Φασματομετρία μάζας (Mass Spectrometry, MS)
και

Πρωτεωμική ανάλυση (Proteomics)
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πεπτιδίων
• Εφαρμογή της Φασματομετρίας Μάζας στην Πρωτεωμική.

Φασματομετρία μάζας
Η φασματομετρία μάζας είναι η αναλυτική τεχνική, κατά την οποία τα μόρια
(συστατικά) ενός δείγματος μετατρέπονται σε ταχύτατα κινούμενα ιόντα και στη
συνέχεια διαχωρίζονται σε σχέση με το λόγο της μάζας προς το φορτίο τους (m/z).

• Μια από τις σημαντικότερες μεθόδους ταυτοποιήσεως και προσδιορισμού της
προς ανάλυση ουσίας από τις πληροφορίες που μας παρέχει το φάσμα μαζών.

Με πιο απλά λόγια η φασματομετρία μάζας είναι
το αναλυτικό εργαλείο που διαχωρίζει ενώσεις με
βάση το φορτίο και τη μάζα τους και μετράει το
μοριακό τους βάρος

Το φάσμα μαζών δείχνει την ένταση του
μετρούμενου ρεύματος ως συνάρτηση του
λόγου m/z

Φασματομετρία μάζας: Χαρακτηριστικά στοιχεία
• Πολύ υψηλή ευαισθησία, που φτάνει έως τα 10-18 M (attomolar range)

• Μεγάλη ακρίβεια μέτρησης, των σχετικών μοριακών μαζών, γεγονός που
επιτρέπει την απόλυτη ταυτοποίηση ενώσεων ακόμη και σε πολύ χαμηλές
ποσότητες (10-12g).
• Θεωρητικά να δράσει σαν καθολικός ανιχνευτής (universal detector) και
επομένως, να εφαρμοστεί για την ανάλυση οποιασδήποτε ενώσεως
• Δυνατότητα εύρεσης δομής αγνώστων ενώσεων, η οποία έχει βρει μεγάλη
εφαρμογή στις τεχνολογίες -omics καθώς επιτυγχάνει αποδοτική εύρεση δομής
πεπτιδίων, πρωτεϊνών, νουκλεοτιδίων.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι:
• Το μεγάλο κόστος αγοράς οργανολογίας, συντήρησης και λειτουργίας των
οργάνων
• Ο μεγάλος βαθμός εξειδίκευσης του χρήστη

Φασματομετρία μάζας: πληροφορίες
Πληροφορίες που λαμβάνονται από τη φασματοσκοπία μάζας:

• Ταυτοποίηση ενώσεων σε πολύπλοκα μείγματα
• Ποσοτικοποίηση ενώσεων σε πολύπλοκα μείγματα
• Ακριβές μοριακό βάρος

• Δομικές πληροφορίες ενώσεων (ανόργανων, οργανικών και βιολογικών μορίων)

Η φασματομετρία μαζών είναι από τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές ανάλυσης και

εφαρμόζεται, ευρέως, σε πολλούς τομείς τεχνολογίας και έρευνας:
Στη βιοτεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία, στην κλινική πράξη, περιβάλλον, τρόφιμα,
τοξικολογία και Ιατροδικαστική έρευνα

Φασματομετρία μάζας: Ιστορική αναδρομή
Οι εφευρέτες της φασματομετρίας μαζών, οι οποίοι έβαλαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη αυτής της
σημαντικής τεχνικής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι:
Τζόζεφ Τζον Τόμσον  Ανακάλυψη ηλεκτρονίου και προσδιορισμός του
λόγου μάζας προς φορτίο του

•

•

Μέχρι το 1897 οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τα άτομα ήταν αδιαίρετα,
αλλά ο Τόμσον απόδειξε ότι έκαναν λάθος, όταν ανακάλυψε ότι τα άτομα
περιέχουν σωματίδια που είναι γνωστά ως ηλεκτρόνια.

•

Ο Τόμσον τα ανακάλυψε όταν έκανε πειράματα σχετικά με τις ιδιότητες των
καθοδικών ακτίνων. Ο Τόμσον διαπίστωσε ότι οι ακτίνες μπορούν να
εκτρέπονται από ηλεκτρικό πεδίο (εκτός από μαγνητικό πεδίο, πράγμα
το οποίο ήταν ήδη γνωστό).

•

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι ακτίνες δεν ήταν κύματα, αλλά
απαρτίζονταν από πολύ ελαφρά αρνητικά φορτισμένα σωματίδια, που
ονόμασε «κύτταρα» (αργότερα θα μετονομάζονταν σε ηλεκτρόνια από
άλλους επιστήμονες).

