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• Ισοηλεκτρικό σημείο

• Πεπτίδια και ομοιοπολικοί δεσμοί

• Καθορισμός δομής πεπτιδίων/πρωτεϊνών αναλύτης αμινοξέων
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• Δομή πρωτεϊνών

• Ένζυμα / συνένζυμα 

Μαθησιακοί στόχοι Κεφ. 26



Γενικά: Αμίνες
• Αμίνες: Αζωτούχες οργανικές ενώσεις

• Πρωτοταγείς: RNH2, Δευτεροταγείς R2NH, Τριτοταγείς R3N

• Εξαιτίας του μονήρους ζεύγους ηλεκτρονίων, οι αμίνες έχουν
βασικές και πυρηνόφιλες ιδιότητες



Γενικά: Αμίνες
Όπως η ισχύς ενός καρβοξυλικού οξέος μετράται μέσω της σταθεράς
ιοντισμού Ka, έτσι μπορεί να μετρηθεί η ισχύς μιας αμίνης με τον
προσδιορισμό της σταθεράς Kb.

Συνήθως, είναι πιο πρακτικός ο προσδιορισμός της Ka του συζυγούς της
οξέος, RNH3+. Η πρωτονιωμένη αμίνη, RNH3+, έχει όξινες ιδιότητες.

pKa(NH3+) = -log Ka(NH3+)



Γενικά

RCOOH + H2O RCOO- + H3O+

pKa(COOH) = -log Ka(COOH)

RNH3
+ + H2O RNH2 + H3O+

pKa(NH3
+) = -log Ka(NH3

+)

Όσο χαμηλότερο το pKa, τόσο πιο όξινη είναι μια ομάδα.
Γενικά: pKa(COOH) < pKa(NH3

+)



Αμινοξέα περιέχουν βασική αμινομάδα και όξινη καρβοξυλομάδα. Η αμινομάδα
βρίσκεται σε α θέση ως προς το καρβοξύλιο. Γι’ αυτό ονομάζονται α-αμινοξέα.

Γενικά: Αμινοξέα



Δομή αμινοξέων

• Συντομογραφικά γράφονται με 3 πρώτους χαρακτήρες της αγγλικής
ονομασίας (Ala: αλανίνη, Gly: γλυκίνη).

• Όλα τα αμινοξέα έχουν στερεογονικά κέντρα, εκτός από γλυκίνη
(H2NCH2COOH).

• 20 Αμινοξέα α-αμινοξέα 
• 19 από τα 20 πρωτοταγείς αμίνες
• Προλίνη δευτεροταγής αμίνη



Στη φύση απαντάται μόνο L- εναντιομερές (ομάδα -ΝH2 στα αριστερά)

Δομή αμινοξέων

Προβολές κατά Fischer



Παράδειγμα

26-2 Δεκαοκτώ από τα δεκαεννέα L-αμινοξέα έχουν στον α-άνθρακα τη
στερεοαπεικόνηση S (πχ L-αλανίνη). H κυστεΐνη είναι το μοναδικό L-
αμινοξύ που έχει στερεοαπεικόνηση R. Εξηγήστε.



Βάσει πλευρικής αλυσίδας: ουδέτερα (15), όξινα (2) και βασικά (3)
Δομή και κατηγορίες αμινοξέων

Όταν το R έχει ομάδα –COOH, τότε το 
αμινοξύ είναι όξινο. Όπως: Asp και Glu

Όταν το R έχει αζωτούχα ομάδα ικανή να
προσλάβει ένα Η+, τότε το αμινοξύ είναι
βασικό. Όπως: Arg, Lys και His

Τα υπόλοιπα 15 αμινοξέα ανήκουν στα ουδέτερα



Ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να βιοσυνθέσει μόνο 11 από τα 20
αμινοξέα. Τα υπόλοιπα 9 ονομάζονται απαραίτητα αμινοξέα και
βιοσυντίθεται σε φυτά και μικροοργανισμούς.

