της πειραµατικής διάταξης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Παρατήρηση του Συµπλόκου Ισορροπίας CuB-CO και 

∆οµική Εµπλοκή της Μεταβατικής Αίµης α3 

Προπιονικής Οµάδας στο Κυτόχρωµα ba3 από το 

Βακτήριο Thermus thermophilus    



Περίληψη 
 

Αναφέρουµε την πρώτη απόδειξη ύπαρξης του συµπλόκου ισορροπίας CuB
1+-CO 

στην δεσµευµένη µε CO ανηγµένη µορφή του κυτοχρώµατος ba3 από το βακτήριο Thermus 

thermophilus, σε φυσιολογικές θερµοκρασίες. Η συχνότητα της δόνησης έκτασης του δεσµού 

C-O εντοπίζεται στους 2053 cm-1 και παραµένει αµετάβλητη κατά την ανταλλαγή διαλύτη 

H2O/D2O και σε ένα εύρος τιµών pD µεταξύ 5.5 και 9.7, φανερώνοντας ότι το χηµικό 

περιβάλλον δεν αλλάζει την τάξη πρωτονίωσης των τριών ιστιδινών, που είναι οι 

υποκαταστάτες του CuB. Τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτά είναι σε 

αντίθεση µε τις αλλαγές στην τάξη πρωτονίωσης της CuB-His290, που αναφέρθηκαν 

πρόσφατα (Biophys. J. 2001, 80, 2039-2045 και Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1999, 96, 9591-

9596). Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς δείχνουν ότι η σταθερά 

ταχύτητας φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO είναι 34.5 s-1 και η επαναδέσµευση 

στην αίµη α3 συµβαίνει µε σταθερά ταχύτητας k2 = 28.6 s-1. Η σταθερά ταχύτητας της φθοράς 

του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO εµφανίζει παρόµοια χρονικά χαρακτηριστικά µε τις 

µεταβολές στην απορρόφηση στους 1694(+) και 1706(-) cm-1, που αποδίδονται σε µία 

διαταραχή των προπιονικών οµάδων COOH της αίµης α3. Η συχνότητα ν(C-O) του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO είναι η ίδια µε αυτή του αντίστοιχου συµπλόκου 

ισορροπίας και παραµένει αµετάβλητη σε ένα εύρος pD 5.5-9.7 δείχνοντας ότι δεν υπάρχουν 

δοµικές διαφορές µεταξύ των δύο καταστάσεων. Τέλος, πραγµατοποιείται συσχέτιση αυτών 

των αποτελεσµάτων µε τις πιθανές διαδροµές-κανάλια που ακολουθούν τα πρωτόνια στις 

αιµοχαλκοξειδάσες.  
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Εισαγωγή 
 

Το κυτόχρωµα ba3 από το θερµόφιλο βακτήριο Thermus thermophilus ΗΒ8 

(ΑΤCC27634 American Type Culture Collection, Manassas, VA) εκφράζεται υπό 

περιορισµένες συγκεντρώσεις Ο2 και αποτελείται από τρεις υποµονάδες (1-3). Η µεγαλύτερη 

υποµονάδα (Ι) περιέχει τους υποκαταστάτες µίας χαµηλής σπιν αίµης b και ένα διπυρηνικό 

κέντρο αποτελούµενο από το άτοµο χαλκού CuB και την αίµη α3, ενώ η υποµονάδα ΙΙ ένα 

µικτού σθένους (CuA
1.5+-CuA

1.5+) οµοδιπυρηνικό κέντρο ατόµων χαλκού. Η υποµονάδα ΙΙa 

σχηµατίζει µόνο µία διαµεµβρανική έλικα. Βασισµένοι στην κρυσταλλική δοµή, το 

διπυρηνικό κέντρο του κυτοχρώµατος ba3 είναι παρόµοιο µε αυτό της bovine heart αα3 

οξειδάσης και της αντίστοιχης από το Paracoccus denitrificans (1, 4, 5). Στην οξειδωµένη 

µορφή η αίµη α3 έχει υψηλό σπιν και αριθµό συναρµογής πέντε, ενώ ο χαλκός CuB είναι 

συναρµοσµένος µε τρία κατάλοιπα ιστιδίνης, His233, His282 και His283. Το κατάλοιπο 

τυροσίνης Tyr237 είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένο στην His233. Η Α τύπου αίµη στο 

κυτόχρωµα ba3 περιέχει µία υδροφοβική υδρόξυ-αίθυλ-γερανύλ-γερανυλική οµάδα η οποία 

φτάνει έως την κυτοπλασµική πλευρά, χωρίς να αλληλεπιδρά µε τις διαδροµές των 

πρωτονίων, σε αντίθεση µε την υδρόξυ-αίθυλ-φαρνεσυλική αλυσίδα η οποία υπάρχει στις 

περισσότερες βακτηριακές και ευκαρυωτικές αα3 οξειδάσες (1, 4, 5). Πρόσφατα αναφέθηκε 

ότι το κυτόχρωµα ba3 είναι ικανό να ανάγει το µονοξείδιο του αζώτου ΝΟ σε οξείδιο του 

διαζώτου Ν2Ο (7), παράλληλα µε την ικανότητα αναγωγής του Ο2 σε Η2Ο και την άντληση 

πρωτονίων, έστω και µε την σχετικά µικρή αποτελεσµατικότητα των 0.5 Η+/e- (6).  

Ο µοριακός µηχανισµός της ba3 οξειδάσης αναµένεται να είναι παρόµοιος των άλλων 

συγγενών αιµοχαλκοξειδασών (P. denitrificans, mammalian και bo3 από το Escherichia coli) 

όσον αφορά την χηµεία οξυγόνου, αφού τα κεντρικά χαρακτηριστικά του ενεργού κέντρου 

είναι όµοια και η καταλυόµενη χηµική αντίδραση ταυτόσηµη (1, 2). Η διαδροµή των 

πρωτονίων στην ba3 οξειδάση, όπως αποκαλύφθηκε στην κρυσταλλική δοµή, αρχίζει στην 

κυτοπλασµική πλευρά και µέσω της αίµης α3, του υποκαταστάτη Η376 και των προπιονικών 

οµάδων της αίµης α3 οδηγεί στην συσσώρευση των µορίων νερού (1, 2). Η παρουσία των 

µορίων νερού κοντά στις προπιονικές οµάδες της αίµης α3 παρατηρείται σε όλες τις δοµικά 

γνωστές οξειδάσες (P. denitrificans, mammalian και bo3 από το Ε. coli) και η εµπλοκή τους 

στην έξοδο του καναλιού των πρωτονίων έχει επιβεβαιωθεί µέσα από πειράµατα 

µεταλλάξεων (8, 9).   
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Η ba3 οξειδάση είναι ένα µέλος της µεγάλης οικογένειας των αιµοχαλκοξειδασών και 

αυτό καθιστά αναγκαία την κατανόηση της λειτουργίας της και τις πιθανές εναλλακτικές 

στρατηγικές στην αναγωγή του οξυγόνου και του µονοξειδίου του αζώτου, αλλά και στην 

βαθµίδωση των πρωτονίων. Επιπλέον, η υψηλή συγγένεια του CuB για το µονοξείδιο του 

άνθρακα CO είναι µοναδική µεταξύ όλων των αιµοχαλκοξειδασών και έτσι επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση φασµατοσκοπικών µετρήσεων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε νέα 

συµπεράσµατα για τον µηχανισµό λειτουργίας των αιµοχαλκοξειδασών και το πως οι 

ιδιότητες του CuB συσχετίζονται µε την πρωτονιακή βαθµίδωση. Οι περισσότεροι 

προτεινόµενοι µηχανισµοί για την άντληση των πρωτονίων περιλαµβάνουν τον CuB και τους 

υποκαταστάτες ιστιδίνης (4, 9, 10). Ένας κύκλος ιστιδίνης (9), όπως και η 

πρωτονίωση/αποπρωτονίωση της Ηis290 (11) έχουν προταθεί σαν τα βασικά χαρακτηριστικά 

στην διαδροµή άντλησης των πρωτονίων. Η ύπαρξη και ταυτοποίηση τέτοιων 

ανακατατάξεων στην γεωµετρία του CuB, προκαλούµενες από φαινόµενα πρωτονίωσης-

αποπρωτονίωσης ή διάσπασης ενός εκ των δεσµών CuB-N(His), είναι δύσκολο να 

αποδειχθούν ή να αποκλειστούν, καθώς ο CuB είναι φασµατικά µη ενεργός και δεν υπάρχουν 

φασµατοσκοπικά στοιχεία που να συσχετίζονται µε αυτόν.  

Αρκετές φασµατοσκοπικές τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί για να δείξουν ότι το 

κυτόχρωµα ba3 έχει ιδιόµορφες ιδιότητες στην δέσµευση εξωγενών υποκαταστατών (12, 13). 

Παρά ταύτα υπάρχει µία γενική λογική όσον αφορά την δέσµευση του CO στο διπυρηνικό 

κέντρο του ba3 η οποία συµβαδίζει µε την αντίστοιχη που έχει βρεθεί σε όλες τις 

κυτοχρωµικές και κινολικές οξειδάσες και έχει την παρακάτω µορφή: 

 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+                      

                                                      k1                  Α                    k2                   Β 

 

όπου k1 και k-1 η αντιστρεπτή δέσµευση του CO στον CuB και k2 η πρώτης τάξης µεταφορά 

του CO από τον CuB στον αιµικό Fe (12-20). Η σταθερά ταχύτητας της θερµικής 

αποδέσµευσης του CO από τον αιµικό Fe στην bovine πλήρως ανηγµένη κυτοχρωµική c 

οξειδάση είναι πολύ µικρή (0.023 s-1) έτσι η σταθερά k-2 µπορεί να αγνοηθεί (13). Πρόσφατα 

µετρήθηκε η σταθερά ταχύτητας k-2 για την δεσµευµένη µε CO ανηγµένη µορφή του 

κυτοχρώµατος ba3 από το T. thermophilus (19) και βρέθηκε σηµαντικά µεγαλύτερη (0.8 s-1) 

από αυτή του bovine aa3 και του bo3 από το E. coli (13, 15). Eπιπλέον η τεχνική της FTIR 
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φασµατοσκοπίας διαφοράς έχει χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση της δοµής και της 

δυναµικής της ba3 οξειδάσης (12). Σε αυτά τα FTIR φάσµατα διαφοράς (πριν-µετά την 

φωτόλυση) οι θετικές κορυφές στους 1974 και 1983 cm-1 αναπαριστούν την δεσµευµένη µε 

CO ανηγµένη µορφή της αίµης α3, ενώ η ασύµµετρη αρνητική κορυφή στους 2053 cm-1 

αποδίδεται στην δέσµευση του CO στον CuB
1+.  

 Σε αυτή την εργασία έχουµε µελετήσει το δεσµευµένο µε CO κυτόχρωµα ba3 σε 

θερµοκρασία δωµατίου µε τις φασµατοσκοπικές τεχνικές FTIR και time-resolved step-scan 

FTIR µε σκοπό την ανίχνευση της δοµής του διπυρηνικού κέντρου αίµης α3-CuB και την 

πιθανή σύζευξη πρωτεϊνικών δοµών µε τις διαδικασίες φωτοδιάσπασης και επαναδέσµευσης 

του CO, από και προς τον αιµικό Fe αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι επιπλέον των 

δύο ήδη γνωστών δονήσεων έκτασης C-O (1973 και 1982 cm-1) του δεσµευµένου µε CO 

αιµικού α3 συµπλόκου (B), υπάρχει και µία τρίτη στους 1967 cm-1 η οποία αποδίδεται στην α-

µορφή σύµφωνα µε ό,τι έχει βρεθεί και σε άλλες αιµοχαλκοξειδάσες. Επιπρόσθετα 

παρατηρούµε, απρόσµενα, την δόνηση έκτασης C-O του συµπλόκου ισορροπίας CuB
1+-CO 

(A), η οποία ανιχνεύεται στους 2053 cm-1 σε θερµοκρασία δωµατίου και παραµένει 

αµετάβλητη κατά την ανταλλαγή διαλύτη H2O/D2O και σε ένα εύρος τιµών pD µεταξύ 5.5 

και 9.7. Έως τώρα η παρατήρηση της δόνησης έκτασης C-O του συµπλόκου CuB
1+-CO ήταν 

επιτυχής µόνο µέσω FTIR φασµάτων διαφοράς µετά-πριν την φωτόλυση, όπου το 

φωτολυόµενο CO µεταπηδάει από τον αιµικό Fe στον CuB. Τα time-resolved step-scan FTIR 

φάσµατα δείχνουν ότι η σταθερά ταχύτητας της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-

CO είναι 34.5 s-1 και η επαναδέσµευση στην αίµη α3 συµβαίνει µε µία σταθερά ταχύτητας k2 

= 28.6 s-1 (t1/2 = 24.2 ms). Eπίσης δείχνουµε ότι το µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO δεν είναι 

pD εξαρτώµενο σε ένα εύρος τιµών µεταξύ 5.5 και 9.7. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο 

CuB διατηρεί τους υποκαταστάτες του κάτω από διαφορετικές χηµικές συνθήκες και ότι αυτοί 

δεν παρουσιάζουν φαινόµενα πρωτονίωσης-αποπρωτονίωσης. Ένα ακόµη στοιχείο που 

παρατηρούµε είναι η διαταραχή των προπιονικών οµάδων COOH της αίµης α3 κατά την 

φωτόλυση του CO. Η σταθερά ταχύτητας της φθοράς αυτής της διαταραχής (43.3 s-1) είναι 

στην ίδια κλίµακα µε αυτή της φθοράς του συµπλόκου CuB
1+-CO, φανερώνοντας σύζευξη 

µεταξύ της δυναµικής του υποκαταστάτη στο διπυρηνικό κέντρο και του πρωτεϊνικού 

περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται οι προπιονικές οµάδες της αίµης. Η δυναµική των 

αντιδράσεων υποκατάστασης που συµβαίνουν στο διπυρηνικό κέντρο της ba3 οξειδάσης, 

καθώς και η αντίδραση της πρωτεΐνης σε αυτές, παρουσιάζονται και αναλύονται στην 

συνέχεια της εργασίας.   
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Πειραµατικές διαδικασίες 
 

Το κυτόχρωµα ba3 αποµονώθηκε από κύτταρα του βακτηρίου Thermus thermophilus 

HB8 σύµφωνα µε ήδη δηµοσιευµένες διαδικασίες (3). Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν 

για τις FTIR µετρήσεις είχαν µία συγκέντρωση ενζύµου της τάξης του 1 mM και ήταν 

τοποθετηµένα στο κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα (pD 5.5-6.5 MES, pD 7.5 HEPES, pD 8.5-

9.7 CHES). Τα pD δείγµατα παρασκευάστηκαν σε ρυθµιστικά διαλύµατα D2O και 

µετρήθηκαν µε την χρήση ενός πεχαµέτρου και σύµφωνα µε τον τύπο pD = pH + 0.4. Τα 

δείγµατα ανήχθηκαν µε την χρησιµοποίηση sodium dithionite (Na2S2O4) και εκτέθηκαν σε 

πίεση 1 atm CO (1 mM), έτσι ώστε να παραχθεί υπό αναερόβιες συνθήκες το σύµπλοκο του 

µονοξειδίου του άνθρακα. Στην συνέχεια τα δείγµατα µεταφέρθηκαν αεροστεγώς σε µία 

ερµητικά κλειστή FTIR κυψελίδα αποτελούµενη από δύο παράθυρα CaF2. Το αέριο CO (99.9 

%) αποκτήθηκε από την Messer (Γερµανία) και το ισοτοπικά επισηµασµένο CO (91.6 % 
13C16O και 8.4 % 13C18O) από την Isotec (Ηνωµένες Πολιτείες). Παλµοί µήκους κύµατος 532 

και 355 nm από ένα Continuum Minilite Nd:YAG laser (7-10 ns πλάτος, 3-7 Hz, 2-4 

mJ/παλµός), χρησιµοποιήθηκαν σαν πηγή άντλησης για την φωτόλυση του συµπλόκου ba3-

CO. Οι FTIR µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ένα BRUKER Equinox IFS 55 

φασµατοφωτόµετρο εξοπλισµένο µε την επιλογή για step-scan µετρήσεις και εφοδιασµένο µε 

έναν MCT (Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared D316) ανιχνευτή µε κατώτερο 

όριο απόκρισης τους 600 cm-1. Η πειραµατική διάταξη και η όλη διαδικασία συγχρονισµού 

του Nd:YAG laser µε την υπέρυθρη IR δέσµη ανίχνευσης, για την απόκτηση των time-

resolved step-scan FTIR φασµάτων διαφοράς, καθώς και ο τρόπος πραγµατοποίησης µίας 

τέτοιας µέτρησης αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3. Τα οπτικά φάσµατα ηλεκτρονικής 

απορρόφησης καταγράφηκαν µε ένα Perkin Elmer Lambda 20 φασµατοφωτόµετρο ορατού-

υπεριώδους, πριν και µετά από κάθε FTIR µέτρηση για την επιβεβαίωση του σχηµατισµού 

και της σταθερότητας του συµπλόκου ba3-CO.  

 

Αποτελέσµατα 
 

Το φάσµα οπτικής απορρόφησης της ανηγµένης µορφής του ενζύµου ba3 εµφανίζει 

Soret µέγιστα στα 427 (αίµη b2+) και 444 nm (αίµη α3
2+). Στην περιοχή του ορατού υπάρχουν 

µέγιστα στα 559 (αίµη b2+) και 614 nm (αίµη a3
2+) (Σχήµα 1). Η δέσµευση του CO στο 

ανηγµένο ένζυµο µετατοπίζει την απορρόφηση των 614 nm, κατά 22 nm, στα 592 nm και 
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αυτή του Soret στα 427 nm, ενώ οι ταινίες απορρόφησης της αίµης b2+ παραµένουν, όπως 

είναι φυσικό, αµετάβλητες. Το φάσµα διαφοράς επιβεβαιώνει την συναρµογή του CO στο 

ανηγµένο διπυρηνικό κέντρο της αίµης α3.  

 
Σχήµα 1. Φάσµατα οπτικής απορρόφησης του κυτοχρώµατος ba3 από το βακτήριο T. 

thermophilus σε pH 7.5. Τα φάσµατα Α και Β είναι η ανηγµένη και η δεσµευµένη µε CO 

ανηγµένη µορφή του ενζύµου, αντίστοιχα. Το φάσµα C είναι το φάσµα διαφοράς που προκύπτει 

από την αφαίρεση του Α από το Β και δηλώνει την συναρµογή του CO στο διπυρηνικό κέντρο 

του κυτοχρώµατος.  

 

Το FTIR φάσµα του δεσµευµένου µε CO συµπλόκου του κυτοχρώµατος ba3 σε 

ουδέτερο pH εµφανίζει κορυφές στους 1967, 1973 1982 και 2053 cm-1 (Σχήµα 2). Στο 

ανάλογο ισοτοπικά υποκατεστηµένο µε 13C16O σύµπλοκο αυτές οι κορυφές µετατοπίζονται 

στους 1923, 1928, 1937 και 2007 cm-1 αντίστοιχα. Αποδίδουµε τις κορυφές στους 1967, 1973 

και 1982 cm-1 στην δόνηση έκτασης C-O του συµπλόκου αίµης α3-CO (B) και την κορυφή 

στους 2053 cm-1 στην δόνηση έκτασης C-O του συµπλόκου CuB
1+-CO (A). H κορυφή στους 

1967 cm-1 είναι παρόµοια µε αυτή που βρέθηκε για την α-µορφή στα CO σύµπλοκα των αα3 

οξειδασών από τα bovine heart, Rhodobacter sphaeroides, aa3-600 και P. denitrificans (21-
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28), ενώ η κορυφή στους 1973 cm-1 είναι 2 cm-1 χαµηλότερα από αυτή της γ-µορφής που 

βρέθηκε στο P. denitrificans (28). Αντίθετα η συχνότητα των 1982 cm-1 δεν συµβαδίζει µε 

αυτή της β-µορφής που βρέθηκε σε άλλες αιµοχαλκοξειδάσες (20-23) και προτείνουµε ότι 

αναπαριστά µία δοµή του ενεργού κέντρου στην οποία ο χαλκός CuB επιδρά µε ισχυρό 

στερικό φαινόµενο πάνω στην δεσµευµένη µε CO αίµη α3. Η α-µορφή αναπαριστά µία 

διαµόρφωση του ενζύµου στην οποία οι συχνότητες των ν(Fe-CO) και ν(C-O) είναι εκτός της 

καµπύλης συσχέτισης για τις διάφορες αιµοπρωτεΐνες που έχουν για trans υποκαταστάτη 

ιστιδίνη (22). Στην β-µορφή οι συχνότητες εµφανίζονται πάνω στην καµπύλη συσχέτισης 

(22), ενώ στην γ-µορφή ο χαλκός CuB βρίσκεται πλησιέστερα στην δεσµευµένη µε CO αίµη 

α3, µε αποτέλεσµα η οµάδα Fe-C-O να αποµακρύνεται από την συµµετρία της α-µορφής (28). 

Η συχνότητα της δόνησης C-O του συµπλόκου CuB
1+-CO στους 2053 cm-1 είναι 10-12 cm-1 

µεγαλύτερη και 8-12 cm-1 µικρότερη από τις αντίστοιχες των β- και α-µορφών άλλων 

αιµοχαλκοξειδασών (23, 25) και έτσι δεν µπορούµε να την ταυτοποιήσουµε µε βάση αυτές.  

 
Σχήµα 2. FTIR φάσµατα της δεσµευµένης µε CO, πλήρως ανηγµένης µορφής του 

κυτοχρώµατος ba3, σε Η2Ο και D2O στους 293 Κ. Α: pH 7.5, B: pD 7.5, C: pD 5.5, D: pD 5.5 
13CO, E: pD 6.5, F: pD 8.5 και G: pD 9.7. Η συγκέντρωση του ενζύµου ήταν 1 mM και το 

µήκος της οπτικής διαδροµής 30 µm. Η φασµατική διακριτική ικανότητα ήταν 4 cm-1.  
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Παρά το ότι οι δονήσεις που ανιχνεύουµε στα FTIR δεδοµένα µπορούν να 

προέρχονται από ένα α3-CO/CuB
1+-CO σύµπλοκο, η θεώρηση της σταθεράς k-2 (0.8 s-1) µας 

επιτρέπει να πούµε ότι οι κορυφές που ανιχνεύουµε συσχετίζονται µε δύο διαφορετικά 

σύµπλοκα αίµης α3-CO (Β) και  CuB
1+-CO (Α). Oι συχνότητες των δονήσεων C-O είναι πολύ 

κοντά σε αυτές που έχουν αναφερθεί παλαιότερα για την δεσµευµένη µε CO ανηγµένη µορφή 

του ενζύµου σε κατάσταση φωτοδυναµικής ισορροπίας (12) και παραµένουν αµετάβλητες σε 

ανταλλαγή διαλύτη Η2Ο/D2O και µεταξύ τιµών pD 5.5 και 9.7 (Σχήµα 2). Η αναλογία των 

σχετικών εµβαδών των κορυφών Fe-CO/Cu-CO είναι 4/1 στα απόλυτα φάσµατα και 

γνωρίζοντας ότι οι σχετικοί συντελεστές απορρόφησης για CO σύµπλοκα 

αιµοχαλκοπρωτεϊνών (26), δίνουν µία αναλογία εFe-CO/εCu-CO περίπου 1.5/1, προτείνουµε ότι 

ένα ποσοστό 30 % της αίµης α3 είναι αδέσµευτο, σε συµφωνία µε πειράµατα µαγνητικού 

κυκλικού διχρωισµού (17), αλλά και οπτικά δεδοµένα (19).  

Το σχήµα 3Α δείχνει τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς (td = 150 

µs-78.5 ms, 8 cm-1 φασµατική ανάλυση) του πλήρως ανηγµένου συµπλόκου ba3-CO ενώ έχει 

υποστεί φωτόλυση του δεσµού Fe-CO από έναν παλµό laser µήκους κύµατος 532 nm και 

πλάτους 7-10 ns. Κάτω από τις δικές µας πειραµατικές συνθήκες (8 cm-1 φασµατική 

ανάλυση) οι κορυφές στους 1967, 1973 και 1982 cm-1 δεν αναλύονται και εµφανίζονται σαν 

µία απλή αρνητική κορυφή στους 1977 cm-1. Το πείραµα µε φασµατική ανάλυση 4 cm-1 

φανερώνει την ύπαρξη των τριών κορυφών, αλλά ο λόγος σήµατος/θορύβου είναι 

χαµηλότερος από αυτόν του πειράµατος µε φασµατική ανάλυση 8 cm-1. Η αρνητική κορυφή 

στους 1977 cm-1 προέρχεται από το φωτολυόµενο σύµπλοκο της αίµης α3-CO. Η θετική 

κορυφή που εµφανίζεται στους 2053 cm-1 αποδίδεται στην δόνηση έκτασης C-O του CuB, 

όπως βρέθηκε και στο πείραµα της συνεχούς φωτόλυσης από την Einarsdóttir (12) και η 

ένταση της παραµένει ανιχνεύσιµη µέχρι τα 70 ms. Η συχνότητα της δόνησης C-O του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO είναι ίδια µε αυτή του συµπλόκου ισορροπίας CuB

1+-CO 

(Α). Αυτή η παρατήρηση δηλώνει ότι δεν συµβαίνουν δοµικές αλλαγές στον CuB 

σχετιζόµενες µε την δέσµευση και την διάσπαση του CO στην/από την αίµη α3. Στο χρονικό 

διάστηµα µεταξύ 5-3000 µs δεν παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στην ένταση των 

κορυφών στους 1977 και 2053 cm-1. Στους επόµενους χρόνους όµως η µείωση της έντασης 

της κορυφής στους 2053 cm-1 (3-80 ms) συνδιάζεται µε αύξηση της έντασης της κορυφής 

στους 1977 cm-1. Η αναλογία των εντάσεων των δύο κορυφών FeC-O/CuC-O παραµένει 

σταθερή στην τιµή 1.5 και µέσω αυτού συµπεραίνουµε ότι κανένα σηµαντικό ποσοστό του 

CO δεν διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο στους 293 Κ. Αυτό συµβαδίζει µε τα πειράµατα 
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σε χαµηλές θερµοκρασίες όπου δείχθηκε ότι το µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO 

σχηµατίζεται πλήρως και ότι το CO δεν διαφεύγει από τα µεταλλικά κέντρα σε θερµοκρασίες 

χαµηλότερες των 300 Κ (12).  

 
Σχήµα 3. Α: Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO 

πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 (pD 8.5), 0.15, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 

21, 22, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 70 και 78.5 ms µετά την φωτόλυση του CO από 

την αίµη α3. Η φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1 και η χρονική ανάλυση 100 µs. Για την διέγερση 

του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 mJ/παλµό. Β: 

Τime-resolved step-scan FTIR φάσµα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO πλήρως ανηγµένου 

κυτοχρώµατος ba3 (pD 8.5), από 0-1 ms µετά την φωτόλυση του CO. Το φάσµα είναι ο µέσος 

όρος 200 ανεξάρτητων φασµάτων. Τα φάσµατα στο ένθετο συλλέχθηκαν 0.1, 0.2, 0.5, 4, 6, 10, 

12, 15, 25 και 40 ms µετά την φωτόλυση του CO.  

 

Το σχήµα 3Β δείχνει ένα απλό time-resolved step-scan FTIR φάσµα διαφοράς, το 

οποίο είναι ο µέσος όρος των χρόνων 5-1000 µs, στην περιοχή µεταξύ 1500 και 2200 cm-1. 
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Είναι φανερή η ύπαρξη κορυφών, µεταξύ 1600 και 1710 cm-1, των οποίων η απορρόφηση 

είναι της τάξης των 0.00003 µονάδων απορρόφησης. Η συχνότητα της κορυφής στους 1706 

cm-1 είναι χαρακτηριστική της δόνησης έκτασης C=O των πρωτονιωµένων καρβοξυλίων των 

προπιονικών οµάδων της αίµης α3, διότι στο ηλεκτροχηµικό FTIR φάσµα διαφοράς της 

ανηγµένης-οξειδωµένης µορφής του κυτοχρώµατος ba3 η κορυφή στους 1706 cm-1 έχει 

χαρακτηριστεί σαν δόνηση C=O πρωτονιωµένων προπιονικών οµάδων της αίµης α3 (29). Το 

σήµα αυτής της δόνησης έχει διαφορικά χαρακτηριστικά στο time-resolved step-scan FTIR 

φάσµα µε το θετικό να εµφανίζεται στους 1694 cm-1 και το αρνητικό στους 1706 cm-1. Τα 

θετικά χαρακτηριστικά στους 1642 και 1665 cm-1 αποδίδονται σε δονήσεις των οµάδων 

amide I. Άρα, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι κατά την φωτοδιάσπαση του CO από 

τον αίµης α3 Fe2+ και την δέσµευση του στον CuB
1+, η διαµόρφωση της πρωτεΐνης αλλάζει 

πλησίον των προπιονικών οµάδων της αίµης α3. Η χρονική εξέλιξη των κορυφών στους 

1706/1694 cm-1 (Σχήµα 5) δείχνει ότι αυτές οι µεταβολές φθείνουν σε µία χρονική κλίµακα 

παρόµοια µε αυτή του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO.  

Στο σχήµα 4 συνεχίζεται η µελέτη των µεταβατικών συµπλόκων, µετά την φωτόλυση 

του CO, σε ένα εύρος pD από 5.5 έως 9.7, χρησιµοποιώντας µήκος κύµατος διέγερσης αυτή 

την φορά 355 nm αντί για 532 nm. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι η φωτοδιάσπαση του CO από 

την αίµη α3 παράγει τα ίδια µεταβατικά φωτοπροϊόντα, όπως στην περίπτωση των 532 nm και 

χωρίς αλλαγές στις εντάσεις των κορυφών στους 1977 και 2053 cm-1. Τα φάσµατα διαφοράς 

που αντιστοιχούν σε χρόνο 5 µs µετά την φωτόλυση του CO φανερώνουν την µη ύπαρξη 

αλλαγών στην συναρµογή του CuB σε όλο το εύρος των τιµών pD µεταξύ 5.5 και 9.7.  

Η συνεχιζόµενη µεταβολή στην ένταση των δονήσεων C-O που σχετίζονται µε την 

αίµη α3 και τον CuB σε µία κλίµακα χρόνου από 0.005 έως 80 ms χαρακτηρίζει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την αποδέσµευση του υποκαταστάτη από τον CuB και την 

επαναδέσµευση του στην αίµη α3 και φαίνεται στο σχήµα 5. Το συνολικό εµβαδόν των 

κορυφών CuB
1+-CO και Fe2+-CO που φαίνονται στο σχήµα 3Α µετρήθηκε σε συνάρτηση µε 

τον χρόνο για να καθοριστούν η σταθερά ταχύτητας της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO (34.5 s-1) και µέσω της ήδη γνωστής συνθήκης k-2 << k2 (13, 14, 19) και άρα kobs = 

k2 και η σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3 (k2 = 28.6 s-1), πάντα 

σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι καµπύλες είναι τριών παραµέτρων εκθετική προσαρµογή στα 

πειραµατικά δεδοµένα σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης. Στο ίδιο σχήµα εµφανίζεται και η 

κινητική ανάλυση των κορυφών στους 1706/1694 cm-1 (43.3 s-1) όπως µετρήθηκαν από τις 

αντίστοιχες εντάσεις.  
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Σχήµα 4. Τime-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 στις τιµές pD και pH που αναγράφονται, 5 µs µετά την φωτόλυση 

του CO από την αίµη α3.  

 
Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα των µεταβολών απορρόφησης ∆Α στους 2053 cm-1 (τετράγωνα) και 1977 

cm-1 (κύκλοι) ως προς τον χρόνο t, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3 του 

κυτοχρώµατος ba3. Oι µεταβολές απορρόφησης µετρήθηκαν από το εµβαδόν των κορυφών στο 

εύρος χρόνου από 0-80 ms, µετά την φωτοδιάσπαση του CO. Στο ένθετο παρουσιάζονται οι 

ανάλογες µεταβολές (∆Α ως προς t) για τις δονήσεις στους 1694 cm-1 (τετράγωνα) και 1706 cm-

1 (κύκλοι). Οι µεταβολές ∆Α µετρήθηκαν από την ένταση των αντίστοιχων δονήσεων.  
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Ανάλυση-Συζήτηση 
 

Το σε ισορροπία και µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO. Όπως φαίνεται στο σχήµα 2 

η συχνότητα της δόνησης CO σχετιζόµενη µε τον χαλκό CuB είναι αµετάβλητη σε τιµές pD 

µεταξύ 5.5 και 9.7 και σε ανταλλαγή διαλύτη Η2Ο/D2O, σε συµφωνία µε την µη αλλαγή στην 

κατάσταση πρωτονίωσης των οµάδων που βρίσκονται πλησίον του υποκαταστάτη CO. Η 

συχνότητα ν(CO) που παρατηρούµε είναι παρόµοια µε αυτή της Limulus hemocyanin (2053 

cm-1) (27) και της nitrite reductase από το Alcagenes faecalis (2050 cm-1) (30), αλλά 

σηµαντικά διαφορετική από αυτές άλλων οξειδασών που περιέχουν CuB (14, 21, 23, 26, 31, 

32). Απουσία στερικών αλληλεπιδράσεων το CO δεσµεύεται στον CuB σε µία γραµµική 

διαµόρφωση (Μ-C-O), όπως απαιτείται για την βέλτιστη αλληλεπικάλυψη µεταξύ των d 

τροχιακών του Cu και των αντιδεσµικών π* τροχιακών του CO. Επιπλέον προσφορά 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τα d τροχιακά στα αντιδεσµικά π* τροχιακά δυναµώνει τον 

δεσµό Cu-C και αποδυναµώνει τον δεσµό C-O. Έτσι η συχνότητα της δόνησης ν(CO) 

µετατοπίζεται σε χαµηλότερες τιµές. Κατά τον ίδιο τρόπο, η επιπλέον προσφορά 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από µία εκ των CuB-His αναµένεται να επηρεάσει την συχνότητα 

ν(CO). Για παράδειγµα, η υψηλή τιµή της συχνότητας ν(CO) στην peptidylglycine 

monooxygenase (2093 cm-1) έχει αποδωθεί στην ασθενή επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας του υποκαταστάτη µεθειονίνης, σε σύγκριση µε αυτή του υποκαταστάτη 

ιστιδίνης στον χαλκό CuB (33). Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να λάβουµε δοµικές 

πληροφορίες για τους υποκαταστάτες CuB-His, µέσω της συχνότητας ν(CO) του συµπλόκου 

CuB
1+-CO. Η µη ευαισθησία αυτής στην ανταλλαγή διαλύτη Η2Ο/D2O και σε pD µεταξύ 5.5 

και 9.7 δείχνει ότι ο βαθµός της επιπλέον προσφοράς ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τα d 

τροχιακά στα αντιδεσµικά π* τροχιακά δεν αλλάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εάν 

κάποιος από τους υποκαταστάτες CuB-His είναι ικανός να υπόκειται σε µία κυκλική 

διαδικασία µεταξύ των καταστάσεων imidazolate, imidazole και imidazolium, τότε η 

συχνότητα ν(CO) αναµένεται να µεταβάλλεται. Μία αλλαγή στην κατάσταση πρωτονίωσης 

ενός εκ των υποκαταστατών ιστιδίνης θα είχε σηµαντική αλλαγή στην επιπλέον προσφορά 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας και στην συχνότητα ν(CO). Όµως, τέτοια µεταβολή δεν 

παρατηρείται, ούτε στην συχνότητα αλλά ούτε και στο πλάτος της δόνησης C-O και 

συµπεραίνουµε ότι το περιβάλλον των υποκαταστατών CuB-His είναι πολύ συµπαγές και δεν 

υπόκειται σε δοµικές µεταβάσεις που σχετίζονται µε φαινόµενα 

πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης των υποκαταστατών ιστιδίνης.  
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 Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι υποκαταστάτες του χαλκού CuB αναµιγνύονται ενεργά 

στην καταλυτική λειτουργία της κυτοχρωµικής οξειδάσης, λόγω της µικρής απόστασης τους 

από το ενεργό κέντρο της αίµης α3. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί στοιχεία της συµµετοχής τους 

ως δότες πρωτονίων κατά την καταλυτικό κύκλο και ως ρυθµιστών της απόστασης του CuB 

σε σχέση µε το CO (34-36). Παρά το ότι απαιτούνται κινήσεις της πρωτεΐνης για την 

εισαγωγή του υποκαταστάτη στο διπυρηνικό κέντρο και την αποδέσµευση του στο 

περιβάλλον, η οµοιότητα της συχνότητας C-O του σε ισορροπία και του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO έρχεται σε αντίθεση µε πιθανή αναπροσαρµογή των υποκαταστατών 

του χαλκού CuB ή µε παροδικές κινήσεις κοντά στο περιβάλλον του µετάλλου.  