•

Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1906, «ως αναγνώριση για τη συμβολή
του στις θεωρητικές και πειραματικές εργασίες επί της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας των αερίων».

Το 1912 αποτελεί έτος-σταθμό, όταν κατασκευάζεται το πρώτο φασματόμετρο μάζας από τον Τόμσον και
μετρούνται οι μάζες φορτισμένων ατόμων. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί ένα σωλήνα εκκένωσης αερίου
για τη δημιουργία ιόντων τα οποία διέρχονται από μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία. Τα ιόντα εκτρέπονται
σε παραβολική τροχιά και κατόπιν ανιχνεύονται σε μια φωτογραφική πλάκα. Με τη συσκευή αυτή,
λαμβάνονται για πρώτη φορά τα φάσματα του O2, N2, CO και CO2. Επιπλέον το 1913 ανακαλύπτει τα ισότοπα
20 και 22 του Νέου

Φασματομετρία μάζας: Ιστορική αναδρομή
Άρθουρ Τζέφρεϊ Ντέμπστερ  1918
•

Ανέπτυξε την πηγή ιοντισμού με πρόσκρουση ηλεκτρονίων και το πρώτο
φασματόμετρο μαγνητικού τομέα (180°) με εστίαση κατεύθυνσης

Φράνσις Ουίλιαμ Άστον  1919
•

Ανέπτυξε το πρώτο φασματόμετρο μάζας για τη μελέτη ισοτόπων,
αποδεικνύοντας την ύπαρξη πλήθους ισοτόπων μη ραδιενεργών στοιχείων

•

Βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1922 για την ανάπτυξη του πρώτου
φασματομέτρου μαζών με εστίαση ταχύτητας.

Γενικές αρχές φασματομετρίας μαζών: 3 βήματα

Δημιουργία
ιόντων
Τα εισερχόμενα
συστατικά
μετατρέπονται σε
ιόντα.

Αναλυση μάζας:
Διαχωρισμός
ιόντων
ανάλογα με το
m/z

Ανίχνευση ιόντων
Ο ανιχνευτής
συλλαμβάνει τα
διαχωριζόμενα ιόντα
και τα μετατρέπει σε
ηλεκτρικό
σήμα.

• Ο φασματογράφος μαζών είναι ένα όργανο που τεμαχίζει την ουσία που μελετάται
παράγοντας ιόντα.
• Τα ιόντα αυτά επιταχύνονται με τη βοήθεια ισχυρού ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου και
συλλέγονται από τον ανιχνευτή ανάλογα με το μοριακό τους βάρος.

Φασμα μάζας (Mass Spectrum)

Ένα φάσμα μάζας είναι μια γραφική παράσταση του σήματος ιόντων (της σχετικής
αφθονίας των ανιχνευθέντων ιόντων - relative abundance) συναρτήσει του λόγου
μάζας προς φορτίο (m/z).
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Οι πηγές ιονισμού διακρίνονται σε σκληρές (hard
ionization) και μαλακές (soft ionization), ανάλογα
με την ενέργεια που μεταδίδουν στα μόρια του
αναλυτή και στο σπάσιμο των δεσμών του μορίου
σε μικρότερα θραύσματα.
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Πηγές ιόντων – Ion Source
Κύριες τεχνικές ιονισμού στη φασματομετρία μάζας (MS)
Πηγές ιονισμού για πτητικές ενώσεις:
α) Ιονισμός με πρόσκρουση ηλεκτρονίων (EI) και β) Χημικός ιονισμός (CI)
Πηγές ιονισμού για μη πτητικές ενώσεις (ιονισμός σε ατμοσφαιρική πίεση):
α) Ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization, ESI),
β) Χημικός ιονισμός σε ατμοσφαιρική πίεση (APCI)
Άλλες πηγές ιονισμού στη φασματομετρία μοριακών μαζών:
α) Ιονισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υλικό μήτρας (MALDI),
β) Βομβαρδισμός με ταχέα άτομα (FAB)

* Μαλακές πηγές ιονισμού

Ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization, ESI)
Pressure = 1 atm
Inner tube diam. = 100 um
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1. Το διάλυμα του δείγματος τροφοδοτείται στο 2. To ψηλό δυναμικό δημιουργεί
τριχοειδές ψεκασμού, το οποίο διατηρείται σε
ένα νέφος από μικροσκοπικά
δυναμικό 3-4 KV
φορτισμένα σταγονίδια, τα
Ουσιαστικά ένα διάλυμα χαμηλής πτητικότητας
οποία
συρρικνώνονται
και
ψεκάζεται από ένα λεπτό τριχοειδές υπό την
διασπώνται
επίδραση ηλεκτροστατικού πεδίου
επαναλαμβανόμενα, λόγω της
εξάτμισης του διαλύτη, μέχρι το
σχηματισμό
ιόντων
αέριας
φάσης
https://www.youtube.com/watch?v=r6TGvG7RUyo

Ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization, ESI)
• Mια από τις σημαντικότερες τεχνικές για αναλύσεις πολυπεπτιδίων, πρωτεϊνών
και ολιγονουκλεοτιδίων με μοριακά βάρη ≥ 100.000 Da

• H κυριότερη μέθοδος σύζευξης υγρής χρωματογραφίας με φασματομετρία μαζών
Διαδικασία ESI: το δείγμα μετατρέπεται σε ένα λεπτό εκνέφωμα φορτισμένων
σταγονιδίων υπό την επίδραση ενός ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Η εξάτμιση του
διαλύτη μετατρέπει τα φορτισμένα σταγονίδια σε ιόντα αέριας φάσης.

A few years ago the idea of making proteins or
polymers “fly” by electrospray ionization (ESI)
seemed as improbable as a flying elephant, but
today it is a standard part of modern mass
spectrometers.

1980, Fenn & Mann

«Wings for molecular elephants»

Ιονισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υλικό μήτρας
(MALDI)
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization
• Χρησιμοποιείται για την ανάλυση ενώσεων με μεγάλο μοριακό βάρος, όπως
φυσικών ή συνθετικών πολυμερών, πρωτεϊνών και πεπτιδίων
• Μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι η δυνατότητα μέτρησης πολύ μεγάλων
μοριακών βαρών. Για αυτόν το λόγο βρίσκει εφαρμογή στην Πρωτεωμική, στο
πρώτο στάδιο της ανάλυσης στη μέτρηση του μοριακού βάρους μεγάλων
πρωτεϊνών αλλά και στον προσδιορισμό της μοριακής μάζας συνθετικών
πολυμερών.

337 nm UV laser
• To δείγμα αναμειγνύεται μ’ ένα κατάλληλο
οργανικό υλικό μήτρας που απορροφά
ακτινοβολία στο UV.

• Η ενέργεια του λέιζερ απορροφάται από
το υλικό της μήτρας και μεταδίδεται στο
μόριο το οποίο εκροφάται και ιονίζεται.
cyano-hydroxy
cinnamic acid
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• Στη μεθοδολογία αυτή, το δείγμα αναμειγνύεται μ’ ένα
κατάλληλο οργανικό υλικό μήτρας που απορροφά
ακτινοβολία σε συγκεκριμένα μήκη κύματος.
• Η ενέργεια του λέιζερ απορροφάται από το υλικό της
μήτρας, η οποία με τη σειρά της εξατμίζεται, μετατρέποντας
έτσι και μέρος της αναλυόμενης ουσίας στην αέριο φάση.
• Οι επακόλουθες συγκρούσεις στην αέρια κατάσταση
επιτρέπουν
την
διαμοριακή
μεταφορά
φορτίου
(πρωτονίωση και αποπρωτωνίωση) , ιονίζοντας έτσι και την
αναλυόμενη ουσία

Αναλυτές μάζας (Mass Analyzers)
• Συσκευές που διαχωρίζουν τα παραγόμενα από την πηγή ιονισμού ιόντα με βάση
το λόγο μάζα προς φορτίο (m/z). Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί τύποι ανιχνευτών, οι
οποίοι διακρίνονται από διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες.
• Η διαχωριστική ή διακριτική ικανότητα (Resolution R) ενός αναλυτή αποτελεί το
σπουδαιότερο χαρακτηριστικό ποιότητας ενός φασματομέτρου μαζών

R= m/Δm
Δm= η διαφορά μαζών δύο διαδοχικών κορυφών και
m=η μάζα της πρώτης κορυφής
• Διακρίνονται σε απλούς αναλυτές με μικρή διαχωριστική ή διακριτική ικανότητα και
σε αναλυτές με μεγάλη διαχωριστική ικανότητα.
• Αναλυτές με μεγάλη διακριτική ικανότητα R (104-105), είναι απαραίτητοι για την
εύρεση του ακριβούς μοριακού τύπου μιας ένωσης, ενώ για τη διασάφηση απλώς
της δομής ουσιών δεν χρειάζονται όργανα μεγάλης διακριτικής ικανότητας (R=1001000)

Αναλυτές μάζας (Mass Analyzers)
1. Αναλυτές μαγνητικού πεδίου (magnetic sector mass filter)

H πρώτη μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε, η πιο
δαπανηρή, αλλά με τη
μεγαλύτερη ακρίβεια.

