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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ (Type III secretion system, TTSS) απαντάται σε Gram- 
βακτήρια και ευθύνεται για την έκκριση ή/και μεταφορά πρωτεϊνών απευθείας από το 
βακτηριακό στο ευκαρυωτικό κυτταρόπλασμα. Το ΤΤSS είναι μια πρωτεϊνική υπερδομή 
που δομείται από 20-25 πρωτεΐνες και εδράζεται στο βακτηριακό κυτταρικό φάκελο. Στα 
φυτοπαθογόνα βακτήρια το ΤΤSS σχετίζεται με την παθογένεια και κωδικοποιείται από 
τη γονιδιακή νησίδα hrp/hrc. Το φυτοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola (Psph) χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο στην παρούσα διατριβή για το δομικό 
και λειτουργικό χαρακτηρισμό επιμέρους συστατικών της εκκριτικής συσκευής. Το 
οπερόνιο avrPphF της Psph κωδικεύει ένα ζεύγος σαπερόνης/συγγενούς πρωτεΐνης-
τελεστή (AvrPphF_ORF1/ORF2) του TTSS. Το σύμπλοκο ORF1-ORF2 ανιχνεύτηκε in 
vivo τόσο στο σακχαρομύκητα, χρησιμοποιώντας το σύστημα των δύο υβριδίων, όσο και 
μετά από συνέκφραση και συγκαθαρισμό από την Escherichia coli. Οι δύο πρωτεΐνες 
φαίνεται να συμμετέχουν στο συγκαθαριζόμενο σύμπλοκο με αναλογία 2ORF1:1ORF2, 
όπως άλλα σύμπλοκα σαπερόνης/υποστρώματος των TTSS. Η περιοχή πρόσδεσης της 
AvrPphF_ORF1 εντοπίζεται στα 55 αμινοτελικά κατάλοιπα της AvrPphF_ORF2, ενώ η 
περιοχή 42-55 aa φαίνεται να είναι κρίσιμη για την αλληλεπίδραση των δύο μορίων. Η 
πρωτεΐνη HrcQΒ ανήκει στο συντηρημένο πυρήνα της εκκριτικής συσκευής και η 
καρβοξυτελική της περιοχή (HrcQB-C, κατάλοιπα 50-128) σχηματίζει σταθερά 
τετραμερή σύμπλοκα σε κρυστάλλους, σε αντίθεση με την ομόλογή της (FliN) από τη 
Thermotoga maritima η οποία σχηματίζει ομοδιμερή. Για να διερευνηθεί αν η βιολογικά 
ενεργή μονάδα της HrcQB-C είναι το τετραμερές ή μικρότερης ή και μεγαλύτερης τάξης 
σύμπλοκα, κατασκευάστηκαν τέσσερα στοχευμένα μεταλλάγματα της πρωτεΐνης και 
διερευνήθηκε η ολιγομερική τους κατάσταση σε διάλυμα. Τα τρία από αυτά, 
σχηματίζουν ομοτετραμερή της ίδιας υδροδυναμικής ακτίνας με τη φυσικού τύπου 
πρωτεΐνη αλλά με πιο ετερογενή μοριακό πληθυσμό και διαφοροποιημένη 
θερμοσταθερότητα. Η στοχευμένη εισαγωγή καταλοίπων τρυπτοφάνης στη HrcQB-C, η 
οποία στερείται αρωματικών καταλοίπων, επέτρεψε τη συλλογή φασμάτων κυκλικού 
διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες που στηρίζουν την υπόθεση ότι η τριτοταγής 
διευθέτησή της σε διάλυμα προσομοιάζει εκείνη της κρυσταλλικής δομής. Η πρωτεΐνη 
ΗrpΕ, που δεν κατατάσσεται στην ομάδα των συντηρημένων συστατικών του TTSS, 
αλλά φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό και συντηρημένο λειτουργικό ρόλο στο 
μηχανισμό της έκκρισης, ιδιο-συνδέεται in vivo και in vitro και αλληλεπιδρά με τις 
πρωτεΐνες HrpO και HrcN. Η κατασκευή ελλειμμάτων της πρωτεΐνης HrpE επέτρεψε τη 
σκιαγράφηση ενός πιθανού πρότυπου ολιγομερισμού της σε διάλυμα και τον εντοπισμό 
επιμέρους περιοχών της που συμμετέχουν στις αλληλεπιδράσεις αυτές. Επιπλέον, η 
υποκυτταρική θέση της HrpE και η επίδρασή της στην ενεργότητα ΑΤΡάσης της HrcN, 
σε συνδυασμό με δεδομένα από μελέτες σε μαστιγιακά και μη TTSS οδήγησαν σε ένα 
υποθετικό μοντέλο που σκιαγραφεί το ρόλο των αλληλεπιδράσεων αυτών στο μηχανισμό 
λειτουργίας της εκκριτικής συσκευής.  

 vi



ABSTRACT 
 
Type III secretion system (TTSS) is a specialized multiprotein complex which is found in 
Gram- bacteria and mediates the secretion/translocation of proteins (effectors) directly 
from the bacterial to the eukaryotic cytoplasm. In phytopathogenic bacteria, the TTSS is 
essential for pathogenesis and is encoded by a cluster of genes located in the hrp/hrc 
pathogenicity island. In the present study, the phytopathogenic bacterium Pseudomonas 
syringae pv. phaseolicola (Psph) was used as a model for the structural and functional 
characterization of TTSS proteins. The avrPphF operon of Psph encodes a ΤΤSS 
chaperone/cognate effector protein pair (AvrPphF_ORF1/ORF2). The ORF1-ORF2 
complex was detected in vivo, via yeast two-hybrid analysis, as well by co-purification 
from Escherichia coli. Formation of ORF1-ORF2 complex in vitro requires proper 
refolding of the proteins which seem to participate in a 2:1 ratio, consistent with a 
chaperone/substrate complex profile for TTSS secretion. The AvrPphF_ORF1 protein 
binds in the first 55 N-terminal residues of AvrPphF_ORF2 whereas the 42-55 residue 
region of the latter protein appear to be critical for this interaction. HrcQΒ is a conserved 
component of the TTSS core and its C-terminal region (HrcQB-C, residues 50-128) forms 
stable tetramers in crystals while the homologous protein (FliN) from Thermotoga 
maritima forms homodimers. Accordingly, we investigated if the biologically significant 
unit of HrcQB-C is a tetramer or lower or higher order complexes by constructing four 
site-directed mutants, aiming at the disruption or the destabilization of the tetrameric 
association. Three mutants, although still capable of forming homo-tetramers of the same 
hydrodynamic radius as those of the native protein, displayed a certain degree of 
heterogeneity of the molecular population and different thermostability compared to the 
native molecule in solution. The site-directed insertion of tryptophan residues in HrcQB-
C, which lacks aromatic aminoacids, allowed the collection of near UV circular dichroism 
spectra which support the hypothesis that the solution tetramer resembles that in the 
HrcQB-C crystal. The ΗrpΕ protein, while is not listed among the conserved components 
of the secretion apparatus, seems to play an important and functionally conserved role in 
TTSS secretion. In the present study, we investigated the structural characteristics of the 
protein and demonstrated its ability to self-associate in vivo and in vitro as well as to 
interact physically with the HrpO and HrcN proteins. The construction of a series of 
truncated forms of HrpE allowed us to sketch a probable oligomerization pattern in 
solution and to localize the regions of the molecule which participate in these interactions. 
In addition, the subcellular localization of HrpE and its effect at the ATPase activity of 
HrcN, determined in this study, in combination with the data from studies on flagellar or 
non-flagellar TTSS led to a hypothetical model which outlines the role of these 
interactions in the function of the secretion apparatus. 

 vii



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ...............................................................................................................................................VI 
ABSTRACT .............................................................................................................................................VII 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................... 12 
1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΆ ΠΑΘΟΓΌΝΑ ΦΥΤΏΝ ........................................................................................................ 12 
1.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΦΥΤΟΎ-ΠΑΘΟΓΌΝΟΥ ............................................................................................ 12 
1.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΆΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ .................................................................................................... 14 
1.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΠΑΘΟΓΈΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΌΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΊΩΝ ...................................................... 16 
1.5 PSEUDOMONAS SYRINGAE ..................................................................................................................... 17 
1.6 ΈΚΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΏΝ ΣΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΆ ΚΑΤΆ GRAM ΒΑΚΤΉΡΙΑ ............................................................. 19 

1.6.1 Τα μονοπάτια γενικής έκκρισης και δύο αργινινών (Two-arginine, Τat) ..................................... 20 
1.6.2 Το σύστημα έκκρισης τύπου Ι....................................................................................................... 21 
1.6.3 Το σύστημα έκκρισης τύπου ΙΙ ..................................................................................................... 22 
1.6.4 Το σύστημα έκκρισης τύπου IV .................................................................................................... 23 
1.6.5 Το σύστημα έκκρισης τύπου V...................................................................................................... 24 
1.6.6 Το σύστημα έκκρισης τύπου VI .................................................................................................... 25 

1.7 ΣΎΣΤΗΜΑ ΈΚΚΡΙΣΗΣ ΤΎΠΟΥ ΙΙΙ ........................................................................................................... 26 
1.7.1 Αρχιτεκτονική της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ ........................................................................ 29 

1.8 ΤΟ ΜΟΝΟΠΆΤΙ HRP .............................................................................................................................. 33 
1.8.1 Οργάνωση του γενετικού τόπου hrp στην Ρ. syringae.................................................................. 34 
1.8.2 Ενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων hrp............................................................................ 34 
1.8.3 Το ινίδιο Hrp............................................................................................................................... 37 
1.8.4 Σινιάλα έκκρισης/μεταφοράς στο μονοπάτι Hrp .......................................................................... 38 

1.9 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ-ΤΕΛΕΣΤΈΣ ΤΎΠΟΥ ΙΙΙ (TYPE III EFFECTORS) ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΌΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΊΩΝ ............. 39 
1.9.1 Λειτουργία των πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ ............................................................................ 41 

1.10 ΜΟΡΙΑΚΟΊ ΣΥΝΟΔΟΊ (CHAPERONES) ΣΤΗΝ ΈΚΚΡΙΣΗ ΤΎΠΟΥ ΙΙΙ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΌΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΊΩΝ. 48 
1.11 ΣΥΝΕΞΈΛΙΞΗ ΦΥΤΏΝ-ΠΑΘΟΓΌΝΩΝ ΒΑΚΤΗΡΊΩΝ................................................................................. 50 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – YΛIKA ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ............................................................................................... 53 
2.1 ΥΛΙΚΑ................................................................................................................................................ 53 

2.1.1 Προέλευση υλικών και αντιδραστηρίων....................................................................................... 53 
2.1.2 Θρεπτικά μέσα ανάπτυξης βακτηρίων και σακχαρομύκητα.......................................................... 53 
2.1.3 Στελέχη βακτηρίων και σακχαρομύκητα ...................................................................................... 54 
2.1.4 Πλασμιδιακοί φορείς – Πλασμιδιακές κατασκευές....................................................................... 54 

2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ .......................................................................................................................................... 54 
2.2.1 Απομόνωση, επεξεργασία και ανάλυση νουκλεϊκών οξέων .......................................................... 54 

2.2.1.1 Απομόνωση βακτηριακού πλασμιδιακού DNA....................................................................................54 
2.2.1.2 Πέψη μορίων DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες ........................................................................55 
2.2.1.3 Ηλεκτροφορητική ανάλυση, απομόνωση και καθαρισμός μορίων DNA.............................................55 
2.2.1.4 Κλωνοποίηση μορίων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς ........................................................................56 
2.2.1.5 Ταυτοποίηση ανασυνδυασμένων βακτηριακών κλώνων......................................................................56 
2.2.1.6 Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ........................................................................................57 

2.2.2 Μετασχηματισμός προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων................................................ 57 
2.2.2.1 Μετασχηματισμός κυττάρων E. coli με πλασμιδιακό DNA.................................................................57 
2.2.2.2 Μετασχηματισμός κυττάρων σακχαρομύκητα με πλασμιδιακό DNA. ................................................57 

2.2.3 Έκφραση, απομόνωση και ανάλυση πρωτεϊνών........................................................................... 58 
2.2.3.1 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα Ε. coli ................................................58 
2.2.3.2 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα Ψευδομονάδας ...................................58 
2.2.3.3 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα σακχαρομύκητα .................................59 
2.2.3.4 Ετερόλογη έκφραση πρωτεϊνών ...........................................................................................................59 
2.2.3.5 Χρωματογραφία Συγγένειας Ακινητοποιημένου μετάλλου..................................................................60 
2.2.3.6 Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης..................................................................................................60 
2.2.3.7 Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών................................................................................................61 
2.2.3.8 Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών σε διάλυμα...............................................................................62 
2.2.3.9 Ανίχνευση ολικών πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης ............................................................62 
2.2.3.10 Ανοσοεντοπισμός πρωτεϊνών – Ανάλυση Western ............................................................................62 
2.2.3.11 In vivo σήμανση πρωτεϊνών με 35S-Met σε κύτταρα E. coli .............................................................63 
2.2.3.12 Ιn vitro μεταγραφή και μετάφραση ....................................................................................................64 

2.2.4 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων in vitro ........................................................................ 65 
2.2.4.1. Μέθοδος Far western...........................................................................................................................65 

 viii



2.2.4.2 Μέθοδος χημικής διασύνδεσης (crosslinking) .....................................................................................65 
2.2.5 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων in vivo ......................................................................... 66 

2.2.5.1 Συν-καθαρισμός πρωτεϊνών στην E. coli .............................................................................................66 
2.2.5.2 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με το σύστημα δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα ............66 

2.2.5 Ενζυμικές δοκιμές........................................................................................................................ 67 
2.2.5.1 Μέτρηση ενεργότητας β-γαλακτοσιδάσης σε μετασχηματισμένα κύτταρα σακχαρομύκητα...............67 
2.2.5.2 Μέτρηση ενεργότητας ΑΤΡάσης της His10-HrcN ................................................................................68 
2.2.6 Φασματοσκοπία κυκλικού διχρωισμού (Circular dichroism, CD) ..........................................................68 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΑΠΕΡΟΝΗΣ (ORF1)/ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-
ΤΕΛΕΣΤΗ (ORF2) ΣΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ AVRPPHF. ................................................................................. 72 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................................... 72 
3.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ .................................................................................................................... 73 

3.2.1 Κλωνοποίηση του οπερονίου avrPphF και των γονιδίων avrPphF_ORF1 και avrPphF_ORF2 σε 
πλασμιδιακούς φορείς για έκφραση στην E. coli ................................................................................... 73 
3.2.2 Μεταλλάγματα διαγραφής του οπερονίου avrPphF...................................................................... 74 
3.2.3 Πλασμιδιακές κατασκευές για έκφραση στο σακχαρομύκητα ....................................................... 74 
3.2.4 In vivo σήμανση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2 με 35S-Met σε κύτταρα E. 
coli ....................................................................................................................................................... 75 
3.2.5 Έκφραση και απομόνωση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2....................... 75 
3.2.6 Χρωματογραφία μοριακής διήθησης ............................................................................................ 75 
3.2.7 Η ανίχνευση της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2 με τη 
μέθοδο dot blot far western.................................................................................................................. 76 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ............................................................................................................................ 76 
3.3.1 Υπερέκφραση και απομόνωση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2................ 76 
3.3.2 Aλληλεπίδραση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2, in vitro ......................... 77 
3.3.3 Αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2, in vivo .......................... 79 
3.3.4 Η πρωτεΐνη AvrPphF_ORF1 δεσμεύεται στο αμινοτελικό τμήμα της AvrPphF_ORF2 ............... 81 
3.3.5 Το σύμπλοκο AvrPphF_ORF1/ORF2 εμφανίζει αναλογία 2:1 .................................................... 83 
3.3.6 Η απομάκρυνση των 26 πρώτων αμινοξικών καταλοίπων αλλάζει τη διαμόρφωση της πρωτεΐνης 
AvrPphF_ORF1 ................................................................................................................................... 85 
3.3.7 Έλεγχος αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 με δομικά και λειτουργικά συστατικά 
της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ ........................................................................................................ 86 

3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ....................................................................................................................................... 87 
4. ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ HRCQB-C ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ...... 93 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................................... 93 
4.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ .................................................................................................................... 94 

4.2.1. Σημειακές μεταλλαγές στην πρωτεΐνη HrcQB-C.......................................................................... 94 
4.2.1.1 Τα μεταλλάγματα hrcQB-C_I41W και hrcQB-C_I41W_G74W.............................................................95 
4.2.1.2 Τα μεταλλάγματα hrcQB-C_D37I_L42I_V69I και hrcQB-C_R35E_D37I_L42I_V69I.........................96 

4.2.2 Καθαρισμός των σημειακών μεταλλαγμάτων της πρωτεΐνης HrcQB-C ........................................ 98 
4.2.3 Eνζυμική απομάκρυνση του επίτοπου των ιστιδινών και παραλαβή της πρωτεΐνης...................... 98 
4.2.4 Στήλη Μοριακής Διήθησης Sephacryl S-100 ............................................................................... 99 
4.2.5 Κυκλικός Διχρωισμός ................................................................................................................ 100 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.......................................................................................................................... 101 
4.3.1 Σχεδιασμός στοχευμένων μεταλλαγών για την κατάργηση τετραμερισμού της πρωτεΐνης HrcQB-C
........................................................................................................................................................... 101 
4.3.2 Η πρωτεΐνη HrcQB-C D37I_L42I_V69I σχηματίζει τετραμερή σε διάλυμα............................... 104 
4.3.3 Η τετραπλή υποκατάσταση R35E_D37I_L42I_V69I δεν καταργεί τον τετραμερισμό της πρωτεΐνης 
HrcQB-C σε διάλυμα........................................................................................................................... 107 
4.3.4 Φασματοσκοπική μελέτη του τριπλού και τετραπλού μεταλλάγματος με κυκλικό διχρωισμό ...... 108 
4.3.5 Η μεταλλαγή I41W δεν επηρεάζει εμφανώς το σχηματισμό τετραμερών ή τη διευθέτησή τους σε 
διάλυμα............................................................................................................................................... 110 
4.3.4 Οι μεταλλαγές I41W_G74W οδηγούν σε επαναδιευθέτηση του τετραμερούς .............................. 111 

4.3.4.1 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W στο άπω υπεριώδες ...........113 
4.3.4.2 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W στο εγγύς υπεριώδες .........114 
4.3.4.3 Θερμική αποδιάταξη του μεταλλάγματος I41W_74W.......................................................................115 

4.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ..................................................................................................................................... 116 
5. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ HRPE ............................................................ 120 

 ix



5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 120 
5.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ .................................................................................................................. 121 

5.2.1 Κλωνοποίηση του γονιδίου hrpE σε πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης. ...................................... 121 
5.2.2 Κατασκευή μεταλλαγμάτων διαγραφής της πρωτεΐνης HrpE ..................................................... 121 
5.2.3 Έκφραση της πρωτεΐνης HrpE και των μεταλλαγμάτων της....................................................... 122 
5.2.4 Απομόνωση της πρωτεΐνης HrpE και των μεταλλαγμάτων της σε διαλυτή μορφή. ..................... 123 
5.2.5 Στήλη Μοριακής Διήθησης Sephacryl S-100 και S-300............................................................. 124 
5.2.6 Κυκλικός Διχρωισμός ................................................................................................................ 125 
5.2.6.1 Ανάλυση των δεδομένων κυκλικού διχρωισμού κατά τη θερμική αποδιάταξη πρωτεϊνών....... 125 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.......................................................................................................................... 126 
5.3.1 Διερεύνηση της αμινοξικής αλληλουχίας της πρωτεΐνης HrpE................................................... 126 

5.3.1.1 Πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής .......................................................................................................129 
5.3.1.2 Η πρωτεΐνη HrpE εμφανίζει δομική ομολογία με την υπομονάδα Ε της Α-ΑΤΡάσης από το 
Pyrococcus horikoshii OT3............................................................................................................................129 
5.3.1.3 Η πρωτεΐνη HrpE διαθέτει μία αμινοτελική επικράτεια σπειρωμένου σπειράματος ..........................132 
5.3.1.4 Η πρωτεΐνη HrpE κατατάσσεται στην κατηγορία των διπλωμένων πρωτεϊνών .................................133 

5.3.2 Έκφραση και καθαρισμός της πρωτεΐνης HrpE ......................................................................... 134 
5.3.3 Υδροδυναμική ανάλυση της πρωτεΐνης His10-HrpE ................................................................... 135 
5.3.4 Έκφραση και καθαρισμός των πρωτεϊνών HrpE1-142 και HrpE101-194......................................... 136 
5.3.5 Χρωματογραφική συμπεριφορά των ελλειμματικών μορφών His10-HrpE1-142 και His10-HrpE101-194
........................................................................................................................................................... 137 
5.3.6 Φασματοσκοπική εκτίμηση της δευτεροταγούς δομής της ολοπρωτεΐνης His10-HrpE και του C-
τελικού της τμήματος (His10-HrpE101-194). ........................................................................................... 138 
5.3.7 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες................................................................. 139 
5.3.8 Θερμική αποδιάταξη της πρωτεΐνης His10-HrpE........................................................................ 140 
5.3.9 Θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη του καρβοξυτελικού τμήματος (101-194 aa) της πρωτεΐνης HrpE
........................................................................................................................................................... 144 
5.3.10 Κατασκευή και υδροδυναμική ανάλυση μεταλλαγμάτων διαγραφής της πρωτεΐνης HrpE ........ 146 
5.3.11 Χαρτογράφηση της περιοχής ολιγομερισμού της πρωτεΐνης HrpE με τη μέθοδο της χημικής 
διασύνδεσης (cross-linking) in vitro................................................................................................... 151 

5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ..................................................................................................................................... 153 
6. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ HRPE ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.................................................................................................................... 160 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 160 
6.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ .................................................................................................................. 161 

6.2.1 Πλασμιδιακές κατασκευές για έκφραση γονιδίων στο σακχαρομύκητα. ..................................... 161 
6.2.2 Πλασμιδιακές κατασκευές για έκφραση γονιδίων στην E. coli. .................................................. 163 
6.2.3 Συνέκφραση και συγκαθαρισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO............................................. 163 
6.2.4 Έκφραση και καθαρισμός της πρωτεΐνης HrcN ......................................................................... 164 
6.2.5 Υποκυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην P. syringae pv. phaseolicola.
........................................................................................................................................................... 164 

6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.......................................................................................................................... 165 
6.3.1 In vivo αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης HrpE με συστατικά της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ σε 
κύτταρα σακχαρομύκητα ..................................................................................................................... 165 
6.3.2 Η HrpE αλληλεπιδρά με την HrpO και την αμινοτελική περιοχή της HrcN, in vivo................... 166 
6.3.3 Η In vivo αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην E. coli .................................... 168 
6.3.4 Προσδιορισμός της περιοχής δέσμευσης των HrpO και HrcN στην HrpE ................................. 170 
6.3.5 Η ικανότητα της πρωτεΐνης HrpE να ιδιο-συνδέεται in vivo. ..................................................... 173 
6.3.6 In vitro μελέτη της δέσμευσης των πρωτεϊνών HrpO και HrcN στην HrpE. .............................. 175 
6.3.7 Η παρουσία της HrpE καταστέλλει την ενεργότητα ΑΤΡάσης της HrcN .................................... 176 
6.3.8 Υποκυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην P. syringae pv. phaseolicola.
........................................................................................................................................................... 178 

6.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ..................................................................................................................................... 180 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................................... 191 

 
 

 

 x



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  
 

Εισαγωγή  
 

 



Κεφάλαιο 1   Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Βακτηριακά παθογόνα φυτών 

Τα φυτοπαθογόνα βακτήρια διαφέρουν από τους μη παθογόνους συγγενείς τους στο 
ότι είναι ικανά να προκαλούν ασθένειες (φυσιολογικές βλάβες) σε επιδεκτικά φυτά 
(ξενιστές). Η πλειονότητά των φυτοπαθογόνων βακτηρίων είναι αρνητικά κατά Gram 
βακτήρια που κατατάσσονται στα γένη Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Ralstonia 
και Agrobacterium. Πρόκειται για εξωκυτταρικά παθογόνα που αρχικά αναπτύσσονται 
επιφυτικά και μετέπειτα ενδοφυτικά ως βιότροφα, συνήθως στον αποπλάστη -το χώρο 
μεταξύ των φυτικών κυττάρων- ή, κατά περίπτωση, στο αγγειακό σύστημα του φυτού 
(Agrios, 2004; Alfano and Collmer, 1996; Beattie and Lindow, 1994).  

Μετά τη μόλυνση, η οποία συνήθως ξεκινά με μικρούς αριθμούς παθογόνων 
κυττάρων (propagules), αποικούν και πολλαπλασιάζονται αφειδώς σε ζωντανούς 
φυτικούς ιστούς, φθάνοντας σε πολύ υψηλά πληθυσμιακά επίπεδα ανά μάζα/επιφάνεια 
ιστού. Λόγω της μεγάλης ποσότητας μικροβιακής βιομάζας στο μολυσμένο ιστό και την 
παραγωγή/ελευθέρωση βιοενεργών συστατικών, τα οποία επεμβαίνουν απευθείας στα 
βιοχημικά μονοπάτια σηματοδότησης, στη φυσιολογία και τη γονιδιακή ρύθμιση του 
ξενιστή, υπάρχει υπερβολική εξάντληση των φυτικών θρεπτικών συστατικών, επέμβαση 
στην τοπική και τη διασυστηματική μεταφορά τους και αλλαγή του αναπτυξιακού 
προγράμματος του ξενιστή. Το μολυσμένο φυτό επιδεικνύει μακροσκοπικές αλλαγές 
(συμπτώματα ασθένειας) τα οποία είναι χαρακτηριστικά του συνδυασμού 
παθογόνου/ξενιστή. Η τελική συνέπεια της μόλυνσης είναι μειωμένη φυτική ανάπτυξη 
και απόδοση, υποβαθμισμένη ποιότητα προϊόντος, μετασυλλεκτική φθορά, καταστροφή 
των πολυετών φυτειών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυξημένη ευαισθησία σε 
βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. αυξημένη ευπάθεια σε παγετούς).  

Τα φυτοπαθογόνα βακτήρια, ως σύνολο, προσβάλλουν όλα σχεδόν τα είδη φυτών και 
προκαλούν διάφορα είδη ασθενειών. Το εύρος των φυτικών ειδών που είναι επιδεκτικά 
σε βακτηριακή μόλυνση (ξενιστές) περιλαμβάνει την πλειονότητα των γεωργικά 
σημαντικών ειδών. Εντούτοις, τα περισσότερα φυτά είναι ανθεκτικά στα περισσότερα 
φυτοπαθογόνα βακτήρια και η πλειονότητα των φυτοπαθογόνων βακτηριών δε μολύνει 
την πλειονότητα των φυτών. Το φάσμα των επιδεκτικών ειδών, ποικιλιών, ή γονοτύπων 
(cultivars) καθορίζει το εύρος ξενιστή κάθε παθογόνου. Το φάσμα ξενιστών και η 
δριμύτητα της ασθένειας καθορίζονται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, που 
περιλαμβάνουν τη γενετική σύσταση του ξενιστή και του παθογόνου και τις 
επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες.  

1.2 Αλληλεπιδράσεις φυτού-παθογόνου 

Οι αλληλεπιδράσεις των βιότροφων βακτηριακών παθογόνων με τα φυτά οδηγούν 
συνήθως σε μία από τις ακόλουθες φαινοτυπικές εκβάσεις: (1) μία συμβατή 
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αλληλεπίδραση, που παρατηρείται με επιδεκτικούς φυτικούς ξενιστές και η οποία, μετά 
το πέρας μερικών ημερών, χαρακτηρίζεται από τον εκτεταμένο πολλαπλασιασμό και τη 
διασυστηματική εξάπλωση του παθογόνου, οδηγώντας τελικά στην εκδήλωση 
συμπτωμάτων ασθένειας, ή (2) μία ασύμβατη αλληλεπίδραση, που συμβαίνει σε μη 
δεκτικούς ξενιστές και ανθεκτικούς γονοτύπους/ποικιλίες του ξενιστή, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ή τον περιορισμένο πολλαπλασιασμό του παθογόνου 
και συνήθως δε συνοδεύεται από μακροσκοπικά ορατά συμπτώματα. Εντούτοις, αν 
χρησιμοποιούνται υψηλά επίπεδα μολύσματος (>5x106 colony-forming units/ml), 
αναπτύσσεται ταχύτατα μία νεκρωτική απόκριση στο μολυσμένο ιστό, συνήθως σε 24-48 
h μετά τη μόλυνση, χωρίς περαιτέρω εξάπλωση του παθογόνου στο φυτό. Η αντίδραση 
αυτή ονομάζεται αντίδραση υπερευαισθησίας (hypersensitive reaction, HR), και 
περιγράφηκε αρχικά για βακτηριακά φυτοπαθογόνα από τον Zoltan Klement το 1964. Η 
αντίδραση αυτή ουσιαστικά καθιστά μακροσκοπικά ορατή τη νέκρωση κυττάρων που 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με το παθογόνο. Η αντίδραση αυτή δεν παρατηρείται με 
σαπρόφυτα βακτήρια, ενώ κάποιοι ασύμβατοι συνδυασμοί ξενιστή–παθογόνου δεν 
χαρακτηρίζονται από την επαγωγή HR, ένα φαινόμενο που ονομάζεται μηδενική 
αντίδραση (‘null’ reaction).  

Η HR θεωρείται μια έκφραση ενεργητικής εκδήλωσης της φυτικής ανθεκτικότητας σε 
μακροσκοπικό φαινοτυπικό επίπεδο και η μοριακή βάση για την επαγωγή της έχει 
ελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στο εν λόγω πεδίο για δεκαετίες. Η αντίδραση 
χαρακτηρίζεται από μία ταχύτατη παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου (οξειδωτική 
έκρηξη, oxidative burst), εκροή ηλεκτρολυτών, και αλκαλοποίηση του αποπλάστη, και 
έχει χαρακτηριστικά του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου (π.χ. θραύση της 
ενδονουκλεοσωματικής χρωματίνης). Η HR θεωρείται ότι περιορίζει την ενδοφυτική 
ανάπτυξη του παθογόνου, ιδιαίτερα των βιότροφων (Goodman and Novacky, 1994; 
Greenberg and Yao, 2004). Σε πολλές περιπτώσεις η HR φαίνεται να αρκεί, αλλά δεν 
είναι πάντοτε αναγκαία συνθήκη για τη φαινοτυπική εκδήλωση ανθεκτικότητας σε 
παθογόνα (Gassmann, 2005; Gassmann et al., 1999; Romer et al., 2007; Yu et al., 1998), 
ενώ προάγει τη μόλυνση από νεκρότροφα παθογόνα (Govrin and Levine, 2000). 

Οι φυτοπαθολόγοι προσπαθούσαν να απομονώσουν, από κυτταρικά εκχυλίσματα 
παθογόνων, τις ουσίες που επάγουν HR για πολλά χρόνια. Αρκετές ουσίες που 
παράγονται από τα παθογόνα μπορούν να επάγουν νεκρωτικές αντιδράσεις σε φυτά. 
Σημαντική ανακάλυψη ήταν η κατάδειξη ότι ορισμένες πρωτεΐνες που λαμβάνονται σε 
καθαρή μορφή από υγρές καλλιέργειες διαφόρων βακτηριακών παθογόνων (είτε 
παρέχονται με άλλους τρόπους στα φυτά) είναι ικανές να επάγουν την HR σε φυτά. 
Σήμερα, έχουν περιγραφεί πολυάριθμες βακτηριακές πρωτεΐνες που επάγουν την HR 
(διεγέρτες/επαγωγείς, elicitors). Η πλειονότητα αυτών είναι στην πραγματικότητα 
πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ (type III secretion system -T3SS- effectors), οι οποίες 
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μεταφέρονται στο εσωτερικό του φυτικού κυττάρου μέσω του εξειδικευμένου εκκριτικού 
συστήματος τύπου ΙΙΙ. 

1.3 Μηχανισμοί άμυνας των φυτών 

Τα φυτά έχουν αναπτύξει πολλαπλούς βασικούς αμυντικούς μηχανισμούς για να 
προστατεύονται έναντι της προσβολής από μικροβιακά και ιολογικά παθογόνα (Heath, 
2000; Thordal-Christensen, 2003). Για παράδειγμα, τα φυτά παράγουν μια σειρά από μη 
εξειδικευμένες, αντιμικροβιακές ουσίες που λειτουργούν ως βιοχημικοί φραγμοί στη 
μικροβιακή αποίκιση (Dixon, 2001; Hammond-Kosack, 2000). Επιπλέον, ως απόκριση 
στη μικροβιακή επίθεση, τα φυτά ενεργοποιούν μια σειρά πολύπλοκων γενικών 
αποκρίσεων άμυνας, οι οποίες πιστεύεται ότι αναστέλλουν την αποίκιση, διείσδυση και 
ανάπτυξη μικροβίων στους φυτικούς ιστούς. Αυτές οι επαγόμενες αποκρίσεις άμυνας 
περιλαμβάνουν, σε βιοχημικό επίπεδο, πέραν της ταχείας οξειδωτικής έκρηξης που 
αναφέρθηκε σε σχέση με την HR, τη συσσώρευση αυξημένων επιπέδων ενός ή 
περισσοτέρων ενδογενών μορίων σηματοδότησης, όπως το σαλικυλικό οξύ (SA), το 
ιασμονικό οξύ (JA) και το αιθυλένιο, την επαγωγή διαφόρων γονιδίων που σχετίζονται με 
την άμυνα (pathogenesis related, PR genes), την παραγωγή αντιμικροβιακών 
φυτοαλεξινών και λυτικών ενζύμων, και την ενίσχυση των φυτικών κυτταρικών 
τοιχωμάτων στα σημεία της μόλυνσης (Felix et al., 1999; Glazebrook et al., 1997; 
Gomez-Gomez and Boller, 2002; Hammond-Kosack and Jones, 1996). 

Πολλές βιοχημικές αποκρίσεις άμυνας επάγονται στο φυτό ξενιστή και σαν απόκριση 
στη μόλυνση από «συμβατά» παθογόνα. Εντούτοις, στις συμβατές αλληλεπιδράσεις 
(εκείνες που οδηγούν σε εκδήλωση συμπτωμάτων ασθένειας) η επαγωγή είναι 
ασθενέστερη και λαμβάνει χώρα σε μία σχετικά προχωρημένη φάση της μόλυνσης ενώ 
δεν εμποδίζει την ανάπτυξη ασθένειας (Glazebrook et al., 1997; Jakobek and Lindgren, 
1993; Tao et al., 2003). Η εκδήλωση αυτών των αμυντικών αποκρίσεων φαίνεται μάλλον 
να περιορίζει την εξάπλωση του παθογόνου στους φυτικούς ιστούς και τη σοβαρότητα 
της ασθένειας. Έτσι, είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα φυτοπαθογόνα πρέπει να είναι ικανά 
να αποφεύγουν ή να καταστέλλουν ενεργά την επαγωγή αυτών των γενικών 
αντιμικροβιακών αποκρίσεων για να διευκολυνθεί η αποίκιση τους στους φυτικών 
ιστούς. Πιθανώς, η ικανότητα να αντιστέκονται στις αποκρίσεις άμυνας του ξενιστή ή να 
αποφεύγουν και να καταστέλλουν την ενεργοποίηση αποκρίσεων, φυσιολογικά 
επαγόμενων κατά τη μικροβιακή προσβολή, είναι χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν 
φυτοπαθογόνους από μη παθογόνους οργανισμούς (Alfano and Collmer, 1996; Felix et 
al., 1999; Jin et al., 2003).  

Για την ενεργοποίηση των παραπάνω αμυντικών μηχανισμών, τα φυτά έχουν 
αναπτύξει ένα μοναδικό μηχανισμό, που τους επιτρέπει να ανιχνεύουν την παρουσία 
παθογόνων στους ιστούς τους (Dangl and Jones, 2001; Staskawicz et al., 2001). Σε 
πολλές περιπτώσεις, ακόμα κι αν ένα παθογόνο είναι ικανό να ξεκινήσει την ανάπτυξή 
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του μέσα σε ιστούς του ξενιστή, ο περαιτέρω πολλαπλασιασμός και η εξάπλωσή του 
περιορίζεται από την ταχεία και ισχυρή ενεργοποίηση των αμυντικών αποκρίσεων του 
ξενιστή (Dangl and Jones, 2001; Glazebrook, 2001). Το τελικό αποτέλεσμα είναι 
ανθεκτικότητα στην ασθένεια και από ελάχιστα έως μακροσκοπικά μη ορατά ίχνη 
μόλυνσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών του 
ξενιστή διαμεσολαβείται από την εξειδικευμένη αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων 
μορίων-διεγερτών που παράγονται από το εισβάλλον παθογόνο και εξαρτάται από την 
έκφραση εξειδικευμένων φυτικών γονιδίων ανθεκτικότητας σε ασθένεια (R) στον ξενιστή 
(Bonas and Lahaye, 2002; Dangl and Jones, 2001; Staskawicz et al., 2001). Έτσι, η 
αναγνώριση του παθογόνου ελέγχεται σε ένα γενετικό επίπεδο και κατευθύνεται από τα 
φυτικά γονίδια R, που προσφέρουν στο φυτό την ικανότητα να αναγνωρίζει παθογόνα 
στελέχη που εκφράζουν ειδικούς διεγέρτες, οι οποίοι ιστορικά αναφέρονται ως 
παράγοντες αμολυσματικότητας (avirulence factors) (Bonas and Lahaye, 2002; Dangl 
and Jones, 2001; Nimchuk et al., 2001; Staskawicz et al., 2001). Σε πολλές περιπτώσεις 
έχουν ταυτοποιηθεί γονίδια που κωδικεύουν παράγοντες αμολυσματικότητας (πρωτεΐνες 
Αvr), τόσο σε βακτήρια όσο και σε μύκητες και ιούς. Επίσης, τα αντίστοιχα φυτικά 
γονίδια R έχουν κλωνοποιηθεί από αρκετά φυτικά είδη, και πολλές έρευνες έχουν 
εστιαστεί στην διαλεύκανση των μηχανισμών μέσω των οποίων επιτυγχάνουν την 
αναγνώριση του παθογόνου και την ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών 
ανθεκτικότητας σε ασθένειες (Dangl and Jones, 2001; Martin et al., 2003). 

Ο ρόλος των παραγόντων Avr φαίνεται παράδοξος, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο πως η 
επαγωγή των αμυντικών αποκρίσεων του ξενιστή θα ευνοούσε το παθογόνο. Εντούτοις, η 
ευρεία διάδοση των γονιδίων avr μεταξύ παθογόνων στελεχών υποδεικνύει ότι πρέπει να 
παρέχουν κάποιο επιλεκτικό πλεονέκτημα για το παθογόνο. Έτσι, έχει προταθεί ότι η 
βασική λειτουργία των βακτηριακών πρωτεϊνών Avr είναι να προάγουν την ανάπτυξη 
του παθογόνου και την εκδήλωση ασθένειας σε επιδεκτικά φυτά ξενιστές (δηλαδή τις 
«συμβατές» αλληλεπιδράσεις ξενιστή-παθογόνου) (Alfano and Collmer, 1996; Nimchuk 
et al., 2001; Ponciano, 2003 ; Staskawicz et al., 2001). Ανάλογα, έχει δειχτεί ότι αρκετά 
βακτηριακά γονίδια avr προάγουν τη μολυσματικότητα σε επιδεκτικές φυτικές σειρές 
από τις οποίες απουσιάζει το αντίστοιχο γονίδιο ανθεκτικότητας (Nimchuk et al., 2001; 
Ponciano, 2003 ). Εντούτοις, η λειτουργία των πρωτεϊνών Avr και οι μηχανισμοί μέσω 
των οποίων προάγουν παρασιτισμό και ασθένεια δεν είναι επαρκώς κατανοητές. 
Δεδομένου ότι οι περισσότερες βακτηριακές πρωτεΐνες Avr φαίνεται να μεταφέρονται 
απευθείας στο φυτικό κύτταρο, ίσως δεν προκαλεί έκπληξη ότι τα φυτά έχουν αναπτύξει 
την ικανότητα να αναγνωρίζουν αυτά τα μόρια ως σήματα παθογόνου επίθεσης (Dangl 
and Jones, 2001). 
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1.4 Στρατηγικές παθογένειας των φυτοπαθογόνων βακτηρίων 

Η ικανότητα των φυτοπαθογόνων βακτηρίων να προκαλούν ασθένεια και οι βασικές 
στρατηγικές που ακολουθούν καθορίζονται από ένα μεγάλο οπλοστάσιο παραγόντων 
παθογένειας, που δρουν ξεχωριστά ή μαζί, σε διαφορετικά στάδια της μόλυνσης, 
εξωτερικά και εσωτερικά των κυττάρων του ξενιστή. Οι παράγοντες παθογένειας 
αλληλεπιδρούν με εξωκυτταρικούς και ενδοκυτταρικούς υποδοχείς/στόχους του ξενιστή 
και προκαλούν καταστροφή των μεμβρανών, επαναπρογραμματισμό της γονιδιακής 
έκφρασης του φυτού, αναστολή των βιοσυνθετικών μονοπατιών αντιμικροβιακών 
ουσιών, κατάρρευση του κυτταρικού τοιχώματος, ελευθέρωση θρεπτικών ουσιών, και 
καταστολή ή εξουδετέρωση των αμυντικών μηχανισμών του ξενιστή (Tampakaki, 2009). 

Οι παράγοντες παθογένειας των φυτοπαθογόνων βακτηρίων μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε αρκετές γενικές κατηγορίες: (1) χαμηλού μοριακού βάρους 
συστατικά, όπως φυτοτοξίνες, φυτορμόνες, και ορμονικά ανάλογα τα οποία εκκρίνονται 
στον αποπλάστη, πολλά από τα οποία εισέρχονται ή απορροφώνται ενεργά από φυτικά 
κύτταρα, κυρίως μέσω άγνωστων, ως επί το πλείστον, μηχανισμών (Alfano and Collmer, 
1996; Bender et al., 1999b), (2) πρωτεϊνικά μακρομόρια όπως ένζυμα που αποδομούν το 
κυτταρικό τοίχωμα και πρωτεΐνες πρόσφυσης (adhesion proteins) που δρουν εξωτερικά 
των φυτικών κυττάρων (Collmer, 1998; van Baarlen et al., 2007), (3) πρωτεΐνες-τελεστές 
οι οποίες μεταφέρονται απευθείας στο φυτικό κυτταρόπλασμα (Galan and Collmer, 1999; 
Jin et al., 2003), και (4) σε μία γνωστή περίπτωση, γενετικά μακρομόρια (DNA) που 
μεταφέρονται και ενσωματώνονται στο φυτικό πυρήνα (Εικ. 1.1) (van Baarlen et al., 
2007; Zambryski et al., 1980). Επιπλέον, εξωπολυσακχαρίτες, δομές πρόσφυσης (pili, 
ινίδια κυτταρίνης), σιδηροφόρα (χημικές ενώσεις που δεσμεύουν ιόντα σιδήρου) και 
μόρια σηματοδότησης, που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με τη 
μολυσματικότητα, διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους στη βακτηριακή παθογένεια 
(Tampakaki, 2009). 

Η αναγνώριση ξενιστή-παθογόνου επιτυγχάνεται επίσης μέσω συντηρημένων μορίων 
ή μοριακών δομών, αναφερόμενων ως μοριακά πρότυπα σχετιζόμενα με μικρόβια 
(microbial-associated molecular patterns, MAMPs), τα οποία αναγνωρίζονται από 
εξωκυτταρικούς ή ενδοκυτταρικούς υποδοχείς του ξενιστή (Block et al., 2008). Επιπλέον, 
τα φυτοπαθογόνα βακτήρια εκφράζουν γονίδια τα οποία πιστεύεται ότι τα βοηθούν να 
προσαρμοστούν σε συνθήκες καταπόνησης, οι οποίες είτε προϋπάρχουν στον ξενιστή ή 
δημιουργούνται ως απάντησή του στη μικροβιακή επίθεση. Αυτά περιλαμβάνουν γονίδια 
που κωδικοποιούν ένζυμα για την αντιμετώπιση της οξειδωτικής καταπόνησης (π.χ. 
glutathione S-transferase, superoxide dismutase, catalase), καθώς και ένζυμα τα οποία 
αποτοξινώνουν αντιμικροβιακά συστατικά (Boch et al., 2002; Buell et al., 2003; 
Salanoubat et al., 2002). 
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Στην πλειονότητα των συμβατών αλληλεπιδράσεων φυτού-παθογόνου, εκδηλώνονται 
συμπτώματα ασθένειας μόνο αφού το παθογόνο αποικίσει και πολλαπλασιαστεί σε 
υψηλά επίπεδα στο μολυσμένο ιστό. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκδήλωση συμπτωμάτων 
ασθένειας πιστεύεται ότι διευκολύνει την ελευθέρωση του παθογόνου από το μολυσμένο 
ιστό και την εξάπλωσή του σε υγιείς ιστούς και γειτονικά φυτά (Agrios, 2004). 
Επομένως, η επαγωγή των συμπτωμάτων ασθένειας συχνά θεωρείται επίσης μία 
σημαντική στρατηγική παθογένειας. 
 

Εικόνα 1.1 Συμπτώματα 
ασθενειών που 
προκαλούνται από ορισμένα 
βακτηριακά φυτοπαθογόνα 
και οι αντιπροσωπευτικοί 
μηχανισμοί παθογένειας που 
χρησιμοποιούν. Επάνω (από 
αριστερά προς τα δεξιά): 
βακτηριακή κηλίδωση 
(bacterial speck) της 
τομάτας που προκαλείται 
από την Pseudomonas 
syringae pv. tomato, 
καρκίνος του λαιμού (crown 

gall) που προκαλείται από το αγροβακτήριο (Agrobacterium tumefaciens) σε διάφορα δενδρώδη είδη, 
μαύρη σήψη του στελέχους (blackleg) στην πατάτα προκαλούμενο από την Erwinia carotovora ssp. 
atroseptica, και βακτηριακός μαρασμός (wilt) τομάτας προκαλούμενο από τη Ralstonia solanacearum. 
Kάνω (από αριστερά προς τα δεξιά): Η P. syringae pv. tomato εισχωρεί στον αποπλάστη των φύλλων μέσω 
των στομάτων ή σημείων τραυματισμού και χρησιμοποιεί ένα εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ (T3SS) για να 
μεταφέρει πρωτεϊνικούς παράγοντες παθογένειας (effectors) στο φυτικό κύτταρο. Το αγροβακτήριο 
χρησιμοποιεί ένα εκκριτικό σύστημα τύπου IV για να μεταφέρει ένα «ογκογόνο» DNA (tumor-inducing, 
tDNA) στο φυτικό κυτταρόπλασμα. Αυτό το tDNA ενσωματώνεται στο φυτικό πυρηνικό γονιδίωμα και 
οδηγεί στην ανάπτυξη της ασθένειας καρκίνος του λαιμού (crown gall). Η E. carotovora ssp. atroseptica 
χρησιμοποιεί ένα εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙ για να μεταφέρει υδρολυτικά ένζυμα που αποικοδομούν 
δομικά συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος (π.χ. κυτταρινάσες και πηκτινάσες). Η R. solanacearum 
εισέρχεται στο ριζικό σύστημα του φυτού μέσω τραυματισμένων περιοχών και πολλαπλασιάζεται στα 
ξυλώδη αγγεία εντός των οποίων παράγει εξωπολυσακχαρίτες οι οποίοι πιστεύεται ότι εμπλέκονται τόσο 
στην αναγνώριση όσο και στην παρεμπόδιση της μεταφοράς νερού μέσω του αγγειακού συστήματος. Κάθε 
ένα από τα παθογόνα αυτά χρησιμοποιεί και άλλους μηχανισμούς παθογένειας (π.χ. βιοσύνθεση 
φυτοορμονών, σιδηροφόρων, τοξινών). (Abramovitch et al., 2006a).  

1.5 Pseudomonas syringae 

Το φυτοπαθογόνο βακτηριακό είδος P. syringae είναι ένα ευρέως διαδεδομένο στη 
φύση, γ-πρωτεοβακτήριο το οποίο ίσως είναι και το εκτενέστερα μελετημένο βακτηριακό 
σύστημα-μοντέλο στη φυτοπαθολογία. Πρόκειται για αρνητικό κατά Gram βακτηριακό 
παθογόνο, περιλαμβάνει στελέχη που συλλογικά μολύνουν εκατοντάδες φυτικών ειδών 
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και προκαλούν ποικίλα συμπτώματα ασθένειας, όπως έλκη (cankers), κηλιδώσεις φύλλων 
και ιστών (leaf and stem spots), κάψιμο (blight), μαρασμό (wilt), καρκινώματα (galls) και 
μαλακές σήψεις (soft rots). Η ταξινόμηση της P. syringae εξελίσσεται και ορισμένα 
στελέχη της έχουν μετονομαστεί σχετικά πρόσφατα (Gardan et al., 1999). Πολλά στελέχη 
του εν λόγω είδους επιδεικνύουν έναν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης για ορισμένα φυτικά 
είδη-ξενιστές ή μόνο για ορισμένες ποικιλίες ενός φυτικού είδους. Το εύρος των 
ξενιστών χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των στελεχών της P. syringae σε 
παθότυπους (pathovars, pv.). Στη φύση, η P. syringae συχνά αποικεί πρώτα στην 
επιφάνεια φυτών ξενιστών ως επίφυτο (η ικανότητα αυτή διαφέρει μεταξύ παθοτύπων), 
και στη συνέχεια μεταναστεύει στο μεσοκυττάριο χώρο (αποπλάστη) των μολυσμένων 
φυτών ως παθογόνο ενδόφυτο (Εικ. 1.2). Στον αποπλάστη των ευαίσθητων φυτών, τα 
μολυσματικά στελέχη πολλαπλασιάζονται για ημέρες πριν την εκδήλωση οποιωνδήποτε 
ορατών συμπτωμάτων. Σε φυτικά είδη μη-ξενιστές ή σε ανθεκτικές ποικιλίες ενός 
ευπαθούς είδους-ξενιστή αυτά τα στελέχη δεν πολλαπλασιάζονται ή πολλαπλασιάζονται 
μόνο σε χαμηλά επίπεδα και χαρακτηρίζονται «μη μολυσματικά» (αμολυσματικά, 
avirulent). Εντούτοις, όταν ένα αιώρημα υψηλού τίτλου (> 5x106 cfu/ml) ενός μη 
μολυσματικού στελέχους εγχύεται τεχνητά στον αποπλάστη ενός φυτού μη ξενιστή ή 
μιας ανθεκτικής ποικιλίας φυτού ξενιστή στο εργαστήριο, ο ιστός που έχει υποστεί την 
έγχυση εκδηλώνει την αντίδραση υπερευαισθησίας (Klement, 1982).  
 

Εικόνα 1.2 Κύκλος μόλυνσης δύο παθοτύπων 
της Pseudomonas syringae. (α) P. syringae pv. 
tomato στέλεχος DC3000 που εκφράζει την 
πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP) στην 
επιφάνεια ενός φύλλου Arabidopsis. (β) Ένα 
στομάτιο Arabidopsis. (γ) Απεικόνιση 
εγκάρσιας τομής φύλλου Arabidopsis 
μολυσμένου με Pst DC3000 σε ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο. Το βακτήριο (τα κύτταρα του 
οποίου υποδεικνύονται με βέλη) 
πολλαπλασιάζεται στο διακυτταρικό χώρο 
εκτός των φυτικών κυττάρων. (δ) Φυτά 
Arabidopsis (αριστερά) και φασολιάς (δεξιά) 

μολυσμένα με Pst DC3000 (Pto) ή με P. syringae pv. phaseolicola (Psph), αντίστοιχα. Τα βέλη 
υποδεικνύουν μολυσμένο φύλο (χλώρωση και νέκρωση) ή λοβό (υδαρείς κηλίδες). (ε) Φυτά Arabidopsis 
(αριστερά) και φασολιάς (δεξιά) (στ) Διασπορά της P. syringae από τις κηλίδες σε νέα φυτά (Nomura et 
al., 2005). 
 

Η Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Psph), που χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο 
παθογόνο της παρούσας διατριβής, προκαλεί είτε ασθένεια με χαρακτηριστικά 
συμπτώματα κηλίδωσης στα φυτά ξενιστές της (π.χ. Phaseolus vulgaris, φασολιά) ή 
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επάγει την αντίδραση υπερευαισθησίας (HR) σε όλα τα υπόλοιπα φυτά μη ξενιστές της, 
όπως π.χ. ανθεκτικές ποικιλίες φασολιάς, καπνό, τομάτα κ.α. Η ικανότητα των στελεχών 
της P. syringae να πολλαπλασιάζονται στο φυτικό αποπλάστη και να προκαλούν 
ασθένεια (υδαρείς κηλίδες σε φύλλα ή λοβούς φασολιάς) ή να επάγουν την ΗR εξαρτάται 
από το πρωτεϊνικό σύστημα έκκρισης τύπου ΙΙΙ (Type III secretion system, T3SS) και τις 
πρωτεΐνες-τελεστές που εκκρίνονται μέσω αυτού (Alfano and Collmer, 1997; He et al., 
2004). Οι πρωτεΐνες αυτές εκκρίνονται ή/και μεταφέρονται στο κύτταρο ξενιστή για να 
αλλάξουν τις κυτταρικές διαδικασίες του ξενιστή και να προάγουν την ανάπτυξη 
ασθένειας. Εκτός από το T3SS, διάφορα στελέχη της Psph κατέχουν πρόσθετους 
καθοριστικούς παράγοντες μολυσματικότητας, όπως για παράδειγμα τα τοξινογόνα 
στελέχη που παράγουν τη χλωρωτική τοξίνη, φασεολοτοξίνη (Peet et al., 1986), 
υπεύθυνη για τη χαρακτηριστική χλώρωση γύρω από τις υδαρείς κηλίδες και σε μη 
μολυσμένα φύλλα του φυτού (Bender et al., 1999a). Επιπλέον η πλήρης αλληλούχιση του 
γονιδιώματος τριών παθότυπων του είδους P. syringae -P. syringae pv. tomato [Pst] 
DC3000 (Buell et al., 2003), P. syringae pv. syringae [Pss] B728a (Feil et al., 2005) και 
P. syringae pv. phaseolicola 1448A (Joardar et al., 2005)-, επιβεβαίωσε την παρουσία 
επιπρόσθετων θεωρητικών γονιδίων, που εμπλέκονται στην παθογένεια και 
κωδικοποιούν ένζυμα αποδόμησης του κυτταρικού τοιχώματος, εξωπολυσακχαρίτες, 
σιδηροφόρα και πρωτεΐνες πρόσφυσης (adhesions).  

1.6 Έκκριση πρωτεϊνών στα αρνητικά κατά Gram βακτήρια 

Η έκκριση πρωτεϊνών παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση των 
αλληλεπιδράσεων των βακτηρίων με το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον τους. Ένας 
μεγάλος αριθμός των πρωτεϊνών, που εκκρίνονται από παθογόνους και άλλους 
συμβιωτικούς μικροοργανισμούς, προορίζονται να εισαχθούν στο κύτταρο του ξενιστή 
με σκοπό την τροποποίηση της φυσιολογίας του και την προώθηση της αποίκισης 
(τοξίνες και πρωτεΐνες τελεστές). Έτσι, έχουν αναπτυχθεί διάφορα εξειδικευμένα 
συστήματα έκκρισης πρωτεϊνών για να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή. Στην 
περίπτωση των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, όπου η έκκριση απαιτεί τη μεταφορά 
μακρομορίων διαμέσου της εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης του βακτηριακού 
κυττάρου, έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα έξι γενικές κατηγορίες συστημάτων 
έκκρισης πρωτεϊνών (Εικ. 1.3). Ορισμένες εκκρινόμενες πρωτεΐνες διασχίζουν την 
εσωτερική και εξωτερική μεμβράνη σε ένα ενιαίο βήμα μέσω των μονοπατιών-
συστημάτων έκκρισης τύπου Ι, τύπου ΙΙΙ, τύπου IV ή τύπου VI. Άλλες πρωτεΐνες 
εκκρίνονται αρχικά στον περιπλασμικό χώρο μέσω του γενικού μονοπατιού Sec ή του 
μονοπατιού των δύο αργινινών (Two-arginine, Τat) και στη συνέχεια διασχίζουν την 
εξωτερική μεμβράνη μέσω των εκκριτικών συσκευών τύπου ΙΙ, τύπου V ή λιγότερο 
συχνά, τύπου Ι ή τύπου IV. Τα εκκριτικά συστήματα τύπου II και V απαιτούν γενικά την 
παρουσία ενός αμινοτελικού πεπτιδίου σινιάλου προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το 
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μονοπάτι Sec για την έκκριση από το κυτταρόπλασμα στο περίπλασμα. Αντίθετα, τα 
εκκριτικά συστήματα τύπου I, III και συνήθως το τύπου IV, μπορούν να εκκρίνουν μία 
πρωτεΐνη απουσία ενός τέτοιου σινιάλου. Ενώ τα συστήματα τύπου I και V είναι σχετικά 
απλά, αποτελούμενα από μόνο δύο ή τρεις πρωτεΐνες, τα εκκριτικά συστήματα τύπου II-
IV αποτελούνται από σύνθετα πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα που διασχίζουν ολόκληρο τον 
κυτταρικό φάκελο. Τα εκκριτικά συστήματα τύπου III, IV και VI εμπλέκονται σε 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ βακτηριακών και ευκαρυωτικών κυττάρων και στη μεταφορά 
βακτηριακών πρωτεϊνών-τελεστών απευθείας στο ευκαρυωτικό κυτταρόπλασμα. Τα τρία 
αυτά εκκριτικά συστήματα συχνά κωδικοποιούνται από μεγάλα συμπλέγματα 
γειτονικών/ομαδοποιημένων γονιδίων τα οποία όταν βρίσκονται σε παθογόνα, 
ονομάζονται νησίδες παθογένειας (Pathogenicity islands, PAIs). 
 

 
 
Εικόνα 1.3 Εκκριτικά συστήματα των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων (Tseng et al., 2009) 

1.6.1 Τα μονοπάτια γενικής έκκρισης και δύο αργινινών (Two-arginine, Τat)  

Το γενικό μονοπάτι έκκρισης (Sec) και το μονοπάτι δύο αργινινών ή μονοπάτι 
μεταφοράς TAT είναι γενικής χρήσεως και επικρατούν στα ευβακτήρια, τα 
αρχαιοβακτήρια και τους ευκαρυώτες (Albers et al., 2006; Muller, 2005; Papanikou et 
al., 2007; Tseng et al., 2009). Στα αρνητικά κατά-Gram βακτήρια είναι υπεύθυνα για την 
έκκριση πρωτεϊνών στο περίπλασμα.  

Η κατανόηση της συσκευής Sec προήλθε κυρίως από γενετικές, βιοχημικές και 
βιοφυσικές μελέτες τα τελευταία 30 έτη, κυρίως στην Εscherichia coli. Το βασικό 
χαρακτηριστικό του μονοπατιού Sec είναι ότι αναγνωρίζει μία υδρόφοβη αμινοτελική 
αλληλουχία οδηγό στις πρωτεΐνες που προορίζονται για έκκριση, και τις μεταφέρει σε μία 
αποδιπλωμένη κατάσταση, χρησιμοποιώντας την υδρόλυση ATP και μια διαβάθμιση της 
συγκέντρωσης πρωτονίων (proton gradient) για την ενέργεια που απαιτείται (Papanikou 
et al., 2007). Ο πόρος της Sec-μεταθετάσης, μέσω του οποίου διέρχονται οι πρωτεΐνες, 
δομείται από ένα ετεροτριμερές πρωτεϊνικό σύμπλοκο, SecY/SecE/SecG (sec61α, sec61β 
και sec61γ στους ευκαρυώτες), ενσωματωμένο στη μεμβράνη (Tseng et al., 2009). Η 
SecA ATPάση υδρολύει το ATP για να προωθήσει τη μετατόπιση. Η στόχευση των 
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πρωτεϊνών στην μεταθετάση μπορεί να γίνει μέσω δύο διαδρομών. Μεμβρανικές 
πρωτεΐνες και πρωτεΐνες με πολύ υδρόφοβες αλληλουχίες-σινιάλα μεταφέρονται 
συμμεταφραστικά. Η αλληλουχία σινιάλο δεσμεύεται από το μόριο αναγνώρισης 
σημάτων, το οποίο στη συνέχεια στοχεύει το ριβόσωμα στη μεταθετάση μέσω του 
υποδοχέα FtsY. Άλλες εκκρινόμενες πρωτεΐνες αναγνωρίζονται από τη μοριακή συνοδό 
(σαπερόνη, chaperone) SecB, συνήθως μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης. Η SecB 
στοχεύει την πρωτεΐνη στην μεταθετάση μέσω πρόσδεσής της στη SecA (Papanikou et 
al., 2007).  

Η συσκευή του εκκριτικού μονοπατιού Τat αναγνωρίζει ένα μοτίβο πλούσιο σε 
βασικά αμινοξέα (S-R-R-x-F-L-Κ) στην αμινοτελική περιοχή των υπό έκκριση 
πρωτεϊνών και τις μεταφέρει σε μια αναδιπλωμένη κατάσταση χρησιμοποιώντας μόνο 
μια διαβάθμιση συγκέντρωσης πρωτονίων ως πηγή ενέργειας (Muller, 2005). Στην E. 
coli, το σύστημα Τat απαρτίζεται από τρεις διαφορετικές μεμβρανικές πρωτεΐνες, TatA, 
TatB, και TatC. Η TatC λειτουργεί στην αναγνώριση των στοχευόμενων πρωτεϊνών, ενώ 
η TatA είναι πιθανά η σημαντικότερη υπομονάδα για το σχηματισμό του πόρου 
μεταφοράς (Muller, 2005).  

1.6.2 Το σύστημα έκκρισης τύπου Ι  

Το εκκριτικό σύστημα τύπου Ι (Type I secretion system, T1SS), είναι ανεξάρτητο από 
το γενικό εκκριτικό μονοπάτι Sec και αποτελείται από τρία βασικά συστατικά: 
μεταφορείς τύπου ABC (ATP-binding cassette, ABC transporters,), πρωτεΐνες της 
εξωτερικής μεμβράνης (Outer Membrane Factors, OMFs), και πρωτεΐνες σύντηξης 
μεμβρανών (Membrane Fusion Proteins, MFP,) (Tseng et al., 2009). Ενώ η υδρόλυση του 
ATP παρέχει την ενέργεια για το TISS, πρόσθετα δομικά συστατικά καλύπτουν 
ολόκληρη τη συσκευή πρωτεϊνικής έκκρισης δια μέσου της εσωτερικής και εξωτερικής 
μεμβράνης. Δομικά, οι OMFs παρέχουν ένα διαμεμβρανικό κανάλι που διαπερνά την 
εξωτερική μεμβράνη, ενώ συνδέονται στην πρωτεΐνη σύντηξης μεμβρανών (membrane 
fusion protein, MFP) (Delepelaire, 2004; Holland et al., 2005) η οποία είναι επομένως 
υπεύθυνη για τη σύνδεση των OMFs και των ABC μεταφορέων στον περιπλασμικό 
χώρο.  

Το T1SS είναι ευρέως διαδεδομένο στα βακτήρια και επιτρέπει την έκκριση 
πρωτεϊνών διαφορετικού μεγέθους και λειτουργίας, κατευθείαν από το κυτταρόπλασμα 
στον εξωκυττάριο μέσο, παρακάμπτοντας πλήρως το περίπλασμα (Tseng et al., 2009). Η 
αναγνώριση των προς έκκριση πρωτεϊνών γίνεται μέσω μιας καρβοξυτελικής μη-
αποκοπτόμενης αλληλουχίας-σινιάλου, την οποία αναγνωρίζει εξειδικευμένα η πρωτεΐνη 
ABC διεγείροντας τη συναρμολόγηση του λειτουργικού διαμεμβρανικού συμπλόκου 
(Delepelaire, 2004). 

Οι πρωτεΐνες που συναρμολογούν τον ABC εξαγωγέα (ABC exporter) του T1SS 
μπορούν να διαιρεθούν σε δύο σημαντικές ομάδες: μία εξειδικευμένη για μεγάλες 
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πρωτεΐνες των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων και μια άλλη για την έκκριση μικρών 
πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Οι ABC εξαγωγείς στο T1SS περιέχουν δύο 
κυτταροπλασματικές περιοχές για την υδρόλυση του ATP και δύο διαμεμβρανικές 
περιοχές (Delepelaire, 2004).  

Το σύμπλοκο TolC-HlyD-HlyB της Ε. coli μελετάται εκτενώς για πάνω από μία 
δεκαετία. Η TolC είναι μια εξ’ ολοκλήρου μεμβρανική πρωτεΐνη της εξωτερικής 
μεμβράνης ενώ η HlyD (MFP) και η HlyB (ABC) καταλαμβάνουν τον περιπλασμικό 
χώρο και την εσωτερική μεμβράνη, αντίστοιχα (Delepelaire, 2004; Holland et al., 2005). 
Το υπόστρωμα σε αυτό το σύστημα μοντέλο είναι μία αιμολυτική τοξίνη αποκαλούμενη 
HlyA (Uhlen et al., 2000). Έχει προταθεί ότι η HlyA πρέπει να εκκρίνεται ως ένα 
ξεδιπλωμένο πεπτίδιο με ένα GroEL-εξαρτώμενο τρόπο (Delepelaire, 2004; Holland et 
al., 2005). Αν και έχει προταθεί ότι ένα TolC τριμερές διαμορφώνει ένα διαμεμβρανικό 
κανάλι στην εξωτερική μεμβράνη, η σαφής στοιχειομετρία άλλων συστατικών του 
σύστηματος έκκρισης τύπου Ι παραμένει ασαφής (Delepelaire, 2004; Holland et al., 
2005).  

Πρόσφατες μελέτες έχουν προσδιορίσει διάφορα παραδείγματα του ρόλου του T1SS 
στην αλληλεπίδραση φυτοπαθογόνων μικροβίων με τους ξενιστές τους (Delepelaire, 
2004). Στο παθογόνο του ρυζιού X. oryzae pv. oryzae η δράση της πρωτεΐνης-τελεστή 
AvrXa21 απαιτεί ένα εκκριτικό σύμπλοκο τύπου Ι αποτελούμενο από τις πρωτεΐνες 
RaxA, RaxB και RaxC (da Silva et al., 2004). Παράγοντες παθογένειας, όπως 
μεταλλοπρωτεάσες, πρωτεΐνες πρόσφυσης και γλυκανάσες, που εκκρίνονται μέσω του 
T1SS μπορούν επίσης να βρεθούν στα φυτοπαθογόνα βακτήρια A. tumefaciens, P. 
syringae pv tomato, R. solanacearum, Xanthomonas axonopodis pv. citri και Xylella 
fastidiosa (Delepelaire, 2004; Reddy et al., 2007; Tseng et al., 2009).  

1.6.3 Το σύστημα έκκρισης τύπου ΙΙ  

Το σύστημα έκκρισης τύπου ΙΙ (T2SS) είναι επίσης γνωστός ως το Sec-εξαρτώμενο 
σύστημα ή ως ο κύριος τελικός κλάδος του μονοπατιού Sec (Gerlach and Hensel, 2007), 
καθώς πολλές πρωτεΐνες που περνούν μέσω του T2SS πρέπει πρώτα να φθάσουν στο 
περίπλασμα διασχίζοντας την εσωτερική μεμβράνη μέσω του μονοπατιού Sec. Αν και η 
Sec-εξαρτώμενη μεταφορά είναι καθολική (Cao and Saier, 2003), το T2SS εντοπίζεται 
μόνο στα αρνητικά κατά Gram βακτήρια, ορισμένα είδη των οποίων διαθέτουν 
περισσότερα του ενός (Cianciotto, 2005; Filloux, 2004), και χρησιμοποιείται για την 
έκκριση πολλών διαφορετικών τύπων πρωτεϊνών, όπως ένζυμα και τοξίνες (Gerlach and 
Hensel, 2007). Η πληροφορία για την έκκριση εντοπίζεται σε ένα κλασσικό αμινοτελικό 
πεπτίδιο έκκρισης, το οποίο αναγνωρίζεται και αποκόπτεται από ένα πρωτεϊνικό 
σύμπλοκο του μονοπατιού Sec. Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες μεταφέρονται από το 
περίπλασμα στο εξωκυττάριο περιβάλλον, από το εξειδικευμένο εκκριτικό σύστημα 
τύπου ΙΙ (Filloux, 2004).  
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Το T2SS απαιτείται για την μολυσματικότητα των ανθρωποπαθογόνων Vibrio 
cholerae, Legionella pneumonphila, εντεροτοξικών στελεχών της Ε. coli, και των 
φυτοπαθογόνων R. solanacearum, Pectobacterium atrosepticum (E. carotovora subsp. 
atroseptica) και Xanthomonas campestris pv. campestris (Cianciotto, 2005; Filloux, 
2004). Παράγοντες παθογένειας, που εκκρίνονται μέσω του T2SS, περιλαμβάνουν τις 
τοξίνες ριβοζυλίωσης του ADP από εντεροτοξικά στελέχη της Ε. coli (θερμοευαίσθητη 
τοξίνη, heat labile toxin), V. cholerae (τοξίνη της χολέρας) και Ρ. aeruginosa (εξωτοξίνη 
Α) και τις πηκτινάσες και πηκτινικές λυάσες των φυτοπαθογόνων Dickeya dadantii 
(Erwinia chrysanthemi), Erwinia amylovora και X. campestris pv. campestris (Tseng et 
al., 2009). Τα συστατικά του T2SS και οι λειτουργίες τους είναι καλά χαρακτηρισμένα σε 
βακτήρια των γενών Klebsiella, Ρseudomonas και Aeromonas (Cianciotto, 2005; Filloux, 
2004).  

Τα συστατικά του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙ εντοπίζονται στην εσωτερική και 
εξωτερική βακτηριακή μεμβράνη, όπου συναρμολογούνται σε ένα πολυπρωτεϊνικό 
σύμπλοκο που διασχίζει τον κυτταρικό φάκελο (Johnson et al., 2006). Ο μεμβρανικός 
πόρος μέσω του οποίου μεταφέρονται οι πρωτεΐνες αποτελείται από 12-15 υπομονάδες 
της εκκριτίνης (secretin) - PulD στην Klebsiella oxytoca, XcpQ και HxcQ στην 
Ρseudomonas aeruginosa, ExeD στην Aeromonas hydrophila, XpsD στην X. campestris, 
OutD στην D. dadantii (E. chrysanthemi) και την E. amylovora - και η διάμετρός του 
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωράει αναδιπλωμένες πρωτεΐνες όπως την ελαστάση της 
Ρ. aeruginosa (διάμετρος 6 nm) (Tseng et al., 2009). Τα εναπομείναντα 11-14 
συντηρημένα συστατικά του T2SS φαίνεται να εμπλέκονται στην αγκυροβόληση του 
πόρου στην εσωτερική μεμβράνη και περιλαμβάνουν ακέραιες υπομονάδες της 
εσωτερικής μεμβράνης, υπομονάδες ψευδοπιλίνης που εκτείνονται στο περίπλασμα, και 
μία ενδοκυτταρική ATPάση που παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για το άνοιγμα και 
κλείσιμο του πόρου της εκκριτίνης (Cianciotto, 2005; Filloux, 2004; Tseng et al., 2009). 
Αν και το T2SS έχει ένα πρωτεϊνικό συστατικό της εσωτερικής μεμβράνης, το συστατικό 
αυτό δεν εμπλέκεται στη μεταφορά των στοχευόμενων πρωτεϊνών πέρα από την 
εσωτερική μεμβράνη. Αυτό εκτελείται από τα μονοπάτια Sec και Τat. Η δομή του 
συμπλόκου της εσωτερικής μεμβράνης και των ψευδοπιλινών μοιάζει πολύ με αυτή του 
ινιδίου του συστήματος τύπου IV, υποδηλώνοντας μια κοινή εξελικτική προέλευση 
(Cianciotto, 2005; Filloux, 2004).  

1.6.4 Το σύστημα έκκρισης τύπου IV  

Σε σύγκριση με άλλα συστήματα έκκρισης, το σύστημα έκκρισης τύπου IV (T4SS) 
είναι μοναδικό στην ικανότητά του να μεταφέρει εκτός από πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα, 
σε φυτικά και ζωικά κύτταρα, καθώς επίσης στη ζύμη και σε άλλα βακτήρια (Christie and 
Cascales, 2005). Με βάση τις ομοιότητες σε επίπεδο αλληλουχίας, πιστεύεται ότι το 
T4SS αποτελεί την εξέλιξη συσκευών βακτηριακής σύζευξης (Cascales and Christie, 
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2003). Πολλοί οργανισμοί διαθέτουν ομόλογα εκκριτικά συστήματα τύπου IV, 
περιλαμβάνοντας τα παθογόνα A. tumefaciens C58 (VirB), Helicobacter pylori (CAG, 
ComB), Ρseudomonas aeruginosa (TraS/TraB), Bordetella pertussis (Ptl), Ε. coli (Tra), 
Legionella pneumophila (Dot) (Christie and Cascales, 2005) και το αζωτοδεσμευτικό 
φυτοσυμβιωτικό βακτήριο Mesorhizobium loti (Hubber et al., 2007). Ενώ τα συστήματα 
αυτά μπορούν να μοιράζονται λειτουργικές ομοιότητες, δεν περιέχουν όλα τις ίδιες 
ομάδες γονιδίων (Saier, 2006). Η μόνη κοινή πρωτεΐνη, μεταξύ όλων των 
χαρακτηρισμένων συστημάτων, είναι η VirB10 (TrbI) (Cao and Saier, 2003). Αν και τα 
συστήματα έκκρισης τύπου IV έχουν συγκεντρώσει την προσοχή λόγω των ρόλων τους 
στην παθογένεση, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν διαθέτουν όλα τα βακτήρια 
ένα T4SS.  

Το A. tumefaciens C58 αποτελεί το σύστημα μοντέλο για τη μελέτη του T4SS. Το 
σύστημα Vir στο Α. tumefaciens C58 είναι ικανό να εκκρίνει σύμπλοκα DNA-πρωτεΐνης 
από το πλασμίδιο Ti στον ξενιστή (Christie and Cascales, 2005). Ο κύριος μηχανισμός 
μολυσματικότητας είναι η μεταφορά του Τ-DNA στα κύτταρα του ξενιστή για να 
προκαλέσει ογκογόνο ανάπτυξη και το σχηματισμό καρκινωμάτων (crown gall tumors), 
τα οποία στη συνέχεια παράγουν οπίνες, ουσίες που χρησιμεύουν ως πηγές άνθρακα και 
ενέργειας για το παθογόνο. Τα σημαντικότερα συστατικά του T4SS στο Α. tumefaciens 
C58 είναι οι πρωτεΐνες VirB2-VirB11 και VirD4. Η VirB1 είναι υπεύθυνη για την 
αναδιαμόρφωση της πεπτιδογλυκάνης μέσω της ενεργότητας μιας λυτικής 
τρανσγλυκοσυλάσης. Η πλειοψηφία των πρωτεϊνών VirB είναι υπεύθυνες για τη 
διαμόρφωση του δομικού συμπλόκου της εκκριτικής συσκευής, η οποία τροφοδοτείται με 
ενέργεια από την υδρόλυση του ATP (Tseng et al., 2009). 

1.6.5 Το σύστημα έκκρισης τύπου V  

Υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες της εκκριτικής συσκευής τύπου V (T5SS). Οι 
αρχέτυπες βακτηριακές πρωτεΐνες που εκκρίνονται μέσω του T5SS (και έδωσαν τίτλο 
στην υποκατηγορία T5aSS) αποτελούνται από μία αμινοτελική περιοχή (N-domain ή 
passenger domain) με μέγεθος από 40 kD έως 400 kD και μια συντηρημένη 
καρβοξυτελική περιοχή, η οποία διαμορφώνει ένα β-βαρέλι (Bernstein, 2007; Dautin and 
Bernstein, 2007; Henderson et al., 2004; Jacob-Dubuisson et al., 2004). Οι πρωτεΐνες 
συντίθενται με ένα αμινοτελικό πεπτίδιο σινιάλο που κατευθύνει την έκκρισή τους στο 
περίπλασμα μέσω του μονοπατιού Sec. Το β-βαρέλι μπορεί να εισχωρήσει στην 
εξωτερική μεμβράνη και απαιτείται για τη μετατόπιση της Ν-περιοχής στον εξωκυττάριο 
χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι πρωτείνες πρόσφυσης, η περιοχή αυτή 
παραμένει συνδεμένη με το β-βαρέλι και η πρωτεΐνη παραμένει αγκυροβολημένη στην 
εξωτερική μεμβράνη, ενώ σε άλλες αποκόπτεται από το β-βαρέλι και σχηματίζει ένα 
διαλυτό υδρολυτικό ένζυμο ή μία τοξίνη (Tseng et al., 2009). Οι πρωτεΐνες αυτές 
ονομάζονται αυτο-μεταφορείς (auto-transporters) γιατί οι καρβοξυτελικές τους περιοχές 
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σχηματίζουν ένα β-βαρέλι ικανό να διαμορφώσει έναν πόρο μέσω του οποίου η 
αμινοτελική περιοχή θα μπορούσε να περάσει (Bernstein, 2007; Dautin and Bernstein, 
2007; Henderson et al., 2004; Jacob-Dubuisson et al., 2004). Εντούτοις, πρόσφατες 
δομικές μελέτες, προτείνουν ότι το β-βαρέλι δεν μπορεί να μεταφέρει την Ν-περιοχή από 
μόνο του και ότι μια βοηθητική πρωτεΐνη, ίσως η Omp85/YaeT, διευκολύνει τη 
μεταφορά πέρα από την εξωτερική μεμβράνη (Bernstein, 2007). Μία δεύτερη 
υποκατηγορία πρωτεϊνών που εκκρίνονται μέσω του T5SS (T5cSS πρωτεΐνες) αφορά 
τριμερείς πρωτεΐνες, στις οποίες διαμορφώνεται ένα ενιαίο β-βαρέλι από την συμμετοχή 
και των τριών πολυπεπτιδίων, ενώ μια τρίτη υποκατηγορία (T5bSS πρωτεΐνες) 
περιλαμβάνει πρωτεϊνικά ζεύγη στα οποία η μία πρωτεΐνη φέρει την περιοχή του β-
βαρελιού, και η άλλη συνιστά την εκκρινόμενη πρωτεΐνη. Η διαδικασία αυτή είναι 
γνωστή και ως έκκριση «δύο εταίρων» (two partner secretion, TPS) (Jacob-Dubuisson et 
al., 2004).  

