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ΒΕςΕΖΕΤ⊃Σ 

 

Α τρανσζγλυταµιν〈ζοκ ολψαν Χα2+−φγγ! αχιλτρανσζφερ〈ζοκ, αµελψεκ αµιδκτσεκ κιαλακτ〈σ〈τ 

καταλιζ〈λϕ〈κ πεπτιδκτσ γλυταµινοκ γ−καρβοξαµιδ χσοπορτϕαι σ κλνβζ! αµινοκ πριµερ 

αµιν⌠χσοπορτϕαι µιντ σζυβσζτρ〈τοκ (πλ., φεηρϕκ λιζινϕεινεκ ε−αµινοχσοπορτϕαι) κζττ. Α ΤΓ〈ζ 

ρεακχι⌠κ µεγρτσηεζ ελσ!σορβαν  αννακ Χα2+−ακτιϖ〈χι⌠σ µεχηανιζµυσαιτ κελλ µεγισµερννκ. 

∆ισσζερτ〈χι⌠µβαν α Φακτορ ΞΙΙΙ−Α2, α ΤΓ〈ζ 2 σ α ΤΓ〈ζ 3 (µινδ ηυµ〈ν ερεδετ) ενζιµεκετ 

ϖιζσγ〈λταµ. 

Α ΞΙΙΙ−ασ Φακτορ κτ φορµ〈βαν λτεζικ. Α πλαζµα ενζιµ κτ Α σ κτ Β αλεγψσγβ!λ 〈λλ⌠ 

ηετεροτετραµερ, µγ α χελλυλ〈ρισ ενζιµ χσακ κτ Α αλεγψσγετ ταρταλµαζ. Α πλαζµα κοαγυλ〈χι⌠σ Φακτορ 

ΞΙΙΙ α ϖραλϖαδ〈σι κασζκ〈δ υτολσ⌠ ενζιµε; σταβιλιζ〈λϕα α φιβριν σοφτ αλϖαδκοτ σ ρζκετλεντι αζτ 

φιβρινολζισ ελλεν αζ〈λταλ, ηογψ κερεσζτβεκτι α φιβριντ σ/ϖαγψ αζ α2−αντιπλαζµιντ (α πλαζµιν 

ινηιβτορ〈τ) αζ αλϖαδκβαν. Α χελλυλ〈ρισ ενζιµ σζερεπε νεµ ισµερτ. Νεµργεν 

ρντγενκρισζταλλογρ〈φι〈ϖαλ µεγολδοττ〈κ 2.1⊕−σ φελβοντ〈σβαν α χελλυλ〈ρισ ενζιµ σζερκεζεττ. 43Χα 

ΝΜΡ−ρελ µεγ〈λλαπτοττ〈κ κορ〈ββαν, ηογψ α Β αλεγψσγ νεµ κτ καλχιυµ−ιοντ. Ρντγεναδατοκ αζτ 

µυτατϕ〈κ ηογψ αζ Α αλεγψσγ εγψ ναγψαφφινιτ〈σ Χα2+−κτ!ηελλψελ ρενδελκεζικ, αµελψ τελτσ εσετν 

σεµ οκοζ ϕελεντ!σ κονφορµ〈χι⌠−ϖ〈λτοζ〈στ. Εγψενσλψι διαλζισ ερεδµνψεκ κτ ναγψ− σ ηατ κισεββ 

αφφινιτ〈σ ηελψετ µυταττακ α ΦΞΙΙΙ−Α2Β2 τετραµερεν κεϖσσελ µαγασαββ Χα2+−κονχεντρ〈χι⌠ εσετν. Αζ 

σσζεϖοντ Χα2+−αφφινιτ〈σ α ΦΞΙΙΙ εσετβεν Κδ≅0,1µΜ. Φιζιολ⌠γι〈σ κρλµνψεκ κζττ µινδ α πλαζµα, 

µινδ πεδιγ α χελλυλ〈ρισ ενζιµ προτεολιτικυσ ηαστ〈σσαλ ακτιϖ〈λ⌠δικ (τηροµβιν), α ηαστ〈σ αζ Αργ37 σ α 

Γλψ38 κζττ ϕ〈τσζ⌠δικ λε. Ιν ϖιτρο αζονβαν, εγψ αλαχσονψ Χα2+−κονχεντρ〈χι⌠ ϕελενλτε µελλεττ ισ εγψ 

µαγασ ιονερ! αλκαλµαζ〈σα α χελλυλ〈ρισ ενζιµ εσετβεν, µγ ρελατιϖε κισ ιονερ! µελλεττ ισ εγψ µαγασ 

Χα2+ −κονχεντρ〈χι⌠ µινδ α πλαζµα, µινδ α χελλυλ〈ρισ ενζιµ εσετβεν ακτιϖ κονφορµ〈χ⌠ κιαλακυλ〈σ〈ηοζ 

ϖεζετ προτεολιτικυσ ηαστ〈σ νλκλ ισ. Μινδεζιδ〈ιγ νινχσ αδατ αρρα ϖονατκοζ⌠αν, ηογψ ιλψεν 

κρλµνψεκ κζττ ηογψαν ρηατ⌠κ λε αζ ενζιµεκ κ〈λχιυµ−ιονκτ! σαϕ〈τσ〈γαι. Κορ〈ββαν κιδερλτ ηογψ 

α πλαζµα ΦΞΙΙΙ κπεσ (τββεκ κζττ α Μγ2+ κιϖτελϖελ) σζ〈µοσ κτ σ η〈ροµρτκ∀ κατιοντ µεγκτνι. 

