
1.1 Eισαγωγή

Οι τεχνικές του ανασυνδυασμένου DNA παρείχαν εργαλεία για τον ταχύ προσδιορισμό αλληλουχιών

DNA και κατ’ επέκταση των αμινοξικών ακολουθιών πρωτεϊνών από δομικά γονίδια. Ο αριθμός τέτοιων

αλληλουχιών αυξάνει σχεδόν εκθετικά, αλλά από μόνες τους αυτές οι ακολουθίες προσφέρουν τόσες πλη-

ροφορίες για τη βιολογία του συστήματος όσες και ο τηλεφωνικός κατάλογος της Νέας Υόρκης για τη λει-

τουργία και τα αξιοθέατα αυτής της πόλης.

Οι πρωτεΐνες που παρατηρούμε στη φύση έχουν εξελιχθεί, μέσω της φυσικής επιλογής, για να επι-

τελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι λειτουργικές ιδιότητες των πρωτεϊνών εξαρτώνται από τις τρισδιά-
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Εικόνα 1.1 Η αμινοξική αλληλουχία μιας πρωτεϊνικής πολυπεπτιδικής αλυσίδας ονομάζεται πρωτοταγής δομή.

Διαφορετικές περιοχές της αλληλουχίας δημιουργούν τοπικές κανονικές δευτεροταγείς δομές, όπως α-έλικες ή β-κλώ-

νους. Η τριτοταγής δομή δημιουργείται με το πακετάρισμα τέτοιων δομικών στοιχείων σε μία ή περισσότερες συμπαγείς

σφαιρικές μονάδες που ονομάζονται επικράτειες (domains). Η τελική πρωτεΐνη μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες πολυ-

πεπτιδικές αλυσίδες διευθετημένες σε μια τεταρτοταγή δομή. Κατά τη δημιουργία μιας τέτοιας τριτοταγούς και τεταρτο-

ταγούς δομής, αμινοξέα απομακρυσμένα στην ακολουθία πλησιάζουν στις τρεις διαστάσεις, για να φτιάξουν μια λειτουρ-

γική περιοχή, ένα ενεργό κέντρο.
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στατες δομές τους. Η τρισδιάστατη δομή προκύπτει επειδή οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες αναδιπλώνονται

για να παράγουν (ξεκινώντας από γραμμικές αλληλουχίες) συμπαγείς και αυτοτελείς δομικές περιοχές

(γνωστές ως επικράτειες, domains) με συγκεκριμένες τρισδιάστατες δομές (βλ. Εικόνα 1.1). Οι επικρά-

τειες αυτές μπορεί είτε να χρησιμεύουν ως υπομονάδες για το χτίσιμο μεγάλων συγκροτημάτων, όπως

σωματιδίων ιών ή μυϊκών ινών, είτε για να προσφέρουν ειδικά σημεία πρόσδεσης ή κατάλυσης, όπως αυτά

που συναντώνται στα ένζυμα (ή στις πρωτεΐνες) που μεταφέρουν οξυγόνο ή που ρυθμίζουν τη λειτουργία

του DNA.

Για την πλήρη κατανόηση της βιολογικής λειτουργίας των πρωτεϊνών θα θέλαμε να είμαστε σε θέση

να προβλέψουμε την τρισδιάστατη δομή τους από την αμινοξική τους αλληλουχία. Αυτό δεν είναι εφικτό:

παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες των τελευταίων 25 χρόνων, το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρω-

τεϊνών είναι ακόμα άλυτο και παραμένει ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα-προκλήσεις της μοριακής

βιολογίας.

Το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών εξακολουθεί να υφίσταται λόγω της πολυπλοκότητάς

του: το πλήθος των δυνατών συνδυασμών των 20 διαφορετικών αμινοξέων για τη δημιουργία μιας πρωτεϊ-

νικής αλληλουχίας μήκους 100 καταλοίπων είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι το πλήθος των ατόμων που υπάρχουν

στο σύμπαν. Επιπλέον, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους παρόμοιες πρωτεϊνικές δομές μπο-

ρούν να παραχθούν από διαφορετικές πρωτεϊνικές αλληλουχίες. Αντιθέτως, η δομή του DNA (η οποία φτιά-

χνεται μόνο από τέσσερις διαφορετικούς νουκλεοτιδικούς δομικούς λίθους που συναντώνται σε δύο ζευγά-

ρια) είναι σχετικά απλή, κανονική και προβλέψιμη.

Αφού οι τρισδιάστατες δομές μεμονωμένων πρωτεϊνών δεν μπορούν να προβλεφθούν, πρέπει, αντ’

αυτού, να καθοριστούν πειραματικά με τεχνικές κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, κρυσταλλογραφίας ηλε-

κτρονίων, ή πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν λυθεί οι δομές περισσότε-

ρων από 6.000 πρωτεϊνών και έχουν προσδιοριστεί οι αλληλουχίες περισσότερων από 500.000. Από τη

μελέτη αυτών των δεδομένων έχει προκύψει ένα σύνολο βασικών αρχών για τη δομή των πρωτεϊνών. Οι

συγκεκριμένες αρχές μάς διευκολύνουν να κατανοήσουμε πώς δημιουργείται η πρωτεϊνική δομή, να ανα-

γνωρίσουμε κοινά δομικά θέματα, να συσχετίσουμε δομή και λειτουργία, αλλά και να δούμε θεμελιώδεις

σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πρωτεϊνών. Η επιστήμη της δομικής βιολογίας βρίσκεται στο στάδιο της ταξι-

νόμησης: έχουμε αρχίσει να διακρίνουμε πρότυπα και μοτίβα στον σχετικά μικρό αριθμό πρωτεϊνών των

οποίων η πρωτεϊνική δομή είναι γνωστή.

Στα πρώτα έξι κεφάλαια αυτού του βιβλίου αναφέρονται οι βασικές αρχές της δομής των πρωτεϊνών

όπως τις κατανοούμε σήμερα και παρουσιάζονται παραδείγματα των κύριων κατηγοριών πρωτεϊνικών

δομών. Στο Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνεται μία σύντομη συζήτηση για τις δομές του DNA, με έμφαση στην

αναγνώριση (από τις πρωτεΐνες) νουκλεοτιδικών ακολουθιών. Στα υπόλοιπα κεφάλαια περιγράφεται πώς

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης διαφορετικές δομικές λύσεις επιλέχθηκαν για να ικανοποιήσουν ειδικές λει-

τουργίες.

1.2 Οι πρωτεΐνες είναι πολυπεπτιδικές αλυσίδες

Τα 20 αμινοξέα έχουν ένα κοινό κεντρικό άτομο άνθρακα (Cα), στο οποίο συνδέονται ένα άτομο υδρο-

γόνου, μία αμινομάδα (ΝΗ2) και μία καρβοξυλομάδα (COOH) (βλ. Εικόνα 1.2a). Αυτό που ξεχωρίζει ένα αμινοξύ

από ένα άλλο είναι η πλευρική αλυσίδα που συνδέεται με τον Cα μέσω του τέταρτου σθένους του. Υπάρχουν

20 διαφορετικές πλευρικές αλυσίδες που καθορίζονται από τον γενετικό κώδικα και μερικές άλλες ακόμα που

συναντώνται σε σπάνιες περιπτώσεις, ως προϊόντα ενζυμικών μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων.