• Οι αναλυτές δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο μέσα στο οποίο κινούνται τα ιόντα
διαγράφοντας μια τροχιά και διαχωρίζονται ανάλογα με την ορμή των ιόντων η
οποία εξαρτάται και από το λόγο m/z του κάθε ιόντος.
• Έτσι συγκεκριμένα ιόντα που έχουν τον ίδιο λόγο m/z ακολουθούν τη προβλεπόμενη
τροχιά και εστιάζονται στη σχισμή που οδηγεί στον ανιχνευτή.

• Το φάσμα μαζών μπορεί κάθε φορά να είναι διαφορετικό αλλάζοντας το μαγνητικό
πεδίο ή το δυναμικό επιτάχυνσης των ιόντων ώστε να μεταφέρονται στον ανιχνευτή
συγκεκριμένα κάθε φορά ιόντα βάση του λόγου m/z.

Αναλυτές μάζας (Mass Analyzers)
2. Αναλυτές μαζών χρόνου πτήσης (Time of flight analysers, TOF)

Τα ιόντα διαχωρίζονται με βάση το διαφορετικό χρόνο πτήσης τους για μια γνωστή
απόσταση.
Πως? Η ταχύτητα ενός ιόντος που κινείται σε χώρο απαλλαγμένο
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εξαρτάται από το λόγο m/z.

Τα φασματόμετρα μάζας με αναλυτή μαζών χρόνου πτήσης είναι απλά, φθηνά και
μετρούν μάζες μεγάλου εύρους μέχρι 300 kDa. Ωστόσο έχουν μικρότερη
διαχωριστική ικανότητα και επαναληψιμότητα από άλλα π.χ αναλυτές μαγνητικού
πεδίου

Αναλυτές μάζας (Mass Analyzers)
2. Αναλυτές μαζών χρόνου πτήσης (Time of flight analysers, TOF)

• Τα ιόντα εισάγονται απευθείας από την πηγή ιόντων του οργάνου ή από
προηγούμενο αναλυτή (σε περίπτωση σύζευξης) σαν ένας παλμός.
• Έπειτα επιταχύνονται μέσα στο θάλαμο πτήσεως από ένα ηλεκτρικό πεδίο που
ασκείται (2- 25 KV) και αποκτούν την ίδια κινητική ενέργεια.
• Μετά την αρχική επιτάχυνση, το ιόν εισέρχεται σε χώρο που δεν υπάρχει
ηλεκτρικό πεδίο => κινείται ευθύγραμμα και ομαλά μέχρι τον ανιχνευτή, σε έναν
σωλήνας πτήσης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Όσο μικρότερη μάζα έχει το
ιόν,
τόσο
μεγαλύτερη
ταχύτητα
και
μικρότερο
χρόνο πτήσης θα έχει.

Ο χρόνος πτήσης από την πηγή ιόντων μέσω του σωλήνας πτήσης στον ανιχνευτή, που
μετριέται σε microseconds, μπορεί να μετασχηματιστεί στην τιμή m/z.

Ανιχνευτές στη φασματομετρία μαζών
• Τα ιόντα διαχωρίζονται στον αναλυτή (mass analyzer) με βάση το λόγο μάζας προς
φορτίο και μετά συλλέγονται από έναν ανιχνευτή (detector).
• Ο ανιχνευτής ιόντων συλλαμβάνει τα προσπίπτοντα ιόντα και τα μετατρέπει σε
ανάλογο ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν μεταγωγείς (transducers) που μετατρέπουν τη
δέσμη των ιόντων σε ένα ηλεκτρικό σήμα.
• Το σύστημα δεδομένων επεξεργάζεται το μέγεθος των ηλεκτρικών σημάτων, το
ψηφιοποιεί, το αποθηκευεί στη μνήμη ενός υπολογιστή, και παρουσιάζει το φάσμα
των μαζών.
• Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα γράφημα σχετικής έντασης ως προς το λόγο
μάζας προς φορτίο κατά τη διάρκεια μιας ελεγχόμενης ανίχνευσης των μαγνητικών
ή ηλεκτρικών πεδίων.
• Το μέγεθος των κορυφών σχετίζεται με την ύπαρξη ιόντων και κατακερματισμένων
ιόντων που παράγονται. Οι κορυφές κανονικοποιούνται, η πιο έντονη κορυφή στο
φάσμα ονομάζεται μητρική κορυφή (base peak) και αντιστοιχεί στο μοριακό βάρος
του μορίου. Με βάση αυτή την κορυφή που χρησιμοποιείται ως αναφορά,
υπολογίζεται το ύψος κάθε κορυφής.