Α ηυµ〈ν σζϖετι τρανσζγλυταµιν〈ζνακ (ΤΓ〈ζ 2) σζερεπε ϖαν α στιµυλυσ σζεκρχι⌠βαν, ρεχεπτορ 

µεδι〈λτ ενδοχιτ⌠ζισβαν, προγραµοζοττ σεϕτηαλ〈λβαν, εξτραχελλυλ〈ρισ µ〈τριξ οργανιζ〈χι⌠ϕ〈βαν, σεϕτεκ 

καπχσολ⌠δ〈σ〈βαν, νϖεκεδσβεν σ προλιφερ〈χι⌠ϕ〈βαν ϖαλαµιντ α τυµορνϖεκεδσβεν ισ. Α 

φεηρϕεµολεκυλα µονοµερκντ ϖαν ϕελεν; κριστ〈λψοστανι µγ νεµ σικερλτ. Α ΞΙΙΙ−ασ φακτορηοζ ϖαλ⌠ 

ηοµολ⌠για µιαττ ηοµολ⌠για µοδελλ πτηετ!. Μοσταν〈βαν εγψ 2.5⊕−σ φελβοντ〈σ (ρελατιϖε 

κισφελβοντ〈σ αζ ελρηετ! 2.1⊕−σ ΦΞΙΙΙ σζερκεζετηεζ κπεστ) ΤΓ〈ζ 2 σζερκεζετετ πυβλικ〈λτακ; αζ 

ενζιµ εγψ ϖρστενγερι κεσζεγβ!λ σζ〈ρµαζικ. Α σζερκεζετ 666 αµιν⌠σαϖατ ταρταλµαζ α τελϕεσ 695−β!λ. 

Α ηυµ〈ν ΤΓ〈ζ 2 αναλ⌠γηοζ ϖαλ⌠ σζεκϖενχιααζονοσσ〈γ 43.6%. 
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Α ΤΓ〈ζ 2 µολεκυλ〈ηοζ κτδ! ναγψαφφινιτ〈σ Χα2+−οκ σζ〈µ〈τ ηατρα βεχσλτκ εγψενσλψι 

διαλζισσελ σ µινδεγψικ Χα2+−νακ ηασονλ⌠ αφφινιτ〈στ ϕαϖασολτακ εγψ ηιπερβ⌠λικυσ αφφινιτ〈σγρβε 

αλαπϕ〈ν; α λ〈τσζ⌠λαγοσ αφφινιτ〈σι κονστανστ 90∝Μ−οσνακ ταλ〈λτ〈κ αλαχσονψ Χα2+−κονχεντρ〈χι⌠κ µελλεττ 

τιτρ〈λϖα. Μαγασαββ Χα2+−κονχεντρ〈χι⌠κν〈λ εγψ Σ∆Σ γλεν ∀γψορσµοζγ〈σ∀ ΤΓ〈ζ 2−τ δετεκτ〈λτακ σ 

εββ!λ αλαχσονψ αφφινιτ〈σ Χα2+−κτοηελψεκ λτεζσρε τεττεκ ϕαϖασλατοτ, αζονβαν αζοκ σζ〈µ〈τ, 

λοκαλιζ〈χι⌠ϕυκατ σ αφφινιτ〈σι κονστανσυκατ νεµ εµλτικ. 

Α ΓΤΠ χσκκεντι α ΤΓ〈ζ 2 Χα2+−αφφινιτ〈σ〈τ σ τρανσζαµιδ〈ζ ακτιϖιτ〈σ〈τ αζ〈λταλ, ηογψ α 

µολεκυλα κζποντι δοµνϕηεζ κτ!δικ α 159−173 αµινοσαϖ ταρτοµ〈νψβα, ϕελεντ!σ κονφορµ〈χι⌠σ 

ϖ〈λτοζ〈σοκατ οκοζϖα. Αζ αζονβαν ηογψ η〈νψ δαραβ σ µελψικ Χα2+−κτ!ηελψ ριντεττ αζ µ〈ιγ νεµ 

ϖιλ〈γοσ. Α Χα2+ σ α ΓΤΠ βεφολψ〈σολϕα αζ ενζιµ προτεολιτικυσ ηαστηατ⌠σ〈γι σ τεκερεδσι (φολδινγ) 

τυλαϕδονσ〈γαιτ ισ, εζ〈λταλ α φαρµακολ⌠γιαι ρεγυλ〈χι⌠ εγψ µ〈σικ σζιντϕε ϖαλ⌠συλ µεγ α κτ εφφεκτορ 〈λταλ. 

Α ΤΓ〈ζ 3 µονοµερ µολεκυλα σ αλαπϖετ! σζερεπε ϖαν α κερατινιζ〈χι⌠βαν αζ〈λταλ, ηογψ 

ρσζτϖεσζ αζ εληαλ⌠ κερατινοχιτ〈κβαν αζ ολδηατατλαν χορνιφιεδ ενϖελοπε κιαλακτ〈σ〈βαν. Εδδιγ µγ νεµ 

ϖιζσγ〈λτ〈κ αζ ενζιµ Χα2+−κτ! τυλαϕδονσ〈γαιτ. Αννψι αζονβαν ισµερτ, ηογψ αζ ενζιµακτιϖιτ〈σ αζ 

ενζιµακτιϖ〈χι⌠ηοζ ελενγεδηετετλεν προτεολιτικυσ ηαστ〈σ υταν εγψ 50κ∆α µρετ ρσζεν µαραδ; ναγψον 

ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ εζ α φραγµεντυµ κτ Χα2+−µοτ. 

Σζ〈µοσ φεηρϕτ τανυλµ〈νψοζτακ µ〈ρ εδδιγ 43Χα, 25Μγ σ µ〈σ φµ ΝΜΡ−ρελ κλνβζ! 

ελµλετι σ τεχηνικαι µεγολδ〈σοκατ φεληασζν〈λϖα. Εζεκ α µ⌠δσζερεκ εγψεδλ〈λλ⌠ σ τελϕεσεν 

ιονσπεχιφικυσ εσζκζκ µινδ κϖαλιτατϖ, µινδ κϖαντιτατϖ ινφορµ〈χι⌠γψϕτσρε φµιονκτ! φεηρϕκ 

εσετβεν. 