Τα αμινοξέα ενώνονται άκρο-με-άκρο κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης μέσω της δημιουργίας

ενός πεπτιδικού δεσμού (η καρβοξυλομάδα του ενός αμινοξέος ενώνεται με την αμινομάδα του επόμενου με την

αποβολή ενός μορίου νερού, βλ. Εικόνα 1.2b). Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται καθώς η αλυσίδα επιμηκύνε-

ται. Μια συνέπεια είναι ότι η αμινομάδα του πρώτου αμινοξέος και η καρβοξυλομάδα του τελευταίου αμινοξέος

της πολυπεπτιδικής αλυσίδας παραμένουν άθικτες. Έτσι  η αλυσίδα επεκτείνεται από το αμινοτελικό προς το καρ-
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βοξυτελικό άκρο. Η δημιουργία μιας διαδοχής πεπτιδικών

δεσμών παράγει μια «κύρια αλυσίδα» ή «πρωτεϊνικό σκελετό»

απ’ όπου προεξέχουν οι διάφορες πλευρικές ομάδες.

Τα άτομα της κύριας αλυσίδας είναι ένα άτομο

άνθρακα Cα, στο οποίο συνδέεται η πλευρική ομάδα, μία ιμι-

νομάδα ΝΗ συνδεδεμένη στο Cα και μία καρβονυλομάδα

C΄=O, όπου το άτομο C΄ συνδέεται στο Cα. Αυτές οι μονά-

δες, ή κατάλοιπα, συνδέονται σε ένα πολυπεπτίδιο με έναν

πεπτιδικό δεσμό μεταξύ του ατόμου C΄ του ενός καταλοί-

που και του ατόμου του αζώτου του επόμενου (βλ. Εικόνα

1.2b). Η βασική επαναλαμβανόμενη μονάδα κατά μήκος της

κύριας αλυσίδας από μία βιοχημική ή γενετική οπτική γωνία

είναι συνεπώς (ΝΗ-CαΗ-C΄=O), η οποία αποτελεί το κοινό

τμήμα των αμινοξέων, μετά τον σχηματισμό των πεπτιδικών

δεσμών (βλ. Εικόνα 1.2b).

1.3 Ο γενετικός κώδικας καθορίζει τις 20 διαφο-
ρετικές πλευρικές ομάδες των αμινοξέων

Οι 20 διαφορετικές πλευρικές ομάδες των αμινοξέων

παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 1.1. Τα ονόματά τους συντομο-

γραφούνται είτε με τον κώδικα των τριών είτε με τον κώδικα

του ενός γράμματος, οι οποίοι δίνονται επίσης στο Πλαίσιο. Οι

κώδικες του ενός γράμματος αξίζει να απομνημονευθούν,

καθώς χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία. Ένας μνη-

μονικός κανόνας που συνδέει τον κώδικα του ενός γράμματος

με το όνομα του αμινοξέος δίνεται στο Πλαίσιο 1.1.

Τα αμινοξέα χωρίζονται συνήθως σε τρεις διαφορετικές

κατηγορίες ανάλογα με τις χημικές ιδιότητες των πλευρικών

ομάδων. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται αυτά με τις

αυστηρά υδρόφοβες πλευρικές ομάδες: Ala (A), Val (V), Leu

(L), Ile (I), Phe (F), Pro (P) και Met (M). Τα τέσσερα φορτισμένα

κατάλοιπα, Asp (D), Glu (E), Lys (K) και Arg (R), αποτελούν τη

δεύτερη κατηγορία. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται

αυτά με τις πολικές πλευρικές ομάδες: Ser (S), Thr (T), Cys (C),

Asn (N), Gln (Q), His (H), Tyr (Y) και Trp (W). Το αμινοξύ γλυκίνη

(G), το οποίο έχει μόνο ένα άτομο υδρογόνου ως πλευρική

ομάδα και είναι έτσι το απλούστερο από τα 20 αμινοξέα, έχει

ξεχωριστές ιδιότητες και συχνά θεωρείται είτε ότι αποτελεί

τέταρτη κατηγορία είτε ότι ανήκει στην πρώτη.

Η τέταρτη ομάδα που συνδέεται με το άτομο Cα είναι

χημικά διαφορετική για όλα τα αμινοξέα εκτός από τη γλυ-

κίνη, στην οποία δύο άτομα Η συνδέονται στο Cα. Άρα όλα

τα αμινοξέα εκτός απ’ τη γλυκίνη είναι χειρόμορφα μόρια, τα οποία μπορούν να βρεθούν σε δύο διαφορε-

τικές ισομορφές με διαφορετικά «χέρια», την L- και την D-ισομορφή (βλ. Εικόνα 1.3).

Τα βιολογικά συστήματα εξαρτώνται από την ειδική λεπτομερή αναγνώριση μορίων, τα οποία μπορούν

να διακρίνουν μεταξύ των ισομορφών. Η μεταφραστική μηχανή για την πρωτεϊνική σύνθεση έχει εξελιχθεί

ώστε να χρησιμοποιεί μόνο μία ισομορφή των αμινοξέων, την L-ισομορφή. Γι’ αυτό, όλα τα αμινοξέα που βρί-
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Εικόνα 1.2 Οι πρωτεΐνες χτίζονται σταδιακά

από αμινοξέα που συνδέονται με πεπτιδικούς

δεσμούς για να φτιάξουν μια πολυπεπτιδική αλυ-

σίδα. (a) Σχηματικό διάγραμμα ενός αμινοξέος,

όπου απεικονίζεται η ονοματολογία που χρησι-

μοποιείται σ’ αυτό το βιβλίο. Ένα κεντρικό

άτομο άνθρακα (Cα) είναι συνδεδεμένο σε μία

αμινομάδα (ΝΗ2), μία καρβοξυλομάδα (COOH),

ένα άτομο υδρογόνου (H) και μία πλευρική

ομάδα (R). (b) Σε μια πολυπεπτιδική αλυσίδα, η

καρβοξυλομάδα του αμινοξέος n έχει δημιουργή-

σει πεπτιδικό δεσμό, C-N, με την αμινομάδα του

αμινοξέος n + 1. Ένα μόριο νερού αποβάλλεται

κατ’ αυτή τη διαδικασία. Οι επαναλαμβανόμενες

μονάδες, που ονομάζονται κατάλοιπα, χωρίζο-

νται στα άτομα της κύριας αλυσίδας και στις

πλευρικές ομάδες. Το τμήμα της κύριας αλυσί-

δας, που είναι πανομοιότυπο σε όλα τα κατάλοι-

πα, περιλαμβάνει ένα κεντρικό άτομο άνθρακα

συνδεδεμένο σε μία ιμινομάδα (NH), μία καρβο-

νυλομάδα (C΄=O) και ένα άτομο Η. H πλευρική

ομάδα R, που είναι διαφορετική σε διαφορετικά

κατάλοιπα, είναι συνδεδεμένη στο άτομο Cα.
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σκονται στις πρωτεΐνες βρίσκονται στην L-ισομορφή. Πάντως, δεν

υπάρχει προφανής λόγος που να εξηγεί γιατί κατά τη διάρκεια της

εξέλιξης επιλέχθηκε η L-ισομορφή και όχι η D-ισομορφή.