MALDI-TOF
MALDI-TOF principle
https://www.youtube.com/watch?v=0jeFpXHZ8W0
MALDI-TOF vs classical microbiology methods
https://www.youtube.com/watch?v=_xXYBxDNoKk

Περαιτέρω υλικό κατανόησης- Ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό (ESI)

This technique is used for many substances with higher molecular mass including many
biological molecules such as proteins. This is known as a ‘soft’ ionisation technique and
fragmentation rarely takes place.

Περαιτέρω υλικό κατανόησης – Time of Flight (TOF)
1ο στάδιο: Επιτάχυνση ιόντων (Acceleration) μετά τον ιονισμό π.χ με ESI

Περαιτέρω υλικό κατανόησης– Time of Flight (TOF)
2ο στάδιο: Πτήση ιόντων μέσα σε σωλήνα (flight tube)
Τα θετικά ιόντα περνούν μέσα από μια οπή στην αρνητικά φορτισμένη πλάκα σε ένα
σωλήνα. Ο χρόνος πτήσης κάθε σωματιδίου μέσα στο σωλήνα πτήσης εξαρτάται από
την ταχύτητά του η οποία με τη σειρά του εξαρτάται από τη μάζα του.

σωλήνας πτήσης

Περαιτέρω υλικό – Time of Flight (TOF)
3ο στάδιο: Ανίχνευση ιόντων μέτά την πτήση
π.χ. ιόντα των τριών ισοτόπων του μαγνησίου (24Mg+ , 25Mg+ , 26Mg+ )

Τα θετικά ιόντα κατάλήγουν σε μια αρνητικά φορτισμένη ηλεκτρική πλάκα του ανιχνευτή,
οπότε αποφορτίζονται λαμβάνοντας ηλεκτρόνια από την πλάκα. Αυτό δημιουργεί μια
κίνηση των ηλεκτρονίων και επομένως ένα ηλεκτρικό ρεύμα που μετριέται. Το μέγεθος
του ρεύματος είναι ανάλογο του αριθμού των ιόντων που χτυπούν την πλάκα.

Περαιτέρω υλικό – παρουσίαση/ανάλυση

Περαιτέρω υλικό – παρουσίαση/ανάλυση

Συνέχεια  Η σχετική ατομική μάζα ενός
στοιχείου μπορεί να βρεθεί με τον
υπολογισμό της μέσης μάζας των ισοτόπων
του.

Περαιτέρω υλικό – παρουσίαση/ανάλυση

Οι μονάδες μάζας που χρησιμοποιούνται είναι το [u] – unified atomic mass unit ή αλλιώς
[Da] Dalton
1 u = 1 Da = 1/12th της μάζας του 12C = 1.66053886 x 10-27 kg
1 αμινοξύ έχει μέση μάζα 110 Da

Πρωτέωμα (Proteome)
•
•

Μετά την ολοκλήρωση της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος (2003), ενός γιγαντιαίου
εγχειρήματος που γνώρισε τεράστια δημοσιότητα, οι ερευνητές εστιάζουν πλέον την προσοχή τους
στη μελέτη του ανθρώπινου «πρωτεώματος» - όρος που καθιερώθηκε το 1996.
Το πρωτέομα είναι πιο πολύπλοκο επίπεδο πληροφοριών, σε σχέση με το γονιδίωμα, και
περιλαμβάνει τα είδη, τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών σε ένα δεδομένο
βιολογικό περιβάλλον. Αποτελεί κλειδί για την κατανόηση της λειτουργίας (αλλά και δυσλειτουργιών)
του γονιδιώματος

Proteome (protein + genome)  σύνολο των
πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από ένα
συγκεκριμένο γονιδίωμα.

Γονιδίωμα vs
Πρωτέωμα
Κυριότερες διαφορές:

Ίδιο Γονιδίωμα διαφορετικό Πρωτέωμα!

• To γονιδίωμα περιγράφει όλη την αλληλουχία βάσεων στο DNA, ενώ το Πρωτέωμα
τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το γονιδίωμα.
• Το γονιδίωμα περιγράφει τι είναι δυνατόν να παραχθεί, ενώ το Πρωτέωμα τι είναι
λειτουργικά παρόν.
• Το γονιδίωμα είναι συγκεκριμένο για ένα οργανισμό, ενώ το Πρωτέωμα ποικίλλει
αναλόγως τύπου κυττάρου, σταδίου ανάπτυξης, συνθηκών στο περιβάλλον.
• Το γονιδίωμα είναι στατικό, ενώ το Πρωτέωμα δυναμικό - μπορεί να μεταβάλλεται
κάθε στιγμή σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των βιολογικών συστημάτων
με το περιβάλλον τους, λόγω της επίδρασης εξωγενών παραγόντων ή
παθολογικών καταστάσεων.