Ρεκοµβιν〈νσ φεηρϕκ ελ!〈λλτ〈σα σορ〈ν γψακραν κελλ σζεµβενζνι α τερµκ ολδηατ⌠σ〈γι 

προβλµ〈ϕ〈ϖαλ. Ηα α κελετκεζεττ φεηρϕε µεννψισγε α χιτοπλαζµ〈βαν νεµ ϕελεντ!σ, ακκορ ναγψον 

ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ α φεηρϕε ν. ινκλζι⌠σ τεστεκετ αλκοτ. Εγψ σικερεσ ϖισσζατεκερ! (ρεφολδινγ) ελϕ〈ρ〈σ 

αζονβαν σζολγ〈λτατ ρεκοµβιν〈νσ ακτϖ φεηρϕτ, ϖαλαµιντ ολψαν αδατοκατ αµελψεκ κινετικαι σ 

σζερκεζετι ινφορµ〈χι⌠κατ ηορδοζηατνακ. 

 

 

Χ⊃ΛΚΙΤ∀Ζ⊃ΣΕΚ 

 

Α τρανσζγλυταµιν〈ζοκνακ σζ〈µοσ φιζιολ⌠γιαιλαγ φοντοσ φυνκχι⌠ϕα ϖαν, εζρτ ρσζλετεσ σζερκεζετι 

ϖιζσγ〈λατυκρα σζκσγ ϖαν α καπχσολ⌠δ⌠ µολεκυλ〈ρισ µεχηανιζµυσοκ φελδερτσε ρδεκβεν. Α φεντι 

ερεδµνψεκ εγψρτελµεν µυτατϕ〈κ, ηογψ σζ〈µοσ µεγϖ〈λασζολατλαν κρδσ ϖαν µγ α ΤΓ〈ζοκ Χα2+−

κτ! τυλαϕδονσ〈γαιϖαλ καπχσολατβαν. Εζρτ δντττκ ελ, ηογψ 43Χα ΝΜΡ−ρελ, φελσζνι πολαριτ〈σ−

αναλζισσελ σ τββσζρσ σζεκϖενχιαιλλεσζτσσελ µεγχλοζζυκ α η〈ροµ ΤΓ〈ζ Χα2+−κτ! σαϕ〈τσ〈γαινακ 

ελεµζστ. Μινδενεκελ!ττ φελκϖ〈ντυκ τρκπεζνι εζεν ΤΓ〈ζοκ σσζεσ ποτενχι〈λισ Χα2+−κτ!ηελψειτ. Α 

ηυµ〈ν σζϖετι ΤΓ〈ζ ποντοσ ηοµολ⌠γ µοδελλϕνεκ α µεγαλκοτ〈σα ισ ελενγεδηετετλεν ϖολτ εννεκ α 
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χλνακ αζ ελρσηεζ. Τοϖ〈ββ〈 αζ ενζιµεκ Χα2+−κοµπλεξει δισσζοχι〈χι⌠−〈λλανδ⌠ινακ σ κτ!ηελψ−

σζιµµετρια παραµτερεινεκ µεγηατ〈ροζ〈σα σ α ΦΞΙΙΙ−Α2 
25Μγ ΝΜΡ−ϕε ισ α χλοκ κζττ σζερεπελτ 

ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σαινκνακ ελσ! ρσζβεν.  Μυνκ〈νκ µ〈σοδικ φ〈ζισ〈βαν α Χα2+/ΓΤΠ−ηατ〈σ〈τ ακαρτυκ ϖιζσγ〈λνι 

α ρεκοµβιν〈νσ ηυµ〈ν ΤΓ〈ζ 2 φολδινγ φολψαµαταιρα ϖονατκοζ⌠αν.   

 

 

ΑΝΨΑΓΟΚ ⊃Σ Μ∆ΣΖΕΡΕΚ 

 

ΝΜΡ−κσρλετεκ 

 

Α 25Μγ ΝΜΡ κσρλετεκετ 22,05ΜΗζ−εν (360ΜΗζ προτον) ϖγεζτκ 5µµ−εσ ινϖερζ σζλεσσ〈ϖ 

φεϕϕελ εγψ Βρυκερ ΑΜ−360−ασ σπεκτροµτερεν. Τιπικυσαν 256 τρανζιενστ ϖεττνκ φελ α ϕ⌠ ϕελ/ζαϕ 

ϖισζονψηοζ σ αζ ιντεγρ〈λ〈σηοζ. Α 43Χα ΝΜΡ κσρλετεκετ 33,7ΜΗζ−εν (500ΜΗζ προτον) εγψ Βρυκερ 

∆ΡΞ−500ΜΗζ−εσ σπεκτροµτερεν ϖγεζτκ 10µµ−εσ διρεκτ σζλεσσ〈ϖ φεϕετ αλκαλµαζϖα. ℑλταλ〈βαν 64 

ϖαγψ τββ τρανζιενστ αλκαλµαζτυνκ α ϕ⌠ ϕελ/ζαϕ ϖισζονψ ελρσρε. Α Τ1−µρσεκετ ινϖερζι⌠〈τϖιτελι 

κσρλεττελ ολδοττυκ µεγ α στανδαρδ Βρυκερ µικροπρογραµοτ φεληασζν〈λϖα. Α Τ2 µρσεηεζ ΧΠΜΓ 

σζεκϖενχι〈τ αλκαλµαζτυνκ, σζιντν εγψ στανδαρδ Βρυκερ µικροπρογραµµαλ. Α Τ2 ΧΠΜΓ 〈λταλ τρτν! 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈νακ σζ〈µοσ ελ!νψε ϖαν α ηαγψοµ〈νψοσ ϕελσζλεσεδσ µεγηατ〈ροζ〈σσαλ σζεµβεν. ΧΠΜΓ 

