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everything is a miracle.” 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η SecA αποτελεί τον κινητήρα της βακτηριακής μεταθετάσης. Ο λειτουργικός της ρόλος 

η παραγωγή μηχανικού έργου, που κατευθύνει την έκκριση προπρωτεϊνών, 

καταναλώνοντας χημική ενέργεια με την μορφή ΑΤΡ.  

Η SecA ανήκει στην υπεροικογένεια των ελικασών  RNA (SF2). Στο αμινοτελικό άκρο 

της SecA υπάρχει ο DEAD κινητήρας, στον οποίο υδρολύεται το ΑΤΡ. Η λειτουργική 

εξειδίκευση της SecA, εξασφαλίζεται με την παρουσία 2 επιπλέον περιοχών. Αυτές είναι 

η Περιοχή Πρόσδεσης του Υποστρώματος (PBD) και η C-περιοχή. Η C-περιοχή ρυθμίζει 

την υδρόλυση του ΑΤΡ στον κινητήρα μέσο μιας μεγάλης α-έλικας (Scaffold Domain). 

Η PBD είναι η περιοχή με την οποία αλληλεπιδρούν οι προπρωτεΐνες.  

Κατά μήκος της PBD υπάρχουν αρκετά αμινοξικά κατάλοιπα, που παρουσιάζουν μεγάλο 

βαθμό συντήρησης ανάμεσα σε βακτήρια διαφορετικών ειδών.  

Στην συγκεκριμένη μελέτη προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ποίος είναι ο λειτουργικός 

ρόλος αυτών των περιοχών, με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τον μηχανισμό 

ενεργοποίησης της SecA από τα υποστρώματα της και της έκκρισής τους.  

Για να κατανοήσουμε την λειτουργία των συγκεκριμένων περιοχών, μεταλλάξαμε τα 

αμινοξικά κατάλοιπα σε αλανίνες και μελετήσαμε τις ανεπάρκειες που προέκυψαν. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η περιοχή PBD συμμετέχει στην ενεργοποίηση της SecA από 

την SecYEG αλλά και από τις προπρωτεΐνες.  
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ABSTRACT 

 

SecA is the motor of bacterial translocase. Its functional role is to convert chemical 

energy to mechanical work that facilitates and directs preprotein threading through the 

SecYEG membrane-embedded channel. 

SecA belongs to the superfamily of RNA helicases 2 (SF2). Hydrolysis of ATP takes 

place at the amino-terminal DEAD motor. There are two auxiliary domains that give to 

SecA its functional specialization; the Preprotein Binding Domain(PBD) and the C-

domain. The C-domain regulates hydrolysis of ATP at the motor through a long α-

helix(Scaffold Domain). The PBD is the region where preproteins are recognized by 

SecA. 

Along the PBD, there are many amino acid residues that are conserved across a wide 

range of different bacterial species.  

In this study we try to better understand the functional importance of these regions, in an 

effort to elucidate the mechanism of SecA-driven preprotein translocation.  

To achieve that we used alanine mutagenesis and we studied the resulting deficiencies. 

Our results demonstrate that PBD participates in the priming of SecA by SecYEG and 

preproteins.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εκκριτικά συστήματα πρωτεϊνών στα προκαρυωτικά κύτταρα 

 

Τα βακτήρια θεωρούνται από τα πιο απλά έμβια όντα που υπάρχουν πάνω στην Γη. 

Ωστόσο, η πιο προσεκτική παρατήρηση της δομής και της λειτουργίας τους, καθώς και 

της τρομακτικής ποικιλίας των περιβαλλοντικών θώκων που εποικούν(Whitman, 

Coleman et al. 1998), αποδεικνύει την μεγάλη πολυπλοκότητα αυτών των οργανισμών. 

Παρά την απουσία μεμβρανικής διαμερισματοποίησης, οι βιολογικές λειτουργίες των 

βακτηρίων επιτελούνται σε συγκεκριμένες περιοχές του κυτταροπλάσματος και της 

κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Στα κατά Gram αρνητικά βακτήρια, ο 

κυτταροπλασματικός χώρος οριοθετείται από μια εσωτερική κυτταροπλασματική 

μεμβράνη (εικόνα 1). Έξω από αυτή την μεμβράνη υπάρχει ο περιπλασμικός χώρος ο 

οποίος περικλείεται από την εξωτερική κυτταροπλασματική μεμβράνη(Costerton, Ingram 

et al. 1974). Το 30% των πρωτεϊνών που συντίθονται σε ένα βακτήριο, δρουν έξω από το 

κυτταρόπλασμα και ενσωματώνονται σε μία από τις δύο κυτταροπλασματικές 

μεμβράνες, παραμένουν στον περιπλασμικό χώρο, διαχέονται μακριά από το κύτταρο ή 

ενσωματώνονται σε κυτταρικές μεμβράνες άλλων κυττάρων-στόχων. Αυτές οι 

πρωτεΐνες, πρέπει να διαπεράσουν την κυτταροπλασματική μεμβράνη  για να βρεθούν 

στο λειτουργικό τους περιβάλλον, κάτι το οποίο είναι θερμοδυναμικά αδύνατο. Για να 

επιτευχθεί η σωστή τοποθέτηση κάθε πρωτεΐνης, το κύτταρο πρέπει να εκτέλεσει με 

επιτυχία τουλάχιστον 5 διαδικασίες: α)να διαχωρίσει τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες 

από αυτές που πρόκειται να εκκριθούν, β)να διαχειριστεί την εγγενή τάση των 

πολυπεπτιδίων να αναδιπλώνονται αυθόρμητα με μεγάλη ταχύτητα, γ)να στοχεύσει τις 

μεμβρανικές πρωτεΐνες με αποτελεσματικότητα στην κατάλληλη μεμβράνη, δ)να 

μετατοπίσει ανομοιογενή μόρια μεγάλου μήκους  διαμέσω της λιπιδικής διπλοστοιβάδας 

και στ)να απελευθερώσει με κάποιο μηχανισμό τις μεμβρανικές πρωτεΐνες μέσα στην 

λιπιδική διπλοστοιβάδα, χωρίς αυτή να διαραγεί και τις εκκρινόμενες πρωτεΐνες στην 

trans πλευρά της μεμβράνης(Papanikou, Karamanou et al. 2007). Κατά την διάρκεια της 
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εξέλιξης, τα βακτήρια επινόησαν μια μεγάλη ποικιλία μηχανισμών για να εκτελούν τις 

παραπάνω διαδικασίες με αποτελεσματικότητα. Μέχρι στιγμής έχουν περιγραφεί 16 

συστήματα στα βακτήρια που διαχειρίζονται την ενσωμάτωση πρωτεϊνών στην 

μεμβράνη ή την έκκρισή τους(Holland 2004; Economou, Christie et al. 2006). Το 

μοναδικό από αυτά τα συστήματα που είναι ευρέως διαδεδομένο και απαραίτητο για την 

επιβίωση των κυττάρων και από τις 3 επικράτειες της ζωής (Βακτήρια, Αρχαία, 

Ευκαρυωτικά) είναι το σύστημα Sec. Επιπλέον, πολλά από τα υπόλοιπα συστήματα 

χρησιμοποιούν το Sec μονοπάτι ως το σημείο εισόδου των πολυπεπτιδίων. Πρωτεΐνες 

συνοδοί σε συνδυασμό με σηματοδοτικές αλληλουχίες και άλλους παράγοντες που 

συμμετέχουν στο σύστημα, εξασφαλίζουν την σωστή στόχευση των 

μεμβρανικών/εκκρινόμενων πρωτεϊνών(Randall and Hardy 2002; Luirink and Sinning 

2004). Το Sec μονοπάτι, αποτελείται από μια δυναμική μικρομηχανή, η οποία 

εντοπίζεται στην εσωτερική κυτταροπλασματική μεμβράνη, την μεταθετάση (εικόνα 2). 

Η μεταθετάση αποτελείται από το σύμπλοκο SecYEG(Hanein, Matlack et al. 1996; 

Beckmann, Bubeck et al. 1997; Manting, van Der Does et al. 2000; Breyton, Haase et al. 

2002; Mitra, Schaffitzel et al. 2005; Scheuring, Braun et al. 2005; Li, Schulman et al. 

2007), που δημιουργεί τον δίαυλο διαμέσου του οποίου διέρχονται οι προπρωτεΐνες και  

 

 
Εικόνα 1. Η δομή των μεμβρανικών δομών που περικλείουν το κυτταρόπλασμα των Gram αρνητικών 

βακτηρίων. Το Escherichia coli, ανήκει σε αυτή την κατηγορία βακτηρίων. Η εσωτερική μεμβράνη (inner 

membrane) αποτελεί τον σημαντικότερο φραγμό που πρέπει να διαπεράσουν όσες πρωτεΐνες 

ενσωματώνονται σε αυτή την μεμβράνη η εκκρίνονται έξω από αυτήν.  
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την SecA (Hunt, Weinkauf et al. 2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003; Osborne, 

Clemons et al. 2004; Vassylyev, Mori et al. 2006; Zimmer, Li et al. 2006; Papanikolau, 

Papadovasilaki et al. 2007), ή οποία  μετατρέπει την ενέργεια που καταναλώνει σε 

μηχανικό έργο, καθοδηγώντας την μετατόπιση των προπρωτεϊνών. Η διαδοχική 

αναγνώριση των προπρωτεϊνών σε συνδυασμό με την κατανάλωση ενέργειας, 

επιτρέπουν στο σύστημα να μετατοπίζει την πολυπεπτιδική αλυσίδα διαμέσου του 

διαύλου που δημιουργεί η SecY και επιπλέον επιτρέπει σε υδρόβοφα τμήματα της 

προπρωτεΐνης να ενσωματώνονται στο εσωτερικό της λιπιδικής διπλοστοιβάδας.  

 

1.2 Στόχευση πρωτεϊνών στο εκκριτικό μονοπάτι  

 

Μετά την σύνθεσή τους στο κυτταρόπλασμα, οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες πρέπει να 

μεταφερθούν επιτυχώς στο υποκυτταρικό διαμέρισμα όπου και θα επιτελέσουν την 

λειτουργία τους. Το πρώτο κρίσιμο στάδιο αυτής της διαδικασίας είναι η σωστή 

στόχευση των πρωτεϊνών. Οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες αποκαλούνται προπρωτεΐνες, διότι 

διαθέτουν μια προσωρινή σηματοδοτική αλληλουχία στο αμινοτελικό τους άκρο, η οποία 

αποκόπτεται μετά την επιτυχή μετατόπισή τους. Αυτές οι αλληλουχίες αποκαλούνται 

οδηγά πεπτίδια και παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες στην 

αμινοξική τους αλληλουχία, διαθέτουν καλά συντηρημένες φυσικοχημικές ιδιότητες. Το 

μήκος τους είναι περίπου 20-30 αμινοξέα, με τουλάχιστον 1 θετικά φορτισμένο αμινοξύ 

στο αμινοτελικό άκρο, το οποίο ακολουθείται από ένα υδρόφοβο πυρήνα  8-12 

αμινοξικών καταλοίπων. Τα οδηγά πεπτίδια χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζει το 

κύτταρο τις εκκρινόμενες από τις κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες. Οι προπρωτεΐνες 

αναγνωρίζονται από παράγοντες οδηγούς, όπως ο SRP(Luirink and Sinning 2004) και η 

μοριακή συνοδός SecB(Ullers, Luirink et al. 2004).  Ο παράγοντας SRP στα βακτήρια, 

συμμετέχει κυρίως στην στόχευση των πρωτεϊνών της εσωτερικής μεμβράνης. Ωστόσο, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι αλληλεπιδρά και με εκκρινόμενες προπρωτεΐνες(Schierle, 

Berkmen et al. 2003; Sijbrandi, Urbanus et al. 2003). Άλλα οδηγά πεπτίδια δρουν 

καθυστερώντας την αναδίπλωση της κύριας περιοχής των προπρωτεϊνών(Randall and 

Hardy 2002). H SecB συναντάται κυρίως ως τετραμερές. Είναι μοριακή συνοδός, αλλά 

αντίθετα με άλλες παρόμοιες πρωτεΐνες, όπως οι DnaK και η GroEL, η SecB  δεν 
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παρουσιάζει δράση ΑΤΡάσης (Topping and Randall 1994). H SecB, δρα διατηρώντας 

την διαμόρφωση των προπρωτεϊνών (όχι πλήρως αναδιπλωμένη), έτσι ώστε να είναι 

κατάλληλες για έκκριση. Και στις δυο περιπτώσεις, τα σύμπλοκα SRP-προπρωτεΐνη και 

SecB-προπρωτεΐνη αλληλεπιδρούν με την μεταθετάση στην cis πλευρά της 

κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Το SRP αλληλεπιδρά αρχικά με τον μεμβρανικό 

υποδοχέα FtsY(Luirink and Sinning 2004), και η SecB με την SecA υπομονάδα της 

μεταθετάση(Hartl, Lecker et al. 1990).  

 

1.3 Το Sec σύστημα μετατόπισης 

 

1.3.1 Υπομονάδες της μεταθετάσης 

 

Η μεταθετάση αποτελείται από το μεμβρανικό σύμπλοκο SecYEG, την ΑΤΡάση SecA 

και μερικές ακόμα πρωτεΐνες.  

Ο κεντρικός πυρήνας της μεταθετάσης αποτελείται από το ετεροτριμερές 3 διαφορετικών 

πρωτεϊνών, τις SecY, SecE και SecG. H SecYEG, υπάρχει στα κύτταρα όλων των 

οργανισμών και από τις 3 επικράτειες της ζωής. Ωστόσο, η ομοιότητα της αμινοξικής της 

αλληλουχίας από τα βακτήρια έως τον άνθρωπο μεταβάλλεται σημαντικά.  

Η σύγκριση των δομών της SecYEG από το βακτήριο Escherichia coli και από το 

αρχαιοβακτήριο Methanococcus jannaschii, δείχνει ότι η γενική δομή των δύο 

συμπλόκων δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές(Van den Berg, Clemons et al. 2004; 

Collinson 2005). Η δομή της mjSecYEG είναι χωρισμένη σε δυο ανεξάρτητα τμήματα, 

τα οποία ενώνονται με μία μικρή αμινοξική αλληλουχία. Η αμινοτελική περιοχή 

περιλαμβάνει τις διαμεμβρανικές έλικες 1-5 (ΤΜ1-ΤΜ5) και η καρβοξυτελική περιοχή 

περιλαμβάνει τις διαμεμβρανικές έλικες 6-10 (ΤΜ6-ΤΜ10). Οι δυο αυτές περιοχές 

τοποθετούνται συμμετρικά στο χώρο και μοιάζουν με τα κελύφη δίθυρου. Οι έλικες 2 και 

7 διασταυρώνονται και θεωρείται ότι εκεί σχηματίζεται η πλάγια πύλη, από την οποία 

ενσωματώνονται οι μεμβρανικές πρωτεΐνες στην λιπιδική διπλοστοιβάδα.  

Ο δίαυλος που σχηματίζεται στο κέντρο του συμπλόκου SecYEG, σφραγίζεται από την 

περιπλασμική πλευρά από μία δομή που αποκαλείται πώμα, η οποία επικάθεται πάνω σε 
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ένα δακτύλιο που αποτελείται από υδρόφοβα αμινοξικά κατάλοιπα. Οι SecE και SecG 

αλληλεπιδρούν περιφερειακά με την SecY.  

Ο δίαυλος που σχηματίζεται στο εσωτερικό της SecY θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο 

κανάλι από το οποίο διέρχονται οι μεμβρανικές και εκκρινόμενες πρωτεΐνες(Cannon, Or 

et al. 2005). Αρκετά prl (protein localization) μεταλλάγματα, τα οποία επιτρέπουν την 

έκκριση πολυπεπτιδίων που περιέχουν ελαττωματικά ή μη λειτουργικά πεπτίδια οδηγούς,  

εντοπίζονται σε αμινοξικά κατάλοιπα που βρίσκονται εκτεθειμένα στον δίαυλο της SecY 

ή στο πώμα(Bieker, Phillips et al. 1990; Derman, Puziss et al. 1993; Van den Berg, 

Clemons et al. 2004). Συνεπώς, οι prl μεταλλαγές θα μπορούσαν να προκαλούν 

 
 

 

 
Εικόνα 2. Αναπαράσταση των υπομονάδων της μεταθετάσης των προπρωτεϊνών. Η μεταθετάση 
αποτελείται από το σύμπλοκο SecYEG, το οποίο σχηματίζει τον δίαυλο διαμέσω του οποίου διέρχονται οι 
προπρωτεΐνες. Η SecA είναι ο κινητήρας του συστήματος που συνδέει την κατανάλωση ενέργειας με την 
παραγωγή μηχανικού έργου μετατόπισης. Η SecYEG μπορεί να αλληλεπιδράσει και με άλλες βοηθητικές 
υπομονάδες όπως το σύμπλοκο SecDFYajC. Γενικά, οι εκκρινόμενες προπρωτεΐνες συντίθονται από τα 
ριβοσώματα και διαθέτουν στο αμινο-τελικό τους άκρο πεπτίδια οδηγούς (παχύς σχηματισμός στο άκρο 
της πολυπεπτιδικής αλυσίδας που εξέρχεται από το ριβόσωμα. Οι προπρωτεΐνες στοχεύονται στην 
μεταθετάση είτε με την βοήθεια του SRP αμέσως μετά την σύνθεση των πρώτων αμινοξέων της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας, καθώς η πρωτεΐνη μεταφράζεται, ή μετά-μεταφραστικά με την βοήθεια του 
ομοτετραμερούς της μοριακής συνοδού SecB. Οι προπρωτεΐνες μετατοπίζονται καθώς η SecA 
καταναλώνει ενέργεια και εκτελεί κύκλους εισόδου και εξόδου από την SecYEG. Ενέργεια στο σύστημα 
παρέχει και το πρωτονιοεγερτικό δυναμικό της μεμβράνης. (Τροποποιημένη εικόνα από (Papanikou, 
Karamanou et al. 2007) 
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χαλάρωση της κλειστής δομής της SecY η να σταθεροποιούν την ανοιχτή δομή της, 

επιτρέποντας την ευκολότερη μετακίνηση των προπρωτεϊνών. 