 Αρκετές πληροφορίες σε σχέση µε το ενεργό κέντρο των αιµοχαλκοξειδασών έχουν 

συλλεχθεί από µελέτες resonance Raman της δεσµευµένης µε CO µορφής των ενζύµων (22, 

24, 28, 34). Σε µία από αυτές ο Rousseau (34), βασιζόµενος σε αλλαγές της συχνότητας της 

δόνησης έκτασης Fe-CO της αίµης α3, εξαρτώµενες από το pH, πρότεινε ότι δοµικές αλλαγές 

που ρυθµίζουν την θέση του χαλκού CuB σε σχέση µε την αίµη, είναι σε σύζευξη µε 

φαινόµενα πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης ενός ή περισσοτερών αµινοξικών καταλοίπων. Ως 

πιθανά κατάλοιπα έθεσε τα His290 και His291 τα οποία συναρµόζονται µε τον χαλκό CuB και 

απέκλεισε την His240 διότι είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένη µε την Tyr244. Επιπλέον 

ανάµειξη της His290 σε φαινόµενα πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης προήλθε από πειράµατα 

resonance Raman στην αα3 κινολική οξειδάση (11). Σε αυτά ο Das ανέφερε ότι κατά την 

αναγωγή του ενζύµου υπάρχουν αλλαγές στην δόνηση έκτασης της φορµυλικής C=O οµάδας 

της αίµης α3, που δείχνουν µεταβολή στο δίκτυο των δεσµών υδρογόνου αυτής της οµάδας. Η 

ιστιδίνη His290 είναι το πλησιέστερο κατάλοιπο στο οξυγόνο της φορµυλικής οµάδας και 

πρότεινε ότι ένα πρωτόνιο αυτής της ιστιδίνης είναι εύκολο να αποµακρυνθεί και πιθανόν να 

συµµετέχει στην άντληση των πρωτονίων. Την ανάµειξη της ιστιδίνης His290 σαν το βασικό 

στοιχείο στην διαδροµή άντλησης των πρωτονίων πρότεινε και ο Michel (4), ενώ σε ένα άλλο 

µοντέλο ο Wikström (10) ανέφερε την ιστιδίνη His291 ως πιθανή για συµµετοχή στην 

διαδροµή της άντλησης των πρωτονίων. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εδώ παρέχουν για πρώτη φορά φασµατοσκοπικά 

δεδοµένα για το σε ισορροπία περιβάλλον του CuB, κάτω από διαφορετικές χηµικές συνθήκες 

και φανερώνουν την απουσία δοµικών αλλαγών των υποκαταστατών CuB-His στο εύρος 

τιµών pD µεταξύ 5.5 και 9.7.  

Μεταβατικά φωτοπροϊόντα και καθορισµός της σταθεράς ταχύτητας k2. Αρκετές 

φασµατοσκοπικές µελέτες FTIR χρησιµοποίησαν την φωτοδιάσπαση του συµπλόκου Fe-CO 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5     Aνίχνευση του Συµπλόκου Ισορροπίας Cu  B
1+-CO στο Κυτόχρωµα ba  3                             89



για να ανιχνεύσουν την µεταβατική δέσµευση του CO στον χαλκό CuB (12-15, 20, 32). Με 

αυτό τον τρόπο ο ρόλος του CuB στην διαδροµή των πρωτονίων έχει καταδειχθεί, µέσω 

φαινοµένων πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης καρβοξυλικών οµάδων αµινοξικών καταλοίπων 

που βρίσκονται κοντά στον CuB, κατά την διαδικασία φωτόλυσης του CO από την αίµη α3 

και την µεταβατική δέσµευση του στον CuB (32). Οι time-resolved step-scan FTIR µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν µε την παρακολούθηση των µεταβατικών FTIR απορροφήσεων που 

σχετίζoνται µε τις δονήσεις έκτασης του C-O των συµπλόκων Fe2+-CO και CuB
1+-CO. Έτσι 

αποκαλύπτεται αναµφισβήτητα η ακριβής χηµική φύση της κινητικής αυτών των 

διαδικασιών, σε αντίθεση µε πειράµατα κινητικής µέσω οπτικών απορροφήσεων, όπου είναι 

δύσκολη η ακριβής ταυτοποίηση των φασµατικών χαρακτηριστικών.  

 Τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα δείχνουν ότι κατά την φωτόλυση του CO η πρωτεΐνη 

υπόκειται σε δοµικές αλλαγές κοντά στις προπιονικές οµάδες της αίµης α3 αλληλεπιδρώντας 

µε τον δεσµό C=O. Αυτή η αλλαγή µεταξύ της προπιονικής οµάδας και της πλευρικής 

αλυσίδας ενός αµινοξικού καταλοίπου ή κάποιου µορίου νερού είναι φανερή µέσω του 

θετικού φασµατικού χαρακτηριστικού στους 1694 cm-1. Η µετατόπιση της συχνότητας σε 

χαµηλότερες τιµές στα µεταβατικά φάσµατα σηµαίνει ασθενέστερο δεσµό C=O και 

συνακόλουθα ισχυρότερο δίκτυο δεσµών υδρογόνου µε τις περικλείουσες οµάδες ή µε µόρια 

νερού. Με αυτό τον τρόπο µία µεταβολή στο δίκτυο των δεσµών υδρογόνου του δεσµού C=O 

είναι αρκετή για να προκαλέσει διαταραχή στην προπιονική οµάδα. Μία µόνο πιθανότητα, µε 

βάση την κρυσταλλική δοµή, πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις και αυτή είναι το κατάλοιπο 

Asp372. Αυτό το αµινοξύ είναι µέρος ενός πιθανού καναλιού πρωτονίων (1, 2) το οποίο 

οδηγεί στο τέλος της διαδροµής τους. Αυτές οι διαδροµές περικλείουν το Asp372 και αρκετά 

µόρια νερού στην περιπλασµική πλευρά της µεµβράνης και συναποτελούνται από πολικές 

αµινοξικές αλυσίδες συνδεδεµένες µε δεσµούς υδρογόνου και άλλα επιπλέον µόρια νερού. 

Αυτά τα µόρια νερού ίσως να είναι σε µία ταχεία ισορροπία µε τα αντίστοιχα του υπόλοιπου 

διαλύτη.  

 Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παραπάνω δηµιουργούν σκέψεις για διαδροµές-

κανάλια πρωτονίων σχετιζόµενα µε τις προπιονικές οµάδες της αίµης α3 και την πλευρική 

αλυσίδα του καταλοίπου Asp372. Τέτοιες αλλαγές διαµόρφωσης της πρωτεΐνης έχουν 

προταθεί σαν µοριακοί “διακόπτες” για την µεταφορά των πρωτονίων (36). Σε αυτούς τους 

µοριακούς “διακόπτες” θα µπορούσε να λειτουργήσει ως έναυσµα, µία αντίδραση στο 

διπυρηνικό κέντρο, όπως αυτή που παρουσιάστηκε παραπάνω. Επιπλέον, αποκτάει αρκετό 

ενδιαφέρον η εικασία ότι τα µόρια νερού που βρίσκονται στο πάνω µέρος των προπιονικών 
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οµάδων (1, 4, 5, 38) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην βιολογική λειτουργία των 

αιµοχαλκοξειδασών.  

 Οι παρατηρούµενες σταθερές ταχύτητας, για την φθορά του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO και την επαναδηµιουργία του αιµικού συµπλόκου Fe2+-CO (k2) που καθορίσαµε σε 

αυτή την µελέτη, δείχνουν ότι το καθοριστικό στάδιο για την επαναδέσµευση του CO στην 

αίµη α3 είναι η φθορά του συµπλόκου CuB
1+-CO. Η παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας (34.5 

s-1) της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO είναι αρκετά µικρότερη από αυτή του 

bovine aa3 (13). Αυτό δηλώνει ότι η flow-flash πειραµατική προσέγγιση, στην οποία η 

απώλεια του CO είναι το καθοριστικό στάδιο για τον σχηµατισµό του συµπλόκου της αίµης 

µε το O2 και άρα απαιτείται το φωτοδιασπώµενο CO να µην αλληλεπιδρά στην αντίδραση µε 

το Ο2, δεν ενδείκνυται για την ταυτοποίηση των ενδιαµέσων οξυγόνου κατά την καταλυτική 

λειτουργία του ενζύµου ba3 (39). Έχει αναφερθεί ότι ο χαλκός CuB του ba3, σε αντίθεση µε 

αυτόν του αα3, παρουσιάζει υψηλή συγγένεια για το CO (Κ1 > 104) φανερώνοντας 

ασυνήθιστη κινητική συµπεριφορά όσον αφορά τόσο την µεταφορά ηλεκτρονίων αλλά και 

την δέσµευση υποκαταστατών (17, 19). Οι κινητικές ιδιότητες της δέσµευσης του CO και του 

CN εξηγήθηκαν, πριν από την διελεύκανση της τρισδιάστατης δοµής των ενζύµων, µε βάση 

πιθανά ιδιόµορφα χαρακτηριστικά του διπυρηνικού κέντρου (19). Η πρόσφατα αναφερθείσα 

κρυσταλλική δοµή του ba3 (1) δεν υποστηρίζει την παραπάνω εκδοχή των ιδιόµορφων 

χαρακτηριστικών στο διπυρηνικό κέντρο, που θα επηρέαζαν τις θερµοδυναµικές και 

κινητικές ιδιότητες των εξωγενών υποκαταστατών. Η τιµή της σταθεράς ταχύτητας k2 που 

µετρήσαµε για το ba3 είναι παρόµοια µε αυτή που έχει αναφερθεί για το caa3 (13).  

 Η πλήρης επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 αναµφίβολα συνδέεται µε µία 

διαδικασία επαναδιευθέτησης της πρωτεΐνης. Σε αυτό το σηµείο το διπυρηνικό κέντρο έχει 

όλα τα φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στο σχήµα 6. Σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες υπάρχει επιπρόσθετη αναδιοργάνωση της πρωτεΐνης η οποία επηρεάζει την 

επαναδέσµευση του CO. Η κινητική αυτών των διαδικασιών έχει µελετηθεί εκτενώς από τον 

Βrunori (19), όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα στην βιβλιογραφία.  

∆υναµική του διπυρηνικού κέντρου στο κυτόχρωµα ba3. Μέχρι πρόσφατα, ένα 

θερµοδυναµικό και κινητικό φράγµα το οποίο υπήρχε από την πρωτεΐνη στην επαναδέσµευση 

του CO στην αίµη, µετά την φωτοεπαγώµενη µεταφορά του CO στον CuB, θεωρούταν ότι 

ήταν η δέσµευση ενός ενδογενούς υποκαταστάτη L στην αίµη α3 και είχε προταθεί σαν το 

καθοριστικό στάδιο για την επαναδέσµευση του υποκαταστάτη (13). Όµως, πρόσφατα 

picosecond (10-12 s) resonance Raman πειράµατα έδειξαν ότι η εγγύς συναρµογή επιβιώνει 
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της φωτόλυσης και ο έλεγχος της πρόσβασης των εξωγενών υποκαταστατών στην αίµη α3 

µέσω µίας διαδικασίας ανταλλαγής υποκαταστατών δεν ευσταθεί (18). Εάν η αποδέσµευση 

του CO από τον CuB
1+ είναι το καθοριστικό στάδιο για την επαναδέσµευση, ο µεγάλος 

χρόνος επαναδέσµευσης που παρατηρείται εξηγείται στο σχήµα 6 σαν ένα προϊόν της µικρής 

σταθεράς ταχύτητας της θερµικής ισορροπίας του CuB
1+-CO µε το CO. Στην παρουσίαση της 

ολοκληρωµένης εικόνας της φωτοδυναµικής του υποκαταστάτη περιλαµβάνουµε δύο 

κλάδους, τον θερµικό και τον φωτοχηµικό, για την δυναµική της συναρµογής του CO στην 

αίµη α3. 

 

Σχήµα 6. Συνολική εικόνα δυναµικής, φωτοχηµικής και θερµικής δέσµευσης/αποδέσµευσης του 

CO, στο κυτόχρωµα ba3.  

 

 Το µοντέλο είναι παρόµοιο µε αυτό του Schelvis (18) εκτός του ότι έχουµε 

συµπεριλάβει και το σύµπλοκο ισορροπίας CuB
1+-CO (Α). Το µοντέλο αποτελείται από δύο 

κλάδους για την δυναµική της συναρµογής του CO στην αίµη α3, έναν θερµικό και έναν 

φωτοχηµικό. Ο πρώτος περιγράφει τις κινητικές ισορροπίας της δέσµευσης και 

(1)     CO(sol),  His-Fe,  CuB

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

               K1    104 M-1  
                                                                                                                                        34.5 s-1

                                                                                                                            

70 %                         30 %

hν (532 nm)

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

                                               Complex A

(3)     His-Fe-CO,  CuB

                       Complex B

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

Thermal                                                                             Photochemical

≈ 

  1 ps

  140 fs
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αποδέσµευσης του CO στον και από τον χαλκό CuB και στην αίµη α3. ∆εν έχουµε στοιχεία 

για τις φωτοχηµικές ιδιότητες του συµπλόκου CuB
1+-CO και έτσι υιοθετούµε την εξήγηση της 

Einarsdóttir (40) που µη ανιχνεύοντας ηλεκτρονικές µεταβάσεις προερχόµενες από το 

µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO του bovine αα3 στα µεταβατικά οπτικά δεδοµένα, 

υποστήριξε ότι το σύµπλοκο CuB
1+-CO δεν είναι φωτοευαίσθητο κάτω από την επίδραση 

ακτινοβολίας µήκους κύµατος 532 και 355 nm. Στο παραπάνω σχήµα διευκρινίζουµε την 

ύπαρξη δύο διαφορετικών συµπλόκων CuB
1+-CO, µε το ένα να είναι µέρος του φωτοχηµικού 

κλάδου (κατάσταση 5), στον οποίο το διπυρηνικό κέντρο δεν είναι σε θερµική ισορροπία και 

το άλλο του θερµικού, µε την αίµη α3 επαναδιευθετηµένη (κατάσταση 2). Πειράµατα 

δυναµικής ταχείας χρονικής ανάλυσης στο bovine aa3 έδειξαν ότι η φωτοδιάσπαση του CO 

από την αίµη α3 συµβαίνει µέσα σε 150 femtoseconds (κατάσταση 4) και το µεταβατικό 

σύµπλοκο CuB
1+-CO (κατάσταση 5) είναι πλήρως σχηµατισµένο σε λιγότερο από 1 

picosecond (13). Αναµένουµε τις ίδιες χρονικές κλίµακες για τα πρώτα φωτοδυναµικά 

γεγονότα και στο ba3. Έτσι, στον φωτοχηµικό κλάδο η ιστιδίνη της αίµης α3 δεν είναι σε 

κατάσταση ισορροπίας (κατάσταση 5) και επαναδιευθετείται στην διαµόρφωση ισορροπίας, 

ενώ το CO αποδεσµεύεται από τον CuB και ισορροπεί µε το περιβάλλον του διαλύτη 

(κατάσταση 1). Ταυτόχρονη επαναδέσµευση δεν παρατηρείται µετά την φωτοδιάσπαση του 

CO και άρα οι καταστάσεις 4 και 5 δεν αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονη αποδέσµευση 

σχηµατιζόµενη µετά την φωτόλυση. Σε αυτές τις καταστάσεις το φωτολυόµενο CO και το 

διπυρηνικό κέντρο περιέχουν περίσσεια ενέργειας, λόγω της φωτόλυσης. Το ενεργοποιηµένο 

CO δεσµεύεται στον CuB πριν το διπυρηνικό κέντρο αποκαταστήσει την θερµική του 

ισορροπία. Η υψηλή συγγένεια του χαλκού CuB για το CO (Κ1 > 104) εµποδίζει την 

ταυτόχρονη επαναδέσµευση. Μη ταυτόχρονη επαναδέσµευση του CO, συµβαίνει µέσω του 

θερµικού κλάδου από την κατάσταση 2, µε σταθερά ταχύτητας k2 = 28.6 s-1 (t1/2 = 24.2 ms).  

 H κινητική της επαναδέσµευσης του CO στο κυτόχρωµα ba3 είναι σηµαντικά 

αργότερη από αυτή των bovine κυτοχρωµάτων aa3 και caa3 από το T. thermophilus (12, 13, 

19). Eίναι φανερό ότι η δυναµική πλησίον της αίµης α3 δεν αποτελεί ικανή επεξήγηση για την 

παρατηρούµενη συµπεριφορά επαναδέσµευσης του υποκαταστάτη και φαινόµενα σχετικά 

αποµακρυσµένα από την αίµη παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία επαναδέσµευσης. Η 

αποτελεσµατικότητα διαφυγής του CO από το διπυρηνικό κέντρο προβλέπεται µέσα από την 

θεώρηση των σχετικών ενεργοποιηµένων φραγµάτων της επαναδέσµευσης και την διαφυγή 

του υποκαταστάτη µέσω διάχυσης στην πρωτεΐνη. Αυτά τα αποτελέσµατα, σε φυσιολογικές 

θερµοκρασίες, είναι σύµφωνα µε την µη ύπαρξη κάποιου τέτοιου φράγµατος ενεργοποίησης, 
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όπως ειπώθηκε για το αα3, στην διαδικασία επαναδέσµευσης του υποκαταστάτη στην αίµη α3, 

αλλά και στην χρονικά προηγηθείσα αποδέσµευση του από τον CuB, η οποία συµβαίνει µέσω 

διαφυγής στον περιβάλλοντα διαλύτη, πριν την τελική επιστροφή στην αίµη α3.  

 

Συµπεράσµατα 
 

 Το σύµπλοκο ισορροπίας CuB
1+-CO (Α) και η αντίδραση της πρωτεΐνης στην 

φωτόλυση του CO από την αίµη α3, όπως ανιχνεύθηκε στα παραπάνω πειράµατα σε 

θερµοκρασία δωµατίου, σχηµατίζουν µία βάση για την κατανόηση του περιβάλλοντος του 

CuB στις αιµοχαλκοξειδάσες και του µηχανισµού της επαναδιευθέτησης του 

φωτοδιασπώµενου ba3. Η σηµασία της πρωτεΐνης στην διαδικασία της επαναδιευθέτησης 

είναι φανερή. Από τις time-resolved step-scan FTIR µετρήσεις του φωτοδιασπώµενου 

αιµικού συµπλόκου ανακαλύπτουµε ότι οι προπιονικές οµάδες της αίµης α3 υπόκεινται σε 

σηµαντικές δονητικές αλλαγές, κατά την φωτοδιάσπαση του CO, είτε λόγω φαινοµένων 

πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης, είτε λόγω δοµικών αλλαγών στο περιβάλλον τους. Αυτές οι 

αλλαγές φθίνουν σε µία χρονική κλίµακα (43.3 s-1) σύµφωνη µε την φθορά του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO (34.5 s-1) υποδηλώνοντας µία σύζευξη της δυναµικής της συναρµογής 

στο διπυρηνικό κέντρο και του περιβάλλοντος πλησίον των προπιονικών οµάδων της αίµης 

α3. Η πολυπλοκότητα της αναδιοργάνωσης στην ba3 οξειδάση, µετά την φωτοδιάσπαση του 

CO, µπορεί να αποτελέσει ένα µοντέλο για την µελέτη άλλων αιµοχαλκοξειδασών µε 

παρόµοια βιολογικώς ενεργά κέντρα. Για την πλήρη αποκρυπτογράφηση του µηχανισµού 

επαναδιευθέτησης είναι απαραίτητη η µελέτη των µεταβατικών προϊόντων µε την χρήση 

διαφόρων τεχνικών, έτσι ώστε να πάρουµε πληροφορίες για την χρονική τους εξέλιξη, σε 

φυσιολογικές θερµοκρασίες. Τέτοιες µελέτες θα οδηγήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

κατανόησης των διαδικασιών χηµικής δυναµικής που συµβαίνουν στις αιµοχαλκοξειδάσες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Παρατήρηση του Σχετιζόµενου µε το Οξυγόνο 

Συµπλόκου Ισορροπίας CuB-CΟ στο Κυτόχρωµα ba3 

από το Βακτήριο Thermus thermophilus: Ενδείξεις 

Ύπαρξης Καναλιού Οξυγόνου στην Περιοχή του CuB  



Περίληψη 
 

 Αναφέρουµε την πρώτη µελέτη της µετανάστευσης του οξυγόνου στο υποτιθέµενο 

κανάλι οξυγόνου και την επίδραση του στις ιδιότητες του διπυρηνικού κέντρου αίµης α3-CuB 

του κυτοχρώµατος ba3 από το T. thermophilus. Τα FTIR φάσµατα του συµπλόκου ba3-CO 

δείχνουν ότι παρουσία 60-80 µΜ Ο2, η συχνότητα ν(C-O) του συµπλόκου CuB
1+-CO στους 

2053 cm-1 µετατοπίζεται στους 2045 cm-1 και παραµένει αµετάβλητη κατά την ανταλλαγή 

διαλύτη Η2Ο/D2O και στο εύρος τιµών pH από 6.5 έως 9.0. Οι συχνότητες, αλλά όχι και οι 

εντάσεις, των δονήσεων έκτασης C-O των αντίστοιχων συµπλόκων αίµης α3-CO, δεν 

µεταβάλλονται. Η αλλαγή της συχνότητας ν(C-O) του συµπλόκου CuB
1+-CO έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της σταθεράς ταχύτητας k-2 και οδηγεί σε µία υψηλότερη συγγένεια 

του CuB για τους εξωγενείς υποκαταστάτες. Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα 

διαφοράς δείχνουν ότι η σταθερά ταχύτητας της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-

CO σε pH 6.5 είναι 30.4 s-1, ενώ παρουσία του οξυγόνου είναι 28.3 s-1. Όµοια, η 

επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 επηρεάζεται ελάχιστα από το Ο2 και παρουσιάζει 

σταθερές ταχύτητας k2 = 26.3 και 24.6 s-1 αντίστοιχα. Αυτά τα αποτελέσµατα παρέχουν 

ισχυρά στοιχεία ότι στο κυτόχρωµα ba3 το κανάλι µεταφοράς των υποκαταστατών βρίσκεται 

στην περιοχή του CuB, η οποία αποτελεί και την είσοδο των υποκαταστατών στην αίµη α3. 

Προτείνουµε ότι οι ιδιότητες του καναλιού οξυγόνου δεν περιορίζονται µόνο στην 

διευκόλυνση της διάχυσης των υποκαταστατών στο ενεργό κέντρο, αλλά επεκετείνονται και 

στον έλεγχο της δυναµικής και της δραστικότητας των αντιδράσεων του ba3 µε το Ο2 και το 

ΝΟ.  
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Εισαγωγή 
 

Το κυτόχρωµα ba3 από το βακτήριο T. thermophilus είναι ένα µέλος της µεγάλης 

οικογένειας των δοµικά σχετιζόµενων αιµοχαλκοξειδασών (1, 2). Αυτό καταλύει, την 

τεσσάρων ηλεκτρονίων αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο, µετατρέποντας την ενέργεια της αντίδρασης 

σε µία διαµεµβρανική πρωτονιακή κίνηση και την δύο ηλεκτρονίων αναγωγή του ΝΟ σε Ν2Ο 

(1-4). Βασισµένοι στην κρυσταλλική δοµή του ενζύµου, αυτό περιέχει ένα οµοδιπυρηνικό 

κέντρο (CuA), µία χαµηλού σπιν αίµη b και ένα διπυρηνικό κέντρο αίµης α3-CuB (1). Η ba3 

οξειδάση λειτουργεί πραγµατοποιώντας την µεταφορά των ηλεκτρονίων κάτω από χαµηλές 

συγκεντρώσεις οξυγόνου. Στις δύο δοµικά χαρακτηρισµένες αα3 αιµοχαλκοξειδάσες τρία 

πιθανά κανάλια Ο2 έχουν προταθεί (5, 6). Ένα από αυτά οδηγεί από µία αποµονωµένη 

περιοχή λιπιδίων στην υποµονάδα ΙΙΙ στο ενεργό κέντρο και περιέχει το αµινοξύ Glu278, ένα 

κατάλοιπο πλησίον του CuB (5, 6). Με την πιθανή παρουσία τριών καναλιών Ο2 δεν είναι 

ακόµα γνωστό εάν ένα εξειδικευµένο κανάλι οξυγόνου είναι απαραίτητο, αφού οι 

συγκεντρώσεις Ο2 είναι συνήθως σε µεγάλη περίσσεια σε σχέση µε την συγγένεια του 

ενζύµου για το οξυγόνο και αυτή η περίσσεια δεν αποτελεί αναστολέα της λειτουργίας. Το 

προτεινόµενο κανάλι εισαγωγής οξυγόνου στο ba3 περιέχει το αµινοξύ Ile235, σε αντίθεση µε 

το διατηρούµενο στις αα3 οξειδάσες Glu278, το οποίο βελτιστοποιεί τον σχηµατισµό ένος 

υδροφοβικού πυρήνα (1, 2). Η εξελικτική ανάπτυξη ενός βελτιστοποιηµένου καναλιού 

οξυγόνου είναι απαραίτητη για οργανισµούς όπως ο T. thermophilus, ο S. Acidocaldarius και 

ο N. Pharaonis που αναπτύσσονται υπό περιορισµένες πιέσεις οξυγόνου και σε υψηλές 

θερµοκρασίες (2). Παρά ταύτα δεν υπάρχουν δεδοµένα στην βιβλιογραφία που να 

παρουσιάζουν την φύση των δοµικών αλλαγών που συµβαίνουν στο διπυρηνικό κέντρο, λόγω 

της παρουσίας του Ο2 στο κανάλι. Το κυτόχρωµα ba3, εξ αιτίας των ασυνήθιστων 

δεσµεύσεων υποκαταστατών και κινητικών ιδιοτήτων του διπυρηνικού κέντρου, είναι 

µοναδικό µεταξύ των αιµοχαλκοξειδασών και προσφέρεται για µία λεπτοµερή κινητική 

ανάλυση της δυναµικής των υποκαταστατών του (4, 7). Η δέσµευση του CO στο διπυρηνικό 

κέντρο του ba3 ακολουθεί αυτά που βρέθηκαν και για τις άλλες αιµοχαλκοξειδάσες και έχει 

την παρακάτω µορφή (7-11):  

 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+      

                                                      k1                 Α                     k2                   Β  
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 Σε προηγούµενη µελέτη (7), ταυτοποιήσαµε την δόνηση έκτασης C-O του συµπλόκου 

ισορροπίας CuB
1+-CO (Α) στους 2053 cm-1 και µέσω αυτού συµπεράναµε ότι το περιβάλλον 

στο διπυρηνικό κέντρο δεν αλλάζει την τάξη πρωτονίωσης των υποκαταστατών ιστιδίνης του 

CuB. Η κατανόηση των δοµικών µεταβάσεων που σχετίζονται µε κατάλοιπα ευαίσθητα σε 

φαινόµενα πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης είναι απαραίτητη, διότι ιονίσιµες οµάδες µε τιµές 

pKa κοντά στα φυσιολογικά pH, συµµετέχουν στην δέσµευση ή απελευθέρωση των 

πρωτονίων. Μία συσχέτιση δεσµών υδρογόνου µεταξύ των προπιονικών οµάδων της αίµης 

α3, του Asp372 και του Η2Ο, επίσης αναφέρθηκε. Στην ίδια βάση προτάθηκαν και πιθανοί 

µηχανισµοί για τα κανάλια-διαδροµές των πρωτονίων και την συσχέτιση αυτών µε τις 

προπιονικές οµάδες της αίµης α3 και της ευαίσθητης πλευρικής αλυσίδας του Asp372.  

Η δράση των αιµοχαλκοξειδασών συνίσταται στην µεταφορά Ο2, µέσω καναλιών 

εισαγωγής υποκαταστατών στο διπυρηνικό κέντρο και στην συνέχεια στην µετακίνηση 

πρωτονίων και µορίων νερού από την ενεργό περιοχή. Από την στιγµή που έχει προταθεί ότι 

1) ο χαλκός CuB είναι η πύλη της εισαγωγής των υποκαταστατών στην αίµη α3 (8) και 2) το 

κανάλι Ο2 βρίσκεται στην περιοχή του CuB, κρίνεται αυτόµατα σκόπιµη η διευκρίνηση των 

ιδιοτήτων του διπυρηνικού κέντρου, εφαρµόζοντας την FTIR τεχνική (7, 9, 11) στην µελέτη 

του δεσµευµένου µε CO κυτοχρώµατος ba3, σε θερµοκρασία δωµατίου, παρουσία χαµηλών 

συγκεντρώσεων οξυγόνου της τάξης των 70 µΜ, εµποδίζοντας όµως την αυθόρµητη 

αντικατάσταση του CO από το Ο2. Στο κυτόχρωµα ba3, η εξαιρετικά υψηλή συγγένεια για 

την δέσµευση του CO στον CuB (Κ1 > 104), µας έχει επιτρέψει να πραγµατοποιήσουµε τέτοια 

πειράµατα. Επιπλέον, µε την χρήση της time-resolved step-scan FTIR φασµατοσκοπίας 

ερευνήσαµε την δυναµική του υποκαταστάτη CO, όταν αυτός υπόκειται σε φωτόλυση από 

την αίµη α3, παρουσία 70 µΜ συγκέντρωσης Ο2 και συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε αυτά 

που αποκτήσαµε απουσία οξυγόνου, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την 

αποκρυπτογράφηση του χηµικού µηχανισµού των οξειδοαναγωγικών διαδικασιών που 

καταλύονται από το ένζυµο και της δυναµικής του διπυρηνικού κέντρου.  

 Τα υπέρυθρα φάσµατα του συµπλόκου ba3-CO δείχνουν ότι παρουσία χαµηλών 

συγκεντρώσεων Ο2, η συχνότητα ν(C-O) του συµπλόκου ισορροπίας CuB
1+-CO µετατοπίζεται 

από τους 2053 στους 2045 cm-1 και παραµένει αµετάβλητη κατά την ανταλλαγή διαλύτη 

Η2Ο/D2O και στο εύρος τιµών pH µεταξύ 6.5 και 9.0. Οι συχνότητες, αλλά όχι και οι 

εντάσεις, των δονήσεων έκτασης C-O των αντίστοιχων συµπλόκων αίµης α3-CO, δεν 

µεταβάλλονται. Η αλλαγή στην συχνότητα ν(C-O) του συµπλόκου CuB
1+-CO έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της σταθεράς ταχύτητας k-2 και οδηγεί σε υψηλότερη συγγένεια του 
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CuB για εξωγενείς υποκαταστάτες. Η απουσία χαρακτηριστικών απορροφήσεων της 

οξειδωµένης µορφής στο οπτικό φάσµα δηλώνει ότι το οξυγόνο δεν είναι συναρµοσµένο 

στην αίµη α3. Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα δείχνουν ότι η σταθερά ταχύτητας 

της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO είναι 30.4 s-1 και η επαναδέσµευση στην 

αίµη α3 συµβαίνει µε µία παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας 26.3 s-1 (t1/2 = 26.3 ms). Οι 

αντίστοιχες σταθερές κατά την παρουσία οξυγόνου, συγκέντρωσης 70 µΜ, είναι 28.3 s-1 

(24.5 ms) και 24.6 s-1 (28.2 ms) αντίστοιχα. Η αναλογία των σχετικών εµβαδών των 

δονήσεων Fe-CO/Cu-CO στα µεταβατικά φάσµατα είναι 2, ανεξάρτητα της παρουσίας ή όχι 

οξυγόνου, φανερώνοντας την µη συναρµογή του O2 στον CuB, πριν την µεταβατική δέσµευση 

του CO σε αυτόν. Τέλος, συζητείται η δυναµική των αντιδράσεων των υποκαταστατών στο 

διπυρηνικό κέντρο αίµης α3-CuB, παρουσία του Ο2, στην περιοχή του CuB.  

 

Πειραµατικές διαδικασίες 
 

 Το κυτόχρωµα ba3 αποµονώθηκε από κύτταρα του T. thermophilus HB8 µε την χρήση 

ήδη γνωστής διαδικασίας (3). Τα δείγµατα των FTIR µετρήσεων είχαν συγκέντρωση ενζύµου 

1 mM και ήταν παρασκευασµένα σε κατάλληλα ρυθµιστικά διαλύµατα (pD 5.5-6.5 MES, pD 

7.5 HEPES, pD 8.5-9.5 CHES). Τα διαλύµατα pD προετοιµάστηκαν σε D2O ρυθµιστικά 

διαλύµατα και µετρήθηκαν σύµφωνα µε την εξίσωση pD = pH + 0.4. Τα δείγµατα ανήχθηκαν 

µε την χρήση sodium dithionite (Na2S2O4) και εκτέθηκαν σε πίεση 1 atm CO (1 mM), σε µία 

αναερόβια κυψελίδα, ώστε να παραχθεί το σύµπλοκο του CO. Στην συνέχεια το δείγµα 

µεταφέρθηκε αεροστεγώς σε µία ερµητικά κλειστή FTIR κυψελίδα (l = 15-25 µm) 

αποτελούµενη από δύο παράθυρα CaF2. Το αέριο CO αποκτήθηκε από την Messer 

(Γερµανία) και το ισοτοπικά εµπλουτισµένο 13CO από την Isotec (Ηνωµένες Πολιτείες). Το 

σύµπλοκο ba3-CO/O2 παρήχθη µέσω της προσθήκης διαλύµατος όγκου 5 µl, ενός 

κορεσµένου σε O2 ρυθµιστικού διαλύµατος (1.26 mM O2), µε στόχο την επίτευξη 

συγκέντρωσης οξυγόνου στο τελικό διάλυµα 60-80 µΜ. Για την διέγερση του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν παλµοί µήκους κύµατος 532 nm από ένα Continuum Minilite Nd:YAG 

laser (7-10 ns πλάτος παλµών, 3 Hz, 4 mJ/παλµός), οι οποίοι και φωτόλυσαν το σύµπλοκο 

ba3-CO. Οι FTIR µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ένα BRUKER Equinox IFS 55 

φασµατοφωτόµετρο εξοπλισµένο µε την επιλογή για time-resolved step-scan µετρήσεις και 

εφοδιασµένο µε έναν MCT (Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared D316) ανιχνευτή 

µε κατώτερο όριο απόκρισης τους 600 cm-1. Η πειραµατική διάταξη και η όλη διαδικασία 
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συγχρονισµού του Nd:YAG laser µε την υπέρυθρη IR δέσµη ανίχνευσης, για την απόκτηση 

των time-resolved step-scan FTIR φασµάτων διαφοράς, καθώς και ο τρόπος 

πραγµατοποίησης µίας τέτοιας µέτρησης αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3. Τα οπτικά 

φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης καταγράφηκαν µε ένα Perkin Elmer Lambda 20 

φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους, πριν και µετά από κάθε FTIR µέτρηση για την 

επιβεβαίωση του σχηµατισµού και της σταθερότητας του συµπλόκου ba3-CO. 