εσετβεν αζ αλκαλµαζοττ µ〈γνεσεσ τρ ινηοµογενιτ〈σα κικσζβλ!δικ. Εζ αζ ινηοµογενιτ〈σ νηα ακ〈ρ 

α µρτ ηατ〈σ 50%−〈τ ισ κιτεηετι, α λεγροσσζαββ αζονβαν αζ, ηογψ αζ εφφεκτυσ µγ ϖ〈λτοζικ ισ µιντ〈ρ⌠λ−

µιντ〈ρα αζ ΝΜΡ−χσ! γεοµετρι〈ϕ〈τ⌠λ σ µιν!σγτ!λ φγγ!εν. Α η!µρσκλετ µινδιγ σταβιλ 300±1Κ 

ϖολτ. Μινδεν ΝΜΡ κσρλετ υτ〈ν α φεηρϕεκονχεντρ〈χι⌠τ ϕρα µεγηατ〈ροζτυκ. 

 

ΝΜΡ ερεδµνψεκ κιρτκελσε 

 

Α ΦΙ∆−εκετ α Βρυκερ 1∆ ΩινΝΜΡ προγραµχσοµαγϕ〈ϖαλ αναλιζ〈λτυκ. Α χσχσµαγασσ〈γ− σ 

ιντεγρ〈λ−ιδ! εγψσζερεσ εξπονενχι〈λισοκατ α ΜΙχροσοφτ Εξχελ 5.0−βαν ιλλεσζτεττκ. Α ρελαξ〈χι⌠σ 

παραµτερεκ κιρτκελσε εγψ ∀η〈ζι∀ νεµλινε〈ρισ παραµτερβεχσλ! Γαυσσ−Νεωτον−Μαρθυαρδ 

αλγοριτµυσσαλ τρτντ. Τββ εξπονενχι〈λισ ταγ βεπτσε νεµ σζολγ〈λτατοττ ϕελεντ!σεν ϕοββ ιλλεσζκεδστ. 

Ηιπερβολικυσ ιλλεσζτσηεζ (ρελαξ〈χι⌠σεβεσσγ−τοτ〈λ Χα2+−κονχ.) α Σιγµαπλοτ 2001 προγραµοτ ηασζν〈λτυκ 

100 ιτερ〈χι⌠σ λπστ βεπτϖε. Αζ ενζιµµολεκυλ〈κ ποντοσ µ⌠λτµεγει α Σωισσπροτ αδατβ〈ζισβ⌠λ 

σζ〈ρµαζνακ. 
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ΤΓ〈ζ ακτιϖιτ〈σ ασσαψ 

 

Α ΤΓ〈ζ ακτιϖιτ〈σµεγηατ〈ροζ〈σοκατ εγψ αµιν−βεπλσεσ µ⌠δσζερρελ ΕΛΙΣΑ−τ〈νψρον 

ηατ〈ροζτυκ µεγ. Α βιοτιν〈λτ αµινσζυβσζτρ〈τ βεπλτ α φαληοζκτττ διµετιλ〈λτ καζεινβε. Α σζνρεακχι⌠τ 

στρεπταϖιδιν−κονϕυγ〈λτ αλκαλικυσ φοσζφατ〈ζζαλ ηϖτυκ. 

 

Τββσζρσ σζεκϖενχιαιλλεσζτσ 

 

Α ΤΓ〈ζοκ τββσζρσ σζεκϖενχιαιλλεσζτστ α ΓΧΓ προγραµ ΠΙΛΕΥΠ σ ΦΑΣΤΑ φυνκχι⌠ιϖαλ 

ϖγεζτκ. 

 

Ηοµολ⌠γ µοδελλεζσ 

 

Α ΤΓ〈ζ ηοµολ⌠γ µοδελλϕνεκ ελκσζτσηεζ − φεληασζν〈λϖα α ΦΞΙΙΙ φινοµτοττ ναγψφελβοντ〈σ 

σζερκεζεττ − αζ σσζεσ ισµερτ ΤΓ〈ζ σ καπχσολ⌠δ⌠ φεηρϕκ ελσ!δλεγεσ σζερκεζεττ αζονοστοττυκ α 

ΓΧΓ προγραµµαλ, µιντ ελσ! λπσ. Α ΓΧΓ προγραµ ΣΤΡΙΝΓΣΕΑΡΧΗ φυνκχι⌠ϖαλ σ α 

∀τρανσγλυταµινασε∀ σζ⌠ φεληασζν〈λ〈σ〈ϖαλ αζ σσζεσ ΤΓ〈ζ σζεκϖενχι〈τ κινψερτκ α ΓΕΝΕΜΒΛ 

αδατβ〈ζισβ⌠λ σ α ΓΧΓ προγραµ ΦΑΣΤΑ φυνκχι⌠ϕ〈ϖαλ σ α ΤΓ〈ζ 2 σζεκϖενχι〈ϕ〈ϖαλ µινδεν ηοµολ⌠γ 

σζεκϖενχι〈τ αζονοστοττυνκ α ΣΩΙΣΣΠΡΟΤ αδατβ〈ζισβ⌠λ. Α π〈ροσ σζεκϖενχιαιλλεσζτστ α ΒΕΣΤΦΙΤ−τελ 

ϖγεζτκ. Σζερκεζετι ιλλεσζτστ αζ ΥΧΛΑ Φολδ Πρεδιχτιον σζερϖερν ϖγεζτνκ. Αζ ιλλεσζτσεκετ 

σσζεηασονλτϖα ναγψ− σ κισµρτκβεν κονζερϖ〈λτ ργι⌠κατ κλντεττνκ ελ. Αζ ∀Ο∀ νεϖυ προγραµ 