Πρωτεωμική (Proteomics)
Σημαντικός τομέας έρευνας, ο οποίος αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογιών της (i)
μελέτης των πρωτεϊνών, των (ii) μετα-μεταφραστικών τους τροποποιήσεων και των (iii)
αλληλεπιδράσεων τους, με στόχο την κατανόηση πολύπλοκων βιολογικών φαινομένων
• Πιο αναλυτικά οι στόχοι της είναι:
1. Διαχωρισμός, ποσοτικοποίησή και ταυτοποίηση πρωτεϊνών και πεπτιδίων που
μπορεί να παράγει ένας συγκεκριμένος τύπος κυττάρου, ιστού ή οργανισμού.
2. Αλληλούχιση πεπτιδίων.

3. Μελέτη αλληλεπίδρασης (τρόπου σύνδεσης) μεταξύ των πρωτεϊνών σε σύμπλοκα.
4. Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις (post-translational modifications) πρωτεινων
π.χ φωσφορυλίωση, γλυκοζυλίωση
Ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών στόχων
(πρωτεΐνες-στόχοι), βιοδεικτών διάγνωσης
ή/και πρόγνωσης για την αντιμετώπιση
ανθρώπινων ασθενειών. Καθορισμός
μηχανισμών.

Πρωτεωμική (Proteomics)
Παράδειγμα: Ανίχνευση μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων (post-translational
modifications) πρωτεινων π.χ φωσφορυλίωση, γλυκοζυλίωση

Πρωτεωμική – Βασικά βήματα
Τα βασικά στάδια των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην πρωτεομική
για την ανάλυση των πρωτεϊνών σε κύτταρα ή ιστούς είναι:

• Συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων
• Διαχωρισμός των πρωτεϊνών (π.χ. Ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE, 2DE - δύο
διαστάσεων, HPLC)
• Ταυτοποίηση των πρωτεϊνών (π.χ. φασματομετρία μάζας)
• Ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια της βιοπληροφορικής (σύγκριση της
μετρούμενης μάζας της πρωτεΐνης ή των πεπτιδίων με βιβλιοθήκες ή βάσεις
δεδομένων)

Θυμηθείτε! To Άρθρο του Workshop 4
«Proteomic Analysis of Sauvignon Blanc Grape Skin, Pulp and Seed
and Relative Quantification of Pathogenesis-Related Proteins»

Πρωτεωμική – Μεθοδολογίες

Πρωτεωμική – Προσεγγίσεις
• Μέθοδος για την ταυτοποίηση και
αλληλούχιση πρωτεϊνών και μελετη των
μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεών
τους.

• Οι απομονωμένες πρωτεΐνες ή τα
μίγματα
πρωτεωμάτων
πρώτα
πέπτονται πλήρως σε πεπτίδια μετά
από πρωτεόλυση και στη συνέχεια τα
πεπτίδια
αναλύονται
με
φασματοσκοπία μάζας σε σειρά (MSn).

• Η ταυτότητα των πεπτιδίων εξακριβώνεται μετά από ανίχνευση κατάλληλης βάσης
δεδομένων.
• Οι δύο προσεγγίσεις (top down και bottom up), είναι συμπληρωματικές και
απαραίτητες για να παρέχουν την πλήρη εικόνα της αμινοξικής αλληλουχίας μιας
πρωτεΐνης και των μετα-μεταφραστικών της τροποποιήσεων

1. Εξαγωγή πρωτεϊνών και προετοιμασία για Πρωτεωμική ανάλυση
1. Απομόνωση
πρωτεϊνών: από
διαφορετικές πηγές όπως καλλιέργειες
κυττάρων,
δείγματα
ιστών,
και
βιολογικών υγρών κλπ.  επιδιώκεται
όσο
το
δυνατόν
μικρότερη
περιεκτικότητα σε άλλα βιολογικάυλικά (π.χ. Λιπίδια, DNA κ.α.)
Βασικά αντιδραστήρια προετοιμασίας δείγματος:
•

Απορρυπαντικά όπως είναι το SDS ή Triton X-100, που βοηθούν τον διαχωρισμό των
πρωτεϊνών από τα λιπίδια

•

Αναγωγικοί παράγοντες όπως το DTT για την αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών (η
αναγωγή των δεσμών οδηγεί σε αποδιάταξη των πρωτεϊνών και διευκολύνει την περαιτέρω
ενζυμική πρωτεόλυση)

•

Άλλοι αποδιατακτικοί παράγοντες όπως η ουρία που «διακόπτουν» τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των πρωτεϊνών

•

Άλλα ένζυμα όπως DNAse, RNAse για απομάκρυνση των νουκλεϊνικών οξέων

2. Διαχωρισμός πρωτεϊνών με 2D ηλεκτροφόρηση
(3)

• Βασική μέθοδος διαχωρισμού είναι η 2D ηλεκτροφόρηση, όπου οι πρωτεΐνες
διαχωρίζονται στην πρώτη διάσταση με βάση το ισοηλεκτρικό τους σημείο (pI) και
στην δεύτερη διάσταση με βάση το μοριακό τους βάρος (SDS-PAGE).
• Έτσι κάθε πρωτεΐνη
πολυακρυλαμιδίου.