Οι πρωτεΐνες που εκκρίνονται μέσω του T5ΕΣ περιλαμβάνουν πρωτεΐνες πρόσφυσης 
όπως οι AIDA-I και Ag43 της E. coli, η Hia του Haemophilus influenzae, η YadA της 
Yersinia enteroliticola και η Prn της Bordetella pertussis, τοξίνες όπως η VacA στο 
Helicobacter pylori, πρωτεάσες όπως η IgA στη Neisseria gonorrheae και Neisseria 
meningitides, η SepA στη Shigella flexneri και η PrtS στη Serratia marcescens και 
πρωτεϊνες του S-στρώματος (S-layer proteins) όπως η rOmpB στη Rickettsia sp. και η 
Hsr στο Helicobacter pylori. Οι T5bSS (TPS) εκκρινόμενες πρωτεΐνες περιλαμβάνουν 
πρωτεΐνες πρόσφυσης, όπως η HecA/HecB του φυτοπαθογόνου Dickeya dadantii 
(Erwinia chrysanthemii) και κυτολυσίνες, όπως οι ShlA/ShlB, HpmA/HpmB και 
EthA/EthB των Serratia marcescens, Proteus mirabilis και Edwardsiellla tarda, 
αντίστοιχα (Tseng et al., 2009). 

1.6.6 Το σύστημα έκκρισης τύπου VI  

Η μόλις πρόσφατα χαρακτηρισμένη εκκριτική συσκευή τύπου VI (T6SS) φαίνεται ότι 
αποτελείται από μια συριγγώδη δομή (ενυόσωμα, injectisome) με δυνατότητα να 
μεταφέρει πρωτεΐνες κατευθείαν στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων-ξενιστών (Bingle et 
al., 2008; Cascales, 2008; Filloux et al., 2008; Shrivastava and Mande, 2008), ανάλογη 
των εκκριτικών συσκευών τύπου ΙΙΙ και IV, ενώ δεν έχουν αναγνωριστεί αμινοτελικά 
πεπτίδια-οδηγοί στις εκκρινόμενες πρωτεΐνες. Αρχικά, τα γονίδια του T6SS 
παρατηρήθηκαν ως μία συντηρημένη περιοχή σε νησίδες παθογένειας των αρνητικών 
κατά Gram βακτηρίων, ενώ αργότερα (το 2006) ταυτοποιήθηκε ότι κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες που συνιστούν τον εκκριτικό μηχανισμό τύπου VI. Περισσότερο από το ένα 
τέταρτο των βακτηριακών γονιδιωμάτων που έχουν αλληλουχηθεί μέχρι σήμερα 
περιέχουν γονίδια που κωδικοποιούν συστατικά του T6SS, περιλαμβάνοντας κυρίως 
πρωτεοβακτήρια, αλλά και πλανκτομύκητες και οξεόφιλα βακτήρια (Tseng et al., 2009). 
Το T6SS απαιτείται για τη μολυσματικότητα ανθρωποπαθογόνων και ζωικών παθογόνων 
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όπως V. cholerae, Edwardsiella tarda, Pseudomonas aeruginosa, Francisella tularensis, 
και Burkholderia mallei, αλλά και φυτοπαθογόνων όπως A. tumefaciens, Pectobacterium 
atrosepticum και X. oryzae (Bingle et al., 2008; Cascales, 2008; Filloux et al., 2008; Liu 
et al., 2008; Shrivastava and Mande, 2008; Wu et al., 2008). Επιπλέον, απαιτείται για την 
αποτελεσματική αποίκιση της ρίζας από τα συμβιωτικά αζωτοδεσμευτικά βακτήρια 
Mesorhizobium loti και Rhizobium leguminosarum. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι 
γονίδια, που κωδικοποιούν συστατικά T6SS εντοπίζονται και σε μερικούς μη 
συμβιωτικούς οργανισμούς, όπως Myxococcus xanthus, Dechloromonas aromatica και 
Rhodopirellula baltica, όπου μπορεί να συμβάλουν στην περιβαλλοντική προσαρμογή 
τους, όπως το σχηματισμό βιοφιλμ. Με βάση τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα, και τις 
ομοιότητες σε επίπεδο αλληλουχίας με ορισμένα συστατικά του T4SS και του ακραίου 
συμπλόκου της ουράς (tail spike) του T4 βακτηριοφάγου, προτάθηκε ένα μοντέλο του 
T6SS ενυοσώματος, που περιλαμβάνει μία κυτταροπλασματική πρωτεΐνη συνοδό με 
ενεργότητα ATPάσης, ένα κανάλι που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική 
μεμβράνη, και μια βελονοειδή δομή (needle) η οποία καλύπτεται στην άκρη της με μια 
πρωτεΐνη σχηματισμού πόρου (Shrivastava and Mande, 2008). Ορισμένα συστατικά της 
συσκευής ίσως λειτουργούν σαν πρωτεΐνες-τελεστές, που μεταφέρονται στα κύτταρα του 
ξενιστή. Παραδείγματος χάριν η πρωτεΐνη vgrG-1, η οποία αποτελεί συστατικό του T6SS 
του V. cholerae, περιέχει μία καρβοξυτελική περιοχή που μπορεί να εισάγει μακροφάγα, 
όπου διασυνδέεται με ακτίνη (Pukatzki et al., 2007). Εντούτοις, οι ταυτότητες και οι 
λειτουργίες των τελεστών τύπου VI (T6SS effectors), συνολικά, παραμένουν ανεπαρκώς 
κατανοητές.  

1.7 Σύστημα έκκρισης τύπου ΙΙΙ  

Τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ (T3SS) απαντώνται στα αρνητικά κατά Gram 
βακτήρια που αλληλεπιδρούν με φυτικούς και ζωικούς ξενιστές, είτε σαν παθογόνα είτε 
σαν συμβιώτες1 με διάφορες σχέσεις αμοιβαιότητας (Cornelis, 2006; Grant et al., 2006; 
Mota and Cornelis, 2005). Πρόκειται για σύνθετες, υπερμοριακές δομές που διαπερνούν 
την εσωτερική μεμβράνη, το περίπλασμα, την εξωτερική μεμβράνη, τον εξωκυττάριο 
χώρο, την κυτταρική μεμβράνη του ξενιστή και, στις περιπτώσεις των φυτοπαθογόνων, 
το φυτικό κυτταρικό τοίχωμα (Thomas and Brett Finlay, 2003). Λόγω του σχήματος και 
της ικανότητάς τους να μεταφέρουν πρωτεΐνες κατά τρόπο εξαρτώμενο από την επαφή 
των κυττάρων (contact-dependent secretion/translocation), αναφέρονται επίσης ως 
«injectisomes» (ενυοσώματα, εγχυοσώματα), μοριακοί αγωγοί ή μοριακές βελόνες 
(molecular needles), ενώ συσχετίζονται δομικά και αναπτυξιακά με τα συστήματα 
βιογένεσης του μαστιγίου (Cornelis, 2006). Οι δομικές και λειτουργικές ομοιότητες 

                                                 
1 Στην οικολογία, ο όρος συμβίωση (symbiosis) περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία διοργανισμικών 
σχέσεων που περιγράφονται ως «mutualistic» (σχέσεις αμοιβαίας οφέλειας), «parasitic» (σχέσεις 
μονόπλευρης ωφέλειας με μονόπλευρη βλάβη) ή «commensal» (σχέση μονόπλευρης ωφέλειας). 
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μεταξύ των συστημάτων T3SS, που σχετίζονται με τη βακτηριακή παθογένεια αφενός και 
τη δόμηση του βακτηριακού μαστιγίου αφετέρου, έχουν διερευνηθεί μέσω 
φυλογενετικών αναλύσεων των αλληλουχιών των δομικών τους συστατικών, οι οποίες 
έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είτε τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ εξελίχθηκαν 
από το σύστημα του μαστιγίου ή ότι και τα δύο εξελίχθηκαν χωριστά από έναν κοινό 
πρόγονο (Gophna et al., 2003; McCann and Guttman, 2008; Nguyen et al., 2000; Saier, 
2004). 

Τα T3S συστήματα έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: i) οι προς εξαγωγή πρωτεΐνες 
δεν διαθέτουν αποκοπτόμενη αλληλουχία-σινιάλο έκκρισης, ii) απαιτούνται βοηθητικές 
πρωτεΐνες (chaperones) για πολλές από τις προς εξαγωγή πρωτεΐνες, και iii) απαιτείται 
επαφή με το κύτταρο ξενιστή για πλήρη ενεργοποίηση του μονοπατιού έκκρισης-
μεταφοράς. Η κύρια γνωστή λειτουργία των ενυοσωμάτων είναι η μεταφορά 
βακτηριακών πρωτεϊνών παθογένειας, που ονομάζονται πρωτεΐνες-τελεστές (effectors), 
απευθείας στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή, όπου μπορούν να διαταράξουν μια 
μεγάλη ποικιλία κυτταρικών λειτουργιών, στοχεύοντας κυρίως στην εξουδετέρωση των 
ανοσιακών αμυντικών μηχανισμών του ξενιστή (Ghosh, 2004; Grant et al., 2006; Hueck, 
1998; Mota and Cornelis, 2005; Tseng et al., 2009). Εντούτοις, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι πρωτεΐνες-τελεστές εκκρίνονται απλά έξω από το κύτταρο. Το είδος των 
πρωτεϊνών-τελεστών, που μεταφέρονται και οι βιοχημικές-ενζυματικές τους ενεργότητες 
ποικίλουν, διαμορφώνοντας έτσι τις διαφορετικές σχέσεις παθογόνου-ξενιστή.  

Αν και αρχικά ανακαλύφθηκε σε παθογόνα βακτήρια, T3SSs έχουν εντοπιστεί σε 
συμβιωτικά αζωτοδεσμευτικά βακτήρια των φυτών της οικογένειας των Ψυχανθών, στο 
δευτερογενές ενδοσυμβιωτικό βακτήριο Sodalis glossinidius της μύγας τσε-τσε (Glossina 
spp.), στο συμβιωτικό εντεροβακτήριο εντομοπαθογόνων νηματωδών Photorhabdus 
luminescens και στο συμβιωτικό βακτήριο του ανθρώπου Pantoea agglomerans. 
Επομένως, το T3SS δεν σχετίζεται ειδικά με την παθογένεια αλλά αποτελεί ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των διοργανισμικών σχέσεων βακτηρίου-ξενιστή (Cornelis, 2006). Με 
βάσει φυλογενετικές αναλύσεις, τα γνωστά T3SSs έχουν καταταχθεί σε επτά οικογένειες 
(Cornelis, 2006). Τα T3SSs των φυτοπαθογόνων βακτηρίων περιορίζονται σε δύο από 
αυτές, (Hrp1 και Hrp2), ενώ το T3SS των ριζοβίων βακτηρίων διαμορφώνει μια τρίτη 
οικογένεια. Ορισμένα βακτήρια μπορούν να περιέχουν περισσότερα από ένα T3SS όπως 
για παράδειγμα η Salmonella typhimurium που περιέχει δύο νησίδες παθογένειας (spi-1 
και spi-2), οι οποίες κωδικοποιούν διαφορετικά T3SS. Επίσης, ορισμένα φυτοπαθογόνα 
βακτήρια όπως η Psph, η P. s. pv. tabaci και η P. .s. pv. oryzae, φέρουν ένα δεύτερο 
T3SS, εκτός από αυτό που κωδικεύεται από την αρχέτυπη νησίδα παθογένειας hrp/hrc 
(Joardar et al., 2005). Δύο T3SS έχουν επίσης βρεθεί και το συμβιωτικό βακτήριο 
Rhizobium sp. στέλεχος NGR234 (Schmeisser et al., 2009). Αν και μέχρι 25 πρωτεΐνες 
μπορούν να απαιτηθούν για τη συναρμολόγηση ενός T3SS ενυοσώματος μόνο εννέα 
συντηρούνται και στις επτά οικογένειες (ονομαζόμενες Hrc στην περίπτωση των 
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φυτοπαθογόνων), οκτώ από τις οποίες συντηρούνται επίσης στη συσκευή του μαστιγίου 
(Πιν. 1.1) (Cornelis, 2006).  
 
Πίνακας1.1 Συντηρημένα συστατικά των εκκριτικών συστημάτων τύπου ΙΙΙ (Cornelis, 2006) 

Μαστίγιο Εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ 
  

Yersinia 
spp. Ysc 
 

 
S. typhimurium 
SPI-1 

 
Shigella spp. 
 

 
P. syringae 
 

 
Δομή/λειτουργία 
 

FliF  
 

YscJ  PrgK  MxiJ  HrcJ  Δακτύλιος MS/λιποπρωτεΐνη  

FliI  
 

YscN  InvC/SpaL  Spa47  HrcN  
 

ATPαση/δακτύλιος με 6-
απλή συμμετρία 

FliN/FliM  
 

YscQ  InvK/SpaO  Spa33  HrcQ 
(HrcQA/HrcQB) 

Υποθετική/δακτύλιος C 

FliP  
 

YscR  InvL/SpaP  Spa24  HrcR  Βασική δομή/πρωτεΐνη της 
εσωτερικής μεμβράνης 

FliR  YscT  InvN/SpaR  Spa29  HrcT  Βασική δομή/πρωτεΐνη της 
εσωτερικής μεμβράνης 

FlhB  
 

YscU  SpaS  Spa40  HrcU  Βασική δομή/πρωτεΐνη της 
εσωτερικής μεμβράνης που 
εμπλέκεται στην αλλαγή 
εξειδίκευσης υποστρώματος 

FlhA  YscV*  InvA  MxiA  HrcV  Βασική δομή/πρωτεΐνη της 
εσωτερικής μεμβράνης 

(FliQ)  
 

YscS  SpaQ  Spa9  HrcS  
 

Βασική δομή/πρωτεΐνη της 
εσωτερικής μεμβράνης 

 YscC  InvG  MxiD  HrcC  Εκκριτίνη/πρωτεΐνη της 
εξωτερικής μεμβράνης 

*προτύτερα ονομαζόμενη ως LcrD. EPEC: εντεροπαθογόνος E. coli, SPI-1: νησίδα παθογένειας 1 της 
Salmonella, S. typhimurium: Salmonella enterica παθότυπος Typhimurium. 

 
Κατά συνέπεια, έχει υπάρξει ιδιαίτερη εξελικτική απόκλιση και εξειδίκευση του 

T3SS στα διάφορα βακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις, τα γονίδια που κωδικοποιούν τα 
εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ εντοπίζονται σε ασταθή γενετικά στοιχεία, πλασμίδια ή 
νησίδες παθογένειας (PAIs). Παραδείγματα συνιστούν τα PAI-1 και PAI-2 στη S. 
enterica serovar typhimurium, τα LEE στην εντεροπαθογόνο E. coli, το hrp-PAI στην P. 
syringae και πλασμίδια στη Shigella flexneri, Y. Enterocolitica, R. solanacearum και σε 
ορισμένα ριζόβια (Rhizobium NGR234, Rhizobium etli). Οι νησίδες παθογένειας 
αποτελούν τμήματα χρωμοσωμικού DNA, που απουσιάζουν από τα συγγενικά μη 
παθογόνα βακτήρια (Groisman and Ochman, 1996), έχουν συχνά περιεχόμενο σε G+C 
διαφορετικό από του υπόλοιπου χρωμοσώματος και συνήθως οριοθετούνται από 
υπολείμματα μεταθετών στοιχείων DNA Συνεπώς, τα T3SS θα μπορούσαν να έχουν 
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αποκτηθεί από ένα ή περισσότερα γεγονότα οριζόντιας γονιδιακής μεταφοράς μεταξύ 
βακτηρίων (Gophna et al., 2003). 

1.7.1 Αρχιτεκτονική της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ 

Η δομή και η λειτουργία του ενυοσώματος είναι καλά μελετημένη στα ζωικά 
παθογόνα S. typhimurium και Y. pestis και στο φυτοπαθογόνο Ρ. syringae (Blocker et al., 
2008; Cornelis, 2006).  
 

Τα ενυοσώματα αποτελούνται από μια σειρά 
βασικών δακτυλίων (βασικό σώμα) που διαπερνούν 
την εσωτερική και εξωτερική βακτηριακή μεμβράνη 
και συνδέονται με ένα κοίλο αγωγό, που συνήθως 
ονομάζεται βελόνα (needle) στη Yersinia, νημάτιο 
(filament) στη Salmonella ή ινίδιο (pilus) στην Ρ. 
syringae (Εικ. 1.4) (Thomas and Brett Finlay, 2003). 
Κάθε δομή έχει στην άκρη της έναν πόρο μεταφοράς 
(translocation pore), που εισέρχεται στην 
κυτταροπλασματική μεμβράνη του κυττάρου στόχου 
(Blocker et al., 2008; Cornelis, 2006). Μία 

συντηρημένη ATPάση συνδέεται με τη βακτηριακή κυτταροπλασματική βάση του 
εγχυοσώματος και ενεργοποιεί τη μεταφορά (Cornelis, 2006).  
 

Το βασικό σώμα (basal body) αποτελείται από δύο ζεύγη δακτυλίων, που δομούνται 
από τα συντηρημένα συστατικά της εκκριτικής συσκευής και βρίσκεται αγκυροβολημένο 
στις βακτηριακές μεμβράνες. Στη S. typhimurium, οι εσωτερικοί δακτύλιοι αποτελούνται 
από δύο πρωτεΐνες, τις PrgH και PrgK (Kimbrough and Miller, 2000; Kubori et al., 
2000). Η πρωτεΐνη PrgK ανήκει στην υψηλώς συντηρημένη οικογένεια περιπλασμικών 
λιποπρωτεϊνών (YscJ family), οι οποίες πιστεύεται ότι είναι αγκυροβολημένες στην 
εξωτερική πλευρά της εσωτερικής μεμβράνης. Η λύση της δομής ενός 
αντιπροσωπευτικού μέλους της οικογένειας αυτής (της πρωτεΐνης EscJ από την E. coli, 
EPEC) σε συνδυασμό με μελέτες μοριακής μοντελοποίησης οδήγησε στην περιγραφή 
ενός πιθανού μοντέλου όπου η EscJ σχηματίζει ένα συμμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο 
από 24 υπομονάδες (Andre et al., 2007; Crepin et al., 2005; Yip et al., 2005). Ο 
δακτύλιος αυτός είναι πιθανώς το λειτουργικό ισοδύναμο του δακτυλίου MS στο 
μαστίγιο, που αποτελείται από την πρωτεΐνη FliF. 
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Εικόνα 1.5 Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες ενυοσωμάτων εκκριτικών συστημάτων τύπου ΙΙΙ. (Α) Χάρτης 
πυκνότητας κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που δείχνει την τρισδιάστατη δομή του πυρήνα της 
εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ (εξωτερική όψη και τομή) που κωδικοποιείται από τη S. flexneri (πάνω) και 
από τη νησίδα παθογένειας 1 (SP-1) της S. enterica παθότυπος Typhimurium (S. typhimurium, κάτω) 
(Cornelis, 2006). Ηλεκτρονικές μικροφωτογραφίες της βελονοειδούς δομής (needle complex) από: S. 
flexneri (Tamano et al., 2000) (Β), εντεροπαθογόνο E. coli (Sekiya et al., 2001) (Γ) και S. typhimurium 
(Marlovits et al., 2004) (Δ) και του βακτηριακού μαστιγίου (Minamino et al., 2008) (Ε). 

 
Το εξωτερικό ζεύγος δακτυλίων που συνδέεται με την με την εξωτερική βακτηριακή 

μεμβράνη και το στρώμα πεπτιδογλυκάνης, αποτελείται από μία 12-14μερή πρωτεΐνη της 
οικογένειας των εκκριτινών (Blocker et al., 2001; Burghout et al., 2004b; Cornelis, 2006; 
Koster et al., 1997; Tamano et al., 2000). Οι εκκριτίνες συνιστούν μια μεγάλη οικογένεια 
μεμβρανικών πρωτεϊνών που σχηματίζουν πόρους στην εξωτερική μεμβράνη και 
συναντώνται σε πολλές βιολογικές νανοσυσκευές, συμπεριλαμβανομένων των 
εκκριτικών συσκευών τύπου ΙΙ, τύπου ΙΙΙ, των ινιδίων (pili) τύπου IV (Chami et al., 2005; 
Collins et al., 2004), και την πλατφόρμα ελευθέρωσης νηματοειδών φάγων (Russel, 
1994). Η σωστή ένθεση των εκκριτινών στην εξωτερική μεμβράνη απαιτεί τη βοήθεια 
μιας ειδικής λιποπρωτεΐνης (της οικογένειας YscW) που ονομάζεται πιλοτίνη (pilotin) 
και βρίσκεται αγκυροβολημένη στην εξωτερική μεμβράνη (Burghout et al., 2004a; Crago 
and Koronakis, 1998; Daefler and Russel, 1998).  

Τα δύο ζεύγη δακτυλίων συνδέονται μεταξύ τους με μία εσωτερική ράβδο (inner rod). 
Στη S. typhimurium πολυάριθμες έμμεσες βιοχημικές και δομικές μελέτες υποδεικνύουν 
ότι η εσωτερική ράβδος αποτελείται από μία πρωτεΐνη που ονομάζεται PrgJ (Kubori et 
al., 2000; Marlovits et al., 2004; Sukhan et al., 2003). Καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο 
ορθόλογο της PrgJ σε άλλες οικογένειες T3SS ενυοσωμάτων, η ταυτότητα της ράβδου σ’ 
αυτές τις νανοσυσκευές παραμένει άγνωστη. 
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Εξωκυτταρικά συστατικά: η βελονοειδής δομή, το νημάτιο και το ινίδιο. Το πιο 
σημαντικό και λειτουργικά ενδεικτικό, αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό του εκκριτικού 
συστήματος τύπου ΙΙΙ είναι η βελονοειδής δομή (needle) ή το ινίδιο (pilus), στην 
περίπτωση των φυτοπαθογόνων, που προεξέχει από την επιφάνεια του βακτηρίου.  

Η βελονοειδής δομή έχει απεικονιστεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σε 
εγχυοσώματα από Salmonella, Shigella, και Yersinia (Blocker et al., 2001; Hoiczyk and 
Blobel, 2001; Jouihri et al., 2003; Kubori et al., 1998; Kubori et al., 2000; Tamano et al., 
2000). Πρόκειται για ένα ευθύ, κοίλο και φαινομενικά άκαμπτο αγωγό, που θυμίζει 
κανάλι μέσω του οποίου οι πρωτεΐνες μεταφέρονται στα κύτταρα του ξενιστή. Το μήκος 
της βελονοειδούς δομής είναι πολύ μικρότερο από εκείνο του μαστιγίου (συνήθως 10–15 
μm) (Turner et al., 2000), ενώ ποικίλει από 45.4 ± 3.3 nm στη Shigella (Tamano et al., 
2000; Tamano et al., 2002), 58.0 ± 10 nm στη Yersinia (Journet et al., 2003) και 80 nm 
στη Salmonella (Kubori et al., 1998). Στη Yersinia η βελονοειδής δομή οικοδομείται από 
τον ελικοειδή πολυμερισμό 100–150 μορίων της πρωτεΐνης YscF (Hoiczyk and Blobel, 
2001; Kubori et al., 2000), ενώ στη Salmonella και τη Shigella από τις πρωτεΐνες PrgI και 
MxiH, αντίστοιχα (Kimbrough and Miller, 2000; Kubori et al., 2000). Αν και οι 
υπομονάδες αυτές είναι σημαντικά μικρότερες (9 kD) από εκείνες που συγκροτούν το 
μαστιγιακό άγκιστρο (hook) και νημάτιο (filament) (η μαστιγίνη είναι περίπου 45 kD), οι 
ελικοειδείς παράμετροι είναι εντυπωσιακά παρόμοιες (5.6 υπομονάδες ανά στροφή, 24 Å 
ελικοειδής κλίση) (Cordes et al., 2003). Η λύση της δομής της MxiH, σε συνδυασμό με 
ανασυστάσεις μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (EM-derived 3D reconstructions), 
επέτρεψαν το σχεδιασμό του πρώτου ατομικού μοντέλου μιας βελονοειδούς δομής 
(Deane et al., 2006). 

Στα παθογόνα στελέχη της E. coli, μία μακριά εύκαμπτη δομή (που ονομάζεται 
νημάτιο EspA), προεκτείνει τη βελονοειδή δομή (Daniell et al., 2001; Sekiya et al., 
2001). Τα νημάτια EspA είναι ελικοειδείς αγωγοί με εξωτερική διάμετρο 120 Å και 
εσωτερική 25 Å. Στα εγχυοσώματα που χρησιμοποιούνται από τα φυτικά παθογόνα, η 
βελονοειδής δομή αντικαθίσταται από το ινίδιο Hrp (Hrp pilus), μία μακριά, λεπτή δομή 
με εξωτερική διάμετρο 80 Å, όπως και η βελονοειδής δομή, αλλά πολύ μεγαλύτερο 
μήκος (περίπου 2 μm) (Jin and He, 2001; Roine et al., 1997; Van Gijsegem et al., 2000), 
ώστε να εξυπηρετείται η μεταφορά των πρωτεϊνών-τελεστών σε μεγαλύτερες αποστάσεις 
διαμέσου ενός σημαντικού επιπρόσθετου εμποδίου: του φυτικού κυτταρικού τοιχώματος 
(Εικ. 1.6). Η ύπαρξη διαφορετικών δομών αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς 
λειτουργικούς περιορισμούς που πρέπει να χειριστούν αυτές οι συσκευές, στους 
οργανισμούς ξενιστές των βακτηρίων που τις φέρουν. 
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Εικόνα 1.6 Σχηματική αναπαράσταση (ξεκινώντας από αριστερά) του βακτηριακού μαστιγίου, και των 
εκκριτικών συστημάτων τύπου ΙΙΙ (T3SS) στη Yersinia, E. coli και P. syringae. Το βασικό σώμα του 
μαστιγίου αποτελείται από πρωτεΐνες που οργανώνουν τους C-, MS-, P- και L-δακτυλίους. Απεικονίζονται 
μόνο οι πρωτεΐνες που συντηρούνται μεταξύ των T3SSs και οι ομόλογές τους στο μαστίγιο. Η ράβδος P 
του μαστιγίου αποτελείται από τις πρωτεΐνες FlgB, FlgC, FlgF και FliE οι οποίες δεν εμφανίζουν ομολογία 
με πρωτεΐνες των T3SS. Το ερωτηματικό (?) υποδεικνύει τις μη-προσδιορισμένες δομές. Η βασική 
υπομονάδα της βελόνας/ινιδίου είναι η πρωτεΐνη YscF στη Yersinia, η EspA στην E. coli και η HrpA στην 
P. syringae . Οι πρωτεΐνες που σχηματίζουν πόρους εμφανίζονται με το ίδιο χρώμα στην ευκαρυωτική 
κυτταρική μεμβράνη: LcrV, YopB και YopD στη Yersinia, EspB και EspD στην E. coli. Στα φυτοπαθογόνα 
βακτήρια, υποθετικές πρωτεΐνες του πόρου μεταφοράς είναι η HrpZ στην P. syringae και HrpF στην X. 
campestris. Τροποποιημένη εικόνα από το άρθρο: (Tampakaki et al., 2004).  

 
Ο πόρος μεταφοράς (translocation pore). Ένα ενεργό εγχυόσωμα, σε επαφή με ένα 

κύτταρο στόχο, καταλήγει σε ένα πόρο μεταφοράς, ο οποίος εισχωρεί στην 
κυτταροπλασματική μεμβράνη του κυττάρου στόχου (Blocker et al., 1999; Hakansson et 
al., 1996; Neyt and Cornelis, 1999). Η συναρμολόγηση αυτού του πόρου, στην επαφή του 
εγχυοσώματος με τα κύτταρα του ξενιστή, απαιτεί μία ομάδα πρωτεϊνών που 
ονομάζονται μεταφορείς (πρωτεΐνες του πόρου μεταφοράς, translocators) (Blocker et al., 
1999; Boland et al., 1996; Pettersson et al., 1999; Rosqvist et al., 1994; Sory and 
Cornelis, 1994). Γενικά, κάθε T3SS διαθέτει τρεις πρωτεΐνες-μεταφορείς (YopB, YopD 
και LcrV στα είδη της Yersinia, IpaB, IpaC και IpaD στα είδη της Shigella). Οι δύο από 
αυτές έχουν υδρόφοβες περιοχές (YopB, YopD και IpaB, IpaC) ενώ η τρίτη (LcrV; IpaD) 
είναι υδρόφιλη. Οι υδρόφοβοι μεταφορείς εισάγονται στη μεμβράνη, ακόμα και απουσία 
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της υδρόφιλης πρωτεΐνης (Goure et al., 2005; Goure et al., 2004), αλλά οι πόροι 
σχηματίζονται μόνο παρουσία του υδρόφιλου μεταφορέα (Goure et al., 2005; Goure et 
al., 2004). Η δομή και η στοιχειομετρία ενός φυσικά σχηματιζόμενου πόρου μεταφοράς 
παραμένει άγνωστη.  

Το γεγονός ότι η πρωτεΐνη LcrV σχηματίζει μία δομή στο άκρο (tip) της 
βελονοειδούς δομής (Mueller et al., 2005), ακόμα και πριν από την επαφή με το κύτταρο 
στόχο, υποδεικνύει ένα μοντέλο στο οποίο ο υδρόφιλος μεταφορέας λειτουργεί ως 
πλαίσιο στήριξης ή πλατφόρμα συναρμολόγησης, βοηθώντας τους υδρόφοβους 
μεταφορείς να ενσωματωθούν στη μεμβράνη και να σχηματίσουν ένα λειτουργικό πόρο. 
Το μοντέλο αυτό υποστηρίζεται από παρόμοιες παρατηρήσεις που έγιναν σε είδη της 
Shigella spp. (Blocker et al., 1999; Espina et al., 2006; Picking et al., 2005) και σε Ε. coli 
EPEC (Warawa et al., 1999).  

1.8 Το μονοπάτι Hrp 

Στην P. syringae, το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ κωδικοποιείται από τα γονίδια hrp 
(hypersensitive reaction and pathogenicity). Τα γονίδια hrp ανακαλύφθηκαν στην P. s. 
pv. phaseolicola σε μια μελέτη ορόσημο με στόχο τον προσδιορισμό μεταλλαγών που 
εξαλείφουν την ικανότητα του βακτηρίου να προκαλεί ασθένεια σε μια ευπαθή ποικιλία 
(Red Kidney) του φυτού ξενιστή (φασολιά) και να επάγει την αντίδραση 
υπερευαισθησίας σε φυτά καπνού και τρία άλλα είδη φυτών μη-ξενιστών όπως και σε μια 
ανθεκτική ποικιλία (Red Mexican) της φασολιάς (Lindgren et al., 1986). Τα γονίδια hrp 
συντηρούνται φυσικά και λειτουργικά μεταξύ στελεχών φυτοπαθογόνων βακτηρίων 
(Lindgren et al., 1988; Scholz et al., 1994). Παρά τις ομοιότητές τους στα διάφορα 
φυτοπαθογόνα βακτήρια, τα γονίδια hrp έχουν υποδιαιρεθεί σε δύο ομάδες, με βάση την 
ομολογία, τη γενετική οργάνωση και τη ρύθμιση της μεταγραφικής τους έκφρασης. Η 
ομάδα Ι περιλαμβάνει τα hrp γονίδια των P. syringae και E. amylovora ενώ η ομάδα ΙΙ 
εκείνα των R. solanacearum και X. campestris (Alfano and Collmer, 1997). Η γενετική 
οργάνωση των γονιδίων hrp είναι χαρακτηριστική κάθε ομάδας και τα ρυθμιστικά 
συστήματα διαφορετικά. Μία βασική ρυθμιστική διαφορά είναι ότι τα οπερόνια hrp της 
ομάδας Ι ενεργοποιούνται από την πρωτεΐνη HrpL (σL), ένα μέλος της υποοικογένειας 
ECF (extracytoplasmic function) των παραγόντων σίγμα (Wei and Beer, 1995), ενώ 
εκείνα της ομάδας ΙΙ ενεργοποιούνται από ένα μέλος της οικογένειας AraC στην οποία 
εντάσσονται οι πρωτεΐνες HrpX και HrpG της X. campestris και η πρωτεΐνη HrpB της R. 
solanacearum (Genin et al., 1992; Wengelnik and Bonas, 1996; Wengelnik et al., 1996). 
Οι διαφορές των δύο ομάδων και η ταξινομική σχέση των αντίστοιχων βακτηρίων 
συμφωνεί με την υπόθεση απόκτησης του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ από τα 
φυτοπαθογόνα μέσω οριζόντιας μεταφοράς από άγνωστους φυλογενετικούς προγόνους 
(Alfano and Collmer, 1996).  
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1.8.1 Οργάνωση του γενετικού τόπου hrp στην Ρ. syringae  

Οι γενετικοί τόποι hrp περιλαμβάνουν μεγάλες γονιδιακές ομάδες (22-25 kb) 
αποτελούμενες από πολλαπλές μεταγραφικές μονάδες (συνεργιώματα) οι οποίες στα 
φυτοπαθογόνα εντοπίζονται χρωμοσωμικά με εξαιρέσεις εκείνους της R. solanacearum 
όπου εντοπίζονται σε ένα μεγα-πλασμίδιο 2.100 kb (Boucher et al., 1986) και της E. 
herbicola pv. gypsophilae που εντοπίζεται σε ένα πλασμίδιο 150 kb αποκαλούμενο 
pPATH (Nizan et al., 1997). 

Στην Ρ. syringae ο γενετικός τόπος hrp εντοπίζεται στο χρωμόσωμα και αποτελείται 
από 27 ανοικτά αναγνωστικά πλαίσια (ORFs), οργανωμένα σε έξι οπερόνια (Εικ. 1.7) 
(Rahme et al., 1992; Xiao et al., 1992). Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες γονιδίων 
hrp μέσα στο γενετικό τόπο hrp. Μια κατηγορία κωδικοποιεί τα βασικά συστατικά της 
εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ, συμπεριλαμβάνοντας οκτώ γονίδια hrc (για τα γονίδια 
hrp που συντηρούνται, hrp gene conserved) (Bogdanove et al., 1996) που εμφανίζουν 
σημαντικές ομοιότητες στην αλληλουχία με τα γονίδια συναρμολόγησης του μαστιγίου 
και συντηρούνται μεταξύ όλων των βακτηρίων που περιέχουν ένα T3SS (πέραν εκείνου 
του μαστιγιακού τύπου).  
 

 
Εικόνα 1.7 Σχηματική απεικόνιση της δομής του T3SS (το μαύρο βέλος υποδεικνύει την κίνηση των 
τελεστών τύπου ΙΙΙ) και της γενετικής οργάνωσης της γονιδιακής νησίδας hrp/hrc στην Ρ. syringae pv. 
phaseolicola. Τα βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση της μεταγραφής για κάθε οπερόνιο. Σημειώνονται τα 
ονόματα των γονιδίων (πάνω) και των οπερονίων (κάτω). Με κόκκινο χρωματίζονται τα γονίδια που 
συντηρούνται μεταξύ όλων των T3SS, με ανοιχτό γκρι αυτά που δεν συντηρούνται, με σκούρο γκρι εκείνα 
που συμμετέχουν στη ρύθμιση και με πράσινο τα γονίδια που κωδικοποιούν εκκρινόμενες πρωτεΐνες. EEL: 
exchangeable effector locus και CEL: conserved effector locus (Alfano et al., 2000). Τροποποιημένη 
εικόνα από το άρθρο: (Guttman et al., 2006). 

1.8.2 Ενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων hrp  

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η Ρ. syringae δεν εκφράζει τα γονίδια hrp σε 
σημαντικό επίπεδο έως ότου φθάσει στον αποπλάστη των φυτών (Rahme et al., 1992; 
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Xiao et al., 1992). Τα πραγματικά σήματα που ενεργοποιούν τα γονίδια hrp στο φυτό (in 
planta) δεν είναι γνωστά. Εντούτοις, η έκφραση των γονιδίων hrp μπορεί να 
ενεργοποιηθεί σε ένα ελάχιστο θρεπτικό μέσο ελαφρώς όξινου pH και στερούμενου 
σύνθετης πηγής αζώτου (Rahme et al., 1992; Xiao et al., 1992), συνθήκες που θεωρείται 
ότι μιμούνται εκείνες του αποπλάστη.  

Τρεις θετικοί ενδοκυτταρικοί ρυθμιστές, HrpR, HrpS και HrpL, εμπλέκονται στη 
μεταγραφική ρύθμιση της νησίδας hrp/hrc σε παθότυπους της Ρ. syringae. Η πρωτεΐνη 
HrpL αναγνωρίζει μία συντηρημένη ρυθμιστική αλληλουχία (GGAACC-N15/16-
CCACNNA), αποκαλούμενη «πλαίσιο hrp» (hrp box), στους υποκινητές των οπερονίων 
hrp και των γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες-τελεστές τύπου III (Fouts et al., 2002; 
Frederick et al., 2001; Wei and Beer, 1995; Xiao et al., 1994).  

Η συντηρημένη αλληλουχία του πλαισίου hrp έχει χρησιμεύσει ως ένας σημαντικός 
γονιδιωματικός δείκτης για την ταυτοποίηση γονιδίων που κωδικοποιούν υποψήφιες 
πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ στα φυτοπαθογόνα βακτηρία της ομάδας I (Fouts et al., 
2002; Zwiesler-Vollick et al., 2002). Επιπλέον, αρκετές λειτουργικές γονιδιωματικές 
προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό τέτοιων γονιδίων σε στελέχη της P. syringae 
βασίστηκαν στην μεταγραφική τους εξάρτηση από το γονίδιο hrpL (Chang et al., 2005; 
Fouts et al., 2002; Lan et al., 2006; Losada et al., 2004). Πρόσφατα, αποδείχτηκε ότι η 
πρωτεΐνη HrpL προσδένεται απευθείας στο μοτίβο του πλαισίου hrp (Nissan et al., 2005).  

Στην P. syringae η επαγωγή του hrpL απαιτεί τα γονίδια hrpS και hrpR (Hutcheson et 
al., 2001), τα οποία οργανώνονται σε ένα ενιαίο οπερόνιο που ελέγχεται από τον 
υποκινητή ανοδικά του hrpR (Grimm et al., 1995; Hutcheson et al., 2001; Xiao et al., 
1994). Οι πρωτεΐνες HrpR και HrpS ανήκουν στην οικογένεια NtrC των συστημάτων 
δυαδικής ρύθμισης (Xiao et al., 1994). Οι δύο αυτές πρωτεΐνες εμφανίζουν υψηλή 
ομολογία και σχηματίζουν ένα ετεροδιμερές. Το hrpS επαρκεί για τη στοιχειώδη 
ενεργοποίηση του γονιδίου hrpL στην P. syringae, αλλά η μέγιστη επαγωγή του απαιτεί 
την παρουσία και των δύο γονιδίων -hrpR και hrpS- (Bretz et al., 2002; Grimm et al., 
1995; Hutcheson et al., 2001). Πιστεύεται ότι ο διμερισμός είναι σημαντικός για τη 
μεταγραφική ενεργοποίηση του hrpL (Hutcheson et al., 2001). Οι πρωτεΐνες HrpR και 
HrpS περιέχουν μία περιοχή πρόσδεσης σε ενισχυτή και ένα μοτίβο το οποίο 
αλληλεπιδρά με το ολοένζυμο σ54-RNA πολυμεράση. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η 
μεταγραφή του hrpL υπόκειται στον έλεγχο ενός σ54-εξαρτώμενου υποκινητή με ένα 
τρόπο εξαρτώμενο από τον εναλλακτικό παράγοντα σίγμα RpoN (Chatterjee et al., 2002; 
Hendrickson et al., 2000).  

Πολλαπλά γονίδια έχουν βρεθεί να ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων hrpR και 
hrpS στην P. syringae σε διαφορετικά επίπεδα. Το δυαδικό σύστημα μεταγραφικής 
ρύθμισης GacS/GacA έχει δειχτεί ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην έκφραση του 
οπερονίου hrpRS στην P. syringae (Chatterjee et al., 2003). Η πρωτεΐνη GacS είναι η 
αισθητήρια κινάση ιστιδίνης (sensor histidine kinase), ενώ η πρωτεΐνη GacA είναι ο 
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αντίστοιχος ρυθμιστής της απόκρισης (response regulator). Το σύστημα GacS/GacA 
εντοπίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό βακτηρίων και λειτουργεί ως κύριος ρυθμιστής 
πολλών βακτηριακών φαινοτύπων, που περιλαμβάνουν παθογένεια, παραγωγή τοξινών 
και αντιβιοτικών, το σύστημα αίσθησης πυκνότητας πληθυσμού ή σύστημα απαρτίας 
(quorum sensing), κινητικότητα, παραγωγή εξωπολυσακχατιτών, σχηματισμό βιοφίλμ 
και ανοχή στο στρες (Heeb and Haas, 2001).  

Επιπλέον, η πρωτεΐνη HrpA, το βασικό συστατικό του ινιδίου Hrp, βρέθηκε να 
επηρεάζει τη μεταγραφή του οπερονίου hrpRS (Wei et al., 2000). Σε ένα μη πολικό hrpA 
μετάλλαγμα, η μεταγραφή του οπερονίου hrpRS, του hrpL, και άλλων γονιδίων του 
εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ ήταν ιδιαίτερα μειωμένη, ενώ μπορούσε να 
αποκατασταθεί με υπερέκφραση του οπερονίου hrpRS. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου η 
HrpA ρυθμίζει το γενετικό τόπο hrpRS δεν έχει διευκρινιστεί.  

Εκτός από τη μεταγραφική ρύθμιση του οπερονίου hrpRS, η πρωτεΐνη HrpR 
υπόκειται σε μετα-μεταγραφική ρύθμιση μέσω της πρωτεάσης Lon (Bretz et al., 2002). Η 
ATP-εξαρτώμενη πρωτεάση Lon ταυτοποιήθηκε ως ένας αρνητικός ρυθμιστής της 
έκφρασης των γονιδίων του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ στην P. syringae. Το 
μετάλλαγμα lon έδειξε συστατική ενεργοποίηση των γονιδίων hrp σε πλούσιο 
(κατασταλτικό) θρεπτικό μέσο και αύξησε τη σταθερότητα της πρωτεΐνης HrpR (αλλά 
όχι της HrpS) σε κατασταλτικό και σε επαγωγικό θρεπτικό μέσο (Bretz et al., 2002). Στο 
αγρίου τύπου στέλεχος της P. syringae, η πρωτεΐνη HrpR εμφάνισε μεγαλύτερη αστάθεια 
σε κατασταλτικό από ότι σε επαγωγικό θρεπτικό μέσο. Αυτό συμφωνεί με το μειωμένο 
επίπεδο της πρωτεΐνης Lon στο επαγόμενο θρεπτικό μέσο (Lan et al., 2007). Η συνεχής 
ενεργοποίηση των γονιδίων του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ στο μετάλλαγμα lon, 
στο κατασταλτικό θρεπτικό μέσο, προκύπτει μάλλον από τη συσσώρευση της πρωτεΐνης 
HrpR. Η μεταλλαγή lon δεν επηρεάζει σημαντικά τη μεταγραφή του γενετικού τόπου 
hrpRS σε πλούσιο θρεπτικό μέσο (Lan et al., 2007). Έτσι, το μετάλλαγμα lon και το 
αγρίου τύπου στελέχος της P. syringae έχουν παρόμοια επίπεδα πρωτεΐνης HrpS, καθώς 
η πρωτεάση Lon δεν επηρεάζει τη σταθερότητα της πρωτεΐνης HrpS. Επιπλέον του ρόλου 
της στη ρύθμιση της πρωτεΐνης HrpR, η πρωτεάση Lon έχει αναφερθεί ότι ρυθμίζει τη 
σταθερότητα των πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ στην P. syringae (Losada and 
Hutcheson, 2005). 

Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της πρωτεΐνης HrpS ρυθμίζεται από τις 
πρωτεΐνες HrpV και HrpG (Wei et al., 2005). Στην P. syringae, τα γονίδια hrpG και hrpV 
εντοπίζονται στο οπερόνιο hrcC. Η πρωτεΐνη HrpV είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής των 
γονιδίων του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ ανοδικά των HrpR/HrpS (Preston et al., 
1998). Σε επαγωγικό θρεπτικό μέσο, τα γονίδια hrp εκφράζονται σε υψηλότερο επίπεδο 
σε μεταλλάγματα hrpV, ενώ η υπερέκφραση του γονιδίου hrpV καταργεί πλήρως την 
έκφρασή τους. Η HrpG, μία πρωτεΐνη που μοιάζει με μοριακή συνοδό, μπορεί να 
αποκαταστήσει την έκφραση των γονιδίων hrp σε ένα στέλεχος, που υπερεκφράζει το 
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γονίδιο hrpV χωρίς να επηρεάζει τη μεταγραφή του (Wei et al., 2005). Έχει 
προσδιοριστεί περαιτέρω ότι η πρωτεΐνη HrpV αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες HrpS και 
HrpG in vivo (Wei et al., 2005). Έτσι, είναι πιθανό ότι η HrpG καταστέλλει την HrpV 
μέσω μιας πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης, ελευθερώνοντας τη HrpS σε επαγόμενες 
συνθήκες. Στην υπόθεση αυτή, η HrpV δρα ως αντι-ενεργοποιητής της HrpS, και η HrpG 
είναι ένας αντι-αντι-ενεργοποιητής. 
 

Εικόνα 1.8 Μοντέλο για τη ρύθμιση της έκφρασης των 
γονιδίων hrp στην P. syringae. Ένα άγνωστο, 
προερχόμενο από το φυτό, σινιάλο ενεργοποιεί ένα 
σηματοδοτικό «καταρράκτη» (signaling cascade), ο 
οποίος αποτελείται από τις πρωτεΐνες HrpR, HrpS και 
HrpL. Οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες HrpR και HrpS 
αλληλεπιδρούν και ενεργοποιούν μαζί με τον παράγοντα 
σίγμα σ54 την έκφραση της πρωτεΐνης HrpL, η οποία 
διευθύνει την έκφραση των γονιδίων hrp και γονιδίων 
που κωδικοποιούν πρωτεΐνες-τελεστές (hop). Το πλαίσιο 
hrp, συμβολίζεται με κόκκινο ρόμβο. Η αποτελεσματική 
μεταγραφή των γονιδίων hrpR και hrpS απαιτεί την 
πιλίνη HrpA. Η έκφραση των γονιδίων hrp ρυθμίζεται 
αρνητικά από την πρωτεάση Lon, η οποία αποικοδομεί 
την πρωτεΐνη HrpR, και τον αρνητικό ρυθμιστή HrpV, ο 

οποίος δρα ανοδικά των HrpR και HrpS. Οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν άγνωστα ρυθμιστικά 
μονοπάτια. CW: κυτταρικό τοίχωμα, IM: εσωτερική μεμβράνη, hop: Hrp outer proteins, OM: εξωτερική 
μεμβράνη, PM: κυτταροπλασματική μεμβράνη (Buttner and Bonas, 2006). 
 

1.8.3 Το ινίδιο Hrp  

Το επόμενο βήμα, μετά την ενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων hrp, είναι η 
συγκρότηση της εκκριτικής συσκευής. Το σταθερό τμήμα της εκκριτικής συσκευής 
τύπου ΙΙΙ (αποκαλούμενο σύμπλοκο βελόνας, needle complex) έχει απομονωθεί, όπως 
ήδη αναφέρθηκε, από διάφορα ζωικά παθογόνα βακτήρια αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχει 
απομονωθεί από κανένα φυτοπαθογόνο βακτήριο. Εντούτοις, ένα επιφανειακό εξάρτημα 
του T3SS (διαμέτρου περίπου 8 nm και μήκους αρκετών μικρομέτρων), αποκαλούμενο 
ινίδιο Hrp (Hrp pilus), απομονώθηκε από την Ρ. syringae και άλλα φυτοπαθογόνα 
βακτήρια (Jin et al., 2001; Roine et al., 1997; Van Gijsegem et al., 2000).  

Η σημαντικότερη υπομονάδα του ινιδίου Hrp στην Ρ. syringae είναι μια μικρή 
πρωτεΐνη (11kDa), η HrpA (Roine et al., 1997). Διαπιστώθηκε ότι ένα μη πολικό hrpA 
μετάλλαγμα του στελέχους DC3000 της Ρ. s. pv. tomato δεν παράγει το ινίδιο Hrp (Roine 
et al., 1997) και δεν εκκρίνει πρωτεΐνες-τελεστές, όπως η AvrPto και η HrpW, στο μέσο 
καλλιέργειας (Wei et al., 2000). Το ίδιο μετάλλαγμα ήταν ανίκανο να προκαλέσει 
ασθένεια σε φυτά ξενιστές ή να επάγει την αντίδραση υπερευαισθησίας σε φυτά μη-
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ξενιστές (Roine et al., 1997). Επομένως, το ινίδιο Hrp είναι απαραίτητο για την 
πρωτεϊνική έκκριση τύπου ΙΙΙ και τη βακτηριακή παθογένεια.  

Έχει δειχτεί (Li et al., 2002) ότι το ινίδιο Hrp επιμηκύνεται με την προσθήκη μιας 
νέας υπομονάδας HrpA στο απώτερο άκρο του, διαδικασία που είναι μηχανιστικά όμοια 
με τη συναρμολόγηση του μαστιγιακού νηματίου. Η εναπόθεση πρωτεϊνών-τελεστών σε 
όλο το μήκος του ινιδίου Ηrp (παρατηρούμενη με ηλεκτρονική ανοσομικροσκοπία) 
υποδηλώνει ότι η έκκρισή τους λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης του 
ινιδίου: καθώς το ινίδιο Hrp εκκρίνει πρωτεΐνες από το απώτερο άκρο του και συνεχίζει 
να αναπτύσσεται, οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες αφήνονται πίσω, διαγράφοντας την πορεία 
επιμήκυνσης του ινιδίου Hrp (He and Jin, 2003). Η απόδειξη ότι το ινίδιο Hrp λειτουργεί 
ως αγωγός για την έκκριση πρωτεϊνών-τελεστών και η προσθήκη της νεοσυντιθέμενης 
πιλίνης στην άκρη ενός αναπτυσσόμενου ινιδίου ενισχύει την υπόθεση για την παρουσία 
ενός κοινού μηχανισμού μεταξύ της έκκρισης τύπου ΙΙΙ και της συναρμολόγησης του 
μαστιγίου. Η μερικώς διπλωμένη μαστιγίνη (flagellin) ταξιδεύει μέσω του κοίλου 
καναλιού πριν συγκεντρωθεί στο απώτερο άκρο του αναπτυσσόμενου μαστιγίου 
(Emerson et al., 1970). Είναι επομένως πιθανό το ινίδιο Hrp, αν και μικρότερο σε 
διάμετρο, να μεταφέρει επίσης μερικώς ή μη αναδιπλωμένες πρωτεΐνες-τελεστές. 

Το ινίδιο Hrp είναι το λειτουργικό ανάλογο της βελονοειδούς δομής (needle 
structure) που σχετίζεται με το T3SS των ζωικών παθογόνων βακτηρίων. Η μεγάλη 
διαφορά μήκους μεταξύ του ινιδίου Hrp και της βελόνας μπορεί να είναι εξελικτικά 
σημαντική επειδή τα φυτοπαθογόνα βακτήρια πρέπει να υπερνικήσουν το εμπόδιο του 
κυτταρικού τοιχώματος που περιβάλλει το φυτικό κύτταρο και το οποίο απουσιάζει από 
τα ζωικά κύτταρα. 

1.8.4 Σινιάλα έκκρισης/μεταφοράς στο μονοπάτι Hrp 

Οι μηχανισμοί που ελέγχουν την πρωτεϊνική έκκριση και μεταφορά μέσω του 
εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ παραμένουν ανεπαρκώς κατανοητοί. Είναι σαφές ότι οι 
πρωτεΐνες που διασχίζουν τα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ, αντίθετα με εκείνες που 
διασχίζουν τις συσκευές Sec, δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά αποκοπτόμενα πεπτίδια 
σινιάλα στα αμινοτελικά τους άκρα και η εκκριτική συσκευή πιθανώς παρέχει ένα 
συνεχές κανάλι για την έκκριση των τελεστών από το βακτηριακό κυτταρόπλασμα στο 
κυτταρόπλασμα του ξενιστή. Εντούτοις, η φύση του σήματος έκκρισης στις πρωτεΐνες 
αυτές παραμένει αμφισβητούμενη, ακόμη και σε παθογόνα βακτήρια θηλαστικών (όπως 
η Yersinia), όπου τα σήματα έκκρισης μελετώνται εκτενώς. 

Πιστεύεται ότι οι πρωτεΐνες επιλέγονται για έκκριση τύπου ΙΙΙ μέσω ενός σήματος, το 
οποίο δεν συντηρείται σε επίπεδο πρωτοταγούς αλληλουχίας αλλά συνίσταται από μία 
αμφιπαθή, πλούσια σε σερίνη περιοχή, στα πρώτα 15-20 αμινοξικά κατάλοιπα της 
πρωτεΐνης. Εναλλακτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει προταθεί ένα σινιάλο στην 5’ 
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περιοχή του αντίστοιχου mRNA, υποδεικνύοντας συμμεταφραστική έκκριση αυτών των 
πρωτεϊνών (Ghosh, 2004).  

Η αμφιπαθής φύση του σήματος για την έκκριση τύπου ΙΙΙ που προσδιορίστηκε στη 
Yersinia είναι ενδιαφέρουσα γιατί παρόμοια αμινοτελικά σήματα έκκρισης έχουν 
αναφερθεί στην Ρ. syringae. Ανάλυση της πρωτεΐνης AvrRpt2 αποκάλυψε ότι η 
αμινοτελική της περιοχή είναι σημαντική για την έκκριση και το υπόλοιπο τμήμα της 
είναι σημαντικό για τη βιολογική της λειτουργία (Guttman and Greenberg, 2001; 
Mudgett et al., 2000). Η σύγκριση της αμινοξικής σύστασης των αμινοτελικών τμημάτων 
13 γνωστών πρωτεϊνών-τελεστών της Ρ. s. pv. maculicola, έδειξε ότι τα 50 πρώτα 
αμινοξέα τους είχαν υψηλή αναλογία σερίνης και χαμηλό ποσοστό καταλοίπων 
ασπαρτικού (Guttman et al., 2002). Η ανάλυση 28 πρωτεϊνών-τελεστών στην Ρ. syringae 
pv. tomato οδήγησε στον προσδιορισμό εξειδικευμένων βιοφυσικών χαρακτηριστικών 
των πρώτων 50 αμινοξέων τους (Petnicki-Ocwieja et al., 2002): (ι) τα πρώτα πέντε 
αμινοξέα είναι εκτεθειμένα στο διάλυμα, (ii) τα όξινα αμινοξέα (ασπαρτικό και 
γλουταμικό) απουσιάζουν από τα πρώτα δώδεκα αμινοξικά κατάλοιπα, και (iii) τα 
επόμενα 6-50 ή περισσότερα κατάλοιπα είναι αμφιπαθή.  

Επιπλέον του εκκριτικού σήματος, οι πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ περιέχουν, ένα 
σινιάλο μεταφοράς (translocation signal) το οποίο στοχεύει την πρωτεΐνη πέρα από τη 
φυτική κυτταροπλασματική μεμβράνη (Schechter et al., 2004; Schesser et al., 1996). Το 
δεύτερο αυτό σινιάλο απαιτεί τη συνεργασία μίας βοηθητικής πρωτεΐνης (μοριακή 
συνοδός –chaperone- τάξης Ι, βλέπε Ενότητα, 1.10) η οποία δεσμεύεται στα 30–80 
αμινοτελικά αμινοξικά τους κατάλοιπα. 

1.9 Πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ (type III effectors) των φυτοπαθογόνων 

βακτηρίων 

Η απευθείας μεταφορά πρωτεϊνών στα φυτικά κύτταρα είναι μια κοινή στρατηγική 
μεταξύ των φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Οι μετακινήσεις πρωτεϊνών από προκαρυώτες 
προς ευκαρυώτες είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στο βιολογικό κόσμο και επιτελείται 
κυρίως από τα βακτηριακά εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ. Στα φυτικά παθογόνα, οι 
πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ προσδιορίστηκαν αρχικά από την ικανότητα τους να 
μετατρέπουν παθογόνα στελέχη (virulent) σε αμολυσματικά (avirulent), καθιστώντας τα 
ικανά να επάγουν την αντίδραση υπερευαισθησίας με ένα τρόπο εξειδικευμένο για το 
γονότυπο του ξενιστή. Για το λόγο αυτό, ονομάστηκαν πρωτεΐνες αμολυσματικότητας 
(avirulence proteins, Avr), ένας όρος προερχόμενος από την υπόθεση «γονιδίου προς 
γονίδιο» (gene-for-gene hypothesis) που αρχικά διατυπώθηκε από τον Flor το 1955. Μια 
βασική αρχή αυτής της υπόθεσης είναι ότι η ασυμβατότητα φυτού παθογόνου 
προσδιορίζεται από γενετικά κυρίαρχα και λειτουργικά αντίστοιχα (functionally 
correspondent) γονιδιακά ζεύγη, προσδίδοντας αμολυσματικότητα παθογόνου σε φυτά 
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που περιέχουν αντίστοιχα γονίδια ανθεκτικότητας (R). Ως απλούστερη ερμηνεία για την 
εξειδικευμένη αναγνώριση μεταξύ avr και αντίστοιχων R γονιδίων, θεωρήθηκε η απ΄ 
ευθείας φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ των αντίστοιχων γονιδιακών προϊόντων τους 
(μοντέλο «elicitor-receptor»), και η αλληλεπίδραση αυτή προτάθηκε ότι διεγείρει την 
έκφραση γονιδίων άμυνας στη θέση μόλυνσης και τον περιορισμό της ανάπτυξης και 
εξάπλωσης του παθογόνου. Μετά την κλωνοποίηση του πρώτου avr γονιδίου το 1984, 
γονίδια που κωδικοποιούν για Avr πρωτεΐνες και άλλες πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ, 
ανακαλύφθηκαν με αυξανόμενους αριθμούς, ιδιαίτερα σε παθογόνα των οποίων τα 
γονιδιώματα αλληλουχήθηκαν, χρησιμοποιώντας βιολογικές και βιοπληροφορικές 
μεθόδους. Σήμερα, οι πρωτεΐνες αυτές αναφέρονται συνολικά ως «Hops» (Hrp Outer 
Proteins) λόγω της ικανότητάς τους να μεταφέρονται, μέσω του εκκριτικού συστήματος 
Hrp, στο εσωτερικό των φυτικών κυττάρων ή να εκκρίνονται στον αποπλάστη.  

Αντίθετα με τα δομικά συστατικά του T3SS, τα οποία είναι ιδιαίτερα συντηρημένα 
μεταξύ διαφόρων φυτικών και ζωικών παθογόνων (Buttner and Bonas, 2003; Cornelis 
and Van Gijsegem, 2000; Jin et al., 2003), οι αλληλουχίες και το απόθεμα των 
πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ διαφέρουν αξιοσημείωτα μεταξύ διαφορετικών 
φυτοπαθογόνων (ακόμα και μεταξύ διαφορετικών στελεχών του ίδιου είδους) (Collmer et 
al., 2002; Greenberg and Vinatzer, 2003). Η απόκλιση αυτή υποδηλώνει ότι κάθε 
στέλεχος, ανάλογα με τη στρατηγική μολυσματικότητάς του, αναπτύσσει διαφορετικό 
οπλοστάσιο παραγόντων παθογένειας για να μολύνει και να προκαλέσει ασθένεια σε 
επιμέρους φυτικούς ξενιστές. Σε ανθεκτικά φυτά, οι πρωτεΐνες-τελεστές λειτουργούν ως 
παράγοντες «αμολυσματικότητας» (avirulence factors, Avr), διεγείροντας αμυντικές 
αποκρίσεις του φυτού ενώ σε επιδεκτικά φυτά, εμποδίζουν την εξειδικευμένη 
αναγνώριση από τους μηχανισμούς επιτήρησης του φυτικού ξενιστή και λειτουργούν ως 
παράγοντες παθογόνου ισχύος (virulence factors), οι οποίοι παρεμβαίνουν στις αμυντικές 
αποκρίσεις του ξενιστή και τη φυσιολογία του, προς όφελος του παθογόνου. Έτσι, οι 
πρωτεΐνες-τελεστές μπορούν να θεωρηθούν ως «διπλοί πράκτορες» όντας παράγοντες 
παθογένειας σε ένα γονότυπο και παράγοντες αμολυσματικότητας σε έναν άλλο.  

Η αντίληψη ότι οι πρωτεΐνες-τελεστές έχουν εξειδικευμένους στόχους στον ξενιστή 
αποτελεί βασικό συστατικό ενός δημοφιλούς μοντέλου το οποίο εξηγεί τους μηχανισμούς 
της έμμεσης αντίληψης τους από τις φυτικές πρωτεΐνες R. Το μοντέλο αυτό ονομάστηκε 
«Μοντέλο Επιτήρησης» (Guard Model) και προβλέπει ότι οι πρωτεΐνες R επιτηρούν το 
στόχο της πρωτεΐνης-τελεστή και ότι τροποποίηση αυτού του στόχου (από την τελευταία) 
οδηγεί στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνης R, η οποία διεγείρει την άμυνα και οδηγεί στην 
ανθεκτικότητα του ξενιστή (Dangl and Jones, 2001; Van der Biezen and Jones, 1998). 
Στο μοντέλο αυτό, θεωρείται αυτονόητο ότι, οι επιτηρούμενοι στόχοι είναι απολύτως 
απαραίτητοι για τη λειτουργία της πρωτεΐνης-τελεστή ως παράγοντα παθογόνου ισχύος 
απουσία της συγγενούς πρωτεΐνης R. Κλασικά παραδείγματα τέτοιων επιτηρούμενων 
στόχων είναι οι πρωτεΐνες RIN4 και PBS1 της Arabidopsis και οι πρωτεΐνες RCR3 και 
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Pto της τομάτας (Jones and Dangl, 2006). Τα νέα στοιχεία που αφορούν την έμμεση 
αναγνώριση των τελεστών έρχονται σε αντίφαση με την αρχική περιγραφή του Μοντέλου 
Επιτήρησης. Έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι πολλές πρωτεΐνες-τελεστές έχουν πολλαπλούς 
στόχους στον ξενιστή και οι κλασικές επιτηρούμενες πρωτεΐνες είναι συχνά 
δευτερεύουσας σημασίας για τη μολυσματικότητα των τελεστών σε φυτά που δεν 
διαθέτουν την αντίστοιχη πρωτεΐνη R. Νέα δεδομένα για επιπλέον φυτικούς στόχους των 
τελεστών AvrPto της P. syringae (Zipfel and Rathjen, 2008) και AvrBs3 της X. 
campestris (Zhou and Chai, 2008) προτείνουν ότι κάποιοι από τους στόχους αυτούς 
λειτουργούν ως «δολώματα» στην αναγνώριση των τελεστών από τις πρωτεΐνες R. Έτσι, 
προτάθηκε ένα νέο μοντέλο, το «Μοντέλο Δολώματος» (Decoy model), σύμφωνα με το 
οποίο μία πρωτεΐνη του ξενιστή (το δόλωμα) εξειδικεύεται στην αναγνώριση του τελεστή 
από την πρωτεΐνη R, αλλά η ίδια δεν έχει καμία επίδραση στην ανάπτυξη ασθένειας ή την 
εκδήλωση ανθεκτικότητας. Η πρωτεΐνη-δόλωμα μιμείται τους λειτουργικούς στόχους της 
πρωτεΐνης-τελεστή για να παγιδεύσει το παθογόνο σε ένα γεγονός αναγνώρισης (van der 
Hoorn and Kamoun, 2008). Τα παραπάνω μοντέλα απεικονίζονται στην Εικόνα 1.9. 
 

 
Εικόνα 1.9 Σύγκριση των Μοντέλων Επιτήρησης και Δολώματος (van der Hoorn and Kamoun, 2008). 

1.9.1 Λειτουργία των πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ  

Οι βιοχημικές λειτουργίες των πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ παρέμειναν ένα 
μυστήριο για πολλά χρόνια. Αν και οι πρωτεΐνες αυτές, στην πλειονότητα τους, δεν είναι 
ακόμα χαρακτηρισμένες, πιστεύεται ότι συνεισφέρουν στη μολυσματικότητα του 
παθογόνου με διάφορους μηχανισμούς. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι συμβάλλουν 
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στην παθογένεια με δύο τρόπους: (ι) με την επαγωγή της ελευθέρωσης νερού ή/και 
θρεπτικών ουσιών από το κύτταρο του ξενιστή στο χώρο του αποπλάστη και (ii) με την 
καταστολή ή/και την αποφυγή των αμυντικών αποκρίσεων των φυτικών ξενιστών. Οι 
επακόλουθες αλλαγές βελτιώνουν την κατάσταση στην οποία ζουν τα βακτήρια στο 
ενδοφυτικό περιβάλλον, επιτρέποντας τον μαζικό πολλαπλασιασμό τους στους ιστούς 
των επιδεκτικών (ευαίσθητων) ξενιστών. Με βάση τον εντοπισμό τους στα φυτικά 
κύτταρα, οι πρωτεΐνες αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 
εξωκυτταρικές ή επικυτταρικές και ενδοκυτταρικές. 

Οι εξωκυτταρικές/επικυτταρικές πρωτεΐνες, αντιπροσωπεύονται κυρίως από τις 
πρωτεΐνες HrpZ και HrpW της P. syringae (Charkowski et al., 1998; Preston et al., 
1995), την HrpF της X. campestris pv. vesicatoria (Buttner et al., 2002) και την PopA 
από τη R. solanacearum (Arlat et al., 1994). Πρόκειται για υδρόφιλες, θερμοσταθερές 
πρωτεΐνες, πλούσιες σε γλυκίνη, που δεν έχουν κυστεΐνες και επάγουν την αντίδραση 
υπερεαισθησίας όταν εγχύονται στον αποπλάστη φύλλων φυτών. Οι πρωτεΐνες αυτές 
ονομάζονται χαρπίνες. Πιστεύεται ότι εκκρίνονται στον αποπλαστικό χώρο και έχει 
προταθεί ότι λειτουργούν ως βοηθητικές πρωτεΐνες για να διευκολύνουν την έκκριση 
τύπου ΙΙΙ κατά τη διάρκεια της παθογένεσης. 

Τα προβλεπόμενα δομικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης HrpZ από την P. syringae 
μοιάζουν με εκείνα άλλων βακτηριακών πρωτεϊνών οι οποίες πιστεύεται ότι 
αλληλεπιδρούν με τις κυτταρικές μεμβράνες του ξενιστή, όπως η YopB της Y. 
enterocolitica (Lee et al., 2001). Ομοίως, η HrpF από την X. campestris έχει βρεθεί ότι 
περιέχει δύο υποθετικές διαμεμβρανικές περιοχές, υποδεικνύοντας το μεμβρανικό της 
συσχετισμό (Buttner et al., 2002). Σε συμφωνία με τις υποθέσεις αυτές, έχει δειχτεί ότι οι 
παραπάνω πρωτεΐνες, όπως και η PopA, μπορούν να συνδέονται με τεχνητά διπλά 
στρώματα λιπιδίων για να διαμορφώσουν πόρους μεταφοράς κατιόντων (Buttner et al., 
2002; Lee et al., 2001; Racape et al., 2005). Η ενεργότητα σχηματισμού πόρων αυτών 
των πρωτεϊνών προτείνει ότι λειτουργούν είτε βοηθητικά στην αποτελεσματική 
μεταφορά των παραγόντων μολυσματικότητας στο φυτικό κυτταρόπλασμα είτε 
διαμεσολαβούν για την ελευθέρωση θρεπτικών ουσιών και νερού από τα κύτταρα του 
ξενιστή. 

Οι ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ, εκκρίνονται μέσα στα κύτταρα του 
ξενιστή. Σε συμφωνία με την προτεινόμενη ενδοκυτταρική θέση δράσης τους και παρά 
την προκαρυωτική τους προέλευση, πολλές απ’ αυτές διαθέτουν χαρακτηριστικά, τυπικά 
ευκαρυωτικών πρωτεϊνών. Για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες AvrRpm1, AvrB, AvrPto, και 
AvrPphB της P. syringae έχουν συντηρημένες αμινοτελικές θέσεις μυριστυλίωσης, ενώ 
αρκετές απ’ αυτές φαίνεται να μυριστυλιώνονται μέσα στα κύτταρα του ξενιστή 
(Nimchuk et al., 2000). Η τροποποίηση αυτή φαίνεται να απαιτείται για το σωστό 
εντοπισμό τους στην κυτταρική μεμβράνη του ξενιστή (Nimchuk et al., 2000; Shan et al., 
2000). Όλα τα μέλη της οικογένειας AvrBs3/PthA των πρωτεϊνών-τελεστών του γένους 
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Xanthomonas φέρουν λειτουργικά σινιάλα πυρηνικού εντοπισμού (nuclear localization 
signals, NLSs). Ένα σινιάλο πυρηνικού εντοπισμού στο καρβοξυτελικό άκρο της 
πρωτεΐνης AvrBs3 της X. campestris έχει δειχτεί ότι απαιτείται για την αλληλεπίδραση με 
την ιμπορτίνη α (importin a), ένα συστατικό της συσκευής στόχευσης στον πυρήνα 
(nuclear import machinery) του ξενιστή (Szurek et al., 2001). Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές 
οι προκαρυωτικής προέλευσης πρωτεΐνες επωφελούνται της, ειδικής για ευκαρυώτες, 
μετα-μεταφραστικής τροποποίησης και τους μηχανισμούς στόχευσης για να εισχωρήσουν 
σε εξειδικευμένα υποκυτταρικά διαμερίσματα του κυττάρου ξενιστή.  

Επιπλέον, η συμβολή στην παθογένεια μιας πρωτεΐνης-τελεστή είναι συχνά 
εξειδικευμένη για ορισμένους συνδυασμούς παθογόνου/φυτικού γονοτύπου και η ίδια 
πρωτεΐνη μπορεί να λειτουργεί ως παράγοντας μολυσματικότητας σε ένα γονότυπο 
ξενιστή και ως παράγοντας αμολυσματικότητας σε έναν άλλο. Έτσι, στην Ρ. s. pv. 
phaseolicola, οι πρωτεΐνες: VirPphA, AvrPphF, και AvrPphC διαδραματίζουν ρόλους και 
στη μολυσματικότητα και στην αμολυσματικότητα (Jackson et al., 1999). Στη φασολιά, 
οι πρωτεΐνες AvrPphC και VirPphA λειτουργούν ως εξειδικευμένοι καταστολείς της 
ανθεκτικότητας τύπου HR που διεγείρεται από το avrPphF ενώ στη σόγια, οι ίδιες 
πρωτεΐνες (VirPphA και AvrPphC) λειτουργούν ως παράγοντες Avr πυροδοτώντας την 
HR στον ξενιστή. (Jackson et al., 1999; Tsiamis et al., 2000). Οι δύο όψεις των τελεστών 
τύπου ΙΙΙ αντικατοπτρίζουν την εξελικτική αντιπαράθεση μεταξύ φυτού-παθογόνου (Jin 
et al., 2003). 

Όπως προαναφέρθηκε, ο προτεινόμενος τρόπος δράσης των πρωτεϊνών αυτών 
περιλαμβάνει την καταστολή των φυτικών αμυντικών μηχανισμών, την επαγωγή της 
ελευθέρωσης νερού και θρεπτικών ουσιών από τα κύτταρα του ξενιστή στον αποπλάστη, 
την προώθηση της ανάπτυξης συμπτωμάτων ασθένειας και τη διευκόλυνση της 
βακτηριακής διασποράς μέσω της ελευθέρωσής τους από μολυσμένους ιστούς (Alfano 
and Collmer, 1996; Greenberg and Vinatzer, 2003; Jin et al., 2003; Ponciano, 2003 ). 
Εντούτοις, στην πλειονότητα των περιπτώσεων ούτε ο τρόπος δράσης ούτε οι στόχοι των 
πρωτεϊνών αυτών μέσα στο φυτό είναι γνωστοί. Διάφορες στρατηγικές έχουν εφαρμοστεί 
για να διασαφηνιστεί η δράση αυτών των μορίων αποκαλύπτοντας αρκετούς δυνητικούς 
ρόλους που περιλαμβάνουν την πρωτεόλυση πρωτεϊνών του ξενιστή, την καταστολή 
μηχανισμών της φυτικής άμυνας και την τροποποίηση των ενδογενών διαδικασιών 
σηματοδότησης του ξενιστή. Οι στόχοι και η λειτουργία ορισμένων αντιπροσωπευτικών 
πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ των φυτοπαθογόνων βακτηρίων συνοψίζονται στον 
Πίνακα 1.2. 
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Πίνακας 1.2 Λειτουργίες και φυτικοί στόχοι πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ των φυτοπαθογόνων 
βακτηρίων (Block et al., 2008) 
Πρωτεΐνη 
τελεστής 

Βακτηριακό είδος Λειτουργία Στόχος Αναφορά 

AvrB 
 

P. syringae pv. glycinea race 0 Επάγει τη 
φωσφορυλίωση 

RIN4/RAR1 (Mackey et al., 2002; 
Shang et al., 2006) 

AvrBs3  
 

X. campestris pv. vesicatoria race 
1 

Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής 

upa20/Bs3  (Kay et al., 2007; 
Romer et al., 2007) 

AvrPphB  P. syringae pv. phaseolicola race 
3 

Πρωτεάση κυστεΐνης PBS1 (Shao et al., 2003) 

AvrPto  
 

P. syringae pv. tomato JL1065 Αναστολέας κινάσης Pto/EFR/FLS
2 

(Xiang et al., 2008; 
Xing et al., 2007) 

AvrPtoB  
 

P. syringae pv. tomato DC3000 E3 λιγάση 
ουβικουϊτίνης 

Fen (Abramovitch et al., 
2006b; Rosebrock et 
al., 2007) 

AvrRpm1  
 

P. syringae pv. glycinea race 0 Επάγει τη 
φωσφορυλίωση 

RIN4 (Wu et al., 2004) 

AvrRpt2  
 

P. syringae pv. tomato T1 Πρωτεάση κυστεΐνης RIN4 (Axtell and 
Staskawicz, 2003; 
Mackey et al., 2003) 

AvrXa27 X. oryzae pv. oryzae PXO99A Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής 

Xa27 (Gu et al., 2005) 

AvrXv4 
 

X. campestris pv. vesicatoria T3 Πρωτεάση απο-
SUMOϋλιώσης 
καταλοίπων κυστεϊνών 
σε πρωτεΐνες 

Άγνωστος (Roden et al., 2004) 

GALA R. solanacearum GMI1000 Πρωτεΐνη με επκράτειες 
F-box και LRR 

ASK(s) (Angot et al., 2006) 
 

HopAI1 P. syringae pv. tomato DC3000 Λυάση 
φωσφοθρεονίνης 

MPK3/MPK6 (Li et al., 2007) 
 

HopAO1  
 

P. syringae pv. tomato DC3000 Φωσφατάση 
καταλοίπων τυροσίνης 
σε πρωτεΐνες 

Άγνωστος (Bretz et al., 2003; 
Espinosa et al., 2003) 

HopI1 P. syringae pv. maculicola 
ES4326 

Πρωτεΐνη με 
επικράτειες J (πιθανή 
Hsp70 συν-σαπερόνη) 
 

Άγνωστος (Jelenska et al., 2007) 
 

HopM1 P. syringae pv. tomato DC3000 Άγνωστη AtMIN7 και 
άλλοι 
 

(Nomura et al., 2006)  

HopU1  
 

P. syringae pv. tomato DC3000 Moνο-ADP-
ριβοσυλοτρανσφεράση 

GRP7 και 
άλλες 
πρωτεΐνες 
πρόσδεσης 
RNA 

(Fu et al., 2007) 
 

HsvB Pantoea agglomerans pv. betae 
4188 

Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής 

Άγνωστος (Nissan et al., 2006) 
 

HsvG Pantoea agglomerans pv. 
gypsophilae 824-1 

Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής 

Άγνωστος (Nissan et al., 2006) 
 

PthXo1 
 

X. oryzae pv. oryzae PXO99A Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής 

Os8N3 (Yang et al., 2006) 

PthXo6/7 X. oryzae pv. oryzae PXO99A Μεταγραφικός 
ενεργοποιητής 

OsTFX1 
OsTFIIAg1 

(Sugio et al., 2007) 
 

XopD X. campestris pv. vesicatoria 85-
10 

Προτεάση απο-
SUMOϋλιώσης 
καταλοίπων κυστεϊνών 
σε πρωτεΐνες 

Άγνωστος (Hotson et al., 2003) 
 

 
Ενζυμική δράση: Από συστοιχίσεις αμινοξικών αλληλουχιών και δομικές αναλύσεις 

προέκυψαν ενδείξεις ότι αρκετές πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ έχουν πρωτεολυτική 
δράση. Η AvrPphB της P. s. pv. phaseolicola εμφανίζει ομοιότητα με τη YopT της 
Yersinia, μία πρωτεάση κυστεΐνης (Shao et al., 2002). Στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι η 
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AvrPphB είναι πράγματι μία πρωτεάση κυστεΐνης, η οποία πρωτεολύει τον εαυτό της και 
την πρωτεΐνη PBS1, μία κινάση της A. thaliana (Shao et al., 2003). Η πρωτεΐνη PBS1 
υπάρχει ως σύμπλοκο με την πρωτεΐνη ανθεκτικότητας RPS5, η οποία «αναγνωρίζει» την 
πρωτεόλυση της PBS1 και οδηγεί στην ενεργοποίηση της άμυνας του φυτού (Ade et al., 
2007). Η αναγνώριση αυτή καθιστά την AvrPphB ένα προφανές μειονέκτημα για την P. 
syringae σε φυτά που περιέχουν το γονίδιο RPS5. Μία άλλη πρωτεΐνη-τελεστής της P. s. 
pv. tomato, με δράση πρωτεάσης κυστεΐνης, η AvrRpt2, πρωτεολύει την πρωτεΐνη RIN4 
της A. thaliana (Axtell et al., 2003), έναν αρνητικό ρυθμιστή της φυτικής άμυνας που 
διεγείρεται από μοριακά πρότυπα σχετιζόμενα με παθογόνα (PAMP-triggered immunity) 
(Kim et al., 2005). H πρωτεΐνη RIN4 αλληλεπιδρά με τουλάχιστον άλλες δύο πρωτεΐνες-
τελεστές τύπου ΙΙΙ και δύο φυτικές πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από γονίδια 
ανθεκτικότητας (R), προτείνοντας ότι η απενεργοποίηση της RIN4 ίσως αποσταθεροποιεί 
αυτό το σύμπλοκο και ευνοεί το παθογόνο. Μία από αυτές τις πρωτεΐνες R, η RPS2, 
αναγνωρίζει την πρωτεόλυση της RIN4 από την AvrRpt2 και επάγει τους φυτικούς 
αμυντικούς μηχανισμούς που διεγείρονται από τις πρωτεΐνες-τελεστές (Axtell and 
Staskawicz, 2003; Mackey et al., 2003). Η AvrRpt2 πιθανώς στοχεύει επιπλέον 
πρωτεΐνες του ξενιστή αφού μπορεί να πρωτεολύει και άλλες φυτικές πρωτεΐνες και η 
μολυσματικότητα της P. syringae αυξάνει από την παρουσία της σε φυτά που δεν 
διαθέτουν την RIN4 (Chisholm et al., 2005; Lim and Kunkel, 2004). 