 

Αποτελέσµατα-Ανάλυση-Συζήτηση 
 

 Το FTIR φάσµα του δεσµευµένου µε CO κυτοχρώµατος ba3, σε ουδέτερο pH, 

παρουσιάζει κορυφές στους 1967, 1973, 1982 και 2053 cm-1 (Σχήµα 1). Στο αντίστοιχο µε 
13C16O σύµπλοκο αυτές οι κορυφές µετατοπίζονται στους 1923, 1928, 1937 και 2007 cm-1. Οι 

τρεις πρώτες κορυφές αποδίδονται στην δόνηση έκτασης C-O του συµπλόκου αίµης α3-CO 

και η κορυφή των 2053 cm-1 στην ανάλογη δόνηση του συµπλόκου CuB
1+-CO. Όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1 προσθήκη 70 µΜ Ο2 στο σύµπλοκο ba3-CO οδηγεί στην µετατόπιση 

της δόνησης έκτασης C-O του συµπλόκου CuB
1+-CO στους 2045 cm-1. Προσθήκη διαλύµατος 

κορεσµένης συγκέντρωσης Ο2 προκαλεί την αυθόρµητη αντικατάσταση του CO από το Ο2, 

όπως διαπιστώνεται από την πλήρη εξαφάνιση των δονήσεων αίµης α3-CO στους 1967, 1973 

και 1982 cm-1, αλλά και αυτής του συµπλόκου CuB
1+-CO στους 2053 cm-1. Επιβεβαίωση ότι 

η νέα δόνηση στους 2045 cm-1 πράγµατι προέρχεται από το CO, δίνει η ισοτοπική ευαισθησία 

που παρουσιάζει, κατά την αντικατάσταση του 12C16O από το 13C16O, καθώς µετατοπίζεται 

στους 1999 cm-1. Αυτά τα δεδοµένα επίσης φανερώνουν σηµαντική αύξηση της έντασης της 

κορυφής στους 2045 cm-1, σε αντιδιαστολή µε την παρατηρούµενη µείωση των δονήσεων της 

αίµης α3-CO, φανερώνοντας µία αύξηση της σταθεράς ταχύτητας k-2. Το φάσµα οπτικής 

απορρόφησης του συµπλόκου ba3-CO (Σχήµα 1) εµφανίζει Soret µέγιστο στα 427 nm και 

στην περιοχή του ορατού στα 529, 559 και 592 nm. Προσθήκη 70 µΜ Ο2 στο σύµπλοκο ba3-

CO έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της έντασης στα 427 nm και την εµφάνιση ενός ώµου 

στα 444 nm, επιβεβαιώνοντας την αύξηση της σταθεράς k-2, ενώ κανένα στοιχείο για 

οξείδωση της αίµης b ή α3 δεν παρατηρείται. Η µετατροπή της δόνησης των 2053 cm-1 σε 

αυτή των 2045 cm-1 είναι σταθερή σε ένα µεγάλο εύρος τιµών pH. Στο σχήµα 2 φαίνεται το 

φάσµα του συµπλόκου ba3-CO σε pH 6.5, απουσία Ο2. Η προσθήκη 70 µΜ Ο2 οδηγεί στο 

φάσµα όπου και οι δύο διαµορφώσεις 2053 και 2045 cm-1 είναι παρούσες. Η προερχόµενη 

από το Ο2 αλλαγή διαµόρφωσης υπόκειται σε µία πολύ αργή (t1/2 = 65 min) µετατροπή. Η 
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απουσία οποιονδήποτε επιπλέον αλλαγών σε µεγαλύτερους χρόνους δείχνει την 

αποκατάσταση µίας ισορροπίας. Ανάλογα χαρακτηριστικά παρατηρούνται και σε pH 7.0, pD 

7.0, αλλά και pH 9.0, ενώ η απουσία pH/pD εξάρτησης της διαµόρφωσης των 2045 cm-1 

δηλώνει την µη σύζευξη της µε εξαρτώµενες από πρωτόνια δοµικές αλλαγές της πρωτεΐνης.  

 
Σχήµα 1. FTIR φάσµατα του συµπλόκου ba3-CO απουσία (Α), (13CO, B) και παρουσία (C), 

(13CO, D) Ο2 σε pH 7.5 και 293 Κ. Στο ένθετο παρουσιάζονται τα ηλεκτρονικά φάσµατα 

απορρόφησης του συµπλόκου ba3-CO απουσία (a) και παρουσία (b) Ο2. Η συγκέντρωση του 

ενζύµου ήταν 1 mM και η οπτική διαδροµή 15 µm. Η φασµατική διακριτική ικανότητα ήταν 2 

cm-1.  

 

Η µη ευαισθησία της δόνησης των 2045 cm-1 στην pH/pD αλλαγή, αλλά και στο 

εύρος τιµών pH µεταξύ 6.5 και 9.0 φανερώνει ότι ο βαθµός της επιπλέον προσφοράς 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τα d τροχιακά του CuB στα αντιδεσµικά π* τροχιακά του CO 

δεν αλλάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουµε και για την 

δόνηση των 2053 cm-1. Όπως έχουµε δείξει προηγουµένως για το σύµπλοκο ισορροπίας 
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CuB
1+-CO (Α), µία µεταβολή στην κατάσταση πρωτονίωσης ενός εκ των υποκαταστατών 

ιστιδίνης του χαλκού CuB θα επέφερε σηµαντική αλλαγή στην επιπλέον προσφορά 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας και άρα και στην συχνότητα ν(C-O) (7). Η µη παρατήρηση 

τέτοιων µεταβολών και στην δόνηση των 2045 cm-1 ενισχύει τον παραπάνω ισχυρισµό, ότι το 

περιβάλλον των CuB-His είναι πολύ συµπαγές και δεν υποκείται σε δοµικές µεταβάσεις 

σχετιζόµενες µε φαινόµενα πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης.  

 
Σχήµα 2. FTIR φάσµατα του συµπλόκου ba3-CO σε pH 6.5 (A-C), pH 7.0 (D-G), pD 7.0 (H) 

και pH 9.0 (I-K) απουσία (Α, D, I) και παρουσία (B-C, E-H, J-K) Ο2 στους 293 Κ.  

 

Προτείνουµε ότι η χαµηλή συγκέντρωση οξυγόνου της τάξης των 60-80 µΜ στο 

υποτιθέµενο κανάλι Ο2 παίζει ρόλο στην ρύθµιση της δοµής του συµπλόκου CuB
1+-CO και 

διευκολύνει την µετάβαση από τους 2053 στους 2045 cm-1. Αποδίδουµε αυτή την µετάβαση 

σε µία αυξηµένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα στα αντιδεσµικά τροχιακά του CO η οποία 

εξασθενεί τον δεσµό C-O και οδηγεί στην παρατηρούµενη µείωση της συχνότητας ν(C-O). 

Το εάν το Ο2 έχει δεσµό υδρογόνου µε κάποια από τις ιστιδίνες του CuB, εξασθενώντας τον 

δεσµό C-O ή αυτή η διαµόρφωση είναι αποτέλεσµα µίας δυναµικής αλληλεπίδρασης στο 
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κανάλι µεταφοράς, η οποία γεννάει την αλλαγή διαµόρφωσης στο περιβάλλον του χαλκού 

CuB, µένει να απαντηθεί στο µέλλον. Παρά ταύτα είναι ελκυστική η υπόθεση ότι το κανάλι 

του Ο2 δεν περιορίζεται µόνο στην διευκόλυνση της διάχυσης των υποκαταστατών στην 

ενεργό περιοχή, αλλά επεκτείνεται και στον έλεγχο της δυναµικής και της δραστικότητας των 

αντιδράσεων του ba3 µε το Ο2, το ΝΟ και άλλους υποκαταστάτες συµπεριλαµβανοµένου και 

του CN. Η αυξηµένη τιµή της σταθεράς k-2 φανερώνει ότι ο χαλκός CuB υπόκειται σε δοµικές 

αλλαγές προκειµένου να συµπεριφερθεί σαν αποτελεσµατική παγίδα για το CO. Προτείνουµε 

ότι αυτή η συµπεριφορά εκτείνεται και στην φυσιολογική λειτουργία του ενζύµου. Με αυτό 

τον τρόπο, οι σχετιζόµενες µε τον CuB αλλαγές διαµόρφωσης, διευκολύνουν την είσοδο και 

την επικείµενη συναρµογή του Ο2, στο διπυρηνικό κέντρο.  

 Στο σχήµα 3Α παρουσιάζονται τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα (td = 0-75 

ms, 8 cm-1 φασµατική ανάλυση) του πλήρως ανηγµένου συµπλόκου ba3-CO, κατά την 

φωτόλυση του CO από έναν παλµό laser µήκους κύµατος 532 nm και πλάτους 7-10 ns. Κατά 

την φωτόλυση το CO µεταφέρεται από την αίµη α3 στον CuB. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι το 

σύµπλοκο ισορροπίας CuB
1+-CO (Α) δεν είναι φωτοευαίσθητο και παραµένει σαν ένας απλός 

θεατής στην φωτοδυναµική διαδικασία που συµβαίνει στο σύµπλοκο της αίµης α3-CO (Β). 

Λόγω της φασµατικής ανάλυσης των 8 cm-1 οι τρεις Fe-CO κορυφές του παραπάνω 

συµπλόκου στους 1967, 1973 και 1982 cm-1 δεν αναλύονται και εµφανίζονται σαν µία απλή 

αρνητική κορυφή στους 1976 cm-1, που σηµατοδοτεί το φωτολυόµενο σύµπλοκο της αίµης 

α3
2+-CO. Η θετική κορυφή που εµφανίζεται στους 2053 cm-1 αποδίδεται δόνηση έκτασης C-O 

του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO και η συχνότητα της είναι η ίδια µε την ανάλογη σε 

pD 8.5 (7), αλλά και µε αυτή του αντίστοιχου συµπλόκου ισορροπίας. Στους πρώτους 

χρόνους (0-3 ms) οι εντάσεις των δονήσεων στους 1976 και 2053 cm-1 παραµένουν 

αµετάβλητες, στο µεταβατικό φάσµα διαφοράς, δείχνοντας ότι η αποδέσµευση του CO από 

τον χαλκό CuB δεν συµβαίνει σε αυτή την χρονική κλίµακα. Σε αργότερους χρόνους (3-75 

ms), η µείωση της έντασης της δόνησης των 2053 cm-1 συνοδεύεται από την αύξηση στην 

ένταση της δόνησης των 1976 cm-1. Στα 75 ms από την στιγµή της φωτόλυσης του CO οι 

εντάσεις και των δύο κορυφών έχουν εξαφανιστεί. Ο λόγος των εντάσεων των κορυφών Fe-

CO/Cu-CO είναι 2 και παραµένει σταθερός φανερώνοντας την µη διαφυγή του CO από το 

διπυρηνικό κέντρο. Αυτή η παρατήρηση είναι συµβατή µε τα αντίστοιχα πειράµατα σε 

χαµηλές θερµοκρασίες (21 Κ), αλλά και αυτά που πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 

δωµατίου και pD 8.5 (7, 8). Ο υψηλός λόγος σήµατος/θορύβου στα time-resolved step-scan 

FTIR φάσµατα µας επέτρεψε να παρακολουθήσουµε την φθορά, αλλά και τον 
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επανασχηµατισµό των δονήσεων στους 2053 και 1976 cm-1 αντίστοιχα. Στο σχήµα 3Α 

(ένθετο) συγκρίνεται η φθορά του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO, όπως µετρήθηκε από 

τις µεταβολές στην απορρόφηση της κορυφής των 2053 cm-1, µε τον σχηµατισµό του 

συµπλόκου της αίµης α3-CO, όπως µετρήθηκε από τις ανάλογες µεταβολές στην απορρόφηση 

της κορυφής των 1976 cm-1. Η σταθερά της ταχύτητας φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO είναι 30.4 s-1 και η παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης του 

CO στην αίµη α3 26.3 s-1. Οι δύο σταθερές ταχύτητας είναι 10 % χαµηλότερες από αυτές που 

αναφέρθηκαν σε pD 8.5. Η pH/pD εξάρτηση των παραπάνω σταθερών ταχύτητας θα 

αναφερθεί σε άλλη εργασία.  

 
Σχήµα 3. Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 (pΗ 6.5), 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55, 60, 65, 70 και 75 ms µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3, απουσία Α και 

παρουσία Β Ο2. Η φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1 και η χρονική ανάλυση 100 µs. Για την 

διέγερση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 

mJ/παλµό. Κάθε σετ δεδοµένων είναι ο µέσος όρος τριών µετρήσεων. Ένθετα: Κινητική 

ανάλυση των δονήσεων CuB-CO στους 2053 cm-1 (τετράγωνα) και Fe-CO στους 1976 cm-1 
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(κύκλοι) ως προς τον χρόνο t, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3, απουσία Α και 

παρουσία Β Ο2. Oι µεταβολές απορρόφησης ∆Α µετρήθηκαν από την ένταση των αντίστοιχων 

δονήσεων στο εύρος χρόνου από 0-75 ms, µετά την φωτοδιάσπαση του CO. Οι καµπύλες είναι 

τριών παραµέτρων εκθετικές προσοµοιώσεις στα πειραµατικά δεδοµένα σύµφωνα µε κινητική 

πρώτης τάξης.  

 

 Το σχήµα 3Β δείχνει τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα (td = 0-75 ms, 8 cm-1 

φασµατική ανάλυση) του πλήρως ανηγµένου συµπλόκου ba3-CO, παρουσία 70 µΜ Ο2, κατά 

την φωτόλυση του CO από έναν παλµό laser µήκους κύµατος 532 nm και πλάτους 7-10 ns. 

Τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε αυτά που αποκτήθηκαν απουσία οξυγόνου, 

συµπεριλαµβανοµένου και του λόγου των εντάσεων (2) των δύο κορυφών Fe-CO/Cu-CΟ. 

Αυτή η παρατήρηση δηλώνει ότι το Ο2 δεν είναι συναρµοσµένο στον CuB, πριν την 

φωτόλυση. Επιπλέον, οι παρατηρούµενες σταθερές ταχύτητας, για την φθορά του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO (28.3 s-1) και την επαναδέσµευση του CO στην αίµη α3 

(k2 = 24.6 s-1), φανερώνουν ότι η παρουσία του Ο2 στο κανάλι µεταφοράς δεν έχει ευθεία 

επίδραση στην δυναµική της δέσµευσης/αποδέσµευσης του υποκαταστάτη CO. Η εµφάνιση 

της συχνότητας ν(C-O) στο µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO στους 2053 cm-1 και όχι στους 

2045 cm-1, όπως παρατηρείται στο σύµπλοκο ισορροπίας CuB
1+-CO, κατά την παρουσία του 

οξυγόνου, δηλώνει την απουσία µίας ισορροπίας µεταξύ του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-

CO και του Ο2, σε αυτή την χρονική κλίµακα (0-75 ms).  

Αυτή η µελέτη παρουσιάζει µία περίεργη και απρόσµενη παρατήρηση. Το κυτόχρωµα 

ba3 εκφράζεται κάτω από περιορισµένες συγκεντρώσεις οξυγόνου και µία εξαρτώµενη από 

αυτό συµπεριφορά είναι αρκετά πιθανή. Αρκετά δοκιµαστικά πειράµατα µε το σύµπλοκο 

Mb-CO έδειξαν, κάτω από τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες, αυθόρµητη αντικατάσταση του 

CO από το Ο2. Τα πειράµατα που παρουσιάζονται εδώ επαναλήφθηκαν µε διαφορετικά 

δειγµατά ενζύµου για να αποφευχθεί οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός και ξεκάθαρα δηλώνουν 

την µετανάστευση του Ο2 στο κανάλι µεταφοράς, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του CuB. 

Η παρουσία, αλλά όχι συναρµογή, του οξυγόνου στην περιοχή του CuB έχει σαν αποτέλεσµα 

την δοµική αναπροσαρµογή του περιβάλλοντος του και συνακόλουθα την αύξηση της 

σταθεράς ταχύτητας k-2. Αυτή η επίδραση µπορεί να είναι είτε στερική, είτε ηλεκτροστατική, 

περιλαµβάνοντας κάποιον από τους υποκαταστάτες ιστιδίνης του CuB (πολική) ή το ίδιο το 

µέταλλο (ηλεκτροστατική), δηµιουργώντας µία αυξηµένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα στα 

αντιδεσµικά τροχιακά του CO και εξασθενώντας τον δεσµό C-O. Τα δεδοµένα επίσης 
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υποστηρίζουν την ήδη προταθείσα άποψη ότι ο χαλκός CuB είναι µία στάση για το Ο2, στην 

διαδροµή του τελευταίου προς το σηµείο δέσµευσης στην αίµη α3 (8). Το κατά πόσον η 

παρουσία του Glu278, στις άλλες αιµοχαλκοξειδάσες (5, 6), διακόπτει το υποτιθέµενο κανάλι 

οξυγόνου που παρέχεται από το κατάλοιπο Ile235 στο κυτόχρωµα ba3 και άρα και την 

αποτελεσµατική διάχυση των χαµηλών συγκεντρώσεων Ο2 στο διπυρηνικό κέντρο, µένει να 

απαντηθεί σε µελλοντική εργασία. Τέλος, είναι σηµαντικό να διελευκάνουµε εάν οι δοµικές 

αλλαγές που επάγονται στο περιβάλλον του CuB από το οξυγόνο, το οποίο υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, είναι παρών σε χαµηλές συγκεντρώσεις, λόγω της µειωµένης διαλυτότητας του, 

επεκτείνονται και σε άλλα µέλη, πέραν του ba3, της οικογένειας των κυτοχρωµικών 

οξειδασών. Πειράµατα προς αυτή την κατεύθυνση είναι σε εξέλιξη στο εργαστήριο µας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Πρωτεϊνική ∆υναµική στο Αίµης α3-CuB Ενεργό 

Κέντρο του Κυτοχρώµατος ba3 από το Βακτήριο 

Thermus thermophilus: Μία Time-Resolved Step-Scan 

Fourier Transform Infrared Μελέτη     



Περίληψη  
  

Έχουµε εφαρµόσει σε φυσιολογικές θερµοκρασίες τις φασµατοσκοπικές τεχνικές 

FTIR και time-resolved step-scan FTIR για να µελετήσουµε την δυναµική της πρωτεΐνης 

κοντά στο διπυρηνικό κέντρο αίµης α3-CuB της κυτοχρωµικής οξειδάσης ba3 από το βακτήριο 

Thermus thermophilus. Η µη ευαισθησία του συµπλόκου αίµης α3-CO στις αλλαγές του pH 

φανερώνει ότι το περιβάλλον των υποκαταστατών ιστιδίνης του CuB και αυτό της ιστιδίνης 

της αίµης α3 δεν αλλάζει σε ένα εύρος τιµών pH από 5.25 έως 9.8. Ο χρόνος ζωής του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO (t1/2 = 26.6 ms) είναι παρόµοιος µε αυτόν των 

προπιονικών οµάδων της αίµης (t1/2 = 25 ms). H µεταβατική δέσµευση του CO στον CuB 

είναι δυναµικά συνδεδεµένη µε δοµικές αλλαγές στην προπιονική οµάδα του πυρρολικού 

δακτυλίου Α της αίµης α3 (1696/1708 cm-1) και ταυτόχρονα µε αλλαγές στο τοπικό 

περιβάλλον των πρωτονιωµένων ασπαρτικών οµάδων Asp372 (1726 cm-1). Αυτά τα 

αποτελέσµατα επιλύουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ηλεκτροχηµικών οξειδωµένων-

ανηγµένων FTIR φασµάτων (Hellwig, P.; Soulimane, T.; Buse, G.; Mäntele, W. Biochemistry 

1999, 38, 9648-9658) και των time-resolved step-scan FTIR φασµάτων διαφοράς. Επίσης, τα 

συµπεράσµατα αυτής της µελέτης επεκτείνονται ως προς την σχέση τους µε τις διαδροµές-

κανάλια των πρωτονίων που υπάρχουν στην περιοχή των προπιονικών οµάδων της αίµης α3, 

των ασπαρτικών οµάδων και των παρεκείµενων µορίων νερού, τα οποία διατηρούνται σε 

όλες τις δοµικά χαρακτηρισµένες οξειδάσες.  
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Εισαγωγή 
  

 ∆ίκτυα δεσµών υδρογόνου και διαµορφωµένες διαδροµές µεταφοράς ηλεκτρονίων, 

παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην λειτουργία των αιµοχαλκοξειδασών, κατά την αναγωγή του Ο2 

σε Η2Ο και την άντληση των πρωτονίων (1-4). Το κυτόχρωµα ba3 είναι ένα µέλος της 

µεγάλης οικογένειας των αιµοχαλκοξειδασών και εκτός από την ενεργοποίηση του Ο2 και την 

διατήρηση της ενέργειας της αναγωγής αυτού για την µετέπειτα σύνθεση του ATP, καταλύει 

και την αναγωγή του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) σε µονοξείδιο του διαζώτου (Ν2Ο), υπό 

αναερόβιες συνθήκες (3-5). Η κρυσταλλική δοµή της πρωτεΐνης φανερώνει ότι η 

διατηρούµενη σε όλες τις αιµοχαλκοξειδάσες υποµονάδα Ι, αποτελείται από µία χαµηλού 

σπιν αίµη b και ένα διπυρηνικό κέντρο σχηµατιζόµενο από µία υψηλού σπιν αίµη α3 και ένα 

άτοµο CuB. Σε αυτό το διπυρηνικό κέντρο λαµβάνουν χώρα οι αντιδράσεις ενεργοποίησης 

του οξυγόνου και του µονοξειδίου του αζώτου (3, 4, 6-9). Η υποµονάδα ΙΙ περιέχει ένα 

µικτού σθένους οµοδιπυρηνικό σύµπλοκο χαλκού CuA (3, 4). Η α τύπου αίµη στην ba3 

οξειδάση, όπως και στο έτερον της ήµισυ caa3, έχει µία υδρόξυ-αίθυλο-γεράνυλο-γερανυλική 

πλευρική αλυσίδα, αντί της υδρόξυ-αίθυλο-φαρνεσυλικής η οποία υπάρχει στις περισσότερες 

ευκαρυωτικές και βακτηριακές οξειδάσες (3, 4). Επιπρόσθετα, το διατηρούµενο σε όλες τις 

αιµοχαλκοξειδάσες αµινοξικό κατάλοιπο Glu278, το οποίο έχει αναµιχθεί σε 

οξειδοαναγωγικές διαδικασίες µεταφοράς πρωτονίων, έχει αντικατασταθεί στο κυτόχρωµα 

ba3 από το κατάλοιπο Ile235 (3, 4). Τρεις διαδροµές-κανάλια πρωτονίων ταυτοποιήθηκαν 

µέσω της κρυσταλλικής δοµής του ba3 (3, 4). Έχουν προέλευση από την κυτοπλασµική 

πλευρά της µεµβράνης και συνεισφέρουν στην µεταφορά των πρωτονίων, είτε στην 

περιπλασµική πλευρά της µεµβράνης, είτε στο ενεργό κέντρο. ∆ύο από αυτές τις διαδροµές 

αντιστοιχούν, σύµφωνα µε την θέση που έχουν στο ένζυµο, στις αποκαλούµενες Κ και D 

διαδροµές, όπως αυτές βρέθηκαν πρώτα στην bovine αα3 οξειδάση (8, 9) και την αντίστοιχη 

από το P. denitrificans (6, 7) και παρά το ότι τα περισσότερα κατάλοιπα δεν διατηρούνται. Η 

τρίτη διαδροµή Q αρχίζει από την κυτοπλασµική πλευρά της µεµβράνης και οδηγεί µέσω του 

αξονικού υποκαταστάτη His384 της αίµης α3 στην προπιονική οµάδα του πυρρολικού 

δακτυλίου Α της παραπάνω αίµης και µετά µέσω των καταλοίπων Asn366 και Asp372 στην 

αποθεµατοποίηση των µορίων νερού (3, 4). Αυτή η δεξαµενή των µορίων νερού και τα 

παραπάνω κατάλοιπα διατηρούνται σε όλες τις αιµοχαλκοξειδάσες. Η δεξαµενή των µορίων 

νερού έχει προταθεί σαν µέρος του καναλιού εξόδου των πρωτονίων και ως ο πρώτος 

αποδέκτης των αντλούµενων πρωτονίων και των σχηµατιζόµενων στο διπυρηνικό κέντρο του 
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ενζύµου µορίων νερού (3, 4). Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η 

διελεύκανση της δυναµικής της πρωτεΐνης κοντά στην περιοχή των µορίων νερού και των 

Asp372-αίµης α3-CuB.  

 Η υπέρυθρη φασµατοσκοπία διαφοράς FTIR είναι µία ισχυρή τεχνική για την 

εξερεύνηση δοµικών αλλαγών, οι οποίες συµβαίνουν σε ανεξάρτητα αµινοξικά κατάλοιπα 

της πρωτεΐνης σαν αποτέλεσµα µεταβολών στην οξειδοαναγωγική κατάσταση και στο είδος 

των υποκαταστατών (10-21). Η FTIR τεχνική έχει επίσης χρησιµοποιηθεί στην έρευνα των 

φωτοπροϊόντων της διάσπασης του CO και στην µελέτη της ηλεκτροχηµικής οξειδοαναγωγής 

των αιµοχαλκοξειδασών (10-21). Στην τελευταία περίπτωση η διαταραχή είναι η 

οξειδοαναγωγική κατάσταση των µεταλλικών κέντρων, ενώ στην πρώτη η φωτοδιάσπαση 

του υποκαταστάτη CO από την αίµη. Με την time-resolved step-scan FTIR τεχνική 

πρόσφατα δείχθηκε ότι ανεξάρτητα των όµοιων σε συχνότητα δονήσεων του εξωγενούς 

υποκαταστάτη CO σε χαµηλές θερµοκρασίες αλλά και στην αντίστοιχη δωµατίου στα 

κυτοχρώµατα αα3 και bo3, σηµαντικές αλλαγές υπάρχουν στις δονήσεις της πρωτεΐνης, 

µεταξύ αυτών των θερµοκρασιών (15). Αυτές προτάθηκε ότι προέρχονται από το γεγονός ότι 

σε θερµοκρασία δωµατίου το CO αποδεσµεύεται από τον CuB, ενώ αντίθετα στις χαµηλές 

θερµοκρασίες (80 Κ) η τελική κατάσταση έχει τον υποκαταστάτη συναρµοσµένο στον CuB.  

 Λόγω των ιδιαίτερων κινητικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει η δέσµευση των 

υποκαταστατών στο διπυρηνικό της κέντρο, η ba3 κυτοχρωµική οξειδάση είναι µοναδική 

µεταξύ των αιµοχαλκοξειδασών και προσφέρεται για εκτεταµένη ανάλυση της δυναµικής των 

υποκαταστατών της, στην περιοχή της αίµης α3-CuB (10, 22-25). Αρκετές φασµατοσκοπικές 

τεχνικές, όπως η συντονισµού Raman (RR), η διπλού συντονισµού ηλεκτρονίου πυρήνα 

(ENDOR) και η ηλεκτρονιακού παραµαγνητικού συντονισµού (EPR), µαζί µε την χρήση 13C 

και 15Ν ισοτοπικά επισηµασµένων µορίων CN, έδειξαν ότι η αντίδραση της οξειδωµένης 

µορφής του κυτοχρώµατος ba3 µε το κυάνιο οδηγεί σε ένα σύµπλοκο της µορφής αίµης α3-

CN/CuB-CN (24). Τα δεδοµένα των κινητικών µελετών πάνω στην φωτοδιάσπαση και 

επαναδέσµευση  του CO σε όλες τις αιµοχαλκοξειδάσες και οι εξ αυτών προερχόµενοι 

παράµετροι ενεργοποίησης φανέρωσαν ότι ο µηχανισµός δέσµευσης και αποδέσµευσης του 

CO στο κυτόχρωµα ba3, ακολουθεί την ίδια πορεία µε την αντίστοιχη που βρέθηκε στις άλλες 

αιµοχαλκοξειδάσες (10, 25) και έχει την µορφή: 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+      

                                                      k1                 Α                     k2                 Β 
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Σε αντίθεση µε την bovine αα3 οξειδάση, ο χαλκός CuB του κυτοχρώµατος ba3 έχει 

µία υψηλή συγγένεια για το CO (Κ1 > 104), ενώ η µεταφορά του CO στην αίµη α3
2+ 

χαρακτηρίζεται από µία µικρή σταθερά k2 = 8 s-1 και µία µεγάλη k-2 = 0.8 s-1 η οποία είναι 30 

φορές η αντίστοιχη της αα3 οξειδάσης (10, 22).  

Σε προηγούµενη εργασία πάνω στο κυτόχρωµα ba3 ταυτοποιήσαµε το σύµπλοκο 

ισορροπίας CuB
1+-CO (Α) και συµπεράναµε ότι στο περιβάλλον του διπυρηνικού κέντρου οι 

τρεις υποκαταστάτες ιστιδίνης του CuB δεν υπόκεινται σε αλλαγές στην τάξη πρωτονίωσης 

τους (10). Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς αποκάλυψαν την δυναµική 

του διπυρηνικού κέντρου και έδειξαν αλλαγές διαµόρφωσης της πρωτεΐνης κοντά στις 

προπιονικές οµάδες της αίµης α3. Σε µία δεύτερη µελέτη παρουσιάσαµε δεδοµένα της 

ύπαρξης καναλιού µεταφοράς υποκαταστατών στην περιοχή του CuB, η οποία αποτελεί και 

την είσοδο προς την αίµη α3 (19). Η κατανόηση των δοµικών µεταβάσεων που σχετίζονται µε 

φαινόµενα πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης ευαίσθητων αµινοξικών καταλοίπων είναι 

απαραίτητη, διότι τέτοιες ικανές προς ιονισµό οµάδες, των οποίων οι τιµές pKa είναι κοντά 

στις φυσιολογικές τιµές pH, συµµετέχουν στην δέσµευση και την απελευθέρωση των 

πρωτονίων. Σε αυτή την εργασία έχουµε µελετήσει µε τις φασµατοσκοπικές τεχνικές FTIR 

και time-resolved step-scan FTIR, τις εξαρτώµενες από το pH αλλαγές στο διπυρηνικό 

κέντρο του κυτοχρώµατος ba3 και την αντίδραση της πρωτεΐνης, κατά την φωτοδιάσπαση του 

CO από την αίµη α3, κοντά στην περιοχή των προπιονικών οµάδων του πυρρολικού 

δακτυλίου Α της αίµης α3, όπως επίσης και στο αµινοξικό κατάλοιπο Asp372, αλλά και στην 

δεξαµενή των µορίων νερού. Τα δεδοµένα εµφανίζουν µία σύνδεση µέσω δεσµών υδρογόνου 

των τριών οµάδων και µία πιθανή έξοδο καναλιού πρωτονίων. Συνδιάζοντας τα 

αποτελέσµατα µε αυτά άλλων πειραµάτων προτείνουµε ένα µοντέλο στο οποίο η προπιονική 

οµάδα του δακτυλίου Α της αίµης α3, το αµινοξικό κατάλοιπο Asp372 και µόρια νερού, τα 

οποία διατηρούνται σε όλες τις οξειδάσες, είναι ένα µέρος του καναλιού εξαγωγής 

πρωτονίων. Σε αυτό το µοντέλο η συνολική οµάδα προπιονικού οξέος-Asp372-H2O µπορεί 

να δεχθεί ένα πρωτόνιο, το οποίο θα προκαλέσει την απελευθέρωση ενός άλλου στο κανάλι 

εξόδου, όπου βρίσκεται η δεξαµενή των µορίων νερού.  

 

Πειραµατικές διαδικασίες 
 

Το κυτόχρωµα ba3 αποµονώθηκε από κύτταρα του βακτηρίου Thermus thermophilus 

HB8 σύµφωνα µε ήδη δηµοσιευµένες διαδικασίες (3, 4). Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν 
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για τις FTIR µετρήσεις είχαν µία συγκέντρωση ενζύµου της τάξης του 1 mM και ήταν 

τοποθετηµένα στο κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα (pH 5.25-6.5 MES, pH 7.5 HEPES, pH 

8.5-9.8 CHES). Τα pD δείγµατα παρασκευάστηκαν σε ρυθµιστικά διαλύµατα D2O και 

µετρήθηκαν µε την χρήση ενός πεχαµέτρου και σύµφωνα µε τον τύπο pD = pH + 0.4. Τα 

δείγµατα ανήχθηκαν µε την χρησιµοποίηση sodium dithionite (Na2S2O4) και εκτέθηκαν σε 

πίεση 1 atm CO (1 mM), έτσι ώστε να παραχθεί υπό αναερόβιες συνθήκες το σύµπλοκο του 

µονοξειδίου του άνθρακα. Στην συνέχεια τα δείγµατα µεταφέρθηκαν αεροστεγώς σε µία 

ερµητικά κλειστή FTIR κυψελίδα αποτελούµενη από δύο παράθυρα CaF2. Το αέριο CO (99.9 

%) αποκτήθηκε από την Messer (Γερµανία) και το ισοτοπικά επισηµασµένο CO (91.6 % 
13C16O και 8.4 % 13C18O) από την Isotec (Ηνωµένες Πολιτείες). Παλµοί µήκους κύµατος 532 

nm από ένα Continuum Minilite Nd:YAG laser (7-10 ns πλάτος, 3 Hz, 4 mJ/παλµός), 

χρησιµοποιήθηκαν σαν πηγή άντλησης για την φωτόλυση του συµπλόκου ba3-CO. Οι FTIR 

µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ένα BRUKER Equinox IFS 55 φασµατοφωτόµετρο 

εξοπλισµένο µε την επιλογή για time-resolved step-scan µετρήσεις και εφοδιασµένο µε έναν 

MCT (Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared D316) ανιχνευτή µε κατώτερο όριο 

απόκρισης τους 600 cm-1. Η πειραµατική διάταξη και η όλη διαδικασία συγχρονισµού του 

Nd:YAG laser µε την υπέρυθρη IR δέσµη ανίχνευσης, για την απόκτηση των time-resolved 

step-scan FTIR φασµάτων διαφοράς, καθώς και ο τρόπος πραγµατοποίησης µίας τέτοιας 

µέτρησης αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3, αλλά και σε άλλες εργασίες (10, 17-19). Τα 

οπτικά φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης καταγράφηκαν µε ένα Perkin Elmer Lambda 20 

φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους, πριν και µετά από κάθε FTIR µέτρηση για την 

επιβεβαίωση του σχηµατισµού και της σταθερότητας του συµπλόκου ba3-CO.  

 

Αποτελέσµατα 
 

Στο σχήµα 1Α παρουσιάζονται τα FTIR φάσµατα του δεσµευµένου µε CO 

κυτοχρώµατος ba3 σε ένα εύρος τιµών pH από 5.25 έως 9.8. Τα φάσµατα εµφανίζουν 

κορυφές στους 1967, 1973, 1982 και 2053 cm-1, οι οποίες έχουν αποδωθεί στην δόνηση 

έκτασης C-O των τριών διαφορετικών διαµορφώσεων του συµπλόκου αίµης α3-CO (Β) και 

την ανάλογη δόνηση του συµπλόκου ισορροπίας CuB
1+-CO (Α) (10). Αυτές οι δονήσεις 

εµφανίζουν ισοτοπική ευαισθησία, όταν το 12CO αντικατασταθεί µε 13CO και µετατοπίζονται 

στους 1923, 1928, 1937 και 2007 cm-1 αντίστοιχα. Η ένταση και το εύρος των τριών 

δονήσεων του συµπλόκου αίµης α3-CO παραµένουν σταθερά στο εύρος τιµών pH 5.25-9.8. 
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Αυτή η παρατήρηση καταδεικνύει ότι οι ιδιότητες της κοντινής στην αίµη α3 Ηis384 

παραµένουν αµετάβλητες, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα επηρέαζαν τις συχνότητες των 

δονήσεων. Η ανάλογη µη ευαισθησία της δόνησης του συµπλόκου CuB
1+-CO στην αλλαγή 

του pH φανερώνει την απουσία µεταβολών στους τρεις υποκαταστάτες ιστιδίνης (His233, 

His282 και His283), στο συγκεκριµένο εύρος τιµών (5.25-9.8). Συνολικά, καµία διαταραχή 

δεν παρατηρείται που να επηρεάζει τον δεσµευµένο υποκαταστάτη στην εγγύς περιοχή του 

διπυρηνικού κέντρου. Το σχήµα 1Β δείχνει τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα 

διαφοράς (td = 50 µs, 8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) του πλήρως ανηγµένου 

συµπλόκου ba3-CO, ενώ έχει υποστεί φωτόλυση του CO από έναν παλµό laser µήκους 

κύµατος 532 nm, σε pH/pD 7.5. Λόγω της φασµατικής ανάλυσης που διαθέτουµε 

παρατηρούµε µία απλή αρνητική κορυφή στους 1977 cm-1 (1932 cm-1 στο ba3-13CO) η οποία 

προέρχεται από το φωτολυόµενο σύµπλοκο αίµης α3-CO. Η θετική κορυφή στους 2053 cm-1 

(2007 cm-1 στο ba3-13CO) αποδίδεται στην δόνηση έκτασης C-O του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO. Η συχνότητα της δόνησης C-O είναι η ίδια µε αυτή του ανάλογου συµπλόκου 

ισορροπίας. Η υψηλή ευαισθησία της FTIR τεχνικής φανερώνεται από την παρουσία της σε 

ποσοστό 8.4 % 13C18O FeC-O δόνησης στους 1883 cm-1. Επίσης, τα δεδοµένα που 

ελήφθησαν µε την χρήση του 13CO δηλώνουν την απουσία αλλαγών στην συχνότητα του 

µεταβατικού συµπλόκου ως προς αυτή του ισορροπίας CuB
1+-CO, σε pD 7.5 και pH 5.25 και 

9.6, αλλά και την µη ευαισθησία του µεταβατικού συµπλόκου στην pH/pD ανταλλαγή.  