Έχει προταθεί ότι το πώμα που φράσσει τον δίαυλο στην SecY πρέπει να απομακρυνθεί 

για να μπορέσει η πολυπεπτιδική αλυσίδα της προπρωτεΐνης να περάσει από τον 

δίαυλο(Tam, Maillard et al. 2005). Αυτή η θεωρία επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση 

ότι μεταλλάγματα με ακινητοποιημένο το πώμα στην κλειστή θέση αδυνατούν να 

μετατοπίσουν προπρωτεΐνες(Maillard, Lalani et al. 2007). Ωστόσο, μεταλλάγματα από τα 

οποία απουσιάζει εντελώς το πώμα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια σημαντική 

ανεπάρκεια (Junne, Schwede et al. 2006; Maillard, Lalani et al. 2007). Επιπλέον, η 

διάμετρος του διαύλου στο στενότερο σημείο του είναι αρκετά περιορισμένη (~5-8Å) για 

να χωρέσει μια εκτεταμένη προπρωτεϊνική αλυσίδα (ελάχιστη διάμετρος 12Å). 

Επομένως πρέπει αυτός ο δακτύλιος στο στενότερο σημείο του να διαστέλλεται καθώς 

διέρχεται από αυτόν η πολυπεπτιδική αλυσίδα. Ίσως η αναστροφή της τοπολογίας του 

SecG(Nishiyama, Suzuki et al. 1996), ή η SecA μέσο αλλαγών στην διαμόρφωσή της να 

προκαλούν την διαστολή του δακτυλίου στον δίαυλο της SecY. Φαίνεται πως ένα 

σύμπλοκο SecYEG είναι αρκετό για την μετατόπιση ενός προπρωτεϊνικού 

πολυπεπτιδίου. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η μετατόπιση γίνεται από 

ολιγομερείς μορφές του ετεροτριμερούς της SecYEG(Hamman, Chen et al. 1997; 

Breyton, Haase et al. 2002; Mori, Tsukazaki et al. 2003; Mitra, Schaffitzel et al. 2005). 

Τα ολιγομερή σύμπλοκα του ετεροτριμερούς της SecYEG μπορεί να δρουν παρέχοντας 

περιοχές πρόσδεσης άλλων παραγόντων ή να έχουν ρόλους οι οποίοι είναι προς το παρόν 

απροσδιόριστοι.  

Η SecA είναι ο κινητήρας της μεταθετάσης. Η λειτουργία της είναι να συνδέει την 

κατανάλωση χημικής ενέργειας με την παραγωγή μηχανικού έργου, το οποίο κατευθύνει 

τις προπρωτεΐνες διαμέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Η SecA αλληλεπιδρά με 

όλες σχεδόν τις πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην μετατόπιση προπρωτεϊνών και η 

δραστικότητά της ως ΑΤΡάση ρυθμίζεται αλλοστερικά από τις προπρωτεΐνες, την 

SecYEG, όξινα φωσφολιπίδια και από την SecB(Lill, Dowhan et al. 1990; Miller, Wang 

et al. 2002). Αυτή την στιγμή υπάρχουν αρκετές δομές από SecA διαφορετικών ειδών, οι 

οποίες μας παρέχουν πολλές λεπτομέρειες για την οργάνωση των περιοχών της((Sharma, 

Arockiasamy et al. 2003; Vassylyev, Mori et al. 2006; Zimmer, Li et al. 2006; 



 14

Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007). H SecA είναι διαλυτή πρωτεΐνη, η οποία μέσα 

στο κύτταρο εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα και ενσωματωμένη στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη(Cabelli, Dolan et al. 1991). Η πρόσδεσή της στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη επιτυγχάνεται αλληλεπιδρώντας με ανιονικά 

φωσφολιπίδια και το σύμπλοκο SecYEG(Hartl, Lecker et al. 1990; Lill, Dowhan et al. 

1990). Στο κυτταρόπλασμα, η SecA βρίσκεται κυρίως ως διμερές.(Driessen 1993). 

Ωστόσο, η τεταρτοταγής δομή της SecA κατά την διάρκεια της μετατόπισης των 

υποστρωμάτων παραμένει άγνωστη.   

Ένα επιπλέον ετεροτριμερές σύμπλοκο, το SecDFYajC φαίνεται πως σχετίζεται με το 

ετεροτριμερές SecYEG, χωρίς να είναι απαραίτητο για την ανασύσταση της αντίδρασης 

in vitro(Duong and Wickner 1997). Επιπλέον, κύτταρα που δεν διαθέτουν SecD ή SecF 

παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης(Pogliano and Beckwith 1994). 

 

1.4 Η SecA ΑΤΡάση ως μικροκινητήρας 

 

1.4.1 Δομική οργάνωση του πρωτομερούς της SecA 

 

H SecA είναι μέλος της υπεροικογένειας(SF2) των πρωτεϊνών ‘DExH/D’(Koonin and 

Gorbalenya 1992; Vrontou and Economou 2004; Papanikolau, Papadovasilaki et al. 

2007). Άλλα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας δρουν ως ελικάσες νουκλεϊκών οξέων 

(Cordin, Banroques et al. 2006), ως μηχανές διάλυσης συμπλόκων πρωτεϊνών με RNA 

και ως μηχανές σταθεροποίησης της διαμόρφωσης του RNA. Στον πυρήνα αυτών των 

πρωτεϊνών υπάρχουν δομικά-ομόλογες περιοχές που σχηματίζουν τον DEAD (Asp-Glu-

Ala-Asp) κινητήρα. Στην SecA(εικόνα 3), ο DEAD κινητήρας αποτελείται από την 

ασυνεχή περιοχή NBD (Nucleotide Binding Domain; αμινοξέα 1-220 και 378-420) και 

την περιοχή ρύθμισης της υδρόλυσης του ΑΤΡ 2, IRA2 (Intramolecular Regulator of 

ATP hydrolysis 2, αμινοξέα 421-610). Τα νουκλεοτίδια προσδένονται σε μία κοιλότητα 

που δημιουργείται μεταξύ των περιοχών NBD και IRA2. Ο κινητήρας διαθέτει 9 

συντηρημένα μοτίβα των πρωτεϊνών DEAD της SF2(Vrontou and Economou 2004; 

Cordin, Banroques et al. 2006; Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007). Τα καταλυτικά  
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Εικόνα 3. Η δομική οργάνωση της SecA. O DEAD κινητήρας αποτελείται από την ασυνεχή περιοχή NBD 

(Nucleotide Binding Domain; Αμινοξέα 1-220 και 378-420) και την περιοχή ρύθμισης της υδρόλυσης του 

ΑΤΡ, IRA2 (Intramolecular Regulator of ATP hydrolysis, αμινοξέα 421-610). H SecA διαθέτει δυο 

περιοχές εξειδίκευσης, την PBD (Preprotein Binding Domain; αμινοξέα 221-377), η οποία είναι ένα 

δίλοβος σχηματισμός που μοιάζει με βολβό και εκφύεται από την NBD και την C-περιοχή (αμινοξέα 611-

901), η οποία ελέγχει την δραστικότητα ΑΤΡάσης στην SecA, μέσο μια μεγάλη α-έλικας, την SD (Scaffold 

Domain)(Από(Papanikou, Karamanou et al. 2007).  

 

Μοτίβα Ι και ΙΙ (ATPase Walker boxes A και Β), εντοπίζονται στην NBD και 

διασταυρώνονται με τα Μοτίβα V και VI που εντοπίζονται πάνω στην IRA2.  

Η λειτουργική εξειδίκευση των DEAD κινητήρων, εξασφαλίζεται με την παρουσία 

περιοχών εξειδίκευσης (Cordin, Banroques et al. 2006). H SecA διαθέτει δυο περιοχές 

εξειδίκευσης, την PBD (Preprotein Binding Domain; αμινοξέα 221-377), η οποία είναι 

ένα δίλοβος σχηματισμός που εκφύεται από την NBD και την C-περιοχή (αμινοξέα 611-

901), η οποία ελέγχει την δραστικότητα ΑΤΡάσης στην SecA, μέσο μια μεγάλης α-

έλικας, την SD (Scaffold Domain)(Vrontou, Karamanou et al. 2004; Papanikou, 

Karamanou et al. 2005; Keramisanou, Biris et al. 2006; Mori and Ito 2006). Κατά την 

διάρκεια της μετατόπισης των υποστρωμάτων της η SecA αλληλεπιδρά με την 

SecY(Hartl, Lecker et al. 1990). Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι τμήματα της SecA, 

συμπεριλαμβανομένης της C-περιοχής, εισέρχονται μέσα στην μεμβράνη και την 

διαπερνούν(Economou and Wickner 1994; Eichler and Wickner 1998; Jilaveanu and 

Oliver 2007). Το αποτέλεσμα αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι η αύξηση του ρυθμού 

υδρόλυσης του ΑΤΡ στον κινητήρα(Lill, Dowhan et al. 1990) και η παραγωγή μηχανικού 

έργου που κατευθύνει την μετατόπιση των προπρωτεϊνών.  
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1.4.2 Η Περιοχή Πρόσδεσης του Υποστρώματος(PBD) στην SecA 

 

Η περιοχή πρόσδεσης του υποστρώματος PBD (αμινοξέα 221-377), είναι ένας δίλοβος 

σχηματισμός (βολβός) που εκφύεται από την NBD, μέσο ενός μίσχου, δυο 

αντιπαράλληλων πτυχωτών β επιφανειών (β1 και β7 , Stemin και Stemout αντίστοιχα) και 

αλληλεπιδρά με την C-περιοχή(Sharma, Arockiasamy et al. 2003; Vrontou, Karamanou 

et al. 2004; Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007). H περιοχή PBD είναι απαραίτητη 

για την in vitrο μετατόπιση προπρωτεϊνών, την ενεργοποίηση της δραστικότητας 

Μετατόπισης στην SecA και την αλληλεπίδραση των προπρωτεϊνών με το σύμπλοκο της 

μεταθετάσης(Papanikou, Karamanou et al. 2005). Φαίνεται πως τα οδηγά πεπτίδια των 

προπρωτεϊνών, αλληλεπιδρούν με τον μίσχο και το κύριο μέρος τους με τον βολβό της 

PBD(Baud, Papanikou et al. 2005). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας 

αναγνώρισης των πεπτιδίων οδηγών, είναι η μετάβαση της δομής της υδρόφοβης 

περιοχής τους από τυχαίο σπείραμα σε α-έλικα(Chou and Gierasch 2005). Μια πρόσφατη 

μελέτη(Gelis, Bonvin et al. 2007), έδειξε ότι αυτή ή α-έλικα εισέρχεται σε μια κοιλότητα 

που σχηματίζεται από την PBD και την C-περιοχή και αλληλεπιδρά εκτενώς με 

υδρόφοβες περιοχές της PBD. Το μέγεθος αυτής της κοιλότητας είναι αρκετά μεγάλο 

(~28Å), κάτι που ίσως επιτρέπει την αλληλεπίδραση με πεπτίδια οδηγούς 

μεταβαλλόμενου μήκους. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσία όξινων  

 
 
Εικόνα 4. Οι 2 διαμορφώσεις της SecA. Αριστερά βλέπουμε την ‘ανοιχτή’ διαμόρφωση και δεξιά την 

‘κλειστή’. Στο διάλυμα, οι δυο διαμορφώσεις της SecA βρίσκονται σε ισορροπία και ευνοείται κυρίως η 

ανοιχτή διαμόρφωση 
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αμινοξικών καταλοίπων περιμετρικά από την υδρόφοβη περιοχή της PBD, κάτι που 

επιτρέπει στα πεπτίδια οδηγούς να αλληλεπιδρούν με τις υδρόφοβες και τις θετικά 

φορτισμένες περιοχές τους με την SecA(Akita, Sasaki et al. 1990; Mori, Araki et al. 

1997). Έχει παρατηρηθεί σε δομές της SecA από διαφορετικούς οργανισμούς, ότι η PBD 

περιοχή μπορεί να βρίσκεται σε δυο ακραίες διαμορφώσεις (εικόνα 4). Στην κλειστή 

διαμόρφωση, η PBD αλληλεπιδρά εκτενώς με την C-περιοχή σχηματίζοντας έτσι μια 

συμπαγή δομή(Hunt, Weinkauf et al. 2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003; Vassylyev, 

Mori et al. 2006). Στην ανοιχτή διαμόρφωση, η PBD περιστρέφεται ~60ο, με αποτέλεσμα 

να αλληλεπιδρά ελάχιστα με την C-περιοχή(Osborne, Clemons et al. 2004; Papanikolau, 

Papadovasilaki et al. 2007). Στο διάλυμα, οι δυο διαμορφώσεις της SecA βρίσκονται σε 

ισορροπία και ευνοείται κυρίως η ανοιχτή διαμόρφωση (ανοιχτή/κλειστή διαμόρφωση, 

90%/10%)(Gelis, Bonvin et al. 2007). Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν αυτή η κίνηση 

της PBD έχει λειτουργική σημασία ή αποτελεί απλά μια τυχαία θερμική κίνηση αυτής 

της περιοχής. Θα μπορούσε αυτή η κίνηση να ευθύνεται για την εισχώρηση της SecA 

στην SecY και για το ‘σπρώξιμο’ των προπρωτεϊνών διαμέσω του διαύλου της 

μεταθετάσης.  

 

1.5 Τα στάδια της μετατόπισης των προπρωτεϊνών μέσο του Sec μονοπατιού 

 

 Στο κυτταρόπλασμα η SecA βρίσκεται σε μια ανενεργή κατάσταση(εικόνα 5, 1) στην 

οποία έχει υψηλή συγγένεια για το ADP(Sianidis, Karamanou et al. 2001; Fak, Itkin et al. 

