


Ένζυμα 

Δομικές πρωτεΐνες 

Μεταφορικές πρωτεΐνες 



Κινητήριες πρωτεΐνες 

Αποθηκευτικές πρωτεΐνες 

Σηματοδοτικές πρωτεΐνες 



Πρωτεΐνες υποδοχείς 

Πρωτεΐνες ρύθμισης γονιδίων 

Πρωτεΐνες με άλλες ειδικές λειτουργίες 



Πεπτιδικός δεσμός 



Ο πεπτιδικός δεσμός επιτρέπει τον πολυμερισμό των 
αμινοξέων σε αλυσίδες πεπτιδίων 



Οι πλευρικές ομάδες των αμινοξέων ανάλογα με τον 
χημικό τους χαρακτήρα μπορούν να αναπτύξουν 3 είδη 
μη ομοιοπολικών δεσμών  



Τρεις τύποι ασθενών δεσμών που συγκρατούν την 
πτύχωση της πρωτεΐνης 



Η πτύχωση πρωτεϊνών ξεκινά χάρη στις υδρόφοβες 
αλληλεπιδράσεις 



Οι πρωτεΐνες πτυχώνονται στη διαμόρφωση 
με τη χαμηλότερη ενέργεια 



Μετουσίωση και επαναδιάταξη μιας πρωτεΐνης 



Prions: Λοιμώδεις παράγοντες που προκαλούν μαζική 
μετουσίωση πρωτεϊνών και θάνατο του κυττάρου 



Νοσήματα που οφείλονται σε 
πρωτεΐνες κακής διαμόρφωσης 

• Creutzfeldt-Jakob 

• Εγκεφαλοπάθεια βοοϊδών 

• Alzheimer 

 



Η λανθασμένη πτύχωση των πρωτεϊνών αντιμετωπίζεται 
από το κύτταρο με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών των 

πρωτεϊνών-συνοδών 



Οι πρωτεΐνες εμφανίζουν μια τεράστια ποικιλία στερεοδομών που 
αντικατοπτρίζει τη λειτουργία τους 



Δομή πρωτεϊνών 





α έλικα και β-πτυχωτό φύλλο 



α έλικα 





Σπειροειδές σπείραμα (coiled coils) 



Κολλαγόνο και ελαστίνη 



Κολλαγόνο 



Κολλαγόνο, εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 



Τένοντας 





β-πτυχωτό φύλλο 





Αντιπαράλληλη διάταξη 



Παράλληλη διάταξη 



Φιμπροϊνη μεταξιού 



Λίγες διαμορφώσεις είναι χρήσιμες 



Οικογένειες πρωτεϊνών 



Πρωτεϊνικά συγκροτήματα 



Δισουλφιδικοί δεσμοί: ομοιοπολικοί δεσμοί που συγκρατούν την πτύχωση 
των εξωκυττάριων πρωτεϊνών 



Τρόπος λειτουργίας πρωτεϊνών  



Ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα): μια οικογένεια 
πρωτεϊνών με εκατομμύρια μέλη 



Δομή ανοσοσφαιρίνης 



Κατηγορίες αντισωμάτων  







Ένζυμα, οι πιο εξειδικευμένοι καταλύτες! 



Μοντέλο επαγώμενης προσαρμογής 



Τα γεγονότα στο ενεργό κέντρο της λυσοζύμης 



Πολλά φάρμακα αναστέλλουν ένζυμα 



Οι πρωτεΐνες αποκτούν επιπρόσθετες λειτουργίες όταν 
συνδέονται ισχυρά με μικρά μόρια 



Οι πρωτεΐνες με καταλυτική δράση (ένζυμα) πολύ συχνά συνεπικουρούνται από 
μικρά μόρια (συνένζυμα, προσθετικές ομάδες, συμπαράγοντες) 



Η καταλυτική δράση των ενζύμων υπόκειται σε ρύθμιση 



Αλλοστερικά ένζυμα 



Η ισορροπία μεταξύ δύο διαμορφώσεων μιας πρωτεΐνης 
επηρεάζεται από τη σύνδεση του προσδέτη 



Η ρύθμιση της ενεργότητας των 
πρωτεϊνών επιτυγχάνεται εκτός από 
αλλοστερισμό και με φωσφορυλίωση 
και με δέσμευση-αποδέσμευση 
τριφωσφορικών νουκλεοτιδίων 



Φωσφορυλίωση ενζύμων 



Ρύθμιση με 
φωσφορυλίωση της 
συνθάσης του 
γλυκογόνου 



Το μονοπάτι σηματοδότησης της ινσουλίνης: μια διαδοχή φωσφορυλιώσεων κινασών  



Πρωτεΐνες που συνδέουν GTP 



Οι πρωτεϊνες που συνδέουν GTP λειτουργούν ως 
μοριακοί διακόπτες 



Ρυθμιστικός κώδικας των πρωτεϊνών: μεταμεταφραστική ρύθμιση 
των πρωτεϊνών που καθορίζουν τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης 

Το είδος και ο αριθμός των ομοιοπολικών τροποποιήσεων που 
φέρει μια πρωτεΐνη σε μια δεδομένη στιγμή ρυθμίζουν α) τη 
δραστικότητά της, β) τη σταθερότητά της, γ) την ικανότητά της 
να συνδέεται και να συνεργάζεται με άλλα μόρια και δ) την 
εντόπισή της μέσα στο κύτταρο. 

Με αυτόν τον κώδικα το κύτταρο μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
χρησιμοποιεί με βέλτιστο τρόπο τις πρωτεΐνες του, ώστε να 
απαντά με ταχύτητα σε αλλαγές της κατάστασής του ή του 
περιβάλλοντος 



Ρυθμιστικός κώδικας των πρωτεϊνών 



Οι κινητήριες πρωτεΐνες δημιουργούν κατευθυνόμενες μετακινήσεις στα 
κύτταρα αξιοποιώντας την υδρόλυση του ΑΤΡ 



Κινητήριες πρωτεΐνες 



Κυτταροπλασματική δυνεϊνη 





Οι πρωτεΐνες συχνά σχηματίζουν σύμπλοκα που 
λειτουργούν ως πρωτεϊνικές μηχανές 



The DNA replication origin recognition complex (ORC) 



GroEL-GroES c  
ATP synthase  

 RNA polymerase  

Ribosome 

Πρωτεϊνικές μηχανές 



Εργαστηριακές τεχνικές  



Λύση κυττάρων και ιστών 



Φυγοκέντρηση 



Χρωματογραφία συγγένειας 



NMR 

Η συγγένεια των πρωτεϊνών βοηθά 
στην πρόβλεψη της δομής και της 

λειτουργίας των πρωτεϊνών  