Το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης XopD της X. campestris pv. vesicatoria 
εμφανίζει μεγάλο βαθμό ομοιότητας με την καταλυτική καρβοξυτελική περιοχή της 
Ulp1, η οποία ανήκει στην πρωτεϊνική οικογένεια πρωτεασών τύπου ουβικουιτίνης και 
έχει δειχτεί να έχει ενεργότητα πρωτεάσης εξειδικευμένη για μικρές πρωτεΐνες που 
μοιάζουν με ουβικουιτίνες (small ubiquitin-like modifier (SUMO)-lated substrates) που 
υπάρχουν ειδικά στα φυτά (Chosed et al., 2007; Hotson et al., 2003). Με βάση την 
ομοιότητα σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας, τρεις επιπλέον πρωτεΐνες-τελεστές, η 
AvrRxv, AvrBsT και AvrXv4 της X. c. pv. vesicatoria, καθώς επίσης και η PopP1 της R. 
solanacearum φαίνεται να ανήκουν στην οικογένεια YopJ των πρωτεϊνικών πρωτεασών 
τύπου ουβικουιτίνης (Lavie et al., 2002; Orth et al., 2000; Roden et al., 2004). Τα 
ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η πρωτεολυτική πέψη εξειδικευμένων μορίων 
σηματοδότησης του ξενιστή είναι μία κοινή στρατηγική πολλών βακτηριακών 
παθογόνων.  

Ανάλυση της αμινοξικής αλληλουχίας αποκάλυψε ένα δυνητικό ρόλο για την 
πρωτεΐνη HopPtoD2 της P. syringae. Η καρβοξυτελική της περιοχή φαίνεται να 
κωδικοποιεί μια φωσφατάση τυροσίνης. Στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι η HopPtoD2 έχει 
πράγματι ενεργότητα φωσφατάσης τυροσίνης και φαίνεται να συμβάλλει στη 
μολυσματικότητα ρυθμίζοντας τις αμυντικές αποκρίσεις του ξενιστή (Bretz et al., 2003; 
Petnicki-Ocwieja et al., 2002). 
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Στόχευση της μεταγραφής ή της σταθερότητας του RNA του ξενιστή: Οι πρωτεΐνες-
τελεστές μπορούν να μεταβάλλουν τα πρωτεϊνικά επίπεδα, επιδρώντας στους φυτικούς 
μεταγραφικούς μηχανισμούς, το οποίο συχνά οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία του 
ξενιστή. Η πρωτεΐνη AvrBs3 της Xanthomonas στοχεύεται στο φυτικό κυτταρικό πυρήνα 
και προκαλεί υπερτροφία των κυττάρων του μεσοφύλλου. Η AvrBs3 επάγει την έκφραση 
ενός κύριου ρυθμιστή του κυτταρικού μεγέθους, του γονιδίου upa20, το οποίο 
κωδικοποιεί ένα μεταγραφικό παράγοντα (Kay et al., 2007). Σε ανθεκτικά φυτά, η 
πρωτεΐνη AvrBs3 προσδένεται επίσης στον υποκινητή και ενεργοποιεί τη μεταγραφή του 
αντίστοιχου γονιδίου ανθεκτικότητας, Bs3, διεγείροντας τη φυτική άμυνα (Romer et al., 
2007). Έτσι, η AvrBs3 όπως και άλλα μέλη αυτής της οικογένειας, προκαλεί 
αναπτυξιακό επαναπρογραμματισμό των κυττάρων του ξενιστή, μιμούμενη 
ευκαρυωτικούς μεταγραφικούς παράγοντες.  

Η πρωτεΐνη-τελεστής HopU1 της P. s. pv. tomato στοχεύει το μεταβολισμό του RNA. 
Πρόκειται για μία μονο-ADP-ριβοσυλοτρανσφεράση (mono-ADP-ribosyltransferase, 
ADP-RT) η οποία ADP-ριβοζυλιώνει, in vitro, πρωτεΐνες της Arabidopsis οι οποίες 
προσδένουν RNA. Σ’ αυτές ανήκει και η πλούσια σε γλυκίνες πρωτεΐνη πρόσδεσης RNA, 
GRP7 (Fu et al., 2007). Η ενεργότητα αυτή θεωρείται απαραίτητη για την ικανότητα της 
HopU1 να καταστέλλει τη φυτική άμυνα αφού, φυτά Arabidopsis που δεν διαθέτουν την 
πρωτεΐνη GRP7 είναι επιδεκτικότερα στη μόλυνση από την P. syringae (Fu et al., 2007). 
Οι ADP-RTs είναι καλά χαρακτηρισμένες τοξίνες ζωικών παθογόνων για τις οποίες δεν 
είχε δειχτεί μέχρι τώρα να σχετίζονται με πρωτεΐνες πρόσδεσης RNA. Η ADP-
ριβοζυλίωση των πρωτεϊνών πρόσδεσης RNA από την HopU1 πιθανότατα μειώνει την 
ικανότητα τους να προσδένουν, να σταθεροποιούν ή να επεξεργάζονται RNA (Fu et al., 
2007). Δεν είναι γνωστό πώς αυτή η αλλαγή στην πρόσδεση RNA οδηγεί στην 
καταστολή της ενδογενούς φυτικής άμυνας ή αν αλλάζει εξειδικευμένα ή γενικά το 
μεταβολισμό του RNA. Εντούτοις, ο μετα-μεταγραφικός έλεγχος του RNA από τις 
πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ αντιπροσωπεύει μία νέα συναρπαστική στρατηγική των 
παθογόνων να καταστέλλουν την ενδογενή ανοσία (innate immunity). 

Τα φυτά και τα ζώα αντιλαμβάνονται μοριακά πρότυπα που σχετίζονται με παθογόνα 
(pathogen-associated molecular patterns, PAMPs) και στη συνέχεια ρυθμίζουν διαφορικά 
τα επίπεδα ενός υποσυνόλου μικρών RNAs (miRNAs). Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν 
τη συμβολή του μονοπατιού των μικρών RNAs στην ενδογενή ανοσία. Μεταλλάγματα 
της Arabidopsis ατελή ως προς την παραγωγή μικρών RNAs (miRNA-deficient) 
ανέκτησαν μερικώς την ανάπτυξη ενός μεταλλάγματος της P. syringae ελαττωματικού ως 
προς την έκκριση τύπου ΙΙΙ. Στα μεταλλάγματα αυτά παρατηρήθηκε επίσης αυξημένη 
ανάπτυξη μη παθογόνων βακτηρίων όπως στελεχών της Pseudomonas fluorescens και 
της Escherichia. Ορισμένες πρωτεΐνες-τελεστές της P. syringae καταστέλλουν τη 
μεταγραφική ενεργοποίηση κάποιων PAMP-ανταποκρινόμενων μικρών RNAs ή τη 
βιογένεση, σταθερότητα, ή δραστικότητα ορισμένων μικρών RNAs. Τα δεδομένα αυτά 
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αποδεικνύουν ότι, όπως οι ιοί, έτσι και τα βακτήρια έχουν εξελιχθεί ώστε να 
καταστέλλουν την γονιδιακή σίγηση που διαμεσολαβείται από RNA και να προκαλούν 
ασθένεια (Navarro et al., 2008).  

Καταστολή μηχανισμών της βασικής άμυνας του ξενιστή: Αρκετές φυτοβακτηριακές 
πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ έχουν την ικανότητα να καταστέλλουν βασικές πτυχές της 
φυτικής άμυνας επεμβαίνοντας στην ικανότητα του φυτού να ανιχνεύει την παρουσία 
μικροβίων στην κυτταρική επιφάνεια. Για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες AvrRpt2, AvrPphC 
και VirPphA, μπορούν να αναστέλλουν την ικανότητα του ξενιστή να αναγνωρίζει 
βακτηριακά στελέχη που εκφράζουν ειδικούς παράγοντες αμολυσματικότητας (Chen et 
al., 2000; Jackson et al., 1999; Ritter and Dangl, 1996; Tsiamis et al., 2000). Μία από τις 
καλύτερα μελετημένες περιπτώσεις αυτού του τύπου καταστολής της άμυνας εμπλέκει 
την πρωτεΐνη AvrRpt2 της P. syringae, της οποίας η λειτουργία αναλύθηκε παραπάνω. Η 
καταστολή των αμυντικών μηχανισμών του ξενιστή από πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ 
μπορεί επίσης να συμβεί σε στάδια μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης του 
παθογόνου. Για παράδειγμα, οι πρωτεΐνες AvrPtoB και HopAO1 (παλαιότερα γνωστή ως 
HopPtoD2) καταστέλλουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (την αντίδραση 
υπερευαισθησίας, HR). Η HopAO1 καταστέλλει επίσης την παραγωγή ενεργών μορφών 
οξυγόνου (reactive oxygen species) και η AvrPto καταστέλλει τις εξωκυτταρικές 
αμυντικές αποκρίσεις που παρέχονται μέσω ενίσχυσης του κυτταρικού τοιχώματος οι 
οποίες επάγονται φυσιολογικά μετά την αναγνώριση του παθογόνου (Abramovitch et al., 
2003; Bretz et al., 2003; Espinosa et al., 2003; Hauck et al., 2003; Jamir et al., 2004). Η 
HopM1 είναι μία πρωτεΐνη-τελεστής, συντηρημένη σε όλα τα στελέχη της P. syringae, η 
οποία καταστέλλει αμυντικές αποκρίσεις του ξενιστή που εξαρτώνται από το σαλικυλικό 
οξύ (SA-dependent responses) (DebRoy et al., 2004). Έχει δειχτεί ότι η HopM1, μέσω 
της αμινοτελικής της περιοχής, αλληλεπιδρά με τουλάχιστον οκτώ πρωτεΐνες της 
Arabidopsis και η πρόσδεσή της αποσταθεροποιεί τουλάχιστον τρεις απ’ αυτές με ένα 
τρόπο εξαρτώμενο από το 26S πρωτεάσωμα (Nomura et al., 2006). Μία από τις 
πρωτεΐνες αυτές, η AtMIN7, σχετίζεται με την διακίνηση των κυστιδίων στο φυτικό 
κύτταρο. Η HopM1 πιθανώς στοχεύει την αποδόμηση της AtMIN7 προκειμένου να 
διακοπεί η κυκλοφορία των κυστιδίων. Η διακίνηση των κυστιδίων είναι απαραίτητη για 
τη μεταφορά συστατικών σχετιζόμενων με την τροποποίηση του κυτταρικού τοιχώματος 
και του αποπλάστη και έτσι η διακοπή της θα μπορούσε να εξασθενίσει τις αμυντικές 
αποκρίσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση του κυτταρικού τοιχώματος (Nomura et al., 
2006). Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν ότι τα φυτοπαθογόνα βακτήρια μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ για να παρεμβαίνουν κατασταλτικά σε 
πολλαπλά βήματα του μονοπατιού σηματοδότησης αποκρίσεων που σχετίζονται με τη 
φυτική άμυνα. 
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Τροποποίηση της φυσιολογίας του ξενιστή: Αρκετές πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ 
προάγουν τη μολυσματικότητα του παθογόνου μεταβάλλοντας τη φυσιολογία των 
φυτορμονών. Ορισμένοι τελεστές της P. syringae μεταξύ των οποίων η AvrPtoB, 
προσαρμόζουν το μονοπάτι του αμπσισικού οξέος (ΑΒΑ), έτσι ώστε να αυξηθεί η 
επιδεκτικότητα του ξενιστή (de Torres-Zabala et al., 2007; Truman et al., 2006). Η 
έκφραση της πρωτεΐνης AvrRpt2 της P. syringae σε επιδεκτικά διαγονιδιακά φυτά A. 
thaliana (από τα οποία απουσιάζει το αντίστοιχο γονίδιο ανθεκτικότητας RPS2) προάγει 
την αύξηση του παθογόνου και την ανάπτυξη ασθένειας, μέσω του ελέγχου των 
ενδογενών επιπέδων ελεύθερης αυξίνης στο φυτό (Chen et al., 2007). Η HopI1, μια άλλη 
πρωτεΐνη-τελεστής της P. syringae, όταν εκφράζεται στα φυτά, εντοπίζεται στους 
χλωροπλάστες, στη θέση σύνθεσης του σαλικυλικού οξέος (SA). Η HopI1 προκαλεί 
επαναδιευθέτηση της δομής των θυλακοειδών στο χλωροπλάστη και καταστολή της 
συσσώρευσης του σαλικυλικού οξέος. Το καρβοξυτελικό άκρο της HopI1 διαθέτει μία 
αυθεντική επικράτεια J (J domain) η οποία είναι απαραίτητη για την επαναδιευθέτηση 
των θυλακοειδών και την παθογόνο ισχύ που σχετίζεται με την HopI1, πιθανότατα μέσω 
της αλληλεπίδρασής της με τις πρωτεΐνες θερμικού σοκ Hsp70 (Ηeatshock proteins 70 
kDa, Hsp70). Επιπλέον, τα φυτά που εκφράζουν την HopI1 εμφανίζουν αυξημένη ανοχή 
στη θερμοκρασία, υποδεικνύοντας ότι η HopI1 εμπλέκει με κάποιο τρόπο τη φυτική 
συσκευή απόκρισης στο στρες (Jelenska et al., 2007). 

Οι πρωτεΐνες-τελεστές τύπου ΙΙΙ μπορούν επίσης να λειτουργούν στην προώθηση της 
παθογένειας μέσω άλλων οδών, όπως για παράδειγμα υποβοηθώντας το σχηματισμό 
βακτηριακών αποικιών σε φυτικούς ιστούς, την παραγωγή νεκρωτικών κηλίδων, και 
διευκολύνοντας τη διασπορά του παθογόνου (Badel et al., 2002; Badel et al., 2003; 
Guttman and Greenberg, 2001; Wichmann and Bergelson, 2004).  

1.10 Μοριακοί συνοδοί (chaperones) στην έκκριση τύπου ΙΙΙ των 

φυτοπαθογόνων βακτηρίων 

Η αποτελεσματική έκκριση και μεταφορά αρκετών υποστρωμάτων της έκκρισης 
τύπου ΙΙΙ, τόσο σε φυτικά όσο και σε ζωικά παθογόνα βακτήρια, δεν απαιτεί μόνο 
πρωτεϊνικά σήματα, αλλά εξαρτάται επίσης από την πρόσδεσή τους σε εξειδικευμένες 
κυτταροπλασμικές πρωτεΐνες που ονομάζονται μοριακοί συνοδοί ή σαπερόνες (Ghosh, 
2004). 

Τυπικά, πρόκειται για μικρές (≈ 15 kDa), όξινες (pΙ 4.0-6.0) πρωτεΐνες χωρίς 
ομοιότητες στην αλληλουχία η μία με την άλλη. Εντούτοις, όλες περιέχουν μία πιθανή 
αμφιπαθή καρβοξυτελική α-έλικα πλούσια σε λευκίνες (Badel et al., 2003; Feldman and 
Cornelis, 2003; Parsot et al., 2003; van Dijk et al., 2002). Οι μοριακοί συνοδοί τύπου ΙΙΙ 
έχουν διαιρεθεί σε αρκετές τάξεις με βάση τις εξειδικεύσεις τους ως προς το υπόστρωμα: 
Οι τάξης Ι δεσμεύονται σε πρωτεΐνες-τελεστές και διαιρούνται σε δύο υποκατηγορίες με 
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βάση των αριθμό των υποστρωμάτων τους (ένα για την τάξη IA έναντι αρκετών για την 
τάξη IB) και τον αντίστοιχο εντοπισμό των γονιδίων που κωδικοποιούν τη μοριακή 
συνοδό και τα υποστρώματά της (παρακείμενα στα γονίδια του τελεστή για την IA έναντι 
μη-παρακείμενων για την IB) (Page et al., 2002; Thomas et al., 2005). Οι μοριακοί 
συνοδοί που εξειδικεύονται στις πρωτεΐνες-μεταφορείς (translocon proteins) 
ονομάστηκαν τάξης II (Parsot et al., 2003), ενώ στην τάξη ΙΙΙ ομαδοποιούνται εκείνες 
που αλληλεπιδρούν με τις υπομονάδες των εξωκυττάριων συστατικών των εκκριτικών 
συστημάτων τύπου ΙΙΙ. Τέλος, μία επιπλέον κατηγορία αφορά τις μοριακές συνοδούς 
γενικής χρήσεως οι οποίες εξασφαλίζουν την διαλυτότητα των υποστρωμάτων έκκρισης 
μέσω παροδικών αλληλεπιδράσεων στο βακτηριακό κυτταρόπλασμα. 

Συνήθως, οι μοριακοί συνοδοί δρουν ως διμερή και προσδένονται στην αμινοτελική 
περιοχή του συγγενούς υποστρώματος. Έχει προταθεί ότι λειτουργούν ως οδηγοί της 
έκκρισης (secretion pilots) ή ως παράγοντες που διατηρούν τις πρωτεΐνες-τελεστές σε μία 
κατάσταση ικανή για έκκριση (secretion-competent), ενεργώντας ως παράγοντες αντι-
συσσωμάτωσης (anti-aggregation), σταθεροποίησης και αποδίπλωσης (antifolding) 
(Feldman and Cornelis, 2003). Ένας άλλος προτεινόμενος ρόλος είναι η παρεμπόδιση της 
ενζυμικής ή τοξικής ενεργότητας των πρωτεϊνών-τελεστών στο βακτηριακό 
κυτταρόπλασμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρόσδεση της μοριακής συνοδού 
σταθεροποιεί το συγγενές υπόστρωμα. Μία πρόσφατη μελέτη στην P. syringae 
αποκάλυψε ότι οι πρωτεΐνες-τελεστές που προσδένονται σε μοριακούς συνοδούς 
προστατεύονται από αποδόμηση μέσω της πρωτεάσης Lon (Losada and Hutcheson, 
2005).  

Οι μοριακοί συνοδοί στα φυτοπαθογόνα καταδείχτηκαν πρόσφατα, εν μέρει διότι 
πολλές από τις πρωτεΐνες-τελεστές οι οποίες ταυτοποιήθηκαν από την ικανότητά τους να 
προσδίδουν φαινοτύπους αμολυσματικότητας δεν σχετίζονται με μοριακούς συνοδούς 
(Alfano and Collmer, 2004). Τουλάχιστον εννέα διαφορετικοί μοριακοί συνοδοί έχουν 
προταθεί ή καταδειχτεί για το στέλεχος DC3000 της P. s. pv. tomato, από τις οποίες οι 
ShcS1, ShcS2 και ShcO1 (Specific hop chaperone) είναι κατ’ εξαίρεση τάξης IA αφού 
μπορούν να προσδένουν αρκετές διαφορετικές πρωτεΐνες-τελεστές (Guo et al., 2005; 
Kabisch et al., 2005).  

Εξαίρεση μοριακής συνοδού, σε εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ, που δεν προσδένεται 
σε πρωτεΐνη-τελεστή αποτελεί η πρωτεΐνη HrpG της P. syringae, η οποία προσδένει και 
καταστέλλει την κυτταροπλασματική πρωτεΐνη HrpV, έναν αρνητικό ρυθμιστή της 
έκφρασης των γονιδίων hrp (Preston et al., 1998; Wei et al., 2005). Η πρωτεΐνη HrpG 
είναι ο πρώτος υποψήφιος για μία ρυθμιστική μοριακή συνοδό τύπου ΙΙΙ στα 
φυτοπαθογόνα βακτήρια. Στα ζωικά παθογόνα, οι ρυθμιστικοί μοριακοί συνοδοί τύπου 
ΙΙΙ έχει δειχτεί να προάγουν την έκκριση αρνητικών ρυθμιστών και/ή να ενεργοποιούν 
την έκφραση των γονιδίων του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ, όταν ελευθερώνονται 
από τα εκκρινόμενα υποστρώματα τα οποία εξυπηρετούν, σε συνθήκες που επιτρέπουν 
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την έκκριση, (Parsot et al., 2005; Rietsch et al., 2005; Urbanowski et al., 2005). Έχει 
προταθεί ότι η HrpG καταστέλλει την HrpV όταν ελευθερώνεται από το υποθετικό 
συγγενές της υπόστρωμα. Εντούτοις, η αλληλεπίδραση μεταξύ της πρωτεΐνης HrpG και 
ενός υποστρώματος του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ παραμένει υποθετική.  

Το μόνο γνωστό παράδειγμα μοριακής συνοδού τύπου ΙΙΙ, από τη βακτηριακή ομάδα 
ΙΙ των φυτοπαθογόνων είναι η πρωτεΐνη HpaB της X. campestris pv. vesicatoria. Η HpaB 
έχει μια ευρεία εξειδίκευση υποστρώματος για πρωτεΐνες-τελεστές και προάγει 
εξειδικευμένα τη μεταφορά ενός υποσυνόλου τους (Buttner et al., 2004; Buttner et al., 
2006). Λόγω του ότι η HpaB είναι απαραίτητη για παθογένεια, οι HpaB-εξαρτώμενες 
πρωτεΐνες-τελεστές θεωρούνται σημαντικές για την έκβαση της αλληλεπίδρασης φυτού-
παθογόνου και για το λόγο αυτό προνομιακά εκκρινόμενες, πιθανώς στα πρώτα στάδια 
της διαδικασίας μόλυνσης. Ο ρόλος των μοριακών συνοδών τύπου ΙΙΙ στην εγκαθίδρυση 
μιας εκκριτικής ιεραρχίας έχει υποστηριχθεί πειραματικά στα ζωικά παθογόνα βακτήρια 
(Boyd et al., 2000; Wulff-Strobel et al., 2002).  

1.11 Συνεξέλιξη φυτών-παθογόνων βακτηρίων  

Η ικανότητα των βακτηρίων να διαφεύγουν των ευκαρυωτικών ενδογενών αμυντικών 
μηχανισμών ήταν πιθανότατα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην εξέλιξη της 
βακτηριακής παθογένειας. Η απόκτηση του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ και των 
πρωτεϊνών-τελεστών οι οποίες εξουδετερώνουν τις ενδογενείς φυτικές αμυντικές 
αποκρίσεις, είναι κεντρικής σημασίας για την ικανότητα των βακτηρίων να 
καταστέλλουν τη φυτική άμυνα. Από την άλλη πλευρά, τα φυτά έχουν αναπτύξει 
μηχανισμούς μέσω των οποίων ανιχνεύουν τις πρωτεΐνες-τελεστές των παθογόνων και 
ενεργοποιούν ισχυρές άμυνες. Η συνεξέλιξη των παθογόνων βακτηρίων με τα φυτά 
συνοψίζεται στην περιγραφή ενός μοντέλου τεσσάρων σταδίων το οποίο απεικονίζεται 
στην Εικόνα 1.10 (Bent and Mackey, 2007).  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό τα φυτά, επιπλέον των προσχηματισμένων φυσικών και 
χημικών περιορισμών, διαθέτουν ένα αμυντικό σύστημα το οποίο έχει την ικανότητα να 
ανιχνεύει συντηρημένα συστατικά κοινά στα περισσότερα βακτήρια ή και άλλους 
μικροοργανισμούς, αναφερόμενα ως μοριακά πρότυπα μικροβιακής προέλευσης (όπως η 
βακτηριακή μαστιγίνη). Η αναγνώριση των συστατικών αυτών, από εξωκυτταρικές 
κινάσες που μοιάζουν με υποδοχείς (receptor-like kinases, RLKs), πυροδοτεί αμέσως 
βασικούς αμυντικούς μηχανισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν σηματοδότηση μέσω του 
μονοπατιού των MAP κινασών και μεταγραφικό επαναπρογραμματισμό μέσω των 
φυτικών μεταγραφικών παραγόντων τύπου WRKY (Εικ. 1.10 Α).  

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα παθογόνα βακτήρια προσαρμόζονται έναντι 
συγκεκριμένων φυτικών ειδών εξελίσσοντας παράγοντες μολυσματικότητας οι οποίοι 
καταστέλλουν ενεργά τμήματα της γενικής αμυντικής απόκρισης σ΄ αυτούς τους 
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ξενιστές, επιτρέποντας έτσι τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων στο φυτικό αποπλάστη 
(Εικ. 1.10 Β).  

 
 
Εικόνα 1.10 Μοντέλο για την εξέλιξη της βακτηριακής ανθεκτικότητας στα φυτά (Bent and Mackey, 
2007). 

 
Τα προσαρμοσμένα παθογόνα αντιμετωπίζονται επιτυχώς όταν τα είδη των ξενιστών 

αναπτύσσουν εξειδικευμένα γονίδια R, τα προϊόντα των οποίων (όπως π.χ. TIR-NB-LRR 
πρωτεΐνες) ανιχνεύουν έμμεσα ή άμεσα τους μολυσματικούς παράγοντες που 
καταστέλλουν την άμυνα, ανιχνεύοντας την επίδρασή τους σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες 
του ξενιστή, και αποκαθιστούν την ανθεκτικότητα μέσω ισχυρών αμυντικών 
αποκρίσεων, επαγόμενων από τους τελεστές (Εικ. 1.10 Γ). Τελικά, το παθογόνο 
εξελίσσεται περαιτέρω και διαφεύγει του εντοπισμού από τα προϊόντα των γονιδίων R 
είτε τροποποιώντας ή αδρανοποιώντας τους αναγνωρίσιμους μολυσματικούς παράγοντες 
είτε καταστέλλοντας τις αμυντικές αποκρίσεις που επάγονται από τα προϊόντα των 
γονιδίων R (Εικ. 1.10 Δ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – YΛIKA ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1 ΥΛΙΚΑ 

2.1.1 Προέλευση υλικών και αντιδραστηρίων 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν χημικά υλικά και συστήματα (kits) των 
εταιριών Sigma, Merck, Amersham, Promega, Pierce και Pharmacia. Ένζυμα 
περιορισμού, τροποποίησης, θερμοπολυμερισμού και άλλων χειρισμών νουκλεϊκών 
οξέων των: Minotech, New England Biolabs (ΝΕΒ), Roche, Promega, Boehringer, 
Sigma, Merck, United States Biochemicals (USB) και Stratagene. Το αντίσωμα anti-His-
AP-conjugate αγοράστηκε από την εταιρεία Qiagen. Τα αντισώματα anti-HrpE/anti-
HrpZ, anti-HrpO, anti-HrcN και anti-AvrPphB παρασκευάστηκαν από τους Ταμπακάκη 
Α., Μπαστάκη Μ., Οικονόμου Α. και Mansfield J., αντίστοιχα. Θρεπτικά υλικά 
καλλιέργειας βακτηριακών στελεχών και στελεχών σακχαρομύκητα προήλθαν από τις 
εταιρείες Difco και Merk, ραδιενεργά σημασμένη μεθειονίνη (35S-Met) από την εταιρία 
Amersham, μεμβράνες νιτροκυτταρίνης από τις Schleicher & Schuell και Gelman, 
μεμβράνες PVDF (polyvinylidene difluoride) από τη Gelman, φίλμ αυτοραδιογραφίας 
από τις Kodak και Fuji και ολιγονουκλεοτίδια από το εργαστήριο Μικροχημείας του 
ΙMBB (ITE) και τη MWG-Biotech GmbH. 

2.1.2 Θρεπτικά μέσα ανάπτυξης βακτηρίων και σακχαρομύκητα 

Για την ανάπτυξη βακτηριακών στελεχών της Ε. coli χρησιμοποιήθηκε σε βάση 
ρουτίνας το πλούσιο θρεπτικό υπόστρωμα Luria-Bertani (LB) σε υγρή και στερεή μορφή, 
παρασκευασμένο όπως περιγράφεται στο εργαστηριακό εγχειρίδιο Molecular cloning: A 
laboratory manual (Sambrook et al., 1989), εκτός από ειδικές περιπτώσεις που 
αναφέρονται παρακάτω. Για την in vivo σήμανση πρωτεϊνών στην E. coli 
χρησιμοποιήθηκε το ελάχιστο θρεπτικό μέσο Μ9 (Sambrook et al., 1989). Για την 
ανάπτυξη στελεχών Ψευδομονάδας χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό μέσο King’s B (KB) 
(King et al., 1954), σε υγρή και στερεή μορφή, παρασκευασμένο σύμφωνα με τους 
συγγραφείς, εκτός του ότι το MgSO4 αποστειρώθηκε με διήθηση και προστέθηκε 
ασηπτικά στο θρεπτικό μέσο μετά την θερμική αποστείρωση του τελευταίου. Για την 
αποκαταστολή της έκφρασης των γονιδίων hrp σε στελέχη Ψευδομονάδας 
χρησιμοποιήθηκε το ελάχιστο θρεπτικό μέσο Μ9 με 0.5% w/v φρουκτόζη ως μόνη πηγή 
άνθρακα και pH 5.5 (Huynh et al., 1989). 

Η ανάπτυξη στελεχών σακχαρομύκητα έγινε σε πλούσιο θρεπτικό μέσο YPD και 
ελάχιστο θρεπτικό μέσο SD, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο «The Matchmaker 
System» (Clontech). 
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2.1.3 Στελέχη βακτηρίων και σακχαρομύκητα 

Τα βακτηριακά στελέχη της E. coli που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: DH5a, HB101, 
BL21(DE3) και BL21(DE3)plysS, οι γονότυποι των οποίων περιγράφονται στο 
εργαστηριακό εγχειρίδιο Molecular cloning: A laboratory manual (Sambrook et al., 
1989). Tο στέλεχος Ψευδομονάδας που χρησιμοποιήθηκε ήταν o άγριος τύπος της 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola NPS3121, Φυλή 1, με μία τυχαία μεταλλαγή για 
ανθεκτικότητα στη ριφαμπικίνη (RifR) (Rahme et al., 1991). Tο στέλεχος 
σακχαρομύκητα που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη in vivo πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων ήταν το PJ69-4A (MATα trp1-901 leu2-3,112 ura3-52 his3-200 gal4Δ 
gal80Δ UASGAL2-ADE2 LYS2::UASGAL1-HIS3 met2::UASGAL7-LacZ) (James et 
al., 1996). 

2.1.4 Πλασμιδιακοί φορείς – Πλασμιδιακές κατασκευές 

Οι πλασμιδιακοί φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για έκφραση στην E. coli ήταν: pT7-7 
(Tabor and Richardson, 1985), pET16B (Novagen), pPROEX-ΗΤa (Gibco BRL) 
(Polayes, 1996) και pAR3 (ATCC-LGC Promochem) (Perez-Perez and Gutierrez, 1995). 
Το πλασμίδιο pPL6 φέρει ένα ένθετο τμήμα περίπου 28 kb, που περιέχει σχεδόν όλη τη 
γονιδιακή ομάδα hrp του στελέχους NPS3121 της P. s. phaseolicola, στον κοσμιδιακό 
φορέα pLAFR3 (Rahme et al., 1991). Οι πλασμιδιακοί φορείς που χρησιμοποιήθηκαν για 
έκφραση και μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στο σακχαρομύκητα ήταν οι pAS2-1 
και pACT2 (Clontech). Οι πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα διατριβή περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 
 

2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.2.1 Απομόνωση, επεξεργασία και ανάλυση νουκλεϊκών οξέων 

2.2.1.1 Απομόνωση βακτηριακού πλασμιδιακού DNA  

Για την απομόνωση μικρής ποσότητας πλασμιδιακού DNA από βακτηριακά κύτταρα 
εφαρμόστηκε η μέθοδος αλκαλικής λύσης και η μέθοδος βρασμού. Κατά τη διαδικασία 
της αλκαλικής λύσης, που είναι και η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος, το 
πλασμιδιακό DNA παραλαμβάνεται από μικρού όγκου βακτηριακές καλλιέργειες που 
περιέχουν τα πλασμίδια που μας ενδιαφέρουν. Τα βακτήρια λύονται μετά από 
επεξεργασία τους με ένα διάλυμα που περιέχει SDS και καυστικό νάτριο. Το SDS 
διαλυτοποιεί τα φωσφολιπίδια και τις πρωτεΐνες τις κυτταρικής μεμβράνης 
ελευθερώνοντας το κυτταρικό περιεχόμενο, ενώ το καυστικό νάτριο αποδιατάσσει το 
χρωμοσωμικό και πλασμιδιακό DNA. Το μίγμα εξουδετερώνεται με οξικό κάλιο, 
προκαλώντας την ταχύτατη επαναδιάταξη του πλασμιδιακού DNA. Το μεγαλύτερο 
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ποσοστό του χρωμοσωμικού DNA και των βακτηριακών πρωτεϊνών κατακρημνίζεται, 
λόγω του SDS που σχηματίζει σύμπλοκο με το κάλιο, και απομακρύνεται με 
φυγοκέντρηση. Το πλασμιδιακό DNA, το οποίο είναι κυκλικό, ομοιοπολικά κλεισμένο 
και υπερελικωμένο, αναδιατάσσεται και παραμένει στο διάλυμα από όπου 
συγκεντρώνεται μετά από κατακρήμνιση με αιθανόλη.  

Στη μέθοδο του βρασμού τα βακτηριακά κύτταρα διαρρηγνύονται κατά την 
επεξεργασία τους με λυσοζύμη, Τriton Χ-100 (ένα μη ιοντικό απορρυπαντικό) και 
θέρμανση στους 100°C. Το χρωμοσωμικό DNA παραμένει προσδεμένο στη βακτηριακή 
μεμβράνη και κατακρημνίζεται μετά από μικρής διάρκειας φυγοκέντρηση. Το 
πλασμιδιακό DNA παραλαμβάνεται από το υπερκείμενο μετά την κατακρήμνισή του με 
ισοπροπανόλη. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά γρήγορη αλλά η ποιότητα του DNA που 
προκύπτει είναι υποδεέστερη σε σχέση με την εφαρμογή της αλκαλικής λύσης. Η 
σύσταση των σχετικών διαλυμάτων και τα αντίστοιχα αναλυτικά πρωτόκολλα 
περιγράφονται στο εργαστηριακό εγχειρίδιο Molecular cloning: A laboratory manual 
(Sambrook et al., 1989). Για την απομόνωση DNA υψηλής καθαρότητας 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μοριακής διήθησης με στήλες διαχωρισμού της Qiagen 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

2.2.1.2 Πέψη μορίων DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες 

Οι περιοριστικές πέψεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις βέλτιστες συνθήκες στις 
οποίες λειτουργεί κάθε ένζυμο (pH, μοριακότητα ρυθμιστικού διαλύματος σε άλατα, 
θερμοκρασία, διάρκεια) σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και τα 
πρωτόκολλα που περιγράφονται στο σχετικό εργαστηριακό εγχειρίδιο (Sambrook et al., 
1989). 

2.2.1.3 Ηλεκτροφορητική ανάλυση, απομόνωση και καθαρισμός μορίων DNA 

Η ανάλυση μορίων DNA έγινε με ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό τους σε πήκτωμα 
αγαρόζης. Το αρνητικό φορτίο των εν λόγω μορίων επιτρέπει τη μετακίνησή τους σε 
πηκτή αγαρόζης υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν 
(διαλύματα, πυκνότητα και μέγεθος πηκτώματος, εφαρμοζόμενη τάση και διάρκεια) 
επιλέχθηκαν με βάση το μέγεθος των υπό διαχωρισμό μορίων και σύμφωνα με το σχετικό 
εργαστηριακό εγχειρίδιο (Sambrook et al., 1989). Η χρώση των μορίων DNA έγινε με 
την προσθήκη βρωμιούχου αιθιδίου (0.5 mg/ml) και η παρατήρησή τους έγινε με 
λαμπτήρες υπεριώδους φωτισμού (254 nm). 

Για τον καθαρισμό τους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εκλεκτικής δέσμευσης σε 
μικροσφαιρίδια πυριτίου με τα εμπορικώς διατιθέμενα QIAquick Gel Extraction Kit και 
QIAEX II (Qiagen), σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. Για τον 
καθαρισμό μορίων που είχαν υποστεί ενζυμικές διεργασίες (πέψη με ενδονουκλεάσες 
περιορισμού, φωσφορυλίωση κ.α.) ή είχαν απομονωθεί από βακτηριακά κύτταρα με 
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αλκαλική λύση ή βρασμό ή πολλαπλασιαστεί με PCR κ.α. χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά 
η μέθοδος εκχύλισης με φαινόλη/χλωροφόρμιο ακολουθούμενη από κατακρήμνιση με 
αιθανόλη, όπως έχει περιγράφεται από τους Sambrook et al. (1989). 

2.2.1.4 Κλωνοποίηση μορίων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς 

Οι συνήθεις διαδικασίες υποκλωνοποίησης σε πλασμιδιακούς φορείς περιλαμβάνουν 
τη συνένωση δύο ή περισσότερων τμημάτων DNA με σκοπό τη δημιουργία ενός μορίου 
DNA το οποίο είναι ικανό να αντιγράφεται αυτόνομα σε ένα δεδομένο ξενιστή. 
(Α) Κατευθυνόμενη κλωνοποίηση 

Στην περίπτωση αυτή τόσο το ένθεμα όσο και ο φορέας υφίστανται πέψη με 
κατάλληλες περιοριστικές ενδονουκλεάσες έτσι ώστε να προκύπτουν ετερόλογα 
συγκολλητικά άκρα. Ακολουθεί θερμική απενεργοποίηση του ενζύμου, απομόνωση και 
καθαρισμός των τμημάτων DNA, (όπως περιγράφεται παραπάνω) και σύνδεση των 
μορίων με τη βοήθεια του ενζύμου T4 DNA Ligase, το οποίο παρουσία ΑΤΡ καταλύει το 
σχηματισμό φωσφοδιεστερικών δεσμών μεταξύ αντιπαραθέμενων 5’ φωσφορικών και 3’ 
υδροξυλικών ομάδων στο δίκλωνο DNA. Ο σχεδιασμός κάθε αντίδρασης εξαρτάται από 
το είδος των άκρων, το μέγεθός τους και το επιθυμητό προϊόν της αντίδρασης, ενώ ο 
χρόνος επώασης ήταν 12-16 ώρες στους 16 °C ή 3 ώρες στους 25 °C.  
(Β) Κλωνοποίηση ενθεμάτων με «τυφλά» άκρα 

Στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατή η επιλογή συμβατών άκρων, φορέα και 
ενθέματος με αποτέλεσμα την εμφάνιση μη συμπληρωματικών 5’ άκρων, εφαρμόστηκε η 
κατασκευή «τυφλών» (blunt) άκρων. Χρησιμοποιήθηκε το θραύσμα Klenow της 
πολυμεράσης Ι του DNA της E. coli το οποίο έχοντας δραστικότητα 5’→ 3’ 
πολυμεράσης, προσθέτει δεσοξυριβονουκλεοτίδια στο υπολειπόμενο 3’ άκρο, µε μήτρα 
το προεξέχον 5’ άκρο.  

2.2.1.5 Ταυτοποίηση ανασυνδυασμένων βακτηριακών κλώνων 

Η ταυτοποίηση των βακτηριακών κλώνων έγινε με τρεις τρόπους,: 
(α) Χρωματική επιλογή: βασίζεται στην ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης, αν αυτή η 
δυνατότητα παρέχεται από το συνδυασμό φορέα–στελέχους (α-ω συμπλήρωση). Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η παρεμβολή του ενθέματος εμποδίζει την παραγωγή καταλυτικά ενεργής 
β-γαλακτοσιδάσης με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες αποικίες να εμφανίζονται λευκές, σε 
θρεπτικό μέσο που περιέχει το χρωμογόνο υπόστρωμα X-gal του ενζύμου. 
(β) Με PCR: στην περίπτωση αυτή DNA από κάθε βακτηριακή αποικία που εξετάζεται 
χρησιμοποιείται ως μήτρα σε αντιδράσεις PCR, ενώ επιλέγονται εκκινητές που 
υβριδίζουν εκατέρωθεν της θέσης κλωνοποίησης του ενθέματος. 
(γ) In situ υβριδοποίηση των βακτηριακών αποικιών: οι αποικίες μεταφέρονται και 
μονιμοποιούνται σε μεμβράνες νιτροκυτταρίνης (Gelman) και η επιλογή των επιθυμητών 

 56



Κεφάλαιο 2   Yλικά και Μέθοδοι 

κλώνων γίνεται με πειράματα υβριδισμού χρησιμοποιώντας ως ανιχνευτή το προς 
κλωνοποίηση ένθεμα (Grunstein and Hogness, 1975).  

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ακολούθησε επιβεβαίωση των θετικών 
κλώνων με απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα, πέψη με κατάλληλες 
ενδονουκλεάσες περιορισμού και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. 

2.2.1.6 Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε: α) για την ανάκτηση τμημάτων DNA με σκοπό 
την κλωνοποίηση τους, β) για την ταυτοποίηση ανασυνδυασμένων κλώνων και γ) για τη 
δημιουργία μεταλλαγμάτων. 

Στις περισσότερες αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκε η Deep Vent DNA πολυμεράση 
(New England Biolabs), που διαθέτει ικανότητα επιδιόρθωσης (proofreading) 
σφαλμάτων, ενώ για τον πολλαπλασιασμό μεγάλου μήκους αλληλουχιών DNA έγινε 
χρήση του συστήματος Εxpand Long Template PCR System (Roche). Μία τυπική 
αντίδραση περιελάμβανε: 2-10 ng DNA-μήτρας, 1Χ ρυθμιστικού διαλύματος (20 mM 
Tris-HCl pH 8.8, 10 mM KCl, 10 mM (NH4)2SO4, 2 mM MgSO4, 0.1% Triton X-100, 
100 μg/ml BSA), 0.2 mM δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs), 0.5 Units θερμο-σταθερής 
πολυμεράσης και 0.5 μM ολιγονουκλεοτιδίων-εκκινητών. 

2.2.2 Μετασχηματισμός προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων  

2.2.2.1 Μετασχηματισμός κυττάρων E. coli με πλασμιδιακό DNA 

Η παρασκευή επιδεκτικών κυττάρων έγινε με τη συμβατική χημική μέθοδο του 
χλωριούχου ασβεστίου/χλωριούχου ρουβιδίου ενώ για το μετασχηματισμό τους 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του θερμικού σοκ. Οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφονται 
αναλυτικά από τους Sambrook et al. (1989). 

2.2.2.2 Μετασχηματισμός κυττάρων σακχαρομύκητα με πλασμιδιακό DNA. 

Για την παρασκευή και το μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων σακχαρομύκητα 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του οξικού λιθίου (TRAFO) (Gietz and Woods, 2002). 

Συνοπτικά, μία αποικία του επιλεγμένου στελέχους χρησιμοποιείται για τον 
εμβολιασμό 50 ml θρεπτικού διαλύματος YPD και η καλλιέργεια αναπτύσσεται μέχρι 
τίτλου κυττάρων 2x107/ml. Τα κύτταρα αραιώνονται σε καλλιέργειες των 50 ml και σε 
τίτλο 2x106/ml. Η επώαση συνεχίζεται για 4-5 ώρες ακόμη στους 30 oC με έντονη 
ανάδευση, έως ότου ο αριθμός των κυττάρων φτάσει τα 2x107. Στο σημείο αυτό τα 
κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 5 λεπτά και ξεπλένονται με 25 
ml απιονισμένο και αποστειρωμένο νερό. Στην συνέχεια τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 
1 ml οξικού λιθίου 0.1 Μ και φυγοκεντρούνται για 15 sec σε μέγιστη ταχύτητα. Το 
υπερκείμενο απομακρύνεται και τα κύτταρα επαναδιαλύονται τελικά σε 400 μl οξικού 
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λιθίου 0.1 Μ. Τα κύτταρα μοιράζονται σε δείγματα των 50 μl, φυγοκεντρούνται και το 
υπερκείμενο απομακρύνεται. Στο ίζημα των κυττάρων προστίθενται με την σειρά τα 
εξής: 

240 μl PEG 3.350 50% w/v 
36 μl 1 M LiAc 
10 μl 10 mg/ml Salmon Sperm DNA 
X μl πλασμιδιακό DNA (1-10 μg)  
74-X μl dH2O 

Ακολουθεί έντονη ανάδευση (vortex) μέχρι πλήρους ομογενοποίησης του μίγματος 
και επώαση στους 30 οC, για 30 λεπτά. Στην συνέχεια τα κύτταρα υφίστανται θερμικό 
σοκ στους 42 οC για 25-40 λεπτά (ανάλογα το στέλεχος). Τέλος το κυτταρικό λύμα 
φυγοκεντρείται στις 6.000 rpm για 15 sec, επαναδιαλύεται σε 150 μl αποστειρωμένου 
νερού και επιστρώνεται σε κατάλληλα τρυβλία επιλογής. Για την ανάκτηση 
μετασχηματισμένων κυττάρων απαιτείται επώαση 2-4 ημερών στους 30 οC. 

2.2.3 Έκφραση, απομόνωση και ανάλυση πρωτεϊνών 

2.2.3.1 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα Ε. coli 

Κύτταρα από κορεσμένη βακτηριακή καλλιέργεια όγκου 2-5 ml πλύνονται και 
επαναιωρούνται σε 200 μl ρυθμιστικού διαλύματος που περιέχει 50 mM Tris-HCl pH 8.0, 
100 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 20% γλυκερόλη, 1 mM PMSF και 0.5 mM 
leupeptin. Η λύση των κυττάρων και η απελευθέρωση των πρωτεϊνών στο διάλυμα 
πραγματοποιείται με τρεις διαδοχικούς κύκλους ψύξης-απόψυξης. Κάθε κύκλος 
περιλαμβάνει απότομη ψύξη σε υγρό άζωτο για 5 λεπτά και απόψυξη στους 37 °C για 
άλλα 5 λεπτά. Το κυτταρικό ίζημα απομακρύνεται με φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στους 4 
°C και στις 14000 rpm και το υπερκείμενο που περιέχει τα ολικά πρωτεϊνικά κυτταρικά 
εκχυλίσματα συλλέγεται και αποθηκεύεται σε κλάσματα στους -20 °C. 

2.2.3.2 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα Ψευδομονάδας 

Η απομόνωση ολικών πρωτεϊνών από το κυτταρικό κλάσμα καλλιεργειών 
Ψευδομονάδας καθώς και από το υπερκείμενο έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο των 
(Alfano et al., 1996) το οποίο έχει ως εξής: Κύτταρα Ψευδομονάδας καλλιεργούνται σε 
25 ml θρεπτικού μέσου King’s B στους 30 °C για 18 ώρες. Συλλέγονται με 
φυγοκέντρηση, πλύνονται και επαναιωρούνται σε 50 ml ελάχιστου θρεπτικού μέσου hrp 
(Huynh et al., 1989),για αποκαταστολή της έκφρασης των γονιδίων hrp, μέχρι οπτικής 
πυκνότητας 0.8 και η ανάπτυξή τους συνεχίζεται στις ίδιες συνθήκες, για διάφορα 
χρονικά διαστήματα (2-24 ώρες). Τα κύτταρα διαχωρίζονται σε κυτταρικό κλάσμα και 
υπερκείμενο με φυγοκέντρηση. Το υπερκείμενο διηθείται μέσω φίλτρων 0.2 μm για να 
απομακρυνθούν τα υπολείμματα των κυττάρων και αμέσως προστίθεται 1 mM PMSF. Το 
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υπερκείμενο συγκεντρώνεται τουλάχιστον 10 φορές με Centriprep-10 (Amicon). Το 
κυτταρικό κλάσμα επαναιωρείται σε 1 mM MES pH 5.6, 1 mM PMSF και οι διαλυτές 
πρωτεΐνες ελευθερώνονται με τρεις διαδοχικούς κύκλους ψύξης-απόψυξης ή με 
υπερήχους. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 4 °C στις 14000 rpm και συλλέγεται το 
υπερκείμενο (πρωτεϊνικό εκχύλισμα). 

2.2.3.3 Απομόνωση ολικών πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από κύτταρα 

σακχαρομύκητα 

Καλλιέργεια 50 ml του επιλεγμένου στελέχους αναπτύσσεται σε κατάλληλο θρεπτικό 
μέσο έως ότου η οπτική της πυκνότητα στα 600 nm να ξεπεράσει την τιμή 1. Ακολουθεί 
πλύση των κυττάρων με 25 ml απιονισμένου και αποστειρωμένου νερού και ακολούθως 
με 1.5 ml διαλύματος εκχύλισης (20 mM Tris-Cl pH 8.0, 400 mM (NH4)2SO4 10 mM 
MgCl2, 1 mM EDTA, 10% γλυκερόλη, 7 mM β-mercaptoethanol, 1 mM PMSF, 5 mg/ml 
leupeptin). Tα κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση στις 3000 rpm στους 4 °C για 5 
λεπτά και μετά την απομάκρυνση του υπερκειμένου, επαναδιαλύονται σε 200 μl του 
ίδιου διαλύματος. Στο κυτταρικό αιώρημα προστίθενται 200 μl γυάλινα μικροσφαιρίδια 
(διαμέτρου 0.45 μm-0.55 mm) και ακολουθεί έντονη ανάδευση (vortex) για 4 περίπου 
λεπτά (8x30 sec με αναμονή ίσου χρόνου στον πάγο). Το μίγμα φυγοκεντρείται για 5 
λεπτά στους 4 °C, και στο υπερκείμενο προστίθεται κατάλληλος όγκος κορεσμένου 
διαλύματος (NH4)2SO4 (3.9 Μ) ώστε η τελική συγκέντρωση του άλατος στο δείγμα να 
είναι 40%. Ακολουθεί επώαση 30 λεπτών στον πάγο, και φυγοκέντρηση στις 10.000 rpm. 
Τα πρωτεϊνικά ιζήματα επαναδιαλύονται σε 100-200 μl διαλύματος με σύσταση 10 mM 
HEPES-KOH pH 7.9, 5 mM EDTA, 7 mM β-mercaptoethanol, 1 mM PMSF, 0.5 mM 
leupeptin και αποθηκεύονται στους -20 °C. 

2.2.3.4 Ετερόλογη έκφραση πρωτεϊνών  

Η έκφραση πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε σε κύτταρα E. coli των στελεχών 
BL21(DE3), BL21(DE3)plysS και DH5a. Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις υπό μελέτη 
πρωτεΐνες κλωνοποιημένα σε κατάλληλους φορείς έκφρασης χρησιμοποιήθηκαν για το 
μετασχηματισμό δεκτικών βακτηριακών κυττάρων. Στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήθηκαν οι πλασμιδιακοί φορείς pET16b (Novagen) και pPROEX-HTa 
(GIBCO BRL). Οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αρχή αντιγραφής του pBR322, το γονίδιο 
bla (β-λακταμάση) για επιλογή αποικιών με βάση την ανθεκτικότητα στην αμπικιλλίνη 
(AmpR), το γονίδιο lacIQ που επιτρέπει την επαγόμενη, από IPTG, έκφραση του 
κλωνοποιημένου γονιδίου, ενώ η μεταγραφή των γονιδίων ελέγχεται από τους ισχυρούς 
υποκινητές T7 και trc, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι πρωτεΐνες που παράγονται φέρουν στο 
αμινοτελικό άκρο τους μια αλληλουχία δέκα και έξι ιστιδινών αντίστοιχα, επιτρέποντας 
έτσι τον καθαρισμό τους με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη αγαρόζης νικελίου 
(Ni-NTA agarose).  
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Ειδικότερα, τα μετασχηματισμένα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό LB, 
παρουσία κατάλληλων αντιβιοτικών, στους 37 °C μέχρις οπτικής πυκνότητας OD600 = 
0.5-0.7. Ακολούθησε επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου με την προσθήκη 0.3-1 mM 
IPTG. H καλλιέργεια επωάστηκε στους 22-30 °C για 3-7 ώρες και τα κύτταρα 
συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση στις 5000 στροφές για 20 λεπτά. Η επαναιώρηση των 
κυττάρων πραγματοποιήθηκε σε διάλυμα αποδιατακτικών ή μη αποδιατακτικών 
συνθηκών, ανάλογα με τη φύση της πρωτεΐνης, ενώ η διάρρηξή τους έγινε με 
υπερηχοβόληση για 5 λεπτά συνολικά (διαστήματα 10x30 sec, με ενδιάμεσα διαλείμματα 
του ενός λεπτού). Το διαλυτό κλάσμα παρελήφθη μετά από φυγοκέντρηση στις 12000 
rpm για 1 ώρα στους 4 °C. 

2.2.3.5 Χρωματογραφία Συγγένειας Ακινητοποιημένου μετάλλου  

Η χρωματογραφία συγγένειας είναι μία αποτελεσματική τεχνική διαχωρισμού και 
καθαρισμού βιομορίων, η οποία βασίζεται στην ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να 
δεσμεύουν με εκλεκτικό και αντιστρέψιμο τρόπο συγκεκριμένα μόρια-δεσμευτές 
(Κλώνης, 1997). Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η χρωματογραφία συγγένειας 
Νi-ΝΤΑ. Στην περίπτωση αυτή το προσροφητικό υλικό της στήλης είναι αγαρόζη ενώ ο 
δεσμευτής είναι μεταλλοκατιόντα νικελίου (Ni++) που συνδέονται με την αγαρόζη μέσω 
νιτριλο-τριοξικού οξέος (NTA). Το ΝΤΑ καταλαμβάνει 4 από τις 6 θέσεις πρόσδεσης 
υποκαταστάτη του νικελίου, αφήνοντας ελεύθερες δύο θέσεις για την αλληλεπίδραση με 
τον επίτοπο των 6 ή 10 ιστιδινών που φέρουν οι προς καθαρισμό πρωτεΐνες. Λόγω της 
συγγένειας και της εκλεκτικής αλληλοαναγνώρισης ακινητοποιημένου δεσμευτή και 
πρωτεΐνης-στόχου, το αντίστοιχο σύμπλοκο σχηματίζεται επί της στήλης. Αντίθετα, 
μόρια τα οποία δεν εμφανίζουν συγγένεια για τον προσροφητή, δεν αναγνωρίζονται και 
περνούν αδέσμευτα. Η στήλη εκπλένεται με ρυθμιστικό διάλυμα, για την απομάκρυνση 
των αδέσμευτων μορίων, ενώ η προσροφημένη πρωτεΐνη εκλούεται από τη στήλη 
παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης ιμιδαζολίου στο ρυθμιστικό διάλυμα, το οποίο 
ανταγωνίζεται την δέσμευση των ιστιδινών στο νικέλιο.  

2.2.3.6 Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης 

Στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης, τα προς διαχωρισμό συστατικά του 
διαλύματος βρίσκονται και κατανέμονται μεταξύ δύο περιοχών της ίδιας υγρής φάσης 
(αυτής η οποία περιβάλλει και αυτής η οποία εμποτίζει το χρωματογραφικό υλικό) και ο 
διαχωρισμός τους γίνεται σύμφωνα με το μοριακό τους μέγεθος. Ο διαχωρισμός που 
επιτυγχάνεται εξαρτάται από το χρωματογραφικό υλικό, το οποίο γενικά αποτελείται από 
πορώδη σωματίδια υπό μορφή σφαιριδίων με φυσική, χημική και βιολογική σταθερότητα 
και αδράνεια. Το υλικό εγκλωβίζεται στη χρωματογραφική στήλη και εξισορροπείται με 
κατάλληλα ρυθμισμένη υγρή φάση ενώ ακολούθως προστίθεται (φορτώνεται) το προς 
ανάλυση δείγμα. Βιομόρια μεγέθους μεγαλύτερου από τους πόρους του 
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χρωματογραφικού υλικού αποκλείονται από το εσωτερικό του και, συνεπώς, κινούνται 
περίπου με την ταχύτητα του μετώπου του διαλύτη. Αντίθετα, μόρια μεγέθους 
μικρότερου των πόρων διαχέονται στο εσωτερικό των σφαιριδίων. Τα παραπάνω ισχύουν 
συγκριτικά μεταξύ μορίων σφαιρικής μορφής, όπου υφίσταται η αναλογία μεγέθους και 
βάρους. Ραβδοειδή και μετουσιωμένα μόρια, όπως και πολλές γλυκοπρωτεΐνες, 
ενδεχομένως, εμφανίζουν ανώμαλη χρωματογραφική συμπεριφορά (Κλώνης, 1997).  

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το χρωματογραφικό υλικό Sephacryl S-
100, S-200 και S-300 (Amersham) με διαχωριστικό εύρος 1×103-1×105 D, 5×103-2.5×105 

D και 1×104-1.5×106 D, αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα παράγωγο της δεξτράνης που 
προέρχεται από τη σύνδεση αλλυλικής δεξτράνης με Ν,Ν’-μεθυλενο-δις-ακρυλαμίδιο. To 
πακετάρισμα του υλικού έγινε σε στήλη XK 16/100 (Pharmacia) χρησιμοποιώντας το 
σύστημα ÄKTA purifier (Amersham) και τα πρωτόκολλα της κατασκευάστριας 
εταιρείας. 

Ο νεκρός της όγκος της στήλης προσδιορίστηκε με δείγμα Μπλε Δεξτράνης και 
ακολούθως η στήλη βαθμονομήθηκε με τη βοήθεια πρωτεϊνών αναφοράς. Η σχέση 
μεταξύ του όγκου έκλουσης και του φαινομενικού μοριακού βάρους προσδιορίζεται 
έμμεσα μέσω του συντελεστή Kav, που καθορίζει το ποσοστό του όγκου των πόρων του 
χρωματογραφικού υλικού που είναι διαθέσιμο για το συγκεκριμένου μεγέθους μόριο και 
δίνεται από την σχέση: Kav = (Ve-Vo)/(Vt-Vo)  

Όπου: Ve είναι ο όγκος έκλουσης, Vo ο νεκρός όγκος και Vt ο συνολικός όγκος της 
στήλης. Η ανάλυση μέσω μοριακής διήθησης των υπό μελέτη πρωτεϊνών 
πραγματοποιήθηκε στους 20 °C. Η ροή ήταν 0.8 ml/min και η απορρόφηση του 
εκλούσματος καταγραφόταν σε δύο μήκη κύματος, 280 και 255 nm. 

2.2.3.7 Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών 

Αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE) 
Για το διαχωρισμό πρωτεϊνών μέσω ηλεκτροφόρησης σε αποδιατακτικά πηκτώματα 

πολυακρυλαμίδης (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-
PAGE), εφαρμόστηκε η μέθοδος του Laemmli (Laemmli, 1970). To πήκτωμα ανάλυσης 
(resolving gel) περιείχε 10-15% πολυακρυλαμίδη (ανάλογα με το μέγεθος της υπό 
ανάλυση πρωτεΐνης), 375 mM Tris pH 8.8, 0.1% SDS, APS και TEMED. Το πήκτωμα 
επιστοίβασης (stacking gel) περιείχε 4% πολυακρυλαμίδη, 125 mM Tris pH 6.8, 0.1% 
SDS, APS και TEMED. Το διάλυμα ηλεκτροφόρησης περιείχε 25 mM Tris, 192 mM 
Glycine pH 8.0 και 0.1% SDS. Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα, μετά την προσθήκη ίσου 
όγκου διαλύματος: 100 mM Tris pH 6.8, 200 mM DTT, 4% SDS, 0.2% bromophenol 
blue, 20% γλυκερόλη, θερμάνθηκαν στους 100 °C για 5 λεπτά και υποβλήθηκαν σε 
ηλεκτροφόρηση. Οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης ήταν: 20 mA ανά πήκτωμα, έως ότου το 
μέτωπο φθάσει στο πήκτωμα ανάλυσης και 30 mA κατά τη διάρκεια της ανάλυσης σε 
θερμοκρασία δωματίου.  

 61



Κεφάλαιο 2   Yλικά και Μέθοδοι 

Αποδιατακτικό πήκτωμα τρισίνης 
Για πρωτεΐνες μεγέθους μικρότερου των 10 kD χρησιμοποιήθηκαν πηκτώματα 

τρισίνης (Schagger and von Jagow, 1987). Στην περίπτωση αυτή παρασκευάστηκαν τρεις 
ζώνες πηκτώματος: α) το πήκτωμα ανάλυσης (resolving gel): 10% πολυακρυλαμίδη, 1M 
Tris pH 8.45, 0.1% SDS και 13,33% γλυκερόλη, β) το ενδιάμεσο (spacer gel): 10% 
πολυακρυλαμίδη, 1M Tris pH 8.45 και 0.1% SDS και γ) το πήκτωμα επιστοίβασης 
(stacking gel): 4% πολυακρυλαμίδη, 745 mM Tris pH 8.45 και 0.075% SDS. Σε κάθε 
περίπτωση, ο πολυμερισμός των πηκτωμάτων έγινε με APS και TEMED. Για την 
ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιήθηκαν τα διαλύματα ανόδου (200 mM Tris-HCl pH 8.9) και 
καθόδου (100 mM Tris-HCl pH 8.25, 100 mM tricine (tris-hydroxymethyl-amino-
glycine), 0.1% SDS). 

Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα επωάστηκαν για 30 λεπτά στους 40 °C σε διάλυμα: 50 
mM Tris pH 6.8, 2% μερκαπτοαιθανόλη, 4% SDS, 0.01% Serva blue G, 12% γλυκερόλη, 
ενώ κατά την ηλεκτροφόρηση εφαρμόστηκαν οι ίδιες, με προηγουμένως, συνθήκες. Μετά 
το τέλος της ηλεκτροφόρησης οι πρωτεΐνες μονιμοποιήθηκαν στην πηκτή με ανάδευση 
για 30 λεπτά σε διάλυμα 50% μεθανόλης-10% οξικού οξέος.  

2.2.3.8 Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών σε διάλυμα 

Η εκτίμηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών έγινε με τη μέθοδο Bradford 
(Bradford, 1976) όπως περιγράφεται στο σχετικό εργαστηριακό εγχειρίδιο (Ausubel et 
al., 1987-2003).  

2.2.3.9 Ανίχνευση ολικών πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

Η ανίχνευση ολικών πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης έγινε μετά από: 
i) Χρώση με Coomasie Brilliant blue R-250: Το πήκτωμα εμβαπτίζεται σε διάλυμα 50% 
μεθανόλης, 10% οξικού οξέος, 0.002% Coomasie Brilliant blue R-250, για 1-2 ώρες με 
ήπια ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί αποχρωματισμός του πηκτώματος 
σε διάλυμα 50% μεθανόλης, 10% οξικού οξέος έως ότου οι πρωτεϊνικές ζώνες γίνουν 
ορατές και στη συνέχεια διατηρείται σε διάλυμα 0.07% οξικού οξέος, 7% γλυκερόλης ή 
ξηραίνεται.  
ii) Χρώση με Serva Blue G: Το πήκτωμα εμβαπτίζεται σε διάλυμα: 10% οξικού οξέος, 
0.025% Serva Blue G για 1-2 ώρες με ήπια ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. 
Ακολουθεί αποχρωματισμός του πηκτώματος σε διάλυμα 10% οξικού οξέος. 

2.2.3.10 Ανοσοεντοπισμός πρωτεϊνών – Ανάλυση Western 

Η μέθοδος Western μπορεί να ανιχνεύσει μικρές ποσότητες μιας συγκεκριμένης 
πρωτεΐνης σε ένα σύνθετο πρωτεϊνικό μίγμα. Περιλαμβάνει τη μεταφορά πρωτεϊνών από 
πηκτώματα πολυακρυλαμίδης σε φίλτρα νιτροκυτταρίνης και την ανίχνευση τους με 
χρήση κατάλληλου αντισώματος.  
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Κατά τη διαδικασία αυτή 5-10 μg ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος αναλύεται σε 
πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου και στη συνέχεια μεταφέρεται στην επιφάνεια μεμβράνης 
νιτροκυτταρίνης ή PVDF, με ηλεκτροαποτύπωση (electroblotting). Για την 
ηλεκτρομεταφορά το πήκτωμα ακρυλαμιδίου και η μεμβράνη τοποθετούνται μεταξύ δύο 
ηλεκτροδίων γραφίτη σε διάλυμα 25 mΜ Tris base, 192 mM γλυκίνη, 20% μεθανόλη. Η 
εφαρμοζόμενη τάση υπολογίζεται από τον αριθμητικό τύπο 0.8 mΑ x cm2 για 90 λεπτά. 
Η μεμβράνη εμβαπτίζεται (προαιρετικά) σε διάλυμα 0.1% οξικού οξέος, 1% Ponseau S, 
για να διαπιστωθεί η πλήρης μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα στη 
νιτροκυτταρίνη. Ακολουθούν τρεις πλύσεις με αραιό διάλυμα οξικού οξέος, και η 
μεμβράνη σε αυτό το στάδιο μπορεί να φωτογραφηθεί. Η απομάκρυνση της χρωστικής 
Ponseau επιτυγχάνεται μετά από διαδοχικές πλύσεις με διάλυμα TBS: 100 mM Tris-Cl 
pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1% Tween 20. Ακολούθως, η μεμβράνη προ-επωάζεται για 30-
60 λεπτά, στο ίδιο διάλυμα συμπληρωμένο με μία πρωτεΐνη γενικής χρήσεως (3% ΒSA ή 
5% σκόνη γάλακτος), για την κάλυψη των ελεύθερων θέσεων της μεμβράνης και την 
παρεμπόδιση της μη εξειδικευμένης πρόσδεσης του αντισώματος. Στη συνέχεια, 
προστίθεται το εξειδικευμένο για την πρωτεΐνη αντίσωμα, σε κατάλληλη αραίωση και η 
μεμβράνη επωάζεται για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ή 8-12 ώρες στους 4 °C. 
Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 10 λεπτών με περίσσεια διαλύματος TBS, και στην 
συνέχεια στο ίδιο διάλυμα προστίθεται ένα δεύτερο αντίσωμα ενζυμικά σημασμένο. 
Μετά από επώαση 1 ώρας η μεμβράνη πλένεται με περίσσεια διαλύματος TBS για δύο 
εικοσάλεπτα. Ακολουθεί η διαδικασία εμφάνισης με τη χρήση υποστρώματος 
κατάλληλου για το, προσδεμένο στο δεύτερο αντίσωμα, ένζυμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
χρησιμοποιήθηκε ως δεύτερο αντίσωμα το anti-IgG-Alkaline phosphatase (Promega). Η 
αντίδραση ανίχνευσης πραγματοποιείται σε διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης (100 mM 
NaCl, 5 mM MgCl2, 100 mM Tris pH 9.5) με την προσθήκη των υποστρωμάτων NBT 
(66μl/10ml) και BCIP (33 μl/10ml), ολοκληρώνεται σε 10-60 λεπτά και σταματά µε 
εµβάπτιση της μεμβράνης σε νερό. Οι μεμβράνες στεγνώνονται στον αέρα και 
αποθηκεύονται σε σκοτάδι. 

2.2.3.11 In vivo σήμανση πρωτεϊνών με 35S-Met σε κύτταρα E. coli 

H σήμανση των πρωτεϊνών με ραδιενεργή μεθειονίνη ([35S]-Methionine) σε Ε. coli, 
έγινε με το σύστημα που βασίζεται στην T7 RNA πολυμεράση, όπως περιγράφεται από 
τους Tabor and Richardson, 1985. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για τη σήμανση 
πρωτεϊνών, τα γονίδια των οποίων είχαν υποκλωνοποιηθεί σε φορείς έκφρασης, pT7-7 ή 
pET16b, στους οποίους η μεταγραφή των γονιδίων ελέγχεται από την T7 RNA 
πολυμεράση. 

Αναλυτικότερα, βακτηριακά κύτταρα της E. coli, μετασχηματισμένα με τα υπό 
μελέτη γονίδια, αναπτύσσονται σε LB παρουσία των κατάλληλων αντιβιοτικών, στους 30 
°C, έως ότου η οπτική πυκνότητα στα 600 nm (ΟD600) να φτάσει την τιμή 0.5. Στο 
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σημείο αυτό, 2 ml καλλιέργειας φυγοκεντρούνται στις 14000 rpm για 1 λεπτό και 
ακολούθως τα κύτταρα κατακρημνίζονται. Ακολουθεί πλύση των κυττάρων (δύο φορές) 
με θρεπτικό μέσο M9 και επαναιώρησή τους σε 2 ml του ίδιου διαλύματος, 
εμπλουτισμένο με 20 μg/ml θειαμίνη και 0.01% w/v μίγματος 19 αμινοξέων (από το 
οποίο απουσιάζει η μεθειονίνη). Η ανάπτυξη των βακτηρίων συνεχίζεται για μία επιπλέον 
ώρα στους 30 °C. Αμέσως μετά προστίθεται 1 mM IPTG και η καλλιέργεια των 
βακτηρίων συνεχίζεται στις ίδιες συνθήκες για 30 λεπτά. Η ακόλουθη προσθήκη 200 
μg/ml ριφαμπικίνης αναστέλλει τη λειτουργία των βακτηριακών RNA πολυμερασών, 
χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία της T7 RNA πολυμεράσης που είναι ανθεκτική στο 
αντιβιοτικό. Έτσι, επιτυγχάνεται εκλεκτική έκφραση και σήμανση της υπό μελέτη 
πρωτεΐνης, το γονίδιο της οποίας μεταγράφεται από την T7 RNA πολυμεράση. Για την 
αποτελεσματική είσοδο της ριφαμπικίνης στα κύτταρα, τα βακτήρια επωάζονται στους 
42 °C για 10 λεπτά και μεταφέρονται στους 30 °C για άλλα 20 λεπτά. Στη συνέχεια, 
προστίθενται 2 μl ραδιενεργής μεθειονίνης (20 μCi, Amersham) και τα κύτταρα 
επωάζονται για 5 λεπτά στους 30 °C. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των κυττάρων και 
απομόνωση των πρωτεϊνών με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.3.1. 
Τα δείγματα αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, το οποίο στη 
συνέχεια ξηραίνεται και εκτίθεται σε φιλμ για αυτοραδιογραφία. 

2.2.3.12 Ιn vitro μεταγραφή και μετάφραση 

Η in vitro μεταγραφή και μετάφραση cDNA μορίων από υπερελικωμένα πλασμίδια 
έγινε με το συζευγμένο σύστημα μεταγραφής/μετάφρασης (TNT, Promega) σε λύμα 
δικτυοερυθροκυττάρων κουνελιού. Συνοπτικά, 1 μg ανασυνδυασμένου πλασμιδίου, που 
πρόκειται να μεταγραφεί, προστίθεται στο μίγμα αντίδρασης (50 μl):  
 
Μίγμα αντίδρασης: Ογκος 
TNT λύμα δικτυοερυθροκκυττάρων κουνελιού 25 μl 
ΤΝΤ ρυθμιστικό διάλυμα αντίδρασης 2 μl 
Τ7 RNA πολυμεράση 1 μl 
Rnasin, αναστολέας ριβονουκλεασών 1 μl 
1mM μίγματος αμινοξέων (εκτός μεθειονίνη) 4 μl 
35S-Mεθειονίνη (10mCi/ml) 4 μl 
Πλασμίδιο 1 μg 
Νερό μέχρι 50 μl 

 
Η αντίδραση επωάζεται στους 30 οC για 60-90 λεπτά. Τα προϊόντα της μετάφρασης 

αναλύονται σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. Στη συνέχεια, το πήκτωμα 
ξηραίνεται και εκτίθεται σε φιλμ για αυτοραδιογραφία. 
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2.2.4 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων in vitro 

2.2.4.1. Μέθοδος Far western 

Η μέθοδος Far western βασίζεται στην τεχνική western blotting με τη διαφορά ότι η 
ανίχνευση των πρωτεϊνών δε βασίζεται στη χρήση αντισώματος, αλλά μιας πρωτεΐνης 
«δόλωμα» η οποία ενδεχομένως προσδένεται στην πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει. Η 
μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μεμονομένων πρωτεϊνών αλλά 
αναπτύχθηκε κυρίως για την ανίχνευση πρωτεϊνικών συμπλόκων. Η πρωτεΐνη «δόλωμα» 
μπορεί να είναι είτε σημασμένη είτε να ανιχνεύεται εξειδικευμένα από αντίσωμα. Η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής:  

Οι πρωτεΐνες αναλύονται σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, παρουσία 
SDS και στη συνέχεια μεταφέρονται σε μεμβράνες PVDF, με ηλεκτρομεταφορά σε 
διάλυμα 25 mΜ Tris base, 192 mM γλυκίνη, 20% μεθανόλη. Στη συνέχεια, η μεμβράνη 
εμβαπτίζεται σε διάλυμα FW (20 mM Tris pH 7.5, 60 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 10 mM 
MgCl2, 0.02% NP-40, 5% glycerol), συμπληρωμένο με 5% σκόνη γάλακτος όπου και 
επωάζεται για 60 λεπτά. Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 5 λεπτών με περίσσεια 
διαλύματος FW. Στη συνέχεια, προστίθεται η πρωτεΐνη «δόλωμα» σε διάλυμα FW 
συμπληρωμένο με 2% BSA και η μεμβράνη επωάζεται στους 4 °C για 12-16 ώρες. Μετά 
το τέλος της επώασης η μεμβράνη πλύνεται τρεις φορές με περίσσεια διαλύματος FW, 
αφήνεται να στεγνώσει και εκτίθεται σε φιλμ για αυτοραδιογραφία. 

2.2.4.2 Μέθοδος χημικής δια-σύνδεσης (cross-linking) 

Οι χημικοί δια-συνδέτες (cross-linkers) είναι αντιδραστήρια τα οποία 
χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν μόρια μέσω ενός ομοιοπολικού δεσμού. Τα δύο 
μόρια διαχωρίζονται από αρκετά άτομα που σχηματίζουν το «διαχωριστικό βραχίονα» 
(spacer arm) του δια-συνδέτη. Οι ομολειτουργικοί δια-συνδέτες εμφανίζουν δύο όμοιες 
ενεργές ομάδες στα άκρα του βραχίονα. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε ο 
χημικός ομολειτουργικός δια-συνδέτης DSP (Lomant and Fairbanks, 1976) της εταιρίας 
Pierce. Ο DSP διαθέτει ένα υδροξυ-θειο-ηλεκτριμιδικό εστέρα (NHS) σε κάθε άκρο του 
διαχωριστικού βραχίονα (μήκους 12 Å), ο οποίος (σε pH 7.0-9.0) αντιδρά με τις 
διαθέσιμες πρωτοταγείς αμινομάδες οποιουδήποτε μορίου. Επιπλέον, ο διαχωριστικός 
βραχίονας περιέχει ένα δισουλφιδικό δεσμό ο οποίος διασπάται εύκολα από αναγωγικούς 
παράγοντες (π.χ. DTT). Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο 
σχετικό εγχειρίδιο της εταιρείας Pierce. 
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2.2.5 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων in vivo 

2.2.5.1 Συν-καθαρισμός πρωτεϊνών στην E. coli 

Για τον συγκαθαρισμό πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η χρωματογραφία συγγένειας 
ακινητοποιημένου μετάλλου Ni-NTA. Τα γονίδια των υπό εξέταση πρωτεϊνών 
κλωνοποιήθηκαν στους συμβατούς πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης pET16b (Novagen) 
και pAR3 (Perez-Perez and Gutierrez, 1995), και συνεκφράστηκαν στην E. coli. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, η μία πρωτεΐνη εκφράζεται με μία αμινοτελική σύντηξη δέκα ιστιδινών 
μετά από επαγωγή με IPTG και η δεύτερη (ως έχει) μετά από επαγωγή με αραβινόζη. 
Στην περίπτωση αλληλεπίδρασης το πρωτεϊνικό σύμπλοκο δεσμεύεται στη στήλη 
αγαρόζης (Ni-NTA) λόγω της συγγένειας του επιτόπου των ιστιδινών με το νικέλιο και οι 
δύο πρωτεΐνες συνεκλούονται. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μόρια της δεύτερης 
πρωτεΐνης δεν αναγνωρίζονται και περνούν αδέσμευτα. Η αναλυτική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 των αποτελεσμάτων (Παρ. 6.2.3), όπου και 
εφαρμόστηκε. 