2004). Στην συνέχεια το σύμπλοκο SecA/ADP αλληλεπιδρά με την SecY(εικόνα 5, 2), 

κυρίως μεταξύ περιοχών στον DEAD κινητήρα και στις κυτταροπλασματικές περιοχές 

της SecY(Dapic and Oliver 2000; Vrontou, Karamanou et al. 2004; Mori and Ito 2006; 

van der Sluis, Nouwen et al. 2006; Osborne and Rapoport 2007). Αυτή η αλληλεπίδραση 

οδηγεί στην αποδέσμευση της περιοχής Scaffold(Keramisanou, Biris et al. 2006; Mori 

and Ito 2006; Mori and Ito 2006) και σε επιπλέον δομικές αλλαγές στην περιοχή 

PBD(Gelis, Bonvin et al. 2007; Karamanou, Gouridis et al. 2007). Αυτές οι αλλαγές 

προκαλούν αύξηση του ρυθμού υδρόλυσης του ΑΤΡ στον DEAD κινητήρα, με  
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Εικόνα 5. Μοντέλο το οποίο περιγράφει την αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν στην έκκριση των 

προπρωτεϊνών από την μεταθετάση. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο (Από (Papanikou, 

Karamanou et al. 2007) 

 

αποτέλεσμα η πρωτεΐνη να αποκτά την Μεμβρανική δραστικότητα. Επιπλέον, ευνοείται 

πλέον η αλληλεπίδραση με το σύμπλοκο SecB/προπρωτεΐνη (εικόνα 5, 3) και την 

SecA(Fekkes, van der Does et al. 1997; Woodbury, Topping et al. 2000; Zhou and Xu 

2003). Στο επόμενο στάδιο η περιοχή PBD στην SecA αλληλεπιδρά με το πεπτίδιο οδηγό 

και με την κύρια περιοχή της  προπρωτεΐνης (Baud, Karamanou et al. 2002; Papanikou, 

Karamanou et al. 2005; Musial-Siwek, Rusch et al. 2007). Αυτή η αλληλεπίδραση 

προκαλεί την αποκόλληση της C-περιοχής και σπάει την gate1, μία γέφυρα άλατος που 

σχηματίζεται στην βάση του DEAD κινητήρα(Gelis, Bonvin et al. 2007; Karamanou, 

Gouridis et al. 2007). Όλες αυτές οι μετακινήσεις προκαλούν την αποδιάταξη της 

περιοχής IRA2(εικόνα 5, 4),, η οποία αποκολλάται από την NBD, με αποτέλεσμα την 

μείωση της συγγένειας για το ADP(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Sianidis, 

Karamanou et al. 2001; Vrontou, Karamanou et al. 2004; Keramisanou, Biris et al. 2006; 

Karamanou, Gouridis et al. 2007). Η απώλεια του ADP(εικόνα 5, 5), προκαλεί την 

μετακίνηση της PBD μαζί με την προπρωτεΐνη(Papanikou, Karamanou et al. 2005; 

Keramisanou, Biris et al. 2006) και η SecB απελευθερώνεται στο 
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κυτταρόπλασμα(Fekkes, van der Does et al. 1997). Η επακόλουθη πρόσδεση του 

ΑΤΡ(εικόνα 5, 6-7) στον DEAD κινητήρα, προκαλεί την εισχώρηση της SecA μέσα στο 

SecYEG(Economou and Wickner 1994; Economou, Pogliano et al. 1995). Αυτή η 

μετακίνηση μπορεί να προκαλεί την διαστολή του διαύλου στην SecY ή/και να είναι ένας 

μηχανισμός παράδοσης της προπρωτεΐνης. Σε αυτό το σημείο η αλληλεπίδραση του 

πεπτιδίου οδηγού με την SecY, προκαλεί την απομάκρυνση του πώματος (εικόνα 5, 8)και 

συνεπώς το άνοιγμα του διαύλου στην SecY(Tam, Maillard et al. 2005; Osborne and 

Rapoport 2007). Το πεπτίδιο οδηγός παραμένει προσδεδεμένο στην SecΥ καθώς το 

κύριο τμήμα της προπρωτεΐνης μεταφέρεται.(Schiebel, Driessen et al. 1991). Τέλος, το 

ΑΤΡ υδρολύεται(εικόνα 5, 9) και η SecA απελευθερώνει την προπρωτεΐνη μέσα στον 

δίαυλο της SecY(Schiebel, Driessen et al. 1991). H SecA επιστρέφει στην ADP δομή 

της(εικόνα 5, 10), η C-περιοχή αλληλεπιδρά με τον DEAD κινητήρα και η PBD μπορεί 

να μετακινηθεί κατά μήκος της προπρωτεΐνης(Economou and Wickner 1994). 

Συνεχόμενοι κύκλοι επανάληψης της παραπάνω διαδικασίας(εικόνα 5, 11) οδηγούν 

σταδιακά στην έξοδο της προπρωτεΐνης από το κυτταρόπλασμα. Έχει υπολογιστεί ότι σε 

κάθε πλήρη κύκλο της αντίδρασης μετατοπίζονται περίπου 30 αμινοξέα(Schiebel, 

Driessen et al. 1991; Joly and Wickner 1993). Η διαδικασία της μετατόπισης 

διευκολύνεται από την παρουσία της προτονιοεγερτικής δύναμης (Proton Motive Force), 

η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ολοκλήρωση της αντίδρασης μετατόπισης, όταν η 

προπρωτεΐνη πάψει να αλληλεπιδρά με την SecA(Schiebel, Driessen et al. 1991). Τέλος, 

το πεπτίδιο οδηγός αποκόπτεται από πεπτιδάσες και η πρωτεΐνη αναδιπλώνεται στην 

λειτουργική της διαμόρφωση(εικόνα 5, 12).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μεταλλαξογέννεση Στην Περιοχή Πρόσδεσης του Υποστρώματος 

 

2.1 Δημιουργία  μεταλλάξεων στην Περιοχή Πρόσδεσης του Υποστρώματος στην 

SecA 

 

Αρκετές μελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι τα υποστρώματα της SecA 

αναγνωρίζονται και προσδένονται σε μια περιοχή που εκφύεται από την NBD και 

αποκαλείται Περιοχή Πρόσδεσης Υποστρώματος, Preprotein Binding Domain 

(PBD)(Papanikou, Karamanou et al. 2005; Gelis, Bonvin et al. 2007; Musial-Siwek, 

Rusch et al. 2007). Στην περιοχή PBD, υπάρχουν αρκετά αμινοξέα τα οποία είναι 

συντηρημένα σε διαφορετικά είδη βακτηρίων. Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό της 

λειτουργικής σημασίας των συγκεκριμένων καταλοίπων. Στην συγκεκριμένη μελέτη 

επικεντρωθήκαμε στα εξής αμινοξέα: Y236, D266/E267/K268, L274/T275/E276, E276, 

E284, L298/Y299, Y326, D337/E338/K339, T340/G341/R342, K360. Αυτά τα αμινοξέα 

παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συντήρησης. Υπάρχουν λίγες διαφορές σε κάποια από αυτά 

αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις αφορούν αμινοξέα με παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες 

(π.χ το Ε276 στην SecA του Treponema denticola έχει αντικατασταθεί από D276, το 

οποίο είναι επίσης αρνητικά φορτισμένο και μικρότερο κατά 1 μεθυλομάδα). Όλα τα 

μόρια SecA που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη, περιέχουν 6 κατάλοιπα ιστιδίνης 

στο αμινοτελικό τους άκρο. 

 

2.2 Κατασκευή SecA N68 παραγώγων με μεταλλαγές στην Περιοχή Πρόσδεσης του 

Υποστρώματος. 

 

Η αλληλεπίδραση του DEAD κινητήρα με την C-περιοχή στην SecA παρεμποδίζει την 

άσκοπη υδρόλυση ΑΤΡ(Karamanou, Vrontou et al. 1999). H C-περιοχή στην SecA 

καθορίζει, μέσο φυσικών αλληλεπιδράσεων με την υπόλοιπη δομή, πότε θα 

ενεργοποιηθεί ο αλλοστερικός μηχανισμός, που μεταφέρει το σήμα της πρόσδεσης του 

υποστρώματος, από την περιοχή PBD στον DEAD κινητήρα(Karamanou, Gouridis et al. 

2007). Η επιτυχής μεταφορά αυτού του σήματος (παρουσία SecYEG και προπρωτεϊνών) 
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οδηγεί στην αύξηση του ρυθμού υδρόλυσης στον DEAD κινητήρα(Keramisanou, Biris et 

al. 2006) και τελικά στην παραγωγή μηχανικού έργου από την SecA, που κατευθύνει 

στην μετατόπιση της προπρωτεΐνης διαμέσω της κυτταρικής μεμβράνης. Στην 

συγκεκριμένη μελέτη κατασκευάσαμε μόρια SecΑ, με μεταλλαγές στην περιοχή PBD, 

από τις οποίες απουσιάζει η C-περιοχή. Αυτά τα μόρια θα αποκαλούνται SecAN68. Η 

απομάκρυνση της C-περιοχής, μας επιτρέπει να ελέγξουμε τις επιπτώσεις που έχουν οι 

PBD μεταλλαγές, στην ρύθμιση της λειτουργίας του μορίου, χωρίς αυτή να επηρεάζεται 

από την κατασταλτική δράση της C-περιοχής, η οποία ενδεχομένως να δημιουργεί 

θόρυβο στις μετρήσεις μας. .   

 

2.3 Έλεγχος συμπληρωματικότητας in vivo 

 

Για να ελέγξουμε την λειτουργικότητα των SecA που φέρουν μεταλλαγές στην περιοχή 

PBD in vivo, πραγματοποιήσαμε δοκιμές γενετικής συμπληρωματικότητας. Στην 

δοκιμασία της γενετικής συμπληρωματικότητας χρησιμοποιήθηκαν E.coli κύτταρα που 

ανήκουν στο στέλεχος BL21.19 (Mitchell and Oliver 1993). Από τα κύτταρα του 

συγκεκριμένου στελέχους απουσιάζουν τα γονίδια των πρωτεασών Lon, OmpT και Clp. 

Τα γονίδια των μεταλλαγμένων SecA έχουν εντεθεί στον φορέα pIMBB7, οπού η 

μεταγραφή τους ελέγχεται από τον υποκινητή Τ7.  

Τα BL21.19 κύτταρα φέρουν επίσης μια μεταλλαγή η οποία αναστέλλει την δράση της 

χρωμοσωμικής SecA στους 42oC. Επομένως, κύτταρα BL21.19 τα οποία διαθέτουν μόνο 

την χρωμοσωμική SecA, αδυνατούν να επιβιώσουν στους 42oC (η λειτουργία της SecA 

είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κυττάρων).  

Στην συγκεκριμένη μελέτη μετασχηματίσαμε κύτταρα E.coli BL21.19, με πλασμίδια που 

έφεραν κάθε φόρα ένα διαφορετικό PBD μετάλλαγμα  της SecA. Η λειτουργία της 

πλασμιδιακής SecA (wt) δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία τους 42οC. Οπότε, εάν 

τα κύτταρα BL21.19 που φέρουν His-SecA σε πλασμιδιακό φορέα, αποτυγχάνουν να 

επιβιώσουν στους 42oC, αυτό θα οφείλετε στην μεταλλαγή που εισαγάγαμε εμείς.  
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Εικόνα 6. In vivo δοκιμασία γενετικής συμπληρωματικότητας. Τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

E.coli, στελέχους BL21.19. Κύτταρα τα οποία είχαν μετασχηματιστεί με τον πλασμιδιακό φορέα pET5, 

στον οποίο είχαν κλωνοποιηθεί  τα γονίδια της SecA με τις αντίστοιχες μεταλλαγές (περιγράφονται 

αναλυτικά στο κείμενο παρ. 2.1) μεγάλωσαν για 12-16 ώρες στους 42oC στην επιφάνεια στερεού 

LB/αμπικιλλίνη.  

 

 Τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν στους 30oC, δεν παρουσίασαν κάποιο σημαντικό 

πρόβλημα. Ωστόσο, τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν στους 42oC(εικόνα 6) παρουσιάζουν 

μειωμένο ρυθμό αύξησης, σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με την μεταλλαγή που έχει 

υποστεί η SecA. Παρατηρούμε ότι μεταλλαγές στις θέσεις LTE724AAA, Y326A και 

TGR340AAA στην SecA προκαλούν σχεδόν ολοκληρωτική αναστολή του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων που τις φέρουν. Η αντικατάσταση των Ε276 και LY298 

με αλανίνες, έχει επίσης σοβαρό αντίκτυπο στον ρυθμό αύξησης των κυττάρων, ο οποίος 

είναι λίγο καλύτερος από την προηγούμενη κατηγορία. Τέλος, οι μεταλλαγές Y236A, 

DEK266AAA, E284A, DEH337AAA και Κ360Α επηρεάζουν λίγο τον ρυθμό αύξησης 

των κυττάρων E.coli. 

Το γεγονός ότι ορισμένες μεταλλαγές επιφέρουν τόσο σημαντική ανεπάρκεια στον ρυθμό 

ανάπτυξης των κυττάρων, είναι ενδεικτικό για την σημασία που έχουν τα συγκεκριμένα 
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κατάλοιπα για την σωστή λειτουργία της SecA. Ωστόσο, η πληροφορία που μας δίνει 

αυτή η μέθοδος είναι πολύ γενική και δεν μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε που ακριβώς 

βρίσκεται το πρόβλημα στα συγκεκριμένα μεταλλάγματα. Για να εντοπίσουμε σε ποίο 

ακριβώς στάδιο της έκκρισης των προπρωτεϊνών εντοπίζεται το πρόβλημα που 

προκαλείται με τις συγκεκριμένες μεταλλαγές πρέπει να μελετήσουμε την δραστικότητα 

ΑΤΡάσης των συγκεκριμένων μορίων, καθώς και την ικανότητά τους να μετατοπίζουν 

προπρωτεΐνες in vitro.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Απομόνωση και Βιοχημικός Χαρακτηρισμός των Μεταλλαγμάτων της SecA 

 

3.1 Παραγωγή και απομόνωση των μορίων SecA με μεταλλαγές στην PBD 

 

Για την απομόνωση των SecA, χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της χρωματογραφίας 

συγγένειας με σφαιρίδια αγαρόζης στα οποία ακινητοποιούνται ιόντα νικελίου (βλ. 

Υλικά και Μέθοδοι, 5.3). Με αυτή την διαδικασία απομονώθηκαν όλες οι πρωτεΐνες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη (εικόνα 7). Κατά την διάρκεια της 

παραγωγής και απομόνωσης των PBD μεταλλαγμάτων SecA και SecAN68 δεν 

παρατηρήθηκε καμία απόκλιση από την συμπεριφορά που παρουσιάζει η SecA (wt), 

όπως αστάθεια των πρωτεϊνών, αδυναμία έκφρασης κ.α. Από 1lt υγρής καλλιέργειας 

απομονώθηκαν περίπου 50-80mg SecA και SecAN68 για κάθε μετάλλαγμά. 

 

 
 

Εικόνα 7. Απομόνωση την His-SecA (LY298AA) με χρωματογραφία συγγένειας Ni-NTA. Μ: μάρτυρας, 

LM: το υλικό που προέκυψε μετά από την διάρρηξη των κυττάρων με υπέρηχους FT: το ίδιο υλικό αφού 

πέρασε από το πήκτωμα της στήλης, Wash: δείγματα από το υλικό έκπλυσης του πηκτώματος της 

αγαρόζης, Elution: δείγματα από το υλικό που εκλούστηκε από το πήκτωμα αγαρόζης. 
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3.2 Δραστικότητα ΑΤΡάσης (ενδογενής/μεμβρανική/μετατόπισης) των 

μεταλλαγμάτων της SecA 

 

Η SecA είναι μία ΑΤΡάση, δηλαδή χρησιμοποιεί την ενέργεια που προκύπτει από την 

υδρόλυση του ΑΤΡ για να παράγει με κάποιο τρόπο μηχανικό έργο που κατευθύνει την 

έκκριση προπρωτεϊνών. Η SecA παρουσιάζει 3 διακριτές δράσεις ΑΤΡάσης. Όταν 

βρίσκεται μόνη της σε κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα υδρολύει ΑΤΡ με πολύ χαμηλό 

ρυθμό (Βασική δραστικότητα). Όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια, 

τα οποία περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG ο ρυθμός υδρόλυσης αυξάνεται περίπου 2 

φορές (Μεμβρανική δραστικότητα) σε σχέση με βασική δραστικότητα. Εάν 

προσθέσουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια, τα οποία περιέχουν το σύμπλοκο 

SecYEG και proOmpA, μια πρωτεΐνη της εξωτερικής κυτταρικής μεμβράνης που 

χρησιμοποιείται ως μοντέλο υπόστρωμα, η δραστικότητα της ΑΤΡάσης αυξάνεται 

δραματικά (δραστικότητα Μετατόπισης), ~5-8 φορές σε σχέση με την Μεμβρανική 

δραστικότητα(Lill, Cunningham et al. 1989; Lill, Dowhan et al. 1990). Ο προσδιορισμός  

 
Εικόνα 8. Δραστικότητα ΑΤΡάσης των μεταλλαγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη 

μελέτη. Στην εικόνα παρουσιάζονται οι τιμές Kcat (pmoles Pi/Pmole SecA protomer/min) (Η δραστικότητα 

ΑΤΡάσης προσδιορίστηκε όπως περιγράφεται στα υλικά και μέθοδοι). Β: Βασική δραστικότητα, Μ: 

Μεμβρανική δραστικότητα, Τ: δραστικότητα Μετατόπισης 
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της ποσότητας του φωσφόρου που απελευθερώνεται κατά την υδρόλυση του ΑΤΡ από 

την SecA προσδιορίζεται με την χρωστική πράσινο του μαλαχίτη.  

Στην εικόνα 8 βλέπουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων της δραστικότητας της SecA 

(wt) και των PBD μεταλλαγμάτων της (Β-Βασική δραστικότητα ΑΤΡάσης, Μ-

Μεμβρανική δραστικότητα και Τ-δραστικότητα Μετατόπισης). Με βάση την συνολική 

εικόνα αυτών των δοκίμων, μπορούμε να κατατάξουμε τα PBD μεταλλάγματα σε 4 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα οι SecA που φέρουν τις 

μεταλλαγές LTE274AAA, E276A, Y326A. Παρατηρούμε ότι μεταλλαγές των 

συγκεκριμένων αμινοξέων, προκαλούν σημαντική ανεπάρκεια στην αύξηση της 

δραστικότητας της SecA ως ΑΤΡάσης. Επίσης, βλέπουμε ότι το πρόβλημα αρχίζει να 

γίνεται αισθητό από την στιγμή που προσθέτουμε μόνο ανεστραμμένα μεμβρανικά 

κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG. Έτσι, οι SecA που ανήκουν στην πρώτη 

ομάδα αδυνατούν να αυξήσουν την δραστικότητά τους όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα 

μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και ανεστραμμένα 

μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG μαζί με την προπρωτεΐνη 

proOmpA. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις SecA που φέρουν τις μεταλλαγές 

Υ236Α, DEK266AAA, E284A και K360A. Οι πρωτεΐνες που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία, αυξάνουν την δραστικότητά όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά 

κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG στα ίδια επίπεδα με την SecA (wt). 