Κατηγορίες αμινοξέων



Οξεο-βασικές ιδιότητες αμινοξέων

Σε όξινο διάλυμα το -COO- δρά σαν βάση (αποδέκτης Η+), σε αλκαλικό διάλυμα η
-NH3+ δρα σαν οξύ (δότης Η+)

Ανάλογα με το pH, τα αμινοξέα απαντούν ως διπολικά ή αμφοτερικά ιόντα
λόγω ύπαρξης όξινης και βασικής ομάδας
Είναι αμφοτερίζουσες ενώσεις και αντιδρούν σαν οξέα ή βάσεις

Αμφοτερικό ιόν



Εξίσωση Henderson-Hasselbalch

HA + H2O ↔ A- + H3O+

H εξίσωση Henderson – Hasselbalch ισχύει για υδατικά διαλύματα που
περιέχουν δυο συζυγή ζεύγη οξέος/βάσης (ΗΑ/Α-).



• Σε διάλυμα με χαμηλό pH αμινοξέα πρωτονιώνονται (κατιόντα), ενώ με υψηλό
pH αποπρωτονιώνονται (ανιόντα)

• Σε κάποια ενδιάμεση τιμή pH (ισοηλεκτρικό σημείο pI) τα αμινοξέα είναι
ουδέτερα

Ισοηλεκτρικό σημείο

• pI εξαρτάται από δομή αμινοξέος
– 15 ουδέτερα έχουν ι.σ. κοντά σε ουδέτερο pH (5-6.5)
– 2 αμινοξέα (Asp, Glu) με επιπλέον καρβοξυλομάδα (όξινα): pI σε

χαμηλότερο pH
– 3 αμινοξέα (Arg, Lys, His) με βασικές πλευρικές αλυσίδες (βασικά): pI σε

υψηλότερο pH



Καμπύλη τιτλοδότησης αλανίνης

• Σε pH < 2,34 η αλανίνη πρωτονιώνεται πλήρως
• Σε pH = 2,34 η αλανίνη απαντά ως μίγμα 50:50 της πρωτονιωμένης και ουδέτερης Ala
• Σε pH = 6,00 η αλανίνη απαντά εξ ολοκλήρου σε ουδέτερη μορφή (δίπολο)
• Σε pH = 9,69 αποτελείται από μίγμα 50:50 ουδέτερης και αποπρωτονιωμένης  μορφής
• Σε pH > 9,69 αποπρωτονιώνεται πλήρως



Καμπύλη τιτλοδότησης γλουταμινικού οξέος



Καμπύλη τιτλοδότησης ιστιδίνης



• Διαφορές σε pI χρησιμοποιούνται ως μέθοδος διαχωρισμού μίγματος αμινοξέων
με ηλεκτροφόρηση

Τεχνική ηλεκτροφόρισης

1. Διάλυμα αμινοξέων τοποθετείται στο κέντρο ταινίας διηθητικού χαρτιού ή
υδροπήγματος (gel)

2. Ενυδάτωση με ρυθμιστικό συγκεκριμένου pH
3. Κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού δυναμικού αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα

μετακινούνται αργά προς + ηλεκτρόδιο
4. Συγχρόνως θετικά φορτισμένα αμινοξέα μετακινούνται αργά προς - ηλεκτρόδιο
5. Διαχωρισμός βάσει pI και pH ρυθμιστικού διαλύματος



Παράδειγμα
26-4 Η αιμοσφαιρίνη έχει pI = 7,0. Εμφανίζει αρνητικό ή θετικό φορτίο σε
pH = 5,3; Τι φορτίο (θετικό ή αρνητικό) εμφανίζει σε pH = 7,4 (pH αίματος);

• Προσδιορίστε την κατεύθυνση μετακίνησης κάθε συστατικού (προς τον
αρνητικά ή προς το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο), στο μίγμα πρωτεϊνών
αλβουμίνη, αιμοσφαιρίνη και κυτόχρωμα c, σε pH = 7,0. Δίνονται τα
ισοηλεκτρικά σημεία: για τη αλβουμίνη, pI = 5,9, για την αιμοσφαιρίνη pI =
7,0 και για το κυτόχρωμα c, pI = 10,0.