2.2.5.2 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με το σύστημα δύο υβριδίων του 

σακχαρομύκητα  

Για την μελέτη δυαδικών πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων in vivo χρησιμοποιήθηκε το 
σύστημα των δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την ανίχνευση 
ασθενών και παροδικών αλληλεπιδράσεων ενώ το κύριο πλεονέκτημά της έναντι των 
εναλλακτικών in vitro προσεγγίσεων είναι ότι στις πρωτεΐνες που μελετώνται παρέχεται 
περιβάλλον που προσομοιάζει καλύτερα το φυσιολογικό τους, επιτρέποντας μετα-
μεταφραστικές τροποποιήσεις και την ανάπτυξη της φυσιολογικής διαμόρφωσης των 
μορίων. Το σύστημα στηρίζεται στο γεγονός ότι πολλοί ευκαρυωτικοί μεταγραφικοί 
ενεργοποιητές αποτελούνται από δύο φυσικά διαχωριζόμενες και λειτουργικά 
ανεξάρτητες περιοχές.  

Στην παρούσα διατριβή 
χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 
Matchmaker (Clontech) το 
οποίο βασίζεται στην 
ανασύσταση του 
μεταγραφικού ενεργοποιητή 
Gal4, ο οποίος διαθέτει µία 
περιοχή πρόσδεσης στο DNA 
(DNA-BD, DNA-binding 
domain) και µία περιοχή 
ενεργοποίησης της 

μεταγραφής (AD, activation domain). Η DNA-BD περιοχή αναγνωρίζει και προσδένεται 
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σε μία αλληλουχία (UAS) που βρίσκεται στον υποκινητή γονιδίων που ενεργοποιούνται 
από τον GAL4, ενώ η περιοχή AD αλληλεπιδρά με συστατικά του συμπλόκου έναρξης 
της μεταγραφής (Εικ. 2.1). Για την ενεργοποίηση ενός γονιδίου απαιτούνται και οι δύο 
περιοχές οι οποίες φυσιολογικά αποτελούν τμήμα της ίδιας πρωτεΐνης. Στο σύστημα 
Matchmaker χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί φορείς, pAS2-1 και pACT2, για τη 
δημιουργία ανεξάρτητων συντηγμάτων των περιοχών αυτών με γονίδια που 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες ενδεχομένως αλληλεπιδρούν. Οι φορείς pAS2-1 και 
pACT2 επιτρέπουν τη δημιουργία συντηγμάτων της πρωτεΐνης-στόχου με την περιοχή 
Gal4 DNA-BD ή με την Gal4 AD, αντίστοιχα. Οι φορείς αυτοί φέρουν την αλληλουχία 
που απαιτείται για την έναρξη αντιγραφής του DNA στο σακχαρομύκητα (2μ ori) και 
διαφορετικούς δείκτες επιλογής (ΤRP1 για pAS2-1 και LEU2 για pACT2). Τα υβρίδια 
των χιμαιρικών πρωτεϊνών συνεκφράζονται στο σακχαρομύκητα και κατευθύνονται στον 
πυρήνα. Αν οι δύο πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν τότε οι, συντηγμένες με αυτές, περιοχές του 
μεταγραφικού ενεργοποιητή Gal4 θα γειτνιάσουν με αποτέλεσμα τη λειτουργική 
ανασύστασή του και την έκφραση γονιδίων αναφοράς που καθιστούν φαινοτυπικά 
ανιχνεύσιμη την εν λόγω αλληλεπίδραση. Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το 
στέλεχος ζύμης PJ69-4A, το οποίο διαθέτει τρία διαφορετικά γονίδια επιλογής (ade, his, 
lacZ), κάθε ένα από τα οποία εκφράζεται από διαφορετικό υποκινητή ελαττώνοντας έτσι 
την πιθανότητα των ψευδοθετικών μετασχηματισμένων κυττάρων ζύμης. Οι 
μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό εγχειρίδιο της 
εταιρείας Clontech, «The Matchmaker system». 

2.2.5 Ενζυμικές δοκιμές  

2.2.5.1 Μέτρηση ενεργότητας β-γαλακτοσιδάσης σε μετασχηματισμένα κύτταρα 

σακχαρομύκητα 

Η δοκιμή της β-γαλακτοσιδάσης χρησιμοποιήθηκε για τον ποιοτικό και ποσοτικό 
χαρακτηρισμό των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που ανιχνεύθηκαν με το σύστημα των 
δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα. Όταν το επιλεγμένο στέλεχος διαθέτει το γονίδιο 
αναφοράς lacZ και οι δύο χιμαιρικές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν, τότε ο μεταγραφικός 
ενεργοποιητής GAL4 θα ανασυσταθεί ενεργοποιώντας τη μεταγραφή του εν λόγω 
γονιδίου. H ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης ανιχνεύτηκε με δύο τρόπους:  

i) με τη μέθοδο των φίλτρων, η οποία εφαρμόζεται σε αποικίες ακινητοποιημένες σε 
φίλτρα νιτροκυτταρίνης, χρησιμοποιώντας το υπόστρωμα X-gal και  

ii) με τη μέθοδο της υγρής κυτταροκαλλιέργειας, χρησιμοποιώντας το χρωμογονικό 
υπόστρωμα ONPG. Ο σχηματισμός των προϊόντων υδρόλυσης του υποστρώματος ONPG 
από τη β-γαλακτοσιδάση εκτιμάται φασματοφωτομετρικά. 

Η δεύτερη μέθοδος υπερτερεί έναντι της πρώτης γιατί εκτός από την ποιοτική 
ανίχνευση επιτρέπει και ποσοτική εκτίμηση της ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης 
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προσδιορίζοντας έτσι την ισχύ της αλληλεπίδρασης. Οι μεθοδολογίες που 
ακολουθήθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό εγχειρίδιο της εταιρείας Clontech 
«The Matchmaker system». 

2.2.5.2 Μέτρηση ενεργότητας ΑΤΡάσης της His10-HrcN 

Για τον προσδιορισμό της ενζυμικής ενεργότητας ΑΤΡάσης της πρωτεΐνης His10-
HrcN χρησιμοποιήθηκε η φασματοφωτομετρική μέθοδος της χρωστικής πράσινο του 
μαλαχίτη (Malachite Green Reagent) (Lanzetta et al., 1979). Η υδρόλυση του ΑΤΡ από 
την πρωτεΐνη His10-HrcN (0,6 μg/ml) προσδιορίστηκε υπολογίζοντας την ελευθέρωση 
φωσφόρου σε 100 μl διαλύματος: 50 mM Tris-Cl, pH 8, 50 mM KCl, 5 mM MgCl, 
παρουσία 1 mg/ml BSA και 1 mM ATP, μετά την επώαση 12 λεπτών στους 30 °C 
(Pozidis et al., 2003). Η αντίδραση σταματά με επώαση των δειγμάτων σε πάγο για 5 
λεπτά και την προσθήκη κατάλληλου αντιδραστηρίου για την ανίχνευση του ανόργανου 
φωσφόρου που απελευθερώθηκε κατά την αντίδραση (Lanzetta et al., 1979). 

2.2.6 Φασματοσκοπία κυκλικού διχρωισμού (Circular dichroism, CD) 

Το φαινόμενο του κυκλικού διχρωισμού παρατηρείται όταν μόρια απορροφούν 
δεξιόστροφο και αριστερόστροφο κυκλικά πολωμένο φως σε διαφορετικό βαθμό. Το 
επίπεδα πολωμένο φως μπορεί να αναλυθεί σε δύο κυκλικά πολωμένα συστατικά, ένα 
δεξιόστροφο (R) και ένα αριστερόστροφο (L), ίδιας φάσης, μήκους κύματος και πλάτους 
ταλάντωσης (Kelly et al., 2005). Ο κυκλικός διχρωισμός αναφέρεται στη διαφορική 
απορρόφηση των δύο αυτών συστατικών. Σήμα κυκλικού διχρωισμού θα παρατηρηθεί 
όταν ένα χρωμοφόρο είναι χειρικό (οπτικά ενεργό) για έναν από τους παρακάτω λόγους: 
α) λόγω της δομής του, π.χ. ένα άτομο C με τέσσερις διαφορετικούς υποκαταστάτες ή 
ένας δισουσφιδικός δεσμός είναι χειρικός εξ’ αιτίας των δίεδρων γωνιών της αλυσίδας 
των ατόμων C-S-S-C, β) είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένο σε ένα χειρικό κέντρο στο μόριο 
ή γ) βρίσκεται σε ένα ασύμμετρο περιβάλλον λόγω της τριτοταγούς δομής που 
υιοθετείται από το μόριο (Kelly et al., 2005). Τα όργανα κυκλικού διχρωισμού μετρούν 
τη διαφορά στην απορρόφηση μεταξύ του L και R κυκλικά πολωμένου φωτός, η οποία 
δίνεται από τη σχέση: ΔΑ=ΑL-AR. Η διαφορά απορρόφησης μετατρέπεται σε 
γραμμομοριακή ελλειπτικότητα, [θ], μέσω της σχέσης: [θ] = 32.98 ΔA.  

Οι πρωτεΐνες είναι ασύμμετρα μόρια (δεξιόστροφες και αριστερόστροφες α-έλικες, L, 
D αμινοξέα) και ως εκ τούτου οπτικά ενεργές. Στη μελέτη πρωτεϊνών, η τεχνική του 
κυκλικού διχρωισμού παρέχει συμπληρωματικές δομικές πληροφορίες λαμβάνοντας έναν 
αριθμό φασμάτων σε διαφορετικά μήκη κύματος. Στις πρωτεΐνες, τα χρωμοφόρα που 
ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν τον πεπτιδικό δεσμό (απορρόφηση στην περιοχή του άπω-
υπεριώδους, κάτω από τα 240 nm), πλευρικές αλυσίδες αρωματικών αμινοξέων 
(απορρόφηση στην περιοχή του εγγύς-υπεριώδους, μεταξύ 260-320 nm) και 
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δισουλφιδικούς δεσμούς (ασθενείς ζώνες απορρόφησης μεγάλου εύρους εστιασμένες 
γύρω από τα 260 nm).  
 

 
 
Εικόνα 2.2 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού στην περιοχή του 
άπω-υπεριώδους που σχετίζονται με διάφορους τύπους 
δευτεροταγούς δομής: Α: α-έλικα, Β: β-πτυχωτή επιφάνεια, 
Γ: στροφή τύπου Ι h, Δ: έλικα πολυπρολίνης τύπου ΙΙ, Ε: 
τυχαίο σπείραμα (Kelly et al., 2005). 

 
 
 
 
 

 
Οι πληροφορίες που παρέχει ο κυκλικός διχρωισμός στη μελέτη πρωτεϊνών (και οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή) περιλαμβάνουν: 
1) την εκτίμηση της σύνθεσης της δευτεροταγούς δομής του εξεταζόμενου μορίου. Η 

απορρόφηση στην περιοχή του άπω-υπεριώδους οφείλεται κυρίως στο ασύμμετρο 
περιβάλλον του πεπτιδικού δεσμού και οι διαφορετικοί τύποι δευτεροταγούς δομής 
δίνουν χαρακτηριστικά φάσματα στην περιοχή αυτή (Εικ. 2.2). Έτσι για παράδειγμα, οι 
α-έλικες εμφανίζουν αρνητική κορυφή στα 222 nm και στα 208 nm και θετική κορυφή 
στα 192 nm, οι β-πτυχωτές επιφάνειες εμφανίζουν μια αρνητική κορυφή κοντά στα 216 
nm και μια θετική στα 195-200 nm και οι πλήρως αποδιαταγμένες πολυπεπτιδικές 
αλυσίδες ή αλλιώς τυχαία σπειράματα (random coils) εμφανίζουν μια ισχυρή αρνητική 
ζώνη στα 197-199 nm. Στην παρούσα διατριβή, για τον υπολογισμό της δευτεροταγούς 
δομής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο CDPro το οποίο περιλαμβάνει τρία 
διαφορετικά προγράμματα: CONTIN (Provencher and Glockner, 1981), CDSSTR 
(Johnson, 1999) και SELCON3 (μέθοδος αυτό-συνέπειας, self-consistent) (Sreerama and 
Woody, 1993), τα οποία χρησιμοποιούν φάσματα αναφοράς ενός συνόλου πρωτεϊνών 
γνωστής δευτεροταγούς δομής. Οι υπολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν βασίζονται 
στην παραδοχή ότι κάθε φάσμα κυκλικού διχρωισμού μιας πρωτεΐνης αποτελείται από το 
γραμμικό συνδυασμό φασμάτων των συστατικών της δευτεροταγούς της δομής 
(Sreerama and Woody, 2000). 

2) τις αλλαγές στη διαμόρφωση ενός πρωτεϊνικού μορίου. Όπως, για παράδειγμα, τη 
μετατροπή οργανωμένων διαμορφώσεων της δευτεροταγούς δομής (α-έλικες, κ.α.) μιας 
πρωτεΐνης που αποδιατάσσεται σε δομές τυχαίου σπειράματος. 
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3) τα στάδια τα οποία μεσολαβούν για τη μετάβαση μιας πρωτεΐνης (π.χ. κατά τη 
θερμική αποδιάταξη) από την αναδιπλωμένη (folded) στην πλήρως αποδιπλωμένη 
(unfolded) μορφή της. 

4) τη θερμοδυναμική σταθερότητα και το σημείο τήξης δομικών περιοχών μιας 
πρωτεΐνης.  

5) πληροφορίες που αφορούν την τριτοταγή δομή μιας πρωτεΐνης από τη συλλογή 
φασμάτων στην περιοχή του εγγύς υπεριώδους (260 – 320 nm). Στην περιοχή αυτή 
συμβάλλουν κυρίως τα αρωματικά αμινοξέα. Κάθε αμινοξύ εμφανίζει ένα 
χαρακτηριστικό προφίλ. Η τρυπτοφάνη εμφανίζει μία κορυφή κοντά στα 290 nm, ενώ η 
τυροσίνη μεταξύ των 275-282 nm. Η φαινυλαλανίνη εμφανίζει ασθενέστερες αλλά 
διακριτές κορυφές μεταξύ 255-270 nm (Εικ. 2.3).  
 

Εικόνα 2.3 Φάσμα κυκλικού διχρωισμού στην 
περιοχή του εγγύς υπεριώδους. Υποδεικνύεται το 
εύρος του μήκους κύματος που αντιστοιχεί σε 
σήματα από τις πλευρικές αλυσίδες της 
φαινυλαλανίνης (Phe), της τυροσίνης (Tyr) και της 
τρυπτοφάνης (Trp). Επισημαίνεται ότι μπορεί να 
υπάρξει σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των 
σημάτων Tyr και Trp (Kelly et al., 2005). 

 
Το ακριβές σχήμα και οι διαστάσεις του φάσματος στο εγγύς υπεριώδες για μία 

πρωτεΐνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό εμφάνισης κάθε αρωματικού αμινοξέος, την 
ευκινησία τους, τη φύση του περιβάλλοντος τους (δεσμοί υδρογόνου, πολικές ομάδες 
κ.α.) και τη διάταξη της πρωτεΐνης στο χώρο (Kelly et al., 2005). Έτσι, τα φάσματα 
κυκλικού διχρωισμού στην περιοχή αυτή θεωρούνται ενδεικτικά της τριτοταγούς δομής 
του πρωτεϊνικού μορίου. 

6) την εκτίμηση δομικών συσχετισμών μεταξύ μιας πρωτεΐνης αγρίου τύπου και 
μεταλλαγμάτων της.  

Οι αναλυτικές διαδικασίες και οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν στα πειράματα 
κυκλικού διχρωϊσμού περιγράφονται στα Κεφάλαια 4 και 5 των αποτελεσμάτων. 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΑΠΕΡΟΝΗΣ 
(ORF1)/ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ-ΤΕΛΕΣΤΗ (ORF2) ΣΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ avrPphF. 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις αλληλεπιδράσεις φυτών-παθογόνων είναι συχνό το φαινόμενο της 
εξειδικευμένης, ως προς μία φυτική ποικιλία, ανθεκτικότητας (cultivar (cv.)-specific 
resistance). Ένα φυτοπαθογόνο, επομένως, μπορεί να είναι ικανό να προκαλέσει ασθένεια 
(μολυσματικό, virulent) σε συγκεκριμένες ποικιλίες του ξενιστή του, και ανίκανο να 
προκαλέσει ασθένεια σε άλλες (αμολυσματικό, avirulent) (Alfano and Collmer, 1997; De 
Wit, 1995; Grant and Mansfield, 1999). Σύμφωνα με την υπόθεση «γονιδίου-προς-
γονίδιο» (gene-for-gene hypothesis) που προτάθηκε αρχικά από τον Flor, η εξειδικευμένη 
ως προς την ποικιλία ανθεκτικότητα βασίζεται στην εξειδικευμένη «αναγνώριση» ενός 
γονιδίου αμολυσματικότητας (avr) του παθογόνου και ενός γονιδίου ανθεκτικότητας (R) 
του ξενιστή (Flor, 1971). Στο φυτοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola (Psph), το οποίο προκαλεί την ασθένεια “halo-blight” στη φασολιά, έχουν 
προσδιοριστεί εννέα φυλές που διαφοροποιούνται με βάση την παθογόνο ικανότητά τους 
σε ένα εύρος ποικιλιών φασολιάς (Taylor et al., 1996). 

Το γονίδιο avrPphF απομονώθηκε από τις φυλές 5 και 7 της Psph με βάση την 
ικανότητά του να επάγει την αντίδραση υπερευαισθησίας (hypersensitive reaction, HR) 
σε ποικιλίες φασολιάς που έφεραν το αντίστοιχο γονίδιο R1, όπως η ποικιλία Red 
Mexican. Η νουκλεοτιδική αλληλουχία του γονιδίου (πανομοιότυπη και στις δύο φυλές) 
αποκάλυψε τα χαρακτηριστικά ενός οπερονίου αποτελούμενο από δύο ανοικτά 
αναγνωστικά πλαίσια (ORFs). Τα δύο ORFs χωρίζονται από μία αλληλουχία 57 βάσεων 
και η έκφρασή τους ελέγχεται από ένα κοινό υποκινητή που περιέχει το μοτίβο του 
πλασίου hrp (hrp box motif), υποδεικνύοντας ρύθμιση από την πρωτεΐνη HrpL (Innes et 
al., 1993; Pirhonen et al., 1996). Το ποσοστό ζευγών βάσεων γουανίνης και κυτοσίνης 
(G+C) στο εν λόγω γονίδιο είναι 47%, (40% για την ORF1 και 52.5% για την ORF2), 
σημαντικά χαμηλότερο από το ποσοστό 59–61% που συνήθως αναφέρεται για το 
γενομικό DNA της P.syringae (De Ley, 1968). Η θέση του avrPphF χαρτογραφήθηκε, 
αριστερά στη νησίδα παθογένειας (PAI) της Psph, στο πλασμίδιο pAV511 (154 kb), 
μεταξύ των γονιδίων avrPphC και ενός ομολόγου του avrD (Jackson et al., 1999; 
Tsiamis et al., 2000). 

Το στέλεχος RW60 της Psph, που έχει χάσει το πλασμίδιο pAV511, εμφανίζει 
απώλεια της παθογόνου ισχύος σε ένα ευρύ φάσμα ευαίσθητων ποικιλιών, όπως η 
Tendergreen και η Canadian Wonder. Στην ποικιλία Tendergreen η μολυσματικότητα του 
στελέχους RW60 αποκαταστάθηκε από την εισαγωγή του γονιδίου avrPphF, ενώ η 
υποκλωνοποίηση του ίδιου γονιδίου, απουσία του πλασμιδίου pAV511, επιτάχυνε την 
HR που προκαλείται από το στέλεχος RW60 στην ποικιλία Canadian Wonder. Ένα 
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δεύτερο γονίδιο από το πλασμίδιο pAV511, το avrPphC, το οποίο ελέγχει την 
αμολυσματικότητα στη σόγια, βρέθηκε να μπλοκάρει την ενεργότητα του avrPphF στην 
ποικιλία Canadian Wonder, αλλά όχι στην ποικιλία Red Mexican. Το γονίδιο avrPphF 
είναι το πρώτο για το οποίο έχει δειχτεί ότι δρα επίσης ως παράγοντας μολυσματικότητας 
(virulence) σε ποικιλίες σόγιας (Tsiamis et al., 2000). Τέλος, η χρήση μη πολικών 
μεταλλαγμάτων έδειξε ότι για τη λειτουργία του γενετικού τόπου avrPphF είναι 
απαραίτητη η παρουσία και των δύο ORFs του οπερονίου. 

Είναι γνωστό ότι η αποτελεσματική έκκριση και μεταφορά αρκετών υποστρωμάτων 
της έκκρισης τύπου ΙΙΙ, τόσο σε φυτικά όσο και σε ζωικά παθογόνα βακτήρια, δεν 
απαιτεί μόνο πρωτεϊνικά σήματα, αλλά εξαρτάται, επίσης, από την πρόσδεσή τους σε 
εξειδικευμένες κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες που ονομάζονται σαπερόνες (Ghosh, 
2004).  

Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα δύο ORFs του avrPphF 
συνιστούν ένα οπερόνιο, ενώ η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το πρώτο ORF 
(AvrPphF_ORF1) εμφανίζει τα τυπικά δομικά χαρακτηριστικά των μοριακών συνοδών 
τύπου ΙΙΙ - μικρό μοριακό βάρος (15.6 kD), όξινο pΙ (5.89) και μία πιθανή αμφιπαθή 
καρβοξυτελική α-έλικα πλούσια σε λευκίνες - (Badel et al., 2003; Feldman and Cornelis, 
2003; Parsot et al., 2003; van Dijk et al., 2002), οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο γενετικός 
τόπος avrPphF είναι πιθανό να εκφράζει ένα ζεύγος σαπερόνης/συγγενούς 
υποστρώματος της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ. Έτσι, σε συνεργασία με το 
εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας του Δρ. Μ. Κοκκινίδη, προχωρήσαμε στη διερεύνηση 
της αλληλεπίδρασης των δύο πρωτεϊνών, με απώτερο στόχο την απομόνωση τυχόν 
συμπλόκου και τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής του δομής, από τους συνεργάτες του 
(Γαζή, 2007). 
 

3.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.2.1 Κλωνοποίηση του οπερονίου avrPphF και των γονιδίων avrPphF_ORF1 και 

avrPphF_ORF2 σε πλασμιδιακούς φορείς για έκφραση στην E. coli 

Τα γονίδια avrPphF_ORF1 και avrPphF_ORF2 ενισχύθηκαν μέσω της αλυσιδωτής 
αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιώντας ως μήτρα την κατασκευή 
pBluescript/αvrPphF (Γ. Τσιάμης). Οι εκκινητές2 που χρησιμοποιήθηκαν για τα δύο 
γονίδια ήταν: 
 
 
AvrPphF_ORF1 

Upper: 5’ GGGGGACCATATGAAGAATTCGTTCGACCGC 3’ 
 
Lower: 5’ GGTTTTATATACAACTTTTTTGGCCAGGATCCA 3’ 
 

                                                 
2 Με έντονα γράμματα και υπογράμμιση υποδεικνύονται οι περιοριστικές θέσεις, για μετέπειτα χειρισμούς. 
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AvrPphF_ORF2 

Upper: 5’ CCATCTGGAGAACGTTCATATGGGTAATATCTG 3’ 
 
Lower: 5’ GTCGGTTGTGGGATCCGGGGA 3' 

 
Τα προϊόντα της PCR αφού υπέστησαν πέψη με τις ενδονουκλεάσες NdeI/BamHI 

κλωνοποιήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις στους πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης (στην E. 
coli) με και χωρίς His-tag, pET16b και pT7-7, αντίστοιχα.  

Ολόκληρο το οπερόνιο avrPphF αφού ενισχύθηκε με PCR χρησιμοποιώντας την ίδια 
μήτρα με προηγουμένως και εκκινητές τους AvrPphF_ORF1 Upper και AvrPphF_ORF2 
Lower, κλωνοποιήθηκε στις θέσεις NdeI/BamHI, στο φορέα pET16b. 

3.2.2 Μεταλλάγματα διαγραφής του οπερονίου avrPphF 

Η κατασκευή των μεταλλαγμάτων διαγραφής του οπερονίου avrPphF έγινε με PCR 
χρησιμοποιώντας ως μήτρα την κατασκευή pBluescript/avrPphF. Οι εκκινητές2 που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
 
 
AvrPphF_ORF1/ORF2N85 

Upper: 5’ GGGGGACCATATGAAGAATTCGTTCGACCGC 3’ 
 
Lower: 5’ TTTGGATCCTAGGTTGCATACCCATTGCG 3’ 

 
AvrPphF_ORF1/ORF2N55 

Upper: 5’ CCATCTGGAGAACGTTCATATGGGTAATATCTG 3’ 
 
Lower: 5’ CCTCATAGGATCCTATGCGTCGAGAAAATT 3’ 
 

 
AvrPphF_ORF1/ORF2N42 

Upper: 5’ CCATCTGGAGAACGTTCATATGGGTAATATCTG 3’ 
 
Lower: 5’ CCTTTCCTCGCTGGATCCTTAGTGGAT 3’ 
 

 
AvrPphF_ORF1ΔΝ26/ORF2 

Upper: 5’ CCTGAGAAAAAACATATGCATGAAG 3’ 
 
Lower: 5’ GTCGGTTGTGGGATCCGGGGA 3' 

 
Τα προϊόντα της PCR αφού υπέστησαν πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NdeI και 

BamHI, κλωνοποιήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις του πλασμιδιακού φορέα pET16b για 
έκφραση στην E. coli.  

3.2.3 Πλασμιδιακές κατασκευές για έκφραση στο σακχαρομύκητα 

Οι πλασμιδιακές κατασκευές3: pAS2-1/avrPphF_ORF1, pAS2-1/avrPphF_ORF2, 
pAS2-1/hrpE, pAS2-1/hrpO, pAS2-1/hrcN1-261 (Παπαϊωάνου, 2000), pAS2-1/hrcN259-449 
(Παπαϊωάνου, 2000), pAS2-1/hrcUC199-359 (Παπαϊωάνου, 2000), pAS2-1/hrcVC312-693 
(Παπαϊωάνου, 2000), pAS2-1/hrpQ160-324 (Ταμπακάκη, 1999), pAS2-1/hrcQA 
(Ταμπακάκη, 1999) και pAS2-1/hrcQB (Ταμπακάκη, 1999) προέκυψαν με 

                                                 
3 Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε ένθεμα υποδηλώνουν τα  αμινοξικά κατάλοιπα που διατηρούνται σε αυτό. 
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υποκλωνοποίηση της περιοχής NdeI/BamHI, από τις αντίστοιχες κατασκευές των 
γονιδίων αυτών στο φορέα pT7-7, στις ίδιες θέσεις περιορισμού του φορέα pAS2-1. 

Ενώ, οι πλασμιδιακές κατασκευές: pACT2/avrPphF_ORF1, pACT2/avrPphF_ORF2, 
pACT2/hrcN (Παπαϊωάνου, 2000) και pACT2/hrpE προέκυψαν με υποκλωνοποίηση των 
(ίδιων με προηγουμένως) περιοχών NdeI/BamHI, μετά από επεξεργασία των 5’ και 3’ 
άκρων τους με Klenow πολυμεράση, στη μοναδική θέση SmaI του φορέα pACT2. 

3.2.4 In vivo σήμανση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2 με 35S-

Met σε κύτταρα E. coli 

Για τη σήμανση των εν λόγω πρωτεϊνών, με ραδιενεργή μεθειονίνη ([35S]-
Methionine), χρησιμοποιήθηκαν οι πλασμιδιακές κατασκευές pT7-7/avrPphF_ORF1 και 
pT7-7/avrPphF_ORF2. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 2 (Παρ. 2.2.3.11). Τα δείγματα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης, το οποίο, μετά από ξήρανση, εκτέθηκε σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. 

3.2.5 Έκφραση και απομόνωση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και 

AvrPphF_ORF2 

Υγρή καλλιέργεια κορεσμένη σε κύτταρα του στελέχους BL21(DE3) της E. coli, που 
φέρουν κάθε μία από τις πλασμιδιακές κατασκευές, pET16b/avrPphF_ORF1 και 
pET16b/ avrPphF_ORF2, χρησιμοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό 0.5 λίτρου υγρού 
θρεπτικού μέσου LB παρουσία 100 μg/ml αμπικιλλίνης. Ακολούθησε ανάπτυξη των 
καλλιεργειών στους 37 °C έως ότου η οπτική τους πυκνότητα στα 600 nm να φτάσει την 
τιμή 0.6. Στο σημείο έλαβε χώρα η επαγωγή της έκφρασης των πρωτεϊνών με την 
προσθήκη 1 mM IPTG και οι καλλιέργειες μεταφέρθηκαν στους 28 °C όπου επωάστηκαν 
για 3 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση και η κυτταρική πάστα 
επαναδιαλύθηκε σε 20 ml διαλύματος λύσης (50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM 
ιμιδαζόλιο). Μετά την προσθήκη αναστολέων πρωτεασών τα κύτταρα διαρρήχθηκαν με 
υπερηχοβόληση (sonication) για 4 λεπτά (διαστήματα 8x30 sec, με ενδιάμεσα 
διαλείμματα του ενός λεπτού). Ο διαχωρισμός κυτταροπλασμικού και μεμβρανικού 
κλάσματος έγινε με φυγοκέντρηση στις 18000 g στους 4 °C για 40 λεπτά. Το διαλυτό 
κλάσμα (υπερκείμενο της φυγοκέντρησης) κάθε πρωτεΐνης φορτώθηκε σε στήλη Ni-NTA 
(Qiagen) προεξισορροπημένη με διάλυμα λύσης. Στη συνέχεια η στήλη εκπλύθηκε δύο 
φορές με διάλυμα αυξημένης συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου (200 και 300 mM, 
αντίστοιχα) και ιμιδαζολίου (20 και 30mM, αντίστοιχα). Τελικά, οι πρωτεΐνες 
εκλούστηκαν από τη στήλη με 300 mM ιμιδαζόλιο.  

3.2.6 Χρωματογραφία μοριακής διήθησης 

Τα πρωτεϊνικά σύμπλοκα AvrPphF_ORF1/ORF2Ν85 και AvrPphF_ORF1/ORF2Ν55 
μετά την απομόνωσή τους από τη στήλη νικελίου συλλέχθηκαν, υπέστησαν εκτεταμένη 
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διαπίδυση σε διάλυμα 25 mM Tris pH 7.6 και συγκεντρώθηκαν με δια-διύλιση με την 
βοήθεια στηλών Centriprep-10 (Amicon) σε τελικό όγκο 3 ml. Ακολούθησε 
φυγοκέντρηση των δειγμάτων για την απομάκρυνση τυχόν πρωτεϊνικών 
συσσωματωμάτων και το υπερκείμενο φορτώθηκε σε στήλη μοριακής διήθησης 
Sephacryl S-100 (Pharmacia). Το πακετάρισμα και η βαθμονόμηση της στήλης που 
χρησιμοποιήθηκε έγινε από την Α. Γαζή. Ο συνολικός όγκος της στήλης ήταν 170 ml και 
ο νεκρός της όγκος 75 ml ενώ, σύμφωνα με τη βαθμονόμησή της, η υδροδυναμική ακτίνα 
(Rh) και η φαινομενική μοριακή μάζα της εξεταζόμενης πρωτεΐνης υπολογίζεται από τον 
όγκο έκλουσης (Ve) σύμφωνα με τις εξισώσεις: Rh = -0.5976Ve + 87.15 και Kav = -0.5101 
log(MB) + 1.0552, αντίστοιχα. Η χρωματογραφία μοριακής διήθησης πραγματοποιήθηκε 
με την χρήση του συστήματος ΑΚΤΑ purifier (Pharmacia) και το λογισμικό Unicorn 3.0.  

3.2.7 Η ανίχνευση της αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και 

AvrPphF_ORF2 με τη μέθοδο dot blot far western 

Διαδοχικές αραιώσεις (50 ng, 100 ng, 200 ng, 300 ng, 500 ng και 1 μg) της πρωτεΐνης 
His10-AvrPphF_ORF2 μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια μεμβράνης νιτροκυτταρίνης. Μετά 
την απορρόφηση του δείγματος, η μεμβράνη επωάστηκε σε θερμοκρασία δωματίου για 
30 λεπτά, σε ρυθμιστικό διάλυμα AC (20 mM Tris pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.5 mM 
EDTA, 10% γλυκερόνη, 0.1% Tween 20), συμπληρωμένο με 5% σκόνη γάλακτος για την 
κάλυψη των ελεύθερων θέσεων στη μεμβράνη. Ακολουθούθησαν τρεις πεντάλεπτες 
πλύσεις της μεμβράνης με περίσσεια διαλύματος AC, προσθήκη 2% BSA και της 
σημασμένης, με ραδιενεργή μεθειονίνη ([35S]-Methionine), πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1, 
και επώαση της μεμβράνης για άλλες 2 ώρες, στις ίδιες συνθήκες. Μετά το τέλος της 
επώασης η μεμβράνη πλύθηκε με περίσσεια διαλύματος AC (3 x 5 λεπτά) για την 
απομάκρυνση της αδέσμευτης πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 και ακολούθησε 
αυτοραδιογραφία, μετά από έκθεση 5 ημερών.  
 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.3.1 Υπερέκφραση και απομόνωση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και 

AvrPphF_ORF2 

Για τον καθαρισμό των εν λόγω πρωτεϊνών, οι πλασμιδιακές κατασκευές 
pET16b/avrPphF_ORF1 και pET16b/avrPphF_ORF2 χρησιμοποιήθηκαν για το 
μετασχηματισμό κυττάρων του στελέχους BL21(DE3) της E. coli. Ο φορέας έκφρασης 
pET16b παρέχει τη δυνατότητα σύντηξης μιας μικρής αλληλουχίας 10 ιστιδινών στο 
αμινοτελικό άκρο των υπό κλωνοποίηση πρωτεϊνών. Έτσι διευκολύνεται ο καθαρισμός 
τους με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη που περιέχει ακινητοποιημένα ιόντα 
νικελίου. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα απομάκρυνσης της αλληλουχίας των 10 
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ιστιδινών με πέψη της πρωτεΐνης με τον παράγοντα Xa, σε περίπτωση που η αλληλουχία 
αυτή επηρεάζει τη δράση ή τη διαμόρφωση της εκφραζόμενης πρωτεΐνης.  

Οι πρωτεΐνες AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2 υπερπαράχθηκαν στο στέλεχος 
BL21(DE3) της E. coli μετά από επαγωγή με 1 mM IPTG, για 3 ώρες στους 28 °C και 
καθαρίστηκαν από στήλη Ni-NTA, σε μη-αποδιατακτικές συνθήκες. Στην Εικόνα 3.1 
παρουσιάζονται τα κλάσματα έκλουσης των δύο πρωτεϊνών, μετά από ηλεκτροφορητική 
τους ανάλυση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης. 
 

 

 
Εικόνα 3.1 Καθαρισμένες πρωτεΐνες AvrPphF_His-ORF1 (1) και 
AvrPphF_His-ORF2 (2), με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-
NTA αγαρόζης. Η πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
ακρυλαμίδης (14%) και ανιχνεύθηκαν μετά από χρώση με Coomasie 
blue. 

 
Η πρωτεΐνη AvrPphF_ORF1 παράγεται σε μεγαλύτερη ποσότητα σε διαλυτή μορφή 

σε σχέση με την AvrPphF_ORF2, η οποία εικάζεται ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη σε 
αδιάλυτα πρωτεϊνικά συσσωματώματα (inclusion bodies). 

3.3.2 Aλληλεπίδραση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2, in vitro 

Για να ελεγχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ORFs χρησιμοποιήθηκε αρχικά η 
μέθοδος Far Western. Η τεχνική αυτή απαιτεί την ανάλυση/διαχωρισμό των πρωτεϊνών 
και πρωτεϊνικών συμπλόκων σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, μεταφορά 
τους σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ή PVDF και υβριδοποίηση της μεμβράνης με 
ραδιενεργά σημασμένη πρωτεΐνη. Τυχόν αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πρωτεϊνών 
ανιχνεύεται με αυτοραδιογραφία, ενώ η μεμβράνη μπορεί να υποβληθεί και σε ανάλυση 
Western με κατάλληλο αντίσωμα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το ραδιενεργό σήμα που 
ανιχνεύεται αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη πρωτεΐνη που ανιχνεύει το αντίσωμα. Με αυτή 
λοιπόν τη διαδικασία, οι πρωτεΐνες His-ORF1 και His-ORF2 αναλύθηκαν σε  
αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακυλαμίδης 14% και μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης, η οποία υβριδοποιήθηκε: α) με ραδιοσημασμένη πρωτεΐνη 35S-
AvrPphF_ORF1 ή β) με ραδιοσημασμένη πρωτεΐνη 35S-AvrPphF_ORF2. Όμως, παρά 
την αρχική πρόβλεψη, η τεχνική αυτή δεν επιβεβαίωσε την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
δύο πρωτεϊνών. 

Στη συνέχεια δοκιμάστηκε μία παραλλαγή της μεθόδου (Dot Blot Far Western) κατά 
την οποία δεν απαιτείται διαχωρισμός των πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη πλήρους αποδιάταξης των πρωτεϊνών 
και επιτρέποντας την ανίχνευση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων στις περιπτώσεις όπου 
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απαιτείται μία κατάλληλη διαμόρφωση ή δίπλωση της πρωτεΐνης. Αν και είναι γενικά 
αποδεκτό ότι οι πρωτεΐνες αναδιπλώνονται κατά τη μεταφορά τους στη μεμβράνη, μετά 
την απομάκρυνση του SDS, το ποσοστό των μορίων της πρωτεΐνης που αναδιπλώνονται 
μπορεί να ποικίλει ενώ δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλες οι πρωτεΐνες αναδιπλώνονται 
πλήρως και σωστά. 
 

 

 
Εικόνα 3.2 Aυτοραδιογραφία των in vivo παραγόμενων πρωτεϊνών 
AvrPphF_His10-ORF1 (1) και AvrPphF_His10-ORF2 (2) σε Ε. coli, παρουσία 
35S-Mεθειονίνης. Το βακτηριακό πρωτεϊνικό εκχύλισμα αναλύθηκε σε 
αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης (12%) και μετά από ξήρανση εκτέθηκε 
για 24 ώρες σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. Τα βέλη υποδεικνύουν τη θέση κάθε 
πρωτεΐνης. 

 
Στην προκειμένη περίπτωση, διαφορετικές αραιώσεις της πρωτεΐνης His10-

AvrPphF_ORF2 μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με τη μορφή «υδατικών 
κηλίδων» και στη συνέχεια η μεμβράνη υβριδοποιήθηκε με ραδιοσημασμένη πρωτεΐνη 
35S-AvrPphF_ORF1. Πράγματι, στην περίπτωση αυτή ανιχνεύθηκε ισχυρή δέσμευση της 
πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 στην πρωτεΐνη AvrPphF_ORF2 και παρατηρήθηκε αύξηση 
της απόκρισης της δέσμευσης με την αύξηση της συγκέντρωσης της ακινητοποιημένης, 
στη μεμβράνη, πρωτεΐνης (Εικ. 3.3). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα 
αποτελέσματα, υποδεικνύει ότι η πλήρης αποδιάταξη των πρωτεϊνικών μορίων είναι 
πιθανό να παρεμποδίζει τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 
 

 
Εικόνα 3.3 In vitro δέσμευση της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 στην AvrPphF_ORF2. Αυτοραδιογράφημα 
της μεμβράνης στην οποία μεταφέρθηκαν (Α) διαδοχικές αραιώσεις της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2, (0.05, 
0.1, 0.2, 0.3, 0.5 και 1 μg: στήλες 1-6, αντίστοιχα) και (Β) αντίστοιχες ποσότητες της BSA. 
 

Στη συνέχεια ακολούθησαν in vitro πειράματα χημικής δια-σύνδεσης (cross-linking), 
προκειμένου να διερευνηθεί αφενός το μέγεθος του συμπλόκου AvrPphF_ORF1-ORF2 
και αφετέρου η πιθανότητα του σχηματισμού διμερών από την πρωτεΐνη 
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AvrPphF_ORF1, σύμφωνα με το προφίλ των σαπερονών του εκκριτικού συστήματος 
τύπου ΙΙΙ. Τα αποτελέσματα όμως ήταν ασαφή γιατί η παρουσία του δια-συνδέτη (cross-
linker), ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις για μικρούς χρόνους, τόσο όταν 
χρησιμοποιείται η πρωτεΐνη AvrPphF_ORF1 μόνη της, όσο και παρουσία της 
AvrPphF_ORF2, φάνηκε να οδηγεί στη δημιουργία ενός μεγαλομοριακού συμπλόκου 
απροσδιόριστου μεγέθους, στο οποίο συμμετείχε κυρίως η AvrPphF_ORF1 (δεδομένα 
δεν παρατίθενται).  

3.3.3 Αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2, in vivo 

Η πρώτη προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση της πιθανής 
αλληλεπίδρασης, βασίστηκε στη συν-έκφραση και το συν-καθαρισμό των δύο πρωτεϊνών 
ως συμπλόκου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο pET16b/avrPphF. Η 
έκφραση του οπερονίου από τον φορέα pET16b θα οδηγούσε στην ταυτόχρονη 
παραγωγή των δύο πρωτεϊνών, από τις οποίες, μία μόνο (η AvrPphF_ORF1) θα έφερε 
τον επίτοπο των 10 ιστιδινών στο αμινοτελικό της άκρο. Πράγματι η έκφραση του 
avrPphF, υπό συνθήκες επαγωγής και τον έλεγχο του υποκινητή Τ7, η οποία έλαβε χώρα 
στις ίδιες συνθήκες με εκείνες που εφαρμόστηκαν για την απομόνωση κάθε πρωτεΐνης 
χωριστά, οδήγησε στην παραγωγή δύο πολυπετιδίων μήκους περίπου 19 kD και 26,5 kD, 
υποδεικνύοντας ότι τα δύο ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης του avrPphF ελέγχονται από ένα 
κοινό υποκινητή και συνιστούν πράγματι ένα οπερόνιο. Η εφαρμογή κυτταρικού 
κλάσματος που περιείχε και τις δύο πρωτεΐνες, με σημασμένη με τον επίτοπο των 
ιστιδινών μόνο την AvrPphF_ORF1, σε στήλη χρωματογραφίας Ni-NTA, έδειξε ότι συν-
εκλούονται, παρά την παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης NaCl (0.5 Μ) για τον, κατά το 
δυνατό, αποκλεισμό ιοντικών αλληλεπιδράσεων, υποστηρίζοντας έτσι την υπόθεση ότι οι 
δύο πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν in vivo στην E. coli (Εικ. 3.4).  
 

 

 
 
 
Εικόνα 3.4 Συν-καθαρισμός των πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και 
AvrPphF_ORF2 με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-NTA αγαρόζης. 
Το κλάσμα έκλουσης αναλύθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου 15%. Το μικρότερο σε μέγεθος πολυπεπτίδιο (περίπου στα 
19 kD) αντιπροσωπεύει την πρωτεΐνη AvrPphF_ORF1 ενώ το μεγαλύτερο 
(περίπου στα 26.5 kD) την πρωτεΐνη AvrPphF_ORF2.  
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Παράλληλα, η αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών εξετάστηκε με το σύστημα των 
δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα. Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος 
PJ69-4A, το οποίο περιέχει τρία διαφορετικά γονίδια αναφοράς (ade, his, lacZ), κάθε ένα 
από τα οποία εκφράζεται από διαφορετικό υποκινητή, ελαττώνοντας έτσι την πιθανότητα 
«ψευδοθετικών» μετασχηματισμένων κυττάρων σακχαρομύκητα. Επιπλέον, το στέλεχος 
αυτό έχει το αγρίου-τύπου γονίδιο ADE2, η έκφραση του οποίου οδηγεί στην εμφάνιση 
αποικιών που έχουν άσπρο χρώμα, ενώ η μη έκφρασή του δίνει αποικίες με κόκκινο 
χρώμα. Το γονίδιο ADE2 μεταγράφεται μόνο μετά από ανασύσταση της ενεργότητας του 
μεταγραφικού παράγοντα Gal4, λόγω αλληλεπίδρασης των συντηγμένων πρωτεϊνών, ο 
οποίος δεσμεύεται στον υποκινητή Gal2. Έτσι, η ανάπτυξη των αποικιών σε ελάχιστο 
θρεπτικό μέσο που δεν περιέχει αδενίνη δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
θετικής ή αρνητικής αλληλεπίδρασης από το χρώμα των αποικιών: άσπρο = θετική 
αλληλεπίδραση και κόκκινο = αρνητική αλληλεπίδραση. 

Κάθε ένα από τα γονίδια avrPphF_ORF1 και avrPphF_ORF2 συντήχθηκε στο ίδιο 
μεταφραστικό πλαίσιο ανάγνωσης με α) την αμινοτελική περιοχή του Gal4 που περιέχει 
το τμήμα που δεσμεύεται στο DNA (DNA binding domain), στο φορέα έκφρασης pAS2-
1 και β) την αμινοτελική περιοχή του Gal4 που περιέχει το τμήμα που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση της μεταγραφής (Gal4-activation domain), στο φορέα έκφρασης pACΤ2 
(Εικ. 3.5). 
 

 
Εικόνα 3.5 Οι πλασμιδιακές κατασκευές και οι συνδυασμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα των δύο 
υβριδίων στο σακχαρομύκητα. 

 
Οι κατασκευές αυτές εισήχθησαν στο στέλεχος που προαναφέρθηκε και η επιλογή 

των μετασχηματισμένων κυττάρων έγινε σε πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο (CM: 
complete minimal medium) που δεν περιείχε τα αμινοξέα λευκίνη και τρυπτοφάνη. Στη 
συνέχεια ελέγχθηκε η ικανότητα των μετασχηματισμένων κυττάρων να αναπτύσσονται 
σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο που δεν περιείχε λευκίνη, τρυπτοφάνη, αδενίνη και ιστιδίνη. 

Τα μετασχηματισμένα κύτταρα που έφεραν το συνδυασμό pAS2-1/AvrPphF_ORF2 + 
pACT2/AvrPphF_ORF1 κατόρθωσαν να αναπτυχθούν σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο που 
δεν περιείχε λευκίνη, τρυπτοφάνη, αδενίνη και ιστιδίνη, σε αντίθεση με τους μάρτυρες, 
υποδηλώνοντας ότι τα πρωτεϊνικά συντήγματα όντως αλληλεπιδρούν. Η αλληλεπίδραση 
αυτή στη συνέχεια ποσοτικοποιήθηκε με μέτρηση της ενεργότητας της β-
γαλακτοσιδάσης (Εικ. 3.6) 
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Εικόνα 3.6 Ενεργότητα β-
γαλακτοσιδάσης (Miller units), σε 
διπλά μετασχηματισμένα κύτταρα 
σακχαρομύκητα, pJ69-4A. Οι 
αριθμητικές τιμές 
αντιπροσωπεύουν τους μέσους 
όρους τριών ανεξάρτητων 
μετρήσεων. Ως θετικός μάρτυρας 
χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα του 
ίδιου στελέχους που περιείχαν τα 
πλασμίδια pVA3-1 και pTD1-1, 
ενώ ως αρνητικός μάρτυρας 
κύτταρα με τα πλασμίδια pAS2-1 
και pACT2. 

 

 
Αντίθετα, τα μετασχηματισμένα κύτταρα που έφεραν το συνδυασμό pAS2-

1/AvrPphF_ORF1 + pACT2/AvrPphF_ORF2, δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν στο ίδιο 
μέσο. Η αδυναμία αλληλεπίδρασης στη δεύτερη περίπτωση, πιθανό να οφείλεται σε 
αλλαγές στη διαμόρφωση της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1, ως συντήγματος με την 
περιοχή του Gal4 που δεσμεύεται στο DNA (DNA binding domain), ή σε αλλαγές στη 
διαμόρφωση της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 όταν είναι συντηγμένη με την περιοχή του 
Gal4 που απαιτείται για την ενεργοποίηση της μεταγραφής (Gal4-activation domain). 

3.3.4 Η πρωτεΐνη AvrPphF_ORF1 δεσμεύεται στο αμινοτελικό τμήμα της 

AvrPphF_ORF2  

Προκειμένου να εντοπιστεί η περιοχή της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 που είναι ικανή 
και αναγκαία για την πρόσδεση της AvrPphF_ORF1, κατασκευάστηκε μια σειρά 
γενετικών ελλείψεων στο οπερόνιο avrPphF, αφαιρώντας τμήματα που κωδικεύουν για 
το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2. Η επιλογή να διατηρηθεί άθικτο 
το αμινοτελικο τμήμα της πρωτεΐνης βασίστηκε στο γεγονός ότι οι σαπερόνες της 
εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ δεσμεύονται, συνήθως, στην περιοχή των 30-50 
αμινοξικών καταλοίπων του συγγενούς υποστρώματος (Κεφ 1, Παρ. 1.10). 

Έτσι, σχεδιάστηκαν τρία μεταλλάγματα διαγραφής (Εικ. 3.6) τα οποία 
κλωνοποιήθηκαν στο φορέα έκφρασης pET16b, παρέχοντας τη σύντηξη του επιτόπου 
των 10 ιστιδινών στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1. Οι πλασμιδιακές 
κατασκευές, που προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν για το μετασχηματισμό κυττάρων του 
στελέχους BL21(DE3) της E. coli. Η έκφραση και η απομόνωση των πρωτεϊνών έγινε με 
χρωματογραφία συγγένειας στις ίδιες, με προηγουμένως, συνθήκες.  
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Εικόνα 3.7 Σχηματική απεικόνιση των μεταλλαγμάτων διαγραφής του οπερονίου avrPphF. Με κίτρινο 
χρώμα συμβολίζεται η αλληλουχία 57 bp που χωρίζει τα δύο ORFs. 
 

Η έκφραση του οπερονίου AvrPphF_ORF1/ORF2Ν85, οδήγησε στην παραγωγή δύο 
πολυπετιδίων μήκους 19 και 13 kD περίπου, με το μικρότερο να αντιπροσωπεύει την 
ελλειμματική μορφή (Ν85) της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 και το μεγαλύτερο την, 
αμινοτελικά συντηγμένη με τον επίτοπο τον 10 ιστιδινών, πρωτεΐνη AvrPphF_ORF1.  

Το κυτταρικό κλάσμα, που περιείχε και τις δύο πρωτεΐνες, φορτώθηκε σε στήλη 
χρωματογραφίας Ni-NTA. Η συν-έκλουση των δύο πρωτεϊνών, απέδειξε ότι η περιοχή 
δέσμευσης της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 εντοπίζεται στα 85 πρώτα αμινοξικά 
κατάλοιπα της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 (Εικ. 3.8). 
 

Εικόνα 3.8 Συν-καθαρισμός των πρωτεϊνών 
AvrPphF_ORF1 (λευκό βέλος) και 
AvrPphF_ORF2N85 (μαύρο βέλος) με 
χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-
NTA αγαρόζης. Τα κλάσματα έκλουσης 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου 15%. Οι στήλες 1-6 
αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα κλάσματα 
έκλουσης 1-6 με: 200 mM (1η), 250 mM (2η) 
και 300 mM ιμιδαζόλιο (3η -6η).  

 
Αντίστοιχη εικόνα έδειξε και ο χρωματογραφικός διαχωρισμός κυτταρικού 

κλάσματος που προήλθε από την έκφραση του οπερονίου AvrPphF_ORF1/ORF1Ν55, (οι 
πρωτεΐνες His10-AvrPphF_ORF1 και AvrPphF_ORF2Ν55 αντιπροσωπεύονται από 
πολυπεπτίδια μήκους περίπου 19 και 9 kD, αντίστοιχα), οριοθετώντας την περιοχή 
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πρόσδεσης της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 στα 55 πρώτα αμινοξέα της AvrPphF_ORF2 
(Εικ. 3.9).  
 

 

Εικόνα 3.9 Συν-καθαρισμός των πρωτεϊνών 
AvrPphF_ORF1 (λευκό βέλος) και 
AvrPphF_ORF2N55 (μαύρο βέλος) με 
χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-
NTA αγαρόζης. Τα κλάσματα έκλουσης 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου 15%. 1-6: Οι στήλες 1-6 
αντιπροσωπεύουν την 1η – 6η έκλουση με 
80, 100, 150, 200, 250 και 300 mM 
ιμιδαζόλιο. 

 
Αντίθετα, ο χρωματογραφικός καθαρισμός της πρωτεΐνης Ηis10-AvrPphF_ORF1, 

εκφραζόμενης από το οπερόνιο avrPphF_ORF1/ORF2Ν42, δεν οδήγησε σε συν-
καθαρισμό της AvrPphF_ORF2, υποδεικνύοντας ότι τα 42 πρώτα αμινοξικά κατάλοιπα 
της τελευταίας, δεν επαρκούν για την αναγνώριση και πρόσδεση της AvrPphF_ORF1 
(Εικ. 3.10). 
 

 
Εικόνα 3.10 Καθαρισμός της πρωτεΐνης 
AvrPphF_ORF1 εκφραζόμενης από το 
οπερόνιο AvrPphF_ORF1/ORF2Ν42, με 
χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-
NTA αγαρόζης. Τα κλάσματα έκλουσης 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμίδης 15%. Στήλες 1-6: 1η-6η 
έκλουση της πρωτεΐνης με 80, 100, 150, 200, 
250 και 300 mM ιμιδαζόλιο, αντίστοιχα. 

 

3.3.5 Το σύμπλοκο AvrPphF_ORF1/ORF2 εμφανίζει αναλογία 2:1 

Πρωτεϊνικά δείγματα που περιείχαν τα συμπλόκα His10-AvrPphF_ORF1/ORF2Ν85 και 
His10-AvrPphF_ORF1/ORF2Ν55 αναλύθηκαν με χρωματογραφία μοριακής διήθησης. 
Κάθε δείγμα εμφάνισε δύο κύριες κορυφές (Εικ. 3.11 Α). Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη 
κορυφή αντιστοιχεί στο νεκρό όγκο της στήλης ενώ η δεύτερη αντιπροσωπεύει το 
σύμπλοκο και (υποθέτοντας ότι πρόκειται για σφαιρικά μόρια) αντιστοιχεί σε 
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φαινομενική μοριακή μάζα ≈ 48 kD για το σύμπλοκο His10-AvrPphF_ORF1/ORF2Ν85 και 
≈ 40 kD για το His10-AvrPphF_ORF1/ORF2Ν55.  
 

Εικόνα 3.11 Υπέρθεση χρωματογραφημάτων της στήλης μοριακής διήθησης S-100 των συμπλόκων His10-
ORF1-ORF2_Ν85 και His10-ORF1-ORF2_Ν55, (Α). Ξεκινώντας από αριστερά η πρώτη κορυφή 
αντιστοιχεί στον νεκρό όγκο της στήλης όπου εκλούονται τα πρωτεϊνικά συσσωματώματα, και η δεύτερη 
κορυφή αντιστοιχεί στην έκλουση του συμπλόκου από τη στήλη σε φαινομενική μοριακή μάζα 48 και 40 
kD, αντίστοιχα. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται σε αυθαίρετες μονάδες (arbritary units, AU) η 
απορρόφηση στα 280 nm και στον οριζόντιο ο όγκος έκλουσης σε ml. Στο κάτω μέρος (Β) παρουσιάζονται 
τα κλάσματα των κορυφών που αντιστοιχούν στα σύμπλοκα His10-ORF1-ORF2_Ν85 (1) και His10-ORF1-
ORF2_Ν55 (2), μετά από ηλεκτροφορητική τους ανάλυση σε αποδιατακτικό πήκτωμα τρισίνης 15%. 
 

Δεδομένου ότι η θεωρητική μάζα της μονομερούς πρωτεΐνης His10-AvrPphF_ORF1, 
AvrPphF_ORF2Ν85 και AvrPphF_ORF2Ν55 είναι 18, 9.5 και 6 kD αντίστοιχα, οι τιμές 
αυτές ταιριάζουν αρκετά καλά σε μία αναλογία 2ORF1:1ORF2 (His10-
AvrPphF_ORF1/ORF2Ν85: 2 x 18 + 9.5 = 45.5 kD και His10-AvrPphF_ORF1/ORF2Ν55: 2 
x 18 + 6 = 42 kD) συμφωνώντας με τις περισσότερες περιπτώσεις συμπλόκων μοριακής 
συνοδού/υποστρώματος, του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ, που έχουν μελετηθεί. 
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Ανάλογη στοιχειομετρία εμφανίζει και το σύμπλοκο που σχηματίζεται από τα πλήρους 
μήκους πολυπεπτίδια AvrPphF_ORF1 και ORF2 (Γαζή, 2007). Η ανάλυση των 
κλασμάτων κάθε κορυφής, με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα τρισίνης, 
επιβεβαίωσε την ταυτόχρονη παρουσία των δύο πρωτεϊνών και υπέδειξε ότι η ένταση της 
ζώνης που αντιστοιχεί στην AvrPphF_ORF1 είναι τουλάχιστον διπλάσια εκείνης που 
αντιστοιχεί στην AvrPphF_ORF2 (Εικ. 3.11 Β). 

3.3.6 Η απομάκρυνση των 26 πρώτων αμινοξικών καταλοίπων αλλάζει τη 

διαμόρφωση της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 

Ένα επιπλέον μετάλλαγμα του οπερονίου avrPphF_ORF1/ORF2 κατασκευάστηκε με 
την απαλοιφή των 26 πρώτων αμινοτελικών αμινοξέων της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1, 
ώστε να εξεταστεί η σημασία τους στην πρόσδεσή της με τη πρωτεΐνη AvrPphF_ORF2, 
δεδομένου ότι η περιοχή αυτή ευθύνεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη (από το 
πρόγραμμα PSIpred) δευτεροταγή δομή της πρωτεΐνης, για το σχηματισμό μιας α-έλικας.  

Η ελλειμματική μορφή του οπερονίου avrPphF_ORF1ΔΝ26-ORF2 κλωνοποιήθηκε στο 
φορέα pET16b και η πλασμιδιακή κατασκευή που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε (όπως και 
στις προηγούμενες περιπτώσεις) για το μετασχηματισμό κυττάρων του στελέχους 
BL21(DE3) της E. coli. Οι πρωτεΐνες His10-AvrPphF_ORF1ΔΝ26 και ORF2 εκφράστηκαν 
κανονικά (Εικ. 3.12, στήλη 2) και η απομόνωση του υποτιθέμενου πρωτεϊνικού 
συμπλόκου επιχειρήθηκε με χρωματογραφία συγγένειας στις ίδιες, με προηγουμένως, 
συνθήκες. 
 

Εικόνα 3.12 Καθαρισμός της 
πρωτεΐνης His10-ORF1ΔΝ26 
εκφραζόμενης από το οπερόνιο 
Ηis10-ORF1ΔΝ26-ORF2, με 
χρωματογραφία συγγένειας από 
στήλη Ni-NTA αγαρόζης, σε μη-
αποδιατακτικές (αριστερά) και 
ισχυρά αποδιατακτικές συνθήκες 

-8 Μ Urea- (δεξιά). Τα επιμέρους κλάσματα αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 
15% και η ανίχνευση έγινε μετά από χρώση με Coomasie blue. 1: δείγμα ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 
πριν την επαγωγή, 2: δείγμα ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος μετά από τρίωρη επαγωγή με 1mM IPTG, 
3: δείγμα του κλάσματος που παραλήφθηκε από τη στήλη μετά το φόρτωμα, 4 και 5: δείγμα από την 1η και 
2η έκπλυση της στήλης, αντίστοιχα, 6: δείγμα του κλάσματος έκλουσης με 300 mM ιμιδαζόλιο, 7: δείγμα 
του αδιάλυτου μεμβρανικού κλάσματος το οποίο, μετά από επεξεργασία του με διάλυμα 8 Μ ουρίας, 
διαπέρασε τη στήλη, 8, 9: δείγμα της 1ης και 2ης έκπλυσης, αντίστοιχα, 10, 11 και 12: δείγματα 
διαδοχικών εκλούσεων με 300 mM ιμιδαζόλιο. Η θέση των πρωτεϊνών His10-ORF1ΔΝ26 και ORF2 
υποδεικνύεται με μαύρο και γκρι βέλος, αντίστοιχα. 
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Όμως στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος συν-καθαρισμού των πρωτεϊνών 
AvrPphF_ORF1ΔΝ26 και AvrPphF_ORF2 δεν κατέστη εφικτός. Πιθανολογούμε ότι η 
απομάκρυνση των 26 πρώτων αμινοξικών καταλοίπων από την πρωτεΐνη 
AvrPphF_ORF1 άλλαξε τη διαμόρφωσή της, καθιστώντας δυσπρόσιτο τον επίτοπο των 
10 ιστιδινών και, ως εκ τούτου, παρεμπόδισε τη δέσμευση της πρωτεΐνης 
AvrPphF_ORF1ΔΝ26 στη στήλη (Εικ. 3.12, στήλη 3). Ο καθαρισμός της πρωτεΐνης 
AvrPphF_ΔΝ26ORF1 κατέστη δυνατός μόνο κάτω από ισχυρά αποδιατακτικές συνθήκες, 
με 8 Μ Urea, (Εικ. 3.12, στήλες 10-12). 

Η απουσία της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 από το διαλυτό κυτταροπλασματικό 
κλάσμα που διαπέρασε τη στήλη (Εικ. 3.12, στήλη 3) και η παρουσία της στο αντίστοιχο 
αδιάλυτο μεμβρανικό κλάσμα (Εικ. 3.12, στήλη 7) υποδηλώνει, ενδεχομένως, ότι η 
απουσία, ενός δομικά λειτουργικού μορίου, της AvrPphF_ORF1, οδήγησε στον 
εγκλωβισμό της σε έγκλειστα σωμάτια. 

3.3.7 Έλεγχος αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 με δομικά και 

λειτουργικά συστατικά της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ 

Στα πλαίσια διερεύνησης του λειτουργικού ρόλου της, υποθετικής σαπερόνης, 
AvrPphF_ORF1, ελέγχθηκε το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασής της με κάποιο ή κάποια από 
τα δομικά συστατικά Hrp/Hrc της εκκριτικής συσκευής. Θεωρώντας, ως υπόθεση 
εργασίας, ότι σε τέτοια περίπτωση η πρωτεΐνη πιθανώς να λειτουργεί ως σύνδεσμος για 
την αναγνώριση της πρωτεΐνης-τελεστή AvrPphF_ORF2 από τον εκκριτικό μηχανισμό 
και την μετέπειτα μεταφορά της μέσω του εκκριτικού αγωγού στο φυτικό 
κυτταρόπλασμα. Για τον έλεγχο αυτό χρησιμοποιήθηκε το σύστημα των δύο υβριδίων 
του σακχαρομύκητα. 

Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε η ανίχνευση αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης 
AvrPphF_ORF1 με: (1) την ΑΤΡάση HrcN, τόσο με την πλήρους μήκους πρωτεΐνη όσο 
και με δύο ελλειμματικές μορφές της που διατηρούν είτε τα 251 πρώτα (HrcN1-261) είτε 
τα 190 τελευταία (HrcN259-449) αμινοξικά της κατάλοιπα, (2) τα συντηρημένα δομικά 
συστατικά: HrcQΑ, HrcQΒ και τα διαλυτά καρβοξυτελικά τμήματα των πρωτεϊνών HrcU 
(HrcU199-359) και HrcV (HrcV312-693) και (3) τις πρωτεΐνες HrpE, HrpO καθώς και το 
διαλυτό καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης HrpQ (HrpQ160-324). Τα γονίδια που 
κωδικοποιούν τις παραπάνω πρωτεΐνες υποκλωνοποιήθηκαν στους πλασμιδιακούς φορείς 
pAS2-1 και pACT2, για έκφραση στο σακχαρομύκητα και οι συνδυασμοί που 
δοκιμάστηκαν για το μετασχηματισμό κυττάρων του στελέχους PJ68-4A, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 

Ως θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες στη δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα πλασμίδια 
που παρέχει το σύστημα Matchmaker (τα pCL1 και pVA3-1 + pTD1-1 ως θετικοί ενώ τα 
pAS2-1 + pACT2 και pLAM5´-1 + pTD1-1 ως αρνητικοί μάρτυρες). Η αδυναμία των 
μετασχηματισμένων κυττάρων να αναπτυχθούν σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο που δεν 
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περιείχε λευκίνη, τρυπτοφάνη, αδενίνη και ιστιδίνη, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι 
χιμαιρικές πρωτεΐνες δεν αλληλεπιδρούν. 
 

pAS2-1  pACT2 
AvrPphF_ORF1 + HrcN 
HrcN1-261 + AvrPphF_ORF1 
HrcN259-449 + AvrPphF_ORF1 
HrcQΑ + AvrPphF_ORF1 
HrcQΒ + AvrPphF_ORF1 
HrcU199-359 + AvrPphF_ORF1 
HrcV312-693 + AvrPphF_ORF1 
AvrPphF_ORF1 + HrpE 
HrpE + AvrPphF_ORF1 
HrpO + AvrPphF_ORF1 
HrpQ160-324 + AvrPphF_ORF1  

 
 
 
 
Πίνακας 3.1 Πλασμιδιακοί συνδυασμοί που 
χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα 

 

 
Ωστόσο, το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία του 

συστήματος να ανιχνεύσει μια ενδεχόμενη παροδική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, 
είναι πιθανό, η σύντηξη των πρωτεϊνών, με κάθε μία από τις επιμέρους περιοχές (DNA 
binding ή activation domain) του μεταγραφικού παράγοντα Gal4, να τις οδηγεί στην 
απόκτηση μιας τέτοιας διαμόρφωσης που δεν επιτρέπει τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση 
και ως εκ τούτου να καθιστά το εν λόγω σύστημα ακατάλληλο. Παρόλα αυτά, δεν 
μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, ότι η αδυναμία ανίχνευσης φυσικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 και των συστατικών Hrp/Hrc 
που δοκιμάστηκαν, ίσως αντικατοπτρίζει την απαίτηση ενός τρίτου παράγοντα, ο οποίος 
θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο πρωτεϊνών ή ότι η σαπερόνη 
AvrPphF_ORF1 αλληλεπιδρά με την εκκριτική συσκευή μόνο όταν βρίσκεται 
προσδεμένη στο συγγενές της υπόστρωμα AvrPphF_ORF2.  
 

3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα πρωτεϊνικά υποστρώματα του εκκριτικού μηχανισμού τύπου ΙΙΙ διαθέτουν 
χαρακτηριστικές περιοχές οι οποίες τυπικά υποδιαιρούνται σε: μία αμινοτελική περιοχή 
που περιέχει σινιάλα έκκρισης και μετατόπισης, η οποία λειτουργεί μέσα στο βακτηριακό 
κύτταρο, και μία ή περισσότερες καρβοξυτελικές που ευθύνονται για τη δραστηριότητα 
των πρωτεϊνών-τελεστών στο κύτταρο του ξενιστή (Ghosh, 2004; Parsot et al., 2003). 
Είναι γνωστό ότι τα πρώτα 15-20 αμινοξέα απαιτούνται για την έκκριση, αν και υπάρχει 
αντιπαράθεση όσον αφορά τη φύση τους, αν πρόκειται για ένα πεπτίδιο και/ή ένα mRNA 
σινιάλο (Ghosh, 2004; Ramamurthi and Schneewind, 2003). Μετά το σινιάλο έκκρισης 
ακολουθεί μία μικρή περιοχή μήκους 50-100 αμινοξέων η οποία ευθύνεται για την 
πρόσδεση μοριακών συνοδών της έκκρισης, που λαμβάνει χώρα στο βακτήριο και την 
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είσοδο/διέλευση των πρωτεϊνών-τελεστών στο εκκριτικό σύστημα του παθογόνου (Lee 
and Galan, 2004). 

Βιοχημικά, οι σαπερόνες τύπου ΙΙΙ είναι μικρές, όξινου ισοηλεκτρικού σημείου 
πρωτεΐνες, χωρίς ενεργότητα πρόσδεσης ή υδρόλυσης ΑΤΡ, οι οποίες δεν εμφανίζουν 
μεταξύ τους, εύκολα ανιχνεύσιμες, ομοιότητες στην αλληλουχία και σχηματίζουν διμερή 
μεγάλης σταθερότητας σε διάλυμα (Ghosh, 2004; Parsot et al., 2003; Stebbins and Galan, 
2003; Wattiau et al., 1996). Οι δομές συμπλόκων σαπερόνης-πρωτεΐνης τελεστή έχουν 
αποκαλύψει ότι οι σαπερόνες αλληλεπιδρούν με τις αντίστοιχες περιοχές πρόσδεσης των 
συγγενών υποστρωμάτων τους, με ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο, σχηματίζοντας 
εκτεταμένα, μη σφαιρικά πολυπεπτίδια που τυλίγονται γύρω από αυτές, μέσω 
αλληλεπιδράσεων με μεγάλες υδρόφοβες επικράτειες (patches) (Birtalan et al., 2002; 
Phan et al., 2004; Schubot et al., 2005; Stebbins and Galan, 2001). Οι δομές τέτοιων 
συμπλόκων αλλά και αρκετών μεμονωμένων σαπερονών τύπου ΙΙΙ, έχουν δείξει ότι παρά 
την απουσία ανιχνεύσιμης ομοιότητας στην αλληλουχία, οι τελευταίες συνιστούν μια 
οικογένεια συγγενών μορίων, που μοιράζονται κοινούς τρόπους αναδίπλωσης και 
υδρόφοβων στοιχείων στην επιφάνειά τους για την πρόσδεση στα υποστρώματά τους 
(Luo et al., 2001; Phan et al., 2004; Singer et al., 2004; van Eerde et al., 2004). 

Τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια, που διαθέτουν εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ, 
εκφράζουν χιλιάδες πρωτεΐνες ενώ, μέχρι σήμερα, μόλις ένας μικρός αριθμός φαίνεται 
ότι εκκρίνεται μέσω των συστημάτων αυτών. Παρά τον υψηλό βαθμό δομικής και 
λειτουργικής συντήρησης των σαπερονών, μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο τα υποστρώματα έκκρισης στοχεύονται σ’ αυτές ή στον εκκριτικό 
αγωγό. 

Η περίπτωση του γενετικού τόπου avrPphF από το φυτοπαθογόνο βακτήριο 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Psph), πληροί τις προδιαγραφές ενός οπερονίου 
το οποίο, φαίνεται να εκφράζει ένα ζεύγος σαπερόνης/συγγενούς υποστρώματος 
(AvrPphF_ORF1/ORF2) της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ. Η πρωτεΐνη 
AvrPphF_ORF1 εμφανίζει τα κοινά δομικά χαρακτηριστικά των σαπερονών τύπου ΙΙΙ 
όπως: μικρό ΜΒ, όξινο ισοηλεκτρικό σημείο και μία κυρίαρχη ελικοειδή δευτεροταγή 
δομή. 

Στην παρούσα διατριβή δείξαμε την in vitro δέσμευση της πρωτεΐνης 
AvrPphF_ORF1 στην AvrPphF_ORF2. Η αποδιάταξη οποιασδήποτε εκ των δύο 
πρωτεϊνών οδήγησε στη μη ανιχνευσιμότητα του συμπλόκου υποδηλώνοντας ότι για τη 
μεταξύ τους αλληλεπίδραση απαιτείται πλήρης και σωστή αναδίπλωση των πρωτεϊνικών 
μορίων.  

Η αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών ανιχνεύθηκε και in vivo, τόσο στο 
σακχαρομύκητα, χρησιμοποιώντας το σύστημα των δύο υβριδίων, όσο και στην E. coli 
με δοκιμές συν-καθαρισμού. Η ετερόλογη έκφραση του οπερονίου avrPphF, στην E. coli, 
οδήγησε στη συν-έκφραση των επιμέρους πρωτεϊνών AvrPphF_ORF1 και 
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AvrPphF_ORF2, επιβεβαιώνοντας άλλες ενδείξεις ότι τα δύο ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης 
του γονιδίου avrPphF ελέγχονται από ένα κοινό υποκινητή και αποτελούν πράγματι ένα 
λειτουργικό οπερόνιο. Η συν-έκφραση οδηγεί στην παραγωγή και των δύο πρωτεϊνών σε 
διαλυτή μορφή ενώ αντίθετα η απουσία της AvrPphF_ORF1 φαίνεται να οδηγεί την 
πρωτεΐνη AvrPphF_ORF2 στο σχηματισμό έγκλειστων σωματίων. Κάτι ανάλογο δεν 
φαίνεται να συμβαίνει στην περίπτωση της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1, της οποίας η 
διαλυτότητα δεν επηρεάζεται από την παρουσία ή απουσία του υποστρώματος 
AvrPphF_ORF2.  

Στο σύμπλοκο AvrPphF_ORF1/ORF2 οι επιμέρους πρωτεΐνες φαίνεται να 
συμμετέχουν με αναλογία 2:1, αντίστοιχα, προσομοιάζοντας περαιτέρω το προφίλ των 
συμπλόκων μοριακής συνοδού/υποστρώματος τύπου ΙΙΙ. Η περιοχή πρόσδεσης της 
πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 εντοπίζεται στα 55 πρώτα αμινοξικά κατάλοιπα της 
πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 ενώ η περιοχή 42-55 aa φαίνεται να είναι κρίσιμη για την 
αλληλεπίδραση των δύο μορίων.  

Επιπλέον, εικάζουμε ότι η απομάκρυνση μιας μικρής αμινοτελικής περιοχής, που 
περιλαμβάνει τα 26 πρώτα αμινοξικά κατάλοιπα, της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF1 οδηγεί 
σε μια δομικά μη λειτουργική διαμόρφωση του μορίου η οποία δεν αναγνωρίζεται από 
την πρωτεΐνη AvrPphF_ORF2, με αποτέλεσμα η τελευταία να χάνει τη διαλυτότητά της 
και να οδηγείται στο σχηματισμό έγκλειστων σωματίων.  

Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν περαιτέρω την υπόθεση ότι η πρωτεΐνη 
AvrPphF_ORF1 ανήκει στην οικογένεια σαπερονών τάξης Ι, του εκκριτικού συστήματος 
τύπου ΙΙΙ της Psph και ότι η πρωτεΐνη AvrPphF_ORF2 αποτελεί ένα συγγενές της 
υπόστρωμα. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε και συμφωνεί με τα δεδομένα ανεξάρτητων 
μελετών, μεταγενέστερων των πειραμάτων που περιγράφονται στην παρούσα διατριβή. 
Τα πρώτα δεδομένα προήλθαν από τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής της 
AvrPphF_ORF1 (Singer et al., 2004; Γαζή, 2007). Η δομή της AvrPphF ORF1 
αποκάλυψε ότι η ασύμμετρη κρυσταλλική μονάδα αποτελείται από τέσσερα μόρια τα 
οποία σχηματίζουν ένα διμερές διμερών. Εντούτοις, η πρωτεΐνη σχηματίζει διμερή σε 
διάλυμα, για το σχηματισμό των οποίων μεσολαβεί ένα κεντρικό ζεύγος ασύμμετρων 
ελίκων (α2). Η AvrPphF ORF1 υιοθετεί το κοινό πρότυπο δευτεροταγούς δομής (α-β-β-
β-α-β-βα) και αναδίπλωσης των μοριακών συνοδών τάξης Ι, του εκκριτικού συστήματος 
τύπου ΙΙΙ, επιβεβαιώνοντας τον προβλεπόμενο ρόλο της και αποδεικνύοντας ότι, παρά 
την απόκλιση σε επίπεδο αλληλουχίας, τα εξειδικευμένα αυτά μόρια εμφανίζουν υψηλή 
δομική συντήρηση.  

Το ίδιο έτος μελετήθηκε ο γενετικός τόπος HopPtoF, το ομόλογο του avrPphF στο 
στελέχος DC3000 της Pseudomonas syringae pv. tomato, ενός βακτηριακού παθογόνου 
της τομάτας και της Arabidopsis thaliana. Ο γενετικός τόπος HopPtoF φιλοξενεί δύο 
γονίδια, ShcFPto και HopFPto, των οποίων προηγείται ένας υποκινητής, που φέρει το 
μοτίβο του πλασίου hrp. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν μία σαπερόνη τύπου ΙΙΙ και ένα 
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συγγενές της υπόστρωμα, αντίστοιχα. Η πρωτεΐνη ShcFPto αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη 
HopFPto και ευθύνεται για τη σταθεροποίησή της στο βακτηριακό κύτταρο (Shan et al., 
2004). Η μετάφραση της HopFPto ξεκινά με ένα σπάνιο κωδικόνιο έναρξης (ATA) το 
οποίο περιορίζει τη σύνθεση της πρωτεΐνης HopFPto σε ένα χαμηλό επίπεδο στα 
βακτηριακά κύτταρα. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στην περίπτωση της AvrPphF ORF2 
της οποίας η μετάφραση ξεκινά με το τυπικό εναρκτήριο κωδικόνιο ATG. 