Ωστόσο, αποτυγχάνουν να ενεργοποιηθούν πλήρως όταν προσθέσουμε ανεστραμμένα 

μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και προπρωτεΐνη proOmpA. 

Η δραστικότητα της SecA (DEH337AAA) δεν φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές 

διαφορές σε σχέση με την SecA, εκτός από την ίσως αυξημένη υδρόλυση ΑΤΡ σε 

συνθήκες Μετατόπισης υποστρώματος. Τέλος, η SecA(LY298AA) παρουσιάζει πολύ 

αυξημένη Βασική δραστικότητα ATPάσης, η οποία δεν ενεργοποιείται σημαντικά όταν 

προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG 

και ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG μαζί με 

την προπρωτεΐνη proOmpA. Εφόσον το συγκεκριμένο μετάλλαγμα υδρολύει ΑΤΡ με 

μεγάλο ρυθμό όταν βρίσκεται μόνο του στο διάλυμα και αδυνατεί να ενεργοποιηθεί 

περαιτέρω όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το 

σύμπλοκο SecYEG μαζί με την προπρωτεΐνη proOmpA, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η  
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Εικόνα 9. Δραστικότητα μεμβρανικής ΑΤΡάσης της κατηγορίας Ι PBD μεταλλαγμάτων της SecA σε 

συνάρτηση με την ποσότητα της ολικής μεμβρανικής πρωτεΐνης των SecYEG-ανεστραμμένων 

μεμβρανικών κυστιδίων. Η δραστικότητα είναι εκφρασμένη ως κλάσμα της Μεμβρανικής 

δραστικότητας/Βασική δραστικότητα ΑΤΡάσης.  

 

μεταλλαγές προκάλεσαν την αποσύνδεση της κατανάλωσης ενέργειας με την παραγωγή 

μηχανικού έργου. 

Για να διερευνήσουμε περαιτέρω την/τις ανεπάρκειές που προκαλούν οι μεταλλαγές της 

πρώτης κατηγορίας, πραγματοποιήσαμε πειράματα μέτρησης της υδρόλυσης του ATP 

από την SecA παρουσία αυξανόμενης ποσότητας ανεστραμμένων μεμβρανικών 

κυστιδίων που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG.  Στην εικόνα 9, βλέπουμε τα 

αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων. Παρατηρούμε ότι και τα 4 μεταλλάγματα της 

SecA αδυνατούν να ενεργοποιήσουν την Μεμβρανική δραστικότητα τους, ακόμα όταν 

προσθέτουμε μεγάλες ποσότητες ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων που περιέχουν 

το σύμπλοκο SecYEG. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι μεταλλαγές που προκαλέσαμε 

ενδέχεται να βρίσκονται σε περιοχές που αλληλεπιδρούν με την SecYEG ή σε περιοχές 

που συμμετέχουν στην μετάδοση του σήματος για την ενεργοποίηση της Μεμβρανικής 

δραστικότητας της SecA.  
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Εικόνα 10. Δραστικότητα ΑΤΡάσης Μετατόπισης του μεταλλάγματος SecA(DEH337AAA), σε συνάρτηση 

με την συγκέντρωση της proOmpA. Η δραστικότητα είναι εκφρασμένη ως κλάσμα της δραστικότητας 

Μετατόπισης/Μεμβρανικής δραστικότητας ΑΤΡάσης.  

 

Για να ελέγξουμε εάν το μετάλλαγμα SecA(DEH337AAA) παρουσιάζει κάποια 

απόκλιση στην δραστικότητα Μετατόπισης σε σχέση με την SecA (wt) 

πραγματοποιήσαμε πειράματα μέτρησης της υδρόλυσης του ATP από την 

SecA(DEH337AAA) παρουσία αυξανόμενης ποσότητας της προπρωτεΐνης proOmpA. 

Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 10, το συγκεκριμένο μετάλλαγμα δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει κάποια σημαντική διαφορά στην δραστικότητα Μετατόπισης σε σχέση με 

την SecA (wt). Παρατηρούμε λοιπόν ότι παρά τις μεταλλαγές σε συντηρημένα αμινοξέα 

στην PBD περιοχή της SecA, δεν φαίνεται να προκαλείται κάποια ανεπάρκεια στην 

λειτουργικότητα του μορίου, σε σχέση με την δραστικότητά του ως ATPάση.   

Τέλος, το μετάλλαγμα SecA(LY298AA) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι 2 

σημειακές μεταλλαγές έχουν προκαλέσει απώλεια του ελέγχου της υδρόλυσης του ΑΤΡ 

και ενδεχομένως αποδέσμευση της κατανάλωσης ενέργειας από την παραγωγή 

μηχανικού έργου από την SecA. Για να διερευνήσουμε εάν το συγκεκριμένο μετάλλαγμα 

μπορεί να ενεργοποιήσει την Μεμβρανική δραστικότητα και την  
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Εικόνα 11. Α) Δραστικότητα μεμβρανικής ΑΤΡάσης του μεταλλάγματος SecA(LY298AA) σε συνάρτηση 

με την ποσότητα της ολικής μεμβρανικής πρωτεΐνης των SecYEG-ανεστραμμένων μεμβρανικών 

κυστιδίων. Η δραστικότητα είναι εκφρασμένη ως κλάσμα της Μεμβρανικής δραστικότητας/Βασική 

δραστικότητα ΑΤΡάσης. B) Δραστικότητα ΑΤΡάσης Μετατόπισης του μεταλλάγματος SecA(LY298AA),  

σε συνάρτηση με την συγκέντρωση της proOmpA. Η δραστικότητα είναι εκφρασμένη ως κλάσμα της 

δραστικότητας Μετατόπισης/Μεμβρανικής δραστικότητας ΑΤΡάσης.  
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δραστικότητα Μετατόπισης του, πραγματοποιήσαμε πειράματα μέτρησης της υδρόλυσης 

του ATP από την SecA(LY298AA) παρουσία αυξανόμενης ποσότητας ανεστραμμένων 

μεμβρανικών κυστιδίων που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και παρουσία 

αυξανόμενης ποσότητας της προπρωτεΐνης proOmpA. Από τα αποτελέσματα αυτών των 

μετρήσεων(εικόνα 11), παρατηρούμε ότι μεταλλαγή των καταλοίπων L298/Y299 σε Α 

(αλανίνη) προκαλούν ανεξέλεγκτη υδρόλυση ΑΤΡ, η οποία δεν επηρεάζεται από την 

παρουσία ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG 

και της προπρωτεΐνης proOmpA. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στην 

αδυναμία αλληλεπίδρασης της SecA(LY298AA) με SecYEG-ανεστραμμένα μεμβρανικά 

κυστίδια ή/και με την προπρωτεΐνη. Η δυνατότητα  αλληλεπίδρασης της 

SecA(LY298AA) με SecYEG-ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια αναλύεται στην 

ενότητα 3.4. 

 

3.3 Δραστικότητα ΑΤΡάσης των μεταλλαγμάτων της SecA(ενδογενής) σε συνάρτηση 

με την θερμοκρασία 

 

Για να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την βλάβη που προκαλούν οι 

μεταλλαγές που προκαλούμε στην SecA μελετήσαμε την υδρόλυση του ΑΤΡ από τα 

μεταλλάγματα ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Η διαλυτή SecA, απουσία μεμβρανών 

και υποστρώματος είναι ελάχιστα ενεργή κάτω από τους 35οC. Μετά τους 35οC η 

δραστικότητα της αρχίζει να αυξάνει και γίνεται μέγιστη περίπου στους 43-44οC. Μετά 

τους 44οC, η δραστικότητα παρουσιάζει πολύ γρήγορη πτώση (Karamanou, Gouridis et 

al. 2007). Αυτές οι ιδιότητες της SecA μας δείχνουν ότι η πρωτεΐνη διαθέτει έναν 

εσωτερικό μηχανισμό ο οποίος καταστέλλει την άσκοπη υδρόλυση ΑΤΡ και ο οποίος 

αίρεται μόνο εφόσον παρέχουμε στο σύστημα μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας. Σε 

συμφωνία με προηγούμενες μελέτες(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Karamanou, 

Gouridis et al. 2007) παρατηρούμε ότι η SecAN68, από την οποία απουσιάζει η C-

περιοχή, παρουσιάζει μέγιστη Βασική δραστικότητα στους 37οC, διατηρώντας σε μεγάλο 

βαθμό τον αυστηρό έλεγχο της υδρόλυσης του ΑΤΡ. Στην ακέραιη SecA, η παρουσία της 

C-περιοχής μεταθέτει την θερμοκρασία μέγιστης Βασικής δραστικότητας στους 43-44οC. 
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Μελετώντας τα πρότυπα της Βασικής δραστικότητας των PBD μεταλλαγμάτων της SecA 

παρουσία και απουσία της C-περιοχής μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις 

επιπτώσεις που έχουν συγκεκριμένες μεταλλαγές στην δομή της SecA. Στην εικόνα 12, 

βλέπουμε τα πρότυπα Bασικής δραστικότητας του μεταλλάγματος His-

SecA(LTE274AA) σε συνάρτηση με ένα θερμοκρασιακό εύρος από 4-50 οC. 

Παρατηρούμε ότι παρουσία της C-περιοχής, η SecA(LTE274AA) αυξάνει την 

δραστικότητά της από τους ~35οC και η θερμοκρασία μέγιστης δραστικότητας βρίσκεται 

μετατοπισμένη σους 40οC, 3οC νωρίτερα από την His-SecA. Αυτό το γεγονός είναι ένα 

πρώτο στοιχείο ότι η συγκεκριμένη μεταλλαγή έχει αποσταθεροποιήσει κάπως την δομή 

της SecA και τώρα απαιτείται λιγότερη θερμική ενέργεια για να ενεργοποιηθεί. 

Επιπλέον, βλέπουμε ότι στους 43-44οC η δραστικότητα της SecA(LTE274AA) έχει 

μειωθεί δραματικά γεγονός που αποδίδεται στην ευκολότερη θερμική αποδιάταξη του 

μορίου λόγω `χαλαρότερης’ δομής. Απουσία της C-περιοχής, η SecAΝ68(LTE274AA) 

αυξάνει την δραστικότητά της από τους ~24οC και η θερμοκρασία μέγιστης 

δραστικότητας βρίσκετε μετατοπισμένη σους 32οC, 5οC νωρίτερα από την SecA Ν68. 

Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι η αποσταθεροποίηση που υφίσταται το μόριο δεν 

αφορά την αλληλεπίδραση της C-περιοχής με τον DEAD κινητήρα. Βλέπουμε δηλαδή 

ότι και απουσία της C-περιοχή η μεταλλαγή LTE274AAA αποσταθεροποιεί την 

υπόλοιπη δομή του μορίου με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να παρουσιάζει μέγιστη 

δραστικότητα ΑΤΡάσης νωρίτερα σε σχέση με την SecA Ν68. Ωστόσο, τα υπόλοιπα PBD 

μεταλλάγματα που ανήκουν στην (Ι) κατηγορία δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 

στο πρότυπο δραστικότητάς τους σε σχέση με την SecA/ SecA Ν68. Παρομοίως, τα 

μεταλλάγματα των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ (εικόνα 13) δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις από το πρότυπο δραστικότητας των  SecA/ SecA Ν68.           

Το μετάλλαγμα His-SecA (LY298AA) φαίνεται πως παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 

από το πρότυπο δραστικότητας των  SecA/ SecA Ν68 (εικόνα 14), γεγονός που 

επιβεβαιώνει την σημαντική επίπτωση των συγκεκριμένων μεταλλαγών στην δομική 

σταθερότητα της SecA.  
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Εικόνα 12. Οι τιμές Kcat (pmoles Pi/pmol SecA protomer/min) της Βασικής δραστικότητας των SecA 

(LTE274AAA) και SecAN68(LTE274AAA), σε συνάρτηση με την θερμοκρασία. Σε κάθε γράφημα η 

μεγαλύτερη τιμή Kcat, ορίστηκε ως το 100% και όλες οι υπόλοιπες τιμές εκφράστηκαν ως ποσοστά της 

μέγιστης δραστικότητας. 

 



 33

 
 

 

 
Εικόνα 13. Οι τιμές Kcat (pmoles Pi/pmol SecA protomer/min) της Βασικής δραστικότητας των SecA 

(Υ236Α) και SecAN68(Υ236Α), σε συνάρτηση με την θερμοκρασία. Σε κάθε γράφημα η μεγαλύτερη τιμή 

Kcat, ορίστηκε ως το 100% και όλες οι υπόλοιπες τιμές εκφράστηκαν ως ποσοστά της μέγιστης 

δραστικότητας. 
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Εικόνα 14.Οι τιμές Kcat (pmoles Pi/pmol SecA protomer/min) της Βασικής δραστικότητας των SecA 

(LY298AA) και SecAN68(LY298AA), σε συνάρτηση με την θερμοκρασία. Σε κάθε γράφημα η μεγαλύτερη 

τιμή Kcat, ορίστηκε ως το 100% και όλες οι υπόλοιπες τιμές εκφράστηκαν ως ποσοστά της μέγιστης 

δραστικότητας. 
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Παρατηρούμε ότι παρουσία της C-περιοχής, η SecA(LΥ298ΑΑ) αυξάνει την 

δραστικότητά της από τους ~27οC και η θερμοκρασία μέγιστης δραστικότητας βρίσκεται 

μετατοπισμένη σους 37οC, γεγονός που ίσως να οφείλεται στην αποκόλληση της C-

περιοχής από τον DEAD κινητήρα. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η συγκεκριμένη 

μεταλλαγή έχει αποσταθεροποιήσει την δομή της SecA και τώρα απαιτείται λιγότερη 

θερμική ενέργεια για να ενεργοποιηθεί. Επιπλέον, βλέπουμε ότι στους 43-44οC η 

δραστικότητα της SecA(LΥ298ΑΑ) έχει μειωθεί δραματικά γεγονός που αποδίδεται 

στην ευκολότερη θερμική αποδιάταξη του μορίου λόγω χαλαρότερης δομής. Απουσία 

της C-περιοχής, η SecAΝ68(LΥ298ΑΑ) αυξάνει την δραστικότητά της από τους ~15οC 

και η θερμοκρασία μέγιστης δραστικότητας βρίσκεται μετατοπισμένη σους 25οC, 12οC 

νωρίτερα από την His-SecA Ν68. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι η αποσταθεροποίηση 

που υφίσταται το μόριο αφορά και άλλες αλληλεπιδράσεις πέρα από την αλληλεπίδραση 

της C-περιοχής με τον DEAD κινητήρα. Προκειμένου να συλλέξουμε περισσότερες 

πληροφορίες για τις ανεπάρκειες του συγκεκριμένου μεταλλάγματος μελετήσαμε την 

υδρόλυση του ΑΤΡ ως συνάρτηση της θερμοκρασίας. Όπως αναφέραμε στην αρχή της 

παραγράφου, η διαλυτή SecA, απουσία μεμβρανών και υποστρώματος είναι ελάχιστα 

ενεργή κάτω από τους 35οC. Μετά τους 35οC η δραστικότητα της αρχίζει να αυξάνει και 

γίνεται μέγιστη περίπου στους 43-44οC. Μετά τους 44οC, η δραστικότητα παρουσιάζει 

μια πολύ γρήγορη πτώση. Η προσθήκη SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών 

κυστιδίων, προκαλεί μια μικρή αύξηση του ρυθμού υδρόλυσης του ΑΤΡ (περίπου 2 

φορές), χωρίς να μετατοπίζεται η θερμοκρασία μέγιστης δραστικότητας. Η προσθήκη 

SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων και προπρωτεΐνης, προκαλεί μια 

δραματική αύξηση του ρυθμού υδρόλυσης του ΑΤΡ(περίπου 5-9 φορές), ενώ 

παρατηρείται και μετατόπιση της θερμοκρασίας έναρξης της υδρόλυσης (15οC), αλλά 

και της θερμοκρασίας μέγιστης δραστικότητας (~39οC) (Karamanou, Gouridis et al. 

2007). Αυτές οι ιδιότητες της SecA δείχνουν ότι η πρωτεΐνη διαθέτει έναν εσωτερικό 

μηχανισμό ο οποίος καταστέλλει την άσκοπη υδρόλυση ΑΤΡ. Αυτός ο μηχανισμός 

αναστέλλεται πλήρως μόνο με την συνεργατική δράση της SecY  και της 

προπρωτεΐνης(Karamanou, Gouridis et al. 2007). 
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Εικόνα 15. Οι τιμές Kcat (pmoles Pi/pmol SecA protomer/min) της Βασικής, Μεμβρανικής και 

Μετατοπιστικής δραστικότητας των SecA και SecA(LY298AA), σε συνάρτηση με την θερμοκρασία. Σε 

κάθε γράφημα η μεγαλύτερη τιμή Kcat, της Βασικής δραστικότητας ορίστηκε ως το 100% και όλες οι 

υπόλοιπες τιμές εκφράστηκαν ως ποσοστά της μέγιστης Βασικής δραστικότητας. 
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Στην εικόνα 15, βλέπουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την SecA(LΥ298ΑΑ). 

Παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο μετάλλαγμα έχει χάσει τον κατασταλτικό έλεγχο του 

DEAD κινητήρα καθώς η υδρόλυση του ΑΤΡ ξεκινάει από τους (15οC). Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι αυτό το πρότυπο ισχύει για όλες τις δραστικότητες (Βασική, 

Μεμβρανική και Μετατόπισης) και οι καμπύλες τους συμπίπτουν σε όλο το 

θερμοκρασιακό εύρος που μελετήθηκε. Τέλος παρατηρούμε ότι η συγκεκριμένη 

πρωτεΐνη δεν ανταποκρίνεται στην προσθήκη SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών 

κυστιδίων και SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων με προπρωτεΐνη. 

Συνεπώς θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι μεταλλαγές στα κατάλοιπα L298/Y299, 

ανάγκασαν την SecA να αποκτήσει μια στερεοδιάταξη, η οποία διατηρείται και όταν 

προσθέτουμε SecYEG-ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια και προπρωτεΐνη. 

 

3.4 Έλεγχος της αλληλεπίδρασης των PBD μεταλλαγμάτων με την SecYEG. 

 

Από τα παραπάνω μεταλλάγματα, επιλέξαμε να μελετήσουμε περισσότερο τα 

SecA(E276A), ως αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας Ι και το SecA(LΥ298ΑΑ), διότι 

παρουσιάζει πολύ έντονο φαινότυπο. Αυτά τα δύο μεταλλάγματα αδυνατούν να 

ενεργοποιήσουν την Μεμβρανική τους δραστικότητα όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα 

μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG. Ένα πολύ σημαντικό 

ερώτημα που προκύπτει είναι εάν αυτή η ανεπάρκεια οφείλεται στην αδυναμία 

αλληλεπίδρασης των μεταλλαγμάτων της SecA με το SecYEG σύμπλοκο. Για να 

προσδιορίσουμε την συγγένεια που έχουν τα μεταλλάγματα μας για το σύμπλοκο 

SecYEG χρησιμοποιήσαμε SecA, οι οποίες έφεραν τις αντίστοιχες μεταλλαγές και είχαν 

σημανθεί με 35S. Στην συγκεκριμένη διαδικασία, αναμιγνύουμε μια σταθερή ποσότητα 

σημασμένης πρωτεΐνης, με αυξανόμενη συγκέντρωση μη-σημασμένης πρωτεΐνης με 

ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG. Στην 

συνέχεια τοποθετούμε τις αντιδράσεις πάνω σε ένα διάλυμα 0.2Μ σουκρόζης και 

κατακρημνίζουμε μόνο τα ανεστραμμένα κυστίδια με την SecA που έχει προσδεθεί σε 

αυτά, με φυγοκέντρηση στα 350.000g. Η ποσότητα της ραδιενέργειας που 

ενσωματώνεται στις μεμβράνες υπολογίζεται με βάση την συγκέντρωση της μη-
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σημασμένης πρωτεΐνης και τέλος τα δεδομένα αναλύονται με μη-γραμμική 

παλινδρόμηση, από όπου και προκύπτει η συγγένεια της πρωτεΐνης για τις μεμβράνες.  

Με την παραπάνω μέθοδο η συγγένεια της SecA για ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια 

που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG βρέθηκε να είναι 54nm±23. Αντίστοιχα οι τιμές 

συγγένειας για τα μεταλλάγματα είναι SecA(E276A) 35.8nm±12, και για το 

SecA(LΥ298ΑΑ) 151nm±46. Παρατηρούμε ότι η συγγένεια και των 2 μεταλλαγμάτων 

για την SecYEG δεν διαφέρει σημαντικά από την His-SecA. Συμπεραίνουμε ότι το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα μεταλλάγματα εντοπίζεται σε κάποιο 

στάδιο της αντίδρασης, μετά τον επιτυχή σχηματισμό του ολοενζύμου της μεταθετάσης.  

 

3.5 In vitro έλεγχος της εκκριτικής ικανότητας των μεταλλαγμάτων της SecA 

 

Η εκκριτική ικανότητα των PBD μεταλλαγμάτων της SecA ελέγχθηκε in vitro με την 

χρήση proOmpA και ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων που περιέχουν το 

σύμπλοκο SecYEG.  Η αντίδραση πραγματοποιείται στους 37oC παρουσία ΑΤΡ. Μετά 

την ολοκλήρωσή τους οι αντιδράσεις υπόκεινται σε πρωτεόλυση με πρωτεϊνάση Κ. Όση 

proOmpA έχει εισέλθει στον αυλό των κυστιδίων προστατεύεται από την δράση της 

πρωτεϊνάσης. Στην συνέχεια οι αντιδράσεις αναλύονται σε SDS-πήκτωμα και η 

proOpmA ανιχνεύεται με αντίσωμα. Παρατηρούμε ότι η SecA μπορεί να καταλύσει 

αποτελεσματικά την μετατόπιση της proOmpA στον αυλό των ανεστραμμένων 

μεμβρανικών κυστιδίων εικόνα 16. Όταν δεν προσθέσουμε ΑΤΡ η αντίδραση δεν 

πραγματοποιείται, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μετατόπιση του υποστρώματος 

οφείλεται στην δράση της SecA. Επιπλέον, όταν προσθέσουμε το μη ιοντικό 

απορρυπαντικό Triton-X μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης παρατηρούμε ότι όλη η 

proOmpA έχει εξαφανίζεται, γεγονός που οφείλεται στην καταστροφή των κυστιδίων 

που την προστατεύουν από την δράση της πρωτεϊνάσης Κ. Από τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένη πειραματικής διαδικασίας παρατηρούμε ότι τα μεταλλάγματα της SecA 

που ανήκουν στην κατηγορία Ι, αδυνατούν να μετατοπίσουν την προπρωτεΐνη στο 

εσωτερικό των ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων, γεγονός που συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα από τα πειράματα μέτρησης της δραστικότητας Μετατόπισης των 

συγκεκριμένων μεταλλαγμάτων(εικόνα 8). 
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Εικόνα 16. In vitro μετατόπιση της proOmpA από τα PBD μεταλλάγματα της SecA, στον αυλό SecYEG-

ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων από E.coli.   

 

 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι τα μεταλλάγματα που ανήκουν στις κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ 

μετατοπίζουν την proOmpA, σχεδόν με την ίδια αποτελεσματικότητα με την SecA. 

Τέλος, βλέπουμε ότι το μετάλλαγμα SecA(LY298AA) μετατοπίζει μια σχετικά μικρή 

ποσότητα proOmpA in vitro, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί στη δοκιμή της 

συμπληρωματικότητας in vivo, τα κύτταρα που εκφράζουν αυτό το μετάλλαγμα δεν είναι 

εντελώς νεκρά(εικόνα 6).  
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Εικόνα 17. In vitro μετατόπιση της proOmpA από το μετάλλαγμα SecA(LY298AA), στον αυλό SecYEG-

ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων από E.coli σε συνάρτηση με τον χρόνο.  

 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε πειράματα κινητικής της μετατόπισης της proOmpA στο 

αυλό ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG 

(εικόνα 17). Όπως παρατηρούμε, η μετατόπιση της proOmpA από την SecA φτάνει σε 

κορεσμό στα περίπου 8 λεπτά μετά την έναρξη της αντίδρασης. Η SecA(LY298AA) 

παρουσιάζει σοβαρή ανεπάρκεια στον ρυθμό μετατόπισης του υποστρώματος ακόμα και 

μετά από 12 λεπτά. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι μεταλλαγές που 

ανήκουν στην κατηγορία Ι και ΙV, προκαλούν κάποια ανεπάρκεια μετά τον σχηματισμό 

του ολοενζύμου της μεταθετάσης, η οποία εμποδίζει την ομαλή έκκριση προπρωτεϊνών 

από την κυτταρική μεμβράνη. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι βακτηριακές πρωτεΐνες που προορίζονται για έκκριση, συντίθονται από το κύτταρο με 

ένα σηματοδοτικό πεπτίδιο στο αμινοτελικό τους άκρο και εκκρίνονται από το μονοπάτι 

Sec. Η SecA, είναι η ΑΤΡάση του συστήματος, που αλληλεπιδρά με τα περισσότερα 

συστατικά του, τα οποία είναι το μεμβρανικό κανάλι SecYEG, διάφορες πρωτεΐνες 

μοριακοί συνοδοί, προπρωτεΐνες, όξινα φωσφολιπίδια και νουκλεοτίδια. Οι 

προπρωτεΐνες αλληλεπιδρούν με το σύμπλοκο της μεταθετάσης(SecYEG-SecA) με 

υψηλή συγγένεια. Αυτή η αλληλεπίδραση ενεργοποιεί μια διαδικασία ενσωμάτωσης και 

εξόδου της SecA από την SecYEG, η οποία τροφοδοτείται με ενέργεια από την 

υδρόλυση του ΑΤΡ((Economou and Wickner 1994; Economou, Pogliano et al. 1995; de 

Keyzer, van der Does et al. 2003).  

Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι οι προπρωτεΐνες αλληλεπιδρούν με την 

SecA(Lill, Dowhan et al. 1990; Kimura, Akita et al. 1991; Shinkai, Mei et al. 1991; 

Miller, Wang et al. 1998; Ding, Mukerji et al. 2001; Triplett, Sgrignoli et al. 2001; Baud, 

Karamanou et al. 2002; Chou and Gierasch 2005). Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα δεν είχε 

προσδιοριστεί ποία ακριβώς περιοχή της SecA είναι υπεύθυνη για αυτή την 

αλληλεπίδραση. Πρόσφατες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προπρωτεΐνες 

αλληλεπιδρούν με την SecA στην Περιοχή Πρόσδεσης του Υποστρώματος (Preprotein 

Binding Domain), η οποία είναι ένα δίλοβος σχηματισμός που εκφύεται από την NBD 

((Papanikou, Karamanou et al. 2005; Gelis, Bonvin et al. 2007; Musial-Siwek, Rusch et 

al. 2007). H SecA, αναγνωρίζει εκατοντάδες διαφορετικές σηματοδοτικές αλληλουχίες, 

οι οποίες χαρακτηρίζονται από έλλειψη ομοιότητας, στην αμινοξική αλληλουχία τους. 

Ωστόσο, όλες αυτές οι αλληλουχίες έχουν συντηρημένες φυσικοχημικές ιδιότητες με 

κύριο χαρακτηριστικό τους την παρουσία μιας υδρόφοβης περιοχής που ακολουθεί 

θετικά φορτισμένα κατάλοιπα του αμινο-τελικού άκρου της προπρωτεΐνης((von Heijne 

1985). Μια πρόσφατη μελέτη χαρτογράφησε, κάνοντας χρήση μεθόδων φασματοσκοπίας 

NMR, την περιοχή πάνω στην PBD με την οποία αλληλεπιδρούν τα σηματοδοτικό 

πεπτίδια των προπρωτεϊνών((Gelis, Bonvin et al. 2007). Ωστόσο, παραμένει ακόμα 

άγνωστο πως αλληλεπιδρούν οι ακέραιες προπρωτεΐνες με την περιοχή PBD και πως 
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αυτή η αλληλεπίδραση ενεργοποιεί την κατανάλωση ενέργειας στον DEAD κινητήρα, η 

οποία τελικά οδηγεί στην παραγωγή μηχανικού έργου. 

Κατά μήκος της αλληλουχίας της PBD, υπάρχουν πολλά  κατάλοιπα τα οποία 

παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συντήρησης ανάμεσα σε διαφορετικά είδη βακτηρίων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα αμινοξέα έχουν αντικατασταθεί με αμινοξέα παρόμοιων 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων. από αυτά τα αμινοξέα επιλέξαμε να μελετήσουμε όσα δίνουν 

φαινότυπο in vivo, αφού μεταλλαχθούν σε αλανίνες. Τελικά καταλήξαμε στα Y236, 

D266/E267/K268, L274/T275/E276, E276, E284, L298/Y299, Y326, D337/E338/H339, 

T340/G341/R342 και K360. Όλα τα αμινοξέα μεταλλάχθηκαν σε αλανίνες. Πειράματα 

γενετικής συμπληρωματικότητας έδειξαν ότι όλες οι μεταλλαγές προκαλούν προβλήματα 

στην ανάπτυξη των E.coli. Παρατηρούμε ότι οι μεταλλαγές LTE274AAA, E276A, 

Y326A και TGR340AAA προκαλούν σχεδόν ολοκληρωτική αναστολή του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Η μεταλλαγή LY298AA φαίνεται πως επίσης 

επηρεάζει δραματικά τον ρυθμό αύξησης των κυττάρων, αλλά όχι σε τόσο ακραίο βαθμό 

όπως οι προηγούμενες μεταλλαγές. Τέλος οι Y236Α, DEK266AAA, E284A, 

DEH337AAA και K360A προκαλούν μια μικρή ανεπάρκεια στην αύξηση των κυττάρων. 

Οπότε βλέπουμε ότι τα συγκεκριμένα αμινοξέα πρέπει να βρίσκονται ακέραια στην θέση 

τους για να μπορεί να επιβιώσει το κύτταρο και επομένως πρέπει να επιτελούν κάποια 

σημαντική λειτουργία στον μηχανισμό της έκκρισης των προπρωτεϊνών.  

Η μελέτη της δραστικότητας ΑΤΡάσης για τις μεταλλαγμένες SecA, αποκάλυψε ότι 

υπάρχουν 4 κατηγορίες μεταλλαγών που προκαλούν παρόμοια ανεπάρκεια. Στην πρώτη 

κατηγορία βρίσκονται οι SecA που φέρουν τις μεταλλαγές LTE274AAA, E276A, 

Y326A και TGR340AAA. Παρατηρούμε ότι μεταλλαγές των συγκεκριμένων αμινοξέων 

προκαλούν σημαντική ανεπάρκεια στην αύξηση της δραστικότητας της SecA ως 

ΑΤΡάσης. Επίσης, βλέπουμε ότι το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται αισθητό από την στιγμή 

που προσθέτουμε μόνο ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο 

SecYEG. Έτσι, οι SecA που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία αδυνατούν να αυξήσουν 

την δραστικότητά τους όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που 

περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν 

το σύμπλοκο SecYEG μαζί με την προπρωτεΐνη proOmpA. Όταν επιχειρήσαμε να 

μετρήσουμε την Μεμβρανική δραστικότητα των μεταλλαγμάτων της κατηγορίας Ι, 
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αυξάνοντας διαδοχικά την ποσότητα SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων, 

παρατηρήσαμε ότι τα συγκεκριμένα μεταλλάγματα αδυνατούν να ενεργοποιήσουν την 

δράση τους ως ATPάσες σε σχέση με την SecA. Το αμέσως επόμενο ερώτημα που 

προέκυψε, ήταν αν αυτή η ανεπάρκεια οφείλεται στην αδυναμία της SecA να 

αλληλεπιδράσει με την SecYEG. Επιλέξαμε το E276A ως αντιπροσωπευτικό 

μετάλλαγμα αυτής της κατηγορίας και πραγματοποιήσαμε πειράματα μέτρησης της 

συγγένειας του για SecYEG ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια. Από τις συγκεκριμένες 

μετρήσεις βρέθηκε ότι το μετάλλαγμα SecA(E276A) αλληλεπιδρά κανονικά με την 

SecYEG. Ωστόσο, in vitro πειράματα μετατόπισης της proOmpA (μοντέλο 

προπρωτεΐνη), έδειξε ότι το συγκεκριμένο μετάλλαγμα αλλά και όλα τα υπόλοιπα που 

ανήκουν στην κατηγορία Ι αδυνατούν να μετατοπίσουν την προπρωτεΐνη στον αυλό 

SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων. Αυτό το αποτέλεσμα, βρίσκεται σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα των μετρήσεων δραστικότητας ΑΤΡάσης για τα 

συγκεκριμένα μεταλλάγματα, από τα οποία φαίνεται πως δεν υπάρχει αύξηση του 

ρυθμού υδρόλυσης του ΑΤΡ, όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που 

περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν 

το σύμπλοκο SecYEG μαζί με την προπρωτεΐνη proOmpA. Επομένως, το πρόβλημα που 

έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένες μεταλλαγές προκύπτει μετά τον επιτυχή σχηματισμό 

του συμπλόκου της μεταθετάσης. Ίσως οι συγκεκριμένες μεταλλαγές να επηρεάζουν την 

δομή της SecA με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μεταδίδεται στον DEAD κινητήρα το σήμα 

της πρόσδεσης στην SecYEG. Ίσως, οι μεταλλαγές να επηρεάζουν την κινητικότητα της 

περιοχής PBD και έτσι να επηρεάζουν την ομαλή μετάδοση του σήματος πρόσδεσης 

στον κινητήρα. Παλαιότερες μελέτες, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μεταλλαγή 

Ε276Α(Suzuki, Nishiyama et al. 1998) και Υ326Α (Kourtz and Oliver 2000) επηρεάζουν 

την αλληλεπίδραση της SecA με τις προπρωτεΐνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δικά μας 

αποτελέσματα, τα συγκεκριμένα μεταλλάγματα παρουσιάζουν ανεπάρκεια 

ενεργοποίησης από την SecYEG, γεγονός που τοποθετεί το πρόβλημα τους νωρίτερα από 

την αλληλεπίδραση της SecA με την προπρωτεΐνη.  