• Bρείτε το ισοηλεκτρικό σημείο του ασπαρτικού. Δίνονται για το
ασπαρτικό pK1 = 2,00, pKR = 3,65, pK2 = 9,60.

• Bρείτε το ισοηλεκτρικό σημείο της λυσίνη. Δίνονται για τη
λυσίνη pK1 = 2,20, pK2 = 9,00, pKR = 10,50.



• Πρωτεΐνες αποτελούνται από μεγάλο αριθμό αμινοξέων

• Πρωτεΐνες: μεγάλα βιομόρια που απαντούν σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς

• Διαφορετικά είδη πρωτεϊνών με ποικίλη βιολογική δράση (π.χ. κερατίνη δέρματος
και νυχιών, φιβροΐνη μεταξιού και ιστού αράχνης, πολυμεράση του DNA)

Τα αμινοξέα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω αμιδικών δεσμών
(πεπτιδικοί δεσμοί) σχηματίζοντας πολυμερή αμινοξέων που ονομάζονται
πρωτεΐνες.

Πεπτιδικός δεσμός



Πεπτίδια
Πεπτίδια: αμινοξέα συνδεδεμένα με αμιδικούς δεσμούς

(αμινομάδα ενός αμινοξέος συνδέεται με καρβοξυλομάδα ενός άλλου)

Πεπτίδια γράφονται πάντα με το Ν-τελικό αμινοξύ (ελεύθερη αμινομάδα) στα
αριστερά και το C–τελικό αμινοξύ (ελεύθερη καρβοξυλομάδα) στα δεξιά



Ο αμιδικός δεσμός έχει χαρακτήρα διπλού δεσμού. Το ασύζευκτο
ζεύγος e- ατόμου Ν απεντοπίζεται λόγω άλληλο-επικάλυψης με
τροχιακά καρβονυλομάδας (δομές συντονισμού). Γι’ αυτό το λόγο
είναι επίπεδος, παρουσιάζει αδυναμία περιστροφής και είναι ισχυρός
δεσμός. Εξαιτίας των δομών συντονισμού τα αμίδια δεν
συμπεριφέρονται ως βάσεις.

Ομοιοπολικοί δεσμοί πεπτιδίων - πρωτεϊνών



Ομοιοπολικοί δεσμοί πεπτιδίων – πρωτεϊνών
Στα πεπτίδια και στις πρωτεΐνες μπορεί να σχηματιστεί δισουλφιδικός
δεσμός (RS-SR). Αυτός ο ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται ανάμεσα σε
δύο μόρια κυστεΐνης με αντίδραση οξείδωσης.



1. Από ποιά αμινοξέα συνίσταται;
2. Σε ποια ποσότητα υπάρχει το κάθε ένα;
3. Με ποια σειρά εμφανίζονται στην πεπτιδική αλυσίδα;

Προσδιορισμός δομής πεπτιδίων: ανάλυση αμινοξέων

Αναλύτης αμινοξέων

1. Αυτοματοποιημένο όργανο όπου αρχικά επιτελείται διάσπαση του
πεπτιδίου σε αμινοξέα (αναγωγή δισουλφιδικών δεσμών και υδρόλυση
αμιδικών δεσμών)
2. Διαχωρισμός αμινοξέων με χρωματογραφία
3. Μετακίνηση και διαχωρισμός (έκλουση) αμινοξέων βάσει δομής τους
4. Ανάμιξη εκλουόμενων αμινοξέων με νινυδρίνη προς σχηματισμό ένωσης
με ιώδες χρώμα
5. Ανίχνευση από φασματόμετρο, καταγραφή διαγράμματος απορρόφησης
βάσει χρόνου έκλουσης



• Χρόνος έκλουσης κάθε αμινοξέος επαναλήψιμος
• Προσδιορισμός αμινοξέων σε πεπτίδιο άγνωστης σύστασης βάσει