Στο σχήµα 2Α παρουσιάζονται τα time-resolved FTIR φάσµατα διαφοράς σε pD 10.1. 

Τα δεδοµένα δείχνουν ότι η φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 παράγει το ίδιο 

µεταβατικό προϊόν µε αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίς καµία αλλαγή στην αναλογία 

της έντασης των 1977/2053 cm-1 δονήσεων. Επιπλέον, η C=O δόνηση της πρωτονιωµένης 

προπιονικής οµάδας του δακτυλίου Α της αίµης α3 εµφανίζεται σαν ένα σήµα διαφοράς µε 

την θετική κορυφή να απορροφάει στους 1693 cm-1 και την αρνητική στους 1705 cm-1. Αυτά 

τα σήµατα µειώνονται εκθετικά ως προς τον χρόνο, µε σταθερά ταχύτητας ανάλογη αυτής 

του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO. Η χρονική εξέλιξη όλων των µεταβατικών 

συµπλόκων παρουσιάζεται στο σχήµα 2Β. Το συνολικό εµβαδόν των Fe2+C-O, CuBC-O και 

C=O δονήσεων µετρήθηκε σαν συνάρτηση του χρόνου ώστε να καθοριστούν ο χρόνος ζωής 

του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO (t1/2 = 26.6 ms), η ταχύτητα της επαναδέσµευσης του 

CO στην αίµη α3 (t1/2 = 30.1 ms) και η ταχύτητα της φθοράς των σηµάτων στους 1693 και 

1705 cm-1 (t1/2 = 25 ms). Οι παρουσιαζόµενες καµπύλες είναι τριών παραµέτρων 
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προσοµοιώσεις των πειραµατικών δεδοµένων και δείχνουν ότι η συµπεριφορά των 

µεταβατικών συµπλόκων είναι παρόµοια µε αυτή που αναφέρθηκε σε pD 8.5 (10).  

 
Σχήµα 1. (Α) FTIR φάσµατα του δεσµευµένου µε CO συµπλόκου του κυτοχρώµατος ba3 σε 

τιµές pH από 5.25 έως 9.80, στους 293 Κ. Τα φάσµατα σε pH 5.25 και 9.60 αντιστοιχούν στο 

σύµπλοκο ba3-13CO. Η συγκέντρωση του ενζύµου ήταν 1 mM και το µήκος της οπτικής 

διαδροµής 15 µm. Η φασµατική διακριτική ικανότητα ήταν 2 cm-1, εκτός των φασµάτων σε pH 

9.10 και 9.80, όπου ήταν 4 cm-1. (Β) Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του 

δεσµευµένου µε CO πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 σε pΗ 7.5 και pD 7.5 (13CO) στους 

293 Κ, 50 µs µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Κάθε φάσµα είναι ο µέσος όρος 20 

ανεξάρτητων φασµάτων από 0-100 µs, µετά την φωτοδιάσπαση του συµπλόκου αίµης α3
2+-CO. 

Η φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1, η χρονική ανάλυση 5 µs και 10 επαναλήψεις 

πραγµατοποιήθηκαν για κάθε σηµείο οπτικής διαδροµής. Για την διέγερση του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 mJ/παλµό. Κάθε σετ 

δεδοµένων είναι ο µέσος όρος τριών µετρήσεων. 

 

Το σχήµα 3 συλλέγει τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς (µέσος 

όρος των πρώτων 100 µs µετά την φωτόλυση του CO) σε τιµές pH 6.5-9.35 και pD 7.5-10.1. 
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Τα φάσµατα αναπαριστούν την διαφορά µεταξύ των συµπλόκων αίµης α3
2+-CO και CuB

1+-

CO, καθώς 50 µs µετά την φωτόλυση του, το CO είναι δεσµευµένο στον CuB. Στην 

βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι οι συµµετρικές δονήσεις αποπρωτονιωµένων COO- 

προπιονικών οµάδων, αλλά και οι αντίστοιχες δονήσεις ασπαρτικών αµινοξικών καταλοίπων, 

αναµένονται στην φασµατική περιοχή µεταξύ 1350 και 1450 cm-1, ενώ οι C=O δονήσεις των 

πρωτονιωµένων µορφών στην περιοχή 1700-1760 cm-1 (11-13). Επίσης, οι ασύµµετρες 

δονήσεις των παραπάνω αποπρωτονιωµένων οµάδων απορροφούν ενέργεια στους 1530-1590 

cm-1 (11-13). Η εµφάνιση τέτοιων δονήσεων COO(H) των προπιονικών οµάδων των 

πυρρολικών δακτυλίων της αίµης α3 (Σχήµα 3Α, C, E), αλλά και των ασπαρτικών αµινοξικών 

καταλοίπων (Σχήµα 3Β, D, E), τόσο στην πρωτονιωµένη (Σχήµα 3Ε), όσο και στην 

αποπρωτονιωµένη (Σχήµα 3Α, B, C, D) τους µορφή, αποδεικνύει την ύπαρξη και των δύο 

διαµορφώσεων. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στα FTIR φάσµατα διαφοράς της 

οξειδωµένης ως προς την ανηγµένη µορφή του κυτοχρώµατος ba3, µόνο η πρωτονιωµένη 

µορφή των προπιονικών οµάδων αναφέρθηκε και καµία άλλη δόνηση δεν αποδώθηκε είτε 

στην πρωτονιωµένη, είτε στην αποπρωτονιωµένη µορφή των αµινοξικών καταλοίπων Glu και 

Asp (13).  
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Σχήµα 2. (Α) Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO 

πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 (pD 10.1), 2.3, 6.3, 12, 16.3, 22.5, 30, 37.5, 45, 52.5, 60 

και 70 ms µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Κάθε φάσµα είναι ο µέσος όρος 60 

ανεξάρτητων φασµάτων. Η φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1, η χρονική ανάλυση 100 µs και 10 

επαναλήψεις πραγµατοποιήθηκαν για κάθε σηµείο οπτικής διαδροµής. Για την διέγερση του 

δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 mJ/παλµό. Κάθε σετ 

δεδοµένων είναι ο µέσος όρος τριών µετρήσεων. (Β) Κινητική ανάλυση των δονήσεων CuB-CO 

στους 2053 cm-1 (τετράγωνα) και Fe-CO στους 1977 cm-1 (κύκλοι) ως προς τον χρόνο t, µετά 

την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Oι µεταβολές απορρόφησης ∆Α µετρήθηκαν από την 

ένταση των αντίστοιχων δονήσεων στο εύρος χρόνου από 0-75 ms, µετά την φωτοδιάσπαση του 

CO. Οι καµπύλες είναι τριών παραµέτρων εκθετικές προσοµοιώσεις στα πειραµατικά δεδοµένα, 

σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης. Στο ένθετο παρουσιάζεται η ανάλογη κινητική ανάλυση 

των δονήσεων στους 1693 cm-1 (τετράγωνα) και 1705 cm-1 (κύκλοι) ως προς τον χρόνο t.  

 
Σχήµα 3. Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3, στις ενδεικνυόµενες τιµές pH και pD, 50 µs µετά την φωτόλυση 

του CO από την αίµη α3. Το µήκος της οπτικής διαδροµής ήταν 15 και 30 µm για τα δείγµατα σε 
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H2O και D2O αντίστοιχα. Κάθε φάσµα είναι ο µέσος όρος 60 ανεξάρτητων φασµάτων. Η 

φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1, η χρονική ανάλυση 5 µs και 10 επαναλήψεις 

πραγµατοποιήθηκαν για κάθε σηµείο οπτικής διαδροµής. Για την διέγερση του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 mJ/παλµό. Κάθε σετ 

δεδοµένων είναι ο µέσος όρος τριών µετρήσεων. Τα φάσµατα είναι κανονικοποιηµένα ως προς 

την ένταση της δόνησης στους 2053 cm-1.  

 

Tα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς στην περιοχή µεταξύ 1690 και 

1780 cm-1 εµφανίζουν ένα σχήµα µορφής “W” το οποίο είναι χαρακτηριστικό διαταραχής 

καρβοξυλικών οµάδων, λόγω της επαγώµενης φωτοδιάσπασης του CO από την αίµη α3 και 

της σχεδόν ταυτόχρονης δέσµευσης του στον CuB. Η δόνηση έκτασης C=O των προπιονικών 

οµάδων παρουσιάζεται σαν ένα σήµα διαφοράς στο φάσµα, µε την θετική κορυφή στους 

1695 cm-1 και την αρνητική στους 1708 cm-1, 2-3 cm-1 υψηλότερα από τις αντίστοιχες 

δονήσεις σε D2O (Σχήµα 2Α). Η συχνότητα των 1695 cm-1, ως προς αυτή των 1708 cm-1, 

σηµαίνει ασθενέστερο C=O δεσµό και άρα ισχυρότερο δίκτυο δεσµών υδρογόνου µε τις 

περιβάλλουσες οµάδες. Το άλλο µισό του “W” σχήµατος αποτελείται από µια αρνητική 

κορυφή στους 1726 cm-1. Αυτή η παρατήρηση είναι παρόµοια µε ανάλογη (1737 cm-1) που 

βρέθηκε στην αα3 οξειδάση από το P. denitrificans (12) και αποδώθηκε µε την βοήθεια 

πειραµάτων µετάλλαξης στην C=O δόνηση ασπαρτικών αµινοξικών καταλοίπων (Asp). Κατά 

τον ίδιο τρόπο αποδίδουµε την δόνηση στους 1726 cm-1 στην δόνηση έκτασης C=O του 

Asp372, καθώς κανένα άλλο κατάλοιπο γλουταµινικού (Glu) ή ασπαρτικού (Asp) οξέος δεν 

βρίσκεται κοντά στο διπυρηνικό κέντρο, όπου η επαγώµενη λόγω της φωτόλυσης διαταραχή 

αναµένεται να ασκεί την επίδραση της. Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς 

εµφανίζουν µικρές αλλαγές µεταξύ τιµών pH 6.47 και 9.35. Η µη ευαισθησία της δόνησης 

στους 1726 cm-1 στο pH δείχνει ότι η τιµή pKa του Asp372 πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 

9.35. Αντίθετα τα φάσµατα που αποκτήθηκαν σε τιµές pD από 7.5 έως 10.1 δείχνουν ότι η 

κορυφή στους 1726 cm-1 είναι απούσα. Εάν αυτή η απουσία στα pD πειράµατα ήταν λόγω 

της αύξησης της ανηγµένης µάζας, τότε θα έπρεπε να παρατηρήσουµε µία µετατόπιση της 

συχνότητας σε χαµηλότερες τιµές κατά 10 cm-1. Τέτοια µετατόπιση δεν παρατηρείται. Το 

σήµα διαφοράς της δόνησης έκτασης C=O των προπιονικών οµάδων στους 1693/1705 cm-1 

είναι παρόµοιο µε αυτό που αναφέρθηκε προηγουµένως σε pD 10.1. Το συµπέρασµα που 

προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η δόνηση που ανιχνεύσαµε στα time-resolved step-scan 

FTIR φάσµατα διαφοράς στους 1726 cm-1 σχετίζεται µε το µεταβατικό σύµπλοκο CuB
1+-CO, 
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καθώς δεν παρατηρήθηκε στο φάσµα διαφοράς της ανηγµένης ως προς την οξειδωµένη 

µορφή (13). Αυτό το γεγονός δηλώνει τις διαφορές που έχουν οι δύο FTIR πειραµατικές 

προσεγγίσεις (time-resolved step-scan και ηλεκτροχηµική αναγωγή/οξείδωση) και 

αποδεικνύει ότι η µεταβατική παρατήρηση του Asp372 είναι αποτέλεσµα της διαταραχής που 

προκλήθηκε από τον σχηµατισµό του συµπλόκου CuB
1+-CO.  

Σχήµα 4. Μοντέλο της πρωτονιακής συσχέτισης µεταξύ της προπιονικής οµάδας του 

πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3, του ασπαρτικού αµινοξικού καταλοίπου και µορίων 

νερού στην τύπου ba3 κυτοχρωµική οξειδάση.  

  

Επίσης παρατηρούνται αλλαγές στην ένταση και µετατοπίσεις στην συχνότητα των 

συµµετρικών και ασύµµετρων δονήσεων των αποπρωτονιωµένων µορφών των προπιονικών 

οµάδων, αλλά και του Asp372. Το σήµα διαφοράς στους 1390/1370 cm-1 αποδίδεται στην 

συµµετρική δόνηση ν(COO-)sym της προπιονικής οµάδας του δακτυλίου Α της αίµης α3, ενώ 

αυτό στους 1456/1444 cm-1 στην ανάλογη δόνηση ν(COO-)sym του Asp372. Η αρνητική 

κορυφή στους 1529 cm-1 οφείλεται στην δόνηση ν(COO-)asym της προπιονικής οµάδας της 

αίµης α3 και το σήµα διαφοράς στους 1592/1582 cm-1 αποδίδεται στην δόνηση ν(COO-)asym 

του Asp372. Σύγκριση των pH/pD πειραµάτων φανερώνει µικρή µετατόπιση 3 cm-1 στην 

δόνηση ν(COO-)asym της προπιονικής οµάδας, στους 1526 cm-1, στο εύρος τιµών pD µεταξύ 

7.5 και 10.1. Επιπλέον, το σήµα διαφοράς στους 1456/1444 cm-1 που αποδώθηκε στην 
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δόνηση ν(COO-)sym του Asp372 έχει χάσει σχεδόν όλη την ένταση του σε pD 10.1 δείχνοντας 

µεταβολές του καταλοίπου λόγω της H/D ανταλλαγής. Παρά ταύτα πρέπει να τονιστεί η 

ύπαρξη της αποπρωτονιωµένης µορφής, τόσο της προπιονικής οµάδας, όσο και του Asp372, 

ακόµα και σε τιµές pH 6.5, µέσω της παρουσίας της συµµετρικής δόνησης ν(COO-)sym.  

 

Ανάλυση-Συζήτηση 
 

Η time-resolved step-scan FTIR φασµατοσκοπία έχει ήδη αποδειχτεί δυναµική 

τεχνική στην µελέτη παροδικών πρωτεϊνικών αλλαγών, ακόµα και στο επίπεδο 

συγκεκριµένων αµινοξέων. Οι µεταβολές στις εντάσεις και οι µετατοπίσεις των συχνοτήτων 

των δονήσεων των πλευρικών αλυσίδων, που παρατηρούνται στα χρονοεξαρτώµενα FTIR 

φάσµατα διαφοράς, είναι το αποτέλεσµα των διαταραχών που επάγονται κατά την 

φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 και την επικείµενη δέσµευση του στον CuB, στις 

γύρω από την αίµη α3 και τον CuB δοµές. Η παρατήρηση του σήµατος διαφοράς στους 

1695/1708 cm-1 και η µετατόπιση του στους 1693/1705 cm-1, κατά την H/D ανταλλαγή, είναι 

παρόµοια µε αυτή που αναφέρθηκε στο φάσµα διαφοράς της οξειδωµένης ως προς την 

ανηγµένη µορφή του ενζύµου. Από αυτό το ζεύγος δονήσεων προέκυψε το συµπέρασµα ότι 

οι προπιονικές οµάδες στο κυτόχρωµα ba3 από το Thermus thermophilus είναι κυρίως 

πρωτονιωµένες (13). Παρά ταύτα, η ταυτόχρονη ανίχνευση σηµάτων χαρακτηριστικών και 

της αποπρωτονιωµένης µορφής φανερώνει την ύπαρξη µίας ισορροπίας τύπου COO- ↔ 

COOH. Η µετατόπιση της δόνησης των 1529 cm-1 στους 1526 cm-1 κατά την H/D ανταλλαγή 

δείχνει µία εξάρτηση από το τοπικό περιβάλλον όπως επίσης και αλληλεπιδράσεις τύπου 

δεσµών υδρογόνου. Ανάλογα συµπεράσµατα εξάγονται και από την µείωση της έντασης του 

σήµατος διαφοράς στους 1456/1444 cm-1 στα πειράµατα µε διαλύτη D2O. Η µη παρατήρηση 

της δόνησης του πρωτονιωµένου Asp372 στα D2O πειράµατα µας οδηγεί στην πρόταση ότι η 

απώλεια της συσχέτισης τύπου δεσµών υδρογόνου στο τοπικό περιβάλλον της προπιονικής 

οµάδας της αίµης α3, του καταλοίπου Asp372 και των παρεκείµενων µορίων νερού, κατά την 

ισοτοπική H/D ανταλλαγή, δεν επιτρέπει την ανίχνευση της δόνησης C=O του Asp372, µετά 

τον σχηµατισµό του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO. ∆ηλαδή η πρωτονιακή συσχέτιση 

των τριών αυτών οµάδων διακόπτεται µε την παρουσία των µορίων του D2O, επιτρέποντας 

στο αµινοξικό κατάλοιπο Asp372 να υιοθετήσει µία διαµόρφωση σηµαντικά διαφορετική από 

αυτή που είχε όταν διαλύτης ήταν το H2O. Άρα η ανίχνευση της δόνησης της πρωτονιωµένης 

µορφής του Asp372 δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της δηµιουργίας του µεταβατικού συµπλόκου 
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CuB
1+-CO, αλλά µάλλον ένας συνδιασµός της πρωτονιακής συσχέτισης των τριών 

αναφερθέντων οµάδων και βέβαια της επαγώµενης διαταραχής. Συνοψίζοντας, η ταυτόχρονη 

ανίχνευση των πρωτονιωµένων και αποπρωτονιωµένων µορφών της προπιονικής οµάδας του 

δακτυλίου Α της αίµης α3 και του αµινοξικού καταλοίπου Asp372 και η εξάρτηση των 

αποπρωτονιωµένων µορφών από το τοπικό περιβάλλον δηλώνει µία πρωτονιακή συσχέτιση 

µεταξύ των δύο παραπάνω οµάδων και µορίων νερού που διατηρούνται σε αυτό το σηµείο, 

σε όλες τις δοµικά χαρακτηρισµένες αιµοχαλκοξειδάσες.  

Μία από τις ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαφορετικών οµάδων στις 

αιµοχαλκοξειδάσες είναι αυτή της προπιονικής οµάδας του δακτυλίου Α της αίµης α3 και του 

καταλοίπου Asp372, καθώς βρίσκονται σε απόσταση µόλις 3.3 Å (2). Έχει προταθεί ότι η 

συνολική πρωτονίωση του συζευγµένου συστήµατος εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις µε 

το περιβάλλον και ότι αυτές οι δύο καρβοξυλικές οµάδες µοιράζονται από κοινού ένα 

πρωτόνιο, σε ένα εύρος τιµών pH µεταξύ 4 και 11.5. Επιπρόσθετα, αυτό το δίκτυο πρόσφατα 

προτάθηκε σαν ένα µέρος του καναλιού εξόδου των αντλούµενων πρωτονίων (3, 4). Για να 

εξηγήσουµε την παρουσία τόσο των πρωτονιωµένων, όσο και των αποπρωτονιωµένων 

µορφών της προπιονικής οµάδας και του καταλοίπου Asp372 παρουσιάζουµε στο σχήµα 4 

ένα µοντέλο βασισµένο στα time-resolved step-scan FTIR δεδοµένα που συλλέξαµε, αλλά και 

στις κρυσταλλικές δοµές που έχουν αναφερθεί (3, 4) και στο οποίο περιλαµβάνονται οι δύο 

πιο πάνω οµάδες καθώς και µόρια νερού. Στο σχήµα αποδίδουµε έναν σηµαντικό ρόλο στην 

προπιονική οµάδα και στο Asp372 για την κίνηση των πρωτονίων. Αυτό το ζευγάρι µπορεί 

να δεχθεί ένα πρωτόνιο, είτε στην οξειδωµένη είτε στην ανηγµένη φάση (26) και να οδηγήσει 

στην απελευθέρωση ενός άλλου στην δεξαµενή των µορίων νερού. Η συσσώρευση των 

µορίων του διαλύτη έχει επιβεβαιωθεί στην αα3 οξειδάση από το P. denitrificans και η 

εµπλοκή της στα κανάλια εξόδου των πρωτονίων έχει αναφερθεί µέσα από πειράµατα 

µετάλλαξης (1, 2). Συνοψίζοντας, τα δεδοµένα δηλώνουν ότι µία αλλαγή στην κατάσταση 

συναρµογής στο διπυρηνικό κέντρο διαδίδεται σαν µεταβολή στο δίκτυο των δεσµών 

υδρογόνου µεταξύ της προπιονικής οµάδας της αίµης α3 (1695/1708 cm-1) και του Asp372 

(1726 cm-1). Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι στο µοντέλο του σχήµατος 4 µόνο οι 

καταστάσεις Β και D, όπου ένα πρωτόνιο διαµοιράζεται µεταξύ των δύο οµάδων, µπορούν να 

δεχθούν ένα άλλο πρωτόνιο και να απελευθερώσουν το πρώτο στην δεξαµένη των µορίων 

νερού. Εικάζουµε ότι αυτή η διαδροµή διακόπτεται όταν και οι δύο καρβοξυλικές οµάδες 

είναι πρωτονιωµένες (κατάσταση Α) ή αποπρωτονιωµένες (κατάσταση C). Παρά το ότι δεν 

γνωρίζουµε την πηγή έλευσης των πρωτονίων τα δεδοµένα αντιτίθενται σε µία ανάµιξη του 
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κατάλοιπου His283 ή οποιουδήποτε άλλου υποκαστάτη ιστιδίνης του χαλκού CuB, σε 

αντίθεση µε προηγούµενες αναφορές (6, 27, 28). Αυτό το συµπέρασµα ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν δοµικές αλλαγές στους υποκαταστάτες ιστιδίνης στο εύρος τιµών 

pH/pD µεταξύ 5.25 και 10.1. Αυτή η πρωτονιακή συσχέτιση των τριών οµάδων (προπιονική 

οµάδα-Asp372-H2O), θα µπορούσε να έχει µία ενέργεια ενεργοποίησης για την κίνηση των 

πρωτονίων. Με αυτό τον τρόπο η παραπάνω συσχέτιση, µαζί µε την ταχεία ισορροπία της 

δεξαµενής των µορίων νερού µε τον υπόλοιπο διαλύτη, προτείνουν ότι η δεξαµενή των 

µορίων νερού µπορεί να λειτουργεί σαν αρχικός αποδέκτης, τόσο των µορίων νερού που 

σχηµατίζονται κατά την καταλυτικό κύκλο, όσο και των αντλούµενων πρωτονίων.  

Τα ανταλλάξιµα πρωτόνια µπορεί να έχουν έναν κρίσιµο ρόλο στην βιολογική 

λειτουργία του ενζύµου, όπως συµµετοχή στην πρωτονίωση κάποιων ενδιαµέσων της χηµείας 

οξυγόνου (Ο2) και µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ), αλλά και στην µεταφορά των αντλούµενων 

πρωτονίων. Το ενδιαφέρον στην παραπάνω υπόθεση είναι φανερό, καθώς αφορά την κίνηση 

των πρωτονίων στις αιµοχαλκοξειδάσες. Το πρώτο βήµα για την εύρεση πιθανών περιοχών 

πρωτονιακής κίνησης είναι η ταυτοποίηση ευαίσθητων πρωτονίων τα οποία να επηρεάζονται 

είτε κατά την οξειδοαναγωγή, είτε κατά την κίνηση κάποιου υποκαταστάτη, όπως είναι η 

δέσµευση του CO από την αίµη α3 στον χαλκό CuB. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται εδώ 

φανερώνουν την ύπαρξη τέτοιων πρωτονίων. Οι δοµικές αλλαγές της προπιονικής οµάδας 

είναι εξαρτώµενες από την οξειδοαναγωγική κατάσταση του ενζύµου, όπως ήδη αναφέρθηκε 

µέσω των ηλεκτροχηµικών FTIR φάσµατων διαφοράς (13), αλλά και από την διαταραχή ενός 

υποκαταστάτη, όπως αναλύσαµε παραπάνω σε αυτή την εργασία. Αντίθετα οι δοµικές 

αλλαγές που αφορούν το Asp372 οφείλονται στην διαταραχή που προκαλεί ο σχηµατισµός 

του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO και συνδέεται µε την πρωτονιακή συσχέτιση των 

τριών οµάδων. Συµπερασµατικά, τόσο η προπιονική οµάδα, όσο και το Asp372 µπορούν να 

υιοθετήσουν διαφορετικές διαµορφώσεις, ώστε να επιτρέψουν την ταχεία µεταφορά των 

πρωτονίων στην περιοχή του καναλιού εξόδου τους. Εάν η χρονική εξέλιξη της µεταβολής 

της προπιονικής οµάδας είναι ταυτόσηµη µε αυτή του Asp372, µένει να απαντηθεί στο 

µέλλον. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι σε χαµηλές θερµοκρασίες µικρές δοµικές αλλαγές της 

πρωτεΐνης αναµένονται και έτσι είναι δύσκολο να λάβει χώρα µεταφορά πρωτονίων. Τα time-

resolved step-scan FTIR πειράµατα, σε φυσιολογικές θερµοκρασίες, όπως αυτά που 

παρουσιάζονται εδώ, φανερώνουν την ικανότητα της τεχνικής στην έρευνα της δυναµικής 

µεγάλων πρωτεϊνικών συστηµάτων στο επίπεδο της ανίχνευσης δονήσεων συγκεκριµένων 

αµινοξικών καταλοίπων, υπό φυσιολογικές συνθήκες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Η ∆οµή της Οµοιοπολικά Συνδεδεµένης His-Tyr-OH 

Μονάδας στις Αιµοχαλκοξειδάσες, κατά την 

∆ιαδικασία ∆ιάσπασης του ∆εσµού Ο-Ο: Μία Time-

Resolved Step-Scan FTIR Μελέτη     



Περίληψη 
 

Η διευκρίνιση των ιδιοτήτων της δοµικής µονάδας CuB-Ηis-Tyr στις 

αιµοχαλκοξειδάσες, είναι απαραίτητη για την κατανόηση της ενεργοποίησης του µοριακού 

οξυγόνου και της διάσπασης του δεσµού από το ένζυµο. Σε αυτή την εργασία µελετήθηκε η 

πρωτονιωµένη και η αποπρωτονιωµένη µορφή της µονάδας CuB-Ηis-Tyr του κυτοχρώµατος 

ba3 από το Thermus thermophilus, µε την χρήση της time-resolved step-scan FTIR 

φασµατοσκοπίας, σε φυσιολογικές θερµοκρασίες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η τιµή pKa 

της Τyr-OH είναι 7.8. Ο σχηµατισµός του P ενδιαµέσου, µε απορρόφηση στα 607 nm, στην 

αντίδραση του µεικτού σθένους ba3 µε το οξυγόνο, παρατηρείται τόσο σε όξινες τιµές pH, 

όσο και σε βασικές. Αυτά τα δεδοµένα συνιστούν ότι σε όξινες συνθήκες, όπου η Tyr είναι 

πρωτονιωµένη, ο δεσµός Ο-Ο διασπάται µέσω απαγωγής πρωτονίου από την Tyr 

σχηµατίζοντας δύο ισχυρά οξειδωτικά ενδιάµεσα ριζικής υφής, το CuB
2+-His-Tyr και το 

oxoferryl της αίµης α3. Σε βασικές συνθήκες, όπου η Tyr237 είναι αποπρωτονιωµένη, η 

δέσµευση του Ο2 ακολουθείται από οξείδωση του CuB
2+ σε CuB

3+ και η διάσπαση του δεσµού 

Ο-Ο συµβαίνει µέσω µεταφοράς ηλεκτρονίων από τον CuB, σχηµατίζοντας µόνο ένα ισχυρά 

οξειδωτικό ενδιάµεσο, το οποίο απορροφάει στα 607 nm. Σε ουδέτερες τιµές pH, όπου είναι 

παρούσες τόσο η πρωτονιωµένη, όσο και η αποπρωτονιωµένη µορφή της Tyr237 

προτείνουµε ότι υπάρχει µία ισορροπία της µορφής Υ.-CuB
2+ ↔ Υ-CuB

3+. Βασισµένοι σε 

αυτές τις παρατηρήσεις τα στάδια που οδηγούν στην διάσπαση του δεσµού Ο-Ο µπορούν 

τώρα να περιγραφούν µε µεγαλύτερη βεβαιότητα.  
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Εισαγωγή 
 

Η υψηλά διατηρηµένη, οµοιοπολικά συνδεδεµένη οµάδα His-Tyr, η οποία έχει 

αποκαλυφθεί από τις κρυσταλλικές δοµές των bovine (1, 2), Paracoccus denitrificans (3) και 

Thermus thermophilus (4) αιµοχαλκοξειδασών αλλά και από πρωτεϊνική ανάλυση (5) είναι 

ένα µοναδικό διπεπτίδιο το οποίο δεν έχει ακόµα χαρακτηριστεί στο πεδίο της βιοχηµείας. 

Είναι φανερό ότι ο καθορισµός του pKa της Tyr237 στο κυτόχρωµα ba3 (Τyr244 στο bovine, 

Tyr280 στο Paracoccus denitrificans), είναι η βάση για την λεπτοµερή κατανόηση της 

µεταφοράς πρωτονίων, όπως επίσης και για τον σχηµατισµό των ριζικών ενδιαµέσων, κατά 

την αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο από το ένζυµο. Το κυτόχρωµα ba3 από το Τhermus thermophilus 

είναι ένα µέλος της οικογένειας των αιµοχαλκοξειδασών και επιπλέον της αναγωγής του Ο2 

σε Η2Ο και της άντλησης πρωτονίων, ανάγει και το ΝΟ σε Ν2Ο (6). Βασισµένοι στην 

κρυσταλλική δοµή του διπυρηνικού κέντρου του ενζύµου, αυτό είναι παρόµοιο µε το 

αντίστοιχο των άλλων τύπου αα3 οξειδασών (Paracoccus denitrificans και bovine heart (1-

4)). Σε προηγούµενη FTIR εργασία παρουσιάσαµε την ύπαρξη του συµπλόκου ισορροπίας 

CuB
1+-CO και ενός καναλιού εισαγωγής υποκαταστατών στην περιοχή του CuB (7, 8). 

Πρόσφατες FTIR µελέτες σε µία ένωση µοντέλο της His-Tyr-OH (2-imidazol-1-yl-4-

methylphenol) έδειξαν ότι στην αποπρωτονιωµένη His-Tyr-O- µορφή της, οι δονήσεις 

ν7a(CO) και δ(COH) µετατοπίζονται από τους 1268 cm-1 (πρωτονιωµένη µορφή) στους 1301 

cm-1 (9). Επιπλέον, το FTIR φάσµα διαφοράς της οξειδωµένης-ανηγµένης µορφής του 

ενζύµου αα3 από το P. denitrificans έδωσε σήµατα στους 1270 cm-1, τα οποία 

ταυτοποιήθηκαν ως δονήσεις ν7a(CO) και δ(COH) πρωτονιωµένης τυροσίνης (9). Η 

αντίστοιχη µειωµένη ένταση αυτών των σηµάτων στο µεταλλαγµένο ένζυµο Υ280Η 

επέτρεψε στην Hellwig (9) να αποδώσει αυτές τις δονήσεις σαν τις ν7a(CO) και δ(COH) της 

πρωτονιωµένης Υ237 (Υ280 στο P. denitrificans). O Woodruff και οι συνεργάτες του (10), 

µε στόχο τον προσδιορισµό δονήσεων της οµάδας His-Tyr-OH στο κυτόχρωµα bo3, 

εφήρµοσαν σε χαµηλές θερµοκρασίες FTIR φασµατοσκοπία διαφοράς στο ένζυµο και στην 

ένωση-µοντέλο His-Tyr-OH. Αποτέλεσµα ήταν η ανίχνευση της βασικής δόνησης HisNε-

CεTyr, αλλά και µίας δόνησης συνδιασµού αυτής, στους 1549 και 3033 cm-1 αντίστοιχα.  

Στον καταλυτικό κύκλο της χηµείας οξυγόνου των οξειδασών έχει προταθεί ότι η 

διάσπαση του δεσµού Ο-Ο γίνεται µέσω µεταφοράς ατόµου υδρογόνου από την οµοιοπολικά 

συνδεδεµένη His-Tyr, µε αποτέλεσµα την παραγωγή του ενδιαµέσου συµπλόκου 

Fe4+=O/CuB
2+-His-Tyr. (11, 12). Aυτό γεννάει σηµαντικά ερωτήµατα για το ποιά µεταφορά 
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φορτίου σε αυτά τα µεταβατικά σύµπλοκα είναι υπεύθυνη για τις µεταβάσεις που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση του µηχανισµού άντλησης (13, 14). Επίσης έχει προταθεί ότι στην 

αντίδραση του ενζύµου µε το υπεροξείδιο του υδρογόνου Η2Ο2, σε υψηλές τιµές pH, 

προσθήκη στοιχειοµετρικής ποσότητας Η2Ο2 στο ένζυµο, οδηγεί στον σχηµατισµό της 607 

nm µορφής, µε την δοµή  Fe4+=O...ΗΟ-CuB
2+-His-Tyr., ενώ η αντίστοιχη µορφή των 580 nm, 

έχοντας την δοµή Fe4+=O CuB
2+-His-Tyr., είναι αποτέλεσµα µίας απλής πρωτονίωσης του 

πρώτου ενδιαµέσου των 607 nm (15). Μέχρι σήµερα όµως, κανένα ευθύ φασµατοσκοπικό 

δεδοµένο δεν υπάρχει για τον σχηµατισµό της ρίζας Υ. στο διπυρηνικό κέντρο των 

αιµοχαλκοξειδασών. Έτσι, ο καθορισµός των ιδιοτήτων της µονάδας CuB-H233-Y237 είναι 

απαραίτητος, για την διελεύκανση των αµφισβητήσεων που υπάρχουν, όσον αφορά την 

ενεργοποίηση του οξυγόνου και τον µηχανισµό διάσπασης του δεσµού Ο-Ο.  

Σε αυτή την εργασία συνεχίζουµε την εφαρµογή της time-resolved step-scan FTIR 

φασµατοσκοπίας στις αιµοχαλκοξειδάσες, σε φυσιολογικές θερµοκρασίες 293 Κ (7, 8, 16, 

17) και µε την χρήση της πρόσφατης ταυτοποίησης των δονήσεων ν7a(CO) και δ(COH) στην 

τύπου αα3 οξειδάση από το P. denitrificans, αναφέρουµε την ανίχνευση της πρωτονιωµένης 

και αποπρωτονιωµένης µορφής της οµάδας His-Tyr, στο κυτόχρωµα ba3 από το Thermus 

thermophilus. Τα step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς δείχνουν  ότι οι δονήσεις ν7a(CO) και 

δ(COH) της πρωτονιωµένης µορφής βρίσκονται στους 1247 cm-1 και οι αντίστοιχες της 

αποπρωτονιωµένης στους 1301 cm-1. Μέσω της παρατήρησης των αλλαγών αυτών των 

δονήσεων, ως συνάρτηση του pH, υπολογίζουµε µία τιµή pKa 7.8 για την υδροξυλική οµάδα 

της Tyr237. Επιπλέον, παρουσιάζουµε την αντίδραση της δεσµευµένης µε CO µικτού 

σθένους µορφής του ενζύµου µε το Ο2, κάτω από βασικές και όξινες συνθήκες και τον 

σχηµατισµό του ενδιαµέσου στα 607 nm (Ρ). Αυτό το ενδιάµεσο έχει συσχετιστεί µε την 

λειτουργία άντλησης πρωτονίων των αιµοχαλκοξειδασών (11, 12). Τα φασµατοσκοπικά 

δεδοµένα δείχνουν ότι σε βασικές συνθήκες η τυροσίνη δεν εµπλέκεται στην διάσπαση του 

δεσµού Ο-Ο και στην δηµιουργία του oxoferryl Fe4+=O ενδιαµέσου. Η επίδραση της οµάδας 

His-Tyr στην ενεργοποίηση του µοριακού οξυγόνου και στην µετέπειτα διάσπαση αυτού 

συζητούνται-αναλύονται στην συνέχεια αυτής της εργασίας.  