αλκαλµαζ〈σ〈ϖαλ α ΦΞΙΙΙ κονζερϖ〈λτ ργι⌠ιβαν αζ ολδαλλ〈νχοκατ εγψσζερεν α µεγφελελ! ΤΓ〈ζ 2 

ολδαλλ〈νχοκρα χσερλτκ. Α τββι ργι⌠τ τρλτκ σ ϕραπττεττκ εγψ αδατβ〈ζισ αλαπϕ〈ν, αµελψ αζ αδοττ 

σζεκϖενχι〈κρα ισµερτ εδδιγι σζερκεζετεκετ ταρταλµαζζα. Ενεργιαµινιµαλιζ〈λ〈στ αζ ΞΠΛΟΡ προγραµµαλ 

ϖγεζτνκ. Αζ ελσ! κρκβεν ελεκτροσζτατικυσ ποτενχι〈λ σ εξπλιχιτ ηιδρογνατοµοκ φιγψελεµβεϖτελε 

νλκλ σζ〈µολταττυνκ, ηογψ ελκερληεσσκ α τλ κζελι ατοµκοντακτυσοκατ. Α σζ〈µτ〈σοκ κσ!ββι 

σζακασζ〈βαν ελεκτροσζτατικυσ ενεργι〈τ σ πολ〈ρισ ηιδρογνατοµοκατ ισ φιγψελεµβε ϖεττνκ. Μινδεν 

χικλυσ υτ〈ν α καποττ σζερκεζετετ σζυπερπον〈λτυκ α ΦΞΙΙΙ ερεδετι σζερκεζετρε α ΧΧΠ4 προγραµ〈λλοµ〈σ 

ΛΣΘΚΑΒ προγραµϕ〈ϖαλ. Α σζερκεζετϖαλιδ〈χι⌠τ α ΠΡΟΧΗΕΧΚ νεϖ προγραµµαλ ηαϕτοττυκ ϖγρε. 

Μινδεν ολψαν κτστ〈ϖολσ〈γοτ σ κτσσζγετ αµελψεκ ναγψον ελτρτεκ αζοκ ιδε〈λισ ρτκτ!λ, 

µανυ〈λισαν ελλεν!ριζτνκ σ κορριγ〈λτυνκ, αηολ λεηετεττ. Αζονοστοττυκ α ποτενχι〈λισ ηιδρογν− σ 

σ⌠ηιδακατ. Α φελτεηετ!εν κονζερϖ〈λ⌠δοττ ακτϖ χεντρυµ γεοµετρι〈ϕ〈ρα µεγσζορτ〈σοκατ αλκαλµαζτυνκ αζ 

ενεργιαµινιµαλιζ〈λ〈σ ϖγσ! χικλυσαιβαν. 
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Φελσζνι ποτενχι〈λ−αναλζισ 

 

Εζεκετ α καλκυλ〈χι⌠κατ α ΓΡΑΣΠ νεϖ προγραµµαλ ηαϕτοττυκ ϖγρε φεληασζν〈λϖα α ΦΞΙΙΙ 

ζιµογν νεµργ µεγηατ〈ροζοττ 3∆ σζερκεζεττ σ σαϕ〈τ ΤΓ〈ζ 2 ηοµολ⌠γ µοδελλνκετ. Μινδκτ 

µολεκυλ〈ρα αζονοσ σζνµλψσγετ αλκαλµαζτυνκ (πιροσ: 19,73, κκ:14,37). 

 

Ινκλζι⌠σ τεστεκ πρεπαρ〈λ〈σα 

 

Α προχεδρα οπτιµαλιζ〈λ〈σα υτ〈ν α πλαζµιδ εξπρεσσζι⌠ϕ〈τ ΛΒ Βροτη β〈ζισον ϖαλ⌠στοττυκ µεγ 

100υγ/µλ αµπιχιλλιν ϕελενλτβεν 370Χ−ον. Αζ εξπρεσσζι⌠ ινιχιαλιζ〈λ〈σα Ο∆=0.5−νλ τρτντ 1µΜ 

ΙΠΤΓ ηοζζ〈αδ〈σ〈ϖαλ. 105 περχιγ ηαγψτυκ εξπρεσσζ〈λ⌠δνι α φεηρϕτ. Α κυλτρ〈τ χεντριφυγ〈λτυκ (40Χ, 

500γ, 15 περχ) σ ερ!σεν ηοµογενιζ〈λτυκ 40Χ−ον 3µλ λζισπυφφερβεν (50µΜ Τρισ, 1µΜ Ε∆ΤΑ, 

100µΜ ΚΧλ, 133∝Μ ΠΜΣΦ, πΗ=8.0) α βακτριυµ µινδεν (νεδϖεσ) γραµµϕ〈ρα. Α σζονικ〈χι⌠τ εγψ 

Βρανσον Σονιφιερ 450−εσ γπεν ηαϕτοττυκ ϖγρε (δυτψ χψχλε=40, ουτπυτ=6, 3,5 περχ). Α 

ηοµογενιζ〈τυµοτ χεντριφυγ〈λτυκ (12000γ, 40Χ, 15 περχ). Α πελλετετ ϕρασζυσζπενδ〈λτυκ 

σζοβαη!µρσκλετεν 5 περχιγ 5µλ 2Μ υρε〈βαν α πελλετ µινδεν (νεδϖεσ) γραµµϕ〈ρα σζ〈µολϖα. Εζτ 

κϖετ!εν ϕρα χεντριφυγ〈λτυνκ (25οΧ, 12000γ, 15 περχ) σ α πελλετετ µεγταρτοττυκ µιντ ινκλζι⌠σ τεστ 

πρεπαρ〈τυµοτ. 