Η δεύτερη κατηγορία μεταλλαγμάτων περιλαμβάνει τις  SecA που φέρουν τις 

μεταλλαγές Υ236Α, DEK266AAA, E284A και K360A. Οι πρωτεΐνες που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία, αυξάνουν την δραστικότητά όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα 
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μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG στα ίδια επίπεδα με την His-

SecA (wt). Ωστόσο, αποτυγχάνουν να ενεργοποιηθούν πλήρως όταν προσθέσουμε 

ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και 

προπρωτεΐνη proOmpA. In vitro πειράματα μετατόπισης της proOmpA, δείχνουν ότι τα 

συγκεκριμένα μεταλλάγματα δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από την SecA. 

Ίσως, η μικρή αδυναμία που έχουν να ενεργοποιήσουν πλήρως την δραστικότητα 

Μετατόπισης τους, να οδηγεί στην μικρή ανεπάρκεια πολλαπλασιασμού, που 

παρατηρήθηκε στα πειράματα συμπληρωματικότητας αυτών των μεταλλαγμάτων. 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί σε πειράματα περιοριστική πέψης με θρυψίνη, ότι η 

πρόσδεση της κύριας περιοχής των προπρωτεϊνών στην PBD, προκαλεί δομικές αλλαγές 

οι οποίες αποκρύπτουν την K360 από την θρυψίνη(Papanikou, Karamanou et al. 2005). 

Ίσως, η μεταλλαγή του συγκεκριμένου καταλοίπου σε αλανίνη να επηρεάζει την 

μετάδοση του σήματος πρόσδεσης της προπρωτεΐνης, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο 

μετάλλαγμα να αδυνατεί να ενεργοποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, οι μεταλλαγές της 

κατηγορίας ΙΙ ενδέχεται να επηρεάζουν την αλληλεπίδραση της μεταθετάσης με τις 

προπρωτεΐνες, κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί.  

Τέλος, η SecA(LY298AA) παρουσιάζει πολύ αυξημένη Βασική δραστικότητα ATPάσης, 

η οποία δεν ενεργοποιείται σημαντικά όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά 

κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια 

που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG μαζί με την προπρωτεΐνη proOmpA. Εφόσον το 

συγκεκριμένο μετάλλαγμα υδρολύει ΑΤΡ, με μεγάλο ρυθμό όταν βρίσκεται μόνο του στο 

διάλυμα και αδυνατεί να ενεργοποιηθεί περαιτέρω όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα 

μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG μαζί με την προπρωτεΐνη 

proOmpA, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο μετάλλαγμα δεν αλληλεπιδρά 

σωστά με την SecYEG ή/και με την προπρωτεΐνη. Επίσης, ένα άλλο ενδεχόμενο που 

υπάρχει, είναι οι συγκεκριμένες μεταλλαγές να έχουν επηρεάσει τον μηχανισμό 

μετάδοσης του σήματος αλληλεπίδρασης με την SecYEG ή/και με την προπρωτεΐνη, 

στον DEAD κινητήρα. Για να διερευνήσουμε το πρόβλημα, πραγματοποιήσαμε 

πειράματα μέτρησης της συγγένειας της SecA(LY298AA) για SecYEG ανεστραμμένα 

μεμβρανικά κυστίδια. Από τις συγκεκριμένες μετρήσεις, βρέθηκε ότι το μετάλλαγμα 

SecA(LY298AA)  αλληλεπιδρά με την SecYEG με ελαφρώς μικρότερη συγγένεια 
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(151nM) αλλά όχι σημαντικά διαφορετική από την SecA (58nM). Ωστόσο, in vitro 

πειράματα μετατόπισης της proOmpA (μοντέλο προπρωτεΐνη), έδειξαν ότι το 

συγκεκριμένο μετάλλαγμα μετατοπίζει μια ελάχιστη ποσότητα της προπρωτεΐνης 

proOmpA στον αυλό SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων, σε σχέση με την 

SecA. Το γεγονός αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα πειράματα γενετικής 

συμπληρωματικότητας, στα οποία τα κύτταρα που φέρουν την SecA(LY298AA)  δεν 

φαίνεται να είναι τελείως νεκρά, αν και παρουσιάζουν σοβαρή ανεπάρκεια 

πολλαπλασιασμού. Σε αυτή την περίπτωση, το συγκεκριμένο μετάλλαγμα φαίνεται πως 

αντιμετωπίζει 2 προβλήματα: α) έχει χάσει τον κατασταλτικό μηχανισμό που εμποδίζει 

την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας στον κινητήρα και β)η κατανάλωση ενέργειας στον 

κινητήρα έχει αποσυνδεθεί από την παραγωγή μηχανικού έργου έκκρισης προπρωτεϊνών. 

Παρατηρώντας τα πειράματα ελέγχου της υδρόλυσης του ΑΤΡ σε συνάρτηση με την 

θερμοκρασία μπορούμε να συλλέξουμε μερικές σημαντικές πληροφορίες για την βλάβη 

που έχουν προκαλέσει οι μεταλλαγές. Από το πείραμα της εικόνας 15 παρατηρούμε ότι η 

SecA(LY298AA) έχει χάσει εντελώς τον μηχανισμό καταστολής της υδρόλυσης του 

ΑΤΡ, αφού αυτή ενεργοποιείται από τους 15oC. Επιπλέον, βλέπουμε ότι η προσθήκη 

SecYEG ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων και SecYEG ανεστραμμένων 

μεμβρανικών κυστιδίων με προπρωτεΐνη, δεν επιφέρουν κάποια μεταβολή στην 

υδρολυτική δράση της SecA(LY298AA). Παρατηρούμε ότι η καμπύλη της δραστικότητα 

Μετατόπισης συμπίπτει με την καμπύλη της Βασικής δραστικότητας. Με βάση αυτή την 

παρατήρηση θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η δομή αυτού του μεταλλάγματος στο 

διάλυμα θα μοιάζει με την δομή που έχει η SecA αφού προσδεθεί στην SecY και 

αλληλεπιδράσει με την προπρωτεΐνη. Ωστόσο, κάποιο επιπλέον πρόβλημα εμποδίζει το 

συγκεκριμένο μετάλλαγμα από το να εκτελεί ομαλά την μετατόπιση προπρωτεϊνών, όπως 

φαίνεται από τα in vitro πειράματα μετατόπισης. Τέλος με βάση τα πειράματα μέτρησης 

της Βασικής δραστικότητας σε συνάρτηση με την θερμοκρασία  φαίνεται πως οι 

SecA(LY298AA)/ SecA Ν68(LY298AA) παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από το 

πρότυπο δραστικότητας των  His-SecA/His-SecA Ν68, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

σημαντική επίπτωση των συγκεκριμένων μεταλλαγών στην δομική σταθερότητα της 

SecA. Παρατηρούμε ότι παρουσία της C-περιοχής, η His-SecA(LΥ298ΑΑ) αυξάνει την 

δραστικότητά της από τους ~27οC και η θερμοκρασία μέγιστης δραστικότητας βρίσκεται 
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μετατοπισμένη σους 37οC, γεγονός που ίσως να οφείλεται στην αποκόλληση της C-

περιοχής από τον DEAD κινητήρα. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η συγκεκριμένη 

μεταλλαγή έχει αποσταθεροποιήσει ην δομή της SecA και τώρα απαιτείται λιγότερη 

θερμική ενέργεια για να ενεργοποιηθεί. Επιπλέον, βλέπουμε ότι στους 43-44οC η 

δραστικότητα της SecA(LΥ298ΑΑ) έχει μειωθεί δραματικά γεγονός που αποδίδεται  

 
Εικόνα 17. Συνοπτική αναπαράσταση των γεγονότων που οδηγούν στην μετατόπιση των προπρωτεϊνών 

από την μεταθετάση. Στα πρώτα στάδια της διαδικασίας σχηματίζεται το σύμπλοκο SecA-SecYEG (2). Το 

σήμα αυτής της αλληλεπίδρασης μεταδίδεται στον DEAD κινητήρα (3,άγνωστος μηχανισμός), αυξάνοντας 

ελαφρώς την υδρόλυση του ΑΤΡ (Μεμβρανική δραστικότητα). Στην συνέχεια, η προπρωτεΐνη προσδένεται 

στην μεταθετάση στην περιοχή PBD(4). Το σήμα της πρόσδεσης μεταδίδεται στον DEAD κινητήρα, η 

δομή του οποίου χαλαρώνει και αυξάνει την υδρόλυση του ΑΤΡ σημαντικά(5). Η κατανάλωση ενέργειας 

οδηγεί την παραγωγή μηχανικού έργου που κατευθύνει τις προπρωτεΐνες μέσα από τον δίαυλο της 

SecY(6). Τα μεταλλάγματα της κατηγορίας Ι ενδέχεται να παρουσιάζουν πρόβλημα στο στάδιο 3, χωρίς να 

αποκλείονται και επιπλέον ανεπάρκειες στα επακόλουθα στάδια. Τα μεταλλάγματα της κατηγορίας ΙΙ 

εμφανίζουν ανεπάρκεια ενεργοποίησης της δραστικότητάς Μετατόπισης, γεγονός που ίσως οφείλεται σε 

προβληματική αλληλεπίδραση με τις προπρωτεΐνες ή σε προβληματική μετάδοση του σήματος 

ενεργοποίησης (στάδια 4 και 5). Το μετάλλαγμα της κατηγορία IV παρουσιάζει  ανεπάρκεια στο στάδιο 3 

και έχει χάσει τον κατασταλτικό έλεγχο της υδρόλυσης του ATP  στον DEAD κινητήρα. 

 



 47

στην ευκολότερη θερμική αποδιάταξη του μορίου λόγω `χαλαρότερων` 

αλληλεπιδράσεων. Απουσία της C-περιοχής, η SecAΝ68(LΥ298ΑΑ) αυξάνει την 

δραστικότητά της από τους ~15οC και η θερμοκρασία μέγιστης δραστικότητας βρίσκεται 

μετατοπισμένη σους 25οC, 12οC νωρίτερα από την SecA Ν68. Αυτό το γεγονός 

επιβεβαιώνει ότι η αποσταθεροποίηση που υφίσταται το μόριο αφορά και άλλες 

αλληλεπιδράσεις πέρα από την αλληλεπίδραση της C-περιοχής με τον DEAD κινητήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

5.1 Δημιουργία Μεταλλαγμάτων στην SecA (Η κατασκευή των Μεταλλαγμάτων 

έγινε από τους Κουκάκη Μαρινα και Γκουρίδη Γιώργο) 

 

Για την δημιουργία της μεταλλαγής Y236A, χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα το 
pIMBB7, στο οποίο έγινε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με τους εκκινητές Χ414 
και Χ182. Στο προϊόν που προέκυψε έγινε πέψη με τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες 
Nsi/BglII. Το θραύσμα που προέκυψε τοποθετήθηκε στην ίδια θέση στο pIMBB7 και 
έτσι προέκυψε το pIMBB249. 
Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για την δημιουργία όλων των μεταλλαγμάτων: 
Εκκινητής 
X414-Y236A-pIMBB249 
X415-E276A-pIMBB250 
X416-E284A-pIMBB251 
X417-LY298AA-pIMBB252 
X418-Y326A-pIMBB253 
X419-K360A-pIMBB254 
X420-DEK266AAA-pIMBB255 
X421-LTE274AAA-pIMBB256 
X422-DEH337AAA-pIMBB257 
X423-TGR340-pIMBB258 
 
Αντίστοιχα για την κατασκευή του Υ236Α Ν68 παραγώγου, έγινε περιοριστική πέψη του 
pIMBB249 με τα AsuII-SspI και το θραύσμα που προέκυψε, κλωνοποιήθηκε στην ίδια 
θέση στον φορέα pIMBB692, με αποτέλεσμα την παραγωγή του pIMBB765. 
Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για την δημιουργία όλων των μεταλλαγμάτων: 
Εκκινητής 
pIMBB249-Y236A- pIMBB765 
pIMBB250-E276A- pIMBB766 
pIMBB251-E284A- pIMBB767 
pIMBB252-LY298AA- pIMBB768 
pIMBB253-Y326A- pIMBB769 
pIMBB254-K360A- pIMBB770 
pIMBB255-DEK266AAA- pIMBB771 
pIMBB256-LTE274AAA- pIMBB772 
pIMBB257-DEH337AAA- pIMBB773 
pIMBB258-TGR340- pIMBB774 
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5.1.1 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης  

Υλικά:  

 • ΤΑΕ 10Χ  

 • Βρωμιούχο αιθίδιο  

 • Πηκτικό (ρυθμιστικό διάλυμα φόρτωσης) 5Χ  

 • Χτένες, συσκευή ηλεκτροφόρησης  

 

Πρωτόκολλο:  

Διαλύουμε την ενδεδειγμένη ποσότητα αγαρόζης σε σκόνη σε ρυθμιστικό 

διάλυμα ΤΑΕ 1Χ και μετά θερμαίνουμε σε φούρνο μικροκυμάτων. Ψύχουμε στη 

συνέχεια το πήκτωμα στους 56 °C και προσθέτουμε βρομιούχο αιθίδιο σε τελική 

συγκέντρωση 0,5 μg/μl. Αφαιρούμε μετά την πήξη την χτένα και το πήκτωμα 

τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει το ρυθμιστικό διάλυμα.  

Φορτώνουμε τα δείγματα στο πήκτωμα και εφαρμόζουμε το κατάλληλο 

ηλεκτρικό πεδίο.  

 

5.1.2 Εξαγωγή DNA από πήκτωμα αγαρόζης.  

Υλικά:  

 • QIAEX II Suspension (QIAGEN)  

 • Ρυθμιστικό διάλυμα QX1 (QIAGEN)  

 • Ρυθμιστικό διάλυμα PE (QIAGEN)  

 • Φυγόκεντρος  

 • Θερμική θήκη αντικειμένων  

 

 

Πρωτόκολλο:  

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο QIAEX II Agarose Gel Extracion, QIAGEN. 

  

5.1.3 Παραγωγή δεκτικών κυττάρων: Μέθοδος RbCl κατάλληλα τροποποιημένη  

Υλικά:  

 • LB υγρό θρεπτικό υλικό  
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 • Τρυβλία με LB  

 • TFB1, παγωμένο  

 • TFB2, παγωμένο  

 • Ξηρός πάγος / υδατόλουτρο αιθανόλης  

 

Πρωτόκολλο:  

 1. Εμβολιάζουμε 2.5 ml LB με μοναδική αποικία από στερεό θρεπτικό 

υλικό LB και επωάζουμε τα κύτταρα υπό ανάδευση ολονύχτια στη 

κατάλληλη θερμοκρασία  

 2. Εμβολιάζουμε 250 ml LB με τα 2.5 ml της ολονύχτιας καλλιέργειας 

(1:100), προσθέτουμε 20 mM MgSO
4 
και επωάζουμε τα κύτταρα μέχρι 

O.D
600 

= 04 - 0.6  

 3. Συλλέγουμε τα κύτταρα με φυγοκέντρηση για 5 min στα 4500 rpm / 

4°C  

 4. Επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 100 ml παγωμένου TFB1  

 5. Επωάζουμε τα κύτταρα για 5 min στον πάγο  

 6. Συλλέγουμε τα κύτταρα με φυγοκέντριση για 5 min στα 4500 rpm / 4°C  

 7. Επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 10 ml παγωμένου TFB2  

 8. Επωάζουμε τα κύτταρα για 60 min στον πάγο, τα ψύχουμε με το 

υδατόλουτρο αιθανόλης στο οποίο έχει προστεθεί ξηρός πάγος και τα 

αποθηκεύουμε στους -80°C.  

 

5.1.4 Μετασχηματισμός κυττάρων  

Υλικά:  

 • Αποστειρωμένοι σωλήνες πολύ-προπυλενίου 17 x 100 mm.  

 • LB θρεπτικό  

 • Τρυβλία LB με το κατάλληλο αντιβιοτικό  

 • Υδατόλουτρο στους 42°C  
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Πρωτόκολλο:  

 1. Ψύχουμε στον πάγο τους αποστειρωμένους σωλήνες πολύ-

προπυλενίου  

 2. Τοποθετούμε τα δεκτικά κύτταρα στο πάγο από τους -80°C 

μέχρι να ξεπαγώσουν.  

 3. Μεταφέρουμε περίπου 100 μl δεκτικών κυττάρων στους 

αποστειρωμένους σωλήνες πολύ-προπυλενίου.  