1.4 Οι κυστεΐνες μπορούν να φτιάξουν δισουλφιδικές
γέφυρες

Δύο κυστεΐνες οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά τμήμα-

τα της πολυπεπτιδικής αλυσίδας αλλά γειτονεύουν στην τρισδιά-

στατη δομή μιας πρωτεΐνης μπορούν να οξειδωθούν φτιάχνοντας

δισουλφιδικές γέφυρες (βλ. Εικόνα 1.4). Το δισουλφίδιο είναι

συχνά το τελικό προϊόν της αερόβιας οξείδωσης, σύμφωνα με την

παρακάτω αντίδραση:

2 -CH2SH + ½ O2⇌ CH2-S-S-CH2 + H2O

Η αντίδραση απαιτεί οξειδωτικό περιβάλλον, και τέτοιες

δισουλφιδικές γέφυρες δε συναντώνται συχνά σε ενδοκυτταρι-

κές πρωτεΐνες, οι οποίες βρίσκονται σε ένα ουσιαστικά αναγωγι-

κό περιβάλλον. Πάντως, οι δισουλφιδικές γέφυρες συναντώνται αρκετά συχνά μεταξύ εξωκυτταρικών πρω-

τεϊνών. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, η δημιουργία αυτών των γεφυρών λαμβάνει χώρα στο ενδο-

πλασματικό δίκτυο, που είναι το πρώτο τμήμα του εκκριτικού μονοπατιού.

Οι δισουλφιδικές γέφυρες σταθεροποιούν την τρισδιάστατη δομή. Σε μερικές πρωτεΐνες, οι δισουλφι-

δικές γέφυρες συγκρατούν μαζί διαφορετικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες, για παράδειγμα οι Α- και Β-αλυσίδες

της ινσουλίνης συνδέονται με δύο δισουλφιδικές γέφυρες μεταξύ των αλυσίδων. Σε άλλες (και περισσότερο

συχνές) περιπτώσεις, οι δισουλφιδικές γέφυρες είναι ενδομοριακές και συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση της

δομής της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Παραδείγματα τέτοιων πρωτεϊνών υπάρχουν πολλά, συμπεριλαμβανομέ-

νων πρωτεϊνών με μικρές πολυπεπτιδι-

κές αλυσίδες, όπως οι τοξίνες του

δηλητηρίου του φιδιού και οι αναστο-

λείς πρωτεασών, οι οποίες χρειάζονται

επιπλέον σταθεροποιητικούς παράγο-

ντες για να φτιάξουν ένα σταθερό

δίπλωμα. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται

4 Εισαγωγή στη Δομή των Πρωτεϊνών

Εικόνα 1.3 Οι L- και D-ισομορφές των αμι-

νοξέων. Κοιτώντας κατά μήκος του δεσμού

Η-Cα από το άτομο υδρογόνου, η L-ισο-

μορφή έχει υποκαταστάτες CO, R και N

προχωρώντας με φορά σύμφωνη με αυτή

των δεικτών του ρολογιού. Υπάρχει ένας

μνημονικός κανόνας για να το θυμάστε

αυτό: για την L-ισομορφή οι ομάδες διαβά-

ζονται CORN, κατά τη φορά των δεικτών

του ρολογιού.

Εικόνα 1.4 Το δισουλφίδιο είναι συχνά το

τελικό προϊόν της αερόβιας οξείδωσης,

σύμφωνα με την παρακάτω σχηματική αντί-

δραση:

2 -CH2SH + 1/2 O2⇌
-CH2-S-S-CH2 + H2O

Δισουλφιδικοί δεσμοί σχηματίζονται μετα-

ξύ των πλευρικών αλυσίδων των δύο

καταλοίπων κυστεΐνης. Δύο ομάδες SH

των καταλοίπων της κυστεΐνης (οι οποίες

μπορεί να είναι σε διαφορετικά τμήματα

της αμινοξικής αλληλουχίας αλλά γειτονι-

κά στην τρισδιάστατη δομή) οξειδώνονται

για να σχηματίσουν μια (S-S) δισουλφιδική

γέφυρα.
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τελευταία για την εισαγωγή επιπλέον ενδομοριακών δισουλφιδικών γεφυρών σε ένζυμα με κατευθυνόμενη

μεταλλαξιγένεση, προκειμένου να γίνουν πιο θερμοσταθερά και κατ’ επέκταση πιο χρήσιμα σε βιομηχανικές

εφαρμογές ως καταλύτες, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 17.

1.5 Οι πεπτιδικές ομάδες είναι οι δομικοί λίθοι των
πρωτεϊνικών δομών

Στην Εικόνα 1.2 παρουσιάζεται ένας τρόπος χωρίσματος

μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας, ο βιοχημικός. Προκειμένου όμως να

περιγράψουμε τις δομικές ιδιότητες των πρωτεϊνών, είναι προτιμό-

τερος ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού. Σε αυτή την προσέγγιση

χωρίζουμε τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες σε πεπτιδικές ομάδες που

πηγαίνουν από το ένα άτομο Cα στο επόμενο άτομο Cα (βλ. Εικόνα

1.5). Έτσι, κάθε άτομο Cα, εκτός από το πρώτο και το τελευταίο,

ανήκει σε δύο τέτοιες ομάδες. Ο λόγος που χωρίζουμε την αλυσίδα

κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ότι όλα τα άτομα σε μια τέτοια ομάδα

τοποθετούνται σε ένα επίπεδο, με τα μήκη και τις γωνίες των

δεσμών παρόμοια σε όλες τις ομάδες των πρωτεϊνών. Σημειώστε

ότι οι πεπτιδικές ομάδες της κύριας αλυσίδας δεν περιλαμβάνουν

τις διάφορες πλευρικές ομάδες (βλ. Εικόνα 1.5). Θα χρησιμοποιού-

με και τις δύο εναλλακτικές περιγραφές των πολυπεπτιδικών αλυ-

σίδων –τη βιοχημική και τη δομική– και θα συζητάμε για τις πρω-

τεΐνες και με όρους αλληλουχίας διαφορετικών αμινοξέων και με

όρους ακολουθίας συνεπίπεδων πεπτιδικών ομάδων.

Εφόσον οι πεπτιδικές ομάδες είναι ουσιαστικά στερεές (άκα-

μπτες) ομάδες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω των ομοιοπο-

λικών δεσμών με τα Cα άτομα, οι μόνοι βαθμοί ελευθερίας που έχουν

5ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δομικοί λίθοι

Εικόνα 1.5 Τμήμα μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας που

χωρίζεται σε πεπτιδικές ομάδες, οι οποίες απεικονίζο-

νται ως γκρι επίπεδα στο διάγραμμα. Κάθε πεπτιδική

ομάδα περιλαμβάνει το Cα άτομο άνθρακα και την καρ-

βονυλομάδα C΄=O του καταλοίπου n, καθώς και την

αμινομάδα NH και το Cα άτομο άνθρακα του καταλοί-

που n + 1. Κάθε τέτοια ομάδα είναι μια επίπεδη, άκα-

μπτη ομάδα με γνωστές αποστάσεις δεσμών και γωνιών.

Οι R1, R2 και R3 είναι οι πλευρικές ομάδες οι οποίες

συνδέονται στα Cα άτομα που ενώνουν τις πεπτιδικές ομάδες στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Η πεπτιδική ομάδα είναι επί-

πεδη, επειδή τα επιπρόσθετα ζεύγη ηλεκτρονίων του δεσμού C=O είναι απεντοπισμένα στην πεπτιδική ομάδα, ώστε η περι-

στροφή γύρω από τον δεσμό C-N να παρεμποδίζεται λόγω της ύπαρξης ενός ενεργειακού φράγματος.