 

Πειραµατικές διαδικασίες 
 

Το κυτόχρωµα ba3 αποµονώθηκε από κύτταρα του Thermus thermophilus HB8 

σύµφωνα µε ήδη δηµοσιευµένη διαδικασία (4, 6). Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στις 
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FTIR µετρήσεις είχαν µία συγκέντρωση ενζύµου της τάξης του 1 mM και είχαν τοποθετηθεί 

σε κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα (pH 5.5-6.5 MES, pH 7.5 HEPES, pH 8.5-9.5 CHES). Tα 

δείγµατα ανήχθηκαν µε την χρήση sodium dithionite (Na2S2O4) και εκτέθηκαν σε πίεση 1 atm 

CO (1 mM), κάτω από αναερόβιες συνθήκες ώστε να παρασκευαστεί το σύµπλοκο ba3-CO. 

Στην συνέχεια το δείγµα µεταφέρθηκε αεροστεγώς σε µία ερµητικά κλειστή FTIR κυψελίδα 

(l = 15 µm), αποτελούµενη από δύο παράθυρα CaF2. Το αέριο CO (99.9 %) αποκτήθηκε από 

την Messer (Γερµανία) και το ισοτοπικά επισηµασµένο CO (91.6 % 13C16O και 8.4 % 13C18O) 

από την Isotec (Ηνωµένες Πολιτείες). Παλµοί µήκους κύµατος 532 nm από ένα Continuum 

Minilite Nd:YAG laser (7-10 ns πλάτος, 3 Hz, 4 mJ/παλµός), χρησιµοποιήθηκαν σαν πηγή 

άντλησης για την φωτόλυση του συµπλόκου ba3-CO. Οι FTIR µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν 

µε ένα BRUKER Equinox IFS 55 φασµατοφωτόµετρο εξοπλισµένο µε την επιλογή για time-

resolved step-scan µετρήσεις και εφοδιασµένο µε έναν MCT (Mercury Cadmium Telluride, 

Graseby Infrared D316) ανιχνευτή µε κατώτερο όριο απόκρισης τους 600 cm-1. Η 

πειραµατική διάταξη και η όλη διαδικασία συγχρονισµού του Nd:YAG laser µε την υπέρυθρη 

IR δέσµη ανίχνευσης, για την απόκτηση των time-resolved step-scan FTIR φασµάτων 

διαφοράς, καθώς και ο τρόπος πραγµατοποίησης µίας τέτοιας µέτρησης αναλύεται διεξοδικά 

στο κεφάλαιο 3. Τα µικτού σθένους σύµπλοκα ba3-CO παρασκευάστηκαν µε την αναερόβια 

έκθεση διαλύµατος της οξειδωµένης µορφής του ενζύµου σε 1 atm CO για 10 ώρες στους 293 

Κ. Η απόκτηση των Ρ ενδιαµέσων στα 610 nm έγινε µε εισαγωγή αέριου Ο2 στο µικτού 

σθένους σύµπλοκο ba3-CO. Τα οπτικά φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης καταγράφηκαν 

µε ένα Perkin Elmer Lambda 20 φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους, πριν και µετά από 

κάθε FTIR µέτρηση για την επιβεβαίωση του σχηµατισµού και της σταθερότητας του 

συµπλόκου ba3-CO.  

 

 

Αποτελέσµατα-Ανάλυση-Συζήτηση 
 

 Οι µεταβολές στην ένταση και την συχνότητα των δοµών διαφόρων πλευρικών 

αλυσίδων έχουν παρατηρηθεί µέσω FTIR φασµάτων διαφοράς στις αιµοχαλκοξειδάσες σαν 

αποτέλεσµα, µίας ηλεκτροχηµικής διαταραχής (οξειδωµένο-ανηγµένο) στα µεταλλικά 

κέντρα, σε θερµοκρασία δωµατίου (9) και της διαταραχής που προκαλεί η φωτοδιάσπαση του 

CO από το αιµικό κέντρο, στους 80 Κ (10), όπου ο CO υποκαταστάτης δεσµεύεται µη 

αντιστρεπτά στον χαλκό CuB. Στην τελευταία περίπτωση αυτή η διαταραχή ασκεί την κύρια 
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επίδραση της στο πλησίον του διπυρηνικού κέντρου περιβάλλον των αιµοχαλκοξειδασών. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι στις χαµηλές θερµοκρασίες, µικρές δοµικές αλλαγές της 

πρωτεΐνης αναµένονται και οι αντιδράσεις µεταφοράς πρωτονίων είναι µάλλον δύσκολο να 

πραγµατοποιούνται. Τα δεδοµένα κινητικής της φωτοδιάσπασης του CO και της τελικής 

επαναδέσµευσης του στο κυτόχρωµα ba3 έχουν δείξει ότι είναι µοναδικό µεταξύ των 

αιµοχαλκοξειδασών σε αρκετά σηµεία (7). Ο µηχανισµός δέσµευσης/αποδέσµευσης του CO 

στο κυτόχρωµα ba3 ακολουθεί ό,τι έχει βρεθεί και για τις άλλες αιµοχαλκοξειδάσες και έχει 

την µορφή:  

 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+      

                                                      k1                 A                     k2                   B   

  

Σε αντίθεση µε την bovine αα3 οξειδάση (18), ο χαλκός CuB του κυτοχρώµατος ba3 

έχει µία υψηλή συγγένεια για το CO (Κ1 > 104), ενώ η µεταφορά του CO στην αίµη α3
2+ 

χαρακτηρίζεται από µία µικρή σταθερά k2 = 8 s-1 και µία µεγάλη k-2 = 0.8 s-1 η οποία είναι 30 

φορές η αντίστοιχη της αα3 οξειδάσης (7). Έτσι, µέσω της εκµετάλευσης του σχετικά 

µεγάλου χρόνου ζωής του συµπλόκου CuB
1+-CO, µπορούµε να συλλέξουµε time-resolved 

step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς, σε φυσιολογικές θερµοκρασίες, στα οποία είναι δυνατή η 

παρατήρηση των µέγιστων δοµικών αλλαγών, καθώς και οι πιθανές αντιδράσεις µεταφοράς 

πρωτονίων που λαµβάνουν χώρα. Με αυτό το σκεπτικό, τα θετικά χαρακτηριστικά στα step-

scan FTIR φάσµατα διαφοράς σχετίζονται µε την κατάσταση του CuB
1+-CO και τα αρνητικά 

µε αυτή του συµπλόκου αίµης α3
2+-CO.  

 Στο σχήµα 1 φαίνεται ένα time-resolved step-scan FTIR φάσµα διαφοράς (µέσος όρος 

40 φασµάτων στο χρονικό διάστηµα 0-200 µs, µετά την φωτοδιάσπαση του CO) του 

συµπλόκου ba3-CO, σε pH 7.5. Σε αυτή την χρονική κλίµακα το ήδη φωτοδιασπασµένο από 

την αίµη α3 CO (νCO = 1976 cm-1) είναι δεσµευµένο στον χαλκό CuB (νCO = 2053 cm-1). Τα 

δεδοµένα δείχνουν ότι η φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 παράγει το ίδιο µεταβατικό 

προϊόν µε το αντίστοιχο σε pD 8.5 και χωρίς σηµαντικές αλλαγές στην αναλογία των 

δονήσεων στους 1976 και 2053 cm-1. Επιπλέον, εµφανίζεται και η δόνηση C=O των 

πρωτονιωµένων προπιονικών οµάδων της αίµης α3 σαν ένα σήµα διαφοράς µε την θετική 

απορρόφηση να είναι στους 1694 cm-1 και την αρνητική στους 1706 cm-1. Στην φασµατική 

περιοχή µεταξύ 1400 και 1600 cm-1 υπάρχουν χαρακτηριστικά που αποδίδονται ως 
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ασύµµετρες δονήσεις ν(COO-) των προπιονικών οµάδων της αίµης α3. Οι πιο πάνω 

αναφερθείσες δονήσεις ν7a(CO) και δ(COH) της πρωτονιωµένης και αποπρωτονιωµένης 

µορφής της οµάδας His-Tyr αναµένονται στην περιοχή των 1200-1300 cm-1. Τα περισσότερα 

από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αρκετά ασθενή και παρουσιάζουν ένα λόγο σήµατος προς 

θόρυβο της τάξης του 3-4. Μία προσεκτική εξέταση των δεδοµένων φανερώνει ότι τέτοια 

χαρακτηριστικά υπάρχουν στο time-resolved step-scan FTIR φάσµα (td = 0-200 µs), σε pH 

7.5 και εµφανίζονται σαν δύο ζεύγη θετικών/αρνητικών κορυφών στους 1247/1233 και 

1301/1315 cm-1. Η εξάρτηση αυτών των δονήσεων από το pH παρουσιάζεται στο ένθετο Α. 

Αποδίδουµε την κορυφή στους 1247 cm-1 (pH 5.25-7.5) στις δονήσεις ν7a(CO) και δ(COH). 

To αντίστοιχο time-resolved step-scan FTIR φάσµα σε pH 9.1 δείχνει ότι το ζευγάρι στους 

1233/1247 cm-1 έχει εξαφανιστεί, ενώ αντίθετα, οι κορυφές στους 1301/1315 cm-1 έχουν 

κερδίσει ένταση, σε σχέση µε αυτή του φάσµατος σε pH 7.5. Συνεπώς αποδίδουµε την 

κορυφή των 1301 cm-1 στην αποπρωτονιωµένη µορφή της Υ237. Οι σχετικές εντάσεις 

(εµβαδά κορυφών) του ζεύγους στους 1233/1247 cm-1 παρουσιάζoνται στο ένθετο Β, σαν 

συνάρτηση του pH. Από τις προκύπτουσες καµπύλες τιτλοδότησης (σιγµοειδείς 

προσοµοιώσεις των πειραµατικών δεδοµένων) υπολογίζουµε µία τιµή pKa 7.8. Αυτή η τιµή 

είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε την ανάλογη που προέκυψε από υπολογισµούς (7.6), αλλά 

χαµηλότερη από εκείνες που πρόσφατα αναφέρθηκαν (8.6 (19) και 9.2 (20)) για το σύµπλοκο 

µοντέλο 2-imidazol-l-yl-4-methylphenol. Στην τελευταία µελέτη δείχθηκε ότι η συνδεδεµένη 

ιµιδαζολική οµάδα προκαλεί µείωση της τιµής pKa της αντίστοιχης φαινολικής ΟΗ οµάδας, 

κατά περίπου 1.5 µονάδα, σε σχέση µε αυτή της αποµονωµένης p-cresol OH οµάδας (10.2). 

Παρά το ότι αυτές οι µελέτες δεν συνυπολογίζουν την επίδραση του χαλκού CuB στην τιµή 

pKa της φαινόλης, η παρατηρούµενη περαιτέρω µείωση της στην πρωτεΐνη, στην τιµή 7.8 

εξηγείται µέσω φαινοµένων έλξης ηλεκτρονίων από τον χαλκό CuB. Aυτή η επίδραση θα 

πρέπει να µειώνεται λόγω του dπ-pπ δεσµού επαναφοράς και της ασθενούς συναρµογής που 

αναµένεται να εµφανίζει η His233. Η παρατηρούµενη µετατόπιση της τιµής pKa από 8.6-9.2 

στο µοντέλο, σε 7.8 στο ένζυµο φανερώνει έναν µάλλον ευρύ απεντοπισµό-σταθεροποίηση 

της αποπρωτονιωµένης µορφής της Tyr237, περιλαµβάνοντας την συνολική µονάδα Tyr237-

His233-CuB και όχι µόνο το διπεπτίδιο Tyr237-His233.  

 To σύµπλοκο (Fe4+=O) των 607 nm, που προέρχεται από την φθορά του αρχικού όξυ 

ενδιαµέσου, στην αντίδραση του µικτού σθένους ενζύµου µε το Ο2, µπορεί να προκύψει είτε 

µε ευθεία ανάµιξη της δεσµευµένης µε CO µορφής µε Ο2, είτε µε αερόβια επώαση του 

ενζύµου µε µίγµα CO/O2 (21-25). Και οι δύο προσεγγίσεις παράγουν το ίδιο ενδιάµεσο. 
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Πρόσφατα εφαρµόστηκε η παραπάνω διαδικασία στην wild-type και Y280H µεταλλαγµένη 

µορφή της αα3 οξειδάσης από το P. denitrificans και δείχτηκε ότι το ενδιάµεσο των 607 nm 

σχηµατίζεται και στις δύο περιπτώσεις (26). Όταν αναµίξαµε την δεσµευµένη µε CO µικτού 

σθένους µορφή του ενζύµου ba3 µε το O2, σε pH 6.5, αποκτήσαµε το οπτικό φάσµα διαφοράς 

που φαίνεται στο σχήµα 2Α. Τα παρατηρούµενα µέγιστα απορρόφησης στα 440, 566 και 610 

nm, µαζί µε το ελάχιστο στα 412 nm, είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα που αναφέρθηκαν 

πρόσφατα στην τύπου αα3 οξειδάση (21-26). Το σχήµα 2Β, C και D δείχνει την χρονική και 

από το pH εξάρτηση της 610 nm µορφής σε pH 6.0, 7.5 και 9.0. Υπάρχει σε µεγαλύτερο 

πληθυσµό σε pH > 7.5 και φθίνει γρηγορότερα καθώς το pH µειώνεται (Σχήµα 2Β). Πάντως 

ο σχηµατισµός της είναι εµφανής ακόµα και σε pH 12. Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι το Ο2 

αυθόρµητα αντικαθιστά το CO και η φθορά του ενδιαµέσου των 610 nm, προς την 

οξειδωµένη µορφή του ενζύµου, συµβαίνει σε χρονική κλίµακα της τάξης των δεκάδων 

δευτερολέπτων, όπως έχει αναφερθεί σε παλαιότερες µελέτες στην τύπου αα3 

αιµοχαλκοξειδάση (24-26).  
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Σχήµα 1. Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 σε pΗ 7.5 και στους 293 Κ. Το φάσµα είναι ο µέσος όρος 40 

ανεξάρτητων φασµάτων από 0-200 µs µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Η 

φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1 και η χρονική ανάλυση 5 µs. Για την διέγερση του δείγµατος 

χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 mJ/παλµό. Κάθε σετ 

δεδοµένων είναι ο µέσος όρος τριών µετρήσεων. Ένθετα: (Α) Time-resolved step-scan FTIR 

φάσµατα διαφοράς (1200-1350 cm-1 φασµατική περιοχή) του συµπλόκου ba3-CO, ενώ έχει 

υποστεί φωτόλυση του CO. Οι πειραµατικές συνθήκες ήταν οι ίδιες µε παραπάνω. (Β) 

∆ιάγραµµα των µεταβολών απορρόφησης ∆Α των δονήσεων στους 1247 cm-1 (τετράγωνα) και 

1233 cm-1 (κύκλοι) ως προς το pH. Οι εντάσεις µετρήθηκαν από το εµβαδόν των αντίστοιχων 

κορυφών και οι καµπύλες είναι σιγµοειδείς προσοµοιώσεις των πειραµατικών δεδοµένων.  

 
Σχήµα 2. Φάσµατα διαφοράς οπτικής απορρόφησης των προϊόντων της αντίδρασης της 

ευθείας ανάµιξης του Ο2 µε την δεσµευµένη µε CO µικτού σθένους µορφή του κυτοχρώµατος 

ba3 από το βακτήριο Thermus thermophilus, 1, 2 και 3 λεπτά µετά την έναρξη της, σε pH 6.0 

(Α, Β), 7.5 (C) και 9.0 (D). H συγκέντρωση του ενζύµου ήταν 10 µM και το µήκος της οπτικής 

διαδροµής της κυψελίδας 1 cm.     
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Έχει προταθεί ότι ο σχηµατισµός του ενδιαµέσου των 607-610 nm συνοδεύεται από 

την γέννηση ενός ριζικού ενδιαµέσου της µορφής CuB-His-Tyr., το οποίο είναι αποτέλεσµα 

µίας απαγωγής πρωτονίου της Tyr, από το άτοµο οξυγόνου που είναι δεσµευµένο στον 

σίδηρο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διάσπασης του δεσµού Ο-Ο και ο 

σχηµατισµός του oxoferryl ενδιαµέσου µε χαρακτηριστική δόνηση στους 804 cm-1 (11, 12). 

Πρόσφατα αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφία, ο σχηµατισµός ακόµα και σε βασικές συνθήκες, 

του ενδιαµέσου των 607 nm και η ανίχνευση της χαρακτηριστικής του δόνησης, στους 804 

cm-1 (22). Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στο σχήµα 2 φανερώνουν ότι το ενδιάµεσο των 

607 nm (Ρ) σχηµατίζεται στο εύρος τιµών pH από 6.0 έως 9.0. Ο σχηµατισµός του 

ενδιαµέσου των 607 nm µε την χαρακτηριστική oxoferryl δόνηση των 804 cm-1, ακόµα και σε 

βασικές συνθήκες όπου η τυροσίνη είναι αποπρωτονιωµένη, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτό 

το ενδιάµεσο δεν είναι προϊόν της απαγωγής πρωτονίου της Τyr237. Τα διαθέσιµα στοιχεία 

προτείνουν ότι o επιπλέον δότης για την διάσπαση του δεσµού Ο-Ο είναι είτε κάποιο άλλο, 

εκτός της Tyr237, αµινοξύ είτε µία δοµή ισορροπίας της µορφής Υ.-CuB
2+ ↔ Υ-CuB

3+. Σε 

αυτό το σκεπτικό, ο σχηµατισµός ριζών τρυπτοφάνης και τυροσίνης έχει παρατηρηθεί στην 

αντίδραση της αα3 οξειδάσης µε το Η2Ο2 (15, 27). Τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα παρέχουν 

ισχυρά στοιχεία για έναν µηχανισµό ενεργοποίησης του µοριακού οξυγόνου χωρίς την 

αναγκαία ύπαρξη της απαγωγής πρωτονίου και την οξείδωση της οµάδας CuB-His-Tyr σε µία 

κατάσταση ρίζας.  

Συνδιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα µε προηγούµενα οπτικής απορρόφησης 

(23), EPR (27) και time-resolved resonance Raman (28-31) και µε πιο πρόσφατα που 

ανέφεραν τον σχηµατισµό του 607 nm ενδιαµέσου στην αντίδραση του µικτού σθένους 

Y280H (P. denitrificans) µε το Ο2 (24, 26) εξάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα. Πρώτον, 

σε όξινες συνθήκες όπου η Tyr237 είναι πρωτονιωµένη το Ο2 δεσµεύεται και ο δεσµός Ο-Ο 

σχάζεται µε απόσπαση πρωτονίου από την Tyr237 σχηµατίζοντας δύο ισχυρώς οξειδωτικά 

ενδιάµεσα, το ριζικής φύσης CuB
2+-His233-Tyr237 κέντρο και το oxoferryl Fe4+=O αιµικό 

σύµπλοκο. ∆εν µπορούµε όµως να αποκλείσουµε την πιθανότητα η ρίζα τυροσίνης Υ. να 

δίνει ηλεκτρονιακή πυκνότητα στο άτοµο Νδ της ιστιδίνης και έτσι να δηµιουργείται µία 

σύζευξη µεταξύ του χαλκού CuB και του διπεπτιδίου His-Tyr σχηµατίζοντας µία ισορροπία 

της µορφής Υ.-CuB
2+ ↔ Υ-CuB

3+. Η ταχύτητα φθοράς του ενδιαµέσου των 607 nm είναι 

µεγαλύτερη σε όξινες συνθήκες δείχνοντας ότι όταν η Tyr237, η οποία είναι σε ιδανική θέση 

για συµµετοχή στην διάσπαση του δεσµού Ο-Ο, είναι οξειδοαναγωγικά ενεργή, τότε το 

oxoferryl ενδιάµεσο φθίνει γρηγορότερα προς την οξειδωµένη µορφή του ενζύµου. Αντίθετα 
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σε βασικές συνθήκες, όπου η Tyr237 είναι αποπρωτονιωµένη η δέσµευση του Ο2 

ακολουθείται από την οξείδωση ενός αµινοξικού καταλοίπου, για το οποίο δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να το τοποθετούν στο διπυρηνικό κέντρο ή από την οξείδωση του χαλκού CuB
2+ 

σε CuB
3+. Στην τελευταία περίπτωση η σχάση του δεσµού Ο-Ο συµβαίνει µέσω µεταφοράς 

ηλεκτρονίου και παράγει µόνο ένα ισχυρώς οξειδωτικό σύµπλοκο, το ενδιάµεσο των 607 nm. 

Η µικρή ταχύτητα φθοράς του ενδιαµέσου αυτού, σε βασικές συνθήκες, φανερώνει ότι αυτή η 

διαδικασία είναι σε σύζευξη µε την κατάσταση πρωτονίωσης της Tyr237. Με την 

ταυτοποίηση της πρωτονιωµένης και αποπρωτονιωµένης µορφής της Tyr237 στα time-

resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς και µε γνωστή την τιµή pKa του αµινοξικού 

καταλοίπου η δοµή των µοριακών ενδιαµέσων του καταλυτικού κύκλου είναι διαθέσιµη µέσα 

από πειράµατα time-resolved step-scan FTIR και time-resolved resonance Raman. Τέλος, τα 

κύρια στάδια της διαδικασίας διάσπασης του δεσµού Ο-Ο µπορούν τώρα να περιγραφούν µε 

µεγαλύτερη βεβαιότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Time-Resolved Step-Scan Fourier Transform Infrared 

Ανίχνευση της ∆ιαφυγής ενός Υποκαταστάτη από µία 

∆ευτερεύουσα Περιοχή ∆έσµευσης σε Εσωτερικές 

Κοιλότητες στην Τύπου ba3 Κυτοχρωµική Οξειδάση   



Περίληψη 
 

Η περιγραφή της αλληλουχίας µίας αντίδρασης, σε ένζυµα υπεύθυνα για την 

ενεργοποίηση και κατάλυση µικρών µορίων, όπως το Ο2 και το ΝΟ, απαιτεί τον 

προσδιορισµό κινήσεων των υποκαταστατών κατά την είσοδο τους στην περιοχή δέσµευσης, 

αλλά και την έξοδο από αυτή, µέσω συγκεκριµένων καναλιών και δευτερευόντων περιοχών 

που έχουν την ικανότητα να τους φιλοξενούν για πολύ µικρά χρονικά διαστήµατα. Σε αυτό το 

σκεπτικό, έχουµε εφαρµόσει την time-resolved step-scan FTIR φασµατοσκοπία κατά την 

φωτόλυση του δεσµευµένου µε CO συµπλόκου της τύπου ba3 κυτοχρωµικής c οξειδάσης, 

από το βακτήριο Thermus thermophilus, η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση και 

αναγωγή του Ο2, αλλά και του ΝΟ. Με αυτό τον τρόπο αποκτούµε πρόσβαση στην δοµή των 

ενδιαµέσων καταστάσεων που υιοθετεί ένας ικανός προς δέσµευση υποκαταστάτης, σε 

φυσιολογικές θερµοκρασίες. ∆είχνουµε ότι µετά την φωτόλυση ο CO υποκαταστάτης 

παγιδεύεται σε µία δευτερεύουσα περιοχή, µέσα στο διπυρηνικό κέντρο, η οποία βρίσκεται 

κοντά στην προπιονική οµάδα του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3. Η δόνηση στους 

2131 cm-1 του προσωρινά ακινητοποιηµένου CO αντιστοιχεί στην Β1 κατάσταση που έχει 

ανιχνευθεί στην ανάλογη περίπτωση, στο µόριο της µυοσφαιρίνης και παραµένει για 35 µs. Η 

απελευθέρωση του CΟ από αυτή την περιοχή δεν ακολουθείται από επαναδέσµευση του στην 

αίµη α3. Τα δεδοµένα δείχνουν ότι αυτή η συµπεριφορά αντανακλά σε έναν µηχανισµό κατά 

τον οποίο η πρωτεΐνη, κοντά στην περιοχή του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3, 

αναδιοργανώνεται µετά την απελευθέρωση του CO από την δευτερεύουσα περιοχή και 

εγκαθιστά ένα µεταβατικό ενεργειακό ή δοµικής φύσης (κανάλι) φράγµα το οποίο αναστέλει 

την διαδικασία επαναδέσµευσης στον αιµικό σίδηρο για λίγα ms. Η επαναδέσµευση στην 

αίµη α3 συµβαίνει τελικά µε µία σταθερά ταχύτητας k2 = 29.5 s-1. Αυτά τα αποτελέσµατα 

έχουν σηµαντικές προεκτάσεις στην κατανόηση του τρόπου δέσµευσης και διαφυγής ενός 

υποκαταστάτη, µέσω συγκεκριµένων καναλιών και δευτερευόντων περιοχών, στις 

αιµοχαλκοξειδάσες και γενικότερα στην φυσιολογική διαδικασία της αναπνοής. 
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Εισαγωγή 
 

Η δοµική ταυτοποίηση των ενδιαµέσων καταστάσεων, ενός ικανού προς δέσµευση 

υποκαταστάτη, στις πρωτεΐνες και τα ένζυµα είναι το βασικό βήµα προς την πλήρη 

κατανόηση της διαδικασίας δέσµευσης του. Όλες οι πρωτεΐνες περιέχουν εσωτερικές 

κοιλότητες, οι οποίες µειώνουν την θερµοδυναµική σταθερότητα, µε όγκους από 30 έως 100 

Å3. Αυτές οι κοιλότητες περιβάλλονται από υδόφοβα αµινοξικά κατάλοιπα και συνακόλουθα 

δεν περιέχουν µόρια νερού. Η ύπαρξη τους, παρά την µειωµένη σταθερότητα που εισάγουν 

στην πρωτεΐνη, εξηγείται µέσω της ανάµιξης τους στον έλεγχο της δυναµικής και της 

δραστικότητας των πρωτεϊνικών αντιδράσεων µε µικρά µόρια όπως τα Ο2, ΝΟ και CO, 

συνήθως µέσα από την προσωρινή στέγη που παρέχουν σε αυτά. Σε αυτό το σηµείο πολλές 

µελέτες έχουν γίνει µε επίκεντρο την µυοσφαιρίνη, εξερευνώντας τον ρόλο των εσωτερικών 

κοιλοτήτων στον έλεγχο της µετανάστευσης του CO από τον αιµικό σίδηρο και 

ταυτοποιώντας εσωτερικές διαδροµές µεταξύ της περιοχής δέσµευσης και δευτερευόντων 

περιοχών που καταλαµβάνονται µεταβατικά (1-15). Οι αρχικές τοποθεσίες των 

φωτοδιασπασµένων υποκαταστατών στην µυοσφαιρίνη είναι ικανοποιητικά αποδεδειγµένες 

µε την χρήση εξαιρετικά ταχέων φασµατοσκοπικών πειραµάτων (χρονική διακριτική 

ικανότητα της τάξης των 10-15 s), αλλά και θεωρητικών υπολογισµών. Η διαδικασία της 

µετανάστευσης ενός υποκαταστάτη σε µία δευτερεύουσα περιοχή και η ευθεία παρατήρηση 

αυτής της ενδιάµεσης κατάστασης δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε άλλες πρωτεΐνες ή 

ένζυµα, πέραν της µυοσφαιρίνης και της αιµοσφαιρίνης.    

Σχεδόν το 95 % του οξυγόνου που καταναλώνουµε χρησιµοποιείται στην αναπνοή 

από το τελικό αναπνευστικό ένζυµο, την κυτοχρωµική οξειδάση (16). Αυτή η αξιοθαύµαστη 

µηχανή δεσµεύει, ενεργοποιεί και ανάγει περίπου 250 µόρια Ο2 ανά δευτερόλεπτο και 

συνδέει την ενέργεια που επελευθερώνεται από αυτή την διαδικασία µε την µεταφορά των 

πρωτονίων που οδηγεί στην χηµειοσµωτική βαθµίδωση. Το κυτόχρωµα ba3 είναι µέλος της 

µεγάλης οικογένειας των αιµοχαλκοξειδασών και πέραν της ενεργοποίησης του Ο2 και την 

διατήρηση της ενέργειας της αναγωγής του για την µετέπειτα σύνθεση του ATP, καταλύει και 

την αναγωγή του µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) σε µονοξείδιο του διαζώτου (Ν2Ο), υπό 

αναερόβιες συνθήκες (17). Η κρυσταλλική δοµή της πρωτεΐνης φανερώνει ότι η 

διατηρούµενη σε όλες τις αιµοχαλκοξειδάσες υποµονάδα Ι αποτελείται από µία χαµηλού σπιν 

αίµη b και ένα υψηλού σπιν αίµης α3-CuB διπυρηνικό κέντρο, όπου λαµβάνουν χώρα οι 

αντιδράσεις αναγωγής του οξυγόνου και του µονοξειδίου του αζώτου (18). Η υποµονάδα ΙΙ 
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περιέχει ένα µικτού σθένους οµοδιπυρηνικό σύµπλοκο χαλκού CuA. Οι κρυσταλλικές δοµές 

των bovine aa3 (19), P. denitrificans aa3 (20) και E. coli bo3 (21) οξειδασών είναι επίσης 

γνωστές, όπως και η περισσότερη από την χηµεία που συµβαίνει στο ενεργό κέντρο. 

Επιπλέον, πρόσφατα αναφέρθηκε και η δυναµική της σύµφωνης αντίδρασης στην 

βακτηριακή κυτοχρωµική οξειδάση (22). Παρά τον παραπάνω πλούτο γνώσης, οι ακριβείς 

χηµικές και δοµικές λεπτοµέρειες της µεταφοράς των πρωτονίων είναι ακόµα άγνωστες και 

πολύ λίγα πράγµατα είναι γνωστά για τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής των 

υποκαταστατών, όπως επίσης και για τις δευτερεύουσες περιοχές που είναι ικανές να 

φιλοξενήσουν-στεγάσουν αυτούς τους υποκαταστάτες. Ο µηχανισµός δέσµευσης και 

αποδέσµευσης του CO στο κυτόχρωµα ba3 ακολουθεί ό,τι βρέθηκε και στις άλλες 

αιµοχαλκοξειδάσες (23) και έχει την παρακάτω µορφή:   

 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+      

                                                      k1                A                      k2                  B   

  

Σε αντίθεση µε την bovine αα3 οξειδάση, ο χαλκός CuB του κυτοχρώµατος ba3 έχει 

µία σχετικά υψηλή συγγένεια για το CO (K1 > 104), ενώ η µεταφορά του CO στην αίµη α3
2+ 

χαρακτηρίζεται από µία µικρή σταθερά ταχύτητας k2 = 8 s-1 και µία µεγάλη k-2 = 0.8 s-1 η 

οποία είναι 30 φορές η αντίστοιχη της bovine aa3 οξειδάσης (24). Εδώ πρέπει να αναφερθεί 

ότι το σύµπλοκο ισορροπίας CuB
1+-CO (A) δεν είναι φωτοευαίσθητο και έτσι παραµένει 

απλός θεατής στα φωτοχηµικά γεγονότα που συµβαίνουν στο σύµπλοκο Fe2+-CO της αίµης 

α3 (B) (25).  

 

Πειραµατικές διαδικασίες 
 

Το κυτόχρωµα ba3 αποµονώθηκε από κύτταρα του Thermus thermophilus HB8 

σύµφωνα µε ήδη δηµοσιευµένη διαδικασία (17). Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στις 

FTIR µετρήσεις είχαν µία συγκέντρωση ενζύµου της τάξης του 1 mM και είχαν τοποθετηθεί 

σε ρυθµιστικό διάλυµα MES, pH 5.25. Tα δείγµατα ανήχθηκαν µε την χρήση sodium 

dithionite (Na2S2O4) και εκτέθηκαν σε πίεση 1 atm CO (1 mM), κάτω από αναερόβιες 

συνθήκες ώστε να παρασκευαστεί το σύµπλοκο ba3-CO. Στην συνέχεια το δείγµα 

µεταφέρθηκε αεροστεγώς σε µία ερµητικά κλειστή FTIR κυψελίδα (l = 15 µm), 
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αποτελούµενη από δύο παράθυρα CaF2. Το αέριο CO (99.9 %) αποκτήθηκε από την Messer 

(Γερµανία). Παλµοί µήκους κύµατος 532 nm από ένα Continuum Minilite Nd:YAG laser (7-

10 ns πλάτος, 3 Hz, 4 mJ/παλµός), χρησιµοποιήθηκαν σαν πηγή άντλησης για την φωτόλυση 

του συµπλόκου ba3-CO. Οι FTIR µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ένα BRUKER Equinox 

IFS 55 φασµατοφωτόµετρο εξοπλισµένο µε την επιλογή για time-resolved step-scan 

µετρήσεις και εφοδιασµένο µε έναν MCT (Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared 

D316) ανιχνευτή µε κατώτερο όριο απόκρισης τους 600 cm-1. Η πειραµατική διάταξη και η 

όλη διαδικασία συγχρονισµού του Nd:YAG laser µε την υπέρυθρη IR δέσµη ανίχνευσης, για 

την απόκτηση των time-resolved step-scan FTIR φασµάτων διαφοράς, καθώς και ο τρόπος 

πραγµατοποίησης µίας τέτοιας µέτρησης αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3. Τα οπτικά 

φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης καταγράφηκαν µε ένα Perkin Elmer Lambda 20 

φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους, πριν και µετά από κάθε FTIR µέτρηση για την 

επιβεβαίωση του σχηµατισµού και της σταθερότητας του συµπλόκου ba3-CO.  

 

Αποτελέσµατα-Ανάλυση-Συζήτηση 
 

 Το µόριο της µυοσφαιρίνης έχει υπηρετήσει σαν µοντέλο στην κατανόηση της σχέσης 

µεταξύ δοµής, δυναµικής και λειτουργίας στις αιµικές πρωτεΐνες (26). Στην φωτολυόµενη 

κατάσταση της µυοσφαιρίνης το παγιδευµένο CO βρίσκεται στην αποµακρυσµένη περιοχή 

της αίµης (27, 28), ενώ σε αργότερο χρόνο και σε µία κατάσταση που ονοµάστηκε σχετικής 

φωτοϊσορροπίας, εντοπίστηκε στην εγγύς περιοχή του ενεργού κέντρου (29). Τα υπερταχέα 

(td = 200 fs) time-resolved mid-IR πειράµατα δυναµικής στην µυοσφαιρίνη αποκάλυψαν δύο 

αντίθετους προσανατολισµούς του CO µέσα στην ίδια περιοχή, σε απόσταση σχεδόν 2 Å από 

τον αιµικό σίδηρο, οι οποίοι και ονοµάστηκαν Β1 (2131 cm-1) και Β2 (2119 cm-1) 

καταστάσεις. Αυτές οι δύο καταστάσεις είναι διακριτές τόσο φασµατοσκοπικά, όσο και 

κινητικά (30). Λόγω της σηµασίας του προσδιορισµού της εισόδου των προς δέσµευση 

υποκαταστατών και της εξόδου των σχηµατιζόµενων προϊόντων στις αιµοχαλκοξειδάσες, 

έχουµε συνεχίσει την εφαρµογή της time-resolved step-scan FTIR φασµατοσκοπίας (31-34) 

και ταυτοποιήσαµε το αρχικό ενδιάµεσο του υποκαταστάτη CO, στο κυτόχρωµα ba3 από το 

βακτήριο Thermus thermophilus. Αυτή είναι η πρώτη µελέτη, σε σύστηµα πέραν της 

µυοσφαιρίνης και της αιµοσφαιρίνης, όπου η διαδικασία της προσωρινής παγίδευσης του 

υποκαταστάτη σε µία περιοχή αναπαριστά την διαδροµή διαφυγής, αλλά και δέσµευσης του 

και χρησιµοποιείται για την περιγραφή των ενδιαµέσων καταστάσεων που προκύπτουν εξ 
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αιτίας δοµικών µεταβάσεων σε ένα µεγάλο ενζυµικό σύστηµα, όπως το κυτόχρωµα ba3. Το 

παγιδευµένο CO απορροφάει ενέργεια στους 2131 cm-1 και βρίσκεται 4.2 Å µακριά από τον 

αιµικό σίδηρο, κοντά στην προπιονική οµάδα του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3 (18).  