 4. Προσθέτουμε 2-10 ng DNA στα 100 μl δεκτικών κυττάρων  

 5. Τοποθετούμε τους σωλήνες στον πάγο για μισή ώρα  

 6. Επωάζουμε τα κύτταρα για 60 min / 42 °C και αμέσως τα 

τοποθετούμε στον πάγο για 2 min  

 7. Προσθέτουμε 900 μl υγρού θρεπτικού LB και επωάζουμε για 60 

min τα κύτταρα υπό ανάδευση  

 8. Επιστρώνουμε τα κύτταρα σε LB τρυβλία με στερεό θρεπτικό 

υλικό και τα επωάζουμε για 15 h στη κατάλληλη θερμοκρασία  

 

5.2 Δοκιμασία Συμπληρωματικότητας 

 

Στην διαδικασία της γενετικής συμπληρωματικότητας χρησιμοποιήθηκαν E.coli κύτταρα 

που ανήκουν στο στέλεχος BL21.19 (Mitchell and Oliver 1993). Ο μετασχηματισμός των 

κυττάρων E.coli έγινε με ~4ng/μlα πλασμιδιακό φορέα στον οποίο είχε προηγουμένως 

εντεθεί το γονίδιο της SecA με την επιθυμητή μεταλλαγή. Σε κάθε διαδικασία 

μετασχηματισμού χρησιμοποιήθηκαν 50μl δεκτικών κυττάρων E.coli BL21.19. Ως 

δείγμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε πλασμιδιακός φορέας στον οποίο δεν είχε εντεθεί το 

γονίδιο της SecA. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του μετασχηματισμού, τα 

κύτταρα επιστρώθηκαν στην επιφάνεια στέρεου θρεπτικού υλικού LB που περιείχε 

100μg/ml αμπικιλλίνη. Ακολούθησε ολονύκτια επώαση των κυττάρων στους 30οC. Στην 

συνέχεια, κύτταρα από μοναδική αποικία χρησιμοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό 5ml 

υγρού θρεπτικού υλικού LB/100μg/ml αμπικιλλίνη και στην συνέχεια αυτές οι 

καλλιέργειες επωάστηκαν στους 30οC με ανάδευση για ~12ώρες. Την επόμενη ημέρα, 

50μl από κάθε υγρή καλλιέργεια (των οποίων η οπτική πυκνότητα στα 600nm πρέπει να 
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έχει υπερβεί την 1 μονάδα μετά την ολονύκτια επώαση) εμβολιάστηκαν σε φρέσκο 

θρεπτικό υλικό LB/100μg/ml αμπικιλλίνη, και επωάστηκαν στους 30οC με ανάδευση. 

Όταν η οπτική πυκνότητα των καλλιεργειών στα 600nm έφτασε τις ~0.7 μονάδες, η 

επώαση τους διακόπηκε. Εάν οι καλλιέργειες είχαν σημαντικές διαφορές στην οπτική 

πυκνότητά τους, τότε γίνονταν οι ανάλογες αραιώσεις με θρεπτικό υλικό LB, έτσι ώστε 

όλες οι καλλιέργειες να έχουν την ίδια οπτική πυκνότητα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 

καλλιέργειες ως αρχικό υλικό προετοιμάστηκαν 3 επιπλέον αραιώσεις 10-1, 10-2, 10-3.  

Για την δημιουργία των κυτταρικών κηλίδων χρησιμοποιήθηκαν 12μl από κάθε 

αραίωση. 

Τέλος, οι πλάκες συμπληρωματικότητας επωάστηκαν για 14-16 ώρες στους 30 οC και 

στους 42οC.  

Σημείωση: Πριν την επίστρωση των κυττάρων στο θρεπτικό υλικό, οι πλάκες αλλά και οι 

καλλιέργειες πρέπει να προθερμαίνονται στους 42 οC για να καταστέλλεται εγκαίρως η 

κυτταρική διαίρεση. Οι καλλιέργειες προθερμαίνονται σε υδατόλουτρα και οι πλάκες σε 

ειδικό φούρνο.  

α:~200ng πλασμιδιακού DNA (μέτρηση απορρόφησης στα 260nm) για κάθε 50μl 

δεκτικών κυττάρων E.coli.    

 

5.3 Απομόνωση της SecA 

5.3.1 Απομόνωση της SecA με Χρωματογραφία Συνάφειας 

 

Τα μόρια SecA που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη διαθέτουν όλα 6 

ιστιδίνες στο αμινοτελικό τους άκρο (His-SecA). Η παρουσία των 6 καταλοίπων 

ιστιδίνης δεν επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία της SecA in vivo και in vitro, γεγονός 

που δείχνει ότι η παρουσία τους δεν επιδρά στην δομή και την λειτουργία της πρωτεΐνης.  

Το πλεονέκτημα της παρουσίας των 6 καταλοίπων ιστιδίνης είναι η ευκολία που 

προσφέρούν στην απομόνωση της πρωτεΐνης, διότι η ιστιδίνη παρουσιάζει μεγάλη 

συγγένεια για άτομα νικελίου. 
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Εικόνα 18 . Στο σχήμα απεικονίζονται οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις των ιμιδαζολικών δακτυλίων 2 

διαδοχικών καταλοίπων ιστιδίνης  με ένα άτομο νικελίου. Οι 4 από τις συνολικά 6 θέσεις πρόσδεσης του 

νικελίου έχουν καταληφθεί από τις καρβοξυλομάδες του νιτριλο-τριοξικού οξέος.  

 

Για την απομόνωση της SecA, χρησιμοποιήσαμε Ni-NTA αγαρόζη, η οποία αποτελείτε 

από ακινητοποιημένες ομάδες νιτριλο-τριοξικού οξέως (ΝΤΑ) σε σεφαρόζη CL-6B. ΤΟ 

νιτριλο-τριοξικό οξύ καταλαμβάνει τις 4 από τις 6 περιοχές πρόσδεσης του 

υποστρώματος  στη σφαίρα συναρμογής του ιόντος νικελίου, αφήνοντας έτσι 2 περιοχές 

ελεύθερες να αλληλεπιδράσουν με τις ιστιδίνες της πρωτεΐνης (εικόνα 18).  

Συνεπώς, σε κάθε άτομο ακινητοποιημένου νικελίου, μπορούν να προσδεθούν 2 

ιστιδίνες. Επομένως, 3 ακινητοποιημένα ιόντα νικελίου είναι επαρκή για την πρόσδεση 

κάθε μορίου His-SecA, που φέρει 6 ιστιδίνες.  

Κάθε φορά που η Ni-NTA αγαρόζη έρχεται σε επαφή με πολύπλοκα μείγματα 

πρωτεϊνών, θα κατακρατεί μόρια His-SecA. Ωστόσο, ενδέχεται και άλλες πρωτεΐνες που 

περιέχουν κατάλοιπα ιστιδινών, να αλληλεπιδράσουν με το ακινητοποιημένο νικέλιο και 

να κατακρατηθούν στην στήλη. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, 

χρησιμοποιούμε μια μικρή ποσότητα ιμιδαζολίου, το οποίο ανταγωνίζεται την ιστιδίνη 

για πρόσδεση στα ιόντα νικελίου.  

Μετασχηματισμένα κύτταρα BL21.19 E.coli με πλασμίδια που φέρουν τα μεταλλάγματα 

της His-SecA καλλιεργήθηκαν σε υγρό θρεπτικό υλικό LB/100μg/ml αμπικιλλίνη στους 

30οC. Η επαγωγή της υπερέκφρασής της His-SecA έγινε με την προσθήκη 0.2mM IPTG, 
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μόλις η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας στα 600nm έφτασε στην τιμή 0.5. Μετά από 

3 ώρες τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση στα 4000g για 10 λεπτά. Η κυτταρική 

πάστα διαλύθηκε σε Χ10 όγκους ρυθμιστικού διαλύματος 50mM Tris-HCl pH=8.0, 1M 

NaCl, 5mM ιμιδαζόλιο και 10%v/v γλυκερόλη, στο οποίο προστέθηκε αναστολέας 

πρωτεασών PMSF (2mM) και DNaseI (5μg/ml). Η λύση των κυττάρων έγινε με 

ηχοβόλιση (Soniprep VC130PB, output 30W, διάμετρος ράβδου 6mm ) για 25 λεπτά 

στους 4oC. Ο διαχωρισμός των κυτταρικών θραυσμάτων από τις διαλυτές πρωτεΐνες 

έγινε με φυγοκέντρηση στα 12.000g για 45 λεπτά. Μετά την φυγοκέντρηση το 

υπερκείμενο διαχωρίστηκε από το ίζημα.  

Η Ni-NTA αγαρόζη εξισορροπήθηκε με 10 όγκους διαλύματος 50mM Tris-HCl pH=8.0, 

1M NaCl, 5mM ιμιδαζόλιο και 10%v/v γλυκερόλη. Στην συνέχεια το υπερκείμενο 

φορτώθηκε στην στήλη και αφέθηκε να περάσει από το πήκτωμα της αγαρόζης με την 

επίδραση της βαρύτητας 3 φορές. Το πήκτωμα της αγαρόζης πλύθηκε με 10 όγκους 

διαλύματος 50mM Tris-HCl pH=8.0, 1M NaCl, 5mM ιμιδαζόλιο και 10%v/v γλυκερόλη 

και 15 όγκους διαλύματος 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM NaCl, 5mM ιμιδαζόλιο και 

10%v/v γλυκερόλη για να απομακρυνθούν όσες πρωτεΐνες είχαν αλληλεπιδράσει μη 

ειδικά με τα σφαιρίδια και τα ιόντα νικελίου.  

Τέλος, η His-SecA εκλούεται από την στήλη με διάλυμα 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM 

NaCl, 100mM ιμιδαζόλιο και 10%v/v γλυκερόλη. Η έκλουση επιτυγχάνεται με την 

χρήση μεγάλης συγκέντρωσης ιμιδαζολίου, το οποίο ανταγωνίζεται την ιστιδίνη για 

πρόσδεση στα ιόντα νικελίου. Η πρωτεΐνη που εκλούεται συγκεντρώνετε σε κλάσματα. 

Τέλος, η συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε κάθε κλάσμα ελέγχθηκε με την μέθοδο 

Bradford* και η καθαρότητα της ελέγχεται με SDS-ηλεκτροφόρηση.  

Τα κλάσματα που περιείχαν την επιθυμητή ποσότητα πρωτεΐνης ενώθηκαν και το 

διάλυμα έκλουσης αντικαταστάθηκε από διάλυμα 50mM KCl, 50mM Tris pH=8.0, 2mM 

EDTA 10% v/v γλυκερόλης, χρησιμοποιώντας σάκους διάλυσης με πόρους που 

επιτρέπουν την διέλευση μορίων με βάρος 12-14.000Daltons. Μετά από ~6 ώρες στους 

4oC, ο σάκος διάλυσης τοποθετήθηκε σε διάλυμα 50mM KCl, 50mM Tris pH=8.0, 50% 

v/v γλυκερόλης από το οποίο αφαιρέθηκε μετά από ολονύκτια επώαση στους 4oC. Τέλος, 

το διάλυμα που προέκυψε διαιρέθηκε σε μικρότερα κλάσματα (<400μl/κλάσμα) και 

φυλάχτηκε στους -20οC. 
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5.3.2 Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολύ-ακρυλαμίδης (SDS-PAGE)  

Υλικά:  

 • Ρυθμιστικό διάλυμα Laemmli (Laemmli buffer)  

 • 10x SDS Running buffer  

 • γυάλινα τζάμια, χτένες, spacers  

 • συσκευές ηλεκτροφορησης  

 

Πρωτόκολλο:  

Η ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας πήκτωμα ακρυλαμίδης (38% acrylamide – 2% bis-acrylamide) και το 

στάνταρ ρυθμιστικό διάλυμα γλυκίνης pH 8.6 – 8.7(Laemmli 1970). Στο πήκτωμα 

φορτώνονται τα δείγματα αφού έχουν πρώτα διαλυθεί σε ρυθμιστικό διάλυμα Laemmli 

και βραστεί για 10 min 

 

5.3.3 Εκτίμηση της ποσότητας μιας πρωτεΐνης  

Υλικά:  

 • Biorad Protein Assay Dye Reagent concentrate (Biorad)  

 • BSA 50 mg/ml  

 

Πρωτόκολλο:  

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Biorad (Bradford Protein Assay, Bradford 1976, 

Smith 1985)  

 

5.3.4 Χρώση πρωτεϊνών με Coomassie blue  

 

Υλικά:  

 • Χρωστική Coomassie blue  

 • Destaining buffer  

Πρωτόκολλο:  
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 1. τοποθετούμε το πήκτωμα αμέσως μετά την περάτωση της ηλεκτροφορησης σε 

βαφή coomassie blue brillant και επωάζουμε για 30 – 40 min.  

 2. Απομακρύνουμε την χρωστική με Destaining buffer από το πήκτωμα και οι 

πρωτεϊνες διακρίνονται λόγω του χαρακτηριστικού μπλε χρώματος (Compton & 

Jones 1985)  

 

5.3.5 Χρώση πρωτεϊνών με άργυρο ( silver staining)  

 

Μια από τις πιο ευαίσθητες μεθόδους χρώσης πρωτεϊνών πάνω σε πηκτή 

πολυακρυλαμίδης είναι η χρώση με άργυρο  

Υλικά :  

 • Διάλυμα μονιμοποίησης πρωτεϊνών: 10% οξικό οξύ, 40% μεθανόλη  

 • Διάλυμα ξεπλύματος: 10% αιθανόλη, 5% οξικό οξύ  

 • 1% CuCl
2 

 

 • 0.004% w/v KMnO
4 
 

 • 0.1% AgNO
3 
 

 • Διάλυμα εμφάνισης (300ml): 6gr K
2
CO

3 
και 60μl φορμαλδεύδη 37%  

 

Πρωτόκολλο:  

 1. Αφήνουμε την πηκτή πολυακρυλαμίδης για μονιμοποίηση περίπου μία ώρα 

στο διάλυμα μονιμοπόιησης  

 2. Πετάμε το διάλυμα μονιμοποίησης και ξεπλένω με ddH
2
O  

 3. Επώαση 15min στο διάλυμα CuCl
2 
 

 4. Ξεπλένουμε με ddH
2
O.  

 5. Επώαση 15min στο διάλυμα KMnO
4 
 

 6. Aφήνουμε την πηκτή πολυακρυλαμίδης για 15 min σε διάλυμα ξεπλύματος 

(x2). Ξεπλένουμε με ddH
2
O ενδιάμεσα στα πλυσίματα και μετά το τελευταίο πλύσιμο. H 

πηκτή αποκτά μια κιτρινωπή χροιά  

 7. Επώαση σε ddH
2
O για 10 min και μετά ξεπλένω εκ νέου την πηκτή με ddH

2
O  
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 8. Eπώαση στο διάλυμα αργύρου 15-20 λεπτά  

 9. Ξεπλένουμε κάτω από τρεχούμενο νερό για ~ 45 δευτερόλεπτα  

 10. Προσθέτουμε 100ml από το διάλυμα εμφάνισης για ~ 1min  

 11. Πετάμε το διάλυμα που έχει αποκτήσει μια σκούρη καφέ χροιά και προσθέτω 

ακόμη 200ml από το ίδιο διάλυμα  

 12. Ανακινούμε στο χέρι μας το δοχείο που περιέχει την πηκτή και καφετιές και 

κίτρινες πρωτεϊνικές ζώνες αρχίζουν να εμφανίζονται. Όταν οι ζώνες αποκτήσουν μια 

ικανοποιητική ένταση χρώματος σταματάμε την αντίδραση με το να πετάξουμε το 

διάλυμα εμφάνισης, να ξεπλύνουμε με H
2
O και να προσθέσουμε 5% οξικό οξύ.  

5.3.6 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε μεμβράνες νιτροκυτταρίνης με χρήση αντισωμάτων 

(western blots)  

 

Α. Hλεκτροφορητική μεταφορά πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη 

Yλικά:  

 • Διάλυμα μεταφοράς : 50 mM Tris/HCl, 380 mM γλυκίνη, 0.1% SDS, 20% 

μεθανόλη  

 • Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (0.45μ, Schleicher & Schuel)  

 • Χαρτί whatman  

 

Διαδικασία:  

 1. Τρέχουμε τα πρωτεϊνικά δείγματα σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμίδης ( 

SDS PAGE gel) όπως συνήθως λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη μέθοδο αυτή, που είναι 

πολύ ευαίσθητη, 0.1μg καθαρής πρωτεΐνης θα μου δώσουν αρκετά έντονο σήμα με το 

ECL αντιδραστήριο.  

 2. Συναρμολογούμε το ‘’σάντουιτς’’ μεταφοράς πρωτεϊνών μέσα σε διάλυμα 

μεταφοράς  

 3. H μεταφορά των πρωτεϊνών γίνεται σε μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου στα 

300 mA ή O/N στους 4°C και στα 40mA.  