Εικόνα 1.6 Διάγραμμα που δείχνει μια πολυπεπτιδική αλυσίδα στην οποία

τα άτομα της κύριας αλυσίδας απεικονίζονται ως άκαμπτες πεπτιδικές

ομάδες συνδεδεμένες μέσω των Cα ατόμων. Κάθε ομάδα έχει δύο βαθμούς

ελευθερίας: μπορεί να περιστρέφεται γύρω από δύο δεσμούς, τον δεσμό

Cα-C΄ και τον δεσμό Ν-Cα. Η γωνία περιστροφής γύρω από τον δεσμό

Ν-Cα ονομάζεται φ και η γωνία γύρω από τον δεσμό Cα-C΄ ονομάζεται

ψ. Συνεπώς η στερεοδιάταξη των ατόμων της κύριας αλυσίδας καθορίζε-

ται από τις τιμές αυτών των δύο γωνιών για κάθε αμινοξύ.
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6 Εισαγωγή στη Δομή των Πρωτεϊνών

Υδρόφοβα αμινοξέα

Α

I

V

L

F

Φορτισμένα αμινοξέα

D E K

Πολικά αμινοξέα

S T Y

NQC
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7ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δομικοί λίθοι

P M

R

H

W

Πλαίσιο 1.1 Τα 20 διαφορετικά αμινοξέα που
υπάρχουν στις πρωτεΐνες. Παρουσιάζονται
μόνο οι πλευρικές ομάδες, εκτός από το πρώτο
αμινοξύ, την αλανίνη, στην οποία φαίνονται
όλα τα άτομα. Ο δεσμός από την πλευρική
αλυσίδα προς το Cα είναι κόκκινος. Για κάθε
αμινοξύ δίνονται: μία σχηματική τρισδιάστατη
αναπαράσταση της δομής της πλευρικής
ομάδας, ο χημικός τύπος, το πλήρες όνομα,
καθώς και οι κώδικες τόσο των τριών όσο και
του ενός γράμματος.

Υπάρχουν μερικοί εύκολοι τρόποι για
να θυμάται κανείς τον κώδικα του ενός
γράμματος των αμινοξέων. Εάν μόνο ένα
αμινοξύ αρχίζει με ένα συγκεκριμένο γράμμα,
τότε αυτό το γράμμα χρησιμοποιείται:

C = Cys = Cysteine = Κυστεΐνη
H = His = Histidine = Ιστιδίνη
I = Ile = Isoleucine = Ισολευκίνη
M = Met = Methionine = Μεθειονίνη
S = Ser = Serine = Σερίνη
V = Val = Valine = Βαλίνη

Εάν περισσότερα από ένα αμινοξέα αρχίζουν
με ένα συγκεκριμένο γράμμα, αυτό το γράμμα
θα εκχωρηθεί στο πιο συχνά εμφανιζόμενο
αμινοξύ:

A = Ala = Alanine = Αλανίνη
G = Gly = Glycine = Γλυκίνη
L = Leu = Leucine = Λευκίνη
P = Pro = Proline = Προλίνη
Τ = Thr = Threonine = Θρεονίνη

Κάποια άλλα μπορούν να συναχθούν φωνητικά:
F = Phe = Phenylalanine 
(«Fenylalanine») = Φαινυλαλανίνη
R = Arg = Arginine («aRginine») = Αργινίνη
Y = Tyr = Tyrosine («tYrosine») = Τυροσίνη
W = Trp = Tryptophan (διπλός δεσμός στο
μόριο) = Τρυπτοφάνη

Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ένα
γράμμα κοντά στο αρχικό. Τα αμίδια έχουν
γράμματα από τη μέση του αλφάβητου. Τα
μικρότερα μόρια (D, N, B) βρίσκονται πριν
από τα μεγαλύτερα (E, Q, Z) στο αλφάβητο. 
D = Asp = Aspartic acid (κοντά στο Α) =
Ασπαρτικό οξύ
N = Asn = Αsparagine (περιέχει Ν) = Ασπαραγίνη
B = Asx = Είτε D είτε Ν
E = Glu = Glutamic acid (κοντά στο G) =
Γλουταμικό οξύ
Q = Gln = Glutamine («Q-tamine») = Γλουταμίνη
Z = Glx = Είτε E είτε Q
K = Lys = Lysine (κοντά στο L) = Λυσίνη
X = X = Απροσδιόριστο αμινοξύ

G

Γλυκίνη
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είναι περιστροφές γύρω από δύο τέτοιους δεσμούς: τους δεσμούς

Cα-C΄ και Ν-Cα (βλ. Εικόνα 1.6). Κατά σύμβαση, η γωνία περιστρο-

φής γύρω από τον δεσμό Ν-Cα ονομάζεται φ και η γωνία περιστρο-

φής γύρω από τον δεσμό Cα-C΄ του ίδιου ατόμου Cα ονομάζεται ψ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε κάθε αμινοξικό κατάλοιπο αντι-

στοιχούν δύο γωνίες που είναι χαρακτηριστικές της διαμόρφωσης

της κυρίως αλυσίδας του στον χώρο, οι γωνίες φ και ψ. Αφού

αυτές οι γωνίες είναι οι μόνοι βαθμοί ελευθερίας, η στερεοδιάταξη

ολόκληρης της κύριας αλυσίδας του πολυπεπτιδίου καθορίζεται

πλήρως όταν οι γωνίες φ και ψ είναι γνωστές για κάθε αμινοξύ.

1.6 Tα κατάλοιπα γλυκίνης μπορούν να υιοθετούν
πολλές διαφορετικές στερεοδιατάξεις

Οι περισσότεροι συνδυασμοί των γωνιών φ και ψ για ένα

αμινοξύ δεν είναι ενεργειακά επιτρεπτοί, επειδή υπάρχουν στερεο-

χημικές παρεμποδίσεις μεταξύ των πλευρικών αλυσίδων και της

κύριας αλυσίδας. Είναι σχετικά απλό να υπολογιστούν οι συνδυα-

σμοί που είναι στερεοχημικά επιτρεπτοί. Εφόσον οι D- και L-ισο-

μορφές των αμινοξέων έχουν τις πλευρικές αλυσίδες τους προσα-

νατολισμένες διαφορετικά σε σχέση με την ομάδα CO, έχουν δια-

φορετικές επιτρεπόμενες τιμές των γωνιών φ και ψ. Θα ήταν λοι-

πόν αναμενόμενο οι πρωτεΐνες που κατασκευάζονται από D-αμι-

νοξέα να έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις από αυτές που συνα-