 

Ελεκτρονµικροσζκ⌠πια 

 

Αζ ινκλζι⌠σ τεστεκ ελεκτρονµικροσζκ⌠πι〈σ φελϖτελειτ Μαρστον σ µτσαι µ⌠δσζερε νψοµ〈ν 

κσζτεττκ ελ.  Ρϖιδεν, α µιντ〈κατ 2%−οσ γλυτ〈ραλδεηιδβεν φιξ〈λτυκ σ τελτεττ υρανιλ−αχετ〈τταλ φεστεττκ 

20Χ−ον. Α γριδεκετ λιζιννελ φεδτκ βε. Α µιντ〈κατ νεµ δεηιδρ〈λτυκ; λεϖεγ!ν σζ〈ρτοττυνκ. Α 

τρανσζµισσζι⌠σ ελεκτρονµικροσζκ⌠π εγψ ϑΕΟΛ 100Β (ϑαπ〈ν, 1973) ϖολτ. 

 

ΕΡΕ∆Μ⊃ΝΨΕΚ 

 

1. Μεγαλκοττυνκ εγψ ϕ ηοµολ⌠γιαµοδελλτ α ηυµ〈ν σζϖετι τρανσζγλυταµιν〈ζ ενζιµ εσετβεν α 

χελλυλ〈ρισ ΦΞΙΙΙ ζιµογν λεγναγψοββ φελβοντ〈σ (2.1Α) σζερκεζετε αλαπϕ〈ν. Μοδελλνκ ϕελενλεγ 

α λεγποντοσαββ ελρηετ! ηυµ〈ν ΤΓ〈ζ 2 σζερκεζετ.  

2. Φελσζνι πολαριτ〈σ αναλζιστ ϖγεζτνκ α χελλυλ〈ρισ ΦΞΙΙΙ ζιµογν λεγναγψοββ φελβοντ〈σ 

σζερκεζετν σ αζ 〈λταλυνκ κσζτεττ ΤΓ〈ζ 2 ηοµολ⌠γ µοδελλεν. Αζ ερεδµνψεκετ κοµβιν〈λτυκ 

α ΤΓ〈ζοκ τββσζρσ ιλλεσζτσϖελ σ εββ!λ αζονοστανι τυδτυκ εζεν µολεκυλ〈κνακ ϖαλ⌠σζνλεγ 

αζ σσζεσ ποτενχι〈λισ Χα2+−κτ! ηελψειτ; σζ〈µυκ τββνεκ αδ⌠δικ, µιντ αζτ κορ〈ββαν 

πυβλικ〈λτ〈κ. Α ΤΓ〈ζ 2 κορ〈ββαν φελττελεζεττ η〈ροµ κτ!ηελψε κζλ κεττ! ρενδελκεζικ νεγατϖ 
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φελσζνι ποτενχι〈λλαλ, α ηαρµαδικ νεµ. ⊃ρδεκεσ, ηογψ α ΦΞΙΙΙ νεµργιβεν µεγηατ〈ροζοττ 

ναγψαφφινιτ〈σ κτ!ζσεββεν χσακ εγψ αµιν⌠σαϖ µυτατ ϕελεντκενψ φελσζνι πολαριτ〈στ. Εζεν 

αναλζισ ερεδµνψε αλαπϕ〈ν µινδεν ΤΓ〈ζ ποτενχι〈λισ Χα2+−κτ!ηελψει µεγϕ⌠σοληατ⌠ακ.  

3. Α φελσζνι πολαριτ〈σϖιζσγ〈λατταλ καποττ ναγψσζ〈µ νεγατϖ κλασζτερ ϕελενλτε σσζηανγβαν ϖαν α 
43Χα ΝΜΡ 〈λταλ σζολγ〈λτατοττ µαγασαββ (δε µγ µινδγ µιλλιµ⌠λοσ ναγψσγρενδ∀) 〈τλαγοσ 

δισσζοχι〈χι⌠σ κονστανσοκκαλ, αµελψεκετ εγψ σζλεσεββ Χα2+−κονχεντρ〈χι⌠ σκ〈λ〈ν µρτνκ 

σζεµβεν αζ εγψενσλψι διαλζισσελ ϖγζεττ κσρλετεκ εσετβεν ηασζν〈λτ αλαχσονψαββ σκ〈λ〈ϖαλ. 

Εζεν ερεδµνψεκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ µινδ α ΦΞΙΙΙ−Α−ν µινδ α ΤΓ〈ζ 2−ν λτεζνεκ αλαχσονψ 

αφφινιτ〈σ Χα2+−κτ!ηελψεκ ισ α ϕ⌠λ ισµερτ ναγψαφφινιτ〈συακ µελλεττ.  

4. Α σ⌠κονχεντρ〈χι⌠ νϖελσϖελ ϖαγψ τροµβινοσ ακτιϖ〈λ〈σρα α ΦΞΙΙΙ−Α2 ρσζλεγεσεν ελϖεσζτι 

ερεδετι Χα2+−αφφινιτ〈σ〈τ ελλενττβεν αζ ελοζ!λεγ πυβλικ〈λτ αδατοκκαλ, αµελψεκ νεµ ϕελεζτεκ 

εφφεκτυστ. 

5. ΝΜΡ αδαταινκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α ΦΞΙΙΙ σ⌠− σ προτεολιτικυσ ακτιϖ〈χι⌠σ µεχηανιζµυσα 

κλνβζ! σζερκεζετι αλαποκον νψυγσζικ. 

6. Αζ ΝΜΡ αδατοκ σζερκεζετι βιζονψοσσ〈γοτ νψϕτανακ αρρα ϖονατκοζ⌠αν, ηογψ α ΤΓ〈ζ 2−ν α 

ΓΤΠ−ινδυκ〈λτα κονφορµ〈χι⌠ϖ〈λτοζ〈σ µεγσζντετι α µολεκυλα σσζεσ Χα2+−κτ!ηελψτ.  