 

Σημειώσεις:  
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Tα πιο κρίσιμα σημεία σημεία κατά τη διαδικασία της ηλεκτροφορητικής μεταφοράς 

πρωτεϊνών είναι :  

√ Να γίνει η μεταφορά των πρωτεϊνών προς τη σωστή μεριά της νιτροκυτταρίνης γι’ 

αυτό και η συναρμολόγηση του ‘’σαντουιτς’’ μεταφοράς με τον τρόπο που δείχνει το 

σχήμα είναι απαραίτητη  

 √ Η άμεση επαφή της πηκτής πολυακρυλαμίδης με την μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην υπάρχουν 

φυσαλίδες στο ενδιάμεσό τους  

 √ Να αποφεύγεται η υπερθέρμανση, γι’αυτό και συνιστάται η μεταφορά να 

λαμβάνει χώρα σε δωμάτιο 4°C και με παγωμένο αρχικά διάλυμα μεταφοράς  

 √ Να σημειώνεται πάνω στη μεμβράνη η πλευρά όπου θα μεταφερθούν οι 

πρωτεϊνες  

 

Β. Western blot 

Yλικά:  

 • TBS :20mM Tris/HCl PH=7.5, 150mM NaCl  

 • TTBS :20mM Tris/HCl PH=7.5, 150mM NaCl, 0.3% Tween-20  

 • Διάλυμα για την απομάκρυνση θορύβου ( blocking solution): 1xTTBS 5%, 

σκόνη γάλακτος  

 • Διάλυμα αντισώματος: 1xTTBS, 1% σκόνη γάλακτος  

 • Hyperfilm Amersham-RPN2103  

 • ECL Kit, Pierce  

 • Δευτερογενές αντίσωμα: goat antirabbit conj. to horseradish peroxidase – 

Jackson Immunoresearch.  

 

Διαδικασία:  

 1. Μετά τη μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, επωάζεται η 

μεμβράνη για 30’ σε θερμοκρασία δωματίου στο διάλυμα απομάκρυνσης θορύβου ή O/N 

στους 4°C υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης  
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 2. H μεμβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυμα 1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε 

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. Tα ξεπλύματα μπορούν να είναι 

και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο  

 3. Επώαση της μεμβράνης για 1h σε διάλυμα πρωτογενούς αντισώματος ( 

διάλυμα αντισώματος + την κατάλληλη αραίωση του χρησιμοποιούμενου κάθε φορά 

πρωτογενούς αντισώματος) σε θερμοκρασία δωματίου ή O/N στους 4°C υπό συνθήκες 

ήπιας ανάδευσης.  

 4. H μεμβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυμα 1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε 

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης  

 5. Επώαση της μεμβράνης για 1h σε διάλυμα δευτερογενούς αντισώματος σε 

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης  

 6. H μεμβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυμα 1xTTBS, 1x15min, 4x5min σε 

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. Tα ξεπλύματα μπορούν να είναι 

και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο  

 7. Τέλος η μεμβράνη επωάζεται για 5 min σε διάλυμα 1XTBS. Στο μεταξύ 

αναμειγνύουμε ίσους όγκους από τα ECL αντιδραστήρια και τα αφήνουμε για 

εξισορρόπηση για 5λεπτά το μέγιστο σε θερμοκρασία δωματίου.  

 8. Στεγνώνουμε ελαφρά τη μεμβράνη στον αέρα  

 9. Προσθέτουμε το μίγμα των ECL αντιδραστηρίων στη πλευρά της μεμβράνης 

όπου έχουν μεταφερθεί οι πρωτεϊνες και αφήνουμε για επώαση 1min χωρίς ανάδευση  

 10. Στεγνώνουμε τις μεμβράνες, τις εισάγουμε σε πλαστικές θήκες και τις 

εκθέτουμε σε X-ray φιλμ που τοποθετούμε πάνω στο πλαστικό που περιέχει τη μεμβράνη 

μέσα σε σκοτεινό θάλαμο. Aρχικά κάνουμε μια έκθεση λίγων δευτερολέπτων π.χ 15’’ 

και ανάλογα με το πόσο δυνατό είναι το σήμα που παίρνουμε προχωρούμε σε μικρότερη 

ή μεγαλύτερη έκθεση  

 

5.4 Δραστικότητα ΑΤΡασης της SecA 

 

Η SecA παρουσιάζει 3 διακριτές δράσεις ΑΤΡάσης. Όταν βρίσκεται μόνη της σε 

κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα υδρολύει ΑΤΡ με πολύ χαμηλό ρυθμό (Βασική 

δραστικότητα). Όταν προσθέτουμε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια, τα οποία 
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περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG ο ρυθμός υδρόλυσης αυξάνεται περίπου 2 φορές 

(Μεμβρανική δραστικότητα) σε σχέση με βασική δραστικότητα. Εάν προσθέσουμε 

ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια, τα οποία περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG και 

proOmpA, μια πρωτεΐνη της εξωτερικής κυτταρικής μεμβράνης που χρησιμοποιείται ως 

μοντέλο υπόστρωμα, η δραστικότητα της ΑΤΡάσης αυξάνεται δραματικά (δραστικότητα 

Μετατόπισης), ~5 φορές σε σχέση με την Μεμβρανική δραστικότητα. Ο προσδιορισμός 

της ποσότητας του φωσφόρου που απελευθερώνεται κατά την υδρόλυση του ΑΤΡ από 

την SecA προσδιορίζεται με την χρωστική πράσινο του μαλαχίτη. Για την μέτρηση της 

δραστικότητας της SecA ως ΑΤΡάση, όλες οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε 

ρυθμιστικό διάλυμα Β (50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM MgCl2 και 1mM 

DTT) με 1mg/ml BSA και 1mM ATP (ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 50μl). Για 

μια πλήρη αντίδραση (δραστικότητα Μετατόπισης) προσθέτουμε 1μg SecA (0.2μM), 

ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν το σύμπλοκο SecYEG (η κατάλληλη 

ποσότητα πρέπει να δίνει Μεμβρανική δραστικότητα ίση με 2 φορές την Βασική 

δραστικότητα ΑΤΡάσης και  proOmpA (0.8μM). H proOmpA βρίσκεται διαλυμένη σε 

ρυθμιστικό διάλυμα 6Μ ουρίας, οπότε μια αντίστοιχη ποσότητα ουρίας πρέπει να 

προστεθεί σε κάθε αντίδραση στην οποία δεν υπάρχει υπόστρωμα. Ωστόσο, η 

συγκέντρωση της ουρίας στην τελική αντίδραση δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 0.2Μ, διότι 

υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί η λειτουργικότητα της SecA. Η αντίδραση 

πραγματοποιείται στους 37oC για 12 λεπτά και τερματίζεται με την τοποθέτηση της 

αντίδρασης στους 4οC. Στην συνέχεια προσθέτουμε 100μl, 37% w/v κιτρικό οξύ και 

αφήνουμε τα δείγματα 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, τοποθετούμε 250μl 

σε πλάκες 96 θέσεων, και μετράμε την οπτική απορρόφηση στα 660nm.  

Υλικά:  

 • Yδροχλωρικό πράσινο του μαλαχίτη (Malachite green hydrochloride (Sigma 

M9636))  

 • Ammonium Molybdate tetrahydrate (Sigma A7302)  

 • 37% κιτρικό οξύ  

προετοιμασία του malachite green πρόδρομου διαλύματος (1L) MGSS:  

διάλυμα 1: διαλύουμε 340mg του malachite green reagent σε 75ml dH
2
O  

διάλυμα 2: διαλύουμε 10.5 gr ammonium molybdate σε 250ml HCl 4N.  
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 • αναμιγνύουμε τα διαλύματα 1 και 2 και προσθέτουμε dH
2
O ως το 1L. 

Aφήνουμε το διάλυμα να διαυγάσει στους 4°C υπό συνεχή ανάδευση για τουλάχιστο μία 

ώρα. Κατόπι το φιλτράρουμε από διηθητικό χαρτί Whatman (No 3). Το διάλυμα 

φυλάσσεται στους 4°C σε πλαστικό μπουκάλι και είναι σταθερό για τουλάχιστο 2 μήνες. 

προετοιμασία του malachite green αντιδραστηρίου (MGR): φτιάχνουμε φρέσκο 

αντιδραστήριο προσθέτοντας 250μl 20% Triton X-100 σε 50ml του MGR 

αντιδραστηρίου. To αντιδραστήριο φυλάσσεται στους 4°C σε πλαστικό μπουκάλι και 

είναι σταθερό για 2 περίπου εβδομάδες πρότυπα διαλύματα φωσφόρου (το πρότυπο 

διάλυμα φωσφόρου της Sigma (661-9)περιέχει 650 nmoles Pi/ml)  

  

 
 

 

5.5 In vitro μετατόπιση της proOmpA στο εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών 

κυστιδίων 

Η proOmpA που μετατοπίζεται στο εσωτερικό των κυστιδίων δεν είναι 

προσβάσιμη σε εξωγενώς προστιθέμενη πρωτεάση και μπορεί να ανιχνευθεί σε 

αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμίδης.  

Υλικά:  

 • 10Χ ΒΒ: 500mM Tris-HCl PH=8, 500mM KCl, 50mM MgCl
2
, 10mM DTT 

(προστίθεται πριν από τη χρήση του αντιδραστηρίου από 1Μ πρόδρομο διάλυμα)  

 • Διάλυμα ουρίας: 6M Oυρία, 50 mM Tris-HCl PH=8, 1mM DTT  
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 • 0.1 M ATP σε 50 mM Tris-HCl PH=8,  

 • TCA (25% παγωμένο)  

 • Ακετόνη  

 • Βιοχημικά:  

proOmpA:  

SecA: ~1μg πρωτεϊνης ανά αντίδραση  

SecB: ~1μg πρωτεΐνης ανά αντίδραση  

IMVs ή SecYEG προτεολιποσώματα: συνήθως 4-12 mg/ml IMVs σε διάλυμα AH 

(50mM HEPES-KOH pH=7.5, 5mM MgSO
4
, 1mM DTT(προστίθεται φρέσκο)). 

Πρωτεάση (proteinase K): 10mg/ml διαλυμένη στο νερό  

    αντίδραση αρνητικό control 

10XBB  5μl  5 μl  

BSA(10mg/ml)  2 μl  2 μl  

SecB (1 μg/μl)  1 μl  1 μl  

SecA (1 μg/μl)  1 μl  1 μl  

προτεολιποσώματα 2 μl  2 μl  

ATP (0.1M)  1 μl  _  

proOmpA  Χ μl  Χ μl  

ddH
2
O  

                                    50 μl  50 μl  

 

 1. Επώαση των αντιδράσεων για 20min στους 37 °C  

 2. Tερματισμός της αντίδρασης στον πάγο για 5 min  

 3. Προσθήκη 5μl πρωτεάσης K (10mg/ml) / vortex και επώαση 15min στον πάγο 

για να δράσει η πρωτεάση  

 4. Προσθήκη 55 μl παγωμένο TCA (25% w/v) / ανάδευση και επώαση 20 min 

στον πάγο  

 5. Φυγοκέντρηση 15000rpm /4°C σε φυγόκεντρο Eppendorf για 15min  

 6. Πετάμε το υπερκείμενο και ξεπλένω το ίζημα με 1ml παγωμένη ακετόνη 

(ανάδευση και εκ νέου φυγοκέντρηση όπως στο βήμα 5)  
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 7. Πετάμε το υπερκείμενο και αφήνω τα σωληνάκια για 5min στους 37 °C για να 

αφυδατωθεί το ίζημα  

 8. Προσθέτουμε 20-30μl 1X SDS PAGE sample buffer  

 9. Θερμαίνω τα δείγματα στους 95 °C για 5 min  

 10. Τρέχουμε τα δείγματα σε 15% αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμίδης  

 11. Ακινητοποίηση των πολυπεπτιδίων της πηκτής για 15min σε διάλυμα 

50%MeOH, 10% οξικό οξύ  

 12. Στεγνώνουμε την πηκτή (~40min)  

 

 

5.6 Έλεγχος της αλληλεπίδρασης των  SecA PBD μεταλλαγμάτων με την SecYEG. 

 

Αρχικά η SecA σημαίνεται με [35S]-Met χρησιμοποιόντας το συνδυασμένο 

ερυθροκυτταρικό σύστημα μεταγραφής και μετάφρασης της Promega (TnT T7-Quick 

Coupled Reticulocyte System). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης που συντίθεται είναι 0.01-

0.5nM. Για τον προσδιορισμό της συγγένειας της SecA με το μεμβρανικό σύμπλοκο 

SecYEG, αναμυγνύονται ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια, που έχουν υποστεί 

επεξεργασία με ουρία για την απομάκρυνση της ενδογενούς SecA, με αυξανόμενη 

συγκέντρωση μη σημασμένης SecA. Συγκεκριμένα προετοιμάζουμε 20 αντιδράσεις με 

σταθερή συγκέντρωση [35S]-SecA και μεταβαλλόμενη συγκέντρωση μη σημασμένης 

SecA (0-1000nM), σε ρυθμιστικό διάλυμα Β(50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM 

MgCl2 και 1mM DTT) με 1mg/ml BSA, σε τελικό όγκο 20μl. Μετά από επώαση 15 

λεπτών στους 4oC, το δείγμα επικάθεται σε ίσο όγκο διαλύματος Β που περιέχει 0.2Μ 

σουκρόζη και 1mg/ml BSA. Στην συνέχεια οι μεμβράνες κατακριμνίζονται με 

φυγοκέντρηση στις 350.000g, για 20 λεπτά στους 4oC σε σωληνάκια που έχουν επωαστεί 

με διάλυμα 50mg/ml BSA σε διάλυμα Β 1Χ. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και το 

ίζημα διαλυτοποείται σε διάλυμα Β μετά από εκτεταμένη ηχοβόληση. Το 

διαλυτοποιημένο ίζημα τοποθετούνται πάνω σε μεμβράνη νιτροκυττρίνης 

χρησιμοποιόντας την συσκευή Bio-Dot (BIORAD). Η ραδιενέργεια σε κάθε κιλίδα 

μετράται με αυτοραδιογραφία (Phosphoimager-Molecular Dynamics) και τέλος τα 
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δεδεομένα αναλύονται με μη-γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιόντας το λογισμικό 

Grap pad Prism.  
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Ρυθμιστικά διαλύματα και αντιδραστήρια  

Ab Solution (freshly made)  

 • TTBS 1x  

 • Dry milk powder 1%  

 

Πηκτικό (ρυθμιστικό διάλυμα φόρτωσης) 5Χ (50ml)  

 • Ficoll 400 6.25 g  

 • Bromophenol blu 0.1 g  

 • TBE 10X 3.35 ml  

 • Water milli-Q  

 

Buffer B 10x  

 • Tris HCl pH 8.0 500 mM  

 • KCl 500 mM  

 • MgCl
2 
50 mM  

 

Blocking solution (freshly made)  

 • TTBS 1x  

 • Dry milk powder 5%  

 

Coomassie blue stain (1 l)  

 • Coomassie blue R-250 1.0 g  

 • Methanol 400 ml  

 • Acetic Acid 100 ml  

 

Store at room temperature, can be reused several times  

Destaining buffer (1 l)  

 • Methanol 400 ml  

 • Acetic Acid 100ml  

 

Store at room temperature, it cannot be reused  
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Laemmli buffer  

 • Glycerol 50 ml  

 • SDS 10 g  

 • Tris pH 6.8 30 ml  

 • β-mercaptoethanol 1 ml  

 • bromophenol blue 0.005 %  

Stock solution can be stored at -20°C or at R.T if it is in use  

Lysogeny Broth LB (1l)  

 • Tryptone 10g  

 • Yeast extract 5g  

 • NaCl 10g  

 • NaOH 1N to pH 7.2  

 • Water milli-Q  

 

Διάλυμα P1 (50 ml)  

 • Tris pH 8.0 50 mM  

 • EDTA 10 mM  

 • Water milli-Q  

 

Διάλυμα P2 (50 ml)  

 • NaOH 200 mM  

 • SDS 1%  

 

Διάλυμα P3 pH 5.5 (50 ml)  

 • Potassium acetate 3M  

 • Glacial acetic acid to pH 5.5  

 • Water milli-Q  

 

Running buffer 10x (1 l)  

 • Tris 30 g  

 • Glycine 144 g  
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 • SDS 10g  

 

TAE 10X pH 8.5 (1l)  

 • Trizma base 48.4 g  

 • Glacial acetic acid  

 • EDTA 05 M pH 8.5  

 • Water milli-Q  

 

TBS 10x (1 l)  

 • Tris pH 7.5 1 M 200ml  

 • NaCl 87.4 g  

 

TE buffer 10x (100 ml)  

 • Tris-Cl 1.58 g  

 • EDTA 0.37 g  

 

TFB1  

 • Potassim acetate 30 mM  

 • CaCl
2 
10 mM  

 • MnCl
2 
50 mM  

 • RbCl 10 mM  

 • Glycerol 15%  

 • Acetic acid 1 M to pH 5.8  

 

TFB2  

 • MOPS pH 6.5 10 mM  

 • CaCl
2 
75 mM  

 • RbCl 10mM  

 • Glycerol 15%  

 • KOH 1M to pH 6.5  
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TTBS 10X (1 l)  

 • Tris pH 7.5 1 M 200 ml  

 • NaCl 87.4 g  

 • Tween-20 30 ml  

 

Dissolve reagents in 70 ml dH
2
O. Adjust pH to 8.0 with HCl, bring final volume to 100 

ml and autoclave. Dilute 1:10 before use  
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