ντώνται στη φύση (και οι οποίες κατασκευάζονται αποκλειστικά

από L-αμινοξέα). Αφού οι D- και L-ισομορφές του κάθε αμινοξέος

είναι κατοπτρικά είδωλα η μία της άλλης, θα μπορούσε άραγε μια

πρωτεΐνη κατασκευασμένη αποκλειστικά από D-ισομορφής αμινο-

ξέα να δημιουργήσει δομή η οποία να είναι κατοπτρικό είδωλο της

φυσικής πρωτεΐνης; O Stephen Kent και οι συνεργάτες του, στο

Ινστιτούτο Scripps, συνέθεσαν τόσο την D- όσο και την L-ισομορ-

8 Εισαγωγή στη Δομή των Πρωτεϊνών

Εικόνα 1.7 Στο διάγραμμα Ramachandran παρουσιάζονται οι επιτρεπτοί

συνδυασμοί των γωνιών φ και ψ όπως ορίζονται στην Εικόνα 1.6. Αφού

η φ και η ψ αναφέρονται σε περιστροφές δύο άκαμπτων πεπτιδικών ομά-

δων γύρω από το ίδιο άτομο Cα, οι περισσότεροι συνδυασμοί παράγουν

στερεοχημικές παρεμποδίσεις είτε μεταξύ ατόμων σε διαφορετικές πεπτι-

δικές ομάδες είτε μεταξύ μιας πεπτιδικής ομάδας και της πλευρικής αλυ-

σίδας που συνδέεται με το Cα. Συνεπώς αυτοί οι συνδυασμοί δεν επιτρέ-

πονται. (a) Οι έγχρωμες περιοχές δείχνουν στερεοχημικά επιτρεπτές

περιοχές. Οι περιοχές με τα σύμβολα α, β και L αντιστοιχούν σε γωνίες

που συναντώνται σε δεξιόστροφες α-έλικες, β-κλώνους και αριστερό-

στροφες έλικες αντίστοιχα. (b) Παρατηρούμενες τιμές για όλους τους

τύπους καταλοίπων εκτός της γλυκίνης. Κάθε σημείο του διαγράμματος

αντιστοιχεί σε τιμές φ και ψ ενός αμινοξικού καταλοίπου από κάποια

καλά καθορισμένη δομή. (c) Παρατηρούμενες τιμές για τη γλυκίνη.

Σημειώστε ότι οι τιμές περιλαμβάνουν συνδυασμούς των φ και ψ που δεν

είναι επιτρεπτοί για άλλα αμινοξέα. (Από τον J. Richardson, Adv. Prot.

Chem. 34: 174-175, 1981.)
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φή της πρωτεάσης HIV-1. Το D-ένζυμο αποδείχθηκε, πράγματι, ότι είναι το κατοπτρικό είδωλο του L-ενζύμου.

Επίσης, το D-ένζυμο και το L-ένζυμο είχαν αντίθετες ειδικότητες αναφορικά με τα πεπτιδικά τους υποστρώ-

ματα: το D-ένζυμο αναγνωρίζει και κόβει μόνο πεπτίδια κατασκευασμένα από D-αμινοξέα. Ίσως η επιλογή της

L-ισομορφής, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη, να ήταν τυχαία και οριστική.

Τα ζευγάρια γωνιών φ και ψ συχνά αναπαριστάνονται γραφικά, το ένα σε σχέση με το άλλο, στο διά-

γραμμα Ramachandran, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Ινδό βιοφυσικό G. N. Ramachandran, που πρώ-

τος έκανε τους υπολογισμούς των στερεοδιαταξικά επιτρεπτών περιοχών. Στην Εικόνα 1.7 παρουσιάζονται

τα αποτελέσματα τέτοιων υπολογισμών με βάση πολυάριθμες καλά καθορισμένες πρωτεϊνικές δομές,

καθώς και ένα διάγραμμα για όλα τα αμινοξέα εκτός από τη γλυκίνη. Είναι εμφανές ότι οι παρατηρούμενες

τιμές συναθροίζονται γύρω από τις στερεοδιαταξικά επιτρεπτές περιοχές. Υπάρχει όμως μια σημαντική εξαί-

ρεση. Η γλυκίνη, έχοντας ένα μόνο άτομο υδρογόνου ως πλευρική αλυσίδα, μπορεί να υιοθετήσει ένα πιο

ευρύ φάσμα στερεοδιατάξεων απ’ ό,τι τα άλλα κατάλοιπα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.7c. Συνεπώς η γλυ-

κίνη παίζει έναν πολύ σημαντικό δομικό ρόλο: επιτρέπει ασυνήθιστες στερεοδιατάξεις της κύριας αλυσίδας

στις πρωτεΐνες. Αυτός είναι ένας απ’ τους κύριους λόγους για τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό καταλοίπων

γλυκίνης είναι εξελικτικά συντηρημένο μεταξύ ομόλογων πρωτεϊνικών αλληλουχιών.

Οι περιοχές στο διάγραμμα Ramachandran ονομάζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση που θα αποκτούσε

ένα πολυπεπτίδιο, εάν οι αντίστοιχες γωνίες φ και ψ επαναλαμβάνονταν (οι ίδιες) σε όλα τα διαδοχικά αμινοξέα

κατά μήκος της αλυσίδας. Οι κύριες επιτρεπτές περιοχές στην Εικόνα 1.7a είναι η ομάδα των δεξιόστροφων

α-ελίκων στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο (βλ. Κεφάλαιο 3), η ευρεία περιοχή των β-κλώνων (τόσο των παράλ-

ληλων όσο και των αντιπαράλληλων, βλ. Κεφάλαιο 4) στο επάνω αριστερά τεταρτημόριο και η μικρή (σχετικά

σπάνια) περιοχή της αριστερόστροφης α-έλικας στο επάνω δεξιά τεταρτημόριο. Κατάλοιπα με γωνίες αντίστοι-

χες των αριστερόστροφων α-ελίκων βρίσκονται συχνά σε περιοχές βρόχων ή σε μικρές (μιας στροφής) α-έλικες.

1.7 Κάποιες διαμορφώσεις των πλευρικών ομάδων είναι ενεργειακά προτιμώμενες

Οποιαδήποτε πλευρική ομάδα μεγαλύτερη από αυτήν της αλανίνης μπορεί να αποκτήσει πολλές,

διαφορετικές μεταξύ τους διαμορφώσεις εξαιτίας των ελεύθερων περιστροφών γύρω από τους δεσμούς

9ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δομικοί λίθοι

Εικόνα 1.8 Οι εναλλασσόμενες δια-
μορφώσεις είναι οι προτιμότερες
ενεργειακά στερεοδιατάξεις δύο
τετραεδρικά συντεταγμένων ατόμων
άνθρακα. (a) Μία όψη κατά μήκος του
δεσμού C-C στο αιθάνιο (CH3-CH3)
που δείχνει πώς τα δύο άτομα
άνθρακα μπορούν να περιστρέφο-
νται, έτσι ώστε τα άτομα υδρογόνου
τους να είναι είτε μη εναλλασσόμενα
(ευθυγραμμισμένα) είτε εναλλασσό-
μενα. Τρεις πανομοιότυπες εναλλασ-
σόμενες στερεοδιατάξεις δημιουρ-
γούνται με περιστροφή 120° γύρω
από τον δεσμό C-C. (b-d) Παρόμοιες
όψεις, όπως στην (a), της βαλίνης. Οι
τρεις εναλλασσόμενες στερεοδιατά-
ξεις είναι διαφορετικές στη βαλίνη,
επειδή οι τρεις ομάδες που συνδέο-
νται στο Cβ είναι διαφορετικές. Η πρώτη εναλλασσόμενη στερεοδιάταξη (b) εμφανίζει λιγότερο συνωστισμό και είναι
ενεργειακά προτιμότερη, επειδή και οι δύο μεθυλομάδες που συνδέονται στο Cβ είναι κοντά στο μικρό άτομο του υδρο-
γόνου που συνδέεται στο Cα.
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μεταξύ των ατόμων άνθρακα των πλευρικών ομάδων. Είναι γενικός κανόνας στη χημεία ότι οι πλέον ενερ-