χρόνου έκλουσης
• Προσδιορισμός ποσότητας κάθε αμινοξέος βάσει έντασης ιώδους

χρώματος

Ανάλυση αμινοξέων



Ακολουθία πεπτιδίων: αποικοδόμηση  Edman

• Αρχή λειτουργίας μεθόδου προσδιορισμού αλληλουχίας:
1. Απομάκρυνση ενός αμινοξέος κάθε φορά από το άκρο της

πεπτιδικής αλυσίδας (είτε το Ν-τελικό, είτε το C-τελικό)
2. Διαχωρισμός και προσδιορισμός του αμινοξέος που

απομακρύνθηκε

• Συνηθέστερη μέθοδος διαχωρισμού: αποικοδόμηση κατά Edman
(μέθοδος ανάλυσης Ν-τελικών αμινοξέων)

• Στην πράξη, πεπτίδιο αντιδρά με ισοθειακυανικό φαινύλιο,
C6H5-N=C=S, και κατόπιν λαμβάνει χώρα ήπια όξινη υδρόλυση

• Όριο ανίχνευσης: 50 κύκλοι αποικοδόμησης



Μηχανισμός 
αποικοδόμησης  

Edman



Προσδιορισμός ακολουθίας πεπτιδίων με υδρόλυση

• Όξινη υδρόλυση δεν είναι εκλεκτική (χημική μέθοδος)

• Ενζυμική υδρόλυση αρκετά εκλεκτική (βιολογική μέθοδος), π.χ. η
θρυψίνη καταλύει υδρόλυση πεπτιδικών δεσμών των βασικών
αμινοξέων αργινίνης και λυσίνης, η χυμοθρυψίνη μόνο πεπτιδικούς
δεσμούς των αμινοξέων φαινυλαλανίνη, τυροσίνη και θρυπτοφάνη
κ.ο.κ



• Ανάλυση C-τελικού αμινοξέος χρησιμοποιώντας το ένζυμο
καρβοξυπεπτιδάση

• Στην πράξη, επώαση πολυπεπτιδίου παρουσία καρβόξυ-πεπτιδάσης
και ταυτοποίηση αποκομμένων αμινοξέων

• Επανάληψη κύκλου

Ακολουθία πεπτιδίων
προσδιορισμός C-τελικού αμινοξέος



Μηχανισμός 
σύνθεσης 
πεπτιδίων



• Πεπτιδική σύνθεση πραγματοποιείται σε στερεά φάση από 
σφαιρίδια πολυμερούς πολυστυρενίου που έχει χλωρο μεθυλο 

ομάδες

Πεπτιδική σύνθεση στερεάς φάσης κατά Merrifield

1. Ένωση BOC προστατευμένου αμινοξέος 
με πολυμερές μέσω εστερικού δεσμού

2. Έκπλυση, κατεργασία με τριφθοροξικό 
οξύ για απομάκρυνση BOC



Πεπτιδική σύνθεση στερεάς φάσης

3. Δεύτερο  BOC προστατευμένο 
αμινοξύ ενώνεται με το πρώτο 
παρουσία DCC

4. Έκπλυση, κατεργασία με 
τριφθοροξικό οξύ για απομάκρυνση 
BOC

5. Επανάληψη παραπάνω κύκλων

6. Απομάκρυνση τελευταίας ομάδας 
BOC με HF, αποχωρισμός ελεύθερου 
πεπτιδίου και απομόνωση



Α. Ανάλογα με τη σύσταση ταξινομούνται σε:
1. Απλές πρωτεΐνες (αλβουμίνη ορού), οι οποίες κατά την υδρόλυση
τους σχηματίζουν αμινοξέα
2. Συζευγμένες πρωτεΐνες, οι οποίες κατά την υδρόλυση τους
σχηματίζουν εκτός από αμινοξέα και υδατάνθρακες, λίπη, νουκλεϊκά
οξέα κ.λ.π