Επιπλέον, η ζωτική σημασία των αμινοτελικών αμινοξικών καταλοίπων 42-55 της 
πρωτεΐνης AvrPphF ORF2, για τη δέσμευση της AvrPphF ORF1, επαληθεύτηκε με τον 
προσδιορισμό της δομής του συμπλόκου InvB/SipA (σαπερόνη/συγγενής πρωτεΐνη-
τελεστής) από τη Salmonella και τη σύγκρισή της με τις, μέχρι τότε, γνωστές δομές 
ανάλογων συμπλόκων (Lilic et al., 2006). Η δομική αυτή ανάλυση αποκάλυψε ένα κοινό 
μοτίβο πρόσδεσης των μοριακών συνοδών (μοτίβο β κλώνου), που εντοπίζεται σε ένα 
μικρό πεπτίδιο των συγγενών πρωτεϊνών-τελεστών τύπου ΙΙΙ. Το δομικό αυτό μοτίβο 
ευθύνεται, ενδεχομένως, για τη στόχευση των πρωτεϊνών-τελεστών στις συγγενείς τους 
σαπερόνες σε ένα εύρος διαφορετικών παθογόνων βακτηρίων. Παρά το γεγονός ότι το β 
μοτίβο ανέκυψε από τη σύγκριση συμπλόκων που προέρχονται από ζωικά παθογόνα 
παρατηρείται και στην περίπτωση της πρωτεΐνης AvrPphF ORF2 (Εικ. 3.13).  
 

 
Εικόνα 3.13 Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχίας πρωτεϊνών 
τελεστών -υποστρωμάτων του εκκριτικού συστήματος 
τύπου ΙΙΙ- ενός μεγάλου αριθμού ζωικών και φυτικών 
παθογόνων στα οποία μπορούσε να ταυτοποιηθεί η 
ύπαρξη του β-μοτίβου. Τα αμινοξικά κατάλοιπα του 
μοτίβου εμφανίζονται με λευκό χρώμα σε κόκκινο φόντο. 
Το κίτρινο φόντο υποδηλώνει εκείνες τις περιοχές 
πρόσδεσης σαπερόνης (Chaperone Binding Domains, 
CBDs) για τις οποίες είναι διαθέσιμη η δομή συμπλόκου 
τους με την σαπερόνη και οι επαφές του β μοτίβου στις 
περιπτώσεις αυτές είναι υπογραμμισμένες (Lilic et al., 
2006).  
 

 
Το μοτίβο αυτό περιλαμβάνει 3 αμινοξέα (σε θέσεις 1, 5 και 8), εκ των οποίων τα δύο 

πρώτα είναι υδρόφοβα ενώ το τρίτο είναι πολύ συχνά υδρόφοβο, με αρκετές εξαιρέσεις. 
Αν και η θέση των αμινοξικών καταλοίπων δε συντηρείται πάντα σε επίπεδο 
αλληλουχίας (λόγω ενθέσεων ή ελλείψεων), η θέση τους στην τριτοταγή δομή του μορίου 
είναι πάντα η ίδια (Lilic et al., 2006). Στην περίπτωση της πρωτεΐνης AvrPphF_ORF2 
πρόκειται για τα υδρόφοβα αμινοξέα: Leu38, Ιle41 και Leu44 (Εικ. 3.13). Το αμινοτελικό 

 90



Κεφάλαιο 3   Το σύμπλοκο AvrPphF_ORF1/ORF2 

τμήμα που περιλαμβάνει τα 55 πρώτα αμινοξικά κατάλοιπα της AvrPphF_ORF2, το 
οποίο επαρκεί για την πρόσδεση της συγγενούς σαπερόνης AvrPphF_ORF1, περιέχει το 
β-μοτίβο ενώ αντίθετα η διαγραφή της περιοχής 42-55, η οποία παρεμπόδισε την 
ανίχνευση αλληλεπίδρασης διακόπτει το μοτίβο απομακρύνοντας το αμινοξύ Leu44. 
Είναι λοιπόν πιθανό η διακοπή του β μοτίβου να ευθύνεται για την αποσταθεροποίηση 
του συμπλόκου AvrPphF ORF1/ORF2. 

Η αδυναμία ανίχνευσης αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης AvrPphF ORF1 τόσο με την 
ΑΤΡάση HrcN όσο και με άλλα δομικά και λειτουργικά συστατικά της εκκριτικής 
συσκευής μπορεί να οφείλεται είτε σε αδυναμία του συστήματος των δύο υβριδίων να 
ανιχνεύσει μια ενδεχόμενη αλληλεπίδραση ή στην απαίτηση της συμμετοχής ενός τρίτου 
«εταίρου», ο οποίος θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο πρωτεϊνών. Παρόλα 
αυτά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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4. ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ HrcQB-C ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πρωτεΐνη HrcQΒ από την Pseudomonas syringae ανήκει στο συντηρημένο πυρήνα 
της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ, με ομόλογα στα φυτοπαθογόνα Erwinia, 
Xanthomonas, Ralstonia, στα ζωοπαθογόνα Yersinia, Shigella, Salmonella και στο 
μαστίγιο. Η ομοιότητα στην αλληλουχία, μεταξύ των ομολόγων της HrcQΒ, περιορίζεται 
στην καρβοξυτελική τους περιοχή. Η συντήρηση αυτή σε συνδυασμό με την 
παραλλακτικότητα του αμινοτελικού τμήματος οδήγησε στην υπόθεση ότι οι πρωτεΐνες 
αυτές ίσως μεσολαβούν σε αλληλεπιδράσεις, μεταξύ των συντηρημένων και των 
εξειδικευμένων για κάθε είδος συστατικών στα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ και τα 
βακτηριακά μαστίγια (Fadouloglou et al., 2004). 

Γενετικά και βιοχημικά πειράματα έχουν δείξει ότι η πρωτεΐνη HrcQB εντοπίζεται 
στην κυτταροπλασματική πλευρά της εσωτερικής βακτηριακής μεμβράνης και 
αλληλεπιδρά, κυρίως μέσω της συντηρημένης καρβοξυτελικής της περιοχής, με την 
πρωτεΐνη HrcQA (Ταμπακάκη, 1999). 

Το μαστιγιακό ομόλογο της HrcQB, η πρωτεΐνη FliN, έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει 
δειχτεί ο κυτταροπλασματικός της εντοπισμός και η αλληλεπίδρασή της με την πρωτεΐνη 
FliM, ανάλογη της HrcQA στο μαστιγιακό TTSS (Francis et al., 1994; Mathews et al., 
1998; Tang et al., 1995; Zhao et al., 1996). Επιπλέον, έχει δειχτεί (Zhao et al., 1996) ότι 
η FliN αποτελεί βασικό συστατικό της κυτταροπλασματικής προέκτασης του βασικού 
σώματος του μαστιγίου (flagellar basal body), που ονομάζεται κυτταροπλασματικός 
δακτύλιος (cytoplasmic, C ring) και μαζί με τις πρωτεΐνες FliM και FliG σχηματίζουν ένα 
σύμπλοκο (switch complex) το οποίο συμμετέχει στη δόμηση, περιστροφή και αλλαγή 
της κατεύθυνσης περιστροφής του μαστιγίου (Irikura et al., 1993). Η πιθανή ύπαρξη 
δομής ανάλογης του δακτυλίου C έχει προταθεί για το TTSS του παθογόνου Shigella 
flexneri από τους Morita-Ishihara et al. (2006), οι οποίοι υπέθεσαν, κατ΄ αναλογία με το 
μαστίγιο, ότι η δομή αυτή εντοπίζεται στο κατώτερο μέρος του βασικού σωματίου του 
ενυοσώματος μέσω αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών Spa33, (ομόλογης της 
HrcQB στη Shigella) MxiG και MxiJ. Αν και δεν έχει τεκμηριωθεί πειραματικά η ύπαρξη 
δομής αντίστοιχης του μαστιγιακού δακτυλίου C στα ενυοσώματα φυτοπαθογόνων 
βακτηρίων, οι δομικές ομοιότητες μεταξύ των πρωτεϊνών HrcQB, FliN και Spa33, 
συνιστούν ενδείξεις ότι τα εν λόγω ενυοσώματα είναι πιθανό να περιλαμβάνουν ένα 
κυτταροπλασματικό σύμπλοκο ανάλογο του μαστιγιακού δακτυλίου C. Σ’ αυτή την 
περίπτωση η πρωτεΐνη HrcQB είναι πολύ πιθανό να συμμετέχει στη συναρμολόγηση ενός 
τέτοιου δακτυλίου, ως ένα βασικό συστατικό, ενώ δεν είναι προφανής η δομική και 
λειτουργική αντιστοίχιση με τις πρωτεΐνες FliN και Spa33. 
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Οι ομοιότητες μεταξύ ΗrcQB και FliN, που προαναφέρθηκαν, αφήνουν ανοικτό το 
ενδεχόμενο οι δύο πρωτεΐνες να έχουν λειτουργικές διαφορές, δεδομένου ότι το μαστίγιο 
εκτελεί περιστροφική κίνηση ενώ δεν είναι προφανές, εκ πρώτης όψεως, ότι κάτι 
ανάλογο ισχύει και για τα ενυοσώματα τύπου ΙΙΙ. Στα πλαίσια της μελέτης της δομής και 
της λειτουργίας του ΤΤSS σε φυτοπαθογόνα βακτήρια, προσδιορίστηκε η κρυσταλλική 
δομή της συντηρημένης καρβοξυτελικής περιοχής της πρωτεΐνης HrcQB από το 
φυτοπαθογόνο βακτήριο P. s. phaseolicola (αμινοξικά κατάλοιπα 50-128, αναφερόμενη 
στο εξής ως HrcQB-C) σε επίπεδο 2.3 Å (Φαδούλογλου, 2004). Στη συνέχεια ο 
προσδιορισμός της κρυσταλλικής δομής της πρωτεΐνης FliN από το θερμόφιλο βακτήριο 
Thermotoga maritima αποτέλεσε χρήσιμη βάση σύγκρισης με σκοπό την περαιτέρω 
διευκρίνηση μιας σειράς ερωτημάτων σχετικά με την αρχιτεκτονική δομή και λειτουργία 
του TTSS. Συγκεκριμένα, στην κρυσταλλική της κατάσταση, η πρωτεΐνη HrcQB-C 
σχηματίζει ένα επιμηκυσμένο, ελαφρά κυρτωμένο ομοτετραμερές. Τα τέσσερα μονομερή 
συναθροίζονται σε δύο στενά συνδεδεμένα ομοδιμερή, τα οποία με τη σειρά τους 
πακετάρονται μαζί σχηματίζοντας ένα διμερές διμερών (Fadouloglou et al., 2004). Η 
πρωτεΐνη φαίνεται να διατηρεί την ικανότητα σχηματισμού τετραμερών και σε διάλυμα. 
Αντίθετα, η πρωτεΐνη FliN από τη T. maritima σχηματίζει ομοδιμερή τόσο σε 
κρυστάλλους όσο και σε διάλυμα ενώ η αντίστοιχή της στην E. coli συμπεριφέρεται σαν 
ένα τετραμερές επιμηκυσμένου σχήματος σε διάλυμα (Brown et al., 2005), σε συμφωνία 
με το κρυσταλλικό μοντέλο της HrcQB-C (Fadouloglou et al., 2004). 

Εν όψει των παραπάνω, ένα από τα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν αν η τετραμερής 
δομή αποτελεί την βιολογικά ενεργή μονάδα της πρωτεΐνης HrcQB-C ή αν αυτή αφορά 
μικρότερης ή και μεγαλύτερης τάξης μόρια. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, 
επιχειρήθηκε η ανεύρεση μεταλλαγών οι οποίες θα οδηγούσαν στη διάσπαση ή 
αποσταθεροποίηση του τετραμερούς με στόχο την εφαρμογή τους σε μελέτες 
διερεύνησης του βιολογικού ρόλου της τετραμερούς διαμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό, 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στοχευμένα μεταλλάγματα της πρωτεΐνης και 
διερευνήθηκε η ολιγομερική τους κατάσταση σε διάλυμα.  
 

4.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

4.2.1. Σημειακές μεταλλαγές στην πρωτεΐνη HrcQB-C 

Για την κατασκευή και έκφραση των πρωτεϊνικών μεταλλαγμάτων αυτής της 
ενότητας χρησιμοποιήθηκε ο φορέας έκφρασης PROEX-HTa (Polayes, 1996). Το 
πλασμίδιο αυτό διαθέτει τον ισχυρό σύνθετο υποκινητή Τrc (περιοχή -35 του υποκινητή 
του οπερονίου trp, περιοχή -10 του υποκινητή του οπερονίου lac) και το γονίδιο lacIq που 
επιτρέπει τη ρύθμιση της έκφρασης του ενθέματος με IPTG, ανεξάρτητα από την 
παρουσία ή απουσία του καταστολέα Lac, στο στέλεχος E. coli που χρησιμοποιείται, 
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επιτρέποντας έτσι υψηλά επίπεδα ελεγχόμενης έκφρασης στο στέλεχος E. coli DH5a. 
Επιπλέον, ο φορέας αυτός παρέχει τη δυνατότητα σύντηξης μιας μικρής αλληλουχίας έξι 
ιστιδινών στο αμινοτελικό άκρο των υπό έκφραση πρωτεϊνών, διευκολύνοντας έτσι τον 
καθαρισμό τους με χρωματογραφία συγγένειας σε στήλη νικελίου-αγαρόζης. Τέλος, ο 
φορέας παρέχει και τη δυνατότητα απομάκρυνσης της αλληλουχίας των έξι ιστιδινών από 
την εκφραζόμενη πρωτεΐνη μετά από πέψη της με την πρωτεάση rTEV, η οποία 
αναγνωρίζει και πρωτεολύει ένα επταπεπτίδιο (ENLYFQG) αμέσως μετά την περιοχή 
των ιστιδινών και πριν την πρωτεΐνη ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που η αλληλουχία 
αυτή επηρεάζει τη δράση ή τη διαμόρφωση της εκφραζόμενης πρωτεΐνης. 

4.2.1.1 Τα μεταλλάγματα hrcQB-C_I41W και hrcQB-C_I41W_G74W 

Στο μετάλλαγμα hrcQB-C_I41W το γονίδιο hrcQB-C μεταλλάχθηκε σε τρία 
νουκλεοτίδια, έτσι ώστε το αμινοξύ στη θέση 41 της παραγόμενης πρωτεΐνης να είναι 
τρυπτοφάνη αντί για ισολευκίνη (I41W). Ταυτόχρονα, η τρίτη βάση δύο διαδοχικών 
κωδικονίων αντικαταστάθηκε έτσι ώστε να δημιουργηθεί η περιοριστική θέση XbaI 
χωρίς επιπλέον μεταβολή στο γενετικό κώδικα. Η ενσωμάτωση της περιοριστικής θέσης 
έγινε για τη διευκόλυνση της επιλογής των μεταλλαγμένων κλώνων. 

Η μεταλλαγή των νουκλεοτιδίων έγινε με αντίδραση PCR, σύμφωνα με τη μέθοδο 
που περιγράφεται από τους (Fisher and Pei, 1997). To πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου 
είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα ενώ απαιτούνται μόνο δύο 
εκκινητές, ο ένας εκ των οποίων φέρει την επιθυμητή μεταλλαγή. Η μεταλλαξιγένεση 
λαμβάνει χώρα σε μία μόνο αντίδραση PCR ενώ η αποδοτικότητα της μεθόδου ξεπερνά 
το 80 %. Οι εκκινητές σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι γειτονικοί και εκατέρωθεν των 
δύο αλυσίδων του DNA. O ένας εκκινητής φέρει τη μεταλλαγή στο 5’ άκρο του.  

 
Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
 

Upper: 5’-TGGCTTGAAGTCACCGGCATTTCGC-3’ 
 
Lower: 5’-AGTCCCGGCATCTAGACGGCGCAGTTCGG-3’

 
HrcQB-C_I41W 

 

Με μπλε χρώμα σημειώνονται τα μεταλλαγμένα νουκλεοτίδια και με υπογράμμιση η 
περιοριστική θέση XbaI. 

Πριν από την αντίδραση της PCR οι εκκινητές φωσφορυλιώνονται: 50 pmol/μl κάθε 
εκκινητή διαλύονται σε ρυθμιστικό διάλυμα λιγάσης (50 mM Tris/HCl pH 7.6, 10 mM 
MgCl2, 1 mM ATP, 1 mM DTT, 5 % PEG-8000) όπου προστίθεται 1U/μl του ενζύμου 
κινάση πολυνουκλεοτιδίων του φάγου Τ4 (Τ4 polynucleotide kinase). Ακολουθεί επώαση 
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στους 37 οC για 30 λεπτά. Μετά το τέλος της αντίδρασης τα προϊόντα καθαρίζονται με 
φαινόλη/χλωροφόρμιο και κατακρημνίζονται με αιθανόλη. 

Η αντίδραση της PCR εκτελείται σε όγκο 50 μl. Το μίγμα της αντίδρασης περιέχει: 50 
ng DNA-μήτρα (pPROEX-HTa/hrcQB-C), 50 pmol από κάθε φωσφορυλιωμένο εκκινητή, 
350 μΜ dNTPs, 1x ρυθμιστικό διάλυμα 1 της αντίδρασης της πολυμεράσης Expand Long 
template και 1.25 units ενζύμου Expand Long template (Roche). 

Oι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: αρχική αποδιάταξη στους 94 οC για 4 min, 
ακολουθούμενη από 20 κύκλους: 94 οC/1 min, 55 οC/1 min, 68 οC/4 min και τελική 
επέκταση στους 68 οC για 7 min. To προϊόν της αντίδρασης εκχυλίστηκε με 
φαινόλη/χλωροφόρμιο και κατακρημνίστηκε με αιθανόλη. Ακολουθησε κυκλοποίηση του 
προϊόντος με 10 U T4 DNA λιγάσης σε 20 μl ρυθμιστικού διαλύματος λιγάσης και 
επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 4 ώρες. Στη συνέχεια το ένζυμο της 
λιγάσης απενεργοποιήθηκε με θέρμανση στους 65 οC για 20 min. Ακολούθησε πέψη με 
το ένζυμο DpnI προκειμένου τη γραμμοποίηση του μεθυλιωμένου πλασμίδιου που 
χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα-DNA. Τα πλασμίδια που απομονώνονται από τα συνήθη 
εργαστηριακά βακτηριακά στελέχη είναι μεθυλιωμένα και επομένως ήταν δυνατό να 
υποστούν πέψη από το ένζυμο DpnI, ενώ το μη μεθυλιωμένο προϊόν της PCR παρέμεινε 
ακέραιο. Τέλος δεκτικά κύτταρα του στελέχους DH5a της E. coli, μετασχηματίστηκαν με 
το προϊόν της PCR και επιλέχθηκαν οι θετικοί κλώνοι για το πλασμίδιο pPROEX-
HTa/hrcQB-C_I41W.  
 

Κατά ανάλογο τρόπο, για την κατασκευή του μεταλλάγματος hrcQB-C_I41W_G74W 
χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο pPROEX-HTa/hrcQB-C_I41W ως μήτρα-DNA στην 
αντίδραση PCR με εκκινητές τα φωσφορυλιωμένα ολιγονουκλεοτίδια: 
 

Upper: 5’-CAGATTACCCGCCTGGTGACCCGA-3’ 
 
Lower: 5’-CAGC ACAGGCGACCCTCGACATCCACCAG-3’

 
HrcQB-C_G74W  

C  

 
Με κίτρινο φόντο απεικονίζεται το κατάλοιπο της τρυπτοφάνης στη θέση 74 (W74) 

και με μπλε χρώμα τα νουκλεοτίδια που άλλαξαν, ενώ με υπογράμμιση σημειώνεται η 
περιοριστική θέση PstI που δημιουργείται, στα 5’ άκρα των δύο εκκινητών, για να 
διευκολύνει την επιλογή των μετασχηματισμένων κλώνων. Η πλασμιδιακή κατασκευή 
που προκύπτει είναι η pPROEX-HTa/hrcQB-C_I41W_G74W. 

4.2.1.2 Τα μεταλλάγματα hrcQB-C_D37I_L42I_V69I και hrcQB-

C_R35E_D37I_L42I_V69I 

Η κατασκευή του μεταλλάγματος hrcQB-C_D37I_L42I_V69I βασίστηκε στη μέθοδο 
των (Fisher and Pei, 1997), που περιγράφεται αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο 
(4.2.1.1). Η απόσταση μεταξύ των, προς αντικατάσταση, αμινοξέων μας ανάγκασε να 
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προβούμε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που ήταν η κατασκευή της μεταλλαγής V69I. Για την 
κατασκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο pPROEX-HTa/hrcQB-C, ως μήτρα-DNA 
στην αντίδραση PCR με εκκινητές τα φωσφορυλιωμένα ολιγονουκλεοτίδια: 
 

Upper: 5’-GTCGCCTCGGTCTGCAGATTACCCG-3’ 
 
Lower: 5’-CCTCGATATCCACCAGCTCACCCTCGG-3'

 
HrcQB-C_V69I 

 

 
Με κίτρινο φόντο απεικονίζονται το αμινοξικό κατάλοιπο της ισολευκίνης στη θέση 

69 (I69), με μπλε χρώμα σημειώνεται το νουκλεοτίδιο που άλλαξε, με υπογράμμιση η 
περιοριστική θέση EcoRV ενώ με γαλάζιο η αντικατάσταση που έγινε για να αποφευχθεί 
η υψηλή συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο εκκινητών.  

Τα στάδια που ακολουθούν είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που περιγράφονται στην 
παράγραφο 4.2.1.1 και οδηγούν στη δημιουργία του πλασμιδίου pPROEX-HTa/hrcQB-
C_V69I. 

Για την κατασκευή του μεταλλάγματος hrcQB-C_D37I_L42I_V69I έλαβε χώρα μία 
δεύτερη αντίδραση PCR στην οποία ως μήτρα-DNA χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο 
pPROEX-HTa/hrcQB-C_V69I και εκκινητές τα παρακάτω φωσφορυλιωμένα 
ολιγονουκλεοτίδια: 
 
HrcQB-C_D37I_L42I

Upper: 5’ -GGGACTATCATTGAAGTCACCGGTATTTCGC- 3’ 
 
Lower: 5’ -GGCAATCAGCCGGCGCAGTTCCGCGAGCG- 3’

 

 

 
Με κίτρινο φόντο απεικονίζονται τα αμινοξέα Ile42 (upper primer) και Ile37 (lower 

primer). Με μπλε χρώμα σημειώνονται τα νουκλεοτίδια που άλλαξαν, με υπογράμμιση η 
περιοριστική θέση AgeI (στην οποία το αλλαγμένο νουκλεοτίδιο εμφανίζεται με κόκκινο 
χρώμα) και με γαλάζιο η αντικατάσταση που έγινε για να αποφευχθεί η υψηλή 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο εκκινητών. Όπως προηγουμένως, δεκτικά κύτταρα 
του στελέχους DH5a της E. coli, μετασχηματίστηκαν με το προϊόν της PCR και 
επιλέχθηκαν οι θετικοί κλώνοι για το πλασμίδιο pPROEX-HTa/hrcQB-
C_D37I_L42I_V69I. 

Για την κατασκευή του μεταλλάγματος hrcQB-C_R35E_D37I_L42I_V69I 
χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο pPROEX-HTa/hrcQB-C_D37I_L42I_V69I, ως μήτρα-
DNA στην αντίδραση PCR με εκκινητές τα φωσφορυλιωμένα ολιγονουκλεοτίδια: 
 
 
HrcQB-C_R35E

Upper: 5’-GCGGAACTGCGCGAGCTCATTGCCGGGAC-3’ 
 
Lower: 5’-GAGCGTCAGCCTCAGCTCGCCGCAAC-3’

 

 

 
Με κίτρινο φόντο απεικονίζεται το αμινοξύ Glu35, με μπλε χρώμα σημειώνονται τα 

νουκλεοτίδια που άλλαξαν, με υπογράμμιση η περιοριστική θέση SacI, με κόκκινο η 
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νουκλεοτιδική αλλαγή για την κατασκευή της θέσης και με πράσινο η νουκλεοτιδική 
αλλαγή που έγινε για την καταστροφή της ήδη υπάρχουσας (στο γονίδιο hrcQB-C) θέσης 
περιορισμού SacI. Οι αλλαγές που έγιναν για την καταστροφή ή τη δημιουργία 
περιοριστικών θέσεων δεν επιφέρουν μεταβολή στο γενετικό κώδικα. Για την κατασκευή 
του πλασμιδίου pPROEX-HTa/hrcQB-C_R35E_D37I_L42I_V69I ακολουθήθηκε η ίδια 
με προηγουμένως διαδικασία. Όλες οι παραπάνω μεταλλαγές επιβεβαιώθηκαν με 
αλληλούχηση του εκάστοτε πλασμιδιακού ενθέματος. 

4.2.2 Καθαρισμός των σημειακών μεταλλαγμάτων της πρωτεΐνης HrcQB-C  

Επιδεκτικά κύτταρα του στελέχους DH5a της E.coli, μετασχηματίστηκαν με κάθε μία 
από τις κατασκευές που φέρουν την φυσικού τύπου πρωτεΐνη HrcQB-C ή τα 
μεταλλάγματά της στο φορέα έκφρασης pPROEX-HTa. Υγρή καλλιέργεια κορεσμένη 
κυττάρων που φέρουν κάθε μία από τις παραπάνω πλασμιδιακές κατασκευές, 
χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό 1 λίτρου LB παρουσία 100 μg/ml αμπικιλλίνης. H 
καλλιέργεια αναπτύχθηκε στους 37 °C έως ότου η απορρόφηση της στα 600 nm (OD600) 
φτάσει την τιμή 1 και η επαγωγή της πρωτεϊνικής έκφρασης έγινε με την προσθήκη 0.5 
mM IPTG και την εκ νέου επώαση της καλλιέργειας στους 30 °C, για 7 ώρες. Τα 
κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση και η κυτταρική πάστα επαναδιαλύθηκε σε 150 
ml διαλύματος λύσης (50 mM Tris/HCl pH 8, 50 mM NaCl, 20 mM ιμιδαζόλιο). Μετά 
την προσθήκη αναστολέων πρωτεασών τα κύτταρα διαρρήχθηκαν με υπερηχοβόληση 
(sonication) για 6 λεπτά (12x30 sec με ενδιάμεσα διαλείμματα του ενός λεπτού) και 
ακολούθως φυγοκεντρήθηκαν στις 18000 g για 40 λεπτά, στους 4 °C. Το υπερκείμενο της 
φυγοκέντρησης (διαλυτό κλάσμα) για κάθε πρωτεΐνη εφαρμόστηκε σε στήλη Ni-NTA 
(Qiagen) προεξισορροπημένη με 10 όγκους (στρώματος στήλης) διαλύματος λύσης. Η 
έκπλυση της στήλης έγινε με: α) 20 όγκους διαλύματος με συγκέντρωση ιμιδαζολίου 30 
mM και β) με 10 όγκους διαλύματος με συγκέντρωση ιμιδαζολίου 40 mM. Η 
συγκέντρωση άλατος και στα δύο διαλύματα πλύσης ήταν 300 mM. Ακολούθησε μία 
τελευταία πλύση με 10 όγκους διαλύματος πλύσης (40 mM ιμιδαζόλιο) στο οποίο η 
συγκέντρωση άλατος επανήλθε στα 50 mM. Τελικά οι πρωτεΐνες εκλούστηκαν από τη 
στήλη σε έξι διαφορετικά κλάσματα, με 350 mM ιμιδαζόλιο. Η συνολική ποσότητα 
διαλυτής πρωτεΐνης κυμάνθηκε μεταξύ 17 και 45 mg/lit καλλιέργειας. 

4.2.3 Eνζυμική απομάκρυνση του επίτοπου των ιστιδινών και παραλαβή της 

πρωτεΐνης 

Η απομάκρυνση του επίτοπου ιστιδινών έγινε με την ακόλουθη διαδικασία. Μετά τον 
καθαρισμό κάθε πρωτεΐνης, τα κλάσματα έκλουσης της στήλης ακινητοποιημένου 
μετάλλου υποβλήθηκαν σε διαπίδυση έναντι 2 lt διαλύματος αντίδρασης rTEV: 20 mM 
Tris/HCl pH 8.0, 50 mM NaCl. Ακολούθησε ποσοτική εκτίμηση της πρωτεΐνης με τη 
μέθοδο Bradford και προσθήκη κατάλληλης ποσότητας της πρωτεάσης rTEV, ώστε να 
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επιτευχθεί αναλογία μαζών 1/20. H αντίδραση έγινε με επώαση σε υδατόλουτρο 30 °C 
για 5 ώρες. Ακολούθησε φυγοκέντηση στις 1500 g για 10 λεπτά, στους 4 °C. Στο 
υπερκείμενο που προέκυψε προστέθηκαν 5 mM ιμιδαζόλιου και το δείγμα φορτώθηκε σε 
δεύτερη εξισσοροπημένη στήλη Ni-NTA αγαρόζης (όγκου στρώματος 5 ml) για την 
προσρόφηση τόσο του επίτοπου των ιστιδινών όσο και της πρωτεάσης rTEV, η οποία 
φέρει επίσης τον ίδιο επίτοπο. Η απαλλαγμένη, από τον επίτοπο, πρωτεΐνη παραλήφθηκε 
απευθείας κατά την έξοδο του δείγματος που διαπέρασε τη στήλη κατά την φόρτωση. 
Ακολούθως, η στήλη πλύθηκε με 15 ml διαλύματος: 20 mM Tris/HCl pH 8, 50 mM 
NaCl, 10 mM ιμιδαζόλιο, για την παραλαβή όσης πρωτεΐνης δεν ελευθερώθηκε στο 
προηγούμενο στάδιο. Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η έκλουση της πρωτεάσης rTEV με 
300 mM ιμιδαζόλιο. Τα κλάσματα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό 
πήκτωμα πολυακριλαμίδης και εκείνα που περιείχαν την απαλλαγμένη, από τον επίτοπο 
των ιστιδινών, πρωτεΐνη φυλάχθηκαν στους 4 °C. 

4.2.4 Στήλη Μοριακής Διήθησης Sephacryl S-100 

Τα πρωτεϊνικά κλάσματα, της προηγούμενης διαδικασίας, αφού υποβλήθηκαν σε 
εκτεταμένη διαπίδυση έναντι διαλύματος 20 mM Tris/HCl pH 8.0, 50 mM NaCl, 
συγκεντρώθηκαν με τη χρήση στηλών AMICON Ultra ως τα 3 ml. Ακολούθησε 
φυγοκέντρησή τους για την απομάκρυνση τυχόν πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων και το 
υπερκείμενο που προέκυψε φορτώθηκε σε χρωματογραφική στήλη μοριακής διήθησης, 
Sephacryl S-100, συνδεδεμένη με το σύστημα ÄΚΤΑ purifier (Amersham). Το 
πακετάρισμα και η βαθμονόμηση της στήλης που χρησιμοποιήθηκε έγινε από τον Γ. 
Φελλά. Ο συνολικός όγκος στρώματος της στήλης ήταν 345 ml και ο νεκρός της όγκος 
128.83 ml, όπως προσδιορίστηκε με δείγμα Μπλε Δεξτράνης. Η βαθμονόμηση της 
στήλης έγινε με τη χρήση τεσσάρων πρωτεϊνών αναφοράς: 
 
Πρωτεΐνη Αναφοράς Μοριακό Βάρος (kDa) Υδροδ. Ακτίνα (Å) Όγκος Έκλουσης (ml) 
Ριβονουκλεάση Α 13,7 16.4 211.9 
Χυμοθρυψινογόνο A 25 20.9 189.7 
Οβαλβουμίνη 43 30.5 163.76 
Αλβουμίνη του ορού των 
βοοειδών (BSA) 

67 35.5 150.93 

 
Η υδροδυναμική ακτίνα Rh, της εξεταζόμενης πρωτεΐνης υπολογίζεται από τον όγκο 

έκλουσης σύμφωνα με την εξίσωση Ve = -3,0873 Rh + 258,8 (Εικ. 4.1 Α) και το 
φαινομενικό μοριακό της βάρος από την εξίσωση Kav = -0.4206 log(MB) + 0,8628 (Εικ. 
4.1 Β).  
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Εικόνα 4.1 Βαθμονόμηση της χρωματογραφικής στήλης Sephacryl S-100 Απεικονίζονται τα γραφήματα που 
συνδέουν τον όγκο έκλουσης μιας πρωτεΐνης με την υδροδυναμική ακτίνα (A) και το φαινομενικό μοριακό της 
βάρος (B). 

 

4.2.5 Κυκλικός Διχρωισμός 

Τα δείγματα της πρωτεΐνης HrcQB-C και των μεταλλαγμάτων της, που 
χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή φασμάτων κυκλικού διχρωισμού, υπέστησαν 
προηγουμένως εκτεταμένη διαπίδυση έναντι διαλύματος 10 mM φωσφορικών, pH 7.5. 
Για τη συλλογή των φασμάτων και τον προσδιορισμό των προτύπων της θερμικής 
αποδιάταξης πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το φασματοπολαρίμετρο J815 (Jasco Corp.), 
συνδεμένο με σύστημα Peltier για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Για την καταγραφή 
φασμάτων στο άπω (190–255 nm) και στο εγγύς υπεριώδες (260–320 nm) 
χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα χαλαζία πάχους (μήκους οπτικής πορείας) 1 mm και 5 mm 
αντίστοιχα. Η ταχύτητα σάρωσης ήταν συνήθως 20 nm/min και η απόκριση του 
ανιχνευτή κάθε 2 sec ενώ η συγκέντρωση των δειγμάτων ήταν της τάξης των 0.1-0.3 
mg/ml και 1 mg/ml, αντίστοιχα. Όλα τα φάσματα διορθώθηκαν ως προς το φάσμα 
αναφοράς του ρυθμιστικού διαλύματος (10 mM φωσφορικών, pH 7.5). Η 
θερμοεπαγώμενη αποδιάταξη κάθε πρωτεΐνης μελετήθηκε καταγράφοντας το σήμα του 
κυκλικού διχρωισμού σε μήκος κύματος 203 ή/και 289 nm. Το εύρος θερμοκρασιών ήταν 
25-95 °C, ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας 30-60 °C/h και η απόκριση κάθε 2 sec. 
Τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Δρ. Β. Φαδούλογλου. 
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.3.1 Σχεδιασμός στοχευμένων μεταλλαγών για την κατάργηση τετραμερισμού της 

πρωτεΐνης HrcQB-C  

Η πρωτεΐνη HrcQB-C, η οποία είναι ένα τετραμερές τόσο στην κρυσταλλική της 
μορφή όσο και σε διάλυμα, αποτελείται από 84 αμινοξέα εκ των οποίων, τα πρώτα 5 
έχουν εισαχθεί με την κλωνοποίησή της στον φορέα έκφρασης pPROEX-HTa και τα 
υπόλοιπα 79 αντιστοιχούν στα κατάλοιπα 50-128 της πλήρους μήκους πρωτεΐνης HrcQB 
(Φαδούλογλου, 2004). Η αναζήτηση αμινοξικών υποκαταστάσεων οι οποίες θα 
μπορούσαν, ενδεχομένως, να οδηγήσουν στην κατάρρευση της δομής του τετραμερούς, 
έγινε ως εξής: αρχικά, η αμινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης HrcQB-C, συγκρίθηκε με 
εκείνες των ομολόγων της από το μαστιγιακό σύστημα του θερμόφιλου βακτηρίου T. 
maritima και της E. coli (πρωτεΐνες FliN), για τις οποίες υπήρχε διαθέσιμη δομική 
πληροφορία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρωτεΐνη FliN από τη T. maritima είναι ένα 
διμερές, οι διαστάσεις του οποίου προσεγγίζουν το διμερές της HrcQB-C, τόσο σε 
κρυστάλλους όσο και σε διάλυμα (Brown et al., 2005). Αντίθετα, η αντίστοιχή της στην 
E. coli συμπεριφέρεται σαν ένα τετραμερές επιμηκυσμένου σχήματος (Brown et al., 
2005) σε συμφωνία με την κρυσταλλική δομή της HrcQB-C (Fadouloglou et al., 2004). 
Προκειμένου να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των τριών πρωτεϊνών, 
σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας, πραγματοποιήθηκε η μεταξύ τους στοίχιση (Εικ. 
4.2).  
 

 
Εικόνα 4.2 Αμινοξική στοίχιση των πρωτεϊνών HrcQΒ-C (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), FliN 
(Escherichia coli) και FliN (Thermotoga maritimα). Τα στοιχεία δευτεροταγούς δομής που απεικονίζονται 
στο επάνω τμήμα της εικόνας αφορούν τη δομή της πρωτεΐνης HrcQΒ-C. Η στοίχιση έγινε με το 
πρόγραμμα ClustalW (Thompson et al., 1994). Με λευκά γράμματα σε κόκκινο φόντο παρουσιάζονται τα 
αμινοξικά κατάλοιπα που είναι αυστηρώς συντηρημένα, ενώ με κόκκινα γράμματα σε λευκό φόντο τα 
όμοια κατάλοιπα. Τα μαύρα και γκρι τρίγωνα υποδεικνύουν συνολικά τις θέσεις οι οποίες μεταλλάχθηκαν. 
Για την παρουσίαση της εικόνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ESPript (Gouet et al., 1999).  
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Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώθηκε αφενός η, ήδη γνωστή, συντήρηση ορισμένων 
καταλοίπων και αφετέρου η διαφορετικότητα ορισμένων άλλων τα οποία, λόγω της 
θέσης τους στην τρισδιάστατη δομή, θα μπορούσαν ενδεχομένως να σχετίζονται με τη 
διαφορετική ολιγομερή διαμόρφωση που υιοθετούν οι πρωτεΐνες HrcQB-C και FliN της 
T. maritima.  

Η αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
τον καθηγητή Μ. Κοκκινίδη, υπέδειξε ότι η στοχευμένη υποκατάσταση ορισμένων 
αμινοξικών καταλοίπων θα μπορούσε, ενδεχομένως, να οδηγήσει στη διάσπαση ή την 
αποσταθεροποίηση του ομοτετραμερούς της πρωτεΐνης HrcQB-C. Από τα κατάλοιπα 
αυτά επιλέχθηκαν ως πιθανά τα: Arg35 (R35), Asp37 (D37), Leu42 (L42) και Val69 
(V69), λόγω της συμμετοχής τους στο σχηματισμό και τη σταθεροποίηση της 
μεσεπιφάνειας του τετραμερούς (Εικ. 4.3). Τα τέσσερα αυτά αμινοξέα, στην αλληλουχία 
της πρωτεΐνης FliN από τη T. maritima, καταλαμβάνονται από τα κατάλοιπα Glu39, 
Ile41, Ile46 και Ile73, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα κατάλοιπα αυτά, η 
Arg35 και η Val69 συντηρούνται μεταξύ των πρωτεϊνών HrcQB-C και FliN της E. coli. 
 

 
Εικόνα 4.3 Σχηματική απεικόνιση της δομής της πρωτεΐνης HrcQΒ-C. Κάθε μία από τις τέσσερις αλυσίδες 
εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα και συμβολίζεται με τα γράμματα Α, Β, C και D. Με κόκκινο χρώμα 
απεικονίζεται το κατάλοιπο R35, με γαλάζιο το D37, με γκρι το L42 και με μπλε το V69. Η εικόνα 
δημιουργήθηκε με τη χρήση του προγράμματος PyMOL και βασίστηκε στις κατατεθειμένες συντεταγμένες 
από την PDB (1Ο9Y). 

 
Η Arg35 και το Asp37 συμμετέχουν, μέσω του σχηματισμού υδρογονικών δεσμών, 

στη σταθεροποίηση του τετραμερούς. Ειδικότερα, η Arg35 του μονομερούς Α 
σχηματίζει, μέσω της κύριας αλυσίδας της, δεσμό υδρογόνου με το καρβονύλιο της 
Arg35 του μονομερούς Β, ενώ μέσω της πλευρικής της ομάδας σχηματίζει δεσμούς 
υδρογόνου με άτομα της κύριας αλυσίδας της Arg34 κα της Leu36 και άτομα της 
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πλευρικής ομάδας του Asp37, του μονομερούς Β (Εικ. 4.3, 4.4). Επιπλέον, μεταξύ της 
Arg35 του μονομερούς Α και του Asp37 του Β προβλέπεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ESBRI (Costantini et al., 2008) ο σχηματισμός μιας γέφυρας άλατος (3.26 Å). Η Leu42 
ανήκει στον κλώνο β2, ο οποίος συμμετέχει στο σχηματισμό του β-βαρελιού στην 
επιφάνεια μεταξύ των δύο διμερών και η Val69 συμμετέχει άμεσα στο σχηματισμό του 
υδρόφοβου μεσεπιφανειακού πυρήνα (Εικ. 4.3). 
 

 
Εικόνα 4.4 Η μοναδική α-έλικα της δομής συμμετέχει σε αλληλεπιδράσεις που σταθεροποιούν το 
τετραμερές, κυρίως μέσω των καταλοίπων Arg34 και Arg35 (Α). Πολικές επαφές μεταξύ ατόμων της 
πλευρικής ομάδας της Arg35 του μονομερούς Α και ατόμων των καταλοίπων Arg34, Leu36 και Asp37 του 
μονομερούς Β (Β). 

 
Η υποκατάσταση τόσο της Arg35, από ένα αντίθετα φορτισμένο και μικρότερης 

πλευρικής ομάδας κατάλοιπο (όγκος van der Waals: 148 και 109, αντίστοιχα), όπως το 
Glu, όσο και εκείνη του Asp37 από την υδρόφοβη, μεγαλύτερη και διαφορετικής 
διευθέτησης Ile, αναμένεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα της δομής τους τετραμερούς 
τόσο μέσω της κατάργησης πολικών επαφών στις οποίες συμμετέχουν όσο και μέσω της 
διάσπασης της γέφυρας άλατος την οποία σχηματίζουν (Εικ. 4.4). Η μεταλλαγή των 
καταλοίπων Leu42 και Val69 σε Ile δεν υποδεικνύει προφανείς συνέπειες στη 
σταθερότητα του πρωτεϊνικού μορίου, δεδομένου του ανάλογου χαρακτήρα τους και των 
παρόμοιου μεγέθους πλευρικών ομάδων που διαθέτουν. Εντούτοις, η διαφοροποίηση των 
καταλοίπων αυτών στην αλληλουχία της ομόλογης αλλά διμερούς FliN από την T. 
maritima σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Val69 διατηρείται στην αλληλουχία της FliN 
από την E. coli, η οποία συμπεριφέρεται ως ένα τετραμερές σε διάλυμα, προέτρεψε το 
σχεδιασμό και των εν λόγω μεταλλαγών. 

Παράλληλα, θεωρήθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι συνέπειες της υποκατάστασης δύο 
επιπλέον αμινοξικών καταλοίπων, της Ile41 και της Gly74, τα οποία εντοπίζονται στη 
μεσεπιφάνεια μεταξύ των διμερών της πρωτεΐνης HrcQBC και ιδικότερα στην περιοχή 
του αντιπαράλληλου β-βαρελιού το οποίο σχηματίζεται από τους κλώνους β2 των 
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μονομερών Α και Β και τμήμα των β4 και β5 των μονομερών C και D. Οι β2 κλώνοι των 
μονομερών Α και Β αλληλεπιδρούν μέσω δεσμών υδρογόνου στους οποίους 
συμμετέχουν άτομα της κύριας αλυσίδας της Ile41 (Εικ. 4. 5). 
 

 
Εικόνα 4.5 Στη μεσεπιφάνεια του τετραμερούς σχηματίζεται ένα β-βαρέλι από τη συνεισφορά και των 
τεσσάρων μονομερών (Α). Μεγέθυνση της περιοχής του β-βαρελιού, όπου διακρίνονται οι δεσμοί 
υδρογόνου που σχηματίζονται μεταξύ των κύριων αλυσίδων των καταλοίπων Ile41 των μονομερών Α και 
Β, καθώς και η θέση της Gly74 στα μονομερή C και D (Β).  
 

Στην περίπτωση αυτή, τα κατάλοιπα Ile41 και Gly74 υποκαταστάθηκαν από Trp. Οι 
μεταλλαγές αυτές υποδείχτηκαν από τη Δρ. Φαδούλογλου, η οποία μελετούσε βιοφυσικά 
την επίδραση των συγκεκριμένων υποκατάστασεων στη σταθερότητα της πρωτεΐνης 
HrcQB-C με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής (molecular dynamics simulations). 
Επιπλέον, ήταν λογικό να υποθέσει κανείς ότι, αν η πρωτεΐνη HrcQB-C υιοθετεί σε 
διάλυμα μια διαμόρφωση ανάλογη με εκείνη της κρυσταλλικής δομής, τότε η 
υποκατάσταση των εν λόγω καταλοίπων, τα οποία εντοπίζονται στον υδρόφοβο πυρήνα 
του τετραμερούς και ειδικότερα σε μια στενά πακεταρισμένη περιοχή, από ένα ογκώδες 
κατάλοιπο, όπως αυτό της Trp, θα οδηγούσε, ενδεχομένως, στον αποσυσχετισμό των δύο 
διμερών λόγω αδυναμίας των μεγάλων πλευρικών αλυσίδων της Trp να διευθετηθούν 
στη μεσεπιφάνεια του τετραμερούς. 

4.3.2 Η πρωτεΐνη HrcQB-C D37I_L42I_V69I σχηματίζει τετραμερή σε διάλυμα 

Η κατασκευή του μεταλλάγματος hrcQB-C R35E_D37I_L42I_V69I έλαβε χώρα σε 
δύο στάδια. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η τριπλή υποκατάσταση των καταλοίπων D37, 
L42 και V69 με ισολευκίνη ωθούμενη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από την παρατήρηση 
ότι οι αντίστοιχες θέσης της πρωτεΐνης FliN της T. maritima καταλαμβάνονται από το εν 
λόγω αμινοξύ (Ile41, Ile46 και Ile73 αντίστοιχα, Εικ. 4.2). Έτσι, κατασκευάστηκε το 
μετάλλαγμα hrcQB-C D37I_L42I_V69I.  
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Πριν από την ενσωμάτωση και της τέταρτης υποκατάστασης, R35E, θεωρήθηκε 
σκόπιμο να εξεταστεί αν οι παραπάνω μεταλλαγές είχαν χρωματογραφικά ορατές 
επιπτώσεις στην κατάσταση ολιγομερισμού του πρωτεϊνικού μορίου σε διάλυμα. Για το 
λόγο αυτό, τόσο η μεταλλαγμένη (HrcQΒ-C_D37I_L42I_V69I) όσο και η φυσικού τύπου 
πρωτεΐνη HrcQΒ-C, υπερπαράχθηκαν, ως αμινοτελικά συντήγματα μιας περιοχής έξι 
ιστιδινών, στο στέλεχος DH5a της E. coli, μετά από επαγωγή με 0.5 mM IPTG για 7h 
στους 30 °C, και καθαρίστηκαν από στήλη χρωματογραφίας Ni-NTA, σε μη-
αποδιατακτικές συνθήκες. Ακολούθως, υπέστησαν πρωτεολυτική πέψη με την πρωτεάση 
rTEV, για την απομάκρυνση του επιτόπου των ιστιδινών (Εικ. 4.6).  
 

 
Εικόνα 4.6 Καθαρισμός των πρωτεϊνών His6-HrcQΒ-C (Α) και His6-HrcQΒ-C_D37I_L42I_V69I (Γ) με 
χρωματογραφία συγγένειας από την 1η στήλη Ni-NTA αγαρόζης. Ανάλυση κλασμάτων της 2ης στήλης Ni-
NTA (Β και Δ, αντίστοιχα) για την απομάκρυνση του επιτόπου ιστιδινών . Τα κλάσματα αναλύθηκαν σε 
αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμλιδης 15%. T0: δείγμα ολικών βακτηριακών πρωτεϊνών πριν την 
επαγωγή της πρωτεϊνικής έκφρασης, Τ1: δείγμα ολικών βακτηριακών πρωτεϊνών μετά την επαγωγή της 
πρωτεϊνικής έκφρασης, SN: δείγμα (διαλυτό κλάσμα), το οποίο φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης, 
FT: δείγμα που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W3: δείγματα από την 1η-3η πλύση της 
κολώνας, M: ο μάρτυρας μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1, Ε2: δείγματα από την 1η και 2η 
έκλουση.  
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Η κατάστασταση ολιγομερισμού του τριπλού μεταλλάγματος hrcQB-C 
D37I_L42I_V69I σε διάλυμα διερευνήθηκε με χρωματογραφία μοριακής διήθησης. 
Πρωτεϊνικό δείγμα, τόσο της φυσικής όσο και της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης, 
υποβλήθηκε σε παρατεταμένη διαπίδυση έναντι διαλύματος 20 mM Tris/HCl pH 8, 50 
mM NaCl, συγκεντρώθηκε και φυγοκεντρήθηκε για την απομάκρυνση τυχόν 
πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων. Το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης φορτώθηκε σε 
στήλη Sephacryl S-100 και το έκλουσμα έδειξε, και στις δύο περιπτώσεις, μία και μόνο 
ευδιάκριτη κορυφή (Εικ. 4.7).  

Η κορυφή της πρωτεΐνης HrcQΒ-C_D37I_L42I_V69I στο προφίλ έκλουσης 
ουσιαστικά συμπίπτει με εκείνη της φυσικού τύπου και, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για 
σφαιρικό μόριο, αντιστοιχεί σε φαινομενικό μοριακό βάρος ≈ 40 kD (Εικ. 4.6). 
Δεδομένου ότι η θεωρητική μάζα του μονομερούς της φυσικής πρωτεΐνης είναι 9 kD, η 
τιμή αυτή ταιριάζει αρκετά καλά σε ένα τετραμερές επιμηκυσμένου σχήματος (4 x 9 = 36 
kD). Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η φυσικού τύπου πρωτεΐνη HrcQΒ-C 
εκλούεται από τη χρωματογραφική στήλη εμφανίζοντας, συστηματικά, μία συμμετρική 
και στενού εύρους κορυφή, η πρωτεΐνη HrcQΒ-C_D37I_L42I_V69I εκλούεται 
εμφανίζοντας μία, σαφέστατα, ευρύτερη κορυφή με τιμή συμμετρίας κοντά στο 0.5, 
υποδηλώνοντας πιθανή ετερογένεια του μοριακού πληθυσμού (Εικ. 4.6). 
 

 
Εικόνα 4.7 Σύγκριση χρωματογραφημάτων της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-100 των 
πρωτεϊνών HrcQB-C (μαύρο) και HrcQB-C D37I_L42I_V69I (γκρι). Κάθε κορυφή αντιστοιχεί στην 
έκλουση της πρωτεΐνης από τη στήλη σε φαινομενική μοριακή μάζα ≈ 40 kD. Στον κάθετο άξονα 
καταγράφεται σε αυθαίρετες μονάδες (arbritary units, AU) η απορρόφηση στα 280 nm και στον οριζόντιο ο 
όγκος έκλουσης σε ml.  

 106



Κεφάλαιο 4   Η πρωτεΐνη HrcQB-C  

4.3.3 Η τετραπλή υποκατάσταση R35E_D37I_L42I_V69I δεν καταργεί τον 

τετραμερισμό της πρωτεΐνης HrcQB-C σε διάλυμα 

Η τετραπλή υποκατάσταση R35E_D37I_L42I_V69I δημιουργήθηκε εισάγοντας μία 
πρόσθετη μεταλλαγή (R35E) στο ήδη υπάρχον τριπλό μετάλλαγμα της πρωτεΐνης HrcQΒ-
C. Για τον καθαρισμό της πρωτεΐνης HrcQΒ-C_R35E_D37I_L42I_V69I, το γονίδιο που 
έφερε την τετραπλή μεταλλαγή υποκλωνοποιήθηκε στο φορέα έκφρασης pPROEX-HTa. 
Η πρωτεΐνη υπερπαράχθηκε στο στέλεχος DH5a της E. coli, φέροντας αμινοτελικά ένα 
επίτοπο έξι ιστιδινών, και καθαρίστηκε με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-
NTA, στις ίδιες, με προηγουμένως, συνθήκες (Εικ. 4.8). Μετά την απομάκρυνση του 
επίτοπου των ιστιδινών το πρωτεϊνικό δείγμα συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε σε στήλη 
μοριακής διήθησης Sephacryl S-100.  
 

 
Εικόνα 4.8 Καθαρισμός της πρωτεΐνης His6-HrcQΒ-C_R35E_D37I_L42I_V69I με χρωματογραφία 
συγγένειας από στήλη Ni-NTA αγαρόζης. Τα κλάσματα έκλουσης αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου 15%. T0: δείγμα ολικών βακτηριακών πρωτεϊνών πριν την επαγωγή της πρωτεϊνικής 
έκφρασης, Τ1: δείγμα ολικών βακτηριακών πρωτεϊνών μετά την επαγωγή της πρωτεϊνικής έκφρασης, SN: 
δείγμα (διαλυτό κλάσμα), το οποίο φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης, FT: δείγμα που διαπέρασε 
την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W2: δείγματα από την 1η και 2η πλύση της κολώνας, M: ο μάρτυρας 
μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1, Ε2: δείγματα από την 1η και 2η έκλουση.  

 
Η καμπύλη έκλουσης εμφάνισε μία κύρια κορυφή, ελαφρώς ενωρίτερα από εκείνη 

της φυσικού τύπου πρωτεΐνης, η οποία αντιστοιχεί σε φαινομενική μοριακή μάζα 40.5 kD 
και ένα «ώμο» που εκλούεται αργότερα (Εικ. 4.9). Επίσης, το εύρος της κορυφής ήταν 
μεγαλύτερο σε σχέση με την φυσικού τύπου πρωτεΐνη αλλά σαφέστατα μικρότερο 
συγκρινόμενο με εκείνο της κορυφής έκλουσης του τριπλού μεταλλάγματος (Εικ. 4.7, 
4.9). Οι διαφορές αυτές συνιστούν ένδειξη ότι η μεταλλαγή R35E, σε συνδυασμό με τις 
τρεις υποκαταστάσεις ισολευκίνης στις θέσεις 37, 42 και 69, επηρεάζει σε κάποιο βαθμό 
τη συμπεριφορά του τετραμερούς σε διάλυμα και εισάγει ένα βαθμό ετερογένειας στον 
μοριακό πληθυσμό.  
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Εικόνα 4.9 Σύγκριση χρωματογραφημάτων της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-100 των 
πρωτεϊνών HrcQB-C (μαύρη καμπύλη) και HrcQB-C R35E_D37I_L42I_V69I (γκρι καμπύλη). Οι δύο 
πρωτεΐνες εκλούονται περίπου στον ίδιο όγκο ο οποίος, σύμφωνα με τη βαθμονόμηση της στήλης, 
αντιστοιχεί σε φαινομενικό μοριακό βάρος 40 και 40.5 kD, αντίστοιχα. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται 
σε αυθαίρετες μονάδες (Arbritary Units, AU) η απορρόφηση στα 280 nm και στον οριζόντιο ο όγκος 
έκλουσης σε ml.  

4.3.4 Φασματοσκοπική μελέτη του τριπλού και τετραπλού μεταλλάγματος με 

κυκλικό διχρωισμό 

Προκειμένου να διερευνηθεί αν η τριπλή (D37I_L42I_V69I) ή η τετραπλή 
υποκατάσταση (R35E_D37I_L42I_V69I) επέφερε αλλαγές στη δευτεροταγή δομή της 
πρωτεΐνης HrcQB-C, συλλέχθηκαν φάσματα κυκλικού διχρωισμού στην περιοχή του άπω 
υπεριώδους (190–255 nm). Όλα τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού που περιγράφονται 
στο Κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Δρ. Β. Φαδούλογλου. 

Στη δευτεροταγή δομή της πρωτεΐνης HrcQB-C κυριαρχεί η β-πτυχωτή επιφάνεια 
(Εικ. 4.3). Οι πρωτεΐνες αυτού του τύπου επιδεικνύουν μία ποικιλία φασμάτων κυκλικού 
διχρωισμού τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: εκείνα τα οποία 
θυμίζουν το πρότυπο «καθαρών» διαμορφώσεων β-πτυχής και εκείνα τα οποία 
προσομοιάζουν περισσότερο το πρότυπο πολυπεπτιδίων χωρίς δομή ή ελίκων 
πολυπρολίνης τύπου ΙΙ. Για το λόγο αυτό, οι πλούσιες σε β-πτυχή πρωτεΐνες 
ταξινομούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: τις βΙ- και βΙΙ-πρωτεΐνες, αντίστοιχα 
(Sreerama and Woody, 2003). Ειδικότερα, τα φάσματα των βΙΙ-πρωτεϊνών εμφανίζουν 
ένα αρνητικό ελάχιστο κοντά στα 200 nm, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ένα 
μικρό μέγιστο κοντά στα 190 nm και ένα μέγιστο ή ένας «ώμος» στα 220 nm. Από την 
άλλη πλευρά, οι βΙ-πρωτεΐνες εμφανίζουν ένα ισχυρότερο μέγιστο γύρω από τα 190 nm 
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και ένα συγκρίσιμο ελάχιστο στην περιοχή των 210-220 nm (Sreerama and Woody, 
2003).  

Τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού για την φυσικού τύπου πρωτεΐνη HrcQB-C 
εμφανίζουν ένα ελάχιστο στα 202-203 nm και ένα μικρότερο μέγιστο κοντά στα 190 nm 
(Φαδούλογλου, 2004), τα οποία είναι χαρακτηριστικά των βΙΙ-πρωτεϊνών (Sreerama and 
Woody, 2003). Αντίστοιχο πρότυπο εμφάνισαν και τα φάσματα των μεταλλαγμάτων, 
υποδεικνύοντας ότι οι υποκαταστάσεις αυτές δεν επηρέασαν τα γενικά χαρακτηριστικά 
της πρωτεΐνης, σε επίπεδο δευτεροταγούς δομής (Εικ. 4.10). Οι διαφοροποιήσεις που 
παρατηρούνται στην Εικόνα 4.10 δεν μπορούν να αποδοθούν με ασφάλεια σε δομικές 
αλλαγές του πρωτεϊνικού μορίου, διότι είναι πιθανό να οφείλονται σε αποκλίσεις, από 
τον ακριβή προσδιορισμό, της συγκέντρωσης των πρωτεϊνικών δειγμάτων, οι οποίες 
μπορεί να οδηγήσουν σε ποσοτικές αλλά και ποιοτικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη 
θέση των κορυφών και τo σχήμα του φάσματος κυκλικού διχρωισμού (Corrêa and 
Ramos, 2009; Welfle et al., 1992). 
 

 
Εικόνα 4.10 Σύγκριση κανονικοποιημένων φασμάτων κυκλικού διχρωισμού της φυσικού τύπου πρωτεΐνης 
HrcQB-C και του μεταλλάγματος D37I_L42I_V69I (Α) ή R35E_D37I_L42I_V69I (B) στην περιοχή του 
άπω υπεριώδους. H ταχύτητα σάρωσης ήταν 10-20 nm/min και η απόκριση του ανιχνευτή κάθε 4 ή 2 
δεπτερόλεπτα, αντίστοιχα. 
 

Φάσματα κυκλικού διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες δεν ήταν δυνατό να ληφθούν 
ούτε για την φυσικού ούτε για τις μεταλλαγμένου τύπου πρωτεΐνες γιατί καμία από αυτές 
δεν διαθέτει αρωματικά κατάλοιπα στην αλληλουχία της. Έτσι, η επίδραση των 
υποκαταστάσεων D37I_L42I_V69I και R35E_D37I_L42I_V69I στη θερμοσταθερότητα 
της πρωτεΐνης HrcQB-C διερευνήθηκε παρακολουθώντας την καμπύλη θερμικής 
αποδιάταξης κάθε μορίου στην περιοχή του άπω υπεριώδους και ειδικότερα στα 203 nm, 
όπου και εμφανίζεται η αρνητική κορυφή στην καμπύλη κάθε φάσματος. Καταγράφοντας 
φάσματα κυκλικού διχρωισμού ανά 5 °C, σε θερμοκρασιακό εύρος 35-80 °C, 
διαπιστώθηκε ότι τα δύο μεταλλάγματα υφίστανται αλλαγές στη δευτεροταγή τους δομή 
σε μικρότερες θερμοκρασίες απ’ ότι η φυσικού τύπου πρωτεΐνη HrcQB-C. Έτσι, ενώ για 
την τελευταία η ελλειπτικότητα στα 203 nm παραμένει σχεδόν σταθερή έως και τους 75 

 109



Κεφάλαιο 4   Η πρωτεΐνη HrcQB-C  

°C, υποδηλώνοντας ότι μέχρι και τη θερμοκρασία αυτή η πρωτεΐνη διατηρεί σχεδόν 
ακέραια τη δευτεροταγή της δομή, για τα δύο μεταλλάγματα καταγράφεται μείωση της 
ελλειπτικότητας, ήδη από τη θερμοκρασία των 65 °C (Εικ. 4.11). Τα δεδομένα αυτά 
υποδεικνύουν ότι οι υποκαταστάσεις D37I_L42I_V69I και R35E_D37I_L42I_V69I 
οδήγησαν, ενδεχομένως, το φυσικό μόριο στην υιοθέτηση μιας ασταθέστερης 
διαμόρφωσης με μικρότερη θερμοκρασία μετάπτωσης. 
 
 

 

 
 
 
Εικόνα 4.11 Ομαλοποιημένες καμπύλες θερμικής 
αποδιάταξης στα 203 nm, για την φυσικού τύπου 
πρωτεΐνη HrcQB-C (native) και τα μεταλλάγματα 
D37I_L42I_V69I (mutant 1) και 
R35E_D37I_L42I_V69I (mutant 2).  

 

4.3.5 Η μεταλλαγή I41W δεν επηρεάζει εμφανώς το σχηματισμό τετραμερών ή τη 

διευθέτησή τους σε διάλυμα 

Η κατασκευή του μεταλλάγματος hrcQB-C_I41W_G74W έγινε σε δύο στάδια. Σε 
πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε η υποκατάσταση του καταλοίπου Ile41 από Trp, 
προκειμένου να ελεγχθεί αν αυτή και μόνο η μεταλλαγή ήταν ικανή να προκαλέσει, 
χρωματογραφικά, ανιχνεύσιμες αλλαγές στην ολιγομερική κατάσταση της πρωτεΐνης σε 
διάλυμα. Η πρωτεΐνη His6-HrcQB-C_I41W υπερεκφράστηκε σε κύτταρα του στελέχους 
DH5a της E. coli και καθαρίστηκε με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-NTA 
αγαρόζης, στις ίδιες με προηγουμένως συνθήκες (Εικ. 4.12 Α).  

Μετά την απομάκρυνση του επιτόπου των ιστιδινών (Εικ. 4.12 Β), το πρωτεϊνικό 
δείγμα υποβλήθηκε σε εκτεταμένη διαπίδυση έναντι διαλύματος 20 mM Tris/HCl pH 8, 
50 mM NaCl, συγκεντρώθηκε και, ελεύθερο πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων, φορτώθηκε 
σε στήλη χρωματογραφίας Sephacryl S-100. Το προφίλ έκλουσης της πρωτεΐνης 
εμφανίζει μια συμμετρική κορυφή με μέγιστο ελαφρώς ενωρίτερα εκείνου της φυσικής 
πρωτεΐνης και σαφέστατα μεγαλύτερο εύρος, υποδεικνύοντας ένα πολυδιάσπαρτο 
μοριακό πληθυσμό (Εικ. 4.13). Τα χαρακτηριστικά αυτά συνιστούν ένδειξη ότι η 
μεταλλαγή I41W πιθανώς ωθεί τη διαμόρφωση του συμπλόκου σε μια «χαλαρότερη» ή 
«μεταπτωτική» κατάσταση αλλά δεν αποσταθεροποιεί ουσιαστικά την τετραμερή 
διαμόρφωση της πρωτεΐνης σε διάλυμα. 
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Εικόνα 4.12 Καθαρισμός της πρωτεΐνης His6-HrcQΒ-C_ I41W με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη 
Ni-NTA αγαρόζης (A). Τα κλάσματα έκλουσης αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου 15%. SN: δείγμα (διαλυτό κλάσμα), το οποίο φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA 
αγαρόζης, FT: δείγμα που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W3: δείγματα από την 1η-3η πλύση 
της κολώνας, M: ο μάρτυρας μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1-Ε3: δείγματα από την 1η-3η 
έκλουση. Β. Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση των κλασμάτων της 2ης στήλης χρωματογραφίας, για την 
απομάκρυνση του επίτοπου ιστιδινών. SN: το μίγμα πρωτεΐνης/πρωτεάσης που φορτώθηκε στην στήλη, 
FT: δείγμα που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W: δείγμα από την έκπλυση της στήλης και E1-Ε2 
δείγματα από την 1η και 2η έκλουση, αντίστοιχα. Το μαύρος και λευκό βέλος υποδεικνύει την πρωτεΐνη 
HrcQΒ-C_ I41W με και χωρίς His6, αντίστοιχα και το γκρι την πρωτεάση rTEV. Παρατηρείται ότι η 
απαλλαγμένη από τις ιστιδίνες πρωτεΐνη ελευθερώνεται κυρίως στα κλάσματα FT και W από τα οποία 
συλλέγεται.  

 

 
Εικόνα 4.13 Σύγκριση χρωματογραφημάτων της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-100 της 
πρωτεΐνης HrcQΒ-C και του μεταλλάγματος HrcQΒ-C_I41W. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η 
απορρόφηση στα 280 nm σε αυθαίρετες μονάδες (Arbritary Units, AU) και στον οριζόντιο ο όγκος 
έκλουσης σε ml. 

4.3.4 Οι μεταλλαγές I41W_G74W οδηγούν σε επαναδιευθέτηση του τετραμερούς 

Στη συνέχεια, κατασκευάστηκε το διπλό μετάλλαγμα HrcQB-C_I41W_G74W, 
εισάγοντας μία επιπλέον αλλαγή (G74W) στο μετάλλαγμα HrcQB-C_I41W. Η 
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υποκατάσταση αυτή αναμενόταν να προκαλέσει χρωματογραφικά ανιχνεύσιμες αλλαγές 
στη διαμόρφωση της πρωτεΐνης δεδομένου ότι στο κρυσταλλικό τετραμερές τα δύο από 
τα τέσσερα κατάλοιπα Gly74 βρίσκονται στη, στενά πακεταρισμένη, μεσεπιφάνεια των 
διμερών. Επομένως, η εισαγωγή ενός ογκώδους καταλοίπου (W) σε θέση γλυκίνης, που 
ουσιαστικά στερείται πλάγιας αλυσίδας, θα οδηγούσε ενδεχομένως σε τοπική 
επαναδιευθέτηση του τετραμερούς συμπλόκου λόγω του αδιαχώρητου στη μεσεπιφάνεια 
των διμερών. Ο καθαρισμός της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W και η απομάκρυνση 
του ακροφυσίου ιστιδινών, μετά από πέψη με την πρωτεάση rTEV, έγινε με 
χρωματογραφία συγγένειας από στήλη Ni-NTA αγαρόζης, στις ίδιες με προηγουμένως 
συνθήκες (Εικ. 4.14).  
 

 
Εικόνα 4.14 Καθαρισμός της πρωτεΐνης HrcQb-C_I41W_G74W με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη 
Ni-NTA αγαρόζης (Α) και απομάκρυνση του επίτοπου των έξι ιστιδινών (Β). Τα κλάσματα έκλουσης 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου 15%. T0: δείγμα ολικού βακτηριακού λύματος 
πριν την επαγωγή της πρωτεϊνικής έκφρασης, Τ1: δείγμα ολικού βακτηριακού λύματος μετά την επαγωγή 
της πρωτεϊνικής έκφρασης, SN: δείγμα (διαλυτό κλάσμα), το οποίο φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA 
αγαρόζης, FT: δείγμα που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W2: δείγματα από την 1η και 2η 
πλύση της κολώνας, M: ο μάρτυρας μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1-Ε3: δείγματα από την 1η-
3η έκλουση.  
 

Κατά την έκλουσή της από χρωματογραφική στήλη μοριακής διήθησης, η πρωτεΐνη 
εμφάνισε μία και μόνο ευδιάκριτη και συμμετρική κορυφή, υποδεικνύοντας την 
παρουσία ενός μονοδιάσπαρτου μοριακού πληθυσμού (Εικ. 4.15). Ο όγκος έκλουσης της 
μεταλλαγμένης πρωτεΐνης ήταν μεγαλύτερος από εκείνον της φυσικού τύπου HrcQB-C 
και, σύμφωνα με τη βαθμονόμηση της στήλης, αντιστοιχεί σε μία σφαιρική πρωτεΐνη 
μοριακής μάζας 34.5 kD και υδροδυναμικής ακτίνας 26 Å, δηλαδή 2 Å μικρότερη από 
την υπολογιζόμενη για τη φυσικού τύπου πρωτεΐνη (28 Å). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν 
επαναλήψιμο σε πειράματα με διαφορετικό πρωτεϊνικό παρασκεύασμα και ανεξάρτητα 
πακεταρισμένη και βαθμονομημένη στήλη που διενεργήθηκαν από τη Δρ. Φαδούλογλου 
(Fadouloglou et al., 2009). Η υδροδυναμική ακτίνα του μεταλλαγμένου μορίου 
υποδηλώνει τη διατήρηση του ομοτετραμερούς συμπλόκου. Εντούτοις, η υποκατάσταση 
δύο μικρών αμινοξικών καταλοίπων, (Ile και Gly) από ένα σαφέστατα μεγαλύτερο 
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κατάλοιπο (Trp) δεν δικαιολογεί εύκολα την παρατηρούμενη μείωση στην υδροδυναμική 
ακτίνα του μεταλλάγματος. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει την πιθανότητα 
σημαντικών επαναδιευθετήσεων που συντελούνται στη διαμόρφωση του συμπλόκου και 
συμφωνεί με την αρχική υπόθεση ότι, δεδομένης της θέσης και της επίδρασης των 
καταλοίπων Ile41 και Gly74 στη μεσεπιφάνεια μεταξύ των διμερών, η υποκατάστασή 
τους αναμένεται να επηρεάσει τη διαμόρφωση του τετραμερούς, αν δεχτούμε ότι η 
διευθέτησή του σε διάλυμα είναι ανάλογη με εκείνη της κρυσταλλικής δομής. 
 

Εικόνα 4.15 Σύγκριση χρωματογραφημάτων της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-100 της φυσικής 
(HrcQΒ-C) και της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης HrcQΒ-C_I41W_G74W. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η 
απορρόφηση στα 280 nm σε αυθαίρετες μονάδες (Arbritary Units, AU) και στον οριζόντιο ο όγκος 
έκλουσης σε ml. 

 

4.3.4.1 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W στο 

άπω υπεριώδες 

Προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στη δευτεροταγή δομή μεταξύ 
της μεταλλαγμένης (HrcQB-C_I41W_G74W) και της φυσικού τύπου πρωτεΐνης (HrcQB-
C), συλλέχθηκαν φάσματα κυκλικού διχρωισμού στο άπω υπεριώδες (190-250 nm). Τα 
φάσματα κυκλικού διχρωισμού που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Δρ. Β. Φαδούλογλου. Οι συνθήκες στις 
οποίες έλαβε χώρα η συλλογή των φασμάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 
«Υλικά και Μέθοδοι» του παρόντος κεφαλαίου. Τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού των 
δύο πρωτεϊνών ήταν όμοια, υποδεικνύοντας ότι οι υποκαταστάσεις I41W και G74W δεν 
επηρέασαν τα γενικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης, σε επίπεδο δευτεροταγούς δομής 
(Εικ. 4.16).  
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Εικόνα 4.16 Σύγκριση φασμάτων κυκλικού 
διχρωισμού στο άπω υπεριώδες για τη φυσικού 
τύπου πρωτεΐνη HrcQB-C (μαύρη καμπύλη) και το 
μετάλλαγμα I41W_G74W (γκρι καμπύλη). Στον 
κάθετο άξονα καταγράφεται η ελλειπτικότητα 
(mdeg) και στον οριζόντιο το μήκος κύματος (nm). 
Οι τιμές κατά την συλλογή καταγράφηκαν σε 
θερμοκρασία δωματίου, ανά 1 nm ενώ η ταχύτητα 
σάρωσης ήταν 10 ή 20 nm/min και η απόκριση του 
ανιχνευτή κάθε 4 ή 2 sec, αντίστοιχα. 

 

4.3.4.2 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W στο 

εγγύς υπεριώδες 

Η εισαγωγή καταλοίπων τρυπτοφάνης στο μόριο της πρωτεΐνης HrcQB-C, το οποίο 
δεν διαθέτει κανένα αρωματικό αμινοξύ, παρείχε τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών 
που αφορούν την τριτοταγή δομή της πρωτεΐνης σε διάλυμα, μέσω της καταγραφής 
φασμάτων κυκλικού διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες (260-320 nm). Στην περιοχή αυτή 
τα αρωματικά αμινοξέα και οι δισουλφιδικοί δεσμοί λειτουργούν ως χρωμοφόρα και 
εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό πρότυπο σε σχέση με το μήκος κύματος. Η περιοχή της 
ινδόλης στην τρυπτοφάνη είναι εγγενώς οπτικά ανενεργή και το φάσμα κυκλικού 
διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες προκύπτει από την αλληλεπίδραση της πλευρικής 
αλυσίδας της τρυπτοφάνης με άλλες αρωματικές πλευρικές αλυσίδες (π.χ. Tyr, Trp, Phe) 
ή με αμινομάδες με εγγύτητα περίπου έως 10 Å (Strickland, 1974). Η διευθέτηση αυτών 
των ομάδων στην πρωτεΐνη καθορίζει το είδος και την ένταση της ζώνης κυκλικού 
διχρωισμού γι’ αυτό και τα φάσματα στο εγγύς υπεριώδες αντικατοπτρίζουν την 
τριτοταγή διαμόρφωση της πρωτεΐνης. 

Η πρωτεΐνη HrcQB-C_I41W-74W, όπως ήδη έχει αναφερθεί, διατηρεί την ικανότητα 
της ομοτετραμερούς σύνδεσης σε διάλυμα και επομένως διαθέτει οκτώ κατάλοιπα 
τρυπτοφάνης (δύο ανά πρωτεϊνική αλυσίδα). Στην κρυσταλλική δομή της πρωτεΐνης 
HrcQB-C τα τέσσερα από τα οκτώ κατάλοιπα τρυπτοφάνης διαθέτουν μειωμένη 
ευκινησία, λόγω του εγκλωβισμού τους σε μία στενά πακεταρισμένη περιοχή της 
μεσεπιφάνειας του τετραμερούς (Εικ. 4.5), και επομένως αναμένεται να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην καταγραφή σήματος κυκλικού κυκλικού διχρωισμού στο εγγύς 
υπεριώδες, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τέσσερα τα οποία εντοπίζονται σε περιοχές πιο 
εκτεθειμένες στο διαλύτη. Η συλλογή φασμάτων κυκλικού διχρωισμού στο εγγύς 
υπεριώδες (καταγεγραμμένων όπως περιγράφεται στην ενότητα «Υλικά και Μέθοδοι» 
του παρόντος κεφαλαίου) αποκάλυψε ζώνες κυκλικού διχρωισμού, χαρακτηριστικές για 
την τρυπτοφάνη, στην περιοχή μεταξύ 280-300 nm (Εικ. 6.17), υποδεικνύοντας ότι 
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κάποια από τα κατάλοιπα τρυπτοφάνης, του εν λόγω μορίου, δεν είναι εκτεθειμένα στο 
διάλυμα αλλά αντίθετα διαθέτουν οργανωμένο περιβάλλον. Το αποτέλεσμα αυτό 
συμφωνεί με την αρχική υπόθεση που υποστηρίζει ότι η διαμόρφωση της πρωτεΐνης σε 
διάλυμα είναι ανάλογη με εκείνη της κρυσταλλογραφικά προσδιοριζόμενης δομής. 
 

Εικόνα 4.17 Τυπικό φάσμα κυκλικού 
διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες για την 
πρωτεΐνη HrcQB-C_I41W_G74W. Στον 
κάθετο άξονα καταγράφεται η 
ελλειπτικότητα (mdeg) και στον οριζόντιο το 
μήκος κύματος (nm). Οι τιμές κατά την 
συλλογή καταγράφηκαν σε θερμοκρασία 
δωματίου, ανά 1 nm ενώ η ταχύτητα 
σάρωσης ήταν 20 nm/min και η απόκριση 
του ανιχνευτή κάθε 2 sec. 

 

4.3.4.3 Θερμική αποδιάταξη του μεταλλάγματος I41W_74W 

Η θερμική αποδιάταξη της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W μελετήθηκε 
καταγράφοντας το σήμα του κυκλικού διχρωισμού σε μήκος κύματος 203 και 289 nm. Το 
εύρος θερμοκρασιών ήταν 25-95 °C, ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας 1 και 0.8 
°C/min, αντίστοιχα, και η απόκριση του ανιχνευτή κάθε 2 sec. Τα δεδομένα της Εικόνας 
4.18, στην οποία απεικονίζεται η πορεία θερμικής αποδιάταξης του μεταλλάγματος 
I41W_G74W καταγεγραμμένη στα 203 nm, υποδεικνύουν ότι σημαντικές αλλαγές στη 
δευτεροταγή δομή του μορίου λαμβάνουν χώρα μετά τη θερμοκρασία των 75 °C, όπως 
και στην περίπτωση της φυσικού τύπου πρωτεΐνης HrcQB-C, υποδηλώνοντας ότι η διπλή 
υποκατάσταση (I41W-G74W) δεν επηρεάζει εμφανώς τη θερμοσταθερότητα του 
φυσικού μορίου.  
 