 
Σχήµα 1. Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO πλήρως 

ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 (pΗ 5.25), 10, 35 και 60 µs µετά την φωτόλυση του CO από την 

αίµη α3. Η συγκέντρωση του ενζύµου ήταν 1 mM και το µήκος της οπτικής διαδροµής 15 µm. 

Κάθε φάσµα είναι ο µέσος όρος 5-10 ανεξάρτητων φασµάτων. Η φασµατική ανάλυση ήταν 8 

cm-1, η χρονική ανάλυση 5 µs και 10 επαναλήψεις πραγµατοποιήθηκαν για κάθε σηµείο οπτικής 

διαδροµής. Για την διέγερση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns 

και ενέργεια 4 mJ/παλµό. Ένθετο: Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς 

(φασµατική περιοχή µεταξύ 1675 και 1720 cm-1) του δεσµευµένου µε CO πλήρως ανηγµένου 

κυτοχρώµατος ba3 (pΗ 5.25), 10, 35 και 60 µs µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. 

Κάθε φάσµα είναι ο µέσος όρος 5-10 ανεξάρτητων φασµάτων και οι πειραµατικές συνθήκες 

είναι ίδιες µε παραπάνω.  

 

Το σχήµα 1 δείχνει τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς (td = 5-60 µs, 

8 cm-1 φασµατική διακριτική ικανότητα) του πλήρως ανηγµένου συµπλόκου ba3-CO, ενώ 

έχει υποστεί φωτόλυση του CO από έναν παλµό laser µήκους κύµατος 532 nm και πλάτους 7-
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10 ns. H αρνητική κορυφή στους 1976 cm-1 αποδίδεται στην φωτόλυση του συµπλόκου αίµης 

α3-CO και η θετική στους 2053 cm-1 στην µετανάστευση και δέσµευση του φωτολυόµενου 

υποκαταστάτη στον χαλκό CuB. Tαυτόχρονα µε τον σχηµατισµό του µεταβατικού συµπλόκου 

CuB
1+-CO, µία θετική κορυφή εµφανίζεται στους 2131 cm-1 η οποία παρουσιάζει εξέλιξη, 

καθώς εξαφανίζεται σε περίπου 60 µs. Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς 

φανερώνουν ότι ένα ποσοστό της τάξης του 80-85 % του φωτοδιασπασµένου CO δεσµεύεται 

στον χαλκό CuB, ενώ το υπόλοιπο 15-20 % εντοπίζεται κάπου µέσα στο διπυρηνικό κέντρο 

του ενζύµου. Η συχνότητα των 2131 cm-1 είναι κοντά στην τιµή του ελεύθερου αερίου CO 

(2143.3 cm-1) (35) και ακριβώς η ίδια µε την αντίστοιχη που βρέθηκε στην µυοσφαιρίνη και 

χαρακτηρίστηκε ως κατάσταση Β1 στην οποία το CO παγιδεύεται σε µία δευτερεύουσα 

περιοχή πάνω από τον πυρρολικό δακτύλιο C της αίµης (27-30). Σύµφωνα µε τα παραπάνω 

αποδίδουµε την δόνηση στους 2131 cm-1 στην ανάλογη Β1 κατάσταση του CO, κατά την 

οποία ο υποκαταστάτης έχει διοχετευθεί µέσα σε µία δευτερεύουσα περιοχή του διπυρηνικού 

κέντρου του κυτοχρώµατος ba3. Σε αυτό το σηµείο φυσικά δεν αποκλείουµε την πιθανότητα 

του αρχικού σχηµατισµού και των δύο καταστάσεων Β1 (2131 cm-1) και Β2 (2119 cm-1) κατά 

την φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη, οι οποίες στην συνέχεια λόγω της κυριαρχίας της 

Β1 οδηγούν στην ανίχνευση µόνο αυτής, στην χρονική διακριτική ικανότητα που διαθέτουµε 

(5 µs). Oι δονήσεις στους 1976 και 2053 cm-1 δεν παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες µεταβολές 

στα φάσµατα διαφοράς (td = 5-3000 µs). Το παγιδευµένο CO διαφεύγει µέσα σε 60 µs χωρίς 

να επαναδεσµευτεί, ούτε στην αίµη α3, ούτε στον χαλκό CuB. Συνακόλουθα µε την εξαφάνιση 

της δόνησης στους 2131 cm-1 η δόνηση έκτασης C=O της προπιονικής οµάδας του 

πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3 εµφανίζεται σαν αρνητική κορυφή στους 1708 cm-1 

(ένθετο) (31). Η ίδια δόνηση πριν την εξαφάνιση της αντίστοιχης του παγιδευµένου CO 

(2131 cm-1) απορροφούσε στους 1702 cm-1 σε td = 10 µs και στους 1705 cm-1 σε td = 35 µs. 

Αυτή η παρατήρηση δηλώνει ότι το CO βρίσκεται εντοπισµένο κοντά στην προπιονική οµάδα 

του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3, προκαλώντας έτσι µία δοµική µεταβολή στον 

καρβονυλικό δεσµό C=O. Όταν το CO διαφεύγει από αυτή την περιοχή η προπιονική οµάδα 

δεν δέχεται πλέον αυτή την παρενόχληση και η απορρόφηση της δόνησης έκτασης C=O 

επιστρέφει προοδευτικά από τους 1702 στους 1708 cm-1, όπου και διατηρείται σε όλη την 

διαδικασία της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3. Αυτή η παρατήρηση ενισχύει το 

συµπέρασµα ότι η δόνηση των 1702 cm-1 οφείλεται στην παρουσία του παγιδευµένου CO 

κοντά στον πυρρολικό δακτύλιο Α της αίµης α3 και όχι στην απλή φωτοδιάσπαση του 

υποκαταστάτη από αυτή. Αν το τελευταίο ίσχυε η παρατηρούµενη διαταραχή στην 
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προπιονική οµάδα θα έπρεπε να παραµένει σε όλη την διάρκεια της επαναδέσµευσης του CO, 

κάτι το οποίο δεν ανιχνεύουµε. Η χρονική εξέλιξη της δόνησης έκτασης C=O της 

προπιονικής οµάδας φαίνεται στο ένθετο του σχήµατος 1.  

 
Σχήµα 2. (Α) Time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς του δεσµευµένου µε CO 

πλήρως ανηγµένου κυτοχρώµατος ba3 (pΗ 5.25), 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 και 75 ms µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Κάθε φάσµα 

είναι ο µέσος όρος 40 ανεξάρτητων φασµάτων. Η φασµατική ανάλυση ήταν 8 cm-1, η χρονική 

ανάλυση 100 µs και 10 επαναλήψεις πραγµατοποιήθηκαν για κάθε σηµείο οπτικής διαδροµής. 

Για την διέγερση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκαν παλµοί laser 532 nm, 7-10 ns και ενέργεια 4 

mJ/παλµό. Κάθε σετ δεδοµένων είναι ο µέσος όρος δύο µετρήσεων. (Β) Κινητική ανάλυση των 

δονήσεων CuB-CO στους 2053 cm-1 (τετράγωνα) και Fe-CO στους 1976 cm-1 (κύκλοι) ως προς 

τον χρόνο t, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Oι µεταβολές απορρόφησης ∆Α 

µετρήθηκαν από την ένταση των αντίστοιχων δονήσεων στο εύρος χρόνου από 0-75 ms, µετά 

την φωτοδιάσπαση του CO. Οι καµπύλες είναι τριών παραµέτρων εκθετικές προσοµοιώσεις στα 

πειραµατικά δεδοµένα, σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης.  
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Σχήµα 3. Σχηµατική αναπαράσταση των καταστάσεων που υιοθετεί το ενεργό κέντρο του 

κυτοχρώµατος ba3, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Στην κατάσταση Β ο 

υποκαταστάτης παγιδεύεται προσωρινά σε µία δευτερεύουσα περιοχή, κοντά στην προπιονική 

οµάδα του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης, ενώ στην κατάσταση C, εξακολουθεί να 

βρίσκεται µέσα στο διπυρηνικό κέντρο, αλλά µε την µορφή του σχεδόν ελεύθερα κινούµενου 

διαλυτοποιηµένου µορίου.  

 

Σε χρόνους td = 3-75 ms (Σχήµα 2Α) µετά την φωτόλυση του CO, η µείωση της 

έντασης της δόνησης στους 2053 cm-1 συνοδεύεται από την αύξηση αυτής στους 1976 cm-1. 

Η αναλογία των εντάσεων Fe-CO/CuB-CO παραµένει σταθερή στην τιµή 2.0 και από αυτό 

συµπεραίνουµε ότι κανένα ποσοστό του CO που ήταν µεταβατικά δεσµευµένο στον χαλκό 

CuB δεν διαφεύγει από το διπυρηνικό κέντρο στους 293 Κ. Επιπλέον, από την τελική ένταση 
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της δόνησης στους 1976 cm-1 εξάγεται το συµπέρασµα ότι το παγιδευµένο CO 

επαναδεσµεύεται και αυτό στην αίµη α3. Το σχήµα 2Β συγκρίνει την φθορά του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO, όπως αυτή µετρήθηκε από τις µεταβολές στην απορρόφηση ∆Α της 

δόνησης στους 2053 cm-1, µε τον επανασχηµατισµό του συµπλόκου αίµης α3
2+-CO, όπως 

αυτός µετρήθηκε από την εξέλιξη στην απορρόφηση ∆Α της δόνησης στους 1976 cm-1. Η 

σταθερά ταχύτητας της φθοράς του µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO είναι 34.3 s-1 (t1/2 = 

20.2 ms) και η αντίστοιχη σταθερά ταχύτητας της επαναδέσµευσης στην αίµη α3 είναι 29.5 s-1 

(t1/2 = 23.5 ms). Oι παρουσιαζόµενες καµπύλες είναι τριών παραµέτρων εκθετικές 

προσοµοιώσεις των πειραµατικών δεδοµένων σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης και 

δείχνουν ότι η κινητική συµπεριφορά των µαταβατικών συµπλόκων είναι παρόµοια µε αυτή 

που έχει ήδη αναφερθεί σε pD 8.5.  

 Στο παρακάτω σχεδιάγραµµα παρουσιάζουµε ένα µοντέλο για την κινητική του CO, 

την εξισορρόπηση της αίµης και την συναρµογή του υποκαταστάτη στο αίµης α3-CuB 

διπυρηνικό κέντρο του κυτοχρώµατος ba3. Για λόγους απλότητας στο σχήµα 3 δείχνουµε µία 

αναπαράσταση του διπυρηνικού κέντρου µαζί µε κάποια από τα αµινοξικά κατάλοιπα, όπως 

επίσης και την τοποθεσία του παγιδευµένου CO στην κατάσταση Β που έχουµε ανιχνεύσει. 

Το µοντέλο είναι παρόµοιο µε αυτό που πρόσφατα προτάθηκε για τα κυτοχρώµατα caa3 (32) 

και ba3 (31), εκτός του ότι έχουµε συµπεριλάβει και το παγιδευµένο CO στην κατάσταση Β.   

 

                                               hν 

         Ηis-Fe2+-CO, CuB
1+      →      CO (παγιδευµένο), {His-Fe2+}*, CuB

1+-CO      → 

           Α (δεσµευµένο)                                         Β (φωτολυόµενο)                      

 

         CO (κανάλι), Ηis-Fe2+, CuB
1+-CO      →      His-Fe2+-CO, CuB

1+ 

                    C (φωτοϊσορροπία)                               A (δεσµευµένο) 

  

Αναµένουµε τις ίδιες χρονικές κλίµακες για τα αρχικά γεγονότα φωτοδυναµικής του 

κυτοχρώµατος ba3, µε αυτά που αναφέρθηκαν για την αα3 οξειδάση (23, 36). Έτσι, το 

σύµπλοκο CuB
1+-CO σχηµατίζεται πλήρως µέσα σε ένα 1 ps, µετά την φωτόλυση του CO από 

την αίµη α3 φανερώνοντας την µη ύπαρξη φραγµάτων ενεργοποίησης στην µεταφορά του 

υποκαταστάτη από την αίµη α3 στον χαλκό CuB (37). Στην κατάσταση Β ο αστερίσκος 

δηλώνει την απουσία ισορροπίας στην αίµη α3, κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από µία 

µετατοπισµένη σε υψηλότερες συχνότητες δόνηση έκτασης αίµης α3 Fe-His. Αυτή η δόνηση 
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επανέρχεται σε ισορροπία σε χρόνους > 10 µs (36, 38, 39). Στην κατάσταση Β το 

φωτολυόµενο CO και η περιοχή της αίµης περιέχουν περίσσεια ενέργειας, αποτέλεσµα της 

φωτόλυσης. Η παραγόµενη θερµότητα από τα µήκους κύµατος 532 nm φωτόνια εµφανίζεται 

σαν περίσσεια µεταφορικής και περιστροφικής ενέργειας στο CO, χωρίς όµως να διεγείρεται 

δονητικά και σαν περίσσεια ενέργειας στο διπυρηνικό κέντρο. Το ενεργοποιηµένο CO (80-85 

%) δεσµεύεται στον χαλκό CuB και το υπόλοιπο 15-20 % διοχετευέται στην δευτερεύουσα 

περιοχή, πριν αποκατασταθεί η θερµική ισορροπία στο διπυρηνικό κεντρό. Στην κατάσταση 

C το παγιδευµένο CO διαφεύγει από την αρχική του θέση, αλλά παραµένει µέσα στο 

διπυρηνικό κέντρο. Τελικά, τόσο το διαλυτοποιηµένο CO, όσο και αυτό που δεσµεύεται στον 

χαλκό CuB, επιστρέφουν στην αίµη α3 (κατάσταση Α). Είναι πιθανό, η δευτερεύουσα περιοχή 

που παγιδεύει το φωτολυόµενο CO, να είναι ικανή να παγιδέψει και αυτό που θερµικά 

αποδεσµεύεται από τον χαλκό CuB, ένα φαινόµενο το οποίο παρουσιάζει t1/2 = 20.2 ms. Η µη 

ανίχνευση σήµατος στους 2131 cm-1, κατά την θερµική αποδέσµευση του CO από τον χαλκό 

CuB, δηλώνει την ύπαρξη διαφορετικών προσανατολισµών του υποκαταστάτη σε αυτή την 

διαδικασία, σε σχέση µε αυτούς που υιοθετεί αµέσως µετά την φωτόλυση.  

 Τα time-resolved step-scan FTIR φάσµατα διαφοράς δείχνουν ότι η δευτερεύουσα 

περιοχή που στεγάζει το CO βρίσκεται κοντά στην προπιονική οµάδα του πυρρολικού 

δακτυλίου Α της αίµης α3. Το CO παραµένει εκεί για 35 µs και η απουσία επαναδέσµευσης 

του στην αίµη α3, µαζί µε την µη διαφυγή του από το διπυρηνικό κέντρο, δείχνει ότι το 

αρχικό ενεργειακό φράγµα (5-35 µs) που υψώνει αυτή η δευτερεύουσα περιοχή για την 

άµεση επαναδέσµευση του υποκαταστάτη µετά την φωτόλυση, ακολουθείται από ένα 

δεύτερο µεταβατικό ενεργειακό φράγµα (35 µs-3 ms). Προτείνουµε ότι το δεύτερο φράγµα 

είναι αποτέλεσµα του σχετικά µεγάλου χρόνου ζωής που εµφανίζει η παγίδευση του CO και η 

οποία προκαλεί µεγάλης κλίµακας πρωτεϊνικές διαταραχές στις χρονικές τάξεις των 10-6-10-3 

s. Αυτές οι διακυµάνσεις πιθανόν να οδηγούν στην δηµιουργία µεταβατικών πρωτεϊνικών 

καναλιών κοντά στο διπυρηνικό κέντρο παρεµβαίνοντας µε αυτό τον τρόπο στην διαδικασία 

της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3. Σαν ενίσχυση των παραπάνω έρχεται η διαφυγή 

του παγιδευµένου CO και η παρουσία του ως διαλυτοποιηµένου, µέσα στο διπυρηνικό 

κέντρο, σε χρόνους td = 35 µs-3 ms. ∆υστυχώς η ένταση της δόνησης του διαλυτοποιηµένου 

CO (Β0 κατάσταση) στους 2146 cm-1 (40) είναι µικρότερη κατά ένα παράγοντα 50 (41), σε 

σχέση µε αυτή της δεσµευµένης µορφής και άρα πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί. Παρόµοιες 

πρωτεϊνικές διακυµάνσεις έχουν παρατηρηθεί στην µυοσφαιρίνη, όπου η επαναδέµευση στην 

αίµη επιβραδύνεται, επιτρέποντας έτσι σε ένα µεγάλο ποσοστό του υποκαταστάτη να 
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αποφεύγει την επαναδέσµευση για αρκετό χρονικό διάστηµα (8, 29). Με αυτό τον τρόπο οι 

διαταραχές στις χρονικές τάξεις των 10-9-10-6 s ανοίγουν κανάλια διαφυγής µέσω των οποίων 

οι υποκαταστάτες µεταναστεύουν σε άλλες εσωτερικές κοιλότητες και τελικά 

αποµακρύνονται από την πρωτεΐνη. Είναι φανερό ότι στο κυτόχρωµα ba3 οι πρωτεϊνικές 

διακυµάνσεις δεν ακολουθούνται ούτε από την δηµιουργία νέων περιοχών ικανών να 

φιλοξενήσουν τους υποκαταστάτες, ούτε καναλιών διαφυγής µακριά από το διπυρηνικό 

κέντρο. Άρα, η επανισορρόπηση της αίµης α3 Fe-His και η δυναµική των δευτερευόντων 

περιοχών που στεγάζουν προσωρινά τους υποκαταστάτες, είναι τα καθοριστικά στάδια για 

την άµεση επαναδέσµευση.  

 Επιπλέον ελέγχεται η πιθανότητα αυτή η δευτερεύουσα περιοχή να ευθύνεται για τον 

κινητικό έλεγχο της κίνησης-δέσµευσης του υποκαταστάτη, αλλά και της διαφυγής του, όπως 

επίσης και το ότι στο κυτόχρωµα ba3 µπορεί να προϋπάρχουν κοιλότητες οι οποίες ελάχιστα 

επηρεάζονται από την φωτοδιάσπαση του CO. Η πειραµατική παρατήρηση της ενδιάµεσης 

κατάστασης δέσµευσης του υποκαταστάτη Β στις αιµοχαλκοξειδάσες, µπορεί να χρησιµεύσει 

στην ταυτοποίηση των καναλιών εισαγωγής και διαφυγής. Αυτά τα αποτελέσµατα, σε 

συνδιασµό µε προηγούµενα που ανέφεραν την πρωτονιακή συσχέτιση µεταξύ των 

προπιονικών οµάδων της αίµης α3, του Asp372 και µορίων νερού, οδηγώντας στην ανάλογη 

ταυτοποίηση του καναλιού εξόδου των πρωτονίων, δηλώνουν µία σχέση των διαδροµών-

καναλιών που ακολουθεί ένας υποκαταστάτης (περιοχή δέσµευσης και δευτερεύουσες 

περιοχές) µε αυτές που ακολουθούν τα πρωτόνια και τα σχηµατιζόµενα κατά την κατάλυση 

µόρια του νερού, προς την τελική έξοδο από το διπυρηνικό κέντρο (42).  

 Συνδιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα µε αυτά της µυοσφαιρίνης τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα εξάγονται. Κατά την φωτοδιάσπαση του CO από την αίµη α3 ποσοστό 15-20 

% του υποκαταστάτη παγιδεύεται σε µία δευτερεύουσα περιοχή που βρίσκεται κοντά στην 

προπιονική οµάδα του πυρρολικού δακτυλίου Α της αίµης α3, σε απόσταση 4.2 Å από τον 

αιµικό σίδηρο. Το πρωτεϊνικό περιβάλλον σε αυτή την περιοχή αντιδράει στην θερµική 

απελευθέρωση του CO και στην άµεση επαναδέσµευση του στην αίµη α3. Σε αυτή την 

διαδικασία µπορεί να ανακλαστεί και η γενικότερη λειτουργία των αιµικών πρωτεϊνών οι 

οποίες λειτουργούν είτε σαν µεταφορείς υποκαταστατών, είτε σαν καταλυτικά ένζυµα. Οι 

δευτερεύουσες περιοχές στην µυοσφαιρίνη είναι εσωτερικές κοιλότητες οι οποίες 

καταλαµβάνονται προσωρινά από τους υποκαταστάτες, πριν αυτοί διαφυγούν στην πρωτεΐνη. 

Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η διαδροµή προς και από το ενεργό κέντρο. Στο κυτόχρωµα 

ba3 η ταυτοποίηση αυτής της περιοχής κοντά στον πυρρολικό δακτύλιο Α της αίµης α3 
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παρέχει την βάση για επιπλέον ανάλυση του ρόλου της στην αναγωγή του Ο2 σε Η2Ο και 

στην αντίστοιχη του ΝΟ σε Ν2Ο (17). Λόγω του παρόµοιου µεγέθους, αλλά και πολικότητας 

του CO µε το Ο2, µία ανάλογη συµπεριφορά κρίνεται τουλάχιστον αναµενόµενη. Με αυτό 

τον τρόπο ο υποκαταστάτης µπορεί να συµµετέχει σε χηµικές αντιδράσεις, όπως έχει ήδη 

προταθεί για τον µηχανισµό της αντίδρασης των συµπλόκων Mb-O2 και Hb-O2 µε το ΝΟ 

(43). Η φασµατοσκοπική ταυτοποίηση τέτοιων περιοχών, όπως αυτή που παρουσιάστηκε 

παραπάνω, σε συνδιασµό µε πειράµατα περίθλασης ακτίνων x (44), θα δηµιουργήσουν µία 

βάση για την αποκρυπτογράφηση των διαδροµών που ακολουθούν οι αντιδράσεις που 

πραγµατοποιούνται από την κυτοχρωµική οξειδάση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

Συνολική ∆υναµική Μελέτη του CO στο Αίµης α3-CuB 

Ενεργό Κέντρο του Κυτοχρώµατος ba3 από το 

Βακτήριο Thermus thermophilus: Time-Resolved 

Step-Scan FTIR Μελέτη και Θεωρητική Ανάλυση  



Περίληψη 
 

Σε αυτή την εργασία έχουµε εφαρµόσει την φασµατοσκοπική τεχνική time-resolved 

step-scan FTIR στην µελέτη του δεσµευµένου µε CO συµπλόκου του κυτοχρώµατος ba3 από 

το βακτήριο Thermus thermophilus και παρουσιάζουµε την πλήρη κινητική ανάλυση του 

συστήµατος, όταν αυτό έχει υποστεί φωτόλυση του υποκαταστάτη. Η µελέτη αυτή γίνεται σε 

φυσιολογική θερµοκρασία 293 Κ και περιλαµβάνει ένα εύρος τιµών pH από 5.25 έως 9.80 

και pD από 5.50 έως 10.10. Τα φασµατοσκοπικά δεδοµένα εµφανίζουν το κυτόχρωµα ba3 να 

έχει µία σταθερή συµπεριφορά στην συναρµογή του CO σε όλο το παραπάνω εύρος τιµών pH 

και pD, µε το σύµπλοκο της αίµης α3
2+-CO να παρουσιάζει τρεις διαµορφώσεις, ενώ 

αξιοσηµείωτη είναι και η ανίχνευση του συµπλόκου ισορροπίας CuB
1+-CO. Η αναλογία των 

δύο συµπλόκων είναι 70/30 % και παραµένει σταθερή, όπως επίσης και η αναλογία των 

τριών διαµορφώσεων Fe2+-CO, ενώ δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει διπλή 

συναρµογή στο διπυρηνικό κέντρο του ενζύµου. Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν την 

απουσία αλλαγών στην τάξη πρωτονίωσης των αµινοξέων που περικλείουν τα σηµεία 

δέσµευσης του υποκαταστάτη και προσδιορίζουν την ύπαρξη τους σε ακραίες, µη 

φυσιολογικές, τιµές pH, κάτω από 5.00 και πάνω από 9.50. Τα time-resolved step-scan FTIR 

φάσµατα, σε όλο το εύρος τιµών pD, ενισχύουν την εικόνα του σταθερού-συµπαγούς 

περιβάλλοντος του ενεργού κέντρου µε το CO να µεταφέρεται σχεδόν ποσοτικά στον χαλκό 

CuB, µετά την φωτόλυση του από την αίµη α3. Σε αντίθεση µε τα διαλύµατα σε D2O, αυτά σε 

Η2Ο παρουσιάζουν µία µεγαλύτερη αναλογία Fe2+-CO/CuB
1+-CO κατά 25-30 %, 

φανερώνοντας µία πιο ανοικτή-ευέλικτη διαµόρφωση του διπυρηνικού κέντρου που επιτρέπει 

στον υποκαταστάτη περισσότερη κίνηση µέσα στο ενεργό κέντρο και αποφυγή της 

δέσµευσης του στον χαλκό CuB. Η κινητική συµπεριφορά, της φθοράς του µεταβατικού 

συµπλόκου CuB
1+-CO και της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3, ως προς το pH και το 

pD παρουσιάζει µία µικρή H/D εξάρτηση, όπως επίσης και µία τάση για αυξηµένες σταθερές 

ταχύτητας των παραπάνω διαδικασιών στις ακραίες χαµηλές τιµές και µία ανάλογη µείωση 

στις υψηλές. Τέλος, η θεωρητική κινητική ανάλυση του όλου συστήµατος φανερώνει τις 

αδυναµίες του υπάρχοντος µοντέλου και δηλώνει την ανάγκη πρόσθεσης επιπλέον 

ενδιάµεσων σταδίων στην περιγραφή του φαινοµένου, που έχει σαν έναρξη την 

φωτοδιάσπαση του δεσµού Fe-CO.  
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Εισαγωγή 
 

Το κυτόχρωµα ba3 από το θερµόφιλο βακτήριο Thermus thermophilus ΗΒ8 

(ΑΤCC27634 American Type Culture Collection, Manassas, VA) εκφράζεται υπό 

περιορισµένες συγκεντρώσεις Ο2 και αποτελείται από τρεις υποµονάδες. Η µεγαλύτερη 

υποµονάδα (Ι) περιέχει τους υποκαταστάτες µίας χαµηλής σπιν αίµης b και ένα διπυρηνικό 

κέντρο αποτελούµενο από το άτοµο χαλκού CuB και την αίµη α3, ενώ η υποµονάδα ΙΙ ένα 

µικτού σθένους (CuA
1.5+-CuA

1.5+) οµοδιπυρηνικό κέντρο ατόµων χαλκού. Η υποµονάδα ΙΙa 

σχηµατίζει µόνο µία διαµεµβρανική έλικα. Βασισµένοι στην κρυσταλλική δοµή, το 

διπυρηνικό κέντρο του κυτοχρώµατος ba3 είναι παρόµοιο µε αυτό της bovine heart αα3 

οξειδάσης και της αντίστοιχης από το Paracoccus denitrificans. Στην οξειδωµένη µορφή η 

αίµη α3 έχει υψηλό σπιν και αριθµό συναρµογής πέντε, ενώ ο χαλκός CuB είναι 

συναρµοσµένος µε τρία κατάλοιπα ιστιδίνης, His233, His282 και His283. Το κατάλοιπο 

τυροσίνης Tyr237 είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένο στην His233. Η Α τύπου αίµη στο 

κυτόχρωµα ba3 περιέχει µία υδροφοβική υδρόξυ-αίθυλ-γερανύλ-γερανυλική οµάδα η οποία 

φτάνει έως την κυτοπλασµική πλευρά, χωρίς να αλληλεπιδρά µε τις διαδροµές των 

πρωτονίων, σε αντίθεση µε την υδρόξυ-αίθυλ-φαρνεσυλική αλυσίδα η οποία υπάρχει στις 

περισσότερες βακτηριακές και ευκαρυωτικές αα3 οξειδάσες. Πρόσφατα αναφέθηκε ότι το 

κυτόχρωµα ba3 είναι ικανό να ανάγει το µονοξείδιο του αζώτου ΝΟ σε οξείδιο του διαζώτου 

Ν2Ο (7), παράλληλα µε την ικανότητα αναγωγής του Ο2 σε Η2Ο και την άντληση πρωτονίων, 

έστω και µε την σχετικά µικρή αποτελεσµατικότητα των 0.5 Η+/e-.  

Η ba3 οξειδάση είναι ένα µέλος της µεγάλης οικογένειας των αιµοχαλκοξειδασών και 

αυτό καθιστά αναγκαία την κατανόηση της λειτουργίας της και τις πιθανές εναλλακτικές 

στρατηγικές στην αναγωγή του οξυγόνου και του µονοξειδίου του αζώτου, αλλά και στην 

βαθµίδωση των πρωτονίων. Ο µοριακός µηχανισµός της αναµένεται να είναι παρόµοιος των 

άλλων συγγενών αιµοχαλκοξειδασών (P. denitrificans, mammalian και bo3 από το 

Escherichia coli) όσον αφορά την χηµεία οξυγόνου, αφού τα κεντρικά χαρακτηριστικά του 

ενεργού κέντρου είναι όµοια και η καταλυόµενη χηµική αντίδραση ταυτόσηµη. Επιπλέον, η 

υψηλή συγγένεια του CuB για εξωγενείς υποκαταστάτες είναι µοναδική µεταξύ όλων των 

αιµοχαλκοξειδασών και έτσι επιτρέπει την πραγµατοποίηση φασµατοσκοπικών µετρήσεων. 

Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε νέα συµπεράσµατα για τον µηχανισµό λειτουργίας των 

αιµοχαλκοξειδασών και το πως οι ιδιότητες του CuB συσχετίζονται µε την πρωτονιακή 

βαθµίδωση. Οι περισσότεροι προτεινόµενοι µηχανισµοί για την άντληση των πρωτονίων 
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περιλαµβάνουν τον CuB και τους υποκαταστάτες ιστιδίνης. Η ύπαρξη και ταυτοποίηση 

πιθανών ανακατατάξεων στην γεωµετρία του CuB, προκαλούµενες από φαινόµενα 

πρωτονίωσης-αποπρωτονίωσης ή διάσπασης ενός εκ των δεσµών CuB-N(His), είναι δύσκολο 

να αποδειχθούν ή να αποκλειστούν, καθώς ο CuB είναι φασµατικά µη ενεργός και δεν 

υπάρχουν φασµατοσκοπικά στοιχεία που να σχετίζονται µε αυτόν.  

Αρκετές φασµατοσκοπικές τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί για να δείξουν ότι το 

κυτόχρωµα ba3 έχει ιδιόµορφες ιδιότητες στην δέσµευση εξωγενών υποκαταστατών. Σε αυτή 

την εργασία συνεχίζουµε την εφαρµογή της time-resolved step-scan FTIR φασµατοσκοπίας 

πάνω στην ba3 κυτοχρωµική οξειδάση και αναλύουµε την κινητική συµπεριφορά του 

δεσµευµένου µε CO συµπλόκου, σε όλο το εύρος των φυσιολογικών τιµών pH και pD. Το 

µόριο του CO είναι αρκετά χρήσιµο σε τέτοιες µελέτες καθώς είναι ένας αδρανής 

υποκαταστάτης, φασµατοσκοπικά ενεργός, µε υψηλή κβαντική απόδοση και µέγεθος 

ανάλογο των βιολογικά ενεργών µορίων Ο2 και ΝΟ. Επίσης, πραγµατοποιείται θεωρητική 

κινητική ανάλυση του συστήµατος και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε την γενική λογική 

που υπάρχει και αφορά την δέσµευση του CO στο διπυρηνικό κέντρο του ba3, η οποία 

συµβαδίζει µε την αντίστοιχη που έχει βρεθεί σε όλες τις κυτοχρωµικές και κινολικές 

οξειδάσες και έχει την παρακάτω µορφή: 

 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+                      

                                                      k1                  Α                    k2                   Β 

 

όπου k1 και k-1 η αντιστρεπτή δέσµευση του CO στον CuB και k2 η πρώτη τάξης µεταφορά 

του CO από τον CuB στον αιµικό Fe.  

 

Πειραµατικές διαδικασίες 
 

Το κυτόχρωµα ba3 αποµονώθηκε από κύτταρα του βακτηρίου Thermus thermophilus 

HB8 σύµφωνα µε ήδη δηµοσιευµένες διαδικασίες. Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν για 

τις FTIR µετρήσεις είχαν µία συγκέντρωση ενζύµου της τάξης του 1 mM και ήταν 

τοποθετηµένα στο κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα (pH 5.25-6.5 MES, pH 7.5 HEPES, pH 

8.5-9.8 CHES). Τα pD δείγµατα παρασκευάστηκαν σε ρυθµιστικά διαλύµατα D2O και 

µετρήθηκαν µε την χρήση ενός πεχαµέτρου και σύµφωνα µε τον τύπο pD = pH + 0.4. Τα 
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δείγµατα ανήχθηκαν µε την χρησιµοποίηση sodium dithionite (Na2S2O4) και εκτέθηκαν σε 

πίεση 1 atm CO (1 mM), έτσι ώστε να παραχθεί υπό αναερόβιες συνθήκες το σύµπλοκο του 

µονοξειδίου του άνθρακα. Στην συνέχεια τα δείγµατα µεταφέρθηκαν αεροστεγώς σε µία 

ερµητικά κλειστή FTIR κυψελίδα αποτελούµενη από δύο παράθυρα CaF2. Tο µήκος της 

οπτικής διαδροµής ήταν 15 και 30 µm αντίστοιχα για τα πειράµατα σε Η2Ο και D2O. Το 

αέριο CO (99.9 %) αποκτήθηκε από την Messer (Γερµανία) και το ισοτοπικά επισηµασµένο 

CO (91.6 % 13C16O και 8.4 % 13C18O) από την Isotec (Ηνωµένες Πολιτείες). Παλµοί µήκους 

κύµατος 532 nm από ένα Continuum Minilite Nd:YAG laser (7-10 ns πλάτος, 3 Hz, 4 

mJ/παλµός), χρησιµοποιήθηκαν σαν πηγή άντλησης για την φωτόλυση του συµπλόκου ba3-

CO. Οι FTIR µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε ένα BRUKER Equinox IFS 55 

φασµατοφωτόµετρο εξοπλισµένο µε την επιλογή για time-resolved step-scan µετρήσεις και 

εφοδιασµένο µε έναν MCT (Mercury Cadmium Telluride, Graseby Infrared D316) ανιχνευτή 

µε κατώτερο όριο απόκρισης τους 600 cm-1. Η πειραµατική διάταξη και η όλη διαδικασία 

συγχρονισµού του Nd:YAG laser µε την υπέρυθρη IR δέσµη ανίχνευσης, για την απόκτηση 

των time-resolved step-scan FTIR φασµάτων διαφοράς, καθώς και ο τρόπος 

πραγµατοποίησης µίας τέτοιας µέτρησης αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 3, αλλά και σε 

άλλες εργασίες. Τα οπτικά φάσµατα ηλεκτρονικής απορρόφησης καταγράφηκαν µε ένα 

Perkin Elmer Lambda 20 φασµατοφωτόµετρο ορατού-υπεριώδους, πριν και µετά από κάθε 

FTIR µέτρηση για την επιβεβαίωση του σχηµατισµού και της σταθερότητας του συµπλόκου 

ba3-CO.  

 

Αποτελέσµατα-Ανάλυση-Συζήτηση 
 

Περνώντας στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, το FTIR φάσµα του δεσµευµένου 

µε CO συµπλόκου του κυτοχρώµατος ba3, σε ουδέτερες τιµές pH, εµφανίζει κορυφές µε 

απορρόφηση ενέργειας στους 1967, 1973 1982 και 2053 cm-1 (Σχήµα 1). Στο ανάλογο 

ισοτοπικά υποκατεστηµένο µε 13C16O σύµπλοκο αυτές οι κορυφές µετατοπίζονται στους 

1923, 1928, 1937 και 2007 cm-1 αντίστοιχα. Αποδίδουµε τις κορυφές στους 1967, 1973 και 

1982 cm-1 στην δόνηση έκτασης C-O των τριών διαφορετικών διαµορφώσεων του 

συµπλόκου αίµης α3
2+-CO (B) και την κορυφή στους 2053 cm-1 στην δόνηση έκτασης C-O 

του συµπλόκου ισορροπίας CuB
1+-CO (A).  