εμφανίζεται

ως

διακριτή

κηλίδα

πάνω

στην

πηκτή

• Μετά το διαχωρισμό, το πρωτεϊνικό σημείο (spot) συνήθως αποκόπτεται και
υποβάλλεται σε ενζυμική πρωτεόλυση στην πηκτή. Τα πεπτίδια που προκύπτουν
διαχωρίζονται με τη χρήση χρωματογραφικών τεχνικών (LC) και μπορουν να αναλυθούν
με φασματομετρία μάζας (συνήθως με MALDI-TOF). Το δακτυλικό αποτύπωμα πεπτιδίων
MALDI είναι συχνά ικανοποιητικό για την πρωτεϊνική αναγνώριση.

3. Πρωτεόλυση σε πεπτιδικά θραύσματα
1. Τα πεπτίδια είναι μικρότερα, πιο εύκολα διαλυτοποιούνται και ιονίζονται
αποτελεσματικά για MS ανάλυση
2. Τα πεπτιδικά θραύσματα μεγέθους 6-20 αμινοξέων είναι ιδανικά για την ανάλυση
MS και την σύγκριση με βάσεις δεδομένων.
3. Με την ενζυμική διάσπαση παράγονται πεπτίδια τα οποία «κόβονται» σε
συγκεκριμένα αμινοξικά κατάλοιπα (αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο
χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι στις βάσεις δεδομένων)
Π.χ πρωτεόλυση με θρυψίνη
Η θρυψίνη διασπά τους δεσμούς στο καρβοξυ-τελικό
άκρο των καταλοίπων αργινίνης (R) και λυσίνης (K)
(επομένως κάθε πεπτίδιο που είναι προϊόν ενζυμικής
πρωτεόλυσης με θρυψίνη θα έχει στο καρβοξυτελικό
του άκρο ένα αμινοξύ με πλήρως θετικό φορτίο κι
επομένως έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για MS).

Προσδιορισμός πρωτεϊνών με MS

• Οι τεχνικές αποτύπωσης μάζας πεπτιδίου (Peptide Mass Fingerprint PMF) με MS και
η τεχνική της διαδοχικής MS είναι οι πιο διαδομένες τεχνικές για τον
προσδιορισμό πρωτεϊνών.
• Και στις δύο περιπτώσεις οι πρωτεΐνες πρωτεολύονται ενζυμικά σε πεπτίδια και
αναλύονται με MS

Τεχνική αποτύπωσης μάζας πεπτιδίου
(Peptide Mass Fingerprint PMF)

Στην ανάλυση PMF, το δείγμα πρέπει να περιέχει τα πεπτίδια από μόνο μια ή το πολύ
μερικές διαφορετικές πρωτεΐνες. Μετά την MS, η πρωτεΐνη ταυτοποιείται
ταιριάζοντας τις μετρούμενες μάζες των πεπτιδίων που προκύπτουν, με τις μάζες
πεπτιδίων από πρωτεΐνες που υπάρχουν σε βάσεις δεδομένων.

Ο υπολογιστής συγκρίνει τη μάζα των πεπτιδίων με τη βάση δεδομένων και
ταυτοποιεί την πιο πιθανή πρωτεΐνη από την οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα
πεπτίδια

Παράδειγμα: ανίχνευση μετάλλαξης σε πρωτεΐνη
Αρχικά, ανιχνεύεται η κανονική (normal) και η μεταλλαγμένη (mutant) πρωτεΐνη.
Μετά την ενζυματική πέψη με θρυψίνη, μπορούμε να ανιχνεύσουμε το σημείο της
μετάλλαξης ακριβώς.