 

Εικόνα 4.18 Θερμική αποδιάταξη της 
πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W 
στα 203 nm. Οι τιμές καταγράφηκαν 
ανά 5 °C, με ρυθμό μεταβολής της 
θερμοκρασίας 1 °C/min και απόκριση 
κάθε 2 sec. Στον κάθετο άξονα 
καταγράφεται η ελλειπτικότητα σε 
mdeg και στον οριζόντιο η 
θερμοκρασία σε °C. 
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Εικόνα 4.19 Καμπύλη θερμικής αποδιάταξη της πρωτεΐνης HrcQB-C_I41W_G74W στα 289 nm (Α). Η 
πρώτη παράγωγος της καμπύλης υποδεικνύει θερμοκρασία μετάπτωσης (Tm) στους 80 °C (Β). Οι τιμές 
καταγράφηκαν ανά 2 °C, με ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας 0.8 °C/min και απόκριση κάθε 2 sec.  
 

Η καμπύλη θερμικής αποδιάταξης στα 289 nm παρακολουθεί τις αλλαγές που 
συντελούνται στο περιβάλλον των τρυπτοφανών και αντικατοπτρίζει την επίδραση της 
θερμοκρασίας στην τριτοταγή διαμόρφωση του πρωτεϊνικού μορίου (Εικ. 4.19 Α). Η 
πρώτη παράγωγος της σιγμοειδούς καμπύλης υποδεικνύει θερμοκρασία μετάπτωσης 
(Tm), στους 79 °C (Εικ. 4.19 Α), προτείνοντας ότι η αποδιοργάνωση του μορίου σε 
επίπεδο δευτεροταγούς και τριτοταγούς δομής, συντελείται ταυτόχρονα. 
 

4.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η πρωτεΐνη HrcQB-C σχηματίζει σταθερά τετραμερή και στην κρυσταλλική δομή και 
σε διάλυμα (Fadouloglou et al., 2004). Προκειμένου να διερευνηθεί η βιολογική σημασία 
αυτού του σχηματισμού, αναζητήθηκαν μεταλλαγές οι οποίες θα οδηγούσαν, 
ενδεχομένως, στη διάσπαση ή την αποσταθεροποίησή του. Ένα τέτοιο μετάλλαγμα θα 
μπορούσε να καθοδηγήσει in vivo πειράματα στην ψευδομονάδα, για τον έλεγχο της 
λειτουργικής ακεραιότητας μιας εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ στην οποία η πρωτεΐνη 
HrcQB θα αδυνατεί να σχηματίσει ομοτετραμερή. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν και 
κατασκευάστηκαν τέσσερα μεταλλάγματα της φυσικής πρωτεΐνης, με απλές ή πολλαπλές 
αμινοξικές υποκαταστάσεις. Ο σχεδιασμός των μεταλλαγμάτων αποσκοπούσε στην 
τροποποίηση της μεσεπιφάνειας μεταξύ των διμερών είτε προσομοιάζοντας τις δομικά 
αντίστοιχες αμινοξικές θέσεις της πρωτεΐνης FliN, από το θερμόφιλο βακτήριο T. 
maritima, η οποία σχηματίζει κρυσταλλικά διμερή, είτε εισάγοντας ογκώδη αμινοξικά 
κατάλοιπα, όπως η τρυπτοφάνη, σε θέσεις μείζωνος σημασίας για τη σύνδεση των δύο 
διμερών.  

Η ολιγομερική κατάσταση των μεταλλαγμένων πρωτεϊνών, σε διάλυμα, διερευνήθηκε 
με χρωματογραφία μοριακής διήθησης. Και τα τέσσερα μεταλλάγματα 
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(D37I_L42I_V69I, R35E_D37I_L42I_V69I, I41W και I41W_G74W) διατήρησαν την 
ικανότητα τετραμερισμού της φυσικής πρωτεΐνης σε διάλυμα. Τα τρία από αυτά 
(D37I_L42I_V69I, R35E_D37I_L42I_V69I και I41W) οδήγησαν στο σχηματισμό 
ομοτετραμερών της ίδιας υδροδυναμικής ακτίνας με εκείνα που σχηματίζει η φυσικού 
τύπου πρωτεΐνη. Εντούτοις, εισήγαγαν ένα βαθμό ετερογένειας στον μοριακό πληθυσμό, 
υποδηλώνοντας την πιθανότητα μιας μεταπτωτικής κατάστασης στη διαμόρφωση της 
πρωτεΐνης. Η φασματοσκοπική ανάλυση των μεταλλαγμάτων αυτών με κυκλικό 
διχρωισμό, αν και επιβεβαίωσε το όμοιο πρότυπο δευτεροταγούς δομής με τη φυσικού 
τύπου πρωτεΐνη, προσδιόρισε διαφοροποιήσεις στη θερμοσταθερότητα κάθε μορίου. 
Ειδικότερα, οι υποκαταστάσεις D37I_L42I_V69I και R35E_D37I_L42I_V69I οδήγησαν 
την πρωτεΐνη σε χαμηλότερη θερμοκρασία μετάπτωσης υποδεικνύοντας, ενδεχομένως, 
την υιοθέτηση μιας λιγότερο σταθερής διαμόρφωσης έναντι του φυσικού μορίου.  

Το μετάλλαγμα I41W_G74W, βρέθηκε να σχηματίζει τετραμερή με εκτιμώμενη 
υδροδυναμική ακτίνα μικρότερη, κατά 2 Å, σε σχέση με τη φυσική πρωτεΐνη. Το 
αποτέλεσμα αυτό μοιάζει παράδοξο δεδομένου ότι το εν λόγω μετάλλαγμα προέκυψε από 
την αντικατάσταση δύο μικρών αμινοξικών καταλοίπων (ισολευκίνης και γλυκίνης) από 
ένα αρκετά μεγαλύτερο, όπως αυτό της τρυπτοφάνης. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν 
επαναλήψιμο όταν διαφορετικό πρωτεϊνικό παρασκευάσματα εφαρμόστηκε σε 
ανεξάρτητα πακεταρισμένη και βαθμονομημένη στήλη, υποδεικνύοντας ότι οι 
πειραματικές παρατηρήσεις δεν αντιπροσωπεύουν την επίδραση μιας απλής αμινοξικής 
αλλαγής αλλά πιθανώς αντικατοπτρίζουν σημαντικές επαναδιευθετήσεις που 
συντελούνται στο μόριο (Fadouloglou et al., 2009).  

Η εισαγωγή καταλοίπων τρυπτοφάνης στο μόριο της HrcQB-C, το οποίο στερείται 
αρωματικών καταλοίπων, επέτρεψε τη συλλογή φασμάτων κυκλικού διχρωισμού στο 
εγγύς υπεριώδες. Η εμφάνιση ζώνης κυκλικού διχρωισμού, χαρακτηριστικής του 
δακτυλίου της ινδόλης, υποδεικνύει ότι κάποια από τα κατάλοιπα τρυπτοφάνης δεν είναι 
εκτεθειμένα στο διαλύτη αλλά αντίθετα διαθέτουν οργανωμένο περιβάλλον. Επιπλέον, η 
παρακολούθηση της θερμικής αποδιάταξης του μεταλλάγματος I41W_G74W στο άπω 
(203 nm) και εγγύς (289 nm) υπεριώδες υποδεικνύει την ταυτόχρονη αποδιοργάνωση 
δευτεροταγούς και τριτοταγούς δομής. Δεδομένου ότι τέσσερα από τα οκτώ κατάλοιπα 
τρυπτοφάνης βρίσκονται στη κρυμμένα σε μια στενά πακεταρισμένη περιοχή της 
μεσεπιφάνειας του κρυσταλλογραφικά προσδιορισμένου τετραμερούς (Φαδούλογλου, 
2004) τα δεδομένα αυτά προτείνουν την υιοθέτηση μιας, ενδεχομένως, ανάλογης 
διαμόρφωσης της πρωτεΐνης και σε διάλυμα.  

Έτσι, παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες, για τη διάσπαση ή την ουσιαστική 
αποσταθεροποίηση της ομοτετραμερούς σύνδεσης της πρωτεΐνης HrcQB-C, τα 
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η διευθέτησή της σε διάλυμα προσομοιάζει, 
πιθανώς, εκείνη της κρυσταλλικής δομής. Περαιτέρω υποστήριξη της υπόθεσης αυτής 
προέρχεται από πειράματα σκέδασης ακτίνων-Χ στις μικρές γωνίες (Small-Angle X-ray 
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Scattering, SAXS), τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τη Δρ. Β. Φαδούλογλου και τα 
οποία υποδεικνύουν ένα επιμηκυσμένο μοριακό φάκελο σε συμφωνία με την 
κρυσταλλογραφική τετραμερή διαμόρφωση. Επιπλέον, εκτενείς προσομοιώσεις μοριακής 
δυναμικής (molecular dynamics simulations), που εκτελέστηκαν από την ίδια, 
επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα ενός τετραμερούς ανάλογου με εκείνο του κρυστάλλου 
(Fadouloglou et al., 2009). Εντούτοις, οι προσεγγίσεις αυτές προτείνουν ένα μοντέλο 
διευθέτησης των διμερών σε διάλυμα το οποίο διαφέρει ελαφρώς από εκείνο της 
κρυσταλλικής δομής. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει μικρότερη μέγιστη διάμετρο για το 
τετραμερές και εμφανίζει τις θέσεις 41 και 74 περισσότερο εκτεθειμένες στην επιφάνεια, 
έναντι της κρυσταλλικής δομής, ερμηνεύοντας πλήρως τις πειραματικές μας 
παρατηρήσεις (Fadouloglou et al., 2009). 
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5. ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ HrpE 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη γονιδιακή νησίδα hrp/hrc του φυτοπαθογόνου βακτηρίου P. syringae pv. 

phaseolicola το γονίδιο hrpE χαρτογραφείται στο τέλος του οπερoνίου hrpZ hrpB hrcJ 
hrpD hrpE (Εικ. 1.7). Ένθεση του μεταθετού στοιχείου TnphoA στο γονίδιο hrpE 
καταργεί την ικανότητα της P. s. pv. syringae 61 να εκκρίνει τη χαρπίνη (HrpZ, harpinPss) 
in vitro (Huang et al., 1995). Η θέση του γονιδίου hrpE στο οπερόνιο αποκλείει το 
ενδεχόμενο «πολικότητας» (polar effect) της παραπάνω μεταλλαγής. Επομένως, φαίνεται 
ότι η πρωτεΐνη, HrpE καθεαυτή είναι απαραίτητο συστατικό της εκκριτικής συσκευής 
τύπου ΙΙΙ.  

Αν και η πρωτεΐνη ΗrpΕ δεν κατατάσσεται στην ομάδα των συντηρημένων 
συστατικών της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ, (Πίν. 1.1), αντίστοιχες πρωτεΐνες 
απαντώνται τόσο στα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ των ζωοπαθογόνων όσο και στο 
σύστημα του βακτηριακού μαστιγίου. Τα αντίστοιχα γονίδια στα είδη του γένους 
Yersinia είναι το yscL, στη νησίδα παθογένειας ΙΙ της S. flexneri το ssaK, στην E. 
amylovora το hrpE, στα είδη του γένους Rhizobium το nolV, ενώ στο μαστίγιο είναι το 
fliH (Hueck, 1998). Η κατανόηση του ακριβούς ρόλου της ΗrpΕ στην δομή και 
λειτουργία του εκκριτικού συστήματος βασίζεται, μέχρι τώρα, σε μελέτες των 
αντίστοιχων πρωτεϊνών που προαναφέρθηκαν και οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω. 

Η πρωτεΐνη FliH (η ομόλογη της HrpE στο μαστίγιο της Salmonella enterica serovar 
Typhimurium) αποτελεί κυτταροπλασματικό συστατικό της μαστιγιακής εκκριτικής 
συσκευής (Minamino and Macnab, 1999). Υπερπαραγωγή της FliH επιδρά ιδιαίτερα 
κατασταλτικά τόσο στη βακτηριακή κινητικότητα όσο και στην έκκριση μαστιγιακών 
πρωτεϊνών μέσω του μαστιγιακού καναλιού ενώ η συμπαραγωγή της πρωτεΐνης FliI 
(ομόλογη της ΑΤPάσης HrcN στη μαστιγιακή συσκευή της Salmonella) επιδρά 
ανακουφιστικά στο φαινόμενο (Minamino and MacNab, 2000b). Η FliH σχηματίζει ένα 
σταθερό ομοδιμερές, ενώ η αλληλεπίδρασή της με την πρωτεΐνη FliI οδηγεί στο 
σχηματισμό ενός ετεροτριμερούς, καταστέλλοντας ταυτόχρονα την ενεργότητα ΑΤΡάσης 
της τελευταίας (Minamino and MacNab, 2000a). Επιπλέον, η πρωτεΐνη FliH συμμετέχει 
σε ένα εκτεταμένο δίκτυο αλληλεπιδράσεων με αυτά και άλλα συστατικά της 
μαστιγιακής συσκευής ενώ, έχουν χαρτογραφηθεί οι επιμέρους περιοχές της αλληλουχίας 
της που εμπλέκονται σε κάποιες απ’ αυτές (Fraser et al., 2003; Gonzalez-Pedrajo et al., 
2002; Gonzalez-Pedrajo et al., 2006; McMurry et al., 2006; Minamino and MacNab, 
2000b; Zhu et al., 2002). Η συμμετοχή της πρωτεΐνης YscL (ομόλογης της HrpE στη 
Yersinia) σε ένα αριθμό αντίστοιχων αλληλεπιδράσεων έχει επίσης καταδειχτεί (Blaylock 
et al., 2006; Jackson and Plano, 2000). 
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Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου διερευνάται η δομή της πρωτεΐνης HrpE με τη 
χρήση διαφόρων βιοϋπολογιστικών προγραμμάτων πρόβλεψης και με φασματοσκοπική 
εκτίμηση της ποσοστιαίας αναλογίας των στοιχείων της δευτεροταγούς δομής της και 
μελετάται η χρωματογραφική της συμπεριφορά σε διάλυμα. Παράλληλα, καταδεικνύεται 
η ικανότητά της να σχηματίζει ομό-ολιγομερή in vitro και σκιαγραφείται το πρότυπο 
ολιγομερισμού της πρωτεΐνης μέσα από τη μελέτη μιας σειράς μεταλλαγμάτων 
διαγραφής. 
 

5.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

5.2.1 Κλωνοποίηση του γονιδίου hrpE σε πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης. 

Το γονίδιο hrpE απομονώθηκε με PCR από το κοσμίδιο pPL6 (Lindgren et al., 1986), 
το οποίο φέρει όλη τη γονιδιακή ομάδα hrc/hrp της Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola NPS3121. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
 

Upper: 5’-CGAAGGTCGTCATATGCTCG-3’ 
 

Lower: 5’-CGGCGCAGGATCCTGTTTCAGGCAGA -3’ 

 
Το προϊόν της αντίδρασης PCR, αφού υπέστη πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NdeI 

και BamHI, κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις των πλασμιδιακών φορέων pET16b 
και pT7-7, για έκφραση σε βακτήρια με και χωρίς His-tag, αντίστοιχα. Με το φορέα 
έκφρασης pET16b επιτυγχάνεται η έκφραση των πρωτεϊνών ως συντήγματα με μία 
αλληλουχία δέκα ιστιδινών (His10) στο αμινοτελικό άκρο τους, διευκολύνοντας έτσι το 
καθαρισμό τους με χρωματογραφία συγγένειας από στήλη που περιέχει ακινητοποιημένα 
ιόντα νικελίου. Η έκφραση των πρωτεϊνών και στις δύο περιπτώσεις ελέγχεται από τον 
υποκινητή του βακτηριοφάγου Τ7, επιτρέποντας την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 
πρωτεΐνης από το στέλεχος BL21(DE3)pLysS της E. coli, το οποίο εκφράζει την Τ7 
πολυμεράση από χρωμοσωμική θέση, υπό τον έλεγχο του ρυθμιζόμενου υποκινητή 
lacUV5. Για την έκφραση και μελέτη in vivo αλληλεπιδράσεων στο σακχαρομύκητα, το 
ίδιο προϊόν PCR κλωνοποιήθηκε στους πλασμιδιακούς φορείς pAS2-1 (στις θέσεις 
NdeI/BamHI) και pACT2 (μετά από επεξεργασία των 5’ και 3’ άκρων του με Klenow 
πολυμεράση, στη μοναδική θέση περιορισμού του φορέα SmaI). 

5.2.2 Κατασκευή μεταλλαγμάτων διαγραφής της πρωτεΐνης HrpE 

Στο γονίδιο hrpE κατασκευάστηκαν μια σειρά από γενετικές ελλείψεις διαγράφοντας 
τμήματα που κωδικεύουν είτε το αμινοτελικό είτε το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης 
HrpE. Η κατασκευή των παραπάνω μεταλλαγμάτων έγινε με PCR χρησιμοποιώντας ως 
μήτρα το πλασμίδιο pET16b/hrpE. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
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hrpE1-142

4
 

Upper: 5’-CGAAGGTCGTCATATGCTCG- 3’ 
 
Lower: 5’-GGGCAAACCGGCTGGGATCCAGTCACTC- 3’ 
 

 
hrpE25-194

4
 

Upper: 5’-CGTCGTGAACATATGGCCAACAGCCTG- 3’ 
 
Lower: 5’-CGGCGCAGGATCCTGTTTCAGGCAGA-3’ 
 

 
hrpE45-194

4
 

Upper: 5’-CAGACAGAGCATATGCTGGTTCTCGAAC- 3’ 
 
Lower: 5’-CGGCGCAGGATCCTGTTTCAGGCAGA-3’ 
 

 
hrpE58-194

4
 

 

Upper: 5’-GACCTTGTGCATATGCAGGCGCTGGCC- 3’ 
 
Lower: 5’-CGGCGCAGGATCCTGTTTCAGGCAGA-3’ 
 

 
hrpE81-194

4
 

 

Upper: 5’-GTGCAGCGTCATATGTTACAGCAGCAAGC- 3’ 
 
Lower: 5’-CGGCGCAGGATCCTGTTTCAGGCAGA-3’ 
 

 
hrpE101-194

4
 

Upper: 5’-CATTCGGCATATGCTTGACGACACGA- 3’ 
 
Lower: 5’-CGGCGCAGGATCCTGTTTCAGGCAGA-3’ 

Το προϊόν κάθε αντίδρασης PCR αφού υπέστη πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα 
NdeI/BamHI, κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις των πλασμιδιακών φορέων pET16b 
και pAS2-1. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα hrpE1-143 και hrpE101-193, μετά από επεξεργασία 
των 5’ και 3’ άκρων τους με Klenow πολυμεράση, κλωνοποιήθηκαν στη μοναδική θέση 
SmaI, του φορέα pACT2. 

5.2.3 Έκφραση της πρωτεΐνης HrpE και των μεταλλαγμάτων της 

Υγρή καλλιέργεια ανεπτυγμένη παρουσία κατάλληλων αντιβιοτικών (100 μg/ml 
αμπικιλλίνη και 34 μg/ml χλωραμφαινικόλη) και κορεσμένη σε κύτταρα του στελέχους 
BL21(DE3)pLysS της E. coli μετασχηματισμένα με το πλασμίδιο pET16b/hrpE, 
χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό 1 λίτρου θρεπτικού διαλύματος LB παρουσία 100 
μg/ml αμπικιλλίνης και 34 μg/ml χλωραμφαινικόλης. H καλλιέργεια αναπτύχθηκε στους 
37 °C έως ότου η οπτική της πυκνότητας στα 600 nm (OD600) φτάσει την τιμή 0.9 και η 
επαγωγή έκφρασης της πρωτεΐνης έγινε με την προσθήκη 0.3 mM IPTG και την εκ νέου 
επώαση της καλλιέργειας στους 23 °C, για 5.5 ώρες. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με 
φυγοκέντρηση και η κυτταρική πάστα διατηρήθηκε στους –20 °C έως τη χρήση της. Η 
έκφραση των μεταλλαγμάτων διαγραφής HrpE1-143, HrpE25-194, HrpE45-194, HrpE58-194 
HrpE81-194 και HrpE101-194 έγινε στις ίδιες συνθήκες με την πλήρους μήκους πρωτεΐνη με 
μόνη εξαίρεση το μετάλλαγμα HrpE101-193 του οποίου ικανοποιητική έκφραση 
επιτεύχθηκε με επώαση της καλλιέργειας στους 28 °C για 4 ώρες, μετά την προσθήκη 0.5 
mM IPTG. 

                                                 
4 Οι αριθμοί δηλώνουν τα διατηρούμενα κατάλοιπα της πρωτεΐνης. 
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5.2.4 Απομόνωση της πρωτεΐνης HrpE και των μεταλλαγμάτων της σε διαλυτή 

μορφή. 

Ένα από τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν η αδυναμία παραγωγή 
της πρωτεΐνης HrpE και των μεταλλαγμάτων της σε διαλυτή μορφή. Η πρωτεΐνη HrpΕ 
συναντάται πάντα στο μεμβρανικό κλάσμα κυτταρικών λυμάτων παρόλο που δεν 
προβλέπεται να διαθέτει διαμεμβρανικές περιοχές. Με βάση τη βιβλιογραφία και τις 
εργασίες που αφορούν τη FliH από τη Salmonella (ομόλογη της HrpE), η οποία δεν 
εμφανίζει ανάλογη συμπεριφορά, έγιναν προσπάθειες για παραγωγή της πρωτεΐνης HrpE 
στο διαλυτό κλάσμα των βακτηρίων και την περαιτέρω απομόνωσή της. Τα σχήματα που 
βασίστηκαν στον καθαρισμό της FliH δεν απέδωσαν θετικό αποτέλεσμα. Μετά από 
πολλές προσπάθειες τροποποίησης του πρωτοκόλλου παραγωγής-καθαρισμού, κατέστη 
εφικτή η παραγωγή της HrpE σε διαλυτή μορφή ακολουθώντας το παρακάτω σχήμα 
καθαρισμού: 
Α) Επαναιώρηση της κυτταρικής πάστας σε 150 ml διαλύματος λύσης (20 mM Tris/HCl 
pH 8.0, 50 mM NaCl, 20 mM ιμιδαζόλιο, 0.5% triton X-100). Β) Λύση των κυττάρων με 
υπερηχοβόληση για 5 λεπτά (διαστήματα 10x30sec με διαλείμματα ενός λεπτού, 
ενδιαμέσως) παρουσία αναστολέων πρωτεασών. Γ) φυγοκέντρηση για 1 ώρα στις 12000 
rpm (φυγόκεντρος JOUAN) στους 4 °C. Δ) Εφαρμογή του υπερκείμενου της 
φυγοκέντρησης σε στήλη Ni-NTA αγαρόζης (QIAGEN) εξισορροπημένη με διάλυμα 
λύσης. Ε) Έκπλυση της στήλης μέσω αυξανόμενης συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε δύο 
βήματα: i) με 15x του όγκου της στήλης (όγκος στρώματος, bed volume, 5 ml) 
διαλύματος W1 (20 mM Tris/HCl pH 8.0, 300 mM NaCl, 30 mM ιμιδαζόλιο) και ii) με 
25x του όγκου της στήλης διαλύματος W2 (20 mM Tris/HCl pH 8.0, 50 mM NaCl, 40 
mM ιμιδαζόλιο). ΣΤ) Έκλουση της πρωτεΐνης με αυξανόμενη συγκέντρωση ιμιδαζολίου 
(150-700 mM). Η πρωτεΐνη ανακτάται κυρίως στα κλάσματα με 150, 300 και 500 mM 
ιμιδαζόλιο και η συγκέντρωσή της κυμαίνεται μεταξύ 3-10 mg/ml.  

Τα μεταλλάγματα διαγραφής HrpE1-142, HrpE25-194, HrpE45-194, HrpE58-194 και HrpE81-

194 εκφράστηκαν και απομονώθηκαν στις ίδιες συνθήκες που ακολουθούνται για την 
πλήρους μήκους πρωτεΐνη. Εξαίρεση αποτέλεσε το μετάλλαγμα διαγραφής HrpE101-194 το 
οποίο δεν εμφάνισε ποτέ προβλήματα διαλυτότητας. Στην περίπτωση αυτή η κυτταρική 
πάστα επαναδιαλύθηκε σε 50 ml διαλύματος λύσης: 20 mM Tris/HCl pH 8.0, 100 mM 
NaCl, 10 mM ιμιδαζόλιο. Οι συνθήκες διάρρηξης των κυττάρων και διαχωρισμού των 
διαλυτών συστατικών ήταν όμοιες με τις συνθήκες που ακολουθούνται για την πλήρους 
μήκους πρωτεΐνη. Το διαλυτό κλάσμα φορτώθηκε σε εξισορροπημένη, με διάλυμα 
λύσης, στήλη Ni-NTA αγαρόζης (3 ml). Η έκπλυση της στήλης έγινε μέσω αυξανόμενης 
συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε τρία βήματα: i) με 20 x του όγκου της στήλης διαλύματος 
W1: 20 mM Tris/HCl pH 8.0, 300 mM NaCl, 20 mM ιμιδαζόλιο, ii) με 10 x του όγκου 
της στήλης διαλύματος W2: 20 mM Tris/HCl pH 8.0, 300 mM NaCl, 30 mM ιμιδαζόλιο 
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και iii) με 10 x του όγκου της στήλης διαλύματος W3: 20 mM Tris/HCl pH 8.0, 100 mM 
NaCl, 40 mM ιμιδαζόλιο. Η έκλουση της πρωτεΐνης έγινε με 300 mM ιμιδαζόλιο. 

5.2.5 Στήλη Μοριακής Διήθησης Sephacryl S-100 και S-300 

Τα κλάσματα έκλουσης από τη στήλη Ni-NTA αγαρόζης, για κάθε πρωτεΐνη, 
υπέστησαν εκτεταμένη διαπίδυση έναντι διαλύματος 20 mM Tris pH 8.0, 100 mM NaCl 
και συγκεντρώθηκαν με τη χρήση στηλών Amicon Ultra μέχρις όγκου 3 ml. Ακολούθησε 
φυγοκέντρηση των δειγμάτων και το υπερκείμενο εφαρμόστηκε σε χρωματογραφική 
στήλη μοριακής διήθησης Sephacryl S-300, ή S-100 (στην περίπτωση της πρωτεΐνης 
HrpE101-194). Τα κλάσματα έκλουσης κάθε πρωτεΐνης συλλέχθηκαν, ψύχθηκαν απότομα 
σε υγρό άζωτο και διατηρήθηκαν στους –80 °C. 

Για το διαχωρισμό πρωτεϊνών μεγέθους 1-100 kD χρησιμοποιήθηκε στήλη μοριακής 
διήθησης Sephacryl S-100. Το πακετάρισμα και η βαθμονόμηση της στήλης S-100 που 
χρησιμοποιήθηκε έγινε από τον Γ. Φελλά, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Υλικά και 
Μέθοδοι» του προηγούμενου κεφαλαίου (Παρ. 4.2.4).  

Για το διαχωρισμό μεγαλομοριακών πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε στήλη μοριακής 
διήθησης S-300 (εύρος διαχωρισμού 10-1500 kD), συνολικού όγκου στρώματος 120 ml 
και νεκρού όγκου 37 ml. Η βαθμονόμηση της στήλης έγινε με τη βοήθεια των παρακάτω 
πρωτεϊνών αναφοράς: 
 
Πρωτεΐνη Αναφοράς Μοριακό Βάρος (kD) Υδροδ. Ακτίνα (Å) Όγκος Έκλουσης (ml) 
Θυρεοσφαιρίνη  669 85 43,5 
Φερριτίνη  440 61 51 
Καταλάση  232 52.2 60 
Αλδολάση  158 48.1 68 
Οβαλβουμίνη 43 30.5 94 

 
Η υδροδυναμική ακτίνα Rh, της εξεταζόμενης πρωτεΐνης, υπολογίστηκε από τον όγκο 

έκλουσης σύμφωνα με την εξίσωση Ve = -0,907 Rh + 113,51 (Εικ. 5.1 Α) και το 
φαινομενικό μοριακό της βάρος από την εξίσωση Kav = -0,509 log(MB) + 1,5044, η 
οποία συνδέει το φαινομενικό μοριακό βάρος της πρωτεΐνης με τον όγκο έκλουσης, μέσω 
του συντελεστή Kav = (Ve-Vo)/(Vt-Vo) όπου Ve είναι ο όγκος έκλουσης της πρωτεΐνης, Vo 
ο νεκρός όγκος και Vt ο συνολικός όγκος της στήλης (Εικ. 5.1 Β). Το πακετάρισμα και η 
βαθμονόμηση της στήλης S-300 που χρησιμοποιήθηκε έγινε από τη Β. Φαδούλογλου. 
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Εικόνα 5.1 Βαθμονόμηση της χρωματογραφικής στήλης Sephacryl S-300. Απεικονίζονται τα γραφήματα 
που συνδέουν τον όγκο έκλουσης μιας πρωτεΐνης με την υδροδυναμική ακτίνα (A) και το φαινομενικό 
μοριακό της βάρος (B). 
 

5.2.6 Κυκλικός Διχρωισμός 

Τα πρωτεϊνικά δείγματα, που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή φασμάτων 
κυκλικού διχρωισμού, υπέστησαν προηγουμένως εκτεταμένη διαπίδυση έναντι 
διαλύματος 20 mM φωσφορικών ιόντων, pH 7. Για τη συλλογή των φασμάτων και τον 
προσδιορισμό των προτύπων της θερμοεπαγόμενης αποδίπλωσης πρωτεϊνών 
χρησιμοποιήθηκε το φασματοπολαρίμετρο J815 (Jasco Corp.), συνδεμένο με σύστημα 
Peltier για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Για την καταγραφή φασμάτων στο άπω (190–
260 nm) και στο εγγύς υπεριώδες (255–320 nm) χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα χαλαζία 
πάχους (μήκους οπτικής πορείας) 1 mm και 5 mm αντίστοιχα. Η ταχύτητα σάρωσης ήταν 
20 nm/min και η απόκριση κάθε 2 sec ενώ η συγκέντρωση των δειγμάτων ήταν της τάξης 
των 0.2 mg/ml και 1 mg/ml, αντίστοιχα. Όλα τα φάσματα διορθώθηκαν ως προς το 
φάσμα αναφοράς του ρυθμιστικού διαλύματος (20 mM φωσφορικών, pH 7). Η 
θερμοεπαγομένη αποδιάταξη κάθε πρωτεΐνης μελετήθηκε καταγράφοντας το σήμα του 
κυκλικού διχρωισμού σε μήκος κύματος 222 nm. Το θερμοκρασιακό εύρος ήταν 4-100 
°C, ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας 100 °C/h και η απόκριση κάθε 1 sec.  

5.2.6.1 Ανάλυση των δεδομένων κυκλικού διχρωισμού κατά τη θερμική αποδιάταξη 

πρωτεϊνών 

Ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων από τις οποίες διέρχεται η πρωτεΐνη HrpE 
κατά τη θερμική της αποδιάταξη διερευνήθηκε μέσω της Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών 
(Singular Value Decomposition, SVD). Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι το 
πληροφοριακό περιεχόμενο των φασμάτων κυκλικού διχρωισμού σε ένα εύρος 
θερμοκρασιών μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή ενός ορθογώνιου πίνακα (Α) 
διαστάσεων nxm, όπου n ο αριθμός των σημείων καταγραφής κάθε φάσματος και m ο 
αριθμός των διαφορετικών θερμοκρασιών. Έτσι, κάθε στήλη του πίνακα Α περιέχει την 
πληροφορία του φάσματος σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία.  

 125



Κεφάλαιο 5  Δομικά χαρακτηριστικά της HrpE 

Σύμφωνα με το θεώρημα SVD (Nobel and Daniel, 1977), κάθε μαθηματικός πίνακας 
μπορεί να αναλυθεί στο γινόμενο τριών διαφορετικών πινάκων: A=USVT, όπου οι Unxm 
και Vmxm

  είναι ορθογώνιοι πίνακες και ο Smxm είναι ένας διαγώνιος πίνακας. Οι στήλες 
του πίνακα U ορίζουν τα ορθογώνια φάσματα βάσης ή ανύσματα, τα οποία όταν 
αναλυθούν γραφικά μοιάζουν με τυπικά φάσματα κυκλικού διχρωισμού και οι στήλες 
του πίνακα V εκφράζουν τη θερμοκρασιακή εξάρτηση κάθε φάσματος βάσης. Τα 
διαγώνια συστατικά του πίνακα S ορίζουν τις ιδιάζουσες τιμές που ποσοτικοποιούν τη 
σχετική βαρύτητα κάθε ανύσματος των πινάκων U και V και είναι διατεταγμένες κατά 
φθίνουσα σειρά. Η αναλογία σήματος-θορύβου είναι πολύ μεγάλη στις πρώτες στήλες 
των πινάκων U και V ενώ ο τυχαίος θόρυβος συσσωρεύεται κυρίως στις τελευταίες 
στήλες των ίδιων πινάκων (Bellapadrona et al., 2007). Ο αριθμός των φασμάτων βάσης 
που απαιτούνται για την ανασύσταση των πρωτογενών φασμάτων κυκλικού διχρωισμού, 
εντός των ορίων του πειραματικού σφάλματος, υποδεικνύει τον αριθμό των 
διαφορετικών συνιστωσών δηλαδή των διαφορετικών καταστάσεων από τις οποίες 
διέρχεται η πρωτεΐνη κατά τη μετάπτωση. 
 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

5.3.1 Διερεύνηση της αμινοξικής αλληλουχίας της πρωτεΐνης HrpE  

H πρωτεΐνη HrpE αποτελείται από 194 αμινοξικά κατάλοιπα (μοριακού βάρους 21.7 
kD) και χαρακτηρίζεται από θεωρητικό ισοηλεκτρικό σημείο (pI) 5.95. Η αμινοξική 
αλληλουχία της πρωτεΐνης (κωδικός καταλογογράφησης AAF99296) χρησιμοποιήθηκε 
για την αναζήτηση ομολόγων της μέσω του προγράμματος Psi-BLAST (Position-Specific 
Iterated - Basic Local Alignment Search Tool) στη βάση NRDB (Non-redundant protein 
sequences), διατηρώντας τις προεπιλεγμένες παραμέτρους που τίθενται από το NCBI 
(National Center for Biotechnology Information). Στον πρώτο κύκλο, αποκαλύφθηκε 
(σχεδόν πλήρους μήκους) ομολογία με 23 πρωτεΐνες (e value < 0.005), περιλαμβάνοντας 
εξ’ ολοκλήρου ομόλογα της HrpE, από βακτήρια του γένους Pseudomonas (ομολογία 28-
94%), Pectobacterium (ομολογία 30%), Erwinia (ομολογία 28%) και Pantonea 
(ομολογία 25%). Ο δεύτερος κύκλος, αποκάλυψε σημαντική ομολογία με 39 πρωτεΐνες, 
που συμπεριλαμβάνουν την YscL πρωτεΐνη της Yersinia, την AscL της Aeromonas, την 
πρωτεΐνη FliH από το Azotobacter vinelandii και άλλες πρωτεΐνες εκκριτικών 
συστημάτων τύπου ΙΙΙ. Από τον τρίτο κύκλο, προέκυψε ομολογία με 204 πρωτεΐνες που 
περιλάμβαναν κυρίως FliH πρωτεΐνες από βακτήρια των γενών Ralstonia, Salmonella, 
Escherichia και Shigella, αλλά και NolV πρωτεΐνες ριζοβίων. Σημαντικό εύρημα αυτού 
του κύκλου ήταν ότι η HrpE εμφάνισε ομοιότητα (20% ομολογία, τιμή e = 0.002) με την 
υπομονάδα b της F-τύπου ATPάσης (πρωτεΐνη AtpF) από το θερμόφιλο ευβακτήριο 
Thermotoga maritima (βακτήριο που τοποθετείται φυλογενετικά στους βαθύτερους 
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κλάδους των Eubacteria). Η αναζήτηση συνεχίστηκε με την πραγματοποίηση ενός 
τέταρτου κύκλου, από τον οποίο προέκυψε ομοιότητα της πρωτεΐνης HrpE με την 
υπομονάδα b της F-τύπου ATPάσης από άλλα τέσσερα βακτηριακά γένη αλλά και με τις 
υπομονάδες Ε των V-τύπου ATPασών από είδη του γένους Clostridium, τέσσερα γένη 
αρχαίων και από ένα ευκαρυώτη (Cyanophora paradoxa) (Εικ. 5.2). Η αναζήτηση 
ολοκληρώθηκε αναγκαστικά γιατί ορισμένες χαμηλής ομολογίας αλληλουχίες μόλυναν 
τη μήτρα, καθιστώντας τους επιπλέον κύκλους άστοχους.  

Για να επιβεβαιωθούν οι ομολογίες με τις υπομονάδες των F- και V-τύπου ΑΤΡασών, 
εκτελέστηκε αναζήτηση ομολογίας μέσω Psi-BLAST χρησιμοποιώντας ως αλληλουχία 
αναζήτησης την υπομονάδα b της T. maritima (κωδικός καταλογράφησης AAD36681). 
Μέσα σε δύο κύκλους, παρουσιάστηκε ομοιότητα με την HrpE από την Pseudomonas 
viridiflava (ομολογία 27% και e = 0.011). 

Παράλληλη αναζήτηση ομολογίας με την υπομονάδα Ε της V-τύπου ΑΤΡάσης του 
υπερθερμόφιλου αρχαίου Pyrococcus horikoshii (κωδικός εισόδου NP 143803) 
αποκάλυψε, μόλις στο δεύτερο κύκλο, ομοιότητα με την πρωτεΐνη HrpE από την 
Pseudomonas cichorii (18% ομολογία, τιμή e = 0.051) και με πρωτεΐνες YscL και FliH 
από διάφορα γένη βακτηρίων. Παρόλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε αμοιβαιότητα ομολογίας 
των παραπάνω αλληλουχιών με την HrpE από παθότυπους του γένους Pseudomonas 
syringae.  

Η λεπτομερής εξέταση των στοιχίσεων αποκάλυψε ότι η ομοιότητα μεταξύ των 
υπομονάδων Ε των V-τύπου ATPασών και της πρωτεΐνης HrpE εκτείνεται σχεδόν στο 
πλήρες μήκος και των δύο ειδών πρωτεϊνών, ενώ οι στοιχίσεις μεταξύ της HrpE και των b 
υπομονάδων των F-ATPασών καλύπτουν σχεδόν όλο το μήκος της αλληλουχίας της 
υπομονάδας b, αλλά μόνο την αμινοτελική περιοχή της HrpE. 

Αντίστοιχη αναζήτηση Psi-BLAST διεξήχθη μετέπειτα, από τον Pallen και τους 
συνεργάτες του, χρησιμοποιώντας ως στόχο την αλληλουχία της πρωτεΐνης YscL (η 
ομόλογη της FliH από τη Yersinia) η οποία κατέληξε σε ανάλογα αποτελέσματα. 
Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή η C-τελική περιοχή της YscL (κατάλοιπα 115–223) 
εμφάνισε αξιόπιστη ομοιότητα με την υπομονάδα δ της F-τύπου ATPάσης του 
κυανοβακτηρίου Trichodesmium erythraeum (Pallen et al., 2006), κάτι το οποίο δεν 
επιβεβαιώθηκε όταν δύο C-τελικές περιοχές της HrpE (κατάλοιπα 100-194 και 111-194) 
υποβλήθηκαν σε PSI-BLAST, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους για να διαμορφώσουμε την 
ευαισθησία (η επιλογή «composition-based statistics» ήταν απενεργοποιημένη).  

Παρά τους πέντε κύκλους αναζήτησης που διενεργήθηκαν καμία άλλη ομόλογη 
αλληλουχία δεν προέκυψε. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αναζήτηση αυτή δεν 
ανιχνεύτηκαν ούτε και οι αλληλουχίες των υπομονάδων b και E των ATPασών F και V, 
αντίστοιχα. 
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Εικόνα 5.2 Πολλαπλή στοίχιση της αλληλουχίας της πρωτεΐνης HrpE από την Pseudomonas syringae p.v. 
phaseolicola (P.s.p. HrpE), Α. με αλληλουχίες της υπομονάδας b της ΑΤΡάσης τύπου F (ATP synthase F0, 
subunit b), από διάφορους οργανισμούς. Όπου: Pel.lut. (Pelodictyon luteolum), Prost.aest. 
(Prosthecochloris aestuarii), Chl.tep. (Chlorobium tepidum), Salin.rub. (Salinibacter rubber), Th.mar. 
(Thermotoga maritima) και B. με αλληλουχίες της υπομονάδας Ε της χυμοτοπιακής ΑΤΡάσης (V-type 
ATPase subunit E), από διάφορους οργανισμούς. Όπου: Meth.jan. (Methanocaldococcus jannaschii), 
Meth.sm. (Methanobrevibacter smithii), Pyroc.fur. (Pyrococcus furiosus), Pyroc.hor. (Pyrococcus 
horikoshii), Meth.hun. (Methanospirillum hungatei) και Cald.sac. (Caldicellulosiruptor saccharolyticus). Η 
στοίχιση έγινε με το πρόγραμμα ClustalW (Thompson et al., 1994). Με λευκά γράμματα σε κόκκινο φόντο 
παρουσιάζονται τα αμινοξικά κατάλοιπα που είναι αυστηρώς συντηρημένα, ενώ με κόκκινα γράμματα σε 
λευκό φόντο τα όμοια κατάλοιπα. Για την παρουσίαση της εικόνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
ESPript (Gouet et al., 1999). 
 

 

 128



Κεφάλαιο 5  Δομικά χαρακτηριστικά της HrpE 

5.3.1.1 Πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής 

Για την πρόβλεψη δευτεροταγούς δομής της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε το 
πρόγραμμα PSIPRED (Jones, 1999) (http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/), σύμφωνα με το 
οποίο η HrpE φαίνεται να δομείται σχεδόν εξολοκλήρου από α-έλικα ενώ η περιορισμένη 
συμμετοχή β-κλώνων εντοπίζεται κυρίως στο καρβοξυτελικό τμήμα του μορίου (Εικ. 
5.3). 
 

 

 
Εικόνα 5.3 Δευτεροταγής δομή της πρωτεΐνης HrpE 
όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα PSIPRED. Τα 

σύμβολα αναφέρονται σε:  α έλικα,  β 

κλώνο,  τυχαίο σπείραμα και 

αξιοπιστία πρόβλεψης. Pred: προβλεπόμενα 
στοιχεία δευτεροταγούς δομής και ΑΑ: αλληλουχία της 
πρωτεΐνης HrpE. 

 

 

5.3.1.2 Η πρωτεΐνη HrpE εμφανίζει δομική ομολογία με την υπομονάδα Ε της Α-

ΑΤΡάσης από το Pyrococcus horikoshii OT3 

Προκειμένου να εξεταστεί αν η πρωτεΐνη HrpE εμφανίζει δομική ομολογία με 
πρωτεΐνες γνωστής τριτοταγούς δομής, η αλληλουχία της υποβλήθηκε στη μηχανή 
αναγνώρισης αναδίπλωσης PHYRE (Protein Homology/analogY Recognition Engine) 
(Bennett-Lovsey et al., 2008; Kelley and Sternberg, 2009). Ο αλγόριθμος του 
προγράμματος αναγνώρισε ως πλέον αξιόπιστη, σε επίπεδο αναδίπλωσης, την πρωτεΐνη 
NptE (κωδικός καταλογογράφησης PDB: 2dm9A), που συνιστά την υπομονάδα Ε της Α-
ΑΤΡάσης στο αρχαίο Pyrococcus horikoshii OT3. Παρά το χαμηλό ποσοστό ομολογίας 
σε επίπεδο πρωτοταγούς αλληλουχίας (11% αμινοξική ταυτότητα), η εκτιμούμενη 
ακρίβεια πρόβλεψης (Estimated precision) για δομική ομολογία μεταξύ των δύο 
πρωτεϊνών είναι 100% και η τιμή Ε είναι 7.6e-09. Στην Εικόνα 5.4 παρουσιάζεται η 
στοίχιση αλληλουχίας των δύο πρωτεϊνών όπως δίνεται από το εν λόγω πρόγραμμα. 
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Εικόνα 5.4 Αμινοξική στοίχιση της πρωτεΐνης HrpE (Psp) με την υπομονάδα Ε της Α-τύπου ΑΤΡάσης (P. 
horikoshii), όπως διενεργείται από τη μηχανή PHYRE. Σε κάθε πλαίσιο παρουσιάζεται η αρίθμηση των 
αμινοξικών καταλοίπων της HrpE και η αντίστοιχή της στην αλληλουχία της υπομονάδας Ε (πρώτη και 
έβδομη γραμμή, αντίστοιχα) ενώ στην προβλεπόμενη δευτεροταγή δομή των δύο πρωτεϊνών (δεύτερη και 
έκτη γραμμή, αντίστοιχα) εντοπίζονται τα αμινοξέα που συμμετέχουν στο σχηματισμό α-έλικας (Η σε 
κόκκινο φόντο) και εκείνα που σχηματίζουν β-πτυχές (Ε σε μπλε φόντο). Στην τρίτη γραμμή παρουσιάζεται 
η ομολογία μεταξύ των αμινοξικών καταλοίπων βαθμολογημένη με τις ενδείξεις + και – χρωματισμένες 

ανάλογα ( ). 
 

Η υπομονάδα Ε της Α-ΑΤΡάσης από το P. horikoshii αποτελείται από 198 αμινοξικά 
κατάλοιπα και το μοριακό της βάρος υπολογίζεται στα 22.89 kD. Η λύση της δομής της, 
από τον Lokanath και τους συνεργάτες του (Lokanath et al., 2007), αποκάλυψε δύο 
μορφές κρυστάλλων: Ι (ανάλυση στα 1.85 Å και κωδικό καταλογογράφησης PDB: 2dm9) 
και ΙΙ (ανάλυση στα 2.05 Å και κωδικό καταλογογράφησης PDB: 2dmA). Σε κάθε μορφή 
εντοπιζόταν μόνο το καρβοξυτελικό ήμισυ της πρωτεΐνης (81-198 aa) προτείνοντας ότι το 
μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρη η αμινοτελική της περιοχή αποκόπτεται αυτολυτικά κατά 
τη διάρκεια της κρυστάλλωσης (Lokanath et al., 2007). Στην ασύμμετρη κρυσταλλική 
μονάδα της μορφής Ι υπάρχουν δύο πρωτομερή τα οποία πακετάρονται μαζί 
σχηματίζοντας ένα διμερές ενώ σε εκείνη της μορφής ΙΙ υπάρχει μόνο ένα. Εντούτοις, το 
τελικό τους μοντέλο περιλαμβάνει τα 81-198 καρβοξυτελικά αμινοξικά κατάλοιπα της 
πρωτεΐνης και στις δύο μορφές. 

Το καλύτερα εκτιμώμενο μοντέλο, που προτείνεται από τη μηχανή PHYRE, για τον 
πιθανό τρόπο αναδίπλωσης της πρωτεΐνης HrpE (Εικ. 5.5), περιλαμβάνει μόνο το 
καρβοξυτελικό της τμήμα (89-187 αμινοξικά κατάλοιπα) και βασίζεται στο πρωτομερές 
της κρυσταλλική μορφής ΙΙ της υπομονάδας Ε της A-ΑΤΡάσης του P. horikoshii (Εικ. 5.6 
Β). 
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Εικόνα 5.5 Το μοντέλο αναδίπλωσης της πρωτεΐνης HrpE 
(89-187 aa). Κατά την προβλεπόμενη αναδίπλωση της 
πρωτεΐνης σχηματίζεται ένας σφαιρικός πυρήνας 
(«κεφαλή»), αποτελούμενος από τους τρεις 
αντιπαράλληλους β-κλώνους και τρεις από τις πέντε έλικες 
(α2, α3 και α4). Οι δύο εναπομένουσες έλικες (α1 και α5) 
σχηματίζουν μία επιμήκη «ουρά» στη βάση της σφαιρικής 
«κεφαλής». 

 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο αναδίπλωσης η C-τελική περιοχή της HrpE 
αποτελείται από τρεις αντιπαράλληλους β-κλώνους (β1-β3) και πέντε α-έλικες (α1-α5) 
(Εικ. 5.5). Οι β-κλώνοι και οι τρεις από τις πέντε έλικες (α2, α3 και α4) σχηματίζουν ένα 
σφαιρικό πυρήνα, ενώ οι δύο εναπομένουσες έλικες (α1 και α5) σχηματίζουν μία επιμήκη 
«ουρά» στη βάση της σφαιρικής «κεφαλής». 

 
Εικόνα 5.6 Το μοντέλο αναδίπλωσης της πρωτεΐνης HrpE όπως προτείνεται από τη μηχανή αναζήτησης 
PHYRE (Α), περιλαμβάνει μόνο το καρβοξυτελικό της τμήμα (89-186 αα) και βασίζεται στη λυμένη δομή 
της υπομονάδας Ε της Α-ΑΤΡάσης από το P. horikoshii (2dm9A.pdb) (Β). Στο πλαίσιο Γ απεικονίζεται η 
υπέρθεση του προτεινόμενου μοντέλου για την HrpE στη δομή της υπομονάδας Ε της ΑΤΡάσης. 
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Η ομολογία της πρωτεΐνης HrpE σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας με τις μη-
καταλυτικές υπομονάδες b και E των F και V-τύπου ΑΤΡασών, αντίστοιχα, σε 
συνδυασμό με την υψηλής εμπιστοσύνης προβλεπόμενη ομολογία της με την υπομονάδα 
Ε της A-τύπου ΑΤΡάσης από το αρχαίο P. horikoshii, οδηγεί στην υπόθεση ότι η 
ομοιότητα των πρωτεϊνών αυτών πιθανόν να εκτείνεται και σε λειτουργικό επίπεδο. 

5.3.1.3 Η πρωτεΐνη HrpE διαθέτει μία αμινοτελική επικράτεια σπειρωμένου 

σπειράματος  

Η αλληλουχία της πρωτεΐνης HrpE υπεβλήθη στο πρόγραμμα Multicoil για την 
πρόβλεψη ύπαρξης σπειρωμένων σπειρωμάτων (Wolf et al., 1997). Τα σπειρωμένα 
σπειράματα αποτελούνται συνήθως από δύο ή περισσότερες δεξιόστροφες αμφιπαθείς α-
έλικες οι οποίες ελίσσονται η μία γύρω από την άλλη σχηματίζοντας μία αριστερόστροφη 
υπερέλικα (Cohen and Parry, 1990; Delahay and Frankel, 2002). Ο προκύπτον 
σχηματισμός είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο σε πολλές πρωτεΐνες και μεσολαβεί για 
ετερο-ολιγομερικές αλληλεπιδράσεις σε άλλες (Lupas, 1996). Χαρακτηριστικά, η 
αμινοξική αλληλουχία των α-ελίκων που συμμετέχουν επιδεικνύει ένα 
επαναλαμβανόμενο πρότυπο 7 καταλοίπων, το οποίο ονομάζεται επανάληψη επτάδας 
(heptad repeat), στο οποίο κάθε ένα από τα 7 κατάλοιπα μπορεί να αναπαρασταθεί από τα 
γράμματα a-b-c-d-e-f-g. Τα κατάλοιπα στις θέσεις a και d είναι τυπικά υδρόφοβα και 
σχηματίζουν ένα πυρήνα στο κέντρο της ελικοειδούς δέσμης (helical bundle), ο οποίος 
προστατεύεται από το υδατικό περιβάλλον (Gazi et al., 2009). Η υδρόφοβη 
αλληλεπίδραση μεταξύ των καταλοίπων στις θέσεις a/d στη μεσεπιφάνεια της 
ελικοειδούς δέσμης μπορεί να επηρεάζει την ολιγομερική κατάσταση του σπειρωμένου 
σπειράματος (Harbury et al., 1993), ενώ οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
φορτισμένων ή πολικών καταλοίπων στις θέσεις e και g απεναντινών α-ελίκων παρέχει 
μια ισορροπία δυνάμεων έλξης και άπωσης στην υδρόφοβη επιφάνεια, η οποία καθορίζει 
σε μεγάλο βαθμό την εξειδίκευση και συμβάλλει στη σταθερότητα των ελικοειδών 
διασυνδέσεων (Paliakasis and Kokkinidis, 1992, Delahay, 2002 #592; Zhou et al., 1994).  

Για την πρωτεΐνη HrpE προβλέπεται η ύπαρξη μιας περιοχής σπειρωμένου 
σπειράματος (coiled-coil region) στο αμινοτελικό της τμήμα, η οποία κατά προσέγγιση 
εντοπίζεται μεταξύ των καταλοίπων 21-100. Στο αμινοτελικό τμήμα της YscL 
προβλέπεται, με αυξημένη πιθανότητα, μία ανάλογη περιοχή μεταξύ των καταλοίπων 29-
83, ενώ στην περίπτωση της FliH προβλέπεται με ελάχιστη πιθανότητα μία περιοχή 
σπειρωμένου σπειράματος μεταξύ των καταλοίπων 101 και 134 (Εικ. 5.7). 
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Εικόνα 5.7 Ανάλυση της 
πρόβλεψης για την ανίχνευση 
περιοχών σπειρωμένων 
σπειρωμάτων (coil-coiled 
region) των πρωτεϊνών HrpE, 
FliH και YscL (μαύρη, κόκκινη 
και πράσινη καμπύλη, 
αντίστοιχα) με τη χρήση του 
προγράμματος Multicoil (Wolf 
et al., 1997). 

 

5.3.1.4 Η πρωτεΐνη HrpE κατατάσσεται στην κατηγορία των διπλωμένων 

πρωτεϊνών 

Προκειμένου να εξεταστεί αν η πρωτεΐνη HrpE ανήκει στην κατηγορία των εγγενώς 
αδίπλωτων ή διπλωμένων πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα FoldIndex 
(Prilusky et al., 2005). Ο αλγόριθμος του εν λόγω προγράμματος υπολογίζει το δείκτη 
αναδίπλωσης, IF (Fold Index), μέσω του οποίου γίνεται η διάκριση μεταξύ διπλωμένων 
και εγγενώς αδίπλωτων πρωτεϊνών. Ο δείκτης αναδίπλωσης υπολογίζεται μέσω της 
εξίσωσης:  

IF = 2.785<H> − |<R>| − 1.151 
όπου: <H> η μέση υδροφοβικότητα (ποσοστό υδρόφοβων αμινοξέων) και |<R>| το μέσο 
φορτίο (η απόλυτη τιμή της διαφοράς, του ποσοστού μεταξύ θετικά και αρνητικά 
φορτισμένων αμινοξικών καταλοίπων, σε ουδέτερο pH). 

Όλες οι θετικές τιμές του δείκτη αντιπροσωπεύουν, πιθανά, διπλωμένες περιοχές ενώ 
οι αρνητικές τιμές προσδιορίζουν εκείνες που, πιθανώς, είναι εγγενώς αδίπλωτες 
(Prilusky et al., 2005). 
 

 
Εικόνα 5.8 Γραφική αναπαράσταση της πορείας του Δείκτη Αναδίπλωσης (Fold Index) κατά μήκος της 
αμινοξικής αλληλουχίας της πρωτεΐνης HrpE και των ομολόγων της από τη Salmonella (FliH) και τη 
Yersinia (YscL).  
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Η πρόβλεψη για την HrpE αφορά την περίπτωση μιας διπλωμένης πρωτεΐνης, με την 
απόδοση θετικής τιμής στο δείκτη αναδίπλωσης. Αντίθετα, στην περίπτωση των FliH και 
YscL, ανιχνεύονται εκτεταμένες αδίπλωτες επικράτειες που εντοπίζονται κυρίως στο 
αμινοτελικό τους τμήμα (Εικ. 5.8). 

5.3.2 Έκφραση και καθαρισμός της πρωτεΐνης HrpE  

Σύμφωνα με βιοϋπολογιστικά προγράμματα πρόβλεψης τοπολογίας, η πρωτεΐνη 
HrpE δεν φαίνεται να διαθέτει διαμεμβρανικές περιοχές και κατατάσσεται στις υδρόφιλες 
πρωτεΐνες. Ανάλογη συμπεριφορά, στηρίζουν και τα δεδομένα για την ομόλογή της στη 
Salmonella (FliH), (Minamino and MacNab, 2000a), ενώ για την πρωτεΐνη YscL 
(ομόλογη της HrpE στη Yersinia) το πρόγραμμα TMPred προβλέπει την ύπαρξη μιας 
μικρής διαμεμβρανικής περιοχής (20 αμινοξικά κατάλοιπα) στο αμινοτελικό της τμήμα. 
Εντούτοις, η YscL δεν ήταν διαλυτή και ο καθαρισμός της πραγματοποιήθηκε κάτω από 
ισχυρές αποδιατακτικές συνθήκες (8Μ ουρία), (Blaylock et al., 2006). Παρά την 
πρόβλεψη υδρόφιλου χαρακτήρα, η πρωτεΐνη HrpE (σε όλες τις προσπάθειες 
καθαρισμού) εντοπιζόταν πάντα στο μεμβρανικό κλάσμα των κυτταρικών λυμάτων και η 
απομόνωση της σε διαλυτή μορφή ήταν αδύνατη. Μετά από πολλές προσπάθειες 
τροποποίησης του πρωτοκόλλου παραγωγής-καθαρισμού, έγινε εφικτή η παραγωγή της 
HrpE σε διαλυτή μορφή (Εικ. 5.9) ακολουθώντας το σχήμα έκφρασης-καθαρισμού που 
περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα «Υλικά και Μέθοδοι» του παρόντος κεφαλαίου 
(Παρ. 5.2.3 και 5.2.4). Οι βασικές τροποποιήσεις συνίστανται κυρίως: α) στην ιδιαίτερα 
χαμηλή θερμοκρασία έκφρασης (23 °C) και β) στη διαφοροποίηση του διαλύματος 
κυτταρικής λύσης [προσθήκη 0.5% triton x 100, μείωση της συγκέντρωσης άλατος (50 
mM NaCl) και αύξηση του όγκου διάρρηξης των κυττάρων].  
 

Εικόνα 5.9 Ανάλυση των 
διαφόρων κλασμάτων 

χρωματογραφίας 
ακινητοποιημένου μετάλλου με 
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 
σε πηκτή πολυακριλαμίδης (SDS-
PAGE) 15%, για την πρωτεΐνη 
His10-HrpE. Όπου: SN το δείγμα 
(διαλυτό κλάσμα), το οποίο 

φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης, FT δείγμα που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W3 
δείγματα από την 1η-3η πλύση της στήλης, M ο μάρτυρας μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1-Ε4 
δείγματα από την 1η-4η έκλουση. 
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5.3.3 Υδροδυναμική ανάλυση της πρωτεΐνης His10-HrpE 

Προκειμένου να υπολογιστεί η υδροδυναμική ακτίνα της πρωτεΐνης HrpE, 
πρωτεϊνικό δείγμα υψηλής συγκέντρωσης, υποβλήθηκε σε στήλη μοριακής διήθησης 
Sephacryl S-100.  
 

Εικόνα 5.10 Χρωματογραφήματα της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-100 (A) και S-200 (B) της 
πρωτεΐνης His10-HrpE. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η απορρόφηση στα 280 nm, σε αυθαίρετες 
μονάδες (Arbritary Units, AU) και στον οριζόντιο ο όγκος έκλουσης σε ml. Ο νεκρός όγκος (διακεκομμένη 
ευθεία) της στήλης S-100 είναι V0 = 69.75 ml, ενώ της S-200 είναι V0 = 137.5 ml.  
 

Το εύρος διαχωρισμού της στήλης S-100 είναι 1-100 kD. Η πρωτεΐνη εκλούεται από 
τη στήλη σε όγκο 69.75 ml (Εικ. 5.10 A), ο οποίος αντιστοιχεί στο νεκρό όγκο της 
κολώνας και αντιπροσωπεύει την περιοχή έκλουσης πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων 
χωρίς βιολογική σημασία.  

Υποθέτοντας ότι η HrpE μπορεί να σχηματίζει ολιγομερή, η πρωτεΐνη His10-ΗrpE 
υποβλήθηκε σε ανάλυση διέλευσης από στήλη Sephacryl S-200 για το διαχωρισμό 
μεγαλύτερου μεγέθους πρωτεϊνών (5-250 kD). Η πρωτεΐνη εκλούστηκε από τη στήλη S-
200 σε όγκο 136.8 ml, ο οποίος αντιστοιχεί και πάλι στην περιοχή έκλουσης των 
πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων (Εικ. 5.10 B).  

Στη συνέχεια δοκιμάστηκε η στήλη μοριακής διήθησης S-300, η οποία 
χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό μεγαλομοριακών πρωτεϊνών (εύρος διαχωρισμού 10-
1500 kD). Η πρωτεΐνη His10-HrpE εκλούστηκε από τη στήλη αυτή σε όγκο 45.2 ml (Εικ. 
5.11), που σύμφωνα με τη βαθμονόμηση της στήλης αντιστοιχεί σε φαινομενικό μοριακό 
βάρος 579 kD, ενώ η υδροδυναμική της ακτίνα υπολογίστηκε στα 75.3 Å. Η τιμή του 
φαινομενικού μοριακού βάρους θεωρείται υπερβολικά μεγάλη, αν ληφθεί υπόψη ότι η 
θεωρητικώς υπολογιζόμενη τιμή για την πρωτεΐνη His10-HrpE υπολογίζεται στα 24.2 kD 
ενώ η ανάλυσή της σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακριλαμίδης της προσδίδει μια τιμή 
περίπου 28 kD.  
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Εικόνα 5.11 Χρωματογραφήμα της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-300 της πρωτεΐνης His10-HrpE. 
Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η απορρόφηση στα 280 nm, σε αυθαίρετες μονάδες (Arbritary Units, 
AU) και στον οριζόντιο ο όγκος έκλουσης σε ml. Παρουσιάζεται επίσης η αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 
των κλασμάτων που περιέχουν την πρωτεΐνη His10-HrpE, μετά από χρώση με Coomasie blue. 

 
Προκειμένου να εντοπιστεί η περιοχή της πρωτεΐνης που ευθύνεται για το 

σχηματισμό αυτού του μεγαλομοριακού συμπλόκου, κατασκευάστηκαν δύο 
ελλειμματικές μορφές της, διαχωρίζοντας το αμινοτελικό (HrpE1-142) από το 
καρβοξυτελικό της τμήμα (HrpE101-194), με μία επικάλυψη 41 αμινοξικών καταλοίπων. Ο 
σχεδιασμός των μεταλλαγμάτων βασίστηκε κυρίως στην πρόβλεψη για περιοχές 
σπειρωμένων σπειραμάτων για την εν λόγω πρωτεΐνη (Εικ. 5.7), οι οποίες συχνά, 
συνδέονται με το σχηματισμό συμπλόκων. 

5.3.4 Έκφραση και καθαρισμός των πρωτεϊνών HrpE1-142 και HrpE101-194 

Η πρωτεΐνη His10-HrpE1-142 λόγω της εμφάνισης προβλημάτων διαλυτότητας, 
απομονώθηκε ακολουθώντας το σχήμα έκφρασης και καθαρισμού της πλήρους μήκους 
πρωτεΐνης (Εικ. 5.12 Α). Τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης ήταν ιδιαίτερα υψηλά και η 
συγκέντρωση της διαλυτής πρωτεΐνης ξεπέρασε τα 40 mg/lt καλλιέργειας. Η πρωτεΐνη 
His10-HrpE101-194 εμφανίστηκε εξαιρετικά διαλυτή και ο καθαρισμός της (Εικ. 5.12 Β) 
έγινε σύμφωνα με το σχήμα που περιγράφεται στις παραγράφους 5.2.3 και 5.2.4. 

Με βάση την ηλεκτροφορητική τους συμπεριφορά οι, φέρουσες τον επίτοπο των δέκα 
ιστιδινών, πρωτεΐνες HrpE1-142 και HrpE101-194, εμφανίζουν μοριακό βάρος περίπου στα 
20 (θεωρητικώς υπολογιζόμενο ΜΒ =18.3 kD) και 15 kD (θεωρητικώς υπολογιζόμενο 
ΜΒ =12.8 kD), αντίστοιχα. 
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Εικόνα 5.12 Ανάλυση των διαφόρων κλασμάτων χρωματογραφίας ακινητοποιημένου μετάλλου με 
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακριλαμίδης (SDS-PAGE) 15%, για τις πρωτεΐνες His10-
HrpE1-142.(Α) και His10-HrpE101-194 (Β). Όπου: SN δείγμα από το υλικό φόρτωσης της στήλης Ni-NTA 
αγαρόζης, FT δείγμα που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W3 δείγματα από την 1η-3η πλύση 
της στήλης, M ο μάρτυρας μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1-Ε6 δείγματα της 1η-6η έκλουσης. 
 

5.3.5 Χρωματογραφική συμπεριφορά των ελλειμματικών μορφών His10-HrpE1-142 

και His10-HrpE101-194 

Προκειμένου να διερευνηθεί η συμπεριφορά των ελλειμματικών μορφών της 
πρωτεΐνης HrpE, σε διάλυμα, δείγμα υψηλής συγκέντρωσης από κάθε μετάλλαγμα, 
υπεβλήθη σε στήλη μοριακής διήθησης Sephacryl S-100. Η πρωτεΐνη His10-HrpE1-142 
εκλούεται από τη στήλη σε όγκο 69.75 ml δηλαδή στην περιοχή έκλουσης των 
πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων, όπως και η πλήρους μήκους πρωτεΐνη. Στη συνέχεια 
δοκιμάστηκε η στήλη S-300, από την οποία η His10-HrpE1-142 εκλούστηκε σε όγκο 45.2 
ml όπως και η πλήρους μήκους πρωτεΐνη (Εικ. 5.13), υποδεικνύοντας ότι για το 
σχηματισμό ενός, ενδεχόμενου, μεγαλομοριακού συμπλόκου ευθύνεται το αμινοτελικό 
τμήμα της πρωτεΐνης.  
 

 
 
Εικόνα 5.13 Σύγκριση 
χρωματογραφημάτων της 
στήλης μοριακής διήθησης 
Sephacryl S-300 της 
πρωτεΐνης His10-HrpE και της 
ελλειμματικής μορφής της 
His10-HrpE1-142. Στον κάθετο 
άξονα καταγράφεται η 
απορρόφηση στα 280 nm, σε 
αυθαίρετες μονάδες (Arbritary 
Units, AU) και στον οριζόντιο 
ο όγκος έκλουσης σε ml. 
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Στην περίπτωση της His10-HrpE101-194 χρησιμοποιήθηκε στήλη μοριακής διήθησης 
Sephacryl S-100. Η πρωτεΐνη His10-HrpE101-194 εκλούστηκε από τη στήλη σε όγκο 211 ml 
(Εικ. 5.14), που σύμφωνα με τη βαθμονόμηση της στήλης αντιστοιχεί σε φαινομενικό 
μοριακό βάρος 14 kD, ενώ η υδροδυναμική της ακτίνα υπολογίστηκε στα 15.5 Å. 
Συνεπώς το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης HrpE (101-194 aa) είναι μονομερές σε 
διάλυμα. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5.14 Χρωματογραφήμα της στήλης 
μοριακής διήθησης Sephacryl S-100 της 
πρωτεΐνης His10-HrpE101-194. Στον κάθετο 
άξονα καταγράφεται η απορρόφηση στα 280 
nm, σε αυθαίρετες μονάδες (Arbritary Units, 
AU) και στον οριζόντιο ο όγκος έκλουσης σε 
ml.  

 

5.3.6 Φασματοσκοπική εκτίμηση της δευτεροταγούς δομής της ολοπρωτεΐνης His10-

HrpE και του C-τελικού της τμήματος (His10-HrpE101-194). 

Η εκτίμηση της ποσοστιαίας αναλογίας των στοιχείων δευτεροταγούς δομής τόσο για 
την πλήρους μήκους πρωτεΐνη HrpE όσο και για την ελλειμματική της μορφή HrpE101-194 

έγινε με τη συλλογή φασμάτων κυκλικού διχρωισμού στην περιοχή (200–240 nm) του 
άπω υπεριώδους (Παρ. 5.2.6). Το φάσμα της ολοπρωτεΐνης εμφανίζει τα τυπικά 
χαρακτηριστικά α-ελικοειδών δομών με ελάχιστα στα 208 και 222 nm (Εικ. 5.15 A). Το 
φάσμα του καρβοξυτελικού τμήματος της πρωτεΐνης (101-194 aa) εμφανίζει το αρνητικό 
ελάχιστο στα 208 nm, ενώ εκείνο των 222 nm εμφανίζεται μετατοπισμένο, περίπου, κατά 
δύο nm αριστερότερα (220 nm) πιθανότατα λόγω της επίδρασης των β-κλώνων που 
εντοπίζονται σ’ αυτό (Εικ. 5.15 Β).  

Για την εκτίμηση των ποσοστών της δευτεροταγούς δομής χρησιμοποιήθηκαν τα 
προγράμματα SELCON3, CDSSTR και CONTILL που παρέχονται από το λογισμικό 
CDPRO και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. H πρωτεΐνη 
HrpE εκτιμάται ότι διαθέτει ποσοστό 58.8 - 67.9% α-έλικας, 2.7 – 8.4% β-κλώνων, 8.8 - 
12.2% στροφής και 16.8 – 24.9% τυχαίου σπειράματος. Στην καρβοξυτελική της περιοχή 
(101-194 aa) ο σχηματισμός α-έλικας μειώνεται αισθητά (15.5 - 18.3%) ενώ ενισχύεται 
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κατά πολύ η παρουσία β-κλώνου (27.6 - 30.2%), στροφής (22 -22.6%) και τυχαίου 
σπειράματος (29.2 - 31.6%). 
 

 
Εικόνα 5.15 Τυπικό φάσμα κυκλικού διχρωισμού για την πρωτεΐνη HrpE (Α), και τις ελλειμματικές 
μορφές της HrpE1-142 (Β) και HrpE101-194 (Γ) στην περιοχή του άπω υπεριώδους. Η ανασύσταση κάθε 
φάσματος βασίστηκε στους υπολογισμούς του προγράμματος CONTILL, (RMSD = 0.05, 0.036 και 0.073, 
αντίστοιχα). Στον κάθετο άξονα καταγράφονται οι τιμές Δε (Μ-1cm-1). Η καταγραφή των τιμών κυκλικού 
διχρωισμού έγινε ανά 1 nm ενώ η ταχύτητα σάρωσης ήταν 20 nm/min και απόκριση κάθε 2 sec. 
 
Πίνακας 5.1 Εκτίμηση των ποσοστών δευτεροταγούς δομής για την ολοπρωτεΐνη His10-HrpE (τιμές με 
μπλε χρώμα) και την ελλειμματική μορφή της His10-HrpE101-194 (τιμές με μαύρο χρώμα) μέσω της 
ανάλυσης φασμάτων κυκλικού διχρωισμού στην περιοχή του άπω υπεριώδους (200–240 nm). 

 
Πρόγραμμα

 
α-έλικα

 
β-κλώνος

 
στροφή

τυχαίο 
σπείραμα

 
RMSD

 
NRMSD       

SELCON 3 67.9 / 16.1 2.7 / 30.2 10.8 / 22.0 20.7 / 30.3 1.232 / 0.202 0.226 / 0.119 

CDSSTR 66.0 / 15.5 8.4 / 33.3 8.8 / 22.1 16.8 / 29.2 0.186 / 0.129 0.034 / 0.076 

CONTILL 58.8 / 18.3 4.1 / 27.6 12.2 / 22.6 24.9 / 31.6 0.05 / 0.073 0.009 / 0.043 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα: SELCON 3, CDSSTR και CONTILL. RMSD: μέση 
τετραγωνική ρίζα απόκλισης μεταξύ πειραματικών και θεωρητικώς προσεγγιζόμενων φασμάτων κυκλικού 
διχρωισμού και ΝRMSD: κανονικοποιημένη μέση τετραγωνική ρίζα απόκλισης. 

5.3.7 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού στο εγγύς υπεριώδες  

Η περιοχή στο εγγύς υπεριώδες (260-320 nm) παρέχει πληροφορίες που αφορούν την 
τριτοταγή δομή μιας πρωτεΐνης. Σ΄ αυτά τα μήκη κύματος τα αρωματικά αμινοξέα και οι 
δισουλφιδικοί δεσμοί λειτουργούν ως χρωμοφόρα. Κάθε ένα από τα αρωματικά αμινοξέα 
τείνει να εμφανίζει ένα χαρακτηριστικό πρότυπο σε σχέση με το μήκος κύματος. Η 
τρυπτοφάνη εμφανίζει έξοχη δομή μεταξύ των 290 και 305 nm και μία κορυφή κοντά στα 
290 nm, η τυροσίνη εμφανίζει μία κορυφή μεταξύ των 275 και 282 nm και η 
φαινυλαλανίνη ασθενέστερη αλλά έξοχα σχηματισμένη δομή μεταξύ των 255 και 270 nm 
(Kelly et al., 2005) Η αλληλουχία της πρωτεΐνης HrpE διαθέτει τέσσερις τρυπτοφάνες 
(W65, W144, W154 και W180), μία τυροσίνη (Y153) και τέσσερις φαινυλαλανίνες (F64, 
F71, F150 και F176). Γνωρίζοντας ότι η πρωτεΐνη σχηματίζει ολιγομερή σε διάλυμα ο 

 139



Κεφάλαιο 5  Δομικά χαρακτηριστικά της HrpE 

αριθμός των αμινοξικών καταλοίπων τρυπτοφάνης, τυροσίνης και φαινυλαλανίνης 
αναμένεται πολλαπλάσιος. Η Εικόνα 5.16 Α απεικονίζει το φάσμα στο εγγύς υπεριώδες 
για την πρωτεΐνη His10-HrpE, καταγεγραμμένο στους 4 °C. Η εμφάνιση έντονου σήματος 
κυκλικού διχρωισμού και η αποκάλυψη εμφανών ζωνών φαινυλαλανίνης και 
τρυπτοφάνης, με έξοχες δομές, υποδεικνύουν ότι κάποια από τα κατάλοιπα αυτών των 
αμινοξέων δεν είναι εκτεθειμένα στο διάλυμα αλλά αντίθετα διαθέτουν οργανωμένο 
περιβάλλον.  
 

 
Εικόνα 5.16 Τυπικό φάσμα κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης His10-HrpE (Α), και της ελλειμματικής 
μορφής της His10-HrpE101-194 (Β) στο εγγύς υπεριώδες. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η ελλειπτικότητα 
(mdeg) και στον οριζόντιο το μήκος κύματος (nm). Οι τιμές κυκλικού διχρωισμού καταγράφηκαν κάθε 1 
nm με ταχύτητα σάρωσης 20 nm/min και απόκριση κάθε 2 sec. 
 

Έντονο σήμα κυκλικού διχρωισμού στην ίδια περιοχή καταγράφηκε (Εικ. 5.16 Β) και 
για την καρβοξυτελική περιοχή της πρωτεΐνης (101-194 aa) η οποία είναι μονομερής σε 
διάλυμα. Το μόριο αυτό, συγκριτικά με την ολοπρωτεΐνη, διαθέτει τρεις από τις τέσσερις 
τρυπτοφάνες (W144, W154 και W180), τη μοναδική τυροσίνη (Y153) και δύο από τις 
τέσσερις φαινυλαλανίνες (F150 και F176). Στην περίπτωση αυτή διακρίνεται 
εμφανέστερα η ζώνη τρυπτοφάνης υποδεικνύοντας ότι τουλάχιστον ένα από τα τρία 
κατάλοιπα τρυπτοφάνης αυτού του μορίου διαθέτει πλευρική αλυσίδα μειωμένης 
ευκινησίας. 

5.3.8 Θερμική αποδιάταξη της πρωτεΐνης His10-HrpE 

Η θερμική αποδιάταξη της πρωτεΐνης HrpE μελετήθηκε καταγράφοντας το σήμα του 
κυκλικού διχρωισμού σε μήκος κύματος 222 nm. Το εύρος θερμοκρασιών ήταν 5-95 °C, 
ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας 100 °C/h και η απόκριση κάθε 1sec. Η 
θερμοκρασία μετάπτωσης για την πρωτεΐνης HrpE υποδεικνύεται από την κορυφή της 
πρώτης παραγώγου της καμπύλης θερμικής αποδιάταξης (Εικ. 5.17) και υπολογίζεται 
στους 41 °C, περίπου. 
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Εικόνα 5.17 Καμπύλη θερμικής αποδιάταξης 
της πρωτεΐνης His10-HrpE. Η κορυφή της 
πρώτης παραγώγου της καμπύλης 
αποδιάταξης (ένθετο φράφημα) υποδεικνύει 
θερμοκρασία μετάπτωσης στους 41 °C. Οι 
τιμές κατά την συλλογή καταγράφηκαν ανά 1 
°C με ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας 
100 °C/h και απόκριση του ανιχνευτή κάθε 1 
sec. 

 
Εκτός από τη θερμοκρασιακή σάρωση στα 222 nm, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή 

φασμάτων στο άπω υπεριώδες (190-260 nm), ανά 4 °C, σε θερμοκρασιακό εύρος 5-95 
°C.  
 