Ταξινόμηση πρωτεϊνών

Β. Άλλος τρόπος ταξινόμησης:
1. Ινώδεις ή σκληροπρωτεΐνες (κολλαγόνο, κερατίνη-διατεταγμένες
σχεδόν παράλληλά μεταξύ τους), οι οποίες είναι σκληρές στην υφή
και αδιάλυτες στο νερό
2. Σφαιρικές πρωτεΐνες, (περιελιγμένες με συμπαγείς και σχεδόν
σφαιρικές δομές) οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές και ευκίνητες μέσα
στο κύτταρο



• Πρωτοταγής: ακολουθία σύνδεσης αμινοξέων

• Δευτεροταγής: τρόπος προσανατολισμού τμήματος πεπτιδικής
αλυσίδας σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο

• Τριτοταγής: τρόπος με τον οποίο ολόκληρο το μόριο της
πρωτεΐνης περιελίσσεται στο χώρο

• Τεταρτοταγής: τρόπος με τον οποίο πολλά μόρια πρωτεΐνης
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προς σχηματισμό μεγάλων
συσσωματωμάτων

Δομή πρωτεϊνών



Δομές πρωτεϊνών σχηματικά



Δευτεροταγείς δομές πρωτεϊνών, α-έλικα

Δεξιόστροφη σπείρα του πρωτεϊνικού κορμού  
Κάθε στροφή  περιέχει 3.6 κατάλοιπα αμινοξέων



β-πτυχωτή επιφάνεια 

• Πεπτιδική αλυσίδα 
πλήρως εκτεταμένη



Τριτοταγής δομή 
• Τριτοταγής δομή μιας αλυσίδας καθορίζεται από

- αλληλεπιδράσεις των πολικών πλευρικών αλυσίδων

- υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις των μη πολικών πλευρικών αλυσίδων

- δημιουργία δισουλφιδικών γεφυρών μεταξύ κατάλοιπων κυστεΐνης

- δημιουργία δεσμών υδρογόνου μεταξύ κοντινών καταλοίπων αμινοξέων

- δημιουργία γεφυρών αλάτων λόγω ύπαρξης ιοντικών ελκτικών δυνάμεων 



Διατήρηση τριτοταγούς δομή σφαιρικής πρωτεΐνης λόγω ύπαρξης
ασθενών ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων

Μετουσίωση πρωτεϊνών

• Αλλαγή στη θερμοκρασία ή pH
καταστρέφει την τριτοταγή δομή
πρωτεΐνης (μετουσίωση) η οποία
εγκαταλείπει το σφαιρικό σχήμα και
ξεδιπλώνεται

• Κατά τη μετουσίωση δεν επηρεάζονται οι ομοιοπολικοί δεσμοί, άρα η
πρωτοταγής δομή του πολυπεπτιδίου παραμένει ανέπαφη

• Μετουσίωση επηρεάζει φυσικές και βιολογικές ιδιότητες της πρωτεΐνης

• Μετουσίωση συνήθως μη αντιστρεπτή - σε ορισμένες όμως περιπτώσεις
λαμβάνει χώρα αυθόρμητη αναδιάταξη μετουσιωμένης πρωτεΐνης την αρχική
σταθερότερη τριτοταγή δομή



α-κερατίνη
• Ινώδεις πρωτεΐνη που απαντά στο 

τρίχωμα, νύχια και φτερά ζωντανών 
οργανισμών

• Δεξιόστροφη, ελικοειδής 
δευτεροταγή δομή, γνωστή σαν 
α-έλικα
(σταθεροποιείται με δεσμούς Η ανάμεσα 
στις αμιδικές ομάδες Ν-Η και C=Ο)



• Ινώδεις πρωτεϊνη που απαντά στο μετάξι
• Δευτεροταγής δομή: πριονωτή ή β-πτυχωτή επιφάνεια
(πολυπεπτιδικές αλυσίδες διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους με δεσμούς

Η που αναπτύσσονται μεταξύ των αλυσίδων )