γειακά προτιμώμενες διευθετήσεις για δύο τετραεδρικά συντεταγμένα άτομα άνθρακα είναι οι εναλλασσό-

μενες (staggered) διευθετήσεις, στις οποίες οι υποκαταστάτες ενός ατόμου άνθρακα βρίσκονται ανάμεσα

στους υποκαταστάτες του άλλου, όταν κοιτάμε κατά μήκος του άξονα περιστροφής, όπως φαίνεται στην

Εικόνα 1.8. Για κάθε άτομο άνθρακα μιας πλευρικής ομάδας υπάρχουν τρεις τέτοιες προτιμώμενες διαμορ-

φώσεις, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους μέσω περιστροφών κατά 120 μοίρες γύρω από τον   δεσμό

άνθρακα-άνθρακα. Αυτές οι τρεις διαμορφώσεις είναι στην περίπτωση της αλανίνης ταυτόσημες, αφού και

οι τρεις υποκαταστάτες του ατόμου άνθρακα Cβ της πλευρικής αλυσίδας είναι οι ίδιοι (δηλαδή τα τρία

άτομα υδρογόνου).

Για τη βαλίνη οι τρεις διαμορφώσεις είναι ενεργειακά διαφορετικές, επειδή οι υποκαταστάτες του Cβ

είναι διαφορετικοί: δύο απ’ αυτούς είναι ομάδες μεθυλίου και η τρίτη είναι ένα άτομο υδρογόνου (βλ. Εικόνα

1.8b-d). Είναι ενεργειακά προτιμότερο να έχουμε τις δύο ομάδες μεθυλίου κοντά στο μικρό άτομο υδρογό-

νου που συνδέεται στο Cα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.8b. Πράγματι, αυτή είναι η διαμόρφωση που συνα-

ντάται πιο συχνά στις πρωτεΐνες. Μια ανάλυση πειραματικά προσδιορισμένων πρωτεϊνικών δομών έδειξε ότι

οι περισσότερες πλευρικές ομάδες έχουν μία ή μερικές διαμορφώσεις οι οποίες συναντώνται πιο συχνά από

τις υπόλοιπες. Αυτές οι προτιμώμενες διαμορφώ σεις των πλευρικών ομάδων ονομάζονται στροφομερή

(rotamers). Σή μερα, συλλογές από τέτοιες προτιμητέες στερεοδιατάξεις (γνωστές ως βιβλιοθήκες στροφο-

μερών) είναι ένα καθιερωμένο εργαλείο στα προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη δημι-

ουργία υπολογιστικά προσδιορισμένων πρωτεϊνικών δομών.

1.8 Πολλές πρωτεΐνες περιέχουν άτομα μετάλλων

Οι πλευρικές ομάδες των 20 διαφορετικών αμινοξέων που παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 1.1 έχουν

σημαντικά διαφορετικές χημικές ιδιότητες και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια μεγάλη

ποικιλία βιολογικών λειτουργιών. Η χημική τους ποικιλότητα όμως δεν είναι απεριόριστη. Για μερικές λει-

τουργίες τα άτομα μετάλλων είναι πιο κατάλληλα και πιο αποτελεσματικά. Ένα σημαντικό παράδειγμα είναι

οι αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων. Σημαντικό για τη χρήση των μετάλλων στις πρωτεΐνες είναι ότι οι

πλευρικές ομάδες των ιστιδινών, των κυστεϊνών, των ασπαρτικών οξέων και των γλουταμικών οξέων είναι

εξαιρετικοί υποκαταστάτες μετάλλων. Μάλιστα, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πρωτεϊνών έχει στρατολο-

γήσει άτομα μετάλλων ως εσωτερικά τμήματα των δομών τους. Μεταξύ των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων

μετάλλων είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο και το ασβέστιο. Αρκετές μεταλλοπρωτεΐνες συζη-

τούνται με λεπτομέρεια στα επόμενα κεφάλαια, οπότε αρκεί σ’ αυτό το σημείο να αναφερθούν εν συντομία

μερικά παραδείγματα πρωτεϊνών σιδήρου και ψευδαργύρου.

Η πιο γνωστή χρήση του σιδήρου στα βιολογικά συστήματα συναντάται στο αίμα μας, τα ερυθροκύτταρα

του οποίου είναι γεμάτα με την πρωτεΐνη αιμοσφαιρίνη, που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Το

κόκκινο χρώμα του αίματος οφείλεται στο άτομο του σιδήρου της ομάδας της αίμης της πρωτεΐνης. Παρόμοια

άτομα σιδήρου που προσδένονται στην αίμη είναι παρόντα σε μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών οι οποίες εμπλέκονται

σε αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κυτοχρώματα. Μια χημικά περισσό-

τερο εξεζητημένη χρήση του σιδήρου βρίσκεται σε ένα ένζυμο, τη ριβονουκλεοτιδική αναγωγάση, που καταλύει

τη μετατροπή των ριβονουκλεοτιδίων σε δεοξυριβονουκλεοτίδια, ένα σημαντικό στάδιο στη σύνθεση των δομι-

κών λίθων του DNA.

Η ριβονουκλεοτιδική αναγωγάση της Escherichia coli και των θηλαστικών περιλαμβάνει ένα κέντρο δι-

σιδήρου (βλ. Εικόνα 1.9a) που αντιδρά με οξυγόνο και οξειδώνει μια κοντινή πλευρική ομάδα τυροσίνης,

παράγοντας μια ελεύθερη ρίζα τυροσυλίου, η οποία είναι σημαντική για την κατάλυση. Τα δύο αυτά άτομα

σιδήρου βρίσκονται αρκετά κοντά μεταξύ τους και γεφυρώνονται από το άτομο οξυγόνου μιας πλευρικής

αλυσίδας γλουταμικού οξέος, καθώς και από ένα ιόν οξυγόνου που ονομάζεται «μ-όξο γέφυρα». Οι πλευρικές

αλυσίδες καταλοίπων γλουταμικού οξέος, ασπαρτικού οξέος, ιστιδινών της πρωτεΐνης, καθώς και μόρια

νερού συμπληρώνουν τις θέσεις πρόσδεσης του οκταεδρικά συντεταγμένου ατόμου σιδήρου.

10 Εισαγωγή στη Δομή των Πρωτεϊνών
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Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται για να σταθεροποιεί τις DNA-προσδένουσες επικράτειες μιας κατηγορίας

μεταγραφικών παραγόντων που ονομάζονται δάκτυλοι ψευδαργύρου και οι οποίοι συζητούνται στο Κεφάλαιο 10.

Τα ιόντα ψευδαργύρου παίρνουν επίσης μέρος στις καταλυτικές αντιδράσεις πολλών διαφορετικών ενζύμων.

Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την άμεση πρόσδεση στα μόρια του υποστρώματος είτε μέσω της παροχής ενός θετι-

κού φορτίου το οποίο επηρεάζει τη διευθέτηση των ηλεκτρονίων του υποστρώματος, διευκολύνοντας μ’ αυτόν

τον τρόπο την αντίδραση της κατάλυσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα συναντάται στο ένζυμο αλκοολική αφυδρογο-

νάση, το οποίο στη ζύμη παράγει αλκοόλη κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, ενώ στο συκώτι μας αποτοξινώνει το

αλκοόλ που έχουμε καταναλώσει οξειδώνοντάς το. Το ένζυμο παρέχει μία θέση πρόσδεσης ψευδαργύρου που

περιλαμβάνει τρεις υποκαταστάτες –μία πλευρική αλυσίδα ιστιδίνης και δύο κυστεϊνών–, ενώ η τέταρτη θέση

πρόσδεσης στο άτομο ψευδαργύρου καλύπτεται μέσω της πρόσδεσης ενός μορίου αλκοόλης (βλ. Εικόνα 1.9b).

1.9 Συμπεράσματα

Όλα τα πρωτεϊνικά μόρια είναι πολυμερή φτιαγμένα από 20 διαφορετικά αμινοξέα τα οποία συνδέο-

νται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς. Η λειτουργία κάθε πρωτεΐνης εξαρτάται από την τρισδιάστατη

δομή της, η οποία καθορίζεται από την αμινοξική της ακολουθία, που με τη σειρά της καθορίζεται από τη

νουκλεοτιδική ακολουθία του δομικού γονιδίου.

Όλα τα αμινοξέα διαθέτουν μια ομάδα ατόμων (κοινή σε όλα τα κατάλοιπα), τα οποία συναποτελούν

την κύρια αλυσίδα της πρωτεΐνης. Τα υπόλοιπα άτομα ανήκουν στις πλευρικές ομάδες, οι οποίες μπορεί να

είναι υδρόφοβες, πολικές ή φορτισμένες.

Η διαμόρφωση της κύριας αλυσίδας μιας πρωτεΐνης μπορεί να περιγραφεί μέσω της χρήσης δύο (δίε-

δρων) γωνιών, των φ και ψ, για κάθε κατάλοιπο. Μόνο συγκεκριμένοι συνδυασμοί αυτών των γωνιών επιτρέ-

πονται εξαιτίας στερεοχημικών παρεμποδίσεων μεταξύ των ατόμων της κύριας αλυσίδας και των ατόμων

των πλευρικών ομάδων (με εξαίρεση τη γλυκίνη).

Ορισμένες διαμορφώσεις των πλευρικών ομάδων είναι ενεργειακά προτιμότερες από άλλες. Τα προ-

γράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μοντέλων πρωτεϊνικών δομών περιλαμβά-

νουν βιβλιοθήκες τέτοιων διαμορφώσεων.

11ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Δομικοί λίθοι

Εικόνα 1.9 Παραδείγματα λειτουργικά σημαντικών εσωτερικών ατόμων μετάλλων στις πρωτεΐνες. (a) Το κέντρο δι-σιδήρου

του ενζύμου νουκλεοτιδική αναγωγάση. Δύο άτομα σιδήρου φτιάχνουν ένα οξειδοαναγωγικό κέντρο που παράγει μια ελεύ-

θερη ρίζα σε μια κοντινή πλευρική ομάδα της τυροσίνης. Τα άτομα σιδήρου γεφυρώνονται με ένα κατάλοιπο γλουταμικού

οξέος και ένα αρνητικά φορτισμένο άτομο οξυγόνου που ονομάζεται «μ-όξο γέφυρα». Η σύνταξη (coordination) των ατό-

μων σιδήρου συμπληρώνεται με τις πλευρικές αλυσίδες της ιστιδίνης, του ασπαρτικού και του γλουταμικού οξέος, καθώς

και μορίων νερού. (b) Το καταλυτικά ενεργό άτομο ψευδαργύρου στο ένζυμο αλκοολική αφυδρογονάση. Το άτομο ψευδαρ-

γύρου συντάσσεται στην πρωτεΐνη με μια πλευρική αλυσίδα ιστιδίνης και δύο κυστεϊνών. Κατά τη διάρκεια της κατάλυσης,

ο ψευδάργυρος συνδέει ένα μόριο αλκοόλης σε θέση κατάλληλη για τη μεταφορά υδριδίων στο συνένζυμο (ένα νικοτιναμί-

διο). [(a) Προσαρμοσμένο από τους Nordlund, P. et al., Nature 345: 593-598, 1990.]
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12 Εισαγωγή στη Δομή των Πρωτεϊνών

Βιβλιογραφία

Πολλές πρωτεΐνες περιλαμβάνουν εσωτερικά άτομα μετάλλων, τα οποία είναι λειτουργικά σημαντι-

κά. Τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα μέταλλα είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο και το ασβέ-

στιο. Αυτά τα άτομα είναι συνδεδεμένα στην πρωτεΐνη, κυρίως μέσω των πλευρικών ομάδων καταλοίπων

κυστεΐνης, ιστιδίνης, ασπαρτικού οξέος και γλουταμικού οξέος.
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Η λειτουργία μίας πρωτεΐνης εξαρτάται άμεσα

από την τρισδιάστατη δομή της. Η πρωτεϊνική

δομή μπορεί να περιγραφεί σε τέσσερα επίπεδα

οργάνωσης. Όλες οι πρωτεΐνες, παρά την τερά-

στια λειτουργική ποικιλομορφία τους, είναι

πολυμερή φτιαγμένα από 20 διαφορετικά αμινο-

ξέα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με πεπτι-

δικούς δεσμούς σε μία γραμμική διευθέτηση και

συγκροτούν την πολυπεπτιδική αλυσίδα. Αυτή η

διευθέτηση των αμινοξικών καταλοίπων κατά

μήκος της γραμμικής πολυπεπτιδικής αλυσίδας

ονομάζεται πρωτοταγής δομή και αποτελεί το

πρώτο επίπεδο οργάνωσης. Η πρωτοταγής δομή

καθορίζει ως έναν βαθμό τη δευτεροταγή δομή,

δηλαδή την τοπική στερεοδιαμόρφωση της

πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Μέσω της τοπικής

αναδίπλωσης σχηματίζονται στοιχεία κανονι-

κής δευτεροταγούς δομής, όπως οι α-έλικες, οι

β-κλώνοι και οι βρόχοι, τα οποία στη συνέχεια

οργανώνονται περαιτέρω σε απλά μοτίβα καθώς

τα γειτονικά αμινοξέα πακετάρονται μεταξύ

τους. Η περαιτέρω αναδίπλωση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας ή των μοτίβων αυτής σε μία ή περισσότερες

συμπαγείς επικράτειες ονομάζεται τριτοταγής δομή. Οι πρωτεΐνες που αποτελούνται από περισσότερες από

μία πολυπεπτιδικές αλυσίδες εμφανίζουν και ένα τέταρτο επίπεδο δομικής οργάνωσης, την τεταρτοταγή

δομή. Κάθε πολυπεπτιδική αλυσίδα στις πρωτεΐνες αυτές ονομάζεται υπομονάδα. Η τεταρτοταγής δομή ανα-

φέρεται στη χωροδιάταξη των υπομονάδων και στα είδη των αλληλεπιδράσεων που εμφανίζουν.

Λέξεις-κλειδιά: επίπεδα οργάνωσης πρωτεϊνών, πρωτοταγής δομή, δευτεροταγής δομή, τριτοταγής δομή,

τεταρτοταγής δομή.