7. ΝΜΡ αδαταινκ ελσζρ νψϕτανακ αδατοκατ α ΤΓ〈ζ 3 Χα2+−κτ! τυλαϕδονσ〈γαιρ⌠λ; α ΤΓ〈ζ 3 κτι 

α Χα2+−τ α λεγερ!σεββεν α ϖιζσγ〈λτ φεηρϕκ κζλ, αµελψ κτσ χσκκεν α προτεολιτικυσ 

ακτιϖ〈χι⌠τ κϖετ!εν. 

8. Α ϖιζσγ〈λτ ΤΓ〈ζοκ ναγψον σζιµµετρικυσ Χα2+−κτ!ηελψεκκελ ρενδελκεζνεκ σ νεµ 

ταρταλµαζνακ ΕΦ−ηανδ µοτϖυµοκατ. 

9. Α ρεκοµβιν〈νσ ΤΓ〈ζ 2 µολεκυλα καταλιτικυσαν ακτϖ φορµ〈βα τρτν! ϖισσζατεκερεδσε 

ινκλζι⌠σ τεστεκβ!λ αλαπϖετ!εν µεγκϖ〈νϕα εγψ ναγψµ⌠λτµεγ σεγτ!µολεκυλα ϕελενλττ, δε 

κιζ〈ρ⌠λαγ α κεζδετι φ〈ζισοκβαν. Νορµ〈λ κρλµνψεκ κζττ εζ α µολεκυλα ϖαλ⌠σζνλεγ εγψ 

χηαπερον, µγ ιν ϖιτρο εζ λεηετ πλ., ΠΕΓ ισ. 

10. Α Χα2+ σ α ΓΤΠ α ΤΓ〈ζ 2 σζερκεζετι ρεκονστιτχι⌠ϕ〈νακ κεζδετι φ〈ζισ〈βαν εφφεκτορ 

µολεκυλ〈κκντ σζερεπελνεκ. Α λεγηατκονψαββ κονδχι⌠ αµικορ µινδ α κτ εφφεκτορ ϕελεν ϖαν α 

ρεφολδινγ πυφφερβεν. 

11. Κτ οπτιµ〈λισ ΠΕΓ−κονχεντρ〈χι⌠τ (αµελψεκ ϖαλ⌠σζνλεγ κτ κλν φολδινγ τϖοναληοζ 

ταρτοζνακ) σ εγψ ρελατιϖε ηοσσζ ιδ!σκ〈λ〈τ αζονοστοττυνκ α ΤΓ〈ζ ρεφολδινγϕα σ ϖγσ! 

σζερκεζετνεκ κιαλακυλ〈σ〈ρα σορ〈ν. 

12. Μεγαλκοττυνκ εγψ οπτιµαλιζ〈λτ ρεφολδινγ προχεδρ〈τ α νεµ−φζιον〈λτ ΤΓ〈ζ 2 ελ!〈λλτ〈σ〈ρα 

ϖονατκοζ⌠αν. 
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√ΣΣΖΕΦΟΓΛΑΛℑΣ 

 

− µεγαλκοττυκ α ηυµ〈ν ΤΓ〈ζ 2 εγψ ϕ σ ποντοσαββ ηοµολ⌠γ µοδελλϕτ, 

− Χα2+−αφφινιτ〈σοκατ, Χα2+−κτ!ηελψ σζιµµετρια−παραµτερεκετ σ (ϖαλ⌠σζνλεγ αζ σσζεσ) ποτενχι〈λισ 

Χα2+−κτ!ηελψεκετ ηατ〈ροζτυνκ µεγ α ΦΞΙΙΙ−Α2, α ΤΓ〈ζ 2 σ α ΤΓ〈ζ 3 ενζιµεκ εσετβεν, 

− κιµυταττυκ, ηογψ α ΦΞΙΙΙ−Α2 τροµβιν− σ σ⌠ακτιϖ〈χι⌠ϕα κλνβζ! σζερκεζετι αλαποκον νψυγσζικ, 

− αζτ ταλ〈λτυκ, ηογψ α ΤΓ〈ζ−οκ ναγψον σζιµµετρικυσ Χα2+−κτ!ηελψεκκελ ρενδελκεζνεκ σ εζεκ νεµ 

ΕΦ−ηανδ τπυσακ, 

− κιφεϕλεσζτεττνκ εγψ σικερεσ ρεφολδινγ προχεδρ〈τ, αµελψ κινετικαι σ σζερκεζετι ινφορµ〈χι⌠κατ ισ νψϕτ 

α ΤΓ〈ζ 2−ρε ϖονατκοζ⌠αν, 

− κτ οπτιµ〈λισ ΠΕΓ−κονχεντρ〈χι⌠τ ταλ〈λτυνκ α ΤΓ〈ζ 2 ρεφολδινγϕ〈νακ ελινδτ〈σ〈ηοζ, 

− αζτ ταλ〈λτυκ,ηογψ α ηυµ〈ν ΤΓ〈ζ 2 ΠΕΓ−µεδι〈λτ ρεφολδινγϕ〈τ α Χα2+ σ α ΓΤΠ εγψττεσ ϕελενλτε 

βεφολψ〈σολϕα α λεγποζιτϖαββαν 

 

 

ΤΥ∆ΟΜℑΝΨΟΣ ΠΥΒΛΙΚℑΧΙΚ ΛΙΣΤℑϑΑ 

 

Κζλεµνψεκ, αµελψεκεν α δισσζερτ〈χι⌠ αλαπυλτ: 

 

Αττιλα Αµβρυσ ανδ Λ〈σζλ⌠ Φσσ, Πολψετηψλενε γλψχολ ενηανχεδ ρεφολδινγ οφ τηε ρεχοµβιναντ ηυµαν 