Φιβροΐνη



• Μικρή σφαιρική πρωτεΐνη με 153 αμινοξέα
• Συγγενική πρωτεΐνη της αιμοσφαιρίνης. Απαντά στους σκελετικούς μύες των

θηλαστικών και συγκρατεί Ο2

Μυοσφαιρίνη

• Αποτελείται από 8 ελικοειδή
τμήματα που κάμπτονται με τέτοιο
τρόπο για το σχηματισμό μίας
συμπαγούς σχεδόν σφαιρικής
τριτοταγούς δομής

• Υιοθετεί την διπλανή διαμόρφωση
διότι με την κατάλληλη κάμψη και
περιστροφή της πεπτιδικής αλυσίδας
αποκτά μέγιστη σταθερότητα

• Στη σταθεροποίηση της τριτοταγής δομή πρωτεϊνών παίζουν ιδιαίτερο ρόλο
οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις, όπου αμινοξέα με μη πολικές πλευρικές
αλυσίδες εκδηλώνουν τάση να συμπτύσσονται μακριά από τα μόρια νερού
και η δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών και γέφυρες αλάτων μεταξύ θετικά
και αρνητικά φορτισμένων ομάδων.



• Συζευγμένη πρωτεΐνη συνδεδεμένη με ομοιοπολικό δεσμό με
προσθετική ομάδα που ονομάζεται αίμη

Μυοσφαιρίνη



• Πρωτεΐνες μεγάλου μεγέθους που δρουν σαν καταλύτες σε βιολογικές
αντιδράσεις και εκδηλώνουν εκλεκτική δράση

• Ένζυμα μπορεί να καταλύουν μία αντίδραση μίας ένωσης (υπόστρωμα).
π.χ. αμυλάση καταλύει υδρόλυση αμύλου σε γλυκόζη

• Άλλα ένζυμα εμφανίζουν δραστικότητα σε ομάδα υποστρώματος, π.χ.
παπαΐνη που καταλύει την υδρόλυση αρκετών διαφορετικών πεπτιδικών
δεσμών

• Ένζυμα δεν επηρεάζουν σταθερά χημικής ισορροπίας μίας αντίδρασης,
αλλά ελαττώνουν ΔG‡ (ενέργεια ενεργοποίησης)

Ένζυμα



Ένζυμα
• Τα ένζυμα:

– Αρχικά σχηματίζουν σύμπλoκο ενζύμου-υποστρώματος (E.S)
– Μετατρέπονται σε σύμπλοκο ενζύμου-προϊόντος 
– Απελευθερώνουν το προϊόν από το σύμπλοκο

• Παράγοντες που συμβάλουν στην καταλυτική δράση ενζύμων:
– Γεωμετρία αντιδρώντων
– Εγκλωβισμός υποστρώματος
– Σταθεροποίηση μεταβατικής κατάστασης



Ένζυμα – Ενεργό κέντρο
Το ενεργό κέντρο είναι μια μικρή κοιλότητα του ενζύμου. Εκεί προσδένεται το
υπόστρωμα (αντιδρών). Στο ενεργό κέντρο υπάρχουν αμινοξέα που αλληλεπιδρούν
με το υπόστρωμα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι υπεύθυνες για την ελάττωση της
ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης.



Ένεργειακό διάγραμμα ενζυμικά καταλυόμενης 
διεργασίας 



Ταξινόμηση ενζύμων



• Κάποια ένζυμα περιέχουν εκτός από το πρωτεϊνικό κομμάτι και
μικρό μη πρωτεϊνικό κομμάτι, το συμπαράγοντα

• Συμπαράγοντες: ανόργανα ιόντα, π.χ. Zn2+, ή μικρά οργανικά
μόρια τα συνένζυμα, π.χ. βιταμίνες

• Συνένζυμο: αντιδρών που υφίσταται χημική μεταβολή κατά τη
χημική αντίδραση (όχι καταλύτης). Απαιτείται επιπλέον στάδιο
για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση

Ένζυμα και συμπαράγοντες
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