 
Εικόνα 5.18 Υπέρθεση φασμάτων κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης HrpE, στην περιοχή του άπω 
υπεριώδους (190-260 nm), καταγεγραμμένων ανά 4°C και για θερμοκρασιακό εύρος 5-95 °C. Η αύξηση 
της θερμοκρασίας οδηγεί στη σταδιακή εξαφάνιση των χαρακτηριστικών, για τις α-έλικες, αρνητικών 
ελαχίστων στα 208 και 222 nm. Η παρουσία ενός ισοδιχρωικού σημείου υποδηλώνει ότι κατά τη θερμική 
αποδιάταξη η φυσική πρωτεΐνη μεταβαίνει στην αποδιπλωμένη κατάσταση, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου 
ενδιάμεσου σταδίου.  

 
Η υπέρθεση των φασμάτων αυτών οδήγησε στην εμφάνιση ενός ισοδιχρωικού 

σημείου (ενός μήκους κύματος στο οποίο η ένταση του σήματος κυκλικού διχρωισμού 
παραμένει σταθερή σε μία κατάσταση διαταραχής, όπως η αλλαγή της θερμοκρασίας) 
στα 204 nm (Εικ. 5.18), υποδεικνύοντας απλή μετάπτωση δύο καταστάσεων για την 
πρωτεΐνη HrpE (Xu and Keiderling, 2004). Ισοδιχρωικά σημεία για μεταπτώσεις έλικας 
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σε πτυχή, έλικας σε σπείραμα και πτυχής σε σπείραμα έχουν παρατηρηθεί περίπου στα 
198 nm, 204 nm και 208 nm, αντίστοιχα (Greenfield and Fasman, 1969).  

Επιπλέον, η θερμοκρασιακή επαναφορά του πρωτεϊνικού δείγματος από τους 95 °C 
στους 5 °C οδήγησε σε, μεγάλου βαθμού, ανάκτηση της δευτεροταγούς δομής 
υποδηλώνοντας ότι η θερμική αποδίπλωση είναι μία αντιστρεπτή διαδικασία για την 
πρωτεΐνη HrpE (Εικ. 5.19). 
 

Εικόνα 5.19 Τυπικά φάσματα κυκλικού 
διχρωισμού για την πρωτεΐνη HrpE στην 
περιοχή του άπω υπεριώδους καταγεγραμμένα 
στους 5 °C (μαύρη καμπύλη), στους 95 °C 
(γκρι καμπύλη) και μετά από θερμοκρασιακή 
επαναφορά του δείγματος από τους 95 στους 5 
°C (διάστικτη καμπύλη). 

 
Ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων από τις οποίες διέρχεται η πρωτεΐνη HrpE 

κατά τη θερμική της αποδιάταξη διερευνήθηκε περαιτέρω μέσω της Ανάλυσης 
Ιδιαζουσών Τιμών (Παρ. 5.2.6.1). Έτσι, τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού που 
καταγράφηκαν στο άπω υπεριώδες (200-260 nm) χρησιμοποιήθηκαν για τον ορισμό ενός 
ορθογώνιου πίνακα Α διαστάσεων nxm = 61x24, όπου n ο αριθμός των σημείων 
καταγραφής κάθε φάσματος και m ο αριθμός των διαφορετικών θερμοκρασιών. Κάθε 
στήλη του πίνακα Α περιέχει την πληροφορία του φάσματος (61 σημεία) στο άπω 
υπεριώδες σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, ενώ κάθε γραμμή του εκφράζει την, ανά 4 
°C, θερμοκρασιακή σάρωση μεταξύ 5 και 95 °C σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

Μέσω της Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών, ο πίνακας Α διασπάται σε τρεις επιμέρους 
πίνακες ως εξής: A=USVT (Παρ. 5.2.6.1). Τα διαγώνια συστατικά του πίνακα S (24x24) 
ορίζουν τις ιδιάζουσες τιμές (Πίν. 5.2), κάθε μία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μία στήλη 
του πίνακα U.  

Στην Εικόνα 5.20 παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση των δύο πρώτων φασμάτων 
βάσης (στήλες u1 και u2 του πίνακα U) και τα συστατικά v1-v2 του πίνακα V (οι στήλες 
του οποίου εκφράζουν τη θερμοκρασιακή εξάρτηση κάθε φάσματος βάσης), της 
Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών για τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού της πρωτεΐνης HrpE 
στο άπω υπεριώδες. Ο αριθμός των φασμάτων βάσης που απαιτούνται για την 
ανασύσταση των πειραματικών φασμάτων κυκλικού διχρωισμού αντιπροσωπεύει τις 
διαφορετικές καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται η πρωτεΐνη κατά τη θερμική 
αποδιάταξη. Από την απεικόνιση των φασμάτων βάσης u1-u2, στα οποία αντιστοιχούν 
και οι μεγαλύτερες ιδιάζουσες τιμές του Πίνακα 5.2 (673.686 και 83.95059, αντίστοιχα), 
προκύπτει ότι για την ανασύσταση των πρωτογενών φασμάτων μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν μόνο τα φάσματα u1 και u2 ενώ τα υπόλοιπα αναπαριστούν, 
πιθανότατα, το θόρυβο που συσσωρεύεται στις τελευταίες στήλες του πίνακα U.  
 

 
ΙδιοτιμέςΙδιάζουσες Τιμές Ιδιοτιμές Αθροιστικά (%)   

673,686 453852,8 98,4339 
83,95059 7047,702 99,9624 
10,67698 113,998 99,9872 
4,392132 19,29083 99,9914 
3,491696 12,19194 99,9940 
2,635361 6,945126 99,9955 
2,191788 4,803933 99,9965 
1,765932 3,118517 99,9972 
1,475563 2,177285 99,9977 
1,337713 1,789475 99,9981 
1,210201 1,464585 99,9984 
1,1702 1,369368 99,9987 

1,056418 1,116018 99,9989 
0,939776 0,88318 99,9991 
0,921253 0,848707 99,9993 
0,83836 0,702848 99,9995 

0,790565 0,624992 99,9996 
0,680412 0,46296 99,9997 
0,603009 0,363619 99,9998 
0,525526 0,276178 99,9998 
0,4988 0,248801 99,9999 

0,448077 0,200773 99,9999 
0,400943 0,160755   99,99997 
0,339926 0,11555 1 

    

 
 
Πίνακας 5.2 Οι Ιδιάζουσες 
Τιμές που προέκυψαν από την 
Ανάλυση SVD των δεδομένων 
θερμικής αποδιάταξης για την 
πρωτεΐνη HrpE. Παρατηρείται 
ότι από τις 24 συνιστώσες που 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 
δύο πρώτες συνεισφέρουν 
σημαντικά, καλύπτοντας το 
99,9624%, στην ανασύσταση 
των πειραματικών φασμάτων 
κυκλικού διχρωισμού.  

 

 
Εικόνα 5.20 Σχηματική απεικόνιση των φασμάτων βάσης u1-u2 του πίνακα U (Α) και των συστατικών v1 
και v2 του πίνακα V (Β), της Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών για την πρωτεΐνη HrpE. Τα φάσματα u1 και u2 
θυμίζουν τυπικά φάσματα κυκλικού διχρωισμού, με το u1 να εμφανίζει και τα χαρακτηριστικά ελάχιστα 
των α-ελίκων στα 208 και 222 nm. Οι υπόλοιπες στήλες του πίνακα U (φάσματα u3, u4, u5 κ.τ.λ.) δεν 
απεικονίζονται γιατί αναπαριστούν θόρυβο, και ως εκ τούτου απορρίπτονται. 
 

Η Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών, συμφωνεί με ένα μοντέλο απλής μετάπτωσης δύο 
σταδίων για την πρωτεΐνης HrpE όπου η μετάβαση από τη διπλωμένη στην 
αποδιπλωμένη μορφή, λαμβάνει χώρα χωρίς τη συσσώρευση ενδιάμεσων καταστάσεων. 
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5.3.9 Θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη του καρβοξυτελικού τμήματος (101-194 aa) της 

πρωτεΐνης HrpE 

Καμπύλη θερμικής αποδιάταξης καταγράφηκε και για την ελλειμματική μορφή της 
πρωτεΐνης: His10-HrpE101-194, προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν διαφοροποιήσεις σε 
σχέση με την ολοπρωτεΐνη. Η καταγραφή του σήματος κυκλικού διχρωισμού έγινε στα 
222 nm και για εύρος θερμοκρασιών 4-100 °C. Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας 
ήταν 100 °C/h. Η θερμοκρασία μετάπτωσης από την διπλωμένη στην αποδιπλωμένη 
μορφή προσδιορίζεται, από την πρώτη παράγωγο της σιγμοειδούς καμπύλης, στους 60 °C 
(Εικ. 5.21), υποδεικνύοντας την αυξημένη θερμοδυναμική σταθερότητα της 
καρβοξυτελικής περιοχής. 
 

 
 
 
Εικόνα 5.21 Καμπύλη θερμική 
αποδιάταξης της πρωτεΐνης His10-HrpE101-

194. Η κύρια κορυφή της πρώτης 
παραγώγου της καμπύλης παρουσιάζει το 
ρυθμό μεταβολής του σήματος κυκλικού 
διχρωισμού ως προς τη θερμοκρασία 
(ένθετο γράφημα) και υποδεικνύει 
θερμοκρασία μετάπτωσης στους 60 °C. 

 
Εκτός από τη θερμοκρασιακή σάρωση στα 222 nm, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή 

φασμάτων στο άπω υπεριώδες (190-260 nm), ανά 4 °C, σε θερμοκρασιακό εύρος 4-100 
°C. Η υπέρθεση των φασμάτων αυτών οδήγησε στην εμφάνιση ενός ισοδιχρωικού 
σημείου το οποίο εντοπίζεται κοντά στα 208 nm (Εικ. 5.22), υποδεικνύοντας απλή 
μετάπτωση δύο καταστάσεων πτυχής σε τυχαίο σπείραμα (Greenfield and Fasman, 
1969). 

 
 Εικόνα 5.22 Ενδεικτική υπέρθεση 

φασμάτων κυκλικού διχρωισμού της 
πρωτεΐνης ΗΤ-HrpE101-194 στην περιοχή 
του άπω υπεριώδους, καταγεγραμμένων 
ανά 4°C και για θερμοκρασιακό εύρος 4 - 
72 °C. Η παρουσία ενός ισοδιχρωικού 
σημείου κοντά στα 208 nm υποδεικνύει 
ότι κατά τη θερμική αποδιάταξη η φυσική 
πρωτεΐνη μεταβαίνει στην αποδιπλωμένη 
κατάσταση, χωρίς τη μεσολάβηση 
κάποιου ενδιάμεσου σταδίου. 
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Επιπλέον, η Ανάλυση Ιδιαζουσών Τιμών έδειξε ότι η θερμοεπαγόμενη μετάπτωση 
του καρβοξυτελικού τμήματος (101-194 αα) της πρωτεΐνης HrpE λαμβάνει χώρα σε δύο 
στάδια μεταβαίνοντας από τη διπλωμένη στην αποδιπλωμένη κατάσταση, χωρίς τη 
συσσώρευση ενδιάμεσων πληθυσμών.  

 

HrpE101-194 

Ιδιάζουσες 
τιμές

Ιδιοτιμές 
ΑθροιστικάΙδιοτιμές   

235,9829 55687,93 0,900251 
78,1528 6107,86 0,998991 

5,960606 35,52883 0,999565 
2,803374 7,858908 0,999692 
1,803816 3,253752 0,999745 
1,64541 2,707375 0,999788 

1,556047 2,421282 0,999827 
1,308316 1,711691 0,999855 
1,182979 1,399439 0,999878 
1,115786 1,244978 0,999898 
0,962792 0,926968 0,999913 
0,928521 0,862151 0,999927 
0,837456 0,701332 0,999938 
0,798325 0,637323 0,999948 
0.743429 0.552686 0.999957 
0.667782 0.445933 0.999965 
0.655757 0.430017 0.999972 
0.624503 0.390004 0.999978 
0.549797 0.302277 0.999983 
0.501531 0.251533 0.999987 
0.46768 0.218724 0.99999 

0.429767 0.1847 0.999993 
0.417882 0.174625 0.999996 
0.357995 0.12816 0.999998 
0.333789 0.111415 1 

    

 
 
Πίνακας 5.3 Οι Ιδιάζουσες Τιμές που προέκυψαν 
από την Ανάλυση SVD για τα δεδομένα θερμικής 
αποδιάταξης της πρωτεΐνης HrpE101-194. Με έντονα 
γράμματα σημειώνονται οι ιδιάζουσες τιμές των 
δύο κύριων συνιστωσών που επαρκούν για την, 
κατά 99.89%, ανασύσταση των πειραματικών 
φασμάτων κυκλικού διχρωισμού. 

 

Στον πίνακα 5.3 παρουσιάζονται οι Ιδιάζουσες Τιμές και οι Ιδιοτιμές για τις 25 κύριες 
συνιστώσες που χρησιμοποιήθηκαν, από τις οποίες προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση, 
μόνο οι δύο πρώτες συνεισφέρουν σημαντικά στην ανασύσταση των πειραματικών 
φασμάτων. 

Τα φάσματα βάσης στα οποία αντιστοιχούν οι δύο μεγαλύτερες ιδιάζουσες τιμές για 
κάθε πρωτεΐνη και τα οποία αρκούν για τη ικανοποιητική ανασύσταση των πειραματικών 
φασμάτων κυκλικού διχρωισμού, απεικονίζονται στην εικόνα 5.23. Τα υπόλοιπα 
φάσματα (συστατικά του πίνακα U: u3, u4, u5 κ.τ.λ.) μοιάζουν να αναπαριστούν θόρυβο 
και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζονται.  
 
 

 

Εικόνα 5.23 Απεικόνιση των φασμάτων βάσης 
u1 και u2 του πίνακα U, της Ανάλυσης 
Ιδιαζουσών Τιμών για τις πρωτεΐνες HrpE1-142 
(Α) και HrpE101-194 (Β). Σε κάθε περίπτωση, τα 
φάσματα u1 και u2 θυμίζουν τυπικά φάσματα 
κυκλικού διχρωισμού. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 
συστατικά του πίνακα U (φάσματα u3, u4, u5 
κ.τ.λ.) δεν απεικονίζονται γιατί αναπαριστούν 
θόρυβο, και ως εκ τούτου απορρίπτονται. 
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Για το καρβοξυτελικό ήμισυ της πρωτεΐνης HrpE (101-194 aa), το οποίο 
συμπεριφέρεται ως μονομερές σε διάλυμα, επιτεύχθηκε ικανοποιητική προσέγγιση της 
πειραματικής καμπύλης θερμικής αποδιάταξης (Εικ. 5.24), χρησιμοποιώντας τις 
εξισώσεις της Greenfield για την περιγραφή του μοντέλου μετάπτωσης δύο καταστάσεων 
μιας μονομερούς πρωτεΐνης, με την παραδοχή ότι η θερμοχωρητικότητα διπλωμένης και 
αποδιπλωμένης κατάστασης είναι ή ίδια (Greenfield, 2006). Η υπολογιζόμενη 

θερμοκρασία μετάπτωσης είναι: Tm = 61.9 0.5 °C, πολύ κοντά στην τιμή των 60 °C 

που υπολογίζεται από την πρώτη παράγωγο της πειραματικής καμπύλης (Εικ. 5.21). 

+
−

 

 

Εικόνα 5.24: Θερμική αποδιάταξη της πρωτεΐνης 
HrpE101-194. Καταγράφεται το σήμα κυκλικού 
διχρωισμού στα 222 nm, συναρτήσει της 
θερμοκρασίας. Απεικόνιση της θεωρητικής 
καμπύλης μετάπτωσης (συνεχής γραμμή) που 
προσεγγίζει καλύτερα τα πειραματικά δεδομένα 
(μαύρες σφαίρες), χρησιμοποιώντας το 
πρωτόκολλο της Greenfield, για την περιγραφή 
του μοντέλου μετάπτωσης δύο καταστάσεων. 

 

5.3.10 Κατασκευή και υδροδυναμική ανάλυση μεταλλαγμάτων διαγραφής της 

πρωτεΐνης HrpE 

Έχοντας διαπιστώσει ότι η ιδιαίτερη υδροδυναμική συμπεριφορά της HrpE οφείλεται 
στο αμινοτελικό της τμήμα, προχωρήσαμε στην κατασκευή τεσσάρων νέων 
ελλειμματικών μορφών της, HrpE25-194, HrpE45-194, HrpE58-194 και HrpE81-194, 
διαγράφοντας διαδοχικά τμήματα από το αμινοτελικό της άκρο (Εικ. 5.25).  
 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5.25 Σχηματική απεικόνιση όλων των 
μεταλλαγμάτων που κατασκευάστηκαν για τη 
μελέτη της πρωτεΐνης HrpE. 
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Τα μεταλλάγματα αυτά κλωνοποιήθηκαν στον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης (με His-
tag) pET16b, και εκφράστηκαν από κύτταρα του στελέχους BL21(DE3)pLysS της E. coli 
(Παρ. 5.2.3). Για το καθαρισμό τους χρησιμοποιήθηκε η χρωματογραφία συγγένειας 
ακινητοποιημένου μετάλλου, Ni-NTA αγαρόζης (Παρ. 5.2.4). Τα κλάσματα της στήλης 
για κάθε πρωτεΐνη, αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακριλαμίδης 15% 
(SDS-PAGE) και παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί (Εικ. 5.26). 
 

 
Εικόνα 5.26 Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακριλαμίδης 15% (SDS-PAGE), μετά από 
χρώση με Coomasie blue, όπου διαχωρίζονται τα διάφορα κλάσματα της χρωματογραφίας 
ακινητοποιημένου μετάλλου για τις πρωτεΐνες His10-HrpE25-194 (Α), His10-HrpE45-194 (Β), His10-HrpE58-194 
(Γ) και His10-HrpE81-194 (Δ). SN: δείγμα το οποίο φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης, FT: δείγμα 
που διαπέρασε την στήλη μετά το φόρτωμα, W1-W3: δείγματα από την 1η-3η πλύση της στήλης, M: ο 
μάρτυρας μοριακών μαζών (LMW, Pharmacia) και E1-Ε7: δείγματα των εκλούσεων 1-7. Οι πρωτεΐνες 
ανιχνεύονται κατά προσέγγιση στα 25, 20, 17 και 15 kD, αντίστοιχα. 
 

Δείγμα υψηλής συγκέντρωσης από κάθε πρωτεΐνη, υποβλήθηκε σε στήλη μοριακής 
διήθησης Sephacryl S-100. Και οι τέσσερις πρωτεΐνες εκλούστηκαν από τη στήλη στην 
περιοχή έκλουσης των πρωτεϊνικών συσσωματωμάτων εμφανίζοντας ανάλογη 
συμπεριφορά τόσο με την ολοπρωτεΐνη HrpE όσο και με το αμινοτελικό της τμήμα (1-
142 aa). Στη συνέχεια δοκιμάστηκε η στήλη Sephacryl S-300, από την οποία όλες οι 
πρωτεΐνες εκλούστηκαν δεξιότερα του νεκρού όγκου (V0 = 37 ml), (Εικ. 5.27).  

Η ιδιαιτερότητα των πρωτεϊνών αυτών, συγκρινόμενες είτε με την ολοπρωτεΐνη HrpE 
είτε με την HrpE1-142 όπου το αμινοτελικό άκρο παραμένει άθικτο, εστιάζεται στην 
εμφάνιση δύο κορυφών κατά την έκλουσή τους από τη χρωματογραφική στήλη. Η 
ανάλυση των κλασμάτων που περιέχουν κάθε κορυφή (με αποδιατακτική 

 147



Κεφάλαιο 5  Δομικά χαρακτηριστικά της HrpE 

ηλεκτροφόρηση) υποδεικνύει, σε κάθε περίπτωση, την παρουσία δύο μοριακών 
πληθυσμών (Εικ. 5.27).  
 

 
Εικόνα 5.27 Χρωματογραφήματα των πρωτεϊνών His10-HrpE25-194 (Α), His10-HrpE45-194 (Β), His10-HrpE58-

194 (Γ) και His10-HrpE81-194 (Δ) από τη στήλη μοριακής διήθησης Sephacryl S-300. Στον κάθετο άξονα 
καταγράφεται η απορρόφηση στα 280 nm, σε αυθαίρετες μονάδες (AU) και στον οριζόντιο ο όγκος 
έκλουσης σε ml. 
 

Αναλυτικότερα, οι πληθυσμοί που αντιπροσωπεύουν την πρωτεΐνη HrpE25-194, 
αντιστοιχούν σε φαινομενικό μοριακό βάρος 579 και 111.5 kD και υδροδυναμική ακτίνα 
75.3 και 42 Å, την πρωτεΐνη HrpE45-194 σε φαινομενικό μοριακό βάρος 470 και 114 kD 
και υδροδυναμική ακτίνα 71 και 42.4 Å, την πρωτεΐνη HrpE58-194 σε φαινομενικό 
μοριακό βάρος 433 και 114.5 kD και υδροδυναμική ακτίνα 69.5 και 42.5 Å και την 
πρωτεΐνη HrpE81-194 σε φαινομενικό μοριακό βάρος 302 και 113 kD και υδροδυναμική 
ακτίνα 62.2 και 42.3 Å, αντίστοιχα (Πιν. 5.4). 
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Πίνακας 5.4 Το θεωρητικώς υπολογιζόμενο μοριακό βάρος και ο όγκος στον οποίο εκλούεται, η πρωτεΐνη 
HrpE και κάθε μία από τις ελλειμματικές μορφές της, από τη στήλη Sephacryl S-300 ή S-100, καθώς και το 
φαινομενικό μοριακό βάρος και η υδροδυναμική ακτίνα στην οποία αντιστοιχούν, σύμφωνα με τη 
βαθμονόμηση της στήλης. 

His10-Πρωτεΐνη Θεωρ. ΜΒ S-300 Όγκος έκλουσης (ml) Φαιν. ΜΒ (kDa) Υδρ. ακτ. Rh (Å) 

HrpE 24,2 45,2 579 75.3 

HrpE1-142 18,3 45,2 579 75.3 

HrpE25-194 21,5 45,2 75,4 579 111,5 75.3 42.0 

HrpE45-194 19,3 49,1 75  470 114.0 71.0 42.4 

HrpE58-194 17,8 50,5 74,9 433 114,5 69.5 42.5 

HrpE81-194 15,2 57,1 75,1 302 113.0 62.2 42.3 

  S-100 Όγκος έκλουσης (ml)   

HrpE101-194 12,9 211 14 15.5 

 
Εξετάζοντας τα δεδομένα του Πίνακα 5.4 παρατηρούμε ότι, ακόμα και όταν το 

αμινοτελικό άκρο της HrpE περιορίζεται κατά 80 αμινοξικά κατάλοιπα η πρωτεΐνη 
διατηρεί τη μεγαλομοριακή της συμπεριφορά σε διάλυμα.  

Επιπλέον, η έλλειψη των πρώτων 24 αμινοτελικών αμινοξικών καταλοίπων από το 
μόριο της πρωτεΐνης, οδηγεί στην εμφάνιση ενός δεύτερου πληθυσμού (μάλλον 
πολυδιάσπαρτου κρίνοντας από την έντονη ασυμμετρία της κορυφής στα τρία από τα 
τέσσερα μεταλλάγματα), ο οποίος μεταναστεύει σε σαφέστατα μικρότερο φαινομενικό 
μοριακό βάρος από τον πρώτο. Το μεγάλο φαινομενικό μοριακό βάρος του πρώτου, κατά 
σειρά έκλουσης, πληθυσμού, φαίνεται να μειώνεται, αν και όχι ανάλογα, όσο μειώνεται 
το μήκος της πρωτεΐνης και κυμαίνεται από 579 έως 302 kD. Αντίθετα, το φαινομενικό 
μοριακό βάρος του δεύτερου πληθυσμού δεν δείχνει να επηρεάζεται, από την αφαίρεση 
καταλοίπων μεταξύ της περιοχής 25-80 aa και παραμένει σταθερό στα 113±1.5 kD, 
ανεξάρτητα από το μήκος της εξεταζόμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας (Εικ. 5.28). Οι 
παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν, αρχικά, ότι πρόκειται, μάλλον, για ένα μόριο 
εκτεταμένης διαμόρφωσης σε διάλυμα και όχι για μια σφαιρικού σχήματος πρωτεΐνη, 
οπότε ο προσδιορισμός του αριθμού των υπομονάδων που συγκροτούν το ολιγομερές 
είναι ανέφικτος μια και στην περίπτωση αυτή η αναγωγή στο μοριακό βάρος δεν 
προσδίδει καμιά ουσιαστική πληροφορία. 
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Εικόνα 5.28 Σύγκριση χρωματογραφημάτων της στήλης μοριακής διήθησης Sephacryl S-300 της 
πρωτεΐνης His10-HrpE και των ελλειμματικών μορφών της: His10-HrpE1-142, His10-HrpE25-194, His10-HrpE45-

194, His10-HrpE58-194 και His10-HrpE81-194. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η απορρόφηση στα 280 nm, σε 
αυθαίρετες μονάδες (Arbritary Units, AU) και στον οριζόντιο ο όγκος έκλουσης σε ml. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση της πρωτεΐνης HrpE58-194 συλλέχθηκαν και 
συγκεντρώθηκαν τα κεντρικά κλάσματα κάθε μιας εκ των δύο κορυφών έκλουσης και 
επαναχρωματογραφήθηκαν στη στήλη S-300. Το κλάσμα της κορυφής Κ1 εκλούεται από 
τη στήλη εμφανίζοντας μία συμμετρική κορυφή η οποία αντιστοιχεί στον ίδιο περίπου 
όγκο έκλουσης με εκείνη του αρχικού χρωματογραφήματος της πρωτεΐνης (Εικ. 5.29), 
υποδεικνύοντας ότι ο μεγάλου φαινομενικού μοριακού βάρους πρωτεϊνικός πληθυσμός 
παραμένει σταθερός. Αντίθετα, όταν στην ίδια στήλη εφαρμόζεται το κεντρικό κλάσμα 
της κορυφής Κ2 η εικόνα διαφέρει. Το δείγμα αυτό εκλούεται δίνοντας δύο νέες κορυφές 
οι οποίες αντιστοιχούν σε ελαφρώς μικρότερα μοριακά βάρη συγκρινόμενες με το αρχικό 
χρωματογράφημα της πρωτεΐνης HrpE58-194 (Εικ. 5.29). Εντούτοις, η πρωτεΐνη 
αντιπροσωπεύεται κυρίως από το μεγάλου φαινομενικού μοριακού βάρους πληθυσμό και 
μόνο ένα μικρό ποσοστό της παραμένει στην αρχική κατάσταση, εκφράζοντας ίσως τη 
φυσική τάση της πρωτεΐνης να σχηματίζει μεγαλομοριακά σύμπλοκα. 
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Εικόνα 5.29 Χρωματογράφημα της στήλης 
μοριακής διήθησης Sephacryl S-300 της 
πρωτεΐνης His10-HrpE58-194 (μαύρη καμπύλη) όπου 
διακρίνονται οι δύο κορυφές Κ1 και Κ2. Τα 
κεντρικά κλάσματα κάθε κορυφής 
συγκεντρώθηκαν και επανυποβλήθηκαν στη 
στήλη S-300 (η μπλε και η κόκκινη καμπύλη 
αντιπροσωπεύουν το χρωματογράφημα του 
κεντρικού κλάσματος των κορυφών Κ1 και Κ2, 
αντίστοιχα). Παρουσιάζεται επίσης η 
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση των κλασμάτων 
που περιέχουν κάθε κορυφή, καθώς και εκείνων 
εκατέρωθεν της, μετά από χρώση με Coomasie 
blue. Στον κάθετο άξονα καταγράφεται η 
απορρόφηση στα 280 nm (AU), και στον 
οριζόντιο ο όγκος έκλουσης (ml). 

 

5.3.11 Χαρτογράφηση της περιοχής ολιγομερισμού της πρωτεΐνης HrpE με τη 

μέθοδο της χημικής διασύνδεσης (cross-linking) in vitro 

Το προφίλ ολιγομερισμού της πρωτεΐνης HrpE εξετάστηκε επιπλέον με τη μέθοδο της 
χημικής διασύνδεσης (cross-linking), in vitro. Για το σκοπό αυτό τόσο η πλήρους μήκους 
πρωτεΐνη όσο και οι μικρότερες μορφές της σημάνθηκαν, in vivo, με ραδιενεργή 35S-
Μεθειονίνη (Εικ. 5.30). Αξίζει να σημειωθεί ότι η χημική διασύνδεση, δεν 
αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματική εικόνα ολιγοµερισµού των διάφορων 
πρωτεϊνικών δειγμάτων, αλλά την εν δυνάμει ικανότητα τους να σχηματίζουν 
ολιγομερείς μορφές. 
 
 

 

Εικόνα 5.30 Aυτοραδιογραφία in vivo παραγόμενων πρωτεϊνών σε 
Ε. coli, παρουσία 35S-Mεθειονίνης. Το βακτηριακό πρωτεϊνικό 
εκχύλισμα αναλύεται σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης 
(15%) και μετά από ξήρανση εκτείθεται για 24 h σε φιλμ 
αυτοραδιογραφίας. Α. 1, 3, 5: His10-HrpE, His10-HrpE1-142 και His10-
HrpE101-194, αντίστοιχα. Τα δείγματα 2, 4, 6 είναι αντίστοιχα των 1, 3 
και 5 με μόνη διαφορά την παρουσία triton X-100 στο διάλυμα 
λύσης των βακτηριακών κυττάρων. Είναι εμφανής η χαμηλή 
διαλυτότητα στην περίπτωση της ολοπρωτεΐνης αλλά και του 
αμινοτελικού της τμήματος. Β. 1, 2, 3, 4: His-HrpE25-194, His-HrpE45-

194, His-HrpE58-194 και His-HrpE81-194, αντίστοιχα. 

 
Στα πειράματα χημικής διασύνδεσης χρησιμοποιήθηκε ο χημικός διασυνδέτης DSP 

(dithiobis succinimidyl propionate) της εταιρείας PIERCE. Ο διασυνδέτης DSP διαθέτει 
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δύο όμοιες ενεργές ομάδες, έχει βραχίονα μήκους (spacer arm) 12.0 Å, ενώ ο 
δισουλφιδικός δεσμός στην περιοχή αυτή καταστρέφεται εύκολα παρουσία αναγωγικού 
(10-50 mM DTT), επιτρέποντας το διαχωρισμό των προϊόντων διασύνδεσης. Οι 
αντιδράσεις έλαβαν χώρα σε 100 μl διαλύματος PBS (20 mM NaPO4 pH 7.2, 150 mM 
NaCl), για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η λήξη των αντιδράσεων επιτυγχάνεται 
με την προσθήκη 50 mM Tris-Cl pH 8 και την περαιτέρω επώασή τους σε θερμοκρασία 
δωματίου, για 15 λεπτά. Δείγμα από κάθε αντίδραση αναλύθηκε με αποδιατακτική 
ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) παρουσία ή όχι DTT. Ακολούθησε μονιμοποίηση των 
πρωτεϊνικών δειγμάτων στην πηκτή, ξήρανση της πηκτής και έκθεσή της σε φιλμ για 
αυτοραδιογραφία. 
 

 
Εικόνα 5.31 Μελέτη του ολιγομερισμού της πρωτεΐνης HrpE και των διαφόρων ελλειμματικών μορφών 
της μετά από χημική διασύνδεση με DSP (dithiobis succinimidyl propionate). Δείγματα από όλες τις 
αντιδράσεις διασύνδεσης αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακριλαμίδης (15%). Ακολούθησε 
μονιμοποίηση των πρωτεϊνικών δειγμάτων στην πηκτή, ξήρανση της πηκτής και έκθεσή της σε φιλμ 
αυτοραδιογραφίας για 12 ώρες. Α: His10-HrpE, Β: His10-HrpE1-142, C: His10-HrpE25-194, D: His10-HrpE45-194 , 
Ε: His10-HrpE58-194,  F: His10-HrpE81-194  και G: His10-HrpE101-194. Σε κάθε πήκτωμα οι αριθμοί 1 έως 5 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς χειρισμούς, όσον αφορά τη συγκέντρωση του διασυνδέτη που 
χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, 1: 0.2 mM DSP + DTT, 2: 0.2 mM DSP - DTT, 3: 0.5 mM DSP - DTT) 
και 4: 1 mM DSP - DTT. 
 

Τα πειράματα χημικής διασύνδεσης επιβεβαιώνουν ότι η πρωτεΐνη αλληλεπιδρά με 
τον εαυτό της μέσω του κεντρικού της τμήματος (81-100 aa). Παράλληλα αποκαλύπτουν 
το σχηματισμό πολλαπλών ολιγομερικών μορφών, υποδεικνύοντας ως μία από αυτές τη 
διμερή μορφή της πρωτεΐνης, αλλά και το σχηματισμό ενός μεγαλομοριακού συμπλόκου 
η ανάλυση του οποίου ξεπερνά τις δυνατότητες ενός πηκτώματος 15% (Εικ. 5.31). 
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5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η πρωτεΐνη HrpE εμφανίζει ομολογία με τις αντίστοιχες πρωτεΐνες από βακτήρια του 
γένους Pseudomanas, Pectobacterium, Erwinia και Pantonea, ενώ σημαντική ομολογία 
καταγράφεται και με τις πρωτεΐνες YscL της Yersinia, AscL της Aeromonas, FliH των 
βακτηρίων του γένους Azotobacter, Ralstonia, Salmonella, Escherichia και Shigella, 
αλλά και την NolV ριζοβίων. Επιπλέον, εμφανίζει ομοιότητα πρωτοταγούς αλληλουχίας 
την υπομονάδα Ε των V-τύπου ATPασών, αρχαίων προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών 
οργανισμών, που εκτείνεται σχεδόν στο πλήρες μήκος και των δύο πρωτεϊνών, ενώ στην 
αμινοτελική της περιοχή εστιάζεται η ομολογία με την υπομονάδα b της F-τύπου 
ATPάσης (πρωτεΐνη AtpF) από τη T. maritima και από άλλα τέσσερα βακτηριακά γένη, 
καλύπτοντας το πλήρες μήκος της υπομονάδας b (Εικ.5.2). Ανάλογες έρευνες 
διεξήχθησαν, μεταγενέστερα, και δημοσιεύτηκαν από τον Pallen και τους συνεργάτες 
του, με αλληλουχία στόχο την πρωτεΐνη YscL, επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω 
αποτελέσματα και προσθέτοντας την εύρεση ομολογίας του κεντρικού τμήματος της 
HrpE (αμινοξικά κατάλοιπα 130-179) με την υπομονάδα δ των F-τύπου ΑΤΡασών 
(Pallen et al., 2006). 

Η υποβολή της πρωτεΐνης HrpE σε μηχανές πρόβλεψης αναδίπλωσης υποδεικνύει 
τριτοταγείς δομικές ομοιότητες με την μη καταλυτική υπομονάδα Ε (πρωτεΐνη NptE, 
κωδικός καταλογογράφησης PDB: 2dm9A) της A-τύπου ΑΤΡάσης από το αρχαίο P. 
horikoshii (Εικ. 5.4 – 5.6) και γεννά υποψίες για την επέκταση της ομοιότητας των δύο 
μορίων σε λειτουργικό επίπεδο οι οποίες αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφ. 6). 

Η διερεύνηση της αμινοξικής αλληλουχίας της πρωτεΐνης HrpE οδήγησε, επιπλέον, 
στην πρόβλεψη για την ύπαρξη περιοχής σπειρωμένου σπειράματος στο αμινοτελικό της 
τμήμα (≈ 21-100 aa). Περιοχές σπειρωμένου σπειράματος προβλέπονται και για τα 
ομόλογά της από τη Salmonella (FliH) και τη Yersinia (YscL) (Εικ. 5.4). Στην περίπτωση 
της FliH η περιοχή για την οποία προβλέπεται δομή σπειρωμένου σπειράματος έχει 
συσχετιστεί με το διμερισμό της πρωτεΐνης (Gonzalez-Pedrajo et al., 2002). Το 
σπειρωμένο σπείραμα είναι ένα κοινό και πολλαπλώς χρήσιμο μοτίβο συγκρότησης που 
απαντάται σε ένα μεγάλο αριθμό δομικών και ρυθμιστικών πρωτεϊνών με λειτουργίες που 
ποικίλουν από τη συγκρότηση υπερομοριακών συμπλόκων έως την μοριακή αναγνώριση 
(Delahay and Frankel, 2002; Lupas, 1996). Οι coiled-coil πρωτεΐνες υπολογίζεται ότι 
αποτελούν το 10% του γενώματος των ευκαρυωτικών και το 4–5% των αρχαίων και 
προκαρυωτικών οργανισμών, προτείνοντας μία εγγενή εμπλοκή σε ένα ευρύ φάσμα 
λειτουργιών και πολύπλοκων κυτταρικών συστημάτων (Delahay and Frankel, 2002; Gazi 
et al., 2009; Liu and Rost, 2001). Στην περίπτωση της πρωτεΐνης HrpE θα μπορούσαν να 
παρέχουν μία αλληλεπιδρούσα μεσεπιφάνεια ομοτυπικών ή ετεροτυπικών πρωτεϊνικών 
διασυνδέσεων για το σχηματισμό είτε αυστηρών δομικών συγκροτήσεων είτε παροδικά 
σχηματιζόμενων συμπλόκων που ρυθμίζονται από περιβαλλοντικούς και κυτταρικούς 

 153



Κεφάλαιο 5  Δομικά χαρακτηριστικά της HrpE 

παράγοντες. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πλήρως συμβατά με το προφίλ των 
εκκρινόμενων, μέσω της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ, πρωτεϊνών (Delahay and 
Frankel, 2002; Gazi et al., 2009). 

Η προδιάθεση μιας πρωτεΐνης για σχηματισμό σπειρωμένων σπειραμάτων και δομική 
αποδιοργάνωση αποτελούν συχνά προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά διαφόρων 
λειτουργιών στο εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ, μεταξύ των οποίων και η εγκαθίδρυση 
δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (Gazi et al., 2009). Εντούτοις, η πρόβλεψη για 
την HrpE αφορά την περίπτωση μιας διπλωμένης πρωτεΐνης, σε αντίθεση με τα ομόλογά 
της από τη Salmonella και τη Yersinia (FliH και YscL, αντίστοιχα) στο αμινοτελικό 
τμήμα των οποίων εντοπίζονται εκτεταμένες αδίπλωτες επικράτειες (Εικ. 5.5). 

Την πρόβλεψη για εκτεταμένη παρουσία α-έλικας και ελάχιστη συμμετοχή β-κλώνων 
στη δευτεροταγή δομή της πρωτεΐνης HrpE (Εικ. 5.3) ενισχύει η φασματοσκοπική μελέτη 
του μορίου. Τα φάσματα κυκλικού διχρωισμού στο άπω υπεριώδες παρουσιάζουν τα 
τυπικά ελάχιστα, στα 208 και 222 nm, που απαντώνται σε περιπτώσεις δομών που 
φέρουν α-έλικες, (Εικ. 5.15). H His10-HrpE εκτιμάται ότι διαθέτει ποσοστό: 58.8 - 67.9 α-
έλικας, 2.7 - 9 β-πτυχής, 9 - 12.2 στροφής και 17 – 24.9 τυχαίου σπειράματος. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό α-ελίκων εντοπίζεται στο αμινοτελικό τμήμα της πρωτεΐνης ενώ οι 
υπάρχοντες β-κλώνοι εντοπίζονται κυρίως στο καρβοξυτελικό της ήμισυ (Πιν. 5.1).  

Η καμπύλη θερμικής αποδιάταξης για την πρωτεΐνη HrpE υποδεικνύει ότι η 
μετάπτωση της ελικοειδούς δομής σε τυχαίο σπείραμα γίνεται στη θερμοκρασία των 41 
°C ενώ η εμφάνιση ενός ισοδιχρωικού σημείου (στα 204 nm) κατά την υπέρθεση 
φασμάτων καταγεγραμμένων στο άπω υπεριώδες ανά 4 °C, σε θερμοκρασιακό εύρος 5-
95 °C υποστηρίζει την περίπτωση απλής μετάπτωσης δύο καταστάσεων (Greenfield and 
Fasman, 1969; Xu and Keiderling, 2004). Το μοντέλο αυτό ενισχύει η εφαρμογή της 
Ανάλυσης Ιδιαζουσών Τιμών (SVD) στο πληροφοριακό περιεχόμενο των εν λόγω 
φασμάτων. Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι για την, κατά 99.96%, ανασύσταση των 
πρωτογενών φασμάτων κυκλικού διχρωισμού αρκεί η χρησιμοποίηση δύο και μόνο 
κύριων συνιστωσών, αποκλείοντας την εμφάνιση ενδιάμεσης κατάστασης κατά τη 
μετάπτωση της πρωτεΐνης.  

Ανάλογο μοντέλο υποστηρίζει και η θερμική αποδιάταξη που ακολουθείται από την 
καρβοξυτελική περιοχή του μορίου (HrpE101-194), που είναι μονομερής σε διάλυμα. Η 
θερμοκρασία μετάπτωσης από την διπλωμένη στην αποδιπλωμένη μορφή προσδιορίζεται 
στους 60 °C, προτείνοντας την αυξημένη θερμοδυναμική σταθερότητα του 
καρβοξυτελικού τμήματος έναντι της ολοπρωτεΐνης. 

Η καταγραφή έντονου σήματος κυκλικού διχρωισμού, στην περιοχή του εγγύς 
υπεριώδους και η παρουσία εμφανούς ζώνης φαινυλαλανίνης, τυροσίνης και 
τρυπτοφάνης υποδεικνύει ότι, στη θερμοκρασία καταγραφής του φάσματος (4 °C), 
κάποια από τα κατάλοιπα αυτά δεν είναι εκτεθειμένα στο διάλυμα αλλά αντίθετα 
διαθέτουν οργανωμένο περιβάλλον. 
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Παρά το μικρό θεωρητικό μοριακό της βάρος (24.2 kD) η χρωματογραφική 
συμπεριφορά της πρωτεΐνης HrpE υποδεικνύει ένα μόριο με φαινομενικό μοριακό βάρος 
579 kD και υδροδυναμική ακτίνα 75.3 Å. Στην απλή περίπτωση μιας σφαιρικής 
πρωτεΐνης το φαινομενικό αυτή βάρος θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το σχηματισμό 
ενός, κατά προσέγγιση, 24μερούς (24 x 24.2 = 580.8 kD). Το γεγονός ότι η ελλειμματική 
της μορφή, HrpE1-142, από την οποία απουσιάζουν τα 52 καρβοξυτελικά αμινοξικά 
κατάλοιπα εμφανίζει το ίδιο ακριβώς φαινομενικό μοριακό βάρος με την πλήρους μήκους 
πρωτεΐνη υποδεικνύει αφενός ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν συμμετέχουν ουσιωδώς στον 
ολιγομερισμό της και αφετέρου ότι η πρωτεΐνη υιοθετεί, ενδεχομένως, μια τέτοια 
διαμόρφωση σε διάλυμα κατά την οποία η απομάκρυνση του καρβοξυτελικού τμήματος 
δεν επηρεάζει τις συνολικές διαστάσεις του μορίου.  

Το καρβοξυτελικό ήμισυ της πρωτεΐνης HrpE (HrpE101-194) εκλούεται από τη 
χρωματογραφική στήλη S-100 σε όγκο που αντιστοιχεί σε σωματίδιο υδροδυναμικής 
ακτίνας 15.5 Å και φαινομενικού μοριακού βάρους 14 kD. Δεδομένου ότι το θεωρητικώς 
υπολογιζόμενο μοριακό βάρος αυτού του μορίου είναι 12.9 kD ενώ εκείνο που προκύπτει 
ηλεκτροφορητικά είναι 15 kD, συμπεραίνεται ότι το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης 
είναι μονομερές σε διάλυμα, ενισχύοντας την υπόθεση ότι ο ολιγομερισμός της 
πρωτεΐνης επιτυγχάνεται μέσω της αμινοτελικού ημίσεως της πρωτεΐνης (1-100 aa). Το 
συμπέρασμα αυτό συνάδει με την προβλεπόμενη ύπαρξη μιας εκτεταμένης περιοχής 
σπειρωμένου σπειράματος (coiled-coil region) στο αμινοτελικό ήμισυ της πρωτεΐνης 
(Εικ. 5.7).  

Δεχόμενοι ως υπόθεση εργασίας την επάρκεια του αμινοτελικού τμήματος για τον 
ολιγομερισμό της πρωτεΐνης, προχωρήσαμε στην κατασκευή τεσσάρων νέων 
ελλειμματικών μορφών αποκόπτοντας, διαδοχικά, αυξανόμενα τμήματα του 
αμινοτελικού της άκρου. Η ανάλυση των νέων μορίων (HrpE25-194, HrpE45-194, HrpE58-194 
και HrpE81-194) υπέδειξε μια εξόχως ιδιόρρυθμη χρωματογραφική συμπεριφορά (Εικ. 5.27 
– 5.29). Σε αντίθεση με την ολοπρωτεΐνη HrpE ή την HrpE1-142, όπου το αμινοτελικό 
άκρο παραμένει άθικτο, τα τέσσερα νέα μόρια εκλούστηκαν από τη στήλη εμφανίζοντας 
δύο κορυφές υποδηλώνοντας, σε όλες τις περιπτώσεις, την παρουσία δύο μοριακών 
πληθυσμών (Εικ.5.27). Η πρώτη, κατά σειρά έκλουσης, κορυφή υποδεικνύει ένα 
μεγαλομοριακό σωματίδιο το φαινομενικό μοριακό βάρος του οποίου μειώνεται, αν και 
όχι αναλογικά, όσο μειώνεται το μήκος της πολυπεπτιδικής του αλυσίδας. Η δεύτερη 
κορυφή αντιστοιχεί σε ένα, κατά πολύ, μικρότερο σωματίδιο με φαινομενικό μοριακό 
βάρος 113±1.5 kD και υδροδυναμική ακτίνα 42.25±0.25 Å, χαρακτηριστικά τα οποία δεν 
επηρεάζονται από διαγραφές στην περιοχή μεταξύ των 25-80 αμινοξικών καταλοίπων της 
φυσικής πρωτεΐνης (Πιν. 5.4).  

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η HrpE δε συνιστά περίπτωση μιας σφαιρικής 
πρωτεΐνης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του, πιθανού, αριθμού 
υπομονάδων που συγκροτούν το ολιγομερές, διότι η αναγωγή στο μοριακό βάρος δεν 
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αποτελεί πλέον αξιόπιστη παράμετρο. Επιπλέον, η σταδιακή μείωση του αμινοτελικού 
ημίσεως της πρωτεΐνης οδηγεί στην προοδευτική εξασθένιση της ολιγομερούς της 
κατάστασης σε διάλυμα και συνοδεύεται από την αυξανόμενη μετάβασή της σε μία 
κατάσταση με, σημαντικά, μικρότερο φαινομενικό μοριακό βάρος. Το όριο ανοχής της 
πρωτεΐνης στον προοδευτικό ακρωτηριασμό φτάνει μέχρι τη διαγραφή και των 80 
πρώτων αμινοξικών καταλοίπων της. Η περιοχή μεταξύ 81 και 100 aa εμφανίζεται 
καθοριστική αφού η απομάκρυνσή της οδηγεί την πρωτεΐνη σε μονομερή κατάσταση. 

Η απλούστερη πιθανή ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών, ίσως, κρύβεται στην 
ύπαρξη δύο διακριτών περιοχών κατά μήκος του αμινοτελικού τμήματος της πρωτεΐνης 
οι οποίες εμπλέκονται στον ολιγομερισμό της. Η πρώτη φαίνεται να εντοπίζεται μεταξύ 
των αμινοξικών καταλοίπων 81-100 και πιθανότατα ευθύνεται για το σχηματισμό ενός 
διμερούς, επιμήκους σχήματος, κάτι που θα συμφωνούσε με τα δεδομένα που αφορούν 
την ομόλογής της (FliH) στη Salmonella και το Helicobacter pylori. Για την πρωτεΐνη 
FliH από τη Salmonella, πιστεύεται ότι σχηματίζει διμερές. Η έκλουσή της από τη 
χρωματογραφική στήλη, της αποδίδει φαινομενικό μοριακό βάρος 232 kD, ενώ η 
θεωρητική τιμή για το διμερές θα ήταν 56 kD. Η χρωματογραφική της συμπεριφορά 
χαρακτηρίστηκε ανώμαλη και αποδόθηκε στο σχηματισμό ενός ιδιαίτερα επιμηκυμένου 
διμερούς, (Minamino et al., 2002; Minamino and MacNab, 2000a; Minamino et al., 
2001). Ανάλογη συμπεριφορά εμφάνισαν και δύο καρβοξυτελικές περιοχές της 
πρωτεΐνης FliH (FliH94-258 και FliH117-258) από το H. pylori. Αν και διστακτικά, η 
ερμηνεία που δόθηκε ήταν και πάλι η ίδια (Lane et al., 2006).  

Η δεύτερη περιοχή δυνητικά εντοπίζεται στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης και 
φαίνεται να εμπλέκεται στο σχηματισμό μεγαλύτερης τάξης ολιγομερών. Η ιδιάζουσα 
χρωματογραφική συμπεριφορά των ελλειμματικών μορφών σε σχέση με την 
ολοπρωτεΐνη θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ερμηνευτεί αν υποθέσουμε ότι η περιοχή 
που εμπλέκεται στον ολιγομερισμό της δρα «επιστατικά» καλύπτοντας τη δράση της 
περιοχής διμερισμού. Διαπιστώθηκε ότι η διαγραφή ακόμα και των 24 πρώτων 
αμινοξικών καταλοίπων είναι αρκετή για την εξασθένιση αυτής της δράσης και την 
αποκάλυψη ενός δεύτερου πληθυσμού ο οποίος ενδεχομένως αντιπροσωπεύει τη διμερή 
μορφή της πρωτεΐνης σε διάλυμα. Η υπόθεση αυτή παρέχει εύλογο πλαίσιο ερμηνείας και 
της παρατήρησης ότι όσο μεγαλύτερο σε μήκος είναι το διαγραφόμενο αμινοτελικό άκρο 
της πρωτεΐνης τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει τον 
μικρότερου φαινομενικού μοριακού βάρους πληθυσμό (Εικ. 5.26). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον στην περίπτωση της πρωτεΐνης HrpE58-194, η 
επαναχρωματογράφιση του κλάσματος που αντιπροσωπεύει το υποτιθέμενο «διμερές», 
οδήγησε σε επανασχηματισμό του πληθυσμού των μεγαλύτερης τάξης ολιγομερών 
υποδεικνύοντας ίσως τη φυσική τάση της πρωτεΐνης προς αυτή την κατεύθυνση. Ο 
πληθυσμός αυτός παραμένει σταθερός και επανεκλούεται ως μία κορυφή που αντιστοιχεί 
στο αρχικό φαινομενικό μοριακό του βάρος. 
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Η δυνητική ικανότητα της πρωτεΐνης HrpE να σχηματίζει διμερή αλλά και 
μεγαλύτερης τάξης ολιγομερή ενισχύεται από το προφίλ ιδιοσύνδεσής της όπως 
σκιαγραφείται με τη μέθοδο της χημικής διασύνδεσης (cross-linking), in vitro. Η 
απομάκρυνση των αμινοξικών καταλοίπων 81-100 καταργεί και στην περίπτωση αυτή 
τον ολιγομερισμό του πρωτεϊνικού μορίου. 

Το επικρατέστερο δομικό μοντέλο που παράγεται από τη μηχανή αναγνώρισης 
αναδίπλωσης PHYRE για την πρωτεΐνη HrpE βασίζεται στην κρυσταλλική μορφή Ι της 
καρβοξυτελικής περιοχής (81-198 αα) της πρωτεΐνης NptE (υπομονάδα Ε της A-
ΑΤΡάσης, κωδικός καταλογογράφησης PDB: 2dm9A) από το αρχαίο P. horikoshii, η 
ασύμμετρη κρυσταλλική μονάδα της οποίας αποτελείται από δύο πρωτομερή τα οποία 
πακετάρονται μαζί σχηματίζοντας ένα ομοδιμερές (Lokanath et al., 2007). Η εκτιμούμενη 
ακρίβεια πρόβλεψης (Estimated precision) για δομική ομολογία μεταξύ των NptE και 
HrpE είναι 100% και τιμή Ε είναι 7.6e-09. Το θεωρητικό αυτό μοντέλο αφορά την 
καρβοξυτελική περιοχή των 89-187 αμινοξικών καταλοίπων της HrpE.  
 

 
Εικόνα 5.32 Το μοντέλο αναδίπλωσης της πρωτεΐνης HrpE όπως προτείνεται από τη μηχανή αναζήτησης 
PHYRE (Α), περιλαμβάνει μόνο το καρβοξυτελικό της τμήμα (89-187 αα) και βασίζεται στη λυμένη δομή 
της υπομονάδας Ε της Α-ΑΤΡάσης του P. horikoshii (2dm9A.pdb) (Β). Τα αμινοξικά κατάλοιπα 89-100 
σχηματίζουν την α1 έλικα στο δομικό μοντέλο της HrpE (Α). Τα ομόλογα αμινοξικά κατάλοιπα (81-92 aa ) 
στη δομή της πρωτεΐνης NptE συμμετέχουν στο σχηματισμό της α1 έλικας κάθε πρωτομερούς και 
εντοπίζονται στη μεσεπιφάνεια του διμερούς (Β) η οποία διαταράσσεται από την απομάκρυνσή τους (Δ).  
 

Η περιοχή αυτή διαθέτει τα αμινοξικά κατάλοιπα 89-100 τα οποία απουσιάζουν από 
την μονομερή πρωτεΐνη HrpE101-194 ενώ διατηρούνται στην HrpE81-194 η οποία φαίνεται 
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να σχηματίζει ολιγομερή διαφορετικής τάξης. Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, η 
περιοχή αυτή ευθύνεται για το σχηματισμό της α1 έλικας. Στην πρωτεΐνη NptE η δομικά 
ομόλογη περιοχή (81-92 αα) σχηματίζει την α1 έλικα κάθε πρωτομερούς. Οι δύο α1 
έλικες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συμμετέχουν στη διαμόρφωση της μεσεπιφάνειας 
του διμερούς. Είναι λοιπόν προφανές ότι η απουσία της διαταράσσει την αλληλεπίδραση 
και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποσυγκρότηση του διμερούς (Εικ. 5.32). Η 
διαπίστωση αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι η περιοχή 81-100 ή τμήμα αυτής συμμετέχει 
άμεσα στον ολιγομερισμό της πρωτεΐνης HrpE. 

Επιπλέον, όταν η αλληλουχία της πρωτεΐνης FliH από τη Salmonella υπεβλήθη στη 
μηχανή PHYRE, τότε το πλέον αξιόπιστο δομικό μοντέλο που προτάθηκε βασιζόταν και 
πάλι στη δομή της πρωτεΐνης NptE από το αρχαίο P. horikoshii. Στην περίπτωση αυτή, η 
αμινοξική στοίχιση δείχνει ότι τα κατάλοιπα 81-92 της τελευταίας αντιστοιχούν στα 
κατάλοιπα 126-137 της αλληλουχίας της FliH. Το τμήμα αυτό εδράζει εντός της 
κεντρικής περιοχής των 100-140 αμινοξικών καταλοίπων η οποία έχει αποδειχτεί ότι 
ευθύνεται για το διμερισμό της πρωτεΐνης FliH (Gonzalez-Pedrajo et al., 2002). 

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς μιας ελλειμματικής μορφής της πρωτεΐνης HrpE από 
την οποία θα απουσίαζε μόνο η περιοχή των αμινοξικών καταλοίπων της 81-100, θα ήταν 
εξόχως ενδιαφέρουσα. Αν η πρωτεΐνη αυτή έχανε την ικανότητα ιδιοσύνδεσης του 
φυσικού μορίου θα μπορούσε να μελετηθεί η χρωματογραφική συμπεριφορά της 
ολοπρωτεΐνης σε μονομερή κατάσταση και να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν η 
συμπεριφορά έκλουσης του ολιγομερούς οφείλεται πρωταρχικά στο σχήμα του 
μονομερούς ή στη διευθέτηση των υπομονάδων του. 
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6. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ HrpE ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το εκκριτικό σύστημα Hrp/Hrc, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει προσδιοριστεί 
γενετικά και στις τέσσερις κατηγορίες φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Η υπερδομή του 
ενυοσώματος έχει αποτελέσει αντικείμενο σχετικά λίγων μελετών, οι οποίες αφορούν 
κατά κύριο λόγο την εξωκυτταρική προέκτασή του (αγωγό, ινίδιο, Hrp pilus) και μόνο 
λίγες από τις άλλες πρωτεΐνες που το συγκροτούν. Δεδομένου ότι στη βασική δομή της 
εκκριτικής συσκευής συμμετέχουν πρωτεΐνες που συντηρούνται στα εκκριτικά 
συστήματα τύπου ΙΙΙ των ζωοπαθογόνων βακτηρίων και στο σύστημα οργάνωσης του 
μαστιγίου στα ευβακτήρια, οι μέχρι τώρα γνώσεις μας περί της μοριακής οργάνωσης της 
υπερδομής του ενυοσώματος στα φυτοπαθογόνα βακτήρια βασίζονται σε ανάλογες 
μελέτες οργάνωσης του μαστιγίου και του TTSS σε παθογόνα ανώτερων θηλαστικών. 
Εντούτοις, οι ειδικές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την κυτταρική/ιστολογική δομή 
και φυσιολογία του ξενιστή ή και την ιστοπαθολογική εξειδίκευση των διαφόρων 
φυτοπαθογόνων, αντικατοπτρίζεται στην μικρή ομολογία των λειτουργικά αντίστοιχων 
πρωτεϊνών.  

Παρά τη συστηματική μελέτη του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙΙΙ στα ζωικά 
παθογόνα, τόσο σε γενετικό όσο και βιοχημικό επίπεδο, η ακριβής αρχιτεκτονική 
οργάνωση της δομής του παραμένει αινιγματική. Αντίθετα, η βιοσύνθεση του μαστιγίου 
έχει μελετηθεί εκτενώς και έχουν προσδιοριστεί τόσο οι πρωτεΐνες που συμμετέχουν όσο 
και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται στην υπερδομή της εκκριτικής συσκευής, 
σκιαγραφώντας πιθανά μοντέλα υπερμοριακής οργάνωσης των εκκριτικών συστημάτων 
τύπου ΙΙΙ στα ζωικά και φυτικά παθογόνα βακτήρια.  

Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των φυσικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ επιμέρους πρωτεϊνών της εκκριτικής συσκευής Hrp, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ενός δομικού και λειτουργικού μοντέλου της 
εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ στα φυτοπαθογόνα βακτήρια.  

Κρίθηκε σκόπιμο η μελέτη αυτή να ξεκινήσει με την πρωτεΐνη HrpE, που 
απασχόλησε εκτενώς την παρούσα διατριβή, η οποία εμφανίζει ομοιότητα με την 
πρωτεΐνη FliH στο σύστημα του μαστιγίου. Τα πειραματικά δεδομένα που αφορούν την 
FliH υποδεικνύουν την πιθανή συμμετοχή της HrpE σε ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων με 
άλλες πρωτεΐνες της εκκριτικής μηχανής.  

Συγκεκριμένα, είχε δειχτεί (Minamino and MacNab, 2000a, b) ότι στο μαστιγιακό 
σύστημα, η πρωτεΐνη FliH, μέσω του καρβοξυτελικού της τμήματος, σχηματίζει 
ομοδιμερή ενώ αλληλεπιδρά με το αμινοτελικό τμήμα της ΑΤΡάσης FliI (ομόλογη 
πρωτεΐνη της HrcN του συστήματος Ηrc1/Hrp) σχηματίζοντας ένα ετεροτριμερές 
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σύμπλοκο, (FliH)2FliI. Ο συσχετισμός αυτός έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της 
ενεργότητας ΑΤΡάσης της FliI και ως εκ τούτου της έχει αποδοθεί ο ρόλος του 
αρνητικού ρυθμιστή που παρεμποδίζει την άσκοπη κατανάλωση ΑΤΡ από την FliI 
(Minamino and MacNab, 2000a). Η πρωτεΐνη FliH αλληλεπιδρά επίσης με την πρωτεΐνη 
FliJ (Fraser et al., 2003; Gonzalez-Pedrajo et al., 2002; Minamino and MacNab, 2000b), 
τη δομική πρωτεΐνη FliN (Gonzalez-Pedrajo et al., 2006; McMurry et al., 2006) και τις 
κυτταροπλασματικές περιοχές των μεμβρανικών συστατικών FlhAC και FlhBC (McMurry 
et al., 2004; Minamino and MacNab, 2000b; Zhu et al., 2002). Στη βάση των δεδομένων 
αυτών, ερευνήθηκε η ικανότητα της πρωτεΐνης HrpE να αλληλεπιδρά με μια σειρά από 
άλλες πρωτεΐνες της εκκριτικής συσκευής Hrp. 
 

6.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

6.2.1 Πλασμιδιακές κατασκευές για έκφραση γονιδίων στο σακχαρομύκητα. 

Κάθε ένα από τα γονίδια που συμμετείχε στις δοκιμές μέσω του συστήματος δύο 
υβριδίων του σακχαρομύκητα συντήχθηκε στο ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης είτε με την 
αμινοτελική επικράτεια του Gal4 που περιέχει το τμήμα που δεσμεύεται στο DNA (DNA 
binding domain, ΒD), στο φορέα έκφρασης pAS2-1, είτε με την αμινοτελική επικράτεια 
του Gal4 που περιέχει το τμήμα που απαιτείται για ενεργοποίηση της μεταγραφής (Gal4-
activation domain), στο φορέα έκφρασης pACT2, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε 
απαραίτητη η ένθεση των υπό μελέτη γονιδιακών τμημάτων και στους δύο φορείς όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 6.1. 

Για την κλωνοποίηση τόσο του γονιδίου hrpE όσο και των μεταλλαγμάτων 
διαγραφής του, (truncation mutants) χρησιμοποιήθηκαν τα προιόντα των αντιδράσεων 
PCR της παραγράφου 5.2.2. Το προϊόν κάθε αντίδρασης αφού υπέστη πέψη με τα 
περιοριστικά ένζυμα NdeI/BamHI, κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις περιορισμού 
του φορέα pAS2-1, ενώ μετά από επεξεργασία των 5’ και 3’ άκρων με Klenow 
πολυμεράση, κλωνοποιήθηκε στη μοναδική θέση SmaI, του φορέα pACT2. 
Το γονίδιο hrpG απομονώθηκε με PCR από το κοσμίδιο pPL6, το οποίο φέρει όλη τη 
γονιδιακή ομάδα hrp της Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (Lindgren et al., 1986). 
Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

Upper: 5’- GCCGGCTACAAAATGACCACATATGTC -3’ 
 

Lower: 5’- GTCAACCCGATCAACAATAAAGGATCCCAC -3’ 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR αφού υπέστη πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NdeI 
και BamHI, κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του φορέα pAS2-1, ενώ μετά από 
επεξεργασία των 5’ και 3’ άκρων με Klenow πολυμεράση, κλωνοποιήθηκε στη μοναδική 
θέση SmaI, του φορέα pACT2. 
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Πίνακας 6.1: Πλασμιδιακές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα των δύο υβριδίων της ζύμης. 

Gal4 BD: Gal4 DNA binding domain, Gal4 AD: Gal4 activation domain. Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε ένθεμα 

υποδηλώνουν τα αμινοξικά κατάλοιπα που διατηρούνται σε αυτό. 

 
 

Το πλασμίδιο pAS2-1/hrpO, προέκυψε με υποκλωνοποίηση της περιοχής 
NdeI/BamHI, του πλασμιδίου pET16b/hrpO (Ταμπακάκη, 1999) στις ίδιες θέσεις 
περιορισμού του φορέα pAS2-1, ενώ το πλασμίδιο pACT2/hrpO δημιουργήθηκε μετά 
από επεξεργασία των 5’ και 3’ άκρων, της ίδιας περιοχής, με Klenow πολυμεράση και 
κλωνοποίησής της στη μοναδική θέση SmaI, του φορέα pACT2. 

Το πλασμίδιο pACT2/hrcUC199-END προέκυψε με υποκλωνοποίηση της περιοχής 
NdeI/BamHI, του πλασμιδίου pET16b/hrcUC199-END (Ταμπακάκη, 1999), μετά από 
επεξεργασία των 5’ και 3΄άκρων με Klenow πολυμεράση, στη μοναδική θέση SmaI του 
φορέα pACT2. 

Τα πλασμίδια pAS2-1/hrcQA, pAS2-1/hrcQB, pACT2/hrcQB και pAS2-1/hrpQC160-324, 
κατασκευάστηκαν από την Δρ. Ταμπακάκη Α. (Ταμπακάκη, 1999). 
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Τέλος τα πλασμίδια pAS2-1/hrcN, pACT2/hrcN, pAS2-1/hrcN1-261, pAS2-1/hrcN259-

449, pAS2-1/hrcUC199-359 και pAS2-1/hrcVC312-693 κατασκευάστηκαν από τον 
Παπαιωάννου Α., (Παπαϊωάνου, 2000). 

6.2.2 Πλασμιδιακές κατασκευές για έκφραση γονιδίων στην E. coli. 

Η κατασκευή pAR3/hrpO έγινε από την Σ. Χαρόβα με PCR χρησιμοποιώντας ως 
μήτρα την κατασκευή pPROEX-HT/hrpO (Gazi et al., 2008). Οι εκκινητές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν:  

Upper: 5’-TCAGGCTGCAGTGGAAGACACAC-3’  
  

Lower: 5’-ACAGCCAAGCTTGGTACCG-3’.  

Το προϊόν της αντίδρασης PCR αφού υπέστη πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα 
PstI/HindIII, κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του πλασμιδιακού φορέα έκφρασης 
pAR3 (ATCC-LGC Promochem), ο οποίος είναι συμβατός με τους φορείς έκφρασης 
pET. 

Τα πλασμίδια pT7-7/hrpO, pET16b/hrpO, pT7-7/hrcN και pET16b/hrcN 
κατασκευάστηκαν με υποκλωνοποίηση κάθε γονιδίου στις περιοριστικές θέσεις 
NdeI/BamHI, των πλασμιδιακών φορέων pT7-7 και pET16b (Ταμπακάκη, 1999). 

6.2.3 Συνέκφραση και συγκαθαρισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO 

Υγρή καλλιέργεια ανεπτυγμένη παρουσία κατάλληλων αντιβιοτικών (100 μg/ml 
αμπικιλλίνη και 34 μg/ml χλωραμφαινικόλη) και κορεσμένη σε κύτταρα του στελέχους 
BL21(DE3) της E. coli μετασχηματισμένα με τα πλασμίδια pET16b/hrpE, και 
pAR3/hrpO, χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό 200 ml LB παρουσία αντιβιοτικών. H 
καλλιέργεια αναπτύχθηκε στους 37 °C έως ότου η οπτική της πυκνότητα στα 600 nm 
(OD600) φτάσει την τιμή 0.3 οπότε έλαβε χώρα επαγωγή της έκφρασης της πρωτεΐνης 
HrpO με την προσθήκη L-αραβινόζης (0.5 mg/ml) και την εκ νέου επώαση της 
καλλιέργειας στους 28 °C, για 3.5 ώρες. Ακολούθησε η επαγωγή της έκφρασης της 
πρωτεΐνης His10-HrpE με την προσθήκη 0.3 mM IPTG και την μεταφορά της 
καλλιέργειας στους 23 °C για 7 ώρες.  

Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση και το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύθηκε 
σε 40 ml διαλύματος λύσης (20 mM Tris-HCl pH 8, 50 mM NaCl, 10 mM ιμιδαζόλιο, 0.5 
% tritonX100, 1 mM PMSF). Η λύση των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με 
υπερηχοβόλησή τους για 5 λεπτά (διαστήματα 10 x 30 sec, με διαλείμματα ενός λεπτού 
ενδιαμέσως), παρουσία αναστολέων πρωτεασών. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 1 ώρα 
στις 12000 rpm (φυγόκεντρος JOUAN) στους 4 °C, το υπερκείμενο της οποίας 
εφαρμόστηκε σε, προ-εξισορροπημένη, στήλη Ni-NTA αγαρόζης (QIAGEN). Στη 
συνέχεια, η στήλη πλύθηκε με: α) 20 όγκους διαλύματος W1 (20 mM Tris-HCl, pH 8, 
150 mM NaCl, 20 mM ιμιδαζόλιο), β) 20 όγκους διαλύματος W2 (20 mM Tris-HCl, pH 
8, 300 mM NaCl, 30 mM ιμιδαζόλιο) γ) 10 όγκους διαλύματος W3 (20 mM Tris-HCl, pH 
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8, 150 mM NaCl, 40 mM ιμιδαζόλιο) και δ) 10 όγκους διαλύματος W4 (20 mM Tris-HCl, 
pH 8, 50 mM NaCl, 40 mM ιμιδαζόλιο). Τελικά, οι πρωτεΐνες εκλούστηκαν από τη στήλη 
μέσω αυξανόμενης συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε επτά βήματα (80 - 350 mM). 

6.2.4 Έκφραση και καθαρισμός της πρωτεΐνης HrcN 

Ο καθαρισμός της πρωτεΐνης HrcN βασίστηκε στο πρωτόκολλο που περιγράφεται 
από τους Posidis et al., 2003, περιορίζοντας την κλίμακα παραγωγής στις ανάγκες της 
παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, υγρή καλλιέργεια ανεπτυγμένη παρουσία 
κατάλληλων αντιβιοτικών (100 μg/ml αμπικιλλίνη και 34 μg/ml χλωραμφαινικόλη) και 
κορεσμένη σε κύτταρα του στελέχους BL21(DE3)PlysS της E. coli μετασχηματισμένα με 
το πλασμίδιο pET16b/hrcN, χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό 2 λίτρων LB παρουσία 
αντιβιοτικών. H καλλιέργεια αναπτύχθηκε στους 37 °C έως ότου η οπτική της πυκνότητα 
στα 600 nm (OD600) φτάσει την τιμή 0.8. Στο σημείο αυτό έγινε επαγωγή της έκφρασης 
της πρωτεΐνης με την προσθήκη 0.3 mM IPTG και την εκ νέου επώαση της καλλιέργειας 
στους 22 °C, για 5 ώρες.  

Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση και το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύθηκε 
σε 25 ml διαλύματος λύσης (50 mM Tris-HCl pH 8.0, 50 mM NaCl, 10 mM β-
μερκαπτοαιθανόλη, 50 mM ιμιδαζόλιο, 20% γλυκερόλη). Η λύση των κυττάρων 
επιτεύχθηκε με υπερηχοβόλησή τους για 5 λεπτά (διαστήματα 10 x 30 sec, με ενδιάμεσα 
διαλείμματα ενός λεπτού), παρουσία αναστολέων πρωτεασών. Ακολούθησε 
φυγοκέντρηση για 1 ώρα στις 12000 rpm (φυγόκεντρος JOUAN) στους 4 °C, το 
υπερκείμενο της οποίας εφαρμόστηκε σε, προ-εξισορροπημένη, στήλη Ni-NTA αγαρόζης 
(QIAGEN). Στη συνέχεια, η στήλη πλύθηκε με 200 ml διαλύματος λύσης και η πρωτεΐνη 
(1.4 mg) εκλούστηκε με αυξανόμενη συγκέντρωση ιμιδαζολίου σε δύο βήματα (150 και 
350 mM). 

6.2.5 Υποκυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην P. syringae 

pv. phaseolicola. 

Η απομόνωση ολικών πρωτεϊνών από το κυτταρικό κλάσμα καλλιεργειών 
Ψευδομονάδας καθώς και από το υπερκείμενο έγινε ως εξής: Υγρή προκαλλιέργεια (10 
ml LB παρουσία 100μg/ml ριφαμπικίνης) κορεσμένη σε κύτταρα της P. syringae pv. 
phaseolicola χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό 0.5 λίτρου LB παρουσία 
ριφαμπικίνης (100 μg/ml). Ακολούθησε επώαση στους 28 °C μέχρι η οπτική πυκνότητα 
της νέας καλλιέργειας στα 600 nm να φτάσει περίπου την τιμή 0.9. Στο σημείο αυτό τα 
κύτταρα συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση, πλύθηκαν και επαναιωρήθηκαν σε 500 ml 
ελάχιστου θρεπτικού μέσου Ηrp (Huynh et al., 1989), για επαγωγή της έκφρασης των 
γονιδίων hrp. Η καλλιέργεια συνεχίστηκε στις ίδιες συνθήκες για 14 ώρες. Στη συνέχεια 
χωρίστηκε σε δείγματα των 50 ml και τα κύτταρα διαχωρίστηκαν σε κυτταρικό κλάσμα 
και υπερκείμενο με φυγοκέντρηση χαμηλής ταχύτητας. Το υπερκείμενο υποβλήθηκε σε 
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διήθηση μέσω φίλτρων 0.2 μm για την απομάκρυνση των κυτταρικών υπολειμμάτων και 
αμέσως προστέθηκε 1 mM PMSF. Το υπερκείμενο συγκεντρώθηκε με στήλες 
Centriprep-10 (Amicon) τουλάχιστον 10 φορές. Το κυτταρικό κλάσμα επαναιωρήθηκε σε 
10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF και οι διαλυτές πρωτεΐνες 
ελευθερώθηκαν με τρεις διαδοχικούς κύκλους ψύξης-απόψυξης. Ακολούθησε 
φυγοκέντρηση στους 4 °C, στις 14000 rpm (φυγόκεντρος JOUAN) και συλλογή του 
υπερκειμένου (πρωτεϊνικό εκχύλισμα). Στη συνέχεια το πρωτεϊνικό εκχύλισμα 
υπερφυγοκεντρήθηκε για 1 ώρα στις 65.000 rpm στους 4 °C. Το υπερκείμενο της 
υπερφυγοκέντρησης αποτέλεσε το κυτταροπλασματικό κλάσμα. Το μεμβρανικό κλάσμα 
επαναιωρήθηκε σε: 

1) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, ή 

2) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF 2M Urea, ή 

3) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 4M Urea, ή 

4) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 2M NaCl, ή 

5) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 1% Triton X 100 ή 

6) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 1% Tween 20 ή 

7) 10 mM Na-P pH 7, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 1% SDS 

και υποβλήθηκε σε υπερφυγοκέντρηση για 1 ώρα στις 65.000 rpm στους 4 °C. Σε κάθε 
χειρισμό το υπερκείμενο αποτελεί το κυτταροπλασματικό κλάσμα ενώ το ίζημα 
αντιπροσωπεύει το μεμβρανικό κλάσμα.  

Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 
πολυακριλαμίδης (SDS-PAGE) 15% και μεταφέρθηκαν σε μεμβράνες PVDF για να 
ακολουθήσει η ανίχνευση τους με τη χρήση αντισωμάτων.  
 

6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.3.1 In vivo αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης HrpE με συστατικά της εκκριτικής 

συσκευής τύπου ΙΙΙ σε κύτταρα σακχαρομύκητα 

Για τη διερεύνηση αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης HrpE, με συστατικά της 
εκκριτικής συσκευής, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα των δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα. Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος PJ69-4A του 
σακχαρομύκητα, το οποίο παρέχει τρία διαφορετικά γονίδια επιλογής (ade, his, lacZ), 
κάθε ένα από τα οποία εκφράζεται από διαφορετικό υποκινητή, ελαττώνοντας έτσι την 
πιθανότητα «ψευδοθετικών» μετασχηματισμένων κυττάρων. Επιπλέον, το στέλεχος αυτό 
έχει το αγρίου τύπου γονίδιο ADE2, η έκφραση του οποίου οδηγεί στην εμφάνιση 
αποικιών που έχουν άσπρο χρώμα, ενώ η μη έκφρασή του δίνει αποικίες με κόκκινο 
χρώμα. Το γονίδιο ADE2 μεταγράφεται μόνο μετά από ανασύσταση της ενεργότητας του 

 165



Κεφάλαιο 6  Λειτουργικός χαρακτηρισμός της HrpE 

μεταγραφικού παράγοντα Gal4, λόγω αλληλεπίδρασης των συντηγμένων πρωτεϊνών, ο 
οποίος δεσμεύεται στον υποκινητή Gal2. Έτσι, η ανάπτυξη των κυττάρων σε ελάχιστο 
θρεπτικό μέσο που δεν περιέχει αδενίνη δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
θετικής ή αρνητικής αλληλεπίδρασης από το χρώμα των αποικιών: το άσπρο 
μεταφράζεται ως θετική και το κόκκινο ως αρνητική αλληλεπίδραση.  

Τα συντήγματα την πρωτεΐνης ΗrpE ή ελλειμμάτων της στους φορείς pAS2-1 και 
pACT2 εισήχθησαν στο στέλεχος που προαναφέρθηκε και η επιλογή των 
μετασχηματισμένων κυττάρων σακχαρομύκητα έγινε σε πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο 
(CM: complete minimal medium) που δεν περιείχε τα αμινοξέα λευκίνη και τρυπτοφάνη. 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε η ικανότητα των μετασχηματισμένων κυττάρων να 
αναπτύσσονται σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο που δεν περιείχε λευκίνη, τρυπτοφάνη, 
αδενίνη και ιστιδίνη αλλά περιείχε 1mM 3-AT (αναστολέας της πρωτεΐνης His3), για να 
διαπιστωθεί αν οι χιμαιρικές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν αλλά και μέτρηση της 
ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης για την ποσοτικοποίηση του επιπέδου 
αλληλεπίδρασης. 