τισσυε τρανσγλυταµινασε. Πρεπ. Βιοχηεµ. &Βιοτεχηνολ. 31(1) 59−70 (2001) ΙΦ: 0.447 

 

Αττιλα Αµβρυσ, Ιστϖ〈ν Β〈νψαι, Μανφρεδ Ωεισσ, Ρολφ Ηιλγενφελδ, Λ〈σζλ⌠ Μυσζβεκ, Ζσολτ Κερεσζτεσσψ 

ανδ Λ〈σζλ⌠ Φσσ, Χαλχιυµ βινδινγ οφ τρανσγλυταµινασεσ: α  43Χα ΝΜΡ στυδψ χοµβινεδ ωιτη συρφαχε 

πολαριτψ αναλψσισ.  ϑ Βιοµολ Στρυχτ ∆ψν (κζλσ αλαττ) ΙΦ: 1.643 

                ΙΦ: 2.090 

Ποσζτερεκ: 

 

Αττιλα Αµβρυσ, Λ. Φσσ (1999) Στρυχτυραλ ινϖεστιγατιονσ οφ ηυµαν τισσυε τρανσγλυταµινασε. 4τη Ωορκ−

µεετινγ οφ τηε Μολεχυλαρ Βιολογψ Σεχτιον οφ τηε Ηυνγαριαν Βιοχηεµιχαλ Σοχιετψ, Εγερ, Ηυνγαρψ, 

Αβστραχτ Νο. ∆Π−1, π.66. 

 

Αττιλα Αµβρυσ, Ιστϖ〈ν Β〈νψαι, Μανφρεδ Ωεισσ, Ρολφ Ηιλγενφελδ, Λ〈σζλ⌠ Μυσζβεκ, Ζσολτ Κερεσζτεσσψ, 

Λ〈σζλ⌠ Φσσ (2000) Χαλχιυµ βινδινγ οφ τρανσγλυταµινασεσ: α 43Χα ΝΜΡ στυδψ χοµβινεδ ωιτη συρφαχε 

πολαριτψ αναλψσισ. Σιξτη Ιντερνατιοναλ Τρανσγλυταµινασε Χονφερενχε, Λψον, Φρανχε, Αβστραχτ Νο. 1. 
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Αττιλα Αµβρυσ, Ιστϖ〈ν Β〈νψαι, Μανφρεδ Ωεισσ, Ρολφ Ηιλγενφελδ, Λ〈σζλ⌠ Μυσζβεκ, Ζσολτ Κερεσζτεσσψ, 

Λ〈σζλ⌠ Φσσ (2000) Χαλχιυµ βινδινγ οφ τρανσγλυταµινασεσ: α 43Χα ΝΜΡ στυδψ χοµβινεδ ωιτη συρφαχε 

πολαριτψ αναλψσισ. �Τηε πρεσεντ στυδεντσ � τηε φυτυρε σχιεντιστσ�, Τηε ∆αψ οφ Σχιενχε, Βυδαπεστ, 

Ηυνγαρψ, Αβστραχτ Νο.: 12. 

 

Εγψβ κζλεµνψεκ: 

 

Αµβρυσ Αττιλα, Βαττα Γψυλα, Κϖρ Ε. Καταλιν, Εξαµινατιον οφ τηε στρυχτυρε οφ Χαλρετινιν: Βαχκβονε 

ασσιγνµεντ ανδ σεχονδαρψ στρυχτυρε ελεµεντσ οφ δοµαιν Ι−ΙΙ. Βιοκµια (κζλσ αλαττ) ΙΦ: −. 

 

Μα#γορζατα Παλχζεωσκα, Αττιλα Αµβρυσ, Πατριχκ Γροϖεσ, Γψυλα Βαττα, Καταλιν Ε. Κϖρ, Ωερνερ Κλαυσ, 

Αγατα Καλετα ανδ ϑαχεκ Κυ∃νιχκι, Χαλχιυµ−δεπενδεντ προπερτιεσ οφ νευροναλ χαλρετινιν µοδυλεσ Ι−ΙΙ   

(ρεσιδυεσ 1−100) διφφερ φροµ τηοσε οφ ηοµολογουσ χαλβινδιν ∆28κ µοδυλεσ Ι−ΙΙ (ρεσιδυεσ 1−93). (κζιρατ 

ελ!κσζλετβεν) 

 

Ιµρε Τ⌠τη, Αττιλα Αµβρυσ ανδ Ιστϖ〈ν Β〈νψαι, Ον τηε µεχηανισµ οφ χψανιδε συβστιτυτιον οφ 

Τλ(Ε∆ΤΑ)ΧΝ2− χοµπλεξ. (κζιρατ ελ!κσζλετβεν). 

 

Αττιλα Αµβρυσ ανδ Ιστϖ〈ν Β〈νψαι, Στυδψ οφ δευτεριυµ ισοτοπε εφφεχτ ιν προτον εξχηανγε ρεαχτιον οφ 

ΗΧΝ. (κζιρατ ελ!κσζλετβεν) 

 

Γψυλα Βαττα, Αττιλα Αµβρυσ, Πατριχκ Γροϖεσ ανδ ϑαχεκ Κυζνιχκι, Βαχκβονε ασσιγνµεντ ανδ σεχονδαρψ 

στρυχτυρε ελεµεντσ οφ τηε χαλχιυµ−δεπενδεντ νευροναλ χαλρετινιν µοδυλεσ Ι−ΙΙ (ρεσιδυεσ 1−100), (κζιρατ 

ελ!κσζλετβεν) 

 

Εγψβ ποσζτερεκ: 

 

Βαττα Γψυλα, Αµβρυσ Αττιλα, Ε. Κϖρ Καταλιν, Πατριχκ Γροϖεσ, Μαλγορζατα Παλχζεωσκα, ϑαχεκ 
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