Παρά το ότι οι δονήσεις που ανιχνεύουµε στα FTIR δεδοµένα µπορούν να 

προέρχονται από ένα α3-CO/CuB
1+-CO σύµπλοκο, η θεώρηση της σταθεράς k-2 (0.8 s-1) µας 
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επιτρέπει να πούµε ότι οι κορυφές που ανιχνεύουµε συσχετίζονται µε δύο διαφορετικά 

σύµπλοκα αίµης α3-CO (Β) και  CuB
1+-CO (Α). Oι συχνότητες των δονήσεων C-O είναι πολύ 

κοντά σε αυτές που έχουν αναφερθεί παλαιότερα για την δεσµευµένη µε CO ανηγµένη µορφή 

του ενζύµου σε κατάσταση φωτοδυναµικής ισορροπίας και παραµένουν αµετάβλητες σε 

ανταλλαγή διαλύτη Η2Ο/D2O και µεταξύ τιµών pH/pD 5.25 και 10.10 (Σχήµα 1). Η αναλογία 

των σχετικών εµβαδών των κορυφών Fe-CO/Cu-CO είναι 4/1 στα απόλυτα φάσµατα και 

γνωρίζοντας ότι οι σχετικοί συντελεστές απορρόφησης για CO σύµπλοκα 

αιµοχαλκοπρωτεϊνών, δίνουν µία αναλογία εFe-CO/εCu-CO περίπου 1.5/1, προτείνουµε ότι ένα 

ποσοστό 30 % της αίµης α3 είναι αδέσµευτο, σε συµφωνία µε πειράµατα µαγνητικού 

κυκλικού διχρωισµού, αλλά και οπτικά δεδοµένα.  

 
Σχήµα 1. FTIR φάσµατα της δεσµευµένης µε CO, πλήρως ανηγµένης µορφής του 

κυτοχρώµατος ba3, σε Η2Ο και D2O στους 293 Κ. Τα φάσµατα σε pH 5.25, pH 9.60, pD 5.50 

και pD 7.50 αναλογούν στο ισοτοπικά υποκατεστηµένο σύµπλοκο µε 13CO. Η συγκέντρωση του 

ενζύµου ήταν 1 mM και το µήκος της οπτικής διαδροµής 15 και 30 µm αντίστοιχα για τα 

πειράµατα σε Η2Ο και D2O. Η φασµατική διακριτική ικανότητα ήταν 2 ή 4 cm-1, εκτός από το 

φάσµα σε pD 5.50 όπου ήταν 0.5 cm-1.  
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Όπως φαίνεται στο σχήµα 1 οι συχνότητες των δονήσεων έκτασης C-O σχετιζόµενες 

µε τον χαλκό CuB, αλλά και µε τον αιµικό α3 Fe, είναι αµετάβλητες σε τιµές pH/pD µεταξύ 

5.25 και 10.10 και σε ανταλλαγή διαλύτη Η2Ο/D2O, σε συµφωνία µε την µη αλλαγή στην 

κατάσταση πρωτονίωσης των οµάδων που βρίσκονται πλησίον του υποκαταστάτη CO. Η 

συχνότητα του συµπλόκου CuB
1+-CO που παρατηρούµε είναι παρόµοια µε αυτή της Limulus 

hemocyanin (2053 cm-1) και της nitrite reductase από το Alcagenes faecalis (2050 cm-1), αλλά 

σηµαντικά διαφορετική από αυτές άλλων οξειδασών που περιέχουν χαλκό CuB. Απουσία 

στερικών αλληλεπιδράσεων το CO δεσµεύεται στον χαλκό CuB σε µία γραµµική διαµόρφωση 

(Μ-C-O), όπως απαιτείται για την βέλτιστη αλληλεπικάλυψη µεταξύ των d τροχιακών του Cu 

και των αντιδεσµικών π* τροχιακών του CO. Επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

από τα d τροχιακά στα αντιδεσµικά π* τροχιακά δυναµώνει τον δεσµό Cu-C και 

αποδυναµώνει τον δεσµό C-O. Έτσι η συχνότητα της δόνησης ν(CO) µετατοπίζεται σε 

χαµηλότερες τιµές. Κατά τον ίδιο τρόπο, η επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

από µία εκ των CuB-His αναµένεται να επηρεάσει την συχνότητα ν(CO). Με αυτό τον τρόπο 

µπορούµε να λάβουµε δοµικές πληροφορίες για τους υποκαταστάτες CuB-His, µέσω της 

συχνότητας ν(CO) του συµπλόκου CuB
1+-CO. Η µη ευαισθησία αυτής στην ανταλλαγή 

διαλύτη Η2Ο/D2O και σε pH/pD µεταξύ 5.25 και 10.10 δείχνει ότι ο βαθµός της επιπλέον 

προσφοράς ηλεκτρονιακής πυκνότητας από τα d τροχιακά στα αντιδεσµικά π* τροχιακά δεν 

αλλάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εάν κάποιος από τους υποκαταστάτες CuB-His είναι 

ικανός να υπόκειται σε µία κυκλική διαδικασία µεταξύ των καταστάσεων imidazolate, 

imidazole και imidazolium, τότε η συχνότητα ν(CO) αναµένεται να µεταβάλλεται. Μία 

αλλαγή στην κατάσταση πρωτονίωσης ενός εκ των υποκαταστατών ιστιδίνης θα είχε 

σηµαντική αλλαγή στην επιπλέον προσφορά ηλεκτρονιακής πυκνότητας και στην συχνότητα 

ν(CO). Όµως, τέτοια µεταβολή δεν παρατηρείται, ούτε στην συχνότητα αλλά ούτε και στο 

πλάτος της δόνησης C-O και συµπεραίνουµε ότι το περιβάλλον των υποκαταστατών CuB-His, 

αλλά και γενικότερα του διπυρηνικού κέντρου α3
2+-CuB, είναι πολύ συµπαγές και δεν 

υπόκειται σε δοµικές µεταβάσεις που σχετίζονται µε φαινόµενα 

πρωτονίωσης/αποπρωτονίωσης των υποκαταστατών ιστιδίνης. H ανίχνευση τέτοιων αλλαγών 

αναµένεται σε ακραίες τιµές pH, µεγαλύτερες του 9.50 και µικρότερες του 5.00. 

Στα σχήµατα 2 και 3 φαίνεται η πλήρης κινητική ανάλυση της φθοράς του 

µεταβατικού συµπλόκου CuB
1+-CO και της επαναδέσµευσης του CO στην αίµη α3, σε ένα 

εύρος τιµών pH από 5.25 έως 9.60 και pD από 7.50 έως 10.10. Σε αυτά παρατηρούµε ότι οι 

δύο διαδικασίες εµφανίζουν µία µικρή H/D εξάρτηση, όπως επίσης και µία 
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επαναλαµβανόµενη pH/pD εξάρτηση. Η τελευταία δηλώνει ότι σε χαµηλές τιµές pH (5.25) 

υπάρχει µία τάση αύξησης των παρατηρούµενων σταθερών ταχύτητας, ενώ σε τιµές pH/pD 

µεγαλύτερες του 8.50 υπάρχει µία ανάλογη τάση µείωσης. Και οι δύο τάσεις πάντως 

κυµαίνονται σε ένα ποσοστό της τάξης του ± 15 % από τις παρατηρούµενες σταθερές σε 

φυσιολογικές τιµές pH και pD (6.50-8.50).     
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Σχήµα 2. Κινητική ανάλυση των δονήσεων CuB-CO στους 2053 cm-1 (τετράγωνα) και Fe-CO 

στους 1976 cm-1 (κύκλοι) ως προς τον χρόνο t, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3 στις 

ενδεικνυόµενες τιµές pH. Oι µεταβολές απορρόφησης ∆Α µετρήθηκαν από την ένταση των 

αντίστοιχων δονήσεων στο εύρος χρόνου από 0-75 ms, µετά την φωτοδιάσπαση του CO. Οι 

καµπύλες είναι τριών παραµέτρων εκθετικές προσοµοιώσεις στα πειραµατικά δεδοµένα, 

σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης.  

 
Σχήµα 3. Κινητική ανάλυση των δονήσεων CuB-CO στους 2053 cm-1 (τετράγωνα) και Fe-CO 

στους 1976 cm-1 (κύκλοι) ως προς τον χρόνο t, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3 στις 

ενδεικνυόµενες τιµές pD. Oι µεταβολές απορρόφησης ∆Α µετρήθηκαν από την ένταση των 

αντίστοιχων δονήσεων στο εύρος χρόνου από 0-75 ms, µετά την φωτοδιάσπαση του CO. Οι 

καµπύλες είναι τριών παραµέτρων εκθετικές προσοµοιώσεις στα πειραµατικά δεδοµένα, 

σύµφωνα µε κινητική πρώτης τάξης.  

 

Η πιο πάνω αναφερθείσα H/D εξάρτηση, µε τα διαλύµατα σε D2O να παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες σταθερές ταχύτητας από τα αντίστοιχα σε Η2Ο κατά ένα ποσοστό 12 %, 

πιθανότατα να οφείλεται στην παρατηρούµενη H/D εξάρτηση που έχουν τα time-resolved 

step-scan FTIR φάσµατα. Συγκεκριµένα, κοιτώντας τις µεταβολές απορρόφησης ∆Α των δύο 

δονήσεων Fe-CO και CuB-CO παρατηρούµε ότι στα pD διαλύµατα ο λόγος των εντάσεων 

τους είναι 1.5 και µε την χρήση της αναλογίας των συντελεστών µοριακής απορρόφησης 
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οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι το φωτολυόµενο CΟ σχεδόν ποσοτικά µεταφέρεται στον 

χαλκό CuB. Αντίθετα, στα διαλύµατα σε Η2Ο ο λόγος των εντάσεων αγγίζει την τιµή 1.9-2.0 

φανερώνοντας ότι ένα ποσοστό του CO δεν µεταπηδά στον χαλκό CuB, αλλά παραµένει 

ελεύθερο στο διάλυµα  πριν επαναδεσµευτεί στην αίµη α3. Το γεγονός της µη ταυτόχρονης 

επιστροφής στην αίµη α3, αλλά και της παρατηρούµενης καθυστέρησης δηλώνει την ύπαρξη 

µεταβατικών πρωτεϊνικών ενεργειακών φραγµάτων προς αυτή την διαδικασία, αλλά και την 

πιθανή παρουσία δευτερευόντων περιοχών δέσµευσης ικανές να φιλοξενήσουν τον εκάστοτε 

υποκαταστάτη. Αυτές οι δευτερεύουσες περιοχές όχι µόνο στεγάζουν τον υποκαταστάτη, 

αλλά όπως φαίνεται ασκούν επίδραση και ελέγχουν την κινητική του συµπεριφορά. Κατά 

ανάλογο τρόπο αναµένεται να παίζουν ρόλο και στην δραστικότητα του ενζύµου, όταν αντί 

του αδρανούς CO στην θέση του βρεθούν τα ιδίου µεγέθους, αλλά βιοδραστικά 

υποστρώµατα, Ο2 και ΝΟ.  

Περνώντας στην κινητική ανάλυση του συστήµατος, αυτό όπως είδαµε στην εισαγωγή 

του κεφαλαίου µπορεί να περιγραφεί µε την απλοποιηµένη µορφή της εξίσωσης: 

 

                                         k-1                                             k-2 

             Fe2+   CuB
1+   +   CO              Fe2+   CuB

1+-CO              Fe2+-CO   CuB
1+                      

                                                      k1                  Α                    k2                   Β 

 

όπου k1 και k-1 η αντιστρεπτή δέσµευση του CO στον CuB και k2 η πρώτη τάξης µεταφορά 

του CO από τον CuB στον αιµικό Fe. Σε αντίθεση µε την bovine αα3 οξειδάση, ο χαλκός CuB 

του κυτοχρώµατος ba3 έχει µία σχετικά υψηλή συγγένεια για το (K1 > 104), ενώ η µεταφορά 

του CO στην αίµη α3
2+ χαρακτηρίζεται από µία µικρή σταθερά ταχύτητας k2 = 8 s-1 και µία 

µεγάλη k-2 = 0.8 s-1 η οποία είναι 30 φορές η αντίστοιχη της bovine aa3 οξειδάσης. Εδώ 

πρέπει να αναφερθεί ότι το σύµπλοκο ισορροπίας CuB
1+-CO (A) δεν είναι φωτοευαίσθητο και 

έτσι παραµένει απλός θεατής στα φωτοχηµικά γεγονότα που συµβαίνουν στο σύµπλοκο Fe2+-

CO της αίµης α3 (B).  

Οι θεωρητικές σταθερές ταχύτητας k1, k-1, k2 και k-2 πρέπει στην συνέχεια να 

συσχετιστούν µε τις παρατηρούµενες σταθερές ταχύτητας k1obs και k2obs που προκύπτουν από 

την ανάλυση των time-resolved step-scan FTIR φασµάτων και παρουσιάζονται στα σχήµατα 

2 και 3. Για την καλύτερη κατανόηση των σταδίων που αντιπροσωπεύουν οι σταθερές 

ταχύτητας k1obs και k2obs, αυτά αναπαρίστανται στο σχήµα 4, όπου φαίνεται η συνολική 

πορεία που ακολουθεί το σύστηµα και η οποία καταγράφεται µέσω των FTIR φασµάτων.  
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Σχήµα 4. Σχηµατική αναπαράσταση των καταστάσεων που υιοθετεί το ενεργό κέντρο του 

κυτοχρώµατος ba3, µετά την φωτόλυση του CO από την αίµη α3. Στην κατάσταση Β ο 

υποκαταστάτης CO είναι δεσµευµένος προσωρινά στον χαλκό CuB, από τον οποίο 

απελευθερώνεται θερµικά στο διάλυµα (C) µε παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας k1obs, ενώ το 

σύστηµα επιστρέφει στην αρχική κατάσταση A, καθώς το CO επαναδεσµεύεται στην αίµη α3, 

από το διάλυµα, µε παρατηρούµενη σταθερά ταχύτητας k2obs.   

 

Αναλύοντας την παραπάνω θεωρητική εξίσωση µπορούµε να γράψουµε τις πέντε 

σχέσεις που περιγράφουν κινητικά το σύστηµα µας, αλλά και οποιοδήποτε ανάλογο σύστηµα, 

ως εξής: 

 

dt
CuCOFed ],[ −  = k2 [Fe, Cu-CO] - k-2 [Fe-CO, Cu] = k2obs [Fe, Cu]T     (1) 
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dt
COCuFed ],[ −  = k1 [Fe, Cu][CO] - k-1 [Fe, Cu-CO] + k-2 [Fe-CO, Cu] 

-k2 [Fe, Cu-CO] = - k1obs [Fe, Cu]T - k2obs [Fe, Cu]T     (2) 

K1 = k1/k-1 = [Fe, Cu-CO] / [Fe, Cu][CO] (eq.)     (3) 

K2 = k2/k-2 = [Fe-CO, Cu] / [Fe, Cu-CO] (eq.)     (4) 

[Fe, Cu]T = [Fe, Cu] + [Fe, Cu-CO]     (5) 

 

όπου Fe και Cu αντιστοιχούν στα σύµπλοκα της αίµης α3
2+ και του χαλκού CuB

1+, ενώ οι όροι 

[Fe, Cu-CO] και [Fe-CO, Cu] αντιστοιχούν στα ανάλογα σύµπλοκα του CO στο εκάστοτε 

µεταλλικό κέντρο. Τέλος, οι όροι [Fe, Cu]T και [Fe, Cu] ορίζουν την συνολική συγκέντρωση 

του ενζύµου και την µη δεσµευµένη µε CO µορφή του, αντίστοιχα.  

Η σταθερά ταχύτητας k2obs, που προέκυψε από τα δεδοµένα του πειράµατος είναι 

σαφές ότι αφορά την συνολική αµφίδροµη πορεία Κ2 = k2/k-2 της παραπάνω εξίσωσης και όχι 

µία εκ των δύο k2 ή k-2. H σταθερά k1obs αφορά την αυθόρµητη-θερµική απελευθέρωση του 

CO στο διάλυµα και δεν µπορεί να συσχετιστεί µε τις k1 και k-1 της εξίσωσης, αλλά ούτε και 

µε το πηλίκο τους, καθώς αυτό το συνολικό Κ1 στάδιο εξαρτάται και από την συγκέντρωση 

του CO και έχει στοιχεία κινητικής δευτέρας τάξης. Για τον λόγο αυτό η k1obs αναφέρεται 

µόνο στην φωτοχηµική πορεία και όχι σε αυτή της θερµικής ισορροπίας.  

Στο σύµπλοκο του κυτοχρώµατος ba3-CO, είναι γνωστές οι σταθερές k-2 = 0.8 s-1 και 

Κ1 ≈ 10000 Μ-1. Αυτές οι τιµές είναι και οι δύο εξαιρετικά µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 

που έχουν µετρηθεί σε ανάλογα συστήµατα άλλων οξειδασών, όπως φαίνεται και στον  

παρακάτω πίνακα.   

 

Οxidase k2obs (s-1) K1 (M-1) K2 k1 (M-1s-1) k-1 (s-1) k2 (s-1) k-2 (s-1) 

Bovine aa3 90 87 4 x 104 6 x 107 7 x 105 1030 0.023 
P.denit. aa3 42 53 - 5 x 107 1 x 106 780 - 
E. coli bο3 60 400 - 2 x 105 500 190 - 
T. t. caa3 40 3900 - 8 x 107 2 x 104 50 - 
T. t. ba3 28.6 ≈ 10000 35.8 ? ? 28.6 0.8 

 

Στην συνολική εικόνα του συστήµατος ba3-CO, αλλά και παρόµοιων συστηµάτων, 

δεχόµαστε a priori µία σχετικά γρήγορη προϊσορροπία (Κ1) µεταξύ των δύο σταδίων που 

περιλαµβάνουν τις σταθερές k1 και k-1. Όταν αυτή είναι αρκετά πιο γρήγορη σε σχέση µε τις 
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άλλες διαδικασίες (Κ2), τότε η παρατήρηση του επανασχηµατισµού του αρχικού αιµικού 

συµπλόκου α3
2+-CO, µετά την φωτοδιάσπαση, είναι κινητικά ταυτόσηµη µε τον ευθύ θερµικό 

σχηµατισµό του ίδιου συµπλόκου από το µη δεσµευµένο µε CO ένζυµο και το ελεύθερο CO 

του διαλύµατος. Η εγκυρότητα του παραπάνω ισχυρισµού ενισχύεται από τις προκύπτουσες 

σταθερές, όπου k2 ≈ k2obs και όπως θα δούµε στην συνέχεια, αυτό συµβαίνει µόνο στην 

περίπτωση του κυτοχρώµατος ba3, όπου όντως Κ1 à Κ2.  

Ξεκινώντας από την εξίσωση (1) µπορούµε να θεωρήσουµε αρχικά ότι k2 à k-2, 

οπότε η εξίσωση παίρνει την µορφή: 

dt
CuCOFed ],[ −  = k2 [Fe, Cu-CO] = k2obs [Fe, Cu]T     (6) 

Αντικαθιστώντας την (3) στην παραπάνω και χρησιµοποιώντας και την (5) έχουµε: 

k2K1 [Fe, Cu][CO] = k2obs [Fe, Cu]T fl 

k2obs = k2 [CO] / ([CO] + 1/K1)     (7) 

Για να φτάσουµε στην εξίσωση (7) χρησιµοποιήσαµε την (3) η οποία ισχύει µόνο σε 

συνθήκες ισορροπίας. Άρα στην ουσία µε αυτό τον τρόπο δεχόµαστε ότι το πρώτο µέρος της 

αντίδρασης Κ1 είναι σε ισορροπία και συνακόλουθα ότι το δεύτερο Κ2 είναι αυτό που 

καθορίζει την συνολική σταθερά ταχύτητας. Σε αυτή την περίπτωση πέρα από την συνθήκη 

k2 à k-2, ισχύει επιπλέον k-1 à k2.  

Όταν [CO] á 1/K1 (π.χ. συνθήκες µη κορεσµού στο διάλυµα µας) τότε η εξίσωση (5) 

γίνεται: 

[Fe, Cu]T ≈ [Fe, Cu]     (8) 

και η (7) παίρνει την τελική µορφή: 

k2obs = k2K1 [CO]     (9) 

ενώ ανάλογη µορφή αποκτάει και ο δεύτερος όρος της διαφορικής εξίσωσης (6) που ορίζεται 

πλέον ως: 

dt
CuCOFed ],[ −  = k2Κ1 [CO][Fe, Cu]Τ = k2obs [Fe, Cu]T     (10) 

Kαθώς η συγκέντρωση [CO] φτάνει και ξεπερνάει τον όρο 1/Κ1 το διάλυµα µας 

εµφανίζει συµπεριφορά κορεσµού και σε υψηλές συγκεντρώσεις [CO] η εξίσωση (5) γίνεται: 

[Fe, Cu]T ≈ [Fe, Cu-CO]     (11) 

ενώ η (7) παίρνει την µορφή: 

k2obs = k2     (12) 

Παράλληλα η διαφορική εξίσωση (6) ορίζεται τώρα ως: 
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dt
CuCOFed ],[ −  = k2 [Fe, Cu]Τ = k2obs [Fe, Cu]T     (13) 

Στην περίπτωση του συµπλόκου ba3-CO µπορούµε να θεωρήσουµε ότι έχουµε 

συνθήκες κορεσµού, καθώς η διαλυτότητα του CO σε πίεση 1 atm και θερµοκρασία 293 Κ 

είναι 1 mM και έτσι [CO] = 10-3 M à 1/K1 = 10-4 M. Έτσι σύµφωνα µε την εξίσωση (12) και 

τα πειραµατικά δεδοµένα, από τα οποία είχαµε k2obs = 28.6 s-1, προκύπτει ότι η σταθερά 

σχηµατισµού του συµπλόκου [Fe-CO, Cu] έχει την τιµή: 

k2 = k2obs = 28.6 s-1     (14) 

Το αποτέλεσµα που προέκυψε ενισχύει την αρχική υπόθεση k2 à k-2, καθώς οι δύο 

τιµές διαφέρουν κατά έναν λόγο της τάξης του 35, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δεν 

χρειάζεται η παραδοχή k-1 à k2, ότι δηλαδή το καθοριστικό για την σταθερά ταχύτητας 

στάδιο είναι το Κ2. Επίσης επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός ότι η πολύ γρήγορη προϊσορροπία 

των δύο πρώτων σταδίων, µε Κ1 ≈ 10000, έχει σαν αποτέλεσµα την κινητική ταύτιση της 

διαδικασίας σχηµατισµού του συµπλόκου [Fe-CO, Cu], είτε αυτή συµβαίνει µετά από αρχική 

φωτοδιάσπαση (k2obs), είτε µετά από ευθεία θερµική αντίδραση (k2) του διαλυτοποιηµένου 

CO µε το αδέσµευτο ένζυµο [Fe, Cu]. Τέλος, είναι χρήσιµο να αναφερθεί ότι παρά το γεγονός 

ότι η βασική υπόθεση k2 à k-2 ισχύει για όλα τα ένζυµα, το τελικό αποτέλεσµα k2 = k2obs 

ισχύει µόνο για το κυτόχρωµα ba3 καθώς καµία από τις άλλες οξειδάσες δεν εµφανίζει 

συµπεριφορά κορεσµού [CO] à 1/K1 υπό κανονικές συνθήκες πίεσης CO (1 atm) και 

θερµοκρασίας (293 Κ). Ο λόγος που η ba3 κυτοχρωµική οξειδάση διαφέρει είναι η υψηλή 

συγγένεια K1 που παρουσιάζει ο χαλκός CuB για το CO, αλλά εν µέρει και η γρήγορη 

αυθόρµητη-θερµική διάσπαση του CO από τον αιµικό σίδηρο Fe (k-2), σε αντίθεση µε τις 

άλλες οξειδάσες, οι οποίες για να εµφανίσουν συµπεριφορά κορεσµού, (κινητική πρώτης 

τάξης, ανεξάρτητη της συγκέντρωσης του CO) πρέπει είτε να είναι το διάλυµα τους 

παγωµένο, ώστε να αυξηθεί η ποσότητα του διαλυτοποιηµένου CO, είτε να χρησιµοποιηθούν 

πολύ υψηλές πιέσεις του αερίου, της τάξης των 20 atm.   

Στην παραπάνω προσπάθεια εξεύρεσης της σταθεράς ταχύτητας k2 δεν χρειάστηκε να 

κάνουµε κάποια παραδοχή για το ποιό από τα δύο στάδια Κ1 και Κ2 είναι αυτό που καθορίζει 

την συνολική έκφραση της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης. Περνώντας τώρα στην 

επίλυση της εξίσωσης (2), η οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκη από την (1), θα επιδιώξουµε τον 

προσδιορισµό της σταθεράς k-1 και στην συνέχεια της k1, καθώς η Κ1 είναι ήδη γνωστή.  

dt
COCuFed ],[ −  = k1 [Fe, Cu][CO] - k-1 [Fe, Cu-CO] + k-2 [Fe-CO, Cu] 
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-k2 [Fe, Cu-CO] = - k1obs [Fe, Cu]T - k2obs [Fe, Cu]T 

Αν θεωρήσουµε ότι το δεύτερο στάδιο K2 είναι το καθοριστικό για την σταθερά 

ταχύτητας, τότε έχουµε k-1 à k2 και ακόµα k2 à k-2. Επίσης, λόγω των συνθηκών κορεσµού 

που αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύει [Fe, Cu]T ≈ [Fe, Cu-CO] και συνεπάγεται ότι [Fe, Cu] ≈ 

0. Άρα η παραπάνω διαφορική εξίσωση (2) απλοποιείται και γίνεται: 

dt
COCuFed ],[ −  = - k-1 [Fe, Cu-CO] = - k1obs [Fe, Cu]T - k2obs [Fe, Cu]T     (15) 

η οποία µε την χρήση της (11) λύνεται πλέον εύκολα µε αποτέλεσµα: 

-k-1 = - k1obs - k2obs fl 

k-1 = 63.1 s-1     (16) 

Γυρνώντας πίσω στην υπόθεση k-1 à k2 à k-2 που κάναµε για να φτάσουµε στο 

αποτέλεσµα της (16), βλέπουµε ότι η τιµή της k-1 που προέκυψε, ναι µεν είναι µεγαλύτερη 

από τις k2 και k-2, αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό (k-1/k2 = 2.2) ώστε να θεωρήσουµε σωστή την πιο 

πάνω παραδοχή. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι η µικρή τιµή της k1obs, σε σχέση µε άλλες 

γνωστές οξειδάσες, όπου έχει πολύ µεγαλύτερη τιµή και καθώς k1obs à k2obs, καθορίζει την 

τιµή της k-1.  

Στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα k-1 = 63.1 s-1 καταλήγουµε και αν θεωρήσουµε το 

πρώτο στάδιο Κ1 σαν το καθοριστικό για την σταθερά ταχύτητας, καθώς σε αυτή την 

περίπτωση ισχύει k1 á k-2 και ακόµα k-2 á k2. Έτσι µέσω της (3) προκύπτει ότι k1 = 6.3 x 

105 s-1, τιµή η οποία είναι πλήρως αντίθετη µε την πιο πάνω παραδοχή, αφού k-2 = 0.8 s-1.   

Έτσι παρατηρούµε ότι στο σύµπλοκο ba3-CO και τα δύο στάδια Κ1 και Κ2 είναι 

καθοριστικά για την σταθερά ταχύτητας , καθώς κανένα από αυτά δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι 

ισορροπεί πολύ γρηγορότερα από το άλλο. Άρα η διαφορική εξίσωση (2), λόγω της 

πληθώρας των αγνώστων (k1, k-1, [Fe, Cu], [Fe, Cu-CO] και [Fe-CO, Cu]) και µη έχοντας την 

δυνατότητα να γίνει κάποια παραδοχή, δεν λύνεται, ως προς την k-1 η οποία πάντως, όπως 

είδαµε κυρίως στην µία περίπτωση, πρέπει να έχει τιµή της τάξης των 50-100 s-1, σηµαντικά 

µικρότερη από τις αντίστοιχες άλλων οξειδασών, αλλά αναµενόµενη λόγω της µεγάλης 

συγγένειας που εµφανίζει ο χαλκός CuB για το CO.  

Συνοψίζοντας αυτή τη µελέτη, µπορούµε να διαχωρίσουµε τις σταθερές του 

συστήµατος µας, αλλά και οποιουδήποτε ανάλογου συστήµατος, σε τρεις κατηγορίες, αυτή 

των Κ1 και Κ2, αυτή των k1, k-1, k2 και k-2 και αυτή των k1obs και k2obs. Στην πρώτη οι δύο 

σταθερές ισορροπίας περιγράφουν τα δύο συνολικά στάδια του συστήµατος µας και 

θεωρητικά δείχνουν ποιό είναι το καθοριστικό για την συνολική έκφραση της σταθεράς 
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ταχύτητας, αν και σε όλα τα ένζυµα γίνεται η παραδοχή µίας γρήγορης προϊσορροπίας του 

σταδίου Κ1, η οποία όµως έχει πραγµατική βάση µόνο για το ba3, όπου Κ1 = 10000 Μ-1 à Κ2 

= 35.8 s-1 και στο οποίο τελικά όπως είδαµε αποδεικνύεται ότι και τα δύο στάδια είναι εξίσου 

καθοριστικά. Aυτό το παράδοξο δείχνει την πολυπλοκότητα αυτών των συστηµάτων η οποία 

µας οδηγεί σε παραδοχές όπως η παραπάνω, η οποία παρά το ότι δεν επιβεβαιώνεται από τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν, εν τούτοις είναι αναγκαία ακόµα και για την εκκίνηση 

επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων (χωρίς την πιο πάνω παραδοχή για το στάδιο Κ1 δεν 

µπορεί να βγει το παραµικρό αποτέλεσµα για οποιαδήποτε σταθερά ταχύτητας k 

οποιουδήποτε συστήµατος, εκτός του ba3). Η δεύτερη κατηγορία είναι οι σταθερές ταχύτητας 

k οι οποίες περιγράφουν τις τέσσερις ξεχωριστές πορείες του συστήµατος. Κάποιες από αυτές 

(k2 και k-1) προκύπτουν µε την χρήση της πιο πάνω παραδοχής (εκτός από το ba3) και µε την 

βοήθεια των πειραµατικών δεδοµένων, ενώ η k-2 προκύπτει από καθαρά πειραµατικά 

δεδοµένα. Τέλος η τρίτη κατηγορία, αυτή των kobs είναι καθαρά σταθερές που προκύπτουν 

από πειραµατικά δεδοµένα και µε εξαίρεση το ba3, οδηγούν στον προσδιορισµό των k2 και k-

1. Οι τιµές των k2obs σε όλες τις οξειδάσες είναι παρόµοιες, όλες στην ίδια τάξη και αυτό διότι 

στην εξίσωση (9) οι όροι k2 και Κ1 αλληλοεξαρτώνται κατά αντίστροφο τρόπο. Στο 

κυτόχρωµα ba3, παρά το ότι η k2obs φαίνεται να έχει σαν καθοριστικό για την σταθερά 

ταχύτητας στάδιο την k1obs, είναι αδύνατον να υπολογιστεί η k-1, κύρια λόγω της εξαιρετικά 

µεγάλης Κ1, αλλά και λόγω της αδυναµίας θεώρησης κάποιου καθοριστικού σταδίου µεταξύ 

των Κ1 και Κ2. 

Εν κατακλείδει, το συµπέρασµα στο οποίο οδηγούµαστε είναι ότι απέχουµε µάλλον 

αρκετά, από τον υπολογισµό των πραγµατικών σταθερών ταχύτητας k1, k-1, k2 και k-2, σε 

συστήµατα ανάλογα του κυτοχρώµατος ba3-CΟ. Η αδυναµία εξεύρεσης πλήρως αποδεκτών 

λύσεων (µοναδική εξαίρεση η σταθερά k2 του ba3), στην ουσία φωτογραφίζει τον δρόµο προς 

την πρωτεΐνη, καθώς το σύστηµα αποδεικνύεται αρκετά πολύπλοκο, για να απλοποιηθεί στην 

µορφή δύο µετάλλων, Fe και Cu και ενός υποκαταστάτη CO, όπως έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

Βασικά στοιχεία κινητικής θα πρέπει να καθορίζονται από διαδικασίες εξισορρόπησης της 

πρωτεΐνης (ύψωση ενεργειακών φραγµάτων) και από δευτερεύουσες περιοχές δέσµευσης του 

υποκαταστάτη και βέβαια η συνολική µορφή του συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει 

περισσότερα των δύο, Κ1 και Κ2 σταδίων. Συνεπώς η πλήρης κατανόηση τέτοιων 

αντιδράσεων εναποτίθεται στο µέλλον και σε time-resolved FTIR πειραµατικές διατάξεις µε 

ικανότητα παράλληλης παρακολούθησης, όχι µόνο των µεταλλικών κέντρων, αλλά τόσο της 

πρωτεΐνης, όσο και των εκάστοτε ελεύθερων υποκαταστατών σε φυσιολογικές θερµοκρασίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

UV/Vis φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός του 

συστήµατος Fe/BLM/O2/DNA 



Εισαγωγή 

 
 Σαν πρώτο στάδιο της µελέτης του συστήµατος Fe-BLM/DNA ή RNA 

πραγµατοποιήσαµε τον χαρακτηρισµό του συµπλόκου Fe-BLM τόσο στην οξειδωµένη, όσο 

και στην ανηγµένη του µορφή, παρουσία µορίων, όπως CO και CN τα οποία δεσµεύονται σαν 

αξονικοί υποκαταστάτες, όπως το Ο2, στο µέταλλο και παρουσία ή µη νουκλεϊκών οξέων. Ο 

χαρακτηρισµός έγινε µέσω της ηλεκτρονικής φασµατοσκοπίας UV/Vis, όπως επίσης και η 

παρακολούθηση της καταλυτικής οξειδοαναγωγής που συντελείται στο µεταλλικό κέντρο µε 

την είσοδο του µοριακού οξυγόνου, που έχει σαν αποτέλεσµα την διάσπαση του DNA. Η ίδια 

µελέτη πραγµατοποιήθηκε και µε την χρήση του υπεροξειδίου του υδρογόνου Η2Ο2, ώστε να 

γίνει µία σύγκριση της συµπεριφοράς του συστήµατος παρουσία αυτού του µοντέλου 

οξυγόνου, όπως επίσης και µία πρώτη προσπάθεια κατανόησης της επιλεκτικότητας που 

εµφανίζουν τα σύµπλοκα των bleomycins σε συγκεκριµένες αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων. 

Επίσης, µε την χρήση της FTIR φασµατοσκοπίας έχει γίνει µία αρχική προσπάθεια δονητικού 

χαρακτηρισµού του συστήµατος µας και κυρίως των σηµείων που σχετίζονται µε την 

οξειδοαναγωγική καταλυτική δράση του συµπλόκου.  

 

Ηλεκτρονικός χαρακτηρισµός των συµπλόκων Fe-BLM 

 
 Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται τα ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης της ελεύθερης 

bleomycin, και των συµπλόκων Fe3+-BLM, Fe2+-BLM και CO-Fe2+-BLM αντίστοιχα. Σε 

αυτά παρατηρούµε την ελεύθερη BLM να δίνει ταινία απορρόφησης στα 290 nm λόγω των π-

π* µεταβάσεων των δακτυλίων του bithiazole και των n-π* µεταβάσεων του πυριµιδινικού 

δακτυλίου, ενώ οι π-π* µεταβάσεις της ίδιας µονάδας απορροφούν στην περιοχή των 240 nm. 

Η δέσµευση του σιδήρου στην bleomycin έχει σαν αποτέλεσµα την µετατόπιση προς 

µεγαλύτερα µήκη κύµατος των π-π* και n-π* µεταβάσεων του πυριµιδινικού δακτυλίου, 

περιοχή µεταξύ των 250 και 300 nm, καθώς αυτός συναρµόζεται στο µεταλλικό ιόν. 