Δεδομένου ότι η πρωτεΐνη HrpE είχε ήδη δοκιμαστεί για αλληλεπίδραση με ορισμένα 
συστατικά της εκκριτικής συσκευής [HrpB, HrpD, HrpT, HrpV και HrpZ καθώς και τους 
τελεστές (effectors) AvrPphB και AvrPto] χωρίς θετικό αποτέλεσμα (Μπαστάκη, 2000), 
στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκαν, ως επιπλέον πιθανοί στόχοι, εκτός από την ίδια, οι 
πρωτεΐνες: HrpO, HrpG, HrpQC, HrcN, HrcUC, HrcVC, HrcQA, και HrcQB. Κάθε 
πρωτεΐνη εξετάστηκε για πιθανή αυτοενεργοποίηση·με τους παρακάτω δύο τρόπους. 
Κύτταρα του στελέχους PJ69-4A του σακχαρομύκητα μετασχηματίστηκαν είτε α) με το 
φορέα pACT2 χωρίς ένθεμα και τον pAS2-1 που έφερε κλωνοποιημένο το υπό μελέτη 
γονίδιο είτε β) με το φορέα pAS2-1 χωρίς ένθεμα και τον pACT2 που έφερε 
κλωνοποιημένο το υπό μελέτη γονίδιο.  

Η σύντηξη της πρωτεΐνης HrpG με την περιοχή δέσμευσης στο DNA (DNA binding 
domain), στο φορέα pAS2-1, αποδείχτηκε τοξική για τα κύτταρα και δεν 
χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω. Μη βιώσιμη επίσης αποδείχτηκε και η συνέκφραση της 
πρωτεΐνης HrpE με την ΑΤΡάση (HrcN) του συστήματος. Για το λόγο αυτό, 
χρησιμοποιήθηκαν δύο ελλειμματικές μορφές της ΑΤΡάσης που περιείχαν είτε το 
αμινοτελικό (HrcNN, 1-261 aa) είτε το καρβοξυτελικό (HrcNN, 259-449 aa) τμήμα της 
πρωτεΐνης.  

6.3.2 Η HrpE αλληλεπιδρά με την HrpO και την αμινοτελική περιοχή της HrcN, in 

vivo 

H συνέκφραση της πρωτεΐνης HrpE με κάθε μία από τις: HrpO, HrpG, HrpQC, 
HrcNN, HrcNC, HrcUC, HrcVC, HrcQA, και HrcQB οδήγησε στην ανίχνευση 
αλληλεπίδρασης μόνο με τις πρωτεΐνες HrpO και HrcNN (Πίν. 6.2). Από τα 
μετασχηματισμένα κύτταρα σακχαρομύκητα που ελέγχθηκαν, με το σύστημα των δύο 
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υβριδίων, μόνο εκείνα που συνεκφράζουν τις χιμαιρικές πρωτεΐνες GAL4_BD-HrpO και 
GAL4_AD-HrpE ή τις GAL4_BD-HrcNN και GAL4_AD-HrpE αναπτύχθηκαν απουσία 
αδενίνης και ιστιδίνης, σχηματίζοντας αποικίες λευκού χρώματος, όπως και ο θετικός 
μάρτυρας (Εικ. 6.1-6.2). Καμία από τις χιμαιρικές πρωτεΐνες δεν οδήγησε σε 
ενεργοποίηση των γονίδιων αναφοράς του στελέχους, υποδεικνύοντας ότι η πρωτεΐνη 
HrpE αλληλεπιδρά με την HrpO και την αμινοτελική περιοχή (1-261 aa) της HrcN. 

 

Συνδυασμοί 
Πρωτεϊνών 

 

Ανίχνευση 
Αλληλεπίδρασης

BD AD  
HrpE - 
HrpO - 
HrpG - 
HrcUC - 

 
 

HrpE 

HrcQB - 
HrpΟ + 
HrpQC - 
HrcNN + 
HrcNC - 
HrcUC - 
HrcVC - 
HrcQA - 
HrcQB 

 
 
 
 
HrpE 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.2 Πρωτεϊνικοί συνδυασμοί που 
χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα. Η ικανότητα των μετασχηματισμένων 
κυττάρων που τους εκφράζουν να αναπτύσσονται ή όχι 
σε πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο απουσία λευκίνης, 
τρυπτοφάνης, αδενίνης και ιστιδίνης, και παρουσία 1 
mM 3-AT, συμβολίζεται με + και -, αντίστοιχα. 

 

 
Εικόνα 6.1 Αλληλεπίδραση της HrpE με την HrpO (Α) και την αμινοτελική περιοχή της HrcN (Β). 
Κύτταρα του στελέχους pJ69-4A του σακχαρομύκητα, που φέρουν τις πλασμιδιακές κατασκευές: pAS2-
1/HrpO και pACT2/HrpE (Α2) ή pAS2-1/HrcNN και pACT2/HrpE (Β1) αναπτύσσονται σε πλήρες 
ελάχιστο θρεπτικό μέσο που δεν περιέχει λευκίνη, τρυπτοφάνη, αδενίνη και ιστιδίνη, παρουσία 1 mM 3-
AT, σχηματίζοντας αποικίες λευκού χρωματισμού. Κύτταρα του ίδιου στελέχους που περιέχουν τα 
πλασμίδια: pVA3-1 και pTD1-1 (Α1, Β2) ή pAS2-1 και pACT2 (Α4, Β4) λειτουργούν ως θετικός και 
αρνητικός μάρτυρας, αντίστοιχα. Οι πρωτεΐνες HrpE (Α3, Β5), HrpO (Α5) και HrcNΝ (Β3) ελέγχθηκαν για 
αυτόνομη ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς του στελέχους. 
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Κάθε θετική αλληλεπίδραση εκτιμήθηκε ποσοτικά με μέτρηση της ενεργότητας της 
β-γαλακτοσιδάσης σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα κυττάρων σακχαρομύκητα που περιέχουν 
τα αλληλεπιδρώντα ζεύγη. Το υψηλό, σε σχέση με τους αρνητικούς μάρτυρες, επίπεδο 
έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης των εν λόγω κυττάρων επιβεβαιώνει την in vivo 
αλληλεπίδραση κάθε πρωτεϊνικού ζεύγους (Εικ. 6.2).  
 

 
Εικόνα 6.2 Ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης (Miller units), μετρημένη σε μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης, 
pJ69-4A. Οι αριθμητικές τιμές αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους τριών ανεξάρτητων πειραματικών 
βιοδοκιμών με διπλά δείγματα. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα του ίδιου στελέχους που 
περιείχαν τα πλασμίδια pVA3-1 και pTD1-1 (+C), ενώ ως αρνητικός μάρτυρας κύτταρα, εκείνα που 
περιείχαν τα πλασμίδια pAS2-1 και pACT2 (-C). Όλες οι πρωτεΐνες που συμμετείχαν στη βιοδοκιμή 
ελέγχθηκαν για αυτόνομη ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς του στελέχους. 

6.3.3 Η In vivo αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην E. coli 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η in vivo αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών HrpE και 
HrpO χρησιμοποιήθηκε ή μέθοδος της συνέκφρασης και συγκαθαρισμού στην E. coli. 
Για το σκοπό αυτό, τα γονίδια hrpE και hrpO κλωνοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικούς, 
αλλά συμβατούς, πλασμιδιακούς φορείς, για έκφραση στην E. coli. Η πρωτεΐνη HrpE 
εκφράστηκε με μία αμινοτελική σύντηξη δέκα ιστιδινών από τον φορέα pET16b, ενώ η 
πρωτεΐνη HrpO εκφράστηκε, ελεύθερη ιστιδινών, από τον φορέα pAR3. Κύτταρα του 
στελέχους BL21(DE3) της E. coli μετασχηματίστηκαν είτε με πλασμίδια που 
κωδικοποιούν για τις His10-HrpE και HrpO, είτε με πλασμίδιο που κωδικοποιεί για την 
HrpO και η επαγωγή της έκφρασης των δύο πρωτεϊνών έγινε με IPTG και L-αραβινόζη, 
αντίστοιχα. 
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Αρχικά, επιχειρήθηκε η ταυτόχρονη έκφραση των δύο πρωτεϊνών. Το αποτέλεσμα 
αυτής της δοκιμής ήταν ένα, ιδιαίτερα, μειωμένο επίπεδο στην παραγωγή της HrpO 
έναντι της His10-HrpE (δεδομένα δεν παρατίθενται). Για το λόγο αυτό, επιχειρήθηκε ένα 
χρονικό προβάδισμα της έκφρασης της πρωτεΐνης HrpO με την προσθήκη μόνο L-
αραβινόζης (0.5 mg/ml) και την επώαση της βακτηριακής καλλιέργειας στους 28 °C, για 
3.5 ώρες. Ακολούθησε προσθήκη 0.3 mM IPTG (για επαγωγή της έκφρασης της His10-
HrpE) και η καλλιέργεια επωάστηκε στους 23 °C για 7 επιπλέον ώρες.  
 

 
Εικόνα 6.3 In vivo αλληλεπίδραση των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην E. coli. Α) Οι πρωτεΐνες His10-
HrpE και HrpO συν-εκφράστηκαν στην E. coli και συγκαθαρίστηκαν με χρωματογραφία συγγένειας Ni-
NTA. Β) Καθαρισμός της πρωτεΐνης HrpO απουσία της His10-HrpE. Τα διαφορετικά κλάσματα 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτική πηκτή πολυακριλαμίδης (15 %) και ανιχνεύθηκαν μετά από χρώση με 
Coomasie. Τ0: ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισμα πριν την επαγωγή, Τ1: ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισμα μετά την 
επαγωγή της HrpO, Τ2: ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισμα μετά την επαγωγή και της His10-HrpE, SN: δείγμα 
(διαλυτό κλάσμα), το οποίο φορτώθηκε στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης, FT: δείγμα που συλλέχθηκε από τη 
στήλη αμέσως μετά το φόρτωμα, W1-W4: δείγματα από την 1η-4η πλύση της στήλης, M: ο μάρτυρας 
μοριακών βαρών (LMW, Pharmacia) και E1-Ε7: δείγματα από την 1η-7η έκλουση με 80, 100, 150, 200, 
250, 300 και 350 mM ιμιδαζόλιο, αντίστοιχα. Το μαύρο βέλος υποδεικνύει την πρωτεΐνη His10-HrpE ενώ 
το λευκό την πρωτεΐνη HrpO. 
 

Ο καθαρισμός της πρωτεΐνης His10-HrpE, συνεκφραζόμενης με την HrpO, αλλά και 
της δεύτερης απουσία της πρώτης, πραγματοποιήθηκε με χρωματογραφία συγγένειας 
ακινητοποιημένου μετάλλου Ni-NTA, όπως ακριβώς περιγράφεται στην ενότητα «Υλικά 
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και Μέθοδοι» του παρόντος κεφαλαίου (Παρ. 6.2.3). Η έκλουση των πρωτεϊνών από τη 
στήλη έγινε σε επτά βήματα αυξανόμενης συγκέντρωσης ιμιδαζολίου (80, 100, 150, 200, 
250, 300 και 350 mM). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.3 (Α) τα κύρια κλάσματα έκλουσης της His10-HrpE 
περιέχουν και την πρωτεΐνη HrpO. Αντίθετα, απουσία της πρωτεΐνης His10-HrpE, η HrpO 
δεν ανιχνεύεται σε κανένα από τα κλάσματα έκλουσης (Εικ. 6.3 Β), υποδεικνύοντας ότι η 
έκλουση της από τη στήλη οφείλεται στο σχηματισμό συμπλόκου με την His10-HrpE. 

Στα πειράματα αυτά, δεν κατέστη εφικτή η σύγκριση του επιπέδου παραγωγής των 
δύο πρωτεϊνών γιατί στο μοριακό βάρος που εμφανίζεται η πρωτεΐνη His10-HrpE, κατά 
την ηλεκτροφόρησή της σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, εντοπίζεται και 
μια άγνωστη πρωτεΐνη της E. coli (Εικ. 6.3 Α και Β). Πρέπει να σημειωθεί ότι, η 
πρωτεΐνη αυτή δεν δεσμεύεται (μη-ειδικά) στη στήλη και έτσι δεν επηρεάζει το 
αποτέλεσμα της παρατηρούμενης αλληλεπίδρασης. Επίσης, τα δεδομένα της Εικόνας 6.3 
Α δεν επέτρεψαν ένα συμπέρασμα όσον αφορά τη μοριακή αναλογία του συμπλόκου 
HrpE-HrpO. 

6.3.4 Προσδιορισμός της περιοχής δέσμευσης των HrpO και HrcN στην HrpE 

Προκειμένου να διευκρινιστεί αν οι πρωτεΐνες HrpO και HrcN δεσμεύονται στην ίδια 
ή σε διαφορετικές περιοχές της HrpE, χρησιμοποιήθηκαν έξι μεταλλάγματα διαγραφής 
της τελευταίας και μελετήθηκε η ικανότητα τους να σχηματίζουν σύμπλοκο με τις HrpO 
και HrcN, εφαρμόζοντας το σύστημα δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα. 

Τα γονίδια που εκφράζουν κάθε μία από τις ελλειμματικές μορφές: HrpE1-142, HrpE25-

194, HrpE45-194, HrpE58-194, HrpE81,194, και HrpE101-194 (Κεφ. 5, Παρ. 5.2.2), της πρωτεΐνης 
HrpE, συντήχθηκαν αμινοτελικά με την περιοχή του Gal4 που ευθύνεται για την 
ενεργοποίηση της μεταγραφής (Gal4-activation domain), στο φορέα έκφρασης pACT2, 
ενώ τα γονίδια hrpO και hrcNN συντήχθηκαν με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA (Gal4-
DNA binding domain) στο φορέα έκφρασης pAS2-1. Τα πλασμίδια pAS2-1/hrpO και 
pAS2-1/hrcNΝ, συνδυάστηκαν δυαδικά με κάθε ένα από τα πλασμίδια: pACT2/hrpE1-142, 
pACT2/hrpE25-194, pACT2/hrpE45-194, pACT2/hrpE58-194, pACT2/hrpE81-194 και 
pACT2/hrpE101-194, για το μετασχηματισμό κυττάρων του στελέχους PJ69-4A του 
σακχαρομύκητα. 

Η ικανότητα των παραπάνω πρωτεϊνικών συνδυασμών να ενεργοποιούν τα γονίδια 
αναφοράς του στελέχους PJ69-4A, και να οδηγούν στην ανάπτυξη αποικιών λευκού 
χρώματος απουσία αδενίνης/ιστιδίνης και παρουσία 1 mM 3-ΑΤ, παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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Συνδυασμοί 
Πρωτεϊνών 

 

Ανίχνευση 
Αλληλεπίδρασης 

BD AD  
HrpE1-142 + 
HrpE25-194 + 
HrpE45-194 + 
HrpE58-194 + 
HrpE81-194 - 

 
 
 

HrpO 

HrpE101-194 - 
HrpE1-142 - 
HrpE25-194 + 
HrpE45-194 + 
HrpE58-194 - 
HrpE81-194 - 

 
 
 

HrcNN 

HrpE101-194 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6.3 Σύστημα δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα. Η ικανότητα κυττάρων του 
στελέχους PJ69-4A, που εκφράζουν δυαδικούς 
πρωτεϊνικούς συνδυασμούς, να αναπτύσσουν ή όχι 
αποικίες λευκού χρώματος σε πλήρες ελάχιστο 
θρεπτικό μέσο από το οποίο απουσιάζουν τα 
αμινοξέα λευκίνη, τρυπτοφάνη, αδενίνη και ιστιδίνη, 
παρουσία 1 mM 3-AT, συμβολίζεται με + και -, 
αντίστοιχα. 

 

Τα δεδομένα του Πίνακα 6.3, δείχνουν ότι η πρωτεΐνη HrpE1-142, από την οποία 

απουσιάζουν τα καρβοξυτελικά κατάλοιπα 143-194, διατηρεί την ικανότητα της 

ολοπρωτεΐνης (HrpE1-194) να αλληλεπιδρά με την HrpO, υποδεικνύοντας ότι το 

καρβοξυτελικό τμήμα της HrpE δεν απαιτείται για το συσχετισμό της με την HrpO. 

Επιπλέον, η περιοχή της HrpE που οριοθετείται από τα κατάλοιπα 58-80 φαίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική για την αλληλεπίδραση αυτή, καθώς η διαγραφή της περιοχής 1-57 

διατηρεί την αλληλεπίδραση ενώ η διαγραφή της περιοχής 1-80 την καταργεί. 

Για την αλληλεπίδραση HrpE–HrcN, φαίνεται να απαιτείται τόσο η αμινοτελική όσο 

και η καρβοξυτελική περιοχή του μορίου της HrpE διότι καμία από τις δύο ελλειμματικές 

μορφές που δοκιμάστηκαν, HrpE1-142 και HrpE101-194 (από τις οποίες απουσιάζουν τα 52 

καρβοξυτελικά ή τα 100 αμινοτελικά κατάλοιπα της πρωτεΐνης, αντίστοιχα), δεν φαίνεται 

να αλληλεπιδρά με την HrcN. Η περιοχή μεταξύ των 45 και 57 αμινοξικών καταλοίπων 

της HrpE κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην αλληλεπίδρασή της με την HrcN, καθώς η 

διαγραφή της καταργεί την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. 

Το ιδιαίτερα υψηλό, σε σχέση με τους αρνητικούς μάρτυρες, επίπεδο έκφρασης της 

β-γαλακτοσιδάσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, καμία από τις χιμαιρικές πρωτεΐνες 

δεν οδηγεί σε αυτόνομη ενεργοποίηση των γονίδιων αναφοράς του στελέχους, 

επιβεβαιώνει τόσο την in vivo αλληλεπίδραση κάθε πρωτεϊνικού ζεύγους όσο και τον 
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προσδιορισμό των επιμέρους περιοχών της HrpE που συμμετέχουν σε κάθε μία από 

αυτές (Εικ. 6.4, 6.5). 

 
Εικόνα 6.4 Ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης (Miller units), μετρημένη σε μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης, 
pJ69-4A. Οι αριθμητικές τιμές αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους τριών ανεξάρτητων πειραματικών 
δοκιμών με διπλά δείγματα. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα του ίδιου στελέχους που 
περιείχαν τα πλασμίδια pVA3-1 και pTD1-1 (+C), ενώ ως αρνητικός μάρτυρας κύτταρα, εκείνα που 
περιείχαν τα πλασμίδια pAS2-1 και pACT2 (-C). Όλες οι πρωτεΐνες που συμπεριλήφθηκαν στη βιοδοκιμή 
ελέγχθηκαν για αυτόνομη ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς του στελέχους. 
 

Συνολικά, τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι οι περιοχές πρόσδεσης των HrpO και 
HrcN στην HrpE είναι διαφορετικές. Έτσι, η HrpE φαίνεται να αλληλεπιδρά με την HrpO 
μέσω του αμινοτελικού της τμήματος (1-142 aa). Ο σταδιακός αμινοτελικός περιορισμός 
της περιοχής αυτής οδηγεί σε εξασθένιση της αλληλεπίδρασης, μειώνοντας το επίπεδο 
έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης έως και 65 %, ενώ η απομάκρυνση των αμινοξικών 
καταλοίπων 1-80 την καθιστά μη ανιχνεύσιμη (Εικ. 6.4). 

Αντίθετα, η δέσμευση της HrcN φαίνεται να διενεργείται μέσω μιας διευρυμένης 
περιοχής της HrpE (45-194 aa), η οποία καλύπτει τα 3/4 της αλληλουχίας της 
εξαιρουμένου του αμινοτελικού της άκρου. Τα αποτελέσματα της Εικόνας 6.5 
υποδεικνύουν επίσης ότι η απομάκρυνση του αμινοτελικού άκρου (1-44 aa) της 
πρωτεΐνης HrpE όχι μόνο δεν καταργεί αλλά φαίνεται να προάγει την αλληλεπίδρασή της 
με την HrcN, εκτοξεύοντας την ενζυμική ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε πολύ 
υψηλά επίπεδα. 
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Εικόνα 6.5 Ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης (Miller units), μετρημένη σε μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης, 
pJ69-4A. Οι αριθμητικές τιμές αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους τριών ανεξάρτητων πειραματικών 
δοκιμών με διπλά δείγματα. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα του ίδιου στελέχους που 
περιείχαν τα πλασμίδια pVA3-1 και pTD1-1 (+C), ενώ ως αρνητικός μάρτυρας κύτταρα, εκείνα που 
περιείχαν τα πλασμίδια pAS2-1 και pACT2 (-C). Όλες οι πρωτεΐνες που συμπεριλήφθηκαν στη βιοδοκιμή 
ελέγχθηκαν για αυτόνομη ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς του στελέχους. 

6.3.5 Η ικανότητα της πρωτεΐνης HrpE να ιδιο-συνδέεται in vivo. 

Η αδυναμία ανίχνευσης μέσω του συστήματος δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα της, 
ήδη γνωστής από in vitro πειράματα, αλληλεπίδρασης HrpE–HrpE (Κεφ. 5) αλλά και της 
HrpE–HrpO, όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός pAS2-1/HrpE + pACT2/HrpO, 
οδήγησε στην υπόθεση ότι η αμινοτελική σύντηξη της HrpE με την περιοχή του Gal4 που 
δεσμεύεται στο DNA επηρεάζει, ενδεχομένως, τη διαμόρφωσή της πρωτεΐνης 
αποκρύπτοντας τις επιφάνειες επαφής και παρεμποδίζοντας την αλληλεπίδρασή της με 
άλλα πρωτεϊνικά συστατικά. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν στο 
σύστημα δύο υβριδίων χρησιμοποιούνται πρωτεΐνες πλήρους μήκους τότε οι ενδεχόμενες 
αλληλεπιδράσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα ασθενείς συγκρινόμενες με εκείνες όπου το 
μήκος των πρωτεϊνών περιορίζεται στις αλληλεπιδρούσες περιοχές (Ito et al., 2002). 

Προκειμένου να διερευνηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και δεδομένου ότι η HrpE 
φαίνεται να ιδιο-συνδέεται in vitro μέσω του αμινοτελικού της τμήματος (Κεφ. 5), σαν 
αμινοτελικό σύντηγμα με την Gal4 περιοχή πρόσδεσης στο DNA χρησιμοποιήθηκε το 
παράγωγο διαγραφής HrpE1-142, από το οποίο απουσιάζουν τα 52 καρβοξυτελικά 
αμινοξικά κατάλοιπα της πρωτεΐνης. Αφού διαπιστώθηκε ότι η χιμαιρική πρωτεΐνη Gal4 
BD-HrpE1-142 δεν ενεργοποιεί αυτόνομα τα γονίδια αναφοράς του στελέχους PJ69-4A, 
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συνδυάστηκε με κάθε ένα από τα υπόλοιπα παράγωγα του μορίου της HrpE, συντηγμένα 
με την περιοχή του Gal4 που εμπλέκεται στην ενεργοποίησης της μεταγραφής.  
 

 

Συνδυασμοί 
Πρωτεϊνών 

 

Ανίχνευση 
Αλληλεπίδρασης 

HrpE1-142 + 
HrpE25-194 + 
HrpE45-194 + 
HrpE58-194 + 
HrpE81-194 - 

 
 
HrpE1-142 

HrpE101-194 - 

Πίνακας 6.4 Σύστημα δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα. Η ικανότητα κυττάρων του στελέχους 
PJ69-4A, που εκφράζουν δυαδικούς πρωτεϊνικούς 
συνδυασμούς, να αναπτύσσουν ή όχι αποικίες λευκού 
χρώματος σε πλήρες ελάχιστο θρεπτικό μέσο από το 
οποίο απουσιάζουν τα αμινοξέα λευκίνη, τρυπτοφάνη, 
αδενίνη και ιστιδίνη, παρουσία 1 mM 3-AT, 
συμβολίζεται με + και -, αντίστοιχα. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ικανότητα μετασχηματισμένων, με τους παραπάνω 

συνδυασμούς, κυττάρων του στελέχους PJ69-4A να αναπτύσσονται, εμφανίζοντας λευκό 
χρωματισμό, σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο απουσία αδενίνης και ιστιδίνης (Πιν. 6.4) και 
αφετέρου το επίπεδο έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης, στα ίδια κύτταρα, (Εικ. 6.6) 
διαπιστώθηκε ότι η πρωτεΐνη HrpE ιδιο-συνδέεται in vivo, μέσω μιας κεντρικής περιοχής 
του μορίου της (58-142 aa).  
 

 
Εικόνα 6.6 Ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης (Miller units), μετρημένη σε μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης, 
pJ69-4A. Οι αριθμητικές τιμές αντιπροσωπεύουν τους μέσους όρους τριών ανεξάρτητων πειραματικών 
δοκιμών με διπλά δείγματα. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα του ίδιου στελέχους που 
περιείχαν τα πλασμίδια pVA3-1 και pTD1-1 (+C), ενώ ως αρνητικός μάρτυρας κύτταρα, εκείνα που 
περιείχαν τα πλασμίδια pAS2-1 και pACT2 (-C). Όλες οι πρωτεΐνες που συμπεριλήφθηκαν στη βιοδοκιμή 
ελέγχθηκαν για αυτόνομη ενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς του στελέχους. 
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Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν, σε γενικό πλαίσιο, με ότι παρατηρείται in vitro για 
την πρωτεΐνη HrpE. Η διαφορά έγκειται στην αδυναμία ανίχνευσης αυτο-
αλληλεπίδρασης in vivo μετά την απομάκρυνση της περιοχής 59-80 aa από το πρωτεϊνικό 
μόριο, ενώ η απουσία της ίδιας περιοχής δεν φαίνεται να επηρεάζει τον ιδιο-συσχετισμό 
της πρωτεΐνης HrpE in vitro. 

6.3.6 In vitro μελέτη της δέσμευσης των πρωτεϊνών HrpO και HrcN στην HrpE. 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση της HrpE με τις HrpO και 
HrcN εφαρμόστηκε η τεχνική Far Western. Για το σκοπό αυτό, καθαρισμένη (και 
παραγόμενη στην E. coli) πρωτεΐνη His10-HrpE και τα παράγωγα της His10-HrpE1-142 και 
His10-HrpE101-194 αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και 
μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη PVDF. Η μεμβράνη αυτή υποβλήθηκε σε ανάλυση Western 
με τα εξής αντισώματα: α) anti-HrpE (1:10.000) για να προσδιοριστεί η θέση των 
πρωτεϊνικών μορίων (Εικ. 6.8 Α), ή β) anti-HrcN (1:10.000), αφού προηγήθηκε επώασή 
της με, την επίσης βακτηριακής προέλευσης, καθαρή πρωτεΐνη His10-HrcN (1 μg / ml), 
ώστε να διαπιστωθεί η δέσμευση ή όχι της τελευταίας στην ακινητοποιημένη His10-HrpE 
(Εικ. 6.8 Β). Παράλληλα, η μεμβράνη ακινητοποίησης υβριδοποιήθηκε με ραδιενεργά 
σημασμένη πρωτεΐνη 35S-HrpO και εκτέθηκε σε φίλμ αυτοραδιογραφίας (Εικ. 6.8 Γ).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.7 Καθαρή πρωτεΐνη His10-HrcN (A) 
και ραδιενεργά σημασμένη πρωτεΐνη 35S-HrpΟ 
(Β) που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα Far 
Western. 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.8 Β, η HrcN δεσμεύεται μόνο στην πλήρους μήκους 

πρωτεΐνη HrpE και όχι στις ελλειμματικές μορφές της HrpE1-142 και HrpE101-194, 
υποδηλώνοντας ότι καμία από τις δύο δεν επαρκεί για την ανίχνευση της εν λόγω 
αλληλεπίδρασης. Όταν αντίστοιχη μεμβράνη υπέστη ανάλυση Western με anti-HrcN 
(1:10.000), χωρίς προηγούμενη επώασή της με την His10-HrcN, το αντίσωμα δεν 
αναγνώρισε κανένα πρωτεϊνικό μόριο, επιβεβαιώνοντας την ειδική δέσμευση των HrpE–
HrcN (δεδομένα δεν παρατίθενται).  
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Σύμφωνα με την Εικόνα 6.8 Γ, η πρωτεΐνη HrpE αλληλεπιδρά με την HrpO μέσω του 
αμινοτελικού της τμήματος ενώ η περιοχή από 1–100 aa κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για 
τη μεταξύ τους σύνδεση. 
 

Εικόνα 6.8 In vitro δέσμευση των 
πρωτεϊνών HrpO και HrcN στην 
HrpE. Καθαρές πρωτεΐνες His10-
HrpE (στήλη 1), His10-HrpE1-142 
(στήλη 2) και His10-HrpE101-194 
(στήλη 3), μεταφέρθηκαν σε 
μεμβράνη PVDF, η οποία 
υποβλήθηκε σε ανάλυση Western με 
anti-HrpE (1:10.000) (A) ή 

επωάστηκε με καθαρή His10-HrcN (1 μg/ml) και αναλύθηκε με Western χρησιμοποιώντας anti-HrcN 
(1:10.000) (Β) ή επωάστηκε με ραδιενεργά σημασμένη 35S-HrpO και εκτέθηκε σε φίλμ αυτοραδιογραφίας 
(Γ). Τα βέλη υποδεικνύουν (από πάνω προς τα κάτω) τη θέση των His10-HrpE, His10-HrpE1-142 και His10-
HrpE101-194. 
 

Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με ότι διαπιστώθηκε από τα in vivo πειράματα και 
υποδεικνύουν την ύπαρξη φυσικής αλληλοδέσμευσης των αλληλεπιδρώντων μορίων.  

6.3.7 Η παρουσία της HrpE καταστέλλει την ενεργότητα ΑΤΡάσης της HrcN 

Δεδομένου ότι οι πρωτεΐνες HrpE και HrcN αλληλεπιδρούν, in vitro, μέσω φυσικής 
επαφής των μορίων τους, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί αν η παρουσία της πρωτεΐνης 
HrpE επηρεάζει την ενεργότητα ΑΤΡάσης της HrcN. Για το λόγο αυτό οι πρωτεΐνες 
υπερεκφράστηκαν στο στέλεχος BL21(DE3)pLysS της E. coli, φέροντας αμινοτελικά 
συντηγμένη την περιοχή των δέκα ιστιδινών του φορέα pET16b, και καθαρίστηκαν με 
χρωματογραφία συγγένειας ιόντων νικελίου (Ni-NTA). 
 

 
Εικόνα 6.9 Πρότυπη καμπύλη ποσοτικοποίησης ανόργανου φωσφόρου Pi (Α), βασισμένη στη μέτρηση της 
οπτικής πυκνότητας στα 660 nm (OD660) διαφορετικών συγκεντρώσεων φωσφόρου, σε διάλυμα Α (50 mM 
Tris-Cl, pH 8, 50 mM KCl, 5 mM MgCl, 1mg/ml BSA). Η υδρόλυση του ΑΤΡ από την πρωτεΐνη His-HrcN 
(0,6 μg/ml) προσδιορίστηκε υπολογίζοντας την ελευθέρωση φωσφόρου σε 100 μl διαλύματος Α παρουσία 
1 mM ATP, .μετά την επώαση 12 λεπτών στους 30 °C (Β). 
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Ήταν ήδη γνωστό ότι, η πρωτεΐνη His10-HrcN διατηρείται ακέραιη δομικά και 
λειτουργικά, υδρολύοντας ΑΤΡ με γραμμικό τρόπο συναρτήσει του χρόνου (Pozidis et 
al., 2003). Η ενζυμική ενεργότητα ΑΤΡάσης της His10-HrcN, παρουσία ή απουσία της 
πρωτεΐνης His10-HrpΕ, προσδιορίστηκε υπολογίζοντας την ελευθέρωση φωσφόρου κατά 
την υδρόλυση του ΑΤΡ χρησιμοποιώντας τη φασματοφωτομετρική μέθοδο της 
χρωστικής πράσινο του μαλαχίτη (Lanzetta et al., 1979) (Εικόνα 6.9 Β). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.10, η παρουσία της His10-HrpE επιδρά κατασταλτικά 
στην ενζυμική ενεργότητα της His10-HrcN, ενισχύοντας την, ήδη διαπιστωμένη, μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση. Η παρουσία της HrpE σε μοριακή αναλογία 1:1 δε φαίνεται να 
επηρεάζει την ενεργότητα του ενζύμου. Η αναλογία 2HrpE:1HrcN οδηγεί σε μείωση της 
τάξης του 30%, ενώ με αναλογία 4HrpE:1HrcN το ποσοστό μείωσης ξεπερνά το 45% της 
βασικής ενεργότητας του ενζύμου, απουσία της πρωτεΐνης HrpE. Εκτός εξαιρέσεων, 
δριμύτερα φαινόμενα δεν παρατηρήθηκαν όταν η αναλογία HrpE:HrcN έφτασε το 8:1 ή 
και πολύ μεγαλύτερες αναλογίες (δεδομένα δεν παρατίθενται). Είναι πιθανό η αυξημένη 
συγκέντρωση της HrpE να οδηγεί σε αυξημένο ρυθμό σχηματισμού υψηλής τάξης ομο-
ολιγομερών συμπλόκων της, μορφή στην οποία ίσως να μην επιτελεί αρνητική ρύθμιση 
στην HrcN. 

 
Εικόνα 6.10 Η παρουσία της His10-HrpE καταστέλλει την 
ενεργότητα ΑΤΡάσης της His10-HrcN. Η εναπομένουσα 
ενεργότητα ΑΤΡάσης εκφράζεται σαν επί της % ποσοστό της 
ενεργότητας της His10-HrcN απουσία της His10-HrpE. Η 
υδρόλυση του ΑΤΡ από την His10-HrcN (0,05 μΜ) 
προσδιορίστηκε υπολογίζοντας την ελευθέρωση φωσφόρου σε 
100 μl διαλύματος Α (50 mM Tris-Cl pH 8, 50 mM KCl, 5 mM 
MgCl, 1 mg/ml BSA) παρουσία 1 mM ATP, και πρωτεΐνης 
His10-HrpE, (0, 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4 μΜ) μετά από επώαση 10 
λεπτών στους 30 °C.  

 
 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και τα δεδομένα της Εικόνας 6.10 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραματικών δοκιμών, χωρίς 
σημαντικές διακυμάνσεις στις παρατηρούμενες τιμές, τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν 
πάντα επαναλήψιμα. Σε κάποιες δοκιμές δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική επίδραση 
της HrpE στην ενεργότητα της HrcN. Το γεγονός ότι η HrpE εκδηλώνει in vitro ενδογενή 
τάση για ολιγομερισμό σε διάλυμα ενδέχεται να επηρεάζει την ικανότητά της να 
καταστέλλει την ενεργότητα ΑΤΡάσης της HrcN. Δηλαδή, η ΗrpE θα μπορούσε να μην 
αλληλεπιδρά με την HrcN και έτσι να μην εκδηλώνει την κατασταλτική της δράση. Για 
το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί η επίδραση της ΗrpE στην ενεργότητα της 
HrcN με άλλου είδους δοκιμή, όπως για παράδειγμα μετά από συνέκφραση και 
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συγκαθαρισμό τους ως σύμπλοκο από την E. coli. Εντούτοις, μέχρι στιγμής, απομόνωση 
συμπλόκων ΗrcN-HrpE έχει επιτευχθεί μόνο μετά από εκχύλιση βακτηριακών λυμάτων 
E. coli σε συνθήκες πολύ υψηλής αλκαλικότητας (Σ. Χαρόβα, Κοκκινίδης και 
Πανόπουλος, αδημοσίευτα αποτελέσματα). 

6.3.8 Υποκυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO στην P. syringae 

pv. phaseolicola. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η in vivo υποκυτταρική θέση των πρωτεϊνών HrpE και 
HrpO της P. syrinagae pv. phaseolicola, εξετάστηκε καταρχήν αν οι πρωτεΐνες αυτές 
εντοπίζονται στο κυτταρικό κλάσμα ή στο υπερκείμενο της καλλιέργειας. Για το λόγο 
αυτό, τα βακτήρια μετά την αρχική τους ανάπτυξη σε πλούσιο θρεπτικό μέσο, 
μεταφέρθηκαν σε ελάχιστο θρεπτικό μέσο Ηrp και καλλιεργήθηκαν εκ νέου ώστε να 
επαχθεί η έκφραση των γονιδίων hrp. Μετά από 14ωρη ανάπτυξη στους 28 °C η 
καλλιέργεια διαχωρίστηκε σε δύο κλάσματα: υπερκείμενο φυγοκέντρησης χαμηλής 
ταχύτητας (εκκρινόμενο, S) και κυτταρικό (C), όπως περιγράφεται στην ενότητα «Υλικά 
και Μέθοδοι» του παρόντος κεφαλαίου.  

Τα πρωτεϊνικά κλάσματα αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, 
μεταφέρθηκαν σε μεμβράνη PVDF και υποβλήθηκαν σε υβριδοποίηση western με τη 
χρήση κατάλληλων αντισωμάτων. Ως θετικός και αρνητικός μάρτυρας για το 
εκκρινόμενο κλάσμα χρησιμοποιήθηκαν τα πολυκλωνικά αντισώματα anti-HrpZPsp και 
anti-AvrPphB, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.11, σε αντίθεση με την 
πρωτεΐνη HrpZ, οι πρωτεΐνες HrpE και HrpO εντοπίζονται μόνο στο κυτταρικό κλάσμα 
υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για κυτταροπλασματικά και όχι εκκρινόμενα συστατικά 
της εκκριτικής συσκευής. 
 

Εικόνα 6.11 Κυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών HrpE και 
HrpO στην Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Δείγματα 
συνολικού κυτταρικού εκχυλίσματος (cell-bound, C) και 
βακτηριακού αιωρήματος απαλλαγμένου κυτταρικών 
υπολειμμάτων (cell-free supernatant, S), αναλύθηκαν με 
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακριλαμίδης (SDS-
PAGE) 15%. Ακολούθησε ανοσοανίχνευση των πρωτεϊνών HrpE, 
HrpO, AvrPphB και HrpZ χρησιμοποιώντας τα πολυκλωνικά 

αντισώματα anti-HrpE (1:10.000), anti-HrpO (1:10.000), anti-AvrPphB (1:5.000) και anti-HrpZ (1:20.000), 
αντίστοιχα. Οι πρωτεΐνες AvrPphB και HrpZ χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικός και θετικός μάρτυρας (μη 
εκκρινόμενη και εκκρινόμενη πρωτεΐνη), αντίστοιχα. 
 

Το κυτταρικό υλικό, μετά από υπερφυγοκέντρηση 1 ώρας στις 65.000 rpm στους 4 
°C, κλασματώθηκε περαιτέρω σε διαλυτό κυτταροπλασματικό και αδιάλυτο μεμβρανικό 
κλάσμα. Η ανάλυση των δύο κλασμάτων έδειξε ότι η HrpO εντοπίζεται αποκλειστικά στο 
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αδιάλυτο μεμβρανικό κλάσμα ενώ η HrpE ανιχνεύεται και στο διαλυτό 
κυτταροπλασματικό και στο αδιάλυτο μεμβρανικό κλάσμα (Εικ. 6.12). 
 

Εικόνα 6.12 Yποκυτταρικός εντοπισμός των πρωτεϊνών HrpE και HrpO 
σε διαλυτό κυτταροπλασματικό (supernatant, S) και αδιάλυτο μεμβρανικό 
(pellet, P) κλάσμα βακτηρίων P. s. phaseolicola, μετά από ανάλυση 
western. 

 

 
Προκειμένου να εξεταστεί η φύση του συσχετισμού των δύο πρωτεϊνών με την 

κυτταρική μεμβράνη, το αδιάλυτο κυτταρικό κλάσμα υποβλήθηκε σε μια σειρά 
χειρισμών που περιελάμβαναν τη χρήση ουρίας, άλατος και απορρυπαντικών (Εικ. 6.13).  

 
 

 
Εικόνα 6.13 Η επίδραση της έκπλυσης με ουρία, Triton X-114, Tween 20 και SDS στη μεμβρανική 
σύνδεση των πρωτεϊνών HrpE και HrpO. Το διαλυτό κλάσμα και το αδιάλυτο κυτταρικό υλικό 
υποδεικνύονται με S (supernatant) και P (pellet), αντίστοιχα. 
 

 
Το γεγονός ότι ακόμα και παρουσία χαμηλών συγκεντρώσεων ουρίας ή ήπιων μη-

ανιονικών απορρυπαντικών, οι πρωτεΐνες HrpO και HrpE μετακινούνται από το 
μεμβρανικό στο διαλυτό κυτταροπλασματικό κλάσμα υποδηλώνει ότι η σύνδεση τους με 
τη μεμβράνη είναι περιφερειακή. Σύμφωνα με το προφίλ υδροφοβικότητάς τους (Εικ. 
6.14), καμία από τις δύο δεν προβλέπεται να διαθέτει διαμεμβρανικές περιοχές. Είναι 
επομένως πιθανό η σύνδεση αυτή να οφείλεται στην αλληλεπίδρασή τους με κάποιο 
μεμβρανικό ή μεμβρανικά συνδεόμενο συστατικό.  
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Εικόνα 6.14 Πρόβλεψη τοπολογίας των πρωτεϊνών HrpO (αριστερά) και HrpE (δεξιά) στην P. syringae pv. 
phaseolicola με το πρόγραμμα TMpred (http://www.ch.embnet.org/software/TMPRED_form.html). 
 

6.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας διερευνήθηκε, η ικανότητα της πρωτεΐνης HrpE 
να αλληλεπιδρά με δομικά και λειτουργικά συστατικά της εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ 
in vivo, εφαρμόζοντας το σύστημα δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα. Τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν επιβεβαιώνουν την ικανότητα της HrpE να ιδιο-συνδέεται για το 
σχηματισμό ομο-ολιγομερών (Κεφ. 5) καθώς και την αλληλεπίδρασή της με δύο επιπλέον 
συστατικά του εκκριτικού μονοπατιού˙ τις πρωτεΐνες HrpO και HrcN.  

Οι αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης HrpE με τις πρωτεΐνες HrpO και HrcN 
ανιχνεύθηκαν τόσο in vivo, μέσω του συστήματος δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα, όσο 
και in vitro με την τεχνική Far western. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση HrpE-HrpO 
επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και μέσω μια διαφορετικής in vivo προσέγγισης που 
περιελάμβανε την συνέκφραση και τον επακόλουθο συγκαθαρισμό των δύο πρωτεϊνών 
από την E. coli. Αργότερα, με την ίδια προσέγγιση επιβεβαιώθηκε και η αλληλεπίδραση 
HrpE–HrcN (Σ. Χαρόβα, Κοκκινίδης και Πανόπουλος, αδημοσίευτα αποτελέσματα). Η 
ανίχνευση των αλληλεπιδράσεων μέσω in vivo τεχνικών καταδεικνύει τη δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης, ενώ η in vitro τεκμηρίωσή τους, με την τεχνική Far Western, 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη αλληλεπίδρασης και υποδηλώνει την ανάγκη φυσικής επαφής 
μεταξύ των αλληλεπιδρώντων πρωτεϊνικών μορίων. 

Η δημιουργία ελλειμμάτων της πρωτεΐνης HrpE έδωσε τη δυνατότητα να εντοπιστεί η 
περιοχή της πρωτεΐνης που απαιτείται για τις προαναφερόμενες αλληλεπιδράσεις (Εικ. 
6.15). Η ελλειμματική πρωτεΐνη HrpE1-142, από την οποία απουσιάζουν τα 52 
καρβοξυτελικά κατάλοιπα ολοπρωτεΐνης (HrpE1-194) φαίνεται να ιδιοσυνδέεται in vivo 
και in vitro. Την ίδια ικανότητα διατηρεί και η πρωτεΐνη HrpE58-194 από την οποία 
απουσιάζουν τα 57 αμινοτελικά κατάλοιπα του μορίου, υποστηρίζοντας ότι η 
απαιτούμενη περιοχή για την ιδιοσύνδεση της HrpE, in vivo και in vitro, εντοπίζεται στην 
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περιοχή μεταξύ των καταλοίπων 58-142. Εντούτοις, η μελέτη της αυτο-αλληλεπίδρασης 
in vitro, οριοθετεί την κρίσιμη περιοχή ολιγομερισμού μεταξύ των καταλοίπων 81 και 
100, στην κεντρική δηλαδή περιοχή του πρωτεϊνικού μορίου (Κεφ. 5). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6.15 Σχηματική 
απεικόνιση πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων όπως 
προσδιορίστηκαν με το 
σύστημα δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα. 

 
Στο σύστημα του μαστιγίου της Salmonella, η πρωτεΐνη FliH (η ομόλογη της HrpE) 

έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει περιγραφεί ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων στις οποίες 
συμμετέχει. Η σάρωση, μέσω διαγραφών (10 aa), ολόκληρης της αλληλουχίας της 
(μήκους 235 aa) προσδιόρισε ότι η πρωτεΐνη FliH ολιγομερίζεται μέσω μιας κεντρικής 
περιοχής (100-140 aa) του μορίου της, για την οποία προβλέπεται δομή σπειρωμένων 
σπειραμάτων (Auvray et al., 2002; Gonzalez-Pedrajo et al., 2002). Τα δεδομένα αυτά 
συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής ως προς την εμπλοκή της 
κεντρικής περιοχής της HrpE στην αυτο-αλληλεπίδραση, πράγμα που συνάδει και με την 
in silico πρόβλεψη ότι η πρωτεΐνη HrpE σχηματίζει σπειρωμένα σπειράματα στο 
αμινοτελικό της τμήμα (κυρίως μεταξύ των καταλοίπων 20-100), μέσω του οποίου 
αλληλεπιδρά με τον εαυτό της. Οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να παρέχουν μία 
αλληλεπιδρούσα επιφάνεια μέσω της οποίας η HrpE συμμετέχει σε ομοτυπικές ή 
ετεροτυπικές πρωτεϊνικές διασυνδέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρωματογραφική 
συμπεριφορά της συνηγορεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρωτεΐνη HrpE σε διάλυμα 
σχηματίζει ολιγομερή τα οποία, με βάση τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά τους, φαίνεται 
να έχουν μια εκτεταμένη διαμόρφωση, ενώ το καρβοξυτελικό ήμισυ (101-194 aa) της 
πρωτεΐνης HrpE είναι μονομερές σε διάλυμα και ακολουθεί το πρότυπο μιας σχετικά 
σφαιρικής πρωτεΐνης (Κεφ 5). Παρόμοια, ο ολιγομερισμός της FliH, σε διάλυμα, οδηγεί 
στο σχηματισμό ενός ομοδιμερούς, για το επιμηκυσμένο σχήμα του οποίου ευθύνεται 
κυρίως το αμινοτελικό τμήμα του μονομερούς (Minamino et al., 2002; Minamino and 
MacNab, 2000a; Minamino et al., 2001). Επομένως, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι, η 
αμινοτελική περιοχή της HrpE, όπως και στην περίπτωση της FliH, ευθύνεται όχι μόνο 
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για την αλληλεπίδραση με τον εαυτό της αλλά και για την τυχόν εκτεταμένη σε μήκος 
διαμόρφωση του μορίου της. 

Η αμινοτελική περιοχή της HrpE φαίνεται να εμπλέκεται και στην αλληλεπίδραση με 
τη HrpO, τόσο in vivo όσο και in vitro. Η διαγραφή των 57 πρώτων αμινοξικών 
καταλοίπων της HrpE εξασθενεί αλλά δεν καταργεί το σχηματισμό συμπλόκου της με 
την HrpO, ενώ Ν-τελικές διαγραφές μεγαλύτερες των 80 aa εμποδίζουν το σχηματισμό 
του συμπλόκου, in vivo. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι η αμινοτελική περιοχή 
μεταξύ των αμινοξικών καταλοίπων 1-80 της HrpE απαιτείται για την αλληλεπίδρασή 
της με τη HrpO, με την περιοχή 57-80 να έχει καθοριστικό ρόλο. 

Είναι ενδιαφέρον ότι στο μαστιγιακό σύστημα της Salmonella η FliH αλληλεπιδρά 
φυσικά με την πρωτεΐνη FliJ (την ομόλογη της HrpO), μέσω του αμινοτελικού της 
τμήματος (1-140 aa) (Fraser et al., 2003; Gonzalez-Pedrajo et al., 2002; Minamino and 
MacNab, 2000b). Παρά την περιορισμένη ομολογία σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας 
που εμφανίζει με τις ομόλογές της σε μαστιγιακά και μη εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ, 
η πρωτεΐνη HrpO εμφανίζει ορισμένα κοινά δομικά χαρακτηριστικά με αυτές. Οι εν λόγω 
πρωτεΐνες κωδικοποιούνται από γονίδια καθοδικά εκείνου που κωδικοποιεί για την 
ΑΤΡάση σε κάθε σύστημα, είναι παρόμοιου μεγέθους και προβλέπεται να είναι εγγενώς 
αδίπλωτες, με ένα υψηλό ποσοστό α-ελικοειδούς δομής και τάση για σχηματισμό 
σπειρωμένων σπειραμάτων. Η HrpO, με βάση τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά της, έχει 
προταθεί ότι ανήκει σε μια ομάδα εγγενώς αδίπλωτων πρωτεϊνών, οι οποίες 
αλληλεπιδρούν πιθανώς μέσω σπειρωμένων σπειραμάτων, ενώ μέλη της οικογένειας 
αυτής απαντούν σε όλα τα T3SS, συμπεριλαμβανομένου και του μαστιγιακού 
συστήματος (Gazi et al., 2008). Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η HrpO αλληλεπιδρά 
με την πρωτεΐνη HrpE μέσω του αμινοτελικού της τμήματος το οποίο προβλέπεται να 
σχηματίζει σπειρωμένα σπειράματα. Είναι λοιπόν πιθανό, ο σχηματισμός του συμπλόκου 
HrpE–HrpO να βασίζεται πράγματι στην τάση των δύο πρωτεϊνών για ενδομοριακό 
σχηματισμό σπειρωμένων σπειραμάτων. 

Οι πρωτεΐνες HrpE και HrpO δεν είναι εκκρινόμενες αλλά κυτταροπλασματικές 
πρωτεΐνες όπως καταδείχτηκε στην παρούσα μελέτη από πειράματα υποκυτταρικού 
εντοπισμού στην P.s. pv. phaseolicola, σε συνθήκες που επιτρέπουν την έκκριση, ενώ 
δεν φαίνεται να μεταφέρονται μέσω του εκκριτικού μονοπατιού τύπου ΙΙΙ, στο φυτικό 
κυτταρόπλασμα (Ramos et al., 2007). Η περαιτέρω κλασμάτωση του κυτταρικού υλικού 
έδειξε ότι και οι δύο πρωτεΐνες σχετίζονται περιφερειακά με την κυτταρική μεμβράνη, 
όπως και η HrcN (Pozidis et al., 2003). Δεδομένου ότι για καμία από τις τρεις δεν 
προβλέπεται η ύπαρξη διαμεμβρανικών περιοχών είναι πιθανό η σύνδεση αυτή να 
οφείλεται στην αλληλεπίδρασή τους με κάποιο μεμβρανικό ή μεμβρανικά σχετιζόμενο 
συστατικό. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός εγγενούς 
μηχανισμού στόχευσης στη μεμβράνη, όπως στην περίπτωση της FliH στο μαστιγιακό 
σύστημα της Salmonella. Το πρότυπο μεμβρανικής εκχύλισης για την FliH δεν 
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υποδεικνύει μεμβρανική ή περιφερειακά σχετιζόμενη αλλά μιας ενδιάμεσης τοπολογίας 
πρωτεΐνη (Auvray et al., 2002). Για την YscO, την ομόλογη της HrpO στη Yersinia, 
εικάζεται ότι σχετίζεται περιφερειακά με τη μεμβράνη ή ελευθερώνεται απ’ αυτήν κατά 
τη διαδικασία μεταφοράς των πρωτεϊνών Yops (Payne and Straley, 1998). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα σε συνδυασμό με μελέτες λειτουργικού χαρακτηρισμού 
που έχουν πραγματοποιηθεί στις ομόλογες πρωτεΐνες ζωικών και φυτικών παθογόνων 
βακτηρίων αναδεικνύουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης ΗrpE-HrpO στο μηχανισμό 
έκκρισης τύπου ΙΙΙ. Η FliJ (η ομόλογη της HrpO στο μαστίγιο) είχε προταθεί αρχικά ότι 
λειτουργεί ως μία κυτταροπλασματική σαπερόνη «γενικής χρήσεως» η οποία 
παρεμποδίζει τη συσσωμάτωση υποστρωμάτων έκκρισης στο κυτταρόπλασμα 
(Minamino et al., 2000). Όμως πρόσφατα, προσδιορίστηκε λεπτομερέστερα ο ρόλος τόσο 
της FliJ όσο και των ομολόγων της από τα παθογόνα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ της 
Salmonella (νησίδα παθογένειας 1) και της Yersinia (InvI και YscO, αντίστοιχα). Οι 
πρωτεΐνες αυτές φαίνεται ότι λειτουργούν ως συνοδοί των σαπερονών (chaperone escort 
proteins), δηλαδή εκκαθαρίζουν το σύμπλοκο της ΑΤΡάσης από τις ελεύθερες σαπερόνες 
και τις μεταφέρουν σε νέα υποστρώματα. Έτσι, προτείνεται ότι τα σύμπλοκα 
υποστρώματος-σαπερόνης αφού κατευθυνθούν στο σύμπλοκο της ΑΤΡάσης όπου 
ελευθερώνεται το προς μεταφορά υπόστρωμα, οι ελεύθερες σαπερόνες στρατολογούνται 
από την FliJ προκειμένου να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος δέσμευσης με νέα υποστρώματα 
που θα κατευθυνθούν προς έξοδο (Evans and Hughes, 2009; Evans et al., 2006). Η 
άποψη αυτή συμφωνεί με την in vitro διέγερση της ενεργότητας ΑΤΡάσης από ελεύθερη 
FliJ αλλά όχι από το σύμπλοκο FliJ-σαπερόνης. Αν και η FliJ δεν συνεκλούεται με την 
ΑΤΡάση FliI του μαστιγιακού συστήματος από χρωματογραφική στήλη συγγένειας, έχει 
προταθεί ότι ίσως η αλληλεπίδραση FliJ–FliI είναι παροδική και/ή σταθεροποιείται από 
άλλα συστατικά του μαστιγίου (Evans et al., 2006). Υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση 
ενός, ενδεχομένως, ανάλογου ρόλου της HrpO έχει δειχτεί ότι, σχηματίζει ένα ασθενές ή 
παροδικό σύμπλοκο με την πρωτεΐνη HrpG (Σ. Χαρόβα, Κοκκινίδης και Πανόπουλος, 
αδημοσίευτα αποτελέσματα), η οποία με τη σειρά της πιστεύεται ότι αποτελεί μια 
σαπερόνη του εκκριτικού μηχανισμού τύπου ΙΙΙ (Wei et al., 2005). 

Ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν οι πρωτεΐνες HrpE και HrpO στο μηχανισμό 
της έκκρισης τύπου ΙΙΙ στα φυτοπαθογόνα προκύπτει από το γεγονός ότι η ένθεση5 του 
μεταθετού στοιχείου TnphoA στα γονίδια hrpO ή hrpE καταργεί την ικανότητα της P. 
syringae pv. syringae 61 να επάγει την HR σε φυτά Nicotiana tabacum και N. 
benthamiana και να μεταφέρει την πρωτεΐνη-τελεστή AvrPto1 στη N. benthamiana 
(Ramos et al., 2007). Παρόμοια, διαγραφή του γονιδίου hrcL στο φυτοπαθογόνο 
βακτήριο Xanthomonas campestris pv. vesicatoria οδηγεί σε απώλεια της παθογόνου 

                                                 
5 Οι ενθέσεις αυτές δεν αναμένεται να επηρεάζουν άλλα γονίδια της νησίδας hrc/hrp στο εν λόγω βακτήριο 
δεδομένης της τερματικής θέσης των γονιδίων hrpO και hrpE στα αντίστοιχα συνεργειώματα της νησίδας 
(βλ. Κεφ. 1, Εικ. 1.7). 
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ικανότητας και αδυναμία επαγωγής της HR, φαινόμενο το οποίο δεν αποτρέπει η 
υπερέκφραση της ΑΤΡάσης HrcN (Lorenz and Buttner, 2009; Rossier et al., 2000). 
Αντίθετα, η κυρίαρχη αρνητική επίδραση που προκαλείται από την υπερέκφραση της 
HrcL, στην αλληλεπίδραση φυτού-παθογόνου, μπορεί να αντισταθμιστεί από τα 
αυξημένα επίπεδα έκφρασης της HrcN (Lorenz and Buttner, 2009). 

Η αδυναμία της ελλειμματικής πρωτεΐνης HrpE1-142 (από την οποία απουσιάζουν τα 
C-τελικά κατάλοιπα 143-194) να αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη HrcN, in vivo και in vitro, 
υποδεικνύει ότι η καρβοξυτελική περιοχή της HrpE είναι απαραίτητη για την 
αλληλεπίδραση αυτή. Όμως, αδυναμία σχηματισμού του συμπλόκου HrpE-HrcN, τόσο in 
vivo όσο και in vitro, παρατηρείται και όταν απομακρύνονται τα 100 αμινοτελικά 
κατάλοιπα της HrpE, υποδηλώνοντας ότι τμήμα της αμινοτελικής περιοχής απαιτείται για 
αυτό το συσχετισμό. Πράγματι, ενώ η απουσία των 45 αμινοτελικών καταλοίπων από το 
μόριο της HrpE δε φαίνεται να εμποδίζει την αλληλεπίδρασή της με τη HrcN, η απουσία 
των 57 αμινοτελικών καταλοίπων την καταργεί, υποδεικνύοντας ότι η περιοχή της HrpE 
που προσδιορίζεται από τα κατάλοιπα 45-194 απαιτείται για την αλληλεπίδραση με τη 
ΗrcN, in vivo. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις της HrcN αφορούν το 
αμινοτελικό της τμήμα 1-261, δεδομένου ότι η συνέκφραση των ολοπρωτεϊνών HrpE και 
HrcN στο σακχαρομύκητα (ως αμινοτελικά συντήγματα με τις ΑD και DB επικράτειες 
της πρωτεΐνης Gal4) ήταν θνησιγόνος. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και ενισχύονται από τα ευρήματα 
αντίστοιχων μελετών, που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε ζωικά όσο και σε φυτικά 
παθογόνα βακτήρια. Η in vivo και in vitro αλληλεπίδραση της HrcN με τη HrcL (οι 
ομόλογες των HrcN και HrpE, αντίστοιχα) στο φυτοπαθογόνο βακτήριο Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria προσδιορίστηκε μόλις πρόσφατα (Lorenz and Buttner, 2009), 
ενώ ανάλογο πρότυπο αλληλεπιδράσεων ακολουθούν και οι ορθόλογες της HrpE από 
εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ ζωοπαθογόνων βακτηρίων. Στο ζωικό παθογόνο 
βακτήριο Yersinia οι Jackson και Plano (2000), χρησιμοποιώντας τη γενετική προσέγγιση 
του συστήματος των δύο υβριδίων του σακχαρομύκητα, έδειξαν ότι η πρωτεΐνη YscL 
αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες YscN και YscQ (ομόλογες των HrpE, HrcN και HrcQb, 
αντίστοιχα) και ότι η προβλεπόμενη περιοχή σπειρωμένου σπειράματος της YscL, που 
εντοπίζεται μεταξύ των αμινοξικών καταλοίπων 39-60 είναι απαραίτητη για την 
αναγνώρισή της από την YscQ, ενώ η περιοχή μέσω της οποίας αλληλεπιδρά με την 
ΗrcN δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί (Jackson and Plano, 2000). Επιπροσθέτως, η 
FliH αλληλεπιδρά, μέσω της C-τελικής της περιοχής (100 -230 aa), με το Ν-τελικό τμήμα 
της ΑΤΡάσης FliI (ομόλογη της HrcN), σχηματίζοντας το επιμήκους σχήματος 
ετεροτριμερές σύμπλοκο (FliH)2FliI, ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει την ενζυμική 
ενεργότητα της τελευταίας (Auvray et al., 2002; Fan and Macnab, 1996; Gonzalez-
Pedrajo et al., 2002; Minamino and MacNab, 2000a, b; Minamino et al., 2001; Zhu et al., 
2002). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακραίο αμινοτελικό της τμήμα FliI (1-20 aa) που είναι 
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απαραίτητο για την αλληλεπίδρασή της με την FliH (Lane et al., 2006; Okabe et al., 
2009), είναι επίσης υπεύθυνο για τον έλεγχο της ομο-ολιγομερικής κατάστασης της FliI 
και τη ρύθμιση της καταλυτικής της ενεργότητας (Minamino et al., 2006; Okabe et al., 
2009). 

Tα δεδομένα αυτά ενισχύουν τόσο την αλληλεπίδραση της HrpE με την ΗrcN, που 
καθορίστηκε στην παρούσα μελέτη, αλλά και τον προσδιορισμό τον περιοχών της κάθε 
πρωτεΐνης που συμμετέχει στην αλληλεπίδραση και παρέχουν μαρτυρία για τον πιθανό 
ρόλο της HrpE στη δομή και λειτουργία του ενυοσώματος της P. s. pv. phaseolicola και 
άλλων μελών του γένους P. syringae. Επίσης, η σπουδαιότητα της αλληλεπίδρασης 
αυτής ενδυναμώνεται από το γεγονός ότι στα φυτοπαθογόνα η ΑΤΡάση φαίνεται να 
αποτελεί συστατικό «κλειδί» τόσο για τον εκκριτικό μηχανισμό τύπου ΙΙΙ όσο και για τη 
βακτηριακή παθογένεια (Lorenz and Buttner, 2009) και σε αντίθεση με πρόσφατα 
ευρήματα που αφορούν ζωικά παθογόνα βακτήρια (Minamino and Namba, 2008; Paul et 
al., 2008), κανένα δεδομένο απ’ όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα δε μαρτυρεί ότι η έκκριση 
τύπου ΙΙΙ στα φυτοπαθογόνα βακτήρια μπορεί να συμβεί απουσία της ΑΤΡάσης. Στα 
φυτοπαθογόνα, έχει δειχτεί ότι η πρωτεΐνη HrcN διαθέτει ενζυμική δραστηριότητα 
ΑΤΡάσης (Lorenz and Buttner, 2009; Pozidis et al., 2003) η οποία ενεργοποιείται μέσω 
ολιγομερισμού (Pozidis et al., 2003). Προκαταρκτικά πειράματα, που διενεργήθηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας διατριβής, υποδεικνύουν ότι η παρουσία της HrpE μειώνει την 
ενεργότητα ΑΤΡάσης της HrcN, υποδηλώνοντας τον πιθανό της ρόλο στην αρνητική 
ρύθμιση της ενζυμικής της δραστικότητας και ενισχύοντας τη σημασία της μεταξύ τους 
αλληλεπίδρασης. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι, απ’ όσο γνωρίζουμε, ανάλογος ρόλος 
της δεν έχει προσδιοριστεί σε κανένα φυτοπαθογόνο βακτήριο. Έχει αναφερθεί ότι η 
πρωτεΐνη ΗrcL (η ομόλογη της HrpE) συμβάλλει στη σταθερότητα της ΑΤΡάσης HrcN 
στο φυτοπαθογόνο βακτήριο X. c. pv. vesicatoria, εντούτοις το χαμηλό επίπεδο έκφρασής 
της στην E. coli δεν επέτρεψε τη διερεύνηση της επίδρασής της στην ενζυμική 
ενεργότητα της HrcN (Lorenz and Buttner, 2009). Η πρωτεΐνη YscL της Yersinia όταν 
υπερεκφράζεται εκδηλώνει μία κυρίαρχη αρνητική επίδραση στην έκκριση η οποία 
φαίνεται να προέρχεται από την αναστολή της σύνθεσης συστατικών της εκκριτικής 
μηχανής και η παρουσία της καταστέλλει την ενεργότητα ΑΤΡάσης της YscN (Blaylock 
et al., 2006). Παρόμοιος ρόλος έχει αποδοθεί και στην πρωτεΐνη FliH (η ομόλογη της 
HrpE στο μαστιγιακό σύστημα της Salmonella) για την οποία έχει προταθεί ότι 
παρεμποδίζει την άσκοπη κατανάλωση ΑΤΡ από την FliI, έως ότου η μαστιγιακή 
συσκευή καταστεί ικανή να διοχετεύσει την ενέργεια από την υδρόλυση του ΑΤP για τη 
μετατόπιση των εκκρινόμενων συστατικών, διαμέσου της κυτταροπλασματικής 
μεμβράνης, στον αυλό της εν τη γενέσει δομής του μαστιγίου (Minamino and MacNab, 
2000a). 

Η HrcN έχει δειχτεί ότι μπορεί να ιδιοσυνδέεται, σχηματίζοντας, μεταξύ άλλων, 
δωδεκαμερή τα οποία αντιπροσωπεύουν την ενζυμικά δραστικότερη μορφή της (Pozidis 
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et al., 2003). Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πρωτεΐνη HrpE 
αλληλεπιδρά με την αμινοτελική περιοχή της ΑΤΡάσης (1-261 aa), καταστέλλοντας 
ταυτόχρονα την ενζυμική της ενεργότητα, παρέχουν ενδείξεις για τον πιθανό ρόλο και 
μηχανισμό της αλληλεπίδρασης HrpE-HrcN. Παρόλο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί 
ποιο ακριβώς τμήμα της αμινοτελικής περιοχής της HrcN ευθύνεται τόσο για τον 
ολιγομερισμό της όσο και για την αλληλεπίδραση της με την HrpE, αν δηλαδή τα 
τμήματα αυτά ταυτίζονται, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η κατασταλτική δράση 
που εκδηλώνει η HrpE στην ενεργότητα ΑΤΡάσης της ΗrcN ενδεχομένως να προκαλείται 
από αλλαγές στη διαμόρφωση του μορίου της τελευταίας, αποτρέποντας τελικά τον 
ολιγομερισμό της και κατά συνέπεια την ενεργοποίησή της. Είναι λοιπόν πιθανό, η HrpE 
να λειτουργεί ως ο παράγοντας ρύθμισης της ολιγομερικής κατάστασης της HrcN. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα εξασφάλιζε ότι η ενεργή δωδεκαμερής μορφή της ΑΤΡάσης 
συγκροτείται με ένα αυστηρό και ελεγχόμενο τρόπο κατά τη διάρκεια της έκκρισης 
(Pozidis et al., 2003). 

Τέλος, η πρωτεΐνη HrpE εμφανίζει δομικές και λειτουργικές ομοιότητες με τις μη-
καταλυτικές υπομονάδες b/δ και Ε των F- και V-τύπου ΑΤΡασών, αντίστοιχα, (Κεφ. 5), 
(Pallen et al., 2006) υποδεικνύοντας ότι τα δύο αυτά συστήματα ίσως μοιάζουν με την 
εκκριτική συσκευή τύπου ΙΙΙ σε ολόκληρη τη δομική αρχιτεκτονική τους. Υποστηρικτικά 
προς αυτή την κατεύθυνση, έχει προταθεί ότι το σύμπλοκο FliH–FliI διευκολύνει μόνο 
την αρχική είσοδο του προς έκκριση υποστρώματος στην πύλη εξόδου, με την ενέργεια 
από την υδρόλυση του ΑΤΡ να χρησιμοποιείται για την αποσυναρμολόγηση και 
ελευθέρωση του συμπλόκου FliH–FliI από την πρωτεΐνη που πρόκειται να εκκριθεί. Το 
υπόλοιπο της διαδικασίας αποδίπλωσης/μεταφοράς των υποστρωμάτων οδηγείται από 
την πρωτονιεγερτική δύναμη -proton motive force- (Minamino and Namba, 2008). 
Επομένως, δεν είναι απίθανο η πρωτονιεγερτική δύναμη να αποτελεί επίσης μια πηγή 
ενέργειας στα εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ των φυτοπαθογόνων βακτηρίων. 

Μια σειρά ερευνητικών εργασιών πάνω σε εκκριτικά συστήματα τύπου ΙΙΙ, 
παθογόνων και μη βακτηρίων, υποδεικνύει την πιθανή αλληλεπίδραση της HrpE με την 
πρωτεΐνη HrcQB (Blaylock et al., 2006; Gonzalez-Pedrajo et al., 2006; Jackson and 
Plano, 2000; Johnson and Blocker, 2008; Jouihri et al., 2003; McMurry et al., 2006; 
Morita-Ishihara et al., 2006), αλλά και με τις κυτταροπλασματικές περιοχές των 
διαμεμβρανικών πρωτεϊνών HrcV και HrcU (McMurry et al., 2004; Minamino and 
MacNab, 2000b; Riordan and Schneewind, 2008; Zhu et al., 2002). Παρόλα αυτά, στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης η προσέγγιση του συστήματος των δύο υβριδίων του 
σακχαρομύκητα, δεν κατέστησε δυνατή την ταυτοποίηση των εν λόγω αλληλεπιδράσεων. 
Εντούτοις, το αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμής δεν αντανακλά απαραίτητα την 
αδυναμία της HrpE να αλληλεπιδρά με τις HrcQB, HrcU και HrcV, εφόσον δεν μπορούν 
να αποκλειστούν οι εγγενείς περιορισμοί της συγκεκριμένης μεθοδολογίας (π.χ πρωτεΐνες 
του σακχαρομύκητα που πιθανά παρεμποδίζουν τη φυσική επαφή των υπό μελέτη 
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πρωτεϊνών μέσα στο κύτταρο ή μια διαμόρφωση των χιμαιρικών πρωτεϊνών που κρύβει 
τις αλληλεπιδρούσες μεσεπιφάνειες των εν λόγω μορίων και αποτρέπει την ανίχνευση 
μιας ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης). Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα 
απαίτησης ενός τρίτου παράγοντα ο οποίος λειτουργεί ως συνδέτης μεταξύ των δυαδικών 
πρωτεϊνικών συνδυασμών που δοκιμάστηκαν. Τέλος, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το 
γεγονός ότι το σύστημα των δύο υβριδίων βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
πρωτεϊνών που λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα. Είναι λοιπόν πιθανό ότι πυρηνικές 
πρωτεΐνες παρεμποδίζουν την ειδική αλληλεπίδραση δύο χιμαιρικών πρωτεϊνών. Για τους 
λόγους αυτούς θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης της 
HrpE με κάθε ένα από τα προαναφερθέντα συστατικά της εκκριτικής συσκευής, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές προσεγγιστικές μεθόδους. Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι 
το σύστημα δύο υβριδίων χρησιμοποιήθηκε και στην προσπάθεια ανίχνευσης 
αλληλεπιδράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι πρωτεΐνες HrpO και HrcN (δεδομένα δεν 
παρατίθενται), όπως για παράδειγμα τις πιθανές, με βάση την ομολογία τους στο 
μαστιγιακό σύστημα, αλληλεπιδράσεις της HrpO με την ΗrcN και την 
κυτταροπλασματική περιοχή της HrcV αλλά και της HrcN με τις κυτταροπλασματικές 
περιοχές των HrcU και HrcV  (Fraser et al., 2003; Lorenz and Buttner, 2009; McMurry et 
al., 2004; Minamino and MacNab, 2000b; Zhu et al., 2002), χωρίς να καταστεί δυνατή η 
ανίχνευση θετικής αλληλεπίδρασης. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν την 
ικανότητα της πρωτεΐνης HrpE να αλληλεπιδρά με περισσότερα του ενός συστατικά της 
εκκριτικής συσκευής τύπου ΙΙΙ, καθιστώντας την «παράγοντα-κλειδί» σε ένα δίκτυο 
αλληλεπιδράσεων πολλαπλής δυναμικότητας. Υποδεικνύουν, επίσης, ότι η περιοχή 
ολιγομερισμού της HrpE απαιτείται για το συσχετισμό της τόσο με τη HrpO όσο και με 
την HrcN, παρά το γεγονός ότι στις δύο αυτές αλληλεπιδράσεις φαίνεται να συμμετέχει 
είτε το αμινοτελικό είτε το καρβοξυτελικό τμήμα της, αντίστοιχα (Εικ. 6.16).  
 

 
 

Εικόνα 6.16 Σχηματική απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης HrpE με τον εαυτό της, την 
ΑΤΡάση HrcN και την πρωτεΐνη HrpO. 
 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι ακόμα γνωστό i) αν ο διμερισμός ή ο 
μεγαλύτερης τάξης ολιγομερισμός της πρωτεΐνης HrpE αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
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για τη συμμετοχή της σε αλληλεπιδράσεις με συστατικά της εκκριτικής συσκευής τύπου 
ΙΙΙ, ii) αν οι παρατηρούμενες αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά ως 
μέρος ενός ρυθμιστικού εκκριτικού μηχανισμού και iii) ποια είναι η υποκυτταρική θέση 
σχηματισμού των συμπλόκων αυτών. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της παρούσας 
μελέτης σε συνδυασμό με τα δεδομένα από μελέτες σε μαστιγιακά και μη εκκριτικά 
τύπου ΙΙΙ συστήματα μας οδηγεί στο να προτείνουμε ένα υποθετικό μοντέλο που 
περιγράφει το μηχανισμό λειτουργίας της εκκριτικής συσκευής.  

Η αλληλεπίδραση της HrpE με την HrpO πιθανόν να συμβαίνει σε ένα αρχικό στάδιο 
προκειμένου να αποφευχθεί ο ολιγομερισμός της πρώτης. Το συμπέρασμα αυτό 
συνάγεται από το γεγονός ότι η πρωτεΐνη HrpO αλληλεπιδρά με την αμινοτελική περιοχή 
της HrpE η οποία συμπίπτει με την περιοχή που φαίνεται να εμπλέκεται και στον 
ολιγομερισμό της HrpE. Είναι πιθανό o συσχετισμός με την HrpO να την διατηρεί σε 
μονομερή (ή χαμηλής τάξης ολιγομερή π.χ. διμερή) κατάσταση, παρεμποδίζοντας τον 
υψηλής τάξης ολιγομερισμό της. Στην κατάσταση αυτή, η διαμόρφωση του πρωτεϊνικού 
μορίου μπορεί να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η αλληλεπίδραση με τη HrcN και 
ταυτόχρονα να εκτοπίζεται η HrpO. Από μηχανιστικής πλευράς το τελευταίο θα 
μπορούσε να συμβαίνει είτε λόγω της μερικής επικάλυψης των περιοχών δέσμευσης, των 
HrpO και HrcN, στη HrpE είτε γιατί η δέσμευση της HrcN προκαλεί αλλοστερικές 
αλλαγές στη διαμόρφωση της τελευταίας τέτοιες ώστε να αποσυσχετίζεται η HrpO. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο η HrpO θα μπορούσε να λειτουργεί στο να καταστήσει διαθέσιμη την 
HrpE για αλληλεπίδραση με την HrcN. Η βιολογική σημασία ενός τέτοιου γεγονότος θα 
μπορούσε να επιτρέπει στην HrpE να ασκεί την κατασταλτική της δράση στη HrcN (π.χ. 
εμποδίζοντας τη δέσμευση ΑΤΡ και έτσι να μην ολιγομερίζεται η HrcN) και να τη 
διατηρεί σε ανενεργή μορφή ώστε να μην υδρολύει άσκοπα ΑΤΡ έως ότου να ξεκινήσει 
έκκριση του υποστρώματος. 

Στη συνέχεια η HrpO και το σύμπλοκο HrpE–HrcN, στο οποίο η ΑΤΡάση διατηρείται 
στην ανενεργή μονομερή της μορφή, στοχεύονται στη μεμβράνη όπου ελλιμενίζονται, 
πιθανόν, μέσω της αλληλεπίδρασής τους με ένα ή περισσότερα μεμβρανικά συστατικά 
της εκκριτικής συσκευής, όπως είναι για παράδειγμα οι πρωτεΐνες HrcU και HrcV. Τόσο 
ο μεμβρανικός συσχετισμός της ΑΤΡάσης όσο και η αλληλεπίδρασή της με το σύμπλοκο 
υποστρώματος-σαπερόνης που είναι πιθανό να οδηγούν σε επαναδιευθέτηση του μορίου 
της HrcN και αποκαταστολή της δράσης της HrpE. H HrcN στη φάση αυτή σχηματίζει 
δωδεκαμερή, ως την ενζυμικά δραστικότερη μορφή της, ενώ συσχετίζεται, ενδεχομένως, 
παροδικά με την HrpO. Η HrpO πιθανά να προάγει ή να διευκολύνει την ικανότητα της 
ΑΤΡάσης να υδρολύει ΑΤΡ, απαραίτητη προϋπόθεση για την ελευθέρωση ενέργειας 
ώστε να αποσυσχετιστεί το υπόστρωμα από τη σαπερόνη και να κατευθυνθεί στην πύλη 
του αγωγού. Η έκκριση του υποστρώματος, οδηγεί στην αποδέσμευση της HrpO από την 
HrcN, η οποία στρατολογεί την αποδεσμευμένη σαπερόνη οδηγώντας την πίσω στο 
κυτταρόπλασμα για να αρχίσει ένας νέος κύκλος σχηματισμού συμπλόκων σαπερόνης-
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υποστρώματος. Παράλληλα η συσσώρευση των προϊόντων της υδρόλυσης του ΑΤΡ (που 
δεν μετατρέπονται σε χρησιμοποιούμενη για την έκκριση ενέργεια) οδηγεί σε 
αποσταθεροποίηση της δωδεκαμερούς ΑΤΡάσης και επανακαταστολή της ενζυμικής 
ενεργότητας από την HrpE, έως ότου ο εκκριτικός μηχανισμός απαιτήσει νέα παροχή 
ενέργειας. 
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