your mind!
Τα ακόλουθα πεπτίδια απομονώνονται μετά την πέψη ενός μεγαλύτερου
πεπτιδίου με θρυψίνη : PheArg, SerGlyVal, ProGluAlaLys και AlaGlyTyrLys.
Μετά την πέψη με χυμοθρυψίνη του αρχικού πεπτιδίου, τα απομονωμένα
πεπτίδια είναι τα ακόλουθα: ArgAlaGlyTyr, LysSerGlyVal και ProGluAlaLysPhe.
Ποια είναι η πλήρης αλληλουχία αα του πεπτιδίου;
Hint: Η θρυψίνη «κόβει» το πεπτίδιο μετά από Arg και Lys, ενώ η
χυμοθρυψίνη μετά από Phe και Tyr.
Αναζητώντας αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των θραυσμάτων, η αλληλουχία του
πλήρους πεπτιδίου είναι:

Trypsin:

Pro-Glu-Ala-Lys/Phe-Arg/Ala-Gly-Tyr-Lys/Ser-Gly-Val

Chymotrypsin:

Pro-Glu-Ala-Lys-Phe/Arg-Ala-Gly-Tyr/Lys-Ser-Gly-Val

Full sequence:

Pro-Glu-Ala-Lys-Phe-Arg-Ala-Gly-Tyr-Lys-Ser-Gly-Val.

Τεχνική αποτύπωσης μάζας πεπτιδίου:
Βιοπληροφορική ανάλυση και βάσεις δεδομένων
• Οι βάσεις δεδομένων, παρέχουν έναν πλήρη κατάλογο όλων των πρωτεϊνών που
έχουν βρεθεί σε διάφορους οργανισμούς.
• Αρχικά, γίνεται σύγκριση της μετρούμενης μάζας κάθε πεπτιδίου που προκύπτει
από την πέψη των μελετώμενων πρωτεϊνών με τη μάζα των πεπτιδίων της Βάσης

• Όταν το πεπτίδιο ταυτίζεται με κάποιο πεπτίδιο της βάσης τότε μπορεί να
προσδιοριστεί η πρωτεΐνη από την οποία έχει προέλθει και συνεπώς να γίνει
ταυτοποίηση της μελετώμενης πρωτεΐνης.
• Ωστόσο, ένα πεπτίδιο συνήθως δεν συναντάται μόνο σε μια πρωτεΐνη, έτσι
απαιτούνται πολλαπλά ταιριάσματα (Hits) από μια πρωτεΐνη για την ταυτοποίησή
της.
• Επίσης, δεδομένου του εύρους λάθους στη μετρούμενη μάζα του πεπτιδίου,
απαιτείται και μεγαλύτερος αριθμός ταιριασμάτων.

Τεχνική αποτύπωσης μάζας πεπτιδίου: Βιοπληροφορική ανάλυση και βάσεις
δεδομένων
Name
NCBI

SwissProt

Resources

National resource for molecular biology information (). A
comprehensive, non-identical protein database maintained
by NCBI for use with their search tools BLAST and Entrez
A comprehensive, annotated, non-identical protein
sequence database maintained by Swiss Institute of
Bioinformatics

ExPASy

Proteomics server with a variety of tools

Swiss2DPAGE

2-D gel database of various organisms

ProFound

Protein chemistry and mass spectrometry resource
(PROWL)

Protein
Prospector

Peptide mass search tools from UCSF

MASCOT

Probability-based search algorithm for peptide and protein
identification using MS data

SEQUEST

Search algorithm for ESI-MS/MS data

World-Wide Web
address

http://www.ncbi.nlm.nih.g
ov/
http://www.expasy.org/sp
rot
http://www.expasy.org/
http://www.expasy.ch/ch
2d/
http://prowl.rockefeller.e
du/
http://prospector.ucsf.ed
u/prospector/mshome.ht
m
http://www.matrixscience
.com
http://fields.scripps.edu/s
equest

Περιορισμοί - προβλήματα στην Πρωτεωμική
1. Το υψηλό κόστος της ανάλυσης και τα χρονοβόρα πειράματα.
2. Η αδυναμία ανάλυσης πρωτεϊνών οι οποίες βρίσκονται σε πολύ χαμηλή
συγκέντρωση.
3. Ο μέγιστος αριθμός πεπτιδίων ο οποίος μπορεί να ανιχνευθεί σε μια ανάλυση
είναι της τάξης των 5.000 πεπτιδίων, που είναι πολύ μικρό ποσοστό του
αναμενόμενου συνόλου (106)

4. Προβλήματα με τον καθαρισμό και τη σταθερότητα των πρωτεϊνών.
5. Προβλήματα στο διαχωρισμό πρωτεϊνών οι οποίες είναι είτε πολύ μικρές είτε
πολύ μεγάλες, είτε πολύ υδρόφιλες, είτε πολύ υδρόφοβες.
Για τους παραπάνω λόγους, η τεχνολογική ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του
πρωτεώματος δεν είναι ακόμη εφικτή και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη νέων
μεθόδων.

Analytical Biochemistry
The End….