1.1: «Από την πολυπεπτιδική αλυσίδα στην αναδιπλωμένη πρωτεΐνη» (Ενότητα 1.1)

Χωροπληρωτικό μοντέλο

πρωτεΐνης

Συνοδευτικά video

Τα αμινοξέα είναι οι δομικές μονάδες των

πρωτεϊνών. Ένα αμινοξύ αποτελείται από

ένα κεντρικό άτομο άνθρακα, που λέγε-

ται άλφα-άνθρακας, το οποίο είναι συν-

δεδεμένο με ένα άτομο υδρογόνου, μία

αμινομάδα, μία καρβοξυλομάδα και μία

από τις είκοσι πλευρικές ομάδες, που

ονομάζονται πλευρικές ομάδες R. Η σύν-

δεση δύο διαδοχικών αμινοξέων γίνεται

μέσω του πεπτιδικού δεσμού που δημι-

1.2: «Συστατικά πολυπεπτιδικής αλυσίδας» (Ενότητες 1.2-1.3)

Ελεύθερο αμινοξύ στη μη

ιοντισμένη κατάσταση
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14 Εισαγωγή στη Δομή των Πρωτεϊνών

ουργείται μεταξύ της καρβοξυλικής ομάδας του ενός αμινοξέος και της αμινικής ομάδας του επόμενου αμι-

νοξέος και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός μορίου νερού. Τα άτομα που είναι κοινά σε όλα τα αμινο-

ξικά κατάλοιπα, δηλαδή ο άλφα-άνθρακας, η ιμινομάδα, η καρβονυλομάδα και το υδρογόνο, απαρτίζουν την

κύρια αλυσίδα ή πρωτεϊνικό σκελετό. Οι διαφορετικές πλευρικές ομάδες R των αμινοξέων είναι αυτές που

διαφοροποιούν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες μεταξύ τους. Έχοντας τέσσερις διαφορετικές ομάδες συνδεδε-

μένες στο άτομο του άλφα-άνθρακα, τα αμινοξέα είναι χειρόμορφα μόρια, δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρ-

χουν σε μία από τις δύο μορφές που αποτελούν η μία κατοπτρικό είδωλο της άλλης και ονομάζονται L- και

D-ισομορφές. Ωστόσο, στα βιολογικά συστήματα συναντάται σχεδόν αποκλειστικά η L-ισομορφή.

Λέξεις-κλειδιά: αμινοξύ, πεπτιδικός δεσμός, κύρια αλυσίδα, πρωτεϊνικές ισομορφές.

Ως πεπτιδική ομάδα ορίζουμε το σύνολο των ατόμων της κύριας αλυσίδας που εκτείνονται από το ένα

άτομο άλφα-άνθρακα μέχρι το επόμενο άτομο άλφα-άνθρακα. Υπάρχουν έξι άτομα λοιπόν που βρίσκονται

στο ίδιο επίπεδο, καθώς η φύση του πεπτιδικού δεσμού αποτρέπει την περιστροφή γύρω από τον εαυτό

του και τον καθιστά άκαμπτο. Σε αντίθεση με τον πεπτιδικό δεσμό, οι δεσμοί που ενώνουν τις ιμινομάδες

και τις καρβονυλομάδες με τον άλφα-άνθρακα έχουν δυνατότητα περιστροφής. Κατά σύμβαση, η γωνία

περιστροφής γύρω από τον δεσμό του αζώτου και του άλφα-άνθρακα ονομάζεται γωνία φ, ενώ η γωνία

περιστροφής γύρω από τον δεσμό του άνθρακα της καρβονυλομάδας και του άλφα-άνθρακα ονομάζεται

γωνία ψ. Έτσι, σε κάθε αμινοξικό κατάλοιπο αντιστοιχούν δύο γωνίες, που είναι χαρακτηριστικές της δια-

μόρφωσης της κυρίως αλυσίδας στον χώρο, οι γωνίες φ και ψ. Αν γνωρίζουμε τους συνδυασμούς των

γωνιών φ και ψ για κάθε αμινοξύ, μπορούμε να προβλέψουμε τη στερεοδιάταξη ολόκληρης της κύριας

αλυσίδας του πολυπεπτιδίου. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε ο Ramachandran, πολλοί συνδυασμοί δεν είναι

δυνατοί λόγω των στερικών συγκρούσεων μεταξύ των ατόμων. Εξαίρεση αποτελεί το αμινοξύ γλυκίνη,

καθώς η πλευρική του αλυσίδα έχει ένα μόνο άτομο υδρογόνου, με αποτέλεσμα να έχει λιγότερες στερι-

κές παρεμποδίσεις και άρα ευρύτερο φάσμα στερεοδιατάξεων. Στο διάγραμμα Ramachandran παρουσιάζο-

νται οι επιτρεπτοί συνδυασμοί των

γωνιών φ και ψ. Οι περιοχές στο

διάγραμμα Ramachandran ονομάζο-

νται ανάλογα με την τοπική δευτε-

ροταγή διαμόρφωση που θα απο-

κτούσε ένα πολυπεπτίδιο αν οι αντί-

στοιχες γωνίες φ και ψ επαναλαμ-

βάνονταν σε όλα τα διαδοχικά αμι-

νοξέα κατά μήκος της αλυσίδας.

Λέξεις-κλειδιά: πεπτιδική ομάδα,

γωνίες φ και ψ, διάγραμμα Rama-

chandran, στερικές παρεμποδίσεις.

1.3: «Πεπτιδικές ομάδες» (Ενότητες 1.5-1.6)

Γωνίες φ και ψ ενός αμινοξέος

Σε αμινοξέα με πλευρική ομάδα μεγαλύτερη από αυτήν της αλανίνης, ο δεσμός μεταξύ της πλευρικής ομάδας

R και του άλφα-άνθρακα έχει ελευθερία περιστροφής. Η ενεργειακά προτιμώμενη διευθέτηση είναι η εναλ-

λασσόμενη, στην οποία οι υποκαταστάτες του ενός ατόμου άνθρακα βρίσκονται ανάμεσα στους υποκαταστά-

τες του άλλου, όταν κοιτάμε κατά μήκος του άξονα περιστροφής του δεσμού. Έτσι, για κάθε άτομο άνθρακα

1.4: «Στερεοδιατακτικές ενεργειακές προτιμήσεις πλευρικών ομάδων» (Ενότητα 1.7)
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μίας πλευρικής αλυσίδας υπάρχουν τρεις τέτοιες προτιμώμενες διαμορφώσεις, οι οποίες προκύπτουν από

περιστροφή 120 μοιρών του δεσμού άνθρακα-άνθρακα. Αν οι υποκαταστάτες του άνθρακα της πλευρικής ομά-

δας είναι διαφορετικοί, τότε και οι διαμορφώσεις είναι ενεργειακά διαφορετικές. Οι πιο πολλές πλευρικές

ομάδες έχουν μία ή περισσότερες διαμορφώσεις οι οποίες συναντώνται συχνότερα από τις υπόλοιπες. Αυτές

οι προτιμώμενες διαμορφώσεις των πλευρικών ομάδων ονομάζονται στροφομερή.

Λέξεις-κλειδιά: στροφομερή, ενεργειακές διαμορφώσεις.

Διαφορετικές ενεργειακά διαμορφώσεις εξαρτώμενες από τη στερεοδιάταξη
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