Επιπλέον, νέες µεταβάσεις εµφανίζονται στην περίπτωση του Fe3+-BLM (σύµπλοκο χαµηλού 

σπιν µε S = 1/2, µετατρεπόµενο σε υψηλού σπιν, S = 5/2, σε όξινο pH), στα 365 και 384 nm 

αντίστοιχα, ενώ στο σύµπλοκο του Fe2+-BLM (σύµπλοκο υψηλού σπιν µε S = 1 ή 2), 

υπάρχουν πολύ ασθενέστερες απορροφήσεις στα 370 και 476 nm. Η εισαγωγή του 

µονοξειδίου του άνθρακα στην ανηγµένη µορφή του συµπλόκου οδηγεί στην εµφάνιση µίας 
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ταινίας απορρόφησης στην περιοχή των 380 nm. Αν και αυτά τα φασµατοσκοπικά 

χαρακτηριστικά δεν έχουν πλήρως πιστοποιηθεί το πιο πιθανό είναι να προέρχονται από 

µεταβάσεις µεταφοράς φορτίου µεταξύ του σιδήρου και των υποκαταστατών του, καθώς 

εξαρτώνται τόσο από την οξειδωτική κατάσταση του µετάλλου, όσο και από το είδος των 

οµάδων που συναρµόζονται µαζί του (CO, CN, NO), όπως θα φανεί και από τα παρακάτω 

αποτελέσµατα, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να προέρχονται από d-d µεταβάσεις, οι οποίες 

εµφανίζονται σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, στην περιοχή του ορατού και έχουν µικρότερους 

συντελεστές απορρόφησης από αυτούς που εµφανίζουν τα σύµπλοκα της bleomycin.   

 

Σχήµα 1. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης των συµπλόκων της bleomycin.  

 

Σε αντιστοιχία µε τα παραπάνω, στο σχήµα 2 φαίνονται τα οπτικά φάσµατα κατά την 

συναρµογή του κυανίου CN στο σύµπλοκο Fe3+-BLM. Σε αυτά παρατηρούµε ότι η εισαγωγή 

του CN έχει σαν αποτέλεσµα την µετατόπιση των µεταβάσεων των 365 και 384 nm του 

συµπλόκου Fe3+-BLM στα 376 και 397 nm αντίστοιχα, ενώ παρατηρούµε και την εµφάνιση 

µίας ταινίας απορρόφησης στα 467 nm. Στο σύµπλοκο του CN-Fe3+-BLM προσθέσαµε calf 

thymus DNA και στο φάσµα διαπιστώθηκε µία µετατόπιση 2 nm της µίας µετάβασης (397-

399 nm) και µείωση της έντασης της άλλης στα 376 nm, σαν αποτέλεσµα της δέσµευσης 

µέσω παρεµβολής του συµπλόκου της bleomycin στο DNA. Αυτή η µεταβολή είναι 
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αναµενόµενη καθώς η περιοχή συναρµογής της BLM στον σίδηρο, της οποίας τις µεταβάσεις 

µεταφοράς φορτίου παρατηρούµε, είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά µε τα νουκλεϊκά οξέα και 

οδηγεί στην επιλεκτική αναγνώριση συγκεκριµένων αλληλουχιών µέσω του σχηµατισµού 

δεσµών υδρογόνου. Ανάλογα φαινόµενα έχουν παρατηρηθεί και κατά την προσθήκη DNA 

στο απλό σύµπλοκο Fe3+-BLM, καθώς το τελευταίο σταθεροποιείται.  

 

Σχήµα 2. Ηλεκτρονικά φάσµατα απορρόφησης των συµπλόκων της bleomycin.  

 

Καταλυτική οξειδοαναγωγική δράση του συµπλόκου Fe2+-BLM 

 
Στην συνέχεια µελετήθηκε η αντίδραση της ανηγµένης µορφής του συµπλόκου, Fe2+-

BLM, µε το µοριακό οξυγόνο, παρουσία και απουσία του DNA, ώστε να παρατηρηθεί η 

καταλυτική δράση του συµπλόκου, αλλά και η διάσπαση του νουκλεϊκού οξέος. Στο σχήµα 3 

παρουσιάζονται τα οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης Fe2+-BLM + O2 σε ένα χρονικό 

διάστηµα της τάξης των 40 λεπτών. Το σύµπλοκο του Fe2+-BLM, σε αντίθεση µε τα άλλα 

σύµπλοκα µετάλλων-BLM, οξειδώνεται ταχύτατα από το µοριακό οξυγόνο δηµιουργώντας 

Fe3+-BLM, όπως παρατηρούµε από τις χαρακτηριστικές µεταβάσεις που εµφανίζονται στα 

365 και 384 nm. Επίσης παρατηρούµε αλλαγές στην υπεριώδη περιοχή 220-290 nm που 

σχετίζονται µε τις π-π* και n-π* µεταβάσεις του πυριµιδινικού δακτυλίου, ο οποίος 
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επηρεάζεται από την οξειδωτική κατάσταση του µετάλλου, καθώς είναι συναρµοσµένος µε 

αυτό.  

 

Σχήµα 3. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της οξείδωσης του συµπλόκου Fe2+-BLM.  

 

Έχει προταθεί ότι η οξείδωση του συµπλόκου Fe2+-BLM είναι αποτέλεσµα δύο 

κινητικών γεγονότων. Το ένα είναι ο σχηµατισµός ενός οξυγονοµένου ενδιαµέσου και το 

δεύτερο είναι η εξαφάνιση αυτού και η πορεία προς το σύµπλοκο Fe3+-BLM. Για αυτά τα 

γεγονότα έχουν υπολογιστεί σταθερές ταχύτητας k = 6.1 mM-1s-1 (t1/2 = 0.1 sec) και k = 0.112 

s-1 (t1/2 = 6 sec) αντίστοιχα. Παρά ταύτα παραµένει άγνωστη η φύση των οξυγονοµένων 

ενδιαµέσων που σχηµατίζονται.  

 Από µελέτες αιµικών συστηµάτων έχει βρεθεί ότι ενδιάµεσα σιδήρου-οξυγόνου 

δίνουν ταινίες µεταφοράς φορτίου στα ηλεκτρονικά φάσµατα, στην περιοχή του ορατού και 

πιο συγκεκριµένα µεταξύ 550 και 650 nm. Στο σχήµα 3 παρατηρούµε την εµφάνιση µίας 

τέτοιας µετάβασης στα 555 nm την οποία αν δούµε πιο αναλυτικά στο σχήµα 4, θα 

διαπιστώσουµε ότι προέρχεται από µία πορεία που αρχικά έδινε µία ταινία απορρόφησης στα 

573 nm, η οποία εξαφανίστηκε γρήγορα και στην συνέχεια δηµιουργήθηκε ένα ενδιάµεσο 

που απορροφούσε στα 562 nm, το οποίο προοδευτικά µετατοπίστηκε στα 555 nm. 

Αποδίδουµε αυτές τις µεταβάσεις σε ταινίες µεταφοράς φορτίου, από τον σίδηρο στο 
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οξυγόνο, των σχηµατιζόµενων ενδιαµέσων της αντίδρασης, µε πιο πιθανά από αυτά τα Fe2+-

O2, Fe3+-OOH, Fe4+=O και Fe3+-OH.  

 

Σχήµα 4. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της οξείδωσης του συµπλόκου Fe2+-BLM.  

 

Οξείδωση του συµπλόκου Fe2+-BLM παρουσία DNA 

 
 Πραγµατοποιήσαµε την ίδια αντίδραση παρουσία calf thymus DNA ώστε να 

µελετήσουµε την διάσπαση του από το σύµπλοκο της bleomycin, αλλά και την πορεία της 

οξείδωσης του συµπλόκου της τελευταίας σε σχέση µε αυτή χωρίς το DNA που ήδη 

αναφέραµε.  

 Στο σχήµα 5 φαίνονται τα οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης Fe2+-BLM + O2 

παρουσία DNA, σε χρόνο τάξης περίπου δύο ωρών. Σε αυτά παρατηρούµε την σταδιακή 

οξείδωση του συµπλόκου Fe2+-BLM από το οξυγόνο, όπως επίσης και την διάσπαση του 

DNA σαν αποτέλεσµα της δράσης της bleomycin. Το DNA εµφανίζει χαρακτηριστική 

απορρόφηση στην περιοχή του υπεριώδους, 260 nm, κυρίως λόγω των π-π* µεταβάσεων των 

βάσεων του και όπως βλέπουµε από τα φάσµατα υπάρχει σταθερή µείωση του εµβαδού της 

κορυφής (ένταση) στα 265 nm, σαν αποτέλεσµα της διάσπασης του. Η µετατόπιση των 5 nm 

(260-265 nm) που εµφανίζεται, οφείλεται στο ότι σε αυτή την περιοχή συµβαίνουν και άλλες 

αλλαγές κατά την αντίδραση, του συµπλόκου της BLM, οι οποίες επηρεάζουν την µορφή του 

φάσµατος. Στην ίδια αιτία αποδίδεται και η αύξηση που παρατηρείται, κατά τα τελευταία 

φάσµατα, στην ένταση της κορυφής των 265 nm, καθώς ολοκληρώνεται η οξείδωση του 

συµπλόκου. Είναι σαφές από αυτά τα φάσµατα ότι η τελευταία είναι µία µεγαλύτερη σε 
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χρονική διάρκεια διαδικασία, σε σχέση µε την διάσπαση του DNA, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε γρήγορα, αν και έχουν αναφερθεί παραπλήσιες κινητικές σταθερές µε t1/2 

= 6 και 8 sec αντίστοιχα.  

 

Σχήµα 5. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της οξείδωσης του συµπλόκου Fe2+-BLM παρουσία DNA.   

 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα στο σχήµα 6 την περιοχή µεταξύ 500 και 650 nm, όπου 

αναµένονται οι ταινίες µεταφοράς φορτίου ανάµεσα στο µέταλλο του σιδήρου και το 

καταλυόµενο µόριο του οξυγόνου, παρατηρούµε ότι εµφανίζονται οι ίδιες µεταβάσεις (555-

573 nm) και ακολουθείται η ίδια πορεία κατά την αντίδραση, όπως και στο πείραµα χωρίς το 

DNA. Αυτό εξηγείται, καθώς η παρουσία του τελευταίου δεν αναµένεται να επηρεάζει τον 

µοριακό µηχανισµό οξείδωσης του συµπλόκου της bleomycin από την Fe2+ στην Fe3+ µορφή 

του. Η αλληλουχία των ενδιαµέσων οξυγόνου θα πρέπει να είναι η ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις της καταλυτικής δράσης, µε µόνη διαφορά το γεγονός ότι παρουσία του DNA 

ένα οξυγονοµένο ενδιάµεσο του καταλυτικού κύκλου επιτείθεται και διασπάει σε επιλεκτικές 

θέσεις την αλυσίδα του νουκλεϊκού οξέος λόγω της µεγάλης δραστικότητας του, καθώς η 

φύση αυτού του ενδιαµέσου έχει προταθεί ότι είναι ριζική.  
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Σχήµα 6. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της οξείδωσης του συµπλόκου Fe2+-BLM παρουσία DNA.  

 

Μελέτη της αντίδρασης του συµπλόκου Fe3+-BLM µε το Η2Ο2 

 
 Σε διάφορες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα έχει προταθεί ότι το 

τελευταίο ανιχνεύσιµο, πριν την διάσπαση του DNA, ενδιάµεσο της καταλυτικής δράσης του 

συµπλόκου της bleomycin είναι αυτό του ΗΟΟ–Fe3+-BLM. Με βάση αυτό το σκεπτικό 

κρίνεται σκόπιµη η µελέτη της αντίδρασης του ήδη οξειδωµένου συµπλόκου Fe3+-BLM µε το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου, ώστε να προκύψει ο σχηµατισµός του παραπάνω ενδιαµέσου. 

Αυτό το ενδιάµεσο µπορεί να προέλθει και από την οξείδωση του συµπλόκου Fe2+-BLM από 

το Ο2, αλλά είναι πολύ πιο ασταθές σε αυτή την περίπτωση.  

 Το µόριο του υπεροξειδίου του υδρογόνου Η2Ο2 είναι ένα ανάλογο του µοριακού 

οξυγόνου. Από ηλεκτρονιακή άποψη το Η2Ο2 είναι µισό Ο2 καθώς τα άτοµα οξυγόνου 

χρειάζονται δύο ηλεκτρόνια για την πλήρη αναγωγή τους, σε αντίθεση µε το Ο2 όπου 

απαιτούνται τέσσερα; δύο για κάθε άτοµο. Εν τούτοις, και παρά τις οµοιότητες που 

παρουσιάζει µε το οξυγόνο, αποτελεί ένα ξεχωριστό σύστηµα, όπως θα φανεί και παρακάτω. 

Στο σχήµα 7 φαίνονται τα οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης Fe3+-BLM + H2O2 στα 

οποία σαν φάσµα αναφοράς έχουµε χρησιµοποιήσει αυτό του συµπλόκου Fe3+-BLM. Σε αυτά 

παρατηρούµε την δηµιουργία ενός ασταθούς ενδιαµέσου, πιθανότατα τύπου Fe4+=O, µε 
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ευρεία απορρόφηση στα 330 nm, το οποίο µετά την πάροδο 20 περίπου λεπτών αρχίζει να 

φθίνει και να µειώνεται η ένταση της απορρόφησης του. Ταυτόχρονα παρατηρούµε τις 

αρνητικές κορυφές στα 365 και 386 nm, του συµπλόκου Fe3+-BLM, σαν ένδειξη της 

αντίδρασης του µε το Η2Ο2 και της συναρµογής του τελευταίου στο µεταλλικό κέντρο. Αυτή 

η συναρµογή έχει σαν αποτέλεσµα την µεταβολή της περιοχής του µετάλλου µε συνέπειες 

τόσο για τις ταινίες µεταφοράς φορτίου (365 και 386 nm), όσο και για τις π-π* και n-π* 

µεταβάσεις του συµπλόκου (215, 251 και 294 nm), οι οποίες όλες εµφανίζονται σαν 

αρνητικές.  

 

Σχήµα 7. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης του συµπλόκου Fe3+-BLM µε το Η2Ο2.   

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται από την περιοχή του ορατού και τα µήκη 

κύµατος γύρω στα 500 nm (Σχήµα 8), όπου βλέπουµε την ύπαρξη µίας αρνητικής κορυφής 

στα 556 nm, η οποία οφείλεται στο σύµπλοκο του Fe3+-BLM που αντιδράει και µίας ευρείας 
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µεταξύ σιδήρου-αζώτου απορροφούν σε χαµηλότερα µήκη κύµατος). Από την τελευταία 
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παρατήρηση προκύπτει ένα χρήσιµο συµπέρασµα καθώς η ίδια κορυφή (555 nm), 

εµφανίστηκε σαν θετική και στο τελικό σηµείο της οξείδωσης του συµπλόκου Fe2+-BLM από 

το Ο2. Μία µελέτη resonance Raman έδειξε ότι ο έκτος υποκαταστάτης του µετάλλου στο 

σύµπλοκο Fe3+-BLM είναι ένα υδροξείδιο. Άρα, αφού η µπάντα των 555 nm εµφανίζεται 

τόσο στην αντίδραση που προϊόν είναι αυτό το σύµπλοκο (θετική), όσο και σε αυτή όπου 

είναι αντιδρών (αρνητική), την αποδίδουµε στην µεταφορά φορτίου της οµάδας Fe3+-ΟH.  

 

Σχήµα 8. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης του συµπλόκου Fe3+-BLM µε το Η2Ο2.      

 

Μελέτη της αντίδρασης Fe3+-BLM + H2O2 παρουσία DNA 

 
 Πραγµατοποιήσαµε την ίδια αντίδραση παρουσία DNA ώστε να δούµε την 

συµπεριφορά της απέναντι στα νουκλεϊκά οξέα και την διάσπαση τους από το σύµπλοκο της 

bleomycin. Στο σχήµα 9 φαίνονται τα φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης, όπου σαν 

αναφορικό φάσµα έχουµε πάρει αυτό του Fe3+-BLM/DNA. Σε αυτά παρατηρούµε την 

δηµιουργία ενός ανάλογου µε την προηγούµενη αντίδραση ενδιαµέσου, µε µία όχι ευρεία, 

όπως πριν, µπάντα απορρόφησης στα 323 nm η οποία προοδευτικά µετατοπίζεται στα 325 nm 

και στην συνέχεια αρχίζει να φθίνει µετατοπιζόµενη έως τα 328 nm. Επιπλέον, βλέπουµε τις 
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κλασσικές αρνητικές κορυφές του συµπλόκου Fe3+-BLM στα 365 και 386 nm, όπως επίσης 

και την αρνητική στα 302 nm, η οποία προέρχεται από τις n-π* µεταβάσεις του πυριµιδινικού 

δακτυλίου. Το σηµαντικό αυτό του πειράµατος είναι ότι δεν παρατηρήθηκε διάσπαση του 

DNA, καθώς δεν είδαµε κάποια αρνητική κορυφή στα 260 nm. Ακόµα διαπιστώσαµε ότι το 

τελευταίο δρα σαν σταθεροποιητής του όλου συστήµατος µε το να του δίνει µία πιο 

καθορισµένη διαµόρφωση, όπως φαίνεται από την οξύτητα των µεταβάσεων, σε σχέση µε τις 

ευρείες που είχαµε στην αντίδραση χωρίς αυτό.  

 

Σχήµα 9. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης Fe3+-BLM + H2O2 παρουσία DNA.  

 

Στην περιοχή του ορατού, 500-600 nm, η συµπεριφορά είναι η ίδια µε αυτή της 

αντίδρασης χωρίς το DNA και αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα ενδιάµεσα που 

σχηµατίζονται και στις δύο περιπτώσεις είναι τα ίδια, µε το DNA να επηρεάζει όµως, τους 

υποκαταστάτες του µετάλλου που προέρχονται από την bleomycin, αλλά και τον 

υπεροξειδικό, καθώς παρατηρήθηκε αυτή η µικρή διαφορά στα µήκη κύµατος που 

απορροφάει το εκάστοτε ενδιάµεσο. Για να πιστοποιήσουµε την ισχύ των παραπάνω, 

πραγµατοποιήσαµε το ίδιο πείραµα παρουσία της συγκεκριµένης αλληλουχίας d[Poly(G-C)] 

(Σχήµα 10) η οποία όπως έχει αναφερθεί διασπάται επιλεκτικά, όπως και η G-T, από το 

σύµπλοκο της bleomycin.  
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Σχήµα 10. ∆οµές του δίκλωνου DNA, RNA και των ολιγονουκλεοτιδίων d[Poly(G-C)] και 

d[Poly (A-T)].  
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Μελέτη της αντίδρασης Fe3+-BLM + H2O2 παρουσία d[Poly(G-C)] 

 
 Στο σχήµα 11 παρουσιάζονται τα φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης. Σε αυτά 

βλέπουµε τον σχηµατισµό ενός ενδιαµέσου που αρχικά απορροφάει στα 317 nm και 

µετατοπίζεται σταθερά στα 321 nm. Εντύπωση προκαλεί η πολύ µεγάλη ένταση της µπάντας 

αυτής σε σχέση µε τις αντίστοιχες των προηγουµένων αντιδράσεων. Η ύπαρξη µόνο της 

κατάλληλης αλληλουχίας πρέπει να είναι η αιτία αυτού του φαινοµένου, καθώς όλη η 

ποσότητα του νουκλεϊκού οξέος αναγνωρίζεται και δεσµεύεται από το σύµπλοκο της 

bleomycin, µε αποτέλεσµα την µεγάλη ένταση του συνολικού συµπλόκου-ενδιαµέσου. Παρά 

ταύτα πάλι δεν παρατηρείται διάσπαση του DNA.  

Σχήµα 11. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της αντίδρασης Fe3+-BLM + H2O2 παρουσία d[Poly(G-

C)].    

 

Αυτό το πείραµα επιβεβαιώνει τον ρόλο που παίζει το DNA και το είδος της 

αλληλουχίας του στην δράση του συµπλόκου της bleomycin, καθώς επιδρά στην συνολική 

διαµόρφωση του συστήµατος και ειδικά στην περιοχή του ενεργού µεταλλικού κέντρου.  

 Θέλοντας να δούµε την επίδραση του DNA στο σύµπλοκο Fe3+-BLM, πριν την είσοδο 

του υπεροξειδικού υποκαταστάτη, στα δύο τελευταία πειράµατα παίρναµε τα φάσµατα 

διαφοράς κατά την προσθήκη του εκάστοτε νουκλεϊκού οξέος έχοντας ως φάσµα αναφοράς 
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αυτό του συµπλοκου Fe3+-BLM. Τα φάσµατα είναι τελείως όµοια και στις δύο περιπτώσεις, 

του calf thymus DNA και του d[Poly(G-C)], και παρουσιάζονται στο σχήµα 12, όπου 

παρατηρούµε ότι µε την είσοδο του νουκλεϊκού οξέος (265 nm), στο διάλυµα του συµπλόκου 

της bleomycin, σχηµατίζεται ένα συνολικό σύµπλοκο Fe3+-BLM/DNA το οποίο απορροφάει 

στα 319 nm και είναι σταθερό. Αυτή η µετάβαση πιθανόν να οφείλεται σε µία µετατόπιση 

των n-π* µεταβάσεων του πυριµιδινικού δακτυλίου, ο οποίος έχει και την µεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση µε τα νουκλεϊκά οξέα, από την περιοχή των 300 nm, όπου εµφανίζεται 

αρνητική κορυφή, σε αυτή των 319 nm.  

Σχήµα 12. Οπτικά φάσµατα διαφοράς της αλληλεπίδρασης των νουκλεϊκών οξέων µε το 

σύµπλοκο Fe3+-BLM.  
 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα µένει ανοιχτό το θέµα της µη διάσπασης του DNA κατά 

την αντίδραση του συµπλόκου Fe3+-BLM µε το Η2Ο2. Τα παραπάνω πειράµατα δεν 

συνιστούν απόδειξη για αυτή την µη διάσπαση, καθώς πιθανόν να απαιτείται µεγαλύτερη 

αναλογία συµπλόκου/DNA, σε σχέση µε αυτή της αντίδρασης µε το µοριακό οξυγόνο, λόγω 

του ότι είναι δυσκολότερη η ενεργοποίηση του συµπλόκου της bleomycin και η διάσπαση 

του Η2Ο2 ώστε να προκύψουν οι απαιτούµενες ρίζες οξυγόνου. Φυσικά το γεγονός ότι ο 

σίδηρος είναι ήδη οξειδωµένος λειτουργεί ανασταλτικά για την όλη δράση καθώς είναι 

δύσκολη η περαιτέρω οξείδωση-αποβολή ηλεκτρονίων του.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

FTIR φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός του 

συστήµατος Fe/BLM/CO/DNA 



∆ονητικός χαρακτηρισµός της bleomycin και των συµπλόκων της 

 
 Μέσω της χρήσης της FTIR φασµατοσκοπίας πραγµατοποιήσαµε έναν πρώτο 

δονητικό χαρακτηρισµό της bleomycin. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται το υπέρυθρο φάσµα της 

BLM, περιοχή από 700-1800 cm-1, στο οποίο παρατηρούµε δύο ευρείες απορροφήσεις στους 

1500 και 1650 περίπου κυµαταριθµούς. Στην πρώτη αντιστοιχούν τόσο οι δονήσεις της 

οµάδας του  bithiazole, όσο και η δόνηση έκτασης C-N (amide II) της µονάδας του αµιδίου 

της hydroxy histidine. Στην δεύτερη απορρόφηση ανήκει µεταξύ άλλων η δόνηση έκτασης 

C=O (amide I) της παραπάνω µονάδας, όπως και δονήσεις που σχετίζονται µε την περιοχή 

συναρµογής του µετάλλου, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία αυτού. Επίσης, οι 

ασθενείς δονήσεις που παρατηρούνται στην περιοχή των 1380-1410 cm-1 έχει προταθεί ότι 

προέρχονται από εσωτερικές δονήσεις της µονάδας του πυριµιδινικού δακτυλίου.  

Σχήµα 1. FTIR φάσµα της bleomycin.    

 

Στην συνέχεια προχωρήσαµε στον δονητικό χαρακτηρισµό του συµπλόκου Fe3+-BLM 

(Σχήµα 2) στο φάσµα του οποίου παρατηρούµε αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε αυτό 

της ελεύθερης bleomycin και ειδικά στις δονήσεις των οµάδων που συναρµόζονται στο 

µεταλλικό ιόν. Έτσι βλέπουµε την ευρεία απορρόφηση των 1655 cm-1 που υπήρχε στο φάσµα 

της BLM να έχει µετατοπιστεί σε χαµηλότερες συχνότητες 1638 cm-1 σαν καθαρή ένδειξη 
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της συναρµογής του σιδήρου στο µόριο. Ανάλογες µετατοπίσεις σε χαµηλότερες συχνότητες 

παρουσιάζουν και άλλες δονήσεις, στην περιοχή µεταξύ των 1400 και 1500 cm-1, οι οποίες 

υποδηλώνουν την συναρµογή των ατόµων που τις αποτελούν (άζωτα) στον σίδηρο. Τέλος, 

σηµαντική είναι και η εµφάνιση νέων κορυφών στην περιοχή 1250-1380 cm-1 οι οποίες 

πιθανότατα θα είναι εξαρτώµενες τόσο από την οξειδωτική κατάσταση του σιδήρου, όσο και 

από την κατάσταση σπιν του συµπλόκου.  

Σχήµα 2. FTIR φάσµα του συµπλόκου Fe3+-BLM.      

 

Αλληλεπίδραση του συµπλόκου Fe3+-ΒLM µε το DNA 

 
 Θέλοντας να χαρακτηρίσουµε δονητικά την αλληλεπίδραση του συµπλόκου Fe3+-

ΒLM µε το calf thymus DNA, πραγµατοποιήσαµε την FTIR µελέτη της δέσµευσης στο 

τελευταίο, του συµπλόκου της bleomycin. Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται τα φάσµατα B-F τα 

οποία πάρθηκαν αυξάνοντας σταδιακά την συγκέντρωση του DNA, ώστε να παρατηρήσουµε 

τόσο την επίδραση αυτού στο σύµπλοκο Fe3+-BLM, όσο και την επίδραση του συµπλόκου 

στην δίκλωνη έλικα. Επιπλέον δείχνονται τα φάσµατα του ελεύθερου συµπλόκου Fe3+-BLM, 

φάσµα Α και του calf thymus DNA, φάσµα G, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση. Στο 

σύµπλοκο της bleomycin, φάσµα A, λόγω των µικρών απορροφήσεων, αλλά και του διαλύτη 
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D2O που απορροφάει ισχυρά, τα µόνα χαρακτηριστικά που παρατηρούµε είναι η περιοχή των 

amide I και II, καθώς οι κορυφές στους 1577 cm-1 και 1635 cm-1 οφείλονται σε δονήσεις των 

συναρµοζόµενων στο άτοµο του σιδήρου οµάδων της bleomycin. H κορυφή των 1653 cm-1 

αποδίδεται σε τυχόν µη συναρµοσµένη BLM, όσο και σε δονήσεις του µορίου οι οποίες δεν 

επηρεάζονται από την συναρµογή.     

Φτάνοντας στα πέντε ενδιάµεσα φάσµατα B-F, του συνολικού συµπλόκου Fe3+-

ΒLM/DNA, στα οποία η συγκέντρωση του συµπλόκου Fe3+-BLM είναι σταθερή και ίση µε 1 

mM, ενώ αυτή του DNA αυξάνεται σταδιακά, παρατηρούµε ότι δεν µπορεί να βγει κάποιο 

συµπέρασµα για το σύµπλοκο της bleomycin, καθώς µε την πρώτη προσθήκη ποσότητας 
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Σχήµα 3. FTIR φάσµατα του συµπλόκου Fe3+-

BLM (A), του calf thymus DNA (G) και του

συµπλόκου Fe3+-BLM/DNA (B-F), σε διαφορετικές

συγκεντρώσεις DNA.   

 Περνώντας στο φάσµα του

DNA (G) παρατηρούµε πέντε

κορυφές στους 1690, 1664, 1646,

1628 και 1575 cm-1. Όλες τους

προέρχονται από επίπεδες δονήσεις

των διπλών δεσµών των βάσεων και

είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε

διάφορες αλληλεπιδράσεις. Η πρώτη

από αυτές αποδίδεται στην έκταση του

καρβονυλίου της γουανίνης (G) µε

µικρή συνεισφορά και από το

καρβονύλιο της θυµίνης (Τ). Η

κορυφή των 1664 cm-1 περιλαµβάνει

τις δονήσεις καρβονυλίου της

κυτοσίνης (C) και της θυµίνης (Τ),

ενώ αυτή των 1646 cm-1 τις δονήσεις

C=C και C=N του δακτυλίου της

θυµίνης (Τ). Η τέταρτη κορυφή που

παρατηρείται στους 1628 cm-1

οφείλεται στις δονήσεις C=C και C=N

της αδενίνης (Α). Τέλος, η κορυφή

των 1575 cm-1 αποδίδεται κυρίως

στην δόνηση έκτασης του δεσµού

C=N της γουανίνης (G).                        
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DNA, φάσµα Β, σχηµατίζεται µία ευρεία συνολική απορρόφηση που δεν µας αφήνει 

περιθώρια για την µελέτη των δονήσεων του συµπλόκου Fe3+-BLM και του πως 

επηρεάζονται αυτές από την παρουσία του νουκλεϊκού οξέος. Καθώς η ποσότητα του DNA 

αυξάνεται σταδιακά, παρατηρούµε τον σχηµατισµό των κορυφών, την προέλευση των οποίων 

αναλύσαµε παραπάνω. Οι τέσσερις πρώτες δεν φαίνεται να εµφανίζουν κάποια µετατόπιση 

στην συχνότητα τους, παρά την παρουσία του συµπλόκου της bleomycin, και µοναδική 

διαπίστωση είναι µία πιο ξεκάθαρη διαµόρφωση που αποκτάει η δίκλωνη έλικα, στένεµα των 

κορυφών, µέσω της δέσµευσης σε αυτή του συµπλόκου Fe3+-BLM. Το σηµαντικό στοιχείο 

έρχεται από την πέµπτη κορυφή, των 1575 cm-1, η οποία σε όλα τα σύµπλοκα Fe3+-

BLM/DNA εµφανίζεται στους 1579 cm-1. H διακριτική ικανότητα των φασµάτων, 2 cm-1, µας 

οδηγεί στο να µην θεωρήσουµε τυχαία αυτή την µετατόπιση των 4 cm-1, αλλά προϊόν της 

αλληλεπίδρασης του συµπλόκου της bleomycin µε το DNΑ. Αυτή η κορυφή όπως αναφέραµε 

οφείλεται στις δονήσεις C=N της γουανίνης (G) και αν παρατηρήσουµε το σχήµα στο οποίο 

φαίνεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης του DNA µε το σύµπλοκο της BLM, θα διαπιστώσουµε 

ότι ένα άτοµο αζώτου δεσµού C=N της γουανίνης είναι αυτό που συµµετέχει στον 

σχηµατισµό δεσµού υδρογόνου που οδηγεί στην επιλεκτική αναγνώριση της αλληλουχίας 

d(G-Py) από την bleomycin. Άρα η δέσµευση στο DNA του συµπλόκου Fe3+-BLM έχει σαν 

αποτέλεσµα την µετατόπιση της συχνότητας αυτής της δόνησης, καθώς είναι το σηµείο όπου 

υπάρχει η µεγαλύτερη αλληλεπίδραση του DNA µε την bleomycin.       

 

∆ονητικός χαρακτηρισµός του συµπλόκου CO-Fe2+-BLM 

 
 Στην συνέχεια προχωρήσαµε στον χαρακτηρισµό του συµπλόκου Fe2+-BLM στην 

έκτη θέση συναρµογής του οποίου είχαµε δεσµεύσει σαν υποκαταστάτη το µόριο του 

µονοξειδίου του άνθρακα CO. Αυτό το σύµπλοκο µέσω της παρατήρησης της δόνησης 

έκτασης του CO και σε συνδυασµό µε ήδη γνωστά πορφυρινικά συστήµατα, θα µας δώσει 

πληροφορίες για την ενεργή περιοχή του µετάλλου, καθώς το µόριο του οξυγόνου, κατά την 

καταλυτική δράση του συµπλόκου, εισέρχεται στην ίδια ακριβώς θέση µε το CO. Στο σχήµα 

4 παρατηρούµε τα FTIR φάσµατα της περιοχής απορρόφησης της δόνησης του CO. Σε αυτά 

διαπιστώνουµε ότι η δόνηση εµφανίζεται στους 1980 cm-1 και µετατοπίζεται στους 1936 

κατά την ίδια αντίδραση µε το ισοτοπικά υποκατεστηµένο µόριο 13CO. Επιπλέον δείχνεται 

και το φάσµα διαφοράς των δύο παραπάνω συµπλόκων 12CO-Fe2+-BLM και 13CO-Fe2+-BLM. 
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Το εύρος της κορυφής, τόσο των 1980, όσο και των 1936 cm-1, µας δίνει την δυνατότητα να 

πούµε ότι το σύµπλοκο της bleomycin δεν έχει µία απόλυτα καθορισµένη διαµόρφωση, 

ειδικά στο µεταλλικό κέντρο, ενώ οι συχνότητες εµφάνισης αυτών των κορυφών είναι 

τυπικές των ανάλογων αιµικών προτεϊνών και πορφυρινών. Η οµοιότητα αυτή των δονήσεων 

υποδηλώνει ότι η ηλεκτρονική δοµή της περιοχής συναρµογής του σιδήρου είναι παρόµοια 

µε αυτή µίας µακροκυκλικής πορφυρίνης, καθώς αιµικά συστήµατα µε πέµπτο υποκαταστάτη 

ένα ουδέτερο ιµιδαζόλιο, εµφανίζουν την δόνηση C-O στην περιοχή 1940-1980 cm-1.    

αλληλουχίας ολιγονουκλετίδια θα ξεκαθαρίσει αυτά τα ερωτήµατα.   

 Επιπλέον, µέσω της χρήσης αυτών των νουκλεοτιδίων θα εξαχθούν συµπεράσµατα 

για την επιλεκτικότητα που εµφανίζουν τα σύµπλοκα της BLM και ίσως και για την 

δέσµευση µέσω παρεµβολής που πραγµατοποιούν στα νουκλεϊκά οξέα; αν και οι δύο 
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Σχήµα 4. FTIR φάσµατα του συµπλόκου CO-

Fe2+-BLM παρουσία και µη DNA.  

 Πραγµατοποιήσαµε το ίδιο 

πείραµα και παρουσία DNA και η 

δόνηση έκτασης του CO εµφανίστηκε 

πάλι στους 1980 cm-1, αλλά µε 

µικρότερο εύρος. Αυτό επιβεβαιώνει 

ακόµα µία φορά το γεγονός ότι η 

δέσµευση στο νουκλεϊκό οξύ 

σταθεροποιεί το όλο σύµπλοκο και 

του δίνει µία πιο καθορισµένη 

διαµόρφωση. Το φαινόµενο του µη 

επηρεασµού της συχνότητας της 

δόνησης από την παρουσία του DNA 

αρχικά µοιάζει παράξενο καθώς 

σχετικά κοντά στην περιοχή του CO 

θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση 

µε την δίκλωνη έλικα, όπως έδειξαν οι 

µελέτες NMR του συµπλόκου ΗΟΟ-

Co3+-BLM A2. Οι διαφορές ίσως να 

οφείλονται στο διαφορετικό µέγεθος 

του CO σε σχέση µε τον υπεροξειδικό 

υποκαταστάτη, αλλά περαιτέρω 

µελέτη µε συγκεκριµένης 
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διαδικασίες φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα. Ακόµα θα γίνει προσπάθεια κατανόησης 

του είδους των αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν στην περιοχή συναρµογής του µετάλλου, 

κατά την δέσµευση του συµπλόκου στο DNA, καθώς ναι µεν η σύσταση των υποκαταστατών 

του δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει η διαµόρφωση τους και αυτές οι αλλαγές εξαρτώνται από την 

αλληλουχία του εκάστοτε νουκλεϊκού οξέος (επιλεκτικότητα).     
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