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Εισαγωγή 
Η φασµατοσκοπία NMR (Nuclear Magnetic Resonance) έχει εξελιχθεί σε µία σηµαντική 

τεχνική στην µελέτη της τρισδιάστατης δοµής βιο-µακροµορίων, στην αλληλεπίδραση µεταξύ 

τους, καθώς και στην αναγνώριση και τον σχεδιασµό µέσω της δοµής νέων βιοδραστικών 

ενώσεων. Στην συνέχεια, παραθέτονται οι βασικές αρχές της µεθόδου της Φασµατοσκοπίας 

NMR και παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες τεχνικές µε τις οποίες είναι δυνατόν να 

ταυτοποιηθούν ενώσεις που συνδέονται σε πρωτεϊνικούς στόχους. 

Η φασµατοσκοπία NMR ανακαλύφθηκε το 1946 από τους επιστήµονες Felix Bloch, Edward 

Purcell και τους συνεργάτες τους1. Σε ένα µαγνητικό πεδίο, πυρήνες µε περιττό ατοµικό 

αριθµό, όπως 1H, 13C και 15N, διαθέτουν µία φυσική ιδιότητα γνωστή ως µαγνήτιση και 

υιοθετούν καταστάσεις πυρηνικών spin διαφορετικού προσανατολισµού και διαφορετικής 

ενέργειας, των οποίων ο πληθυσµός διαταράσσεται µε εφαρµογή ραδιοσυχνότητας. Οι 

µαγνητικοί πυρήνες επηρεάζονται από το εφαρµοσµένο πεδίο και επηρεάζουν ο ένας τον 

άλλον είτε µέσω χηµικών δεσµών (spin-spin coupling) είτε λόγω της εγγύτητας τους στο χώρο 

(dipole-dipole coupling). Αξιοποιώντας τα παραπάνω είναι δυνατή η αποτίµηση των σηµάτων 

συντονισµού του συγκεκριµένου πυρήνα, των σηµάτων συντονισµού που προέρχονται από 

την συσχέτιση των πυρήνων µέσα σε ένα βιολογικό µόριο καθώς και η εξαγωγή δοµικών 

πληροφοριών (διατοµικές αποστάσεις, δίεδρες γωνίες, δεσµοί υδρογόνου, κ.λ.π.). 

Χηµική µετατόπιση. Η συχνότητα συντονισµού ενός συγκεκριµένου πυρήνα εξαρτάται από το 

χηµικό του περιβάλλον µέσω των τοπικών µαγνητικών πεδίων, τα οποία δηµιουργούνται από 

τα ηλεκτρόνια καθώς αυτά κινούνται γύρω από τους πυρήνες. Το µέτρο της εξάρτησής αυτής 

καλείται χηµική µετατόπιση: δ = ((wσήµατοςl-wαναφοράς)/wαναφοράς)x106 όπου δ σε ppm (parts per 

million), και w η συχνότητα συντονισµού του σήµατος  ή του σήµατος αναφοράς.  

Nuclear Overhauser Effect (NOE). Το Πυρηνικό Φαινόµενο Overhauser (ΝΟΕ)2, οφείλεται 

στην διπολική αλληλεπίδραση (διαµέσω χώρου) µεταξύ δύο διαφορετικών πυρήνων και η 

ένταση του είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την έκτη δύναµη της απόστασης τους. Επιπλέον το 

ΝΟΕ φαινόµενο σχετίζεται ισχυρά µε την αποδιέγερση των spins. Η φύση και η έκταση του 

φαινοµένου εξαρτάται ισχυρά από το µέγεθος και την κίνηση του µορίου καθώς και από την 

απόσταση των υπό αλληλεπίδραση πυρήνων και είναι ευαίσθητο στις µικρής εµβέλειας (5.0-

5.5 Å) ενδοµοριακές και διαµοριακές αλληλεπιδράσεις µέσω χώρου. 

Στην φασµατοσκοπία NMR µακροµορίων3, η εκµετάλλευση του φαινοµένου ΝΟΕ (NOESY)4 

αντιπροσωπεύει την βάση του προσδιορισµού της τρισδιάστατης δοµής του µακροµορίου. 

(Σχήµα 1Α-1Γ) 5. Οι ίδιες αρχές χρησιµοποιούνται και στον προσδιορισµό της γεωµετρίας των 

υποκαταστατών που είναι προσδεδεµένοι στον υποδοχέα υπολογίζοντας ενδοµοριακές 
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αποστάσεις του υποκαταστάτη και αποστάσεις υποκαταστάτη-πρωτεΐνης, παρέχοντας 

δεδοµένα πρωταρχικού ενδιαφέροντος για τον δοµικό σχεδιασµό νέων φαρµάκων. 

Πυρηνική αποδιέγερση των spins. Η πληθυσµιακή διαφορά µεταξύ δύο ή περισσότερων 

ενεργειακών καταστάσεων του πυρηνικού spin εντός µαγνητικού πεδίου φθίνει εκθετικώς 

µέσω του µηχανισµού αποδιέγερσης6. Υπάρχουν δύο κύριοι µηχανισµοί αποδιέγερσης: (α) 

Αποδιέγερση spin-πλέγµατος (spin-lattice relaxation, Τ1), όπου πλέγµα είναι το µόριο και οι 

υπόλοιποι πέραν του εξεταζόµενου πυρήνες και (β) Αποδιέγερση spin-spin (spin-spin 

relaxation, Τ2), όπου ο εξεταζόµενος πυρήνας αποδιεγείρεται λόγω της σύζευξής του µε 

γειτονικούς πυρήνες, καθορίζοντας το εύρος του NMR σήµατος (line broadening).  

 

 
Σχήµα 1: NMR δοµές βιοµακροµορίων. (Α) Τα φάσµατα NOESY αποτελούν την κύρια 
πηγή εξαγωγής γεωµετρικών δεδοµένων (διαπρωτονιακών αποστάσεων) για τον υπολογισµό 
των τρισδιάστατων δοµών βιοµορίων σε διάλυµα. (Β) Η οικογένεια των 40 δοµών του 
κυτοχρώµατος c (cyt c) από καρδιά αλόγου, η οποία υπολογίσθηκε µε τα δεδοµένα τα οποία 
εξήχθησαν από το φάσµα NOESY5. (Γ) Η µέση NMR δοµή η οποία προέκυψε από την 
οικογένεια των 40 δοµών. (Δ) Η δοµή της ίδιας πρωτεΐνης (cyt c), όπως προσδιορίστηκε σε 
στερεά κατάσταση µέσω κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ. 
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Μελέτη της δοµής και της αλληλεπίδρασης βιοµορίων µέσω NMR  
Η τεχνική αυτή αποτελεί την µοναδική µέθοδο για τον προσδιορισµό της τρισδιάστατης δοµής 

ενός µακροµορίου σε διάλυµα σε υψηλή ανάλυση, σχεδόν εφάµιλλη µε αυτή µε την οποία 

προσδιορίζονται οι δοµές βιοµορίων σε στερεά κατάσταση µε κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ 

(Σχήµα 1Γ & 1Δ) 5. Υπάρχουν περισσότερες από 2000 NMR δοµές στην Protein Data Bank7, 

ενώ το βιοµοριακό NMR αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της τρέχουσας δοµικής και λειτουργικής 

γενωµικής σε Αµερική, Ιαπωνία και Ευρώπη8. Το σηµαντικό όµως πλεονέκτηµα της 

Φασµατοσκοπίας NMR έναντι άλλων δοµικών εργαλείων είναι η δυνατότητα πειραµατικής 

µελέτης δυναµικών φαινοµένων ενός βιοµορίου το οποίο βρίσκεται σε διάλυµα, όπως: η 

ευκινησία του, η χηµική ανταλλαγή ανάµεσα σε δύο καταστάσεις και η αλληλεπίδρασή του µε 

άλλα βιοµόρια ή/και µε µικρά βιοδραστικά µόρια. Επιπλέον, διαθέτει την δυνατότητα 

ποσοτικοποίησης της ισχύος της αλληλεπίδρασης δύο µορίων µε υψηλή ευαισθησία, χωρίς 

καν να απαιτείται η γνώση της πρωτεϊνικής δοµής και λειτουργίας. Τέλος παρέχει την 

δυνατότητα συστηµατικής εξέτασης (screening) της δέσµευσης υποκαταστατών σε 

πρωτεϊνικούς στόχους. Αξιοποίηση δε των δοµικών πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από 

το NMR τόσο για τον στόχο όσο και για τον υποκαταστάτη, καθιστά εφικτή την διαδοχική 

βελτιστοποίηση των δοµικών και φυσικοχηµικών παραγόντων, ενώσεων µε χαµηλή συγγένεια 

δέσµευσης καθιστώντας αυτές σε υψηλής χηµικής συγγένειας υποκαταστάτες. Η δυνατότητα 

αυτή του NMR αποτελεί τον θεµέλιο λίθο στην εφαρµογή της τεχνικής στην ανακάλυψη και 

τον σχεδιασµό ενώσεων µε υψηλή βιολογική αξία και προφανές φαρµακευτικό ενδιαφέρον. 

Τόσο για τις δοµικές µελέτες των πρωτεϊνών και των συµπλόκων τους όσο και για την µελέτη 

δυναµικών φαινόµενων όπως η κινητικότητά τους και η αλληλεπίδρασή τους απαιτείται η 

επισήµανση του µορίου στόχου (υποδοχέας, ένζυµο, κ.λ.π.) µε τα σταθερά ισότοπα 15Ν ή/και 
13C (Πίνακας 1). Οι πυρήνες 15Ν και 13C είναι ενεργοί στην φασµατοσκοπία NMR και 

αξιοποιούνται για την συσχέτιση τους µε τους πυρήνες του πρωτονίου (1Η). Τα σήµατα 

συντονισµού σε ένα οµο- (1Η-1Η) ή έτερο- (1Η-13C/15N) πυρηνικό φάσµα NMR 2, 3, ή 4 

διαστάσεων παρέχουν την δυνατότητα αναγνώρισης των δοµικών µονάδων του βιο-

πολυµερούς (αµινοξέα, βάσεις DNA/RNA) καθώς και την εξακρίβωση της θέσης των δοµικών 

αυτών µονάδων στην αλυσίδα του βιοπολυµερούς, µέσω της συσχέτισης των πυρήνων της 

προηγούµενης µε αυτούς της επόµενης δοµικής µονάδας. Επιπλέον, όµως λόγω της σχέσης 

της έντασης του ΝΟΕ µε την απόσταση των δύο πυρήνων που το προκαλούν (~ 1/r6), είναι 

δυνατός ο υπολογισµός της σχετικής τους θέσης στον χώρο, είτε βρίσκονται σε γειτονικές είτε 

σε αποµακρυσµένες θέσεις στην αλληλουχία του βιοπολυµερούς (Σχήµα 1Α-1Γ).  

Όπως αναφέρθηκε, η συχνότητα συντονισµού ενός πυρήνα εξαρτάται ισχυρά από την χηµική 

δοµή του µορίου και από το µαγνητικό του περιβάλλον (γειτονικές οµάδες, όπως αρωµατικοί 

δακτύλιοι, δεσµοί-Η, ηλεκτραρνητικά άτοµα, µονήρη ηλεκτρόνια, µεταλλικά κέντρα κ.α.). Όταν 

η διαµόρφωση του µορίου αλλάζει και η σχετική θέση των οµάδων/ατόµων/ηλεκτρονίων που 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση αναδιατάσσεται, τότε η συχνότητα συντονισµού ενός 

πυρήνα και η υφή των αντίστοιχου σήµατος NMR διαφοροποιείται, ακόµα κι όταν η χηµική 

σύσταση/δοµή του µορίου παραµένει η ίδια. Η διαφοροποίηση των συχνοτήτων συντονισµού 
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συνεπάγεται διαφοροποίηση των χηµικών µετατοπίσεων των σηµάτων, ενώ η αλλαγή στην 

υφή των σηµάτων συνεπάγεται αλλαγή στην δυναµική του συστήµατος η οποία προκαλεί 

διαφοροποίηση του χρόνου αποδιέγερσης των πυρήνων (Τ1 & Τ2 χρόνοι αποδιέγερσης).  

Τέτοια φαινόµενα παρατηρούνται κατά την αλληλεπίδραση ενός βιοµορίου µε κάποιο άλλο 

µόριο η οποία επιφέρει διαµορφωτικές αλλαγές και κατ’ επέκταση διαφοροποίηση στις 

ιδιότητες των πυρήνων στην περιοχή αλληλεπίδρασης (βλ. Σχήµα 2) 9. Το αποτέλεσµα το 

οποίο καταγράφεται µε απλά πειράµατα NMR (κυρίως 2D φασµάτων συσχέτισης 1H-1H,  15Ν-
1Η ή/και 13C-1H), είναι η διαφοροποίηση των χηµικών µετατοπίσεων των πυρήνων 

(µετατόπιση των σηµάτων στην κλίµακα των ppm), που ανήκουν σε αυτήν. 

 

 
 
Σχήµα 2: Μελέτη της αλληλεπίδρασης δύο βιοµορίων µε Φασµατοσκοπία NMR. (Α) 
Χαρακτηριστικό φάσµα ετεροπυρηνικής συσχέτισης 1Η-15Ν HSQC στο τέλος της τιτλοδότησης 
µεταξύ δύο πεπτιδίων 22 και 13 αµινοξέων9. (Β) Παρακολούθηση της µετατόπισης των 
κορυφών συσχέτισης 1Η-15Ν κατά την µελέτη της αλληλεπίδρασης δύο πεπτιδικών µορίων 
µέσω τιτλοδότησης και Φασµατοσκοπίας NMR. Η εµφάνιση µιας µόνο κορυφής συσχέτισης η 
οποία κατά την διαδικασία της τιτλοδότησης µετατοπίζεται ως συνάρτηση των 
γραµµοµοριακών όγκων των πεπτιδίων υποδεικνύει ασθενή αλληλεπίδραση. 
 
 

Φαινόµενα Ανταλλαγής. Η δυναµική φύση των φαινοµένων, όπως η δέσµευση ενός 

υποκαταστάτη σε ένα πρωτεϊνικό µόριο, επηρεάζει τη µορφή του φάσµατος NMR. Εάν η 

διαδικασία ανταλλαγής ενός µικρού µορίου (υποκαταστάτη) ανάµεσα στην ελεύθερη και την 

δεσµευµένη του κατάσταση σε ένα βιοµακροµόριο (µόριο-στόχος, βλ. Σχήµα 3Α) είναι αργή 

σε σύγκριση µε τη διαφοροποίηση της χηµικής µετατόπισης µεταξύ των δύο καταστάσεων (σε 
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µονάδες συχνότητας) το φάσµα NMR των δύο µορίων θα χαρακτηρίζεται από δύο διακριτές 

σειρές σηµάτων συντονισµού, οι οποίες θα αντιστοιχούν στην ελεύθερη και την δεσµευµένη 

µορφή του υποκαταστάτη αντίστοιχα (Σχήµα 3Β). Αντίθετα εάν η διαδικασία είναι ταχεία τότε 

στο φάσµα θα παρατηρείται µία µοναδική σειρά κορυφών στη µέση τιµή της χηµικής 

µετατόπισης των σηµάτων του ελεύθερου και δεσµευµένου υποκαταστάτη (Σχήµα 3Γ). Οι 
υποκαταστάτες που συνδέονται ασθενώς σε ένα µόριο-στόχο και συνεπώς βρίσκονται σε 

ταχεία ανταλλαγή ανάµεσα στην ελεύθερη και στην δεσµευµένη τους κατάσταση θα 

παρουσιάζουν σταθερά αποδέσµευσης της τάξης Kd<10-5 M και θα εµφανίζουν ασθενή 

δέσµευση στον µόριο-στόχο. Αντιθέτως, εκείνοι οι οποίοι εµφανίζουν ισχυρή δέσµευση στο 

µόριο-στόχο θα παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην δεσµευµένη κατάσταση 

και η ανταλλαγή τους ανάµεσα σε αυτήν και την ελεύθερη κατάσταση τους θα γίνεται αργά µε 

Kd≤10-8. Υποκαταστάτες που συνδέονται µε Kd~10-6-10-8 βρίσκονται στην ενδιάµεση περιοχή, 

µεταξύ αργής και γρήγορης, ανταλλαγής. Οι µεθοδολογίες NMR οι οποίες περιγράφονται 

παρακάτω αξιοποιούν τα συγκεκριµένα φαινόµενα ακόµα και για ενώσεις µε χαµηλή 

συγγένεια δέσµευσης και έχουν σχεδιαστεί για µελέτες τέτοιων υποκαταστατών οι οποίοι 

βρίσκονται κυρίως σε κατάσταση γρήγορης ανταλλαγής. Στην πράξη η αλληλεπίδραση δύο 

µορίων µελετάται µε πειράµατα τιτλοδότησης µέσω των οποίων είναι δυνατόν να µετρηθεί και 

να αποτιµηθεί ποσοτικά η µεταβολή της χηµικής µετατόπισης των σηµάτων ως συνάρτηση 

της συγκέντρωσης του υποκαταστάτη. Στην περίπτωση που η σταθερά ταχύτητας διάστασης 

του συµπλόκου βιοµορίου-υποκαταστάτη (koff) βρίσκεται στην κλίµακα χρόνου της γρήγορης 

ανταλλαγής είναι εφικτός ο υπολογισµός της σταθεράς διάστασης (Κd). 

 

 
 
Σχήµα 3: NMR ιδιότητες των βιοµακροµορίων και των µικρών µορίων. Όταν ένα µικρό 
µόριο, προσδέτης (Π) δεσµεύεται σε ένα µακροµοριακό υποδοχέα (Υ), τότε οι ιδιότητες του Υ 
µεταφέρονται στο Π και συνεπώς αλλάζουν και οι NMR ιδιότητες του. 
Kd: σταθερά διάστασης του Υ-Π συµπλόκου, Kon :σταθερά σχηµατισµού του Υ-Π συµπλόκου, 
[Π] : συγκέντρωση του Π, NOE:nuclear Overhauser effect, [Υ]: συγκέντρωση του Υ. 
 
 

Οι µέθοδοι ανίχνευσης πρόσδεσης κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες: (α) ανίχνευσης 

των µεταβολών των NMR σηµάτων των πρωτεϊνών (χαρτογράφηση χηµικών µετατοπίσεων), 
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και (β) ανίχνευσης των µεταβολών των σηµάτων των υποκαταστατών. Στην δεύτερη 

περίπτωση αξιοποιείται η διαφοροποίηση των ιδιοτήτων των µικρών µορίων, καθώς ανάµεσα 

στις δύο καταστάσεις (ελεύθερη και υπό αλληλεπίδραση/σύµπλεξη) εµφανίζονται σηµαντικές 

διαφορές στον ρυθµό περιστροφικής και µεταφορικής κίνησης (Σχήµα 3A-Γ). Πειράµατα 

βασισµένα στην παρατήρηση των πιθανών υποκαταστατών έχουν το πλεονέκτηµα ότι 

απαιτούν µικρές σχετικά ποσότητες του µη επισηµασµένου µακροµοριακού στόχου (1-10 µΜ 

σε 0,5 mL διαλύµατος), ενώ είναι δυνατή η µελέτη µείγµατος αρκετών ενώσεων.  

 

Οι τεχνικές NMR στην ανακάλυψη φαρµάκων 
SARbyNMR: Η τεχνική SARbyNMR10-11 (structure-activity relationship by nuclear magnetic 

resonance) βασίζεται στη συστηµατική µελέτη των χαµηλής συγγένειας υποκαταστατών µε 

χρήση των µεταβολών της χηµικής µετατόπισης της πρωτεΐνης και στην προσέγγιση της 

συγγένειας δέσµευσης µε χρήση των δοµικών πληροφοριών που συλλέγονται. Το 

πρωταρχικό στάδιο της SARbyNMR είναι η αποτίµηση (ταυτοποίηση) των 15Ν και 1H 

σηµάτων συντονισµού του σκελετού του πρωτεϊνικού στόχου, θέτοντας τη βάση για την 

συστηµατική εξέταση των ενώσεων και τη λήψη δοµικών πληροφοριών για τον τρόπο 

δέσµευσης του υποκαταστάτη. Η δέσµευση του υποκαταστάτη ανιχνεύεται µέσω 

χαρτογράφησης της χηµικής µετατόπισης, δηλαδή µε σύγκριση των δισδιάστατων φασµάτων 

[15Ν-1Η]-HSQC του 15Ν ενιαία επισηµασµένου πρωτεϊνικού στόχου, απουσία και παρουσία 

του υποκαταστάτη. Εξετάζονται συστηµατικά οµάδες έως δέκα ή και περισσοτέρων 

οργανικών µορίων ταυτόχρονα, µε συνέπεια την αναγνώριση αρχικά των οµάδων που 

περιέχουν ισχυρούς υποκαταστάτες και στην συνέχεια µέσω κατακερµατισµού των οµάδων 

και νέων ΝΜR πειραµάτων, την ανίχνευση του περισσότερο ισχυρού προσδέτη. 

Επιπροσθέτως, επειδή το µόριο-στόχος είναι δυνατόν να διαθέτει µια χαµηλότερης, αλλά 

σηµαντικής συγγένειας δευτερεύουσα θέση πρόσδεσης υποκαταστατών, επιχειρείται µε 

παρόµοιο τρόπο (ΝΜR πειραµάτων και παρατήρηση της διαφοροποίησης των χηµικών 

µετατοπίσεων) ανίχνευση νέων χαµηλής συγγένειας υποκαταστατών. Και για τα δύο είδη των 

υποκαταστατών που έχουν αναγνωρισθεί εφαρµόζεται διαδικασία βιολογικών δοκιµών και 

ορθολογιστικού σχεδιασµού για την βελτίωση της ικανότητας πρόσδεσης των υποκαταταστών 

αυτών και της εκλεκτικότητας τους, καθώς επίσης και ενίσχυσης της βιολογικής αξίας τους και 

των φαρµακευτικών τους ιδιοτήτων. Το επόµενο στάδιο εστιάζεται στην διαµορφωτική τους 

µελέτη και στην διαπίστωση του σχετικού τους προσανατολισµού όταν βρίσκονται 

προσδεδεµένα στο µόριο-στόχο (στο τριτοταγές σύµπλοκο), µέσω [1Η-1Η]-NOESY 

πειραµάτων. Στη συνέχεια αυτή η πληροφορία αξιοποιείται κατευθύνοντας την χηµική 

σύνθεση του τελικού υποκαταστάτη, µέσω της σύνδεσης των δύο ανεξάρτητων ενώσεων που 

ανιχνεύθηκαν. Η νέα συνθετική, χηµική ένωση, αποτελεί έναν δι-δοντικό υποκαταστάτη ο 

οποίος διατηρεί τον χωροταξικό προσανατολισµό µεταξύ των δύο πρόδροµων 

υποκαταστατών σε σχέση µε τον πρωτεϊνικό στόχο, µε ενισχυµένη συγγένεια πρόσδεσης.  

Εφαρµογή της µεθόδου: Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αναγνώριση και εξέλιξη 

µέσω της τεχνικής SARbyNMR ενός υποκαταστάτη ο οποίος προσδένεται στην καταλυτική 
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περιοχή της ανθρώπινης στρωµαλυσίνης µε IC50 της τάξης των 15 nΜ11. Επίσης, έχει 

αναφερθεί12 η συστηµατική εξέταση της ικανότητας πρόσδεσης 1000 ενώσεων µοριακού 

βάρους µεταξύ 100 και 300 Da σε χρονικό διάστηµα της τάξης των µερικών ωρών, 

χρησιµοποιώντας συγκέντρωση πρωτεΐνης 300 µΜ, και Φασµατογράφου NMR, 

εξοπλισµένου µε κρυογογονικά ψυχόµενα µέρη (τεχνολογία cryoprobe) και αυτοµατοποιηµένο 

σύστηµα µεταφοράς και εισαγωγής/εξαγωγής δείγµατος.  

 

Πίνακας 1: Η ποσότητα της πρωτεΐνης η οποία απαιτείται για τις διάφορες τεχνικές 

ανίχνευσης αλληλεπίδρασης βιοµορίων µέσω Φασµατοσκοπίας NMR. 

 

   
Πειράµατα* 

 
Ποσότητα πρωτεΐνης ανά 

δείγµα NMR≠ 
Αναφορά 

βιβλιογραφίας 

   

STD, WaterLOGSY 5-10µg 19,21 

   
15N-1H χαρτογράφηση χηµικών 

µετατοπίσεων του σκελετού 500µg 12 

   
13C1H3 χαρτογράφηση των 
χηµικών µετατοπίσεων 250µg 3,20 

   

 
*Οι τεχνικές STD και WaterLOGSY παρέχει αποκλειστικά πληροφορίες για την µελέτη δέσµευσης 
υποκαταστατών. Προσεγγίσεις χαρτογράφησης χηµικών µετατοπίσεων µας πληροφορεί επίσης και για 
τη θέση των ενεργών κέντρων στην τρισδιάστατη δοµή του υποδοχέα. 
 
≠Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί για πρωτεΐνες µοριακού βάρους 30kDa για µία κανονική NMR probe 
5mm µε όγκο δείγµατος 500-µl. Συνήθως, µε ένα δείγµα NMR µελετώνται συστηµατικά 1-10 
υποκαταστάτες. Mικρότερες ποσοτήτες πρωτεΐνης χρειάζονται, όταν χρησιµοποιούνται cryoprobes ή 
υποδοχείς δείγµατος NMR µικρότερου όγκου (π.χ. Shigemi tubes)  
 
 
 
SHAPES: Η βασική στρατηγική της συστηµατικής εξέτασης13 SHAPES είναι η αποτίµηση της 

ικανότητας δέσµευσης µιας βιβλιοθήκης ενώσεων (της τάξης των 300 ενώσεων περίπου) 

χαµηλού µοριακού βάρους. Οι ενώσεις αυτές παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία στην 

χηµική τους δοµή (shapes) και σύσταση, και δοκιµάζονται έναντι του µορίου-στόχου, 

χρησιµοποιώντας τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην παρακολούθηση του υποκαταστάτη. Οι 

υποκαταστάτες αυτοί προέρχονται κυρίως από ενώσεις µε χαρακτηριστικά δοµικά πλαίσια 

(scaffolds) και διαµορφώσεις που έχουν διαπιστωθεί σε ευρέως διαδεδοµένα φάρµακα14. Τα 

αποτελέσµατα προκαταρκτικών δοκιµών όπου αναγνωρίζονται ενώσεις µε χαµηλή συγγένεια 

δέσµευσης (µε Κd σε της τάξης των mM) αξιοποιούνται στην συνέχεια της στρατηγικής 

αναζήτησης βιοδραστικών ενώσεων µε υψηλή συγγένεια σύνδεσης. Για παράδειγµα, 

υποκαταστάτες µε συγκεκριµένα δοµικά πλαίσια οι οποίοι εµφανίζουν ασθενή δέσµευση, και 
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πιθανότατα θα διέφευγαν της αναγνώρισης ως πιθανοί υποκαταστάτες εάν η διαδικασία 

αναζήτησης γινόταν µέσω βιολογικών δοκιµών, µε την στρατηγική SHAPES αναγνωρίζονται 

και αξιοποιούνται για την περαιτέρω αναζήτηση, µέσω υπολογιστικών συστηµάτων σε βάσεις 

δεδοµένων, παρόµοιων ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές (“SHAPES hits”) συνιστούν µια νέα 

βιβλιοθήκη ενώσεων. Αυτές ελέγχονται µε υπολογιστικές προσεγγίσεις, µέσω της διαδικασίας 

του εικονικού ελέγχου (virtual screening) και της προσοµοίωσης σύµπλεξης (docking 

simulations), για την την συγγένεια δέσµευσης τους έναντι στο µόριο-στόχο και καθοδηγούν 

τον σχεδιασµό νέων ενώσεων µε υψηλότερη συγγένεια δέσµευσης.  

Εφαρµογή της µεθόδου: Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αποτελεσµατικότητας της 

SHAPES στρατηγικής13 αποτελεί η συστηµατική εξέταση δικυκλικών µορίων µε ιµιδαζολικό 

δακτύλιο η οποία οδήγησε στην δηµιουργία χηµικής βιβλιοθήκης αναλόγων του αρχικώς 

αναγνωρισµένου δοµικού τµήµατος. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε αρχικά στην εξεύρεση 

ασθενών υποκαταστατών της πρωτεϊνικής κινάσης p38 οι οποίοι µε συνθετική τροποποίηση 

των SHAPES επιτυγχόντων υποκαταστατών προέκυψαν ισχυροί αναστολείς της p38.  

 
NMR-SOLVE: H NMR-SOLVE (Structurally Orientated Library Valency Engineering)15 είναι 

µία τεχνική σχεδιασµού φαρµάκων, η οποία παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη 

συγκεκριµένων βιβλιοθηκών χηµικών ενώσεων µε σκοπό την αξιοποίησή τους έναντι πολλών 

βιοµοριακών στόχων. Η υψηλή αποδοτικότητα της τεχνικής NMR-SOLVE οφείλεται στην 

εκλεκτική ισοτοπική επισήµανση και συνεπώς στην επιλεκτική ταυτοποίηση και 

παρακολούθηση ορισµένων µόνο πρωτονίων ή άλλων πυρήνων στη θέση δέσµευσης του 

µικρού µορίου-υποκαταστάτη ή του µεγάλου βιοµορίου (φυσικό υπόστρωµα). Με τον τρόπο 

αυτό, η τεχνική NMR-SOLVE παρέχει δοµικές πληροφορίες για πρωτεϊνικά µόρια ή 

βιοµοριακά σύµπλοκα µεγάλου µοριακού βάρους χωρίς να απαιτείται η ολοκληρωτική 

αποτίµηση πολύπλοκων 2D/3D ετεροπυρηνικών NMR φασµάτων που προκύπτουν από 

ενιαία 13C και 15Ν επισηµασµένων πρωτεϊνών. Μία τέτοια απλοποιηµένη προσέγγιση 

εµπεριέχει την εκλεκτική παρακολούθηση 13C-1Η-επισηµασµένων µεθυλικών οµάδων σε 

δείγµατα ενιαία δευτεριωµένων πρωτεϊνών15 ή αµιδικών 1Η-15Ν οµάδων. Σε αυτά τα 

απλουστευµένα φάσµατα η NMR-SOLVE τεχνική παρέχει τα µέσα για την ταυτοποίηση των 

σηµάτων συντονισµού στη θέση δέσµευσης/αλληλεπίδρασης ενός βιοµορίου. 

Εφαρµογή της µεθόδου: Η NMR-SOLVE εφαρµόζεται σε οικογένειες πρωτεϊνών µε κοινό 

χαρακτηριστικό την θέση δέσµευσης, η οποία παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα 

στα µέλη της οικογένειας πρωτεϊνών και η οποία γειτνιάζει µε µία ευµετάβλητη θέση 

δέσµευσης. Μια τέτοια οικογένεια είναι οι δευδρογονάσες και η θέση δέσµευσης του NAD. Η 

µεθοδολογία έγκειται στην µελέτη, µίας µόνο διαθέσιµης πρωτεΐνης, στην οποία η κοινή θέση 

δέσµευσης για όλα τα µέλη της οικογένειας, χαρτογραφείται µέσω ταυτοποίησης και 

ανάλυσης ΝΟΕs µεταξύ οµάδων της θέσης αυτής και ενός καλά χαρακτηρισµένου 

υποκαταστάτη αναφοράς, όπως το συνένζυµο NADH15-16. Η επιβεβαίωση της αποτίµησης 

τέτοιων σηµάτων γίνεται επίσης µέσω µελέτης της επίδρασης των χηµικών µεταβολών στον 

υποκαταστάτη αναφοράς στα [1Η ,15Ν] ή [1Η, 13C] φάσµατα συσχέτισης της πρωτεΐνης. 
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Η τεχνική NMR-SOLVE χρησιµοποιείται επιπροσθέτως για να παρέχει πληροφορίες για την 

χηµική σύνθεση ενός ενιαίου µορίου µέσω σύνδεσης των διαφόρων οµάδων για τις οποίες 

διαπιστώθηκε ικανότητα σύνδεσης στην κοινή και στην γειτονική θέση δέσµευσης. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται συγκεκριµένη δέσµευση των αναλόγων των νέων υποκαταστατών.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η µεθοδολογία NMR παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες στην µελέτη σε ατοµικό επίπεδο της 

δοµής και της δυναµικής πρωτεϊνών. Ταυτοχρόνως αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο 

στην αναζήτηση και ανακάλυψη νέων δοµικών πλαισίων τα οποία µε την κατάλληλη 

τροποποίηση αποδίδουν ενώσεις µε υψηλό βιολογικό ενδιαφέρον και φαρµακευτική αξία. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί σηµαντικές εξελίξεις στην εφαρµογή του ΝΜR στον 

σχεδιασµό βιοδραστικών ενώσεων και σε αρκετές περιπτώσεις στην παρασκευή νέων 

φαρµακευτικών ενώσεων. Στο µέλλον αναµένεται σηµαντική εξέλιξη στην βελτιστοποίηση της 

µεθοδολογίας NMR για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ανίχνευση υποκαταστατών 

µέσα από χηµικές βιβλιοθήκες µεγάλου αριθµού ενώσεων17. Τέλος, περαιτέρω συνδυασµός 

των επισηµασµένων µε ισότοπα πρωτεϊνών και περαιτέρω βελτιώσεις στην τεχνολογία των 

Φασµατογράφων NMR θα έχει ως αποτέλεσµα την διεύρυνση του µεγέθους και της 

πολυπλοκότητας των προσιτών για NMR µελέτη συστηµάτων υποδοχέων-υποκαταστατών